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สารจากคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 (The 6th Management Science 

Research Cooperation National Conference: MSRC 2022) “การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
เชิงธุรกิจ โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและไมซ์ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง” ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ 
โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซนเตอร์ จังหวัดอุดรธานี  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยินดีจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย นักวิชาการ 
นักศึกษา และผู้ที่สนใจงานด้านการวิจัย ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และจัดให้มีการ บรรยายพิเศษเพ่ือ
เพิ่มความรู้และแนวคิดเรื ่อง “การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์เพื ่อการ
ท่องเที ่ยวในกลุ ่มอนุภูมิภาคลุ ่มน ้าโขง” โดยได้รับ เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้มีเครือข่ายวิจัยเป็นเจ้าภาพร่วม 10 หน่วยงานประกอบด้วย 
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้จาก ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) 

ในนามของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่มีส่วนในการคัดกรองคุณภาพของผลงานที่
น าเสนอ ผู้น าเสนอผลงานวิจัย แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงาน คณะท างานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ที่
ร่วมแรงร่วมใจท าให้การประชุมนี้เกิดขึ้น ท าให้การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ส าเร็จได้โดยสมบูรณ ์

 
 

             
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนา ดุลยพัชร ์
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
 

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง/สาขา/มหาวิทยาลัย 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานน เซียวประจวบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.สืบชาติ อันทะไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

4 ดร.สาวิณี เมกะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชฏาภรณ์ แสงทามาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

8 ดร.สมคิด นาพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน เมฆกมล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

10 ดร.ชนาภา บุตรเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

11 ดร.ภัทริกา ชิณช่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์จิรชัย เวชนินนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โกกะนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

15 ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล เอกพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์ ไชยแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

21 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อมรภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

22 รองศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

23 ดร.วิทวัส ปานศุภวัชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี พ่อค้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญฎา สินชื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

27 ดร.ศราวุธ ผิวแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา พยุงสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง/สาขา/มหาวิทยาลัย 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมิตร บุญทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

32 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

34 รองศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สายสีสด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชต สวนสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริสา จัตุชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

38 ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

40 ดร.อภิ คำเพราะ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายละเอียดตารางนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 

วันพฤหสับดีที่ 22 ธันวาคม 2565 
ห้อง ทุ่งศรีเมอืง 2 

Session: บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1: รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.ดร. สญัญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง 

 เวลา รหัส ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ 
13.30 – 13.50 น. OR1101 คุณค่าการโฆษณาบนโซเซียลมีเดียและการยอมรับ

เทคโนโลยี ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุรุ่นใหม่ 

วสุธิดา นุริตมนต์ 

13.50 – 14.10 น. OR1102 การยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ 

กาญจนาวดี สำลีเทศ 

14.10 – 14.30 น. OR1103 คุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชนในเขตภาคกลาง 

นันทพร ห้วยแก้ว 

14.30 – 14.50 น. OR1401 โมเดลการวัดองค์ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สุริสา จัตุชัย 
 

14.50 – 15.10 น. OR1502 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร 

พิสดาร แสนชาติ 

15.10 – 15.30 น. OR1503 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมวิถี
ผู้ไท ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

พิสดาร แสนชาติ 

15.30 – 15.50 น. OR1801 การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์และกลุ่มข้อมูลราชภัฏจำแนก
คุณภาพชีวิตของท้องถิ่น 

ไชย มีหนองหว้า 

15.50 – 16.10 น. OR1802 การจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

วุฒิชัย อินทร์แก้ว 

16.10 – 16.30 น. OR1803 การศึกษาคุณลักษณะองค์การกับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ชัยรัตน์ จุสปาโล 
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วันพฤหสับดีที่ 22 ธันวาคม 2565 
ห้องน้ำโสม 1 

Session: บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ดร.กัญญา แสนนามวงษ ์

 เวลา รหัส ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ 
13.30 – 13.50 น. OR2101 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
กศิณา พรมดี 

13.50 – 14.10 น. OR2501 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
โครงการบ่อแก๊สชีวภาพ: กรณีศึกษา ตำบลเชียงยืน จังหวัด
อุดรธานี 

ณัฐชนน ละดาดก 

14.10 – 14.30 น. OR2801 การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วม
โครงการประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 

รัตติกาล พิมพ์สุทธิ์  

14.30 – 14.50 น. OR2802 การพัฒนาระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ กรณีศึกษาสกลฟาร์ม  
จังหวัดสกลนคร 

เยาวลักษณ์ ช่วยจันทร์ดี 

14.50 – 15.10 น. OR2803 บริหารจัดการร้านขายขนมเครป  ธัชนนท์ ศึกสงคราม  
15.10 – 15.30 น. OR2804 ระบบบริหารการจัดการร้านผลิตและจำหน่ายมีด  ชลลดา สวัสดี  
15.30 – 15.50 น. OR2805 การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่มประเภทคา

เฟ่ กรณีศึกษาร้านปากดงคาเฟ่ 

ณปภัช ชัยเมือง 
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วันพฤหสับดีที่ 22 ธันวาคม 2565 
ห้องน้ำโสม 2 

Session: เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.อัจฉราภรณ์ จุฑามาศ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ดร.สมคิด นาพรหม 

 เวลา รหัส ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ 
13.30 – 13.50 น. OR2806 การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายไข่เค็ม  

กรณีศึกษาร้านไข่เค็มบ้านคอนสวรรค์ 
พิชญาพร ธรรมวงศา 

13.50 – 14.10 น. OR2807 ระบบบริหารจัดการร้านดอกไม้ จิราพัชร กลิ่นยา 
14.10 – 14.30 น. OR2808 ระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเต๋ียว ชลันธร จันทร์แดง 
14.30 – 14.50 น. OR2809 พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่ของ

นักเรียนและนักศึกษาในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี 
อภิญญา อัปการัตน์ 

14.50 – 15.10 น. OR2901 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแท่งอบกรอบจาก
เกล็ดปลาและก้างปลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำ
โขงแม่จ๊อด หมูบ่้านกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

อภิสิทธิ์ รอดชมภู 
 

15.10 – 15.30 น. OR2902 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทมเป้แปรรูปจาก 
ถั่วลิสง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพีย  
ตำบลเมืองเพียง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

ธนิตรา โคตร์วงษ์สาลี 
 

15.30 – 15.50 น. OR2903 การสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งบ้านไม้
อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลัง วิสาหกิจชุมชนทำนาห้วย
ตาดข่า  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

ขวัญสุดา ไชยรัตน์ 
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วันพฤหสับดีที่ 22 ธันวาคม 2565 
ห้องน้ำโสม 3 

Session: เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1: รศ.ดร.ณัฐ อมรภิญโญ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ดร.เมทยา อิ่มเอิบ 

 เวลา รหัส ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ 
13.30 – 13.50 น. OR2904 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเปลือกกล้วยของ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ  
ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธาน 

สุภาวรรณ ดีมิตร 
 

13.50 – 14.10 น. OR2905 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวผงธัญพืชชงดื่ม วิสาหกิจ
ชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว บ้านหนองโสกดาว  
ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ธนภัทร แทนทุมมา 
 

14.10 – 14.30 น. OR2906 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยของ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์ม  
บ้านหนองด่าน ตำบลด่านช้าง จังหวัดหนองบัวลำภู 

ทัตจิรา กาวนอก 
 

14.30 – 14.50 น. OR2907 การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด บ้านจำปาทอง ต.หนองปลาปาก  
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 

ชนิดา หลงเคน 
 

14.50 – 15.10 น. OR2908 การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย 

สุกัญญา หอมสมบัติ 

15.10 – 15.30 น. OR2909 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน 
บ้านมะเขือ ตำบลพระธาตุพังพวน อำเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

ฐิติยา บุดดีวงค์ 
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รายละเอียดตารางนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 

วันพฤหสับดีที่ 22 ธันวาคม 2565 
ชั้น 3 โรงแรม เซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธาน ี

Session: บริหารธุรกิจ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ: ดร.อภิ คำเพราะ 

 เวลา รหัส ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ 
13.30 – 16.30 น. PT1101 อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการร้านอาหารภายใน 
ตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

รรินา มุกดา 

PT1102 โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันการยอมรับการใช้งาน     
โมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) ของประชาชนใน   
จังหวัดอุดรธานี 

กมลรัตน์ ป้อมสุวรรณ 

PT1103 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

รัตนากรณ์ ภู่เจนจบ 

PT1104 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาปริญญา
ตรี สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ผา่นบททดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยใช้
สื่อออนไลน์ 

อรณิช สาครินทร์ 

PT1105 แนวทางการพัฒนาการบริการรถตู้โดยสารสาธารณะ
เส้นทาง สงขลา – หาดใหญ่ 

ณัฐชยา ตันกุ้ย 

PT1106 โมเดลการวัดองค์ประกอบความตั้งใจซื้อเสื้อผ้ามือสองของ
ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซี (Gen Z) 

ศรินรัตน์ ศงสนันทน์ 

PT1107 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ปราการ หังสวนัส 

PT1108 การพัฒนาแผนธุรกิจของธุรกิจสวนมะนาว อำเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี 

ชนาภา บุตรเพ็ง 

PT1109 โมเดลการวัดองค์ประกอบความเชื่อมั่นในของผู้ใช้อุปกรณ์
อัจฉริยะในจังหวัดอุดรธานี 

คมกริช สนิทชน 

PT1110 โมเดลการวัดองค์ประกอบการรับรู้ประโยชน์การชำระเงิน
ด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือของประชาชนในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี 

กมณทิพย์ ชูประทีป 

PT1111 แนวทางการพัฒนาช่องทางการจดัจำหน่าย กลุ่มแปรรูป
สมุนไพร หมู่ท่ี 1 บ้านธวัชบุรี ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 

ตรีธิดา บุญทศ 
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วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 
ชั้น 2 เซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี 

Session: บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การบัญชีและการเงิน  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ: รศ.บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ 

 เวลา รหัส ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ 
13.30 – 16.30 น. PT1112 แบบจำลองการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อ

สุขภาพบนสมารท์โฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

กนกกานดา ใต้จนัทร์กอง 

PT1113 โมเดลการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

ฐาปน ีเพ็งสุข 

PT1114 โมเดลการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้บริการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

ปริญญา กัณหาสินธุ์ 

PT1115 โมเดลการวัดองค์ประกอบทัศนคติที่มีต่อระบบบล็อกเชนและ
เงินดิจิทลัของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เสกศิลป ์มณีศรี 

PT1116 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ถึงความแท้จริง
ของตราสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี: กรณีศึกษา 
อาหารเวียดนาม ตรา “วีทีแหนมเนือง” 

อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน ์

PT1117 การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภค
ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

จตุรงค ์ศรีวงษ์วรรณะ 

PT1301 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านจ่าทวี  
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

บุษบา หินเธาว์ 

PT1302 โมเดลการวัดองค์ประกอบการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ผ่านโซเชียลมีเดีย: หลักฐานเชิงประจักษ์ กรณีศึกษาแหล่ง
ท่องเที่ยวคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

สุพรรษา ปัญญาทอง 

PT1401 อิทธิพลของความเป็นอิสระจากการตรวจสอบบัญชีที่มีต่อ
คุณภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประสิทธิ ์รุ่งเรือง 

PT1402 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความตั้งใจเลือกประกอบ
อาชีพทางด้านบญัชีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดอุดรธานี 

วันวิสา เนื่องสมศร ี

PT1403 โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันความพึงพอใจในการ
ทำงานของพนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน 
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วันพฤหสับดีที่ 22 ธันวาคม 2565 
ชั้น 2 เซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธาน ี

Session: บริหารธุรกิจ การบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและบรกิาร เทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ: ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย 
 เวลา รหัส ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ 

13.30 – 16.30 น. PT1404 ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19 ของนักบัญชีในสำนักงานบัญชีอำเภอเมือง   
จังหวัดลพบุร ี

ธนิดา ภู่แดง 

PT1405 ผลกระทบของการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีสำนักงานบญัชีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บุญช่วง  ศรีธรราษฎร์ 

PT1501 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 

นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ 

PT1502 การจัดการทุนชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองในการประกอบ
กิจการวิสาหกิจชมุชน 

ธีรพงศ์ ไชยมังคละ 

PT1503 ทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง 

PT1701 ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่ 
ย่านเมืองเก่าสงขลา 

ยุวดี เพ็ชรสงคราม 

PT1702 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 2  สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ณภัสร์วัลย์ ยินเจริญ 

PT1703 โมเดลการวัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:  
กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี 

ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์ 

PT1801 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณ
ภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 

ญาณกร เขตศิริสุข 

PT2101 การรับรู้ตราสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภคผ่านสื่อเฟ
ซบุ๊ก เดอะบอดี้ ช็อป ประเทศไทย 

ณัฐทิตา คงทอง 

PT2102 ความพึงพอใจต่อสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประชาชน
ในตำบลนาพู่  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

กรวิภา เวียงอินทร์ 
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วันพฤหสับดีที่ 22 ธันวาคม 2565 
ชั้น 2 เซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธาน ี

Session: บริหารธุรกิจ การบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและบรกิาร การเป็น
ผู้ประกอบการและนวัตกรรม 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ: ดร.ศศิฉาย พิมพพ์รรค ์
 เวลา รหัส ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ 

13.30 – 16.30 น. PT2103 ความรู้ความเข้าใจในการออมของผู้ประกอบการในเขต
เทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

นิภาภรณ์ แพนอินทร์ 

PT2104 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
(E-payment) ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ้านห้วย อำเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 

กษมา ณ นครพนม 

PT2105 พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 

ลัดดาพร สาริศรี 

PT2106 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

สมฤดี ทันวงษา 

PT2401 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์: กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

เสาวรีย ์ภักดีกุล 

PT2402 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในสำนักงาน
บัญชีจังหวัดอุดรธานี 

จุฬามณี มิ่งมงคลศรี 

PT2403 การศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยตากชุบ
ช็อกโกแลต 

สุมินตรา  ศิริภักดิ์ 

PT2404 ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  
บ้านบึงสำราญ ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัด
อุดรธานี 

อรวรรณ บุญญะรัง 

PT2501 พฤติกรรมการใช้เงินส่งกลับของแรงงานไทยที่ไปทำงาน
ต่างประเทศ: กรณีศึกษา ตำบลนากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 

พรชิตา สมสล้าง 

PT2701 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีชุมชนบ้านปะ
โค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ชลธิชา กองผ้าขาว 
 

PT2901 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ:์ กรณีศึกษา บ้านคำโปง้เป้ง ตำบลค่ายบกหวาน 
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

คุณภัทร ภูมิเย็น 
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คุณคา่การโฆษณาบนโซเซยีลมีเดีย และการยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
ของผู้สูงอายรุุน่ใหม่  

THE EFFECT OF ADVERTISING THE VALUES OF SOCIAL MEDIA AND TECHNOLOGY 
ACCEPTANCE ON THE PURCHASING INTENTIONS OF THE YOUNG ELDERLY  

วสุธิดา  นุริตมนต1์ นันทพร  ห้วยแก้ว1 และ กาญจนาวดี สำลีเทศ1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณค่าการโฆษณาบนโซเซียลมีเดีย ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ สินค้า
ออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ และ 2) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ 
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 395 คน และสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะ
เป็น  (Non-Probability Sampling) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสะดวก (Convenience)  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี ่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple 
Regression Analysis)   ด้วยวิธี Enter ผลการศึกษาพบว่า  คุณค่าการโฆษณาบนโซเซียลมีเดีย ได้แก่ ความบันเทิง การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่  ส่วนการยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
การรับรู้ประโยชน์ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ผลการศึกษาครั้งนี้สา มารถนำไปใช้เป็นแนว
ทางการส่งเสริมการสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้อง และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุรุ่นใหม่  
 
คำสำคัญ: คุณค่าการโฆษณาบนโซเซียลมีเดีย, การยอมรับเทคโนโลยี, ความตั้งใจซื้อ, ผู้สูงอายุรุ่นใหม่ 
 

Abstract 
 

 The objectives of this study were: 1) to study the effect of advertising the values of social media 
on the online purchasing intentions of the young elderly, and 2) to study  the effect of  technology 
acceptance on the online purchasing intentions of the young elderly. Online questionnaires were used as 
a tool for collecting data from 395 participants  with a non-probability sampling by convenience method. 
The data was analyzed by descriptive statistics including percentage, frequency, average, standard deviation, 
and the hypothesis testing was multiple regression by Enter. The results found that advertising the value of 
social media, mainly entertainment, informativeness, and credibility, have positive effects on the purchasing 
intentions of the young elderly. In addition, technology acceptance of its perceived usefulness has positive  
effects on the online purchasing intentions   of the young elderly. Therefore, the results of this study were 
used as guidelines to promote the development of marketing communications in accordance with the 
needs and behaviors of young elderly using technology. 
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Keywords: Advertising Social Media Value, Technology Acceptance, Purchase Intention, Young Elderly  
 

บทนำ 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (Technology Communication Information: TCI) ใน
ปัจจุบันทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันสามารถดำเนินได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พฤติกรรมในการรับ
ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Nurittamont, 2021)   การสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ  โดยมองว่าเป็นช่องทางที่อำนวยความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ รวมถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร รวมถึงการใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์ (online Shopping) ใช้ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน  
โดยข้อมูลจาก Data of digital (2016) พบว่าประเทศไทยมีประชาชนประมาณ 38 ล้านคน ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ บน
อินเตอร์เน็ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นอันดับที่ 13 ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลก  และมี แนวโน้มการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการ
สื่อสาร ความบันเทิง การซื้อสินค้า รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย  ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่เข้าใจว่า
ช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยอมรับเทคโนโลยี มีความสา มารถในการใช้
เทคโนโลยีได้ดีกว่าคนในรุ่นก่อน  แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบัน พบว่าในปี 2564  
ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Aged Society) แล้ว โดยมีการประมาณการว่ามีสัดส่วนผู้สูงอายุในช่วง 60 ปี
ขึ้นไปมีสูงถึง 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน และคาดการณ์ว่า อีก 20 ปีข้างหน้า หรือปี 
2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 20 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยจะเป็นผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปจะมีมากถึง 3.5 
ล้านคน (https://www.thaipost.net/main/detail/103356 เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564) ซึ่งเป็นการก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้การสื่อสารไร้ขีดจำกัด  
ส่งผลให้การสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างกันที่ขาดหายไปนั้น กลับมา
เติมเต็มความสัมพันธ์ด้วยใช้ช่องการสื่อสาร  โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และยังมี
ศักยภาพในการบริโภคสินค้าและบริการ (https://www. marketingoops.com/reports/behaviors/getting-older-our-
aging-world-ipsos-research/ เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563) มีอำนาจทางการเงิน เป็นกลุ่มที่มีเงินเหลือเพื่อการใช้
จ่ายมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่เรียกว่า เศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy)  และผลักดันให้
กลายเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่  ตามการขยายตัวของจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยมุมมองเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ภาคธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุที่แท้จริง สร้างความ
เข้าใจใหม่เกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้  โดยพบว่าผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และเป็นผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและ
บริการผ่านออนไลน์ ไม่น้อยกว่าคนในกลุ่มวัยทำงาน (Millennials) และมีแนวโน้มที่จะใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเรื่อย  ดังนั้นการ
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านโซเซียลมีเดียไปยังผู้สูงอายุรุ่นใหม่จริงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุรุ่นใหม่ เนื่องด้วยการรับรู้คุณค่าของการสื่อสารบนโซเซียลมีเดียในรูปแบบต่างๆ ทำให้เกิดผลในเชิง
บวกต่อทัศนคติและนำไปสู่ความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าและบริการ (นัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว และนิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา, 2558)  
 ทั้งนี้คุณค่าของการโฆษณาบนโซเซียลมีเดีย (Advertising Social Media Value) เป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ผู ้สูงอายุรุ ่นใหม่ ที่สามารถกระตุ ้นจูงใจผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย  ประกอบด้วย  3 องค์ประกอบ คือ ความบันเทิง 
(Entertainment) การรับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร ( Informativeness)  และความน่าเชื ่อถือ (Credibility)  โดย ความบันเทิง 
(Entertainment) เกิดจากการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร หรือรูปแบบที่ทำให้เกิดความรู้สึกความสนุกสนาน  รับรู้ถึงจินตนาการ 
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ความสวยงาม ความเพลิดเพลิน และความบันเทิงซึ่งตอบสนองด้านอารมณ์ ความรู้สึกของผู้บริโภค (Muntinga et al., 2011) 
ซึ่งการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เป็นรูปแบบที่มีความสนุกสนาน และสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้มีความรู้สึกเชิงบวกกับการ
โฆษณา (Schlosser,1999)  ส่วนการรับรู ้ข้อมูลข่าวสาร (Informativeness) คือการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ด้วยเนื ้อหา 
(Content) ที่เหมาะสมไปยังผู้บริโภค เกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ และ
ความน่าเชื่อถือ (Credibility) คือ ความรู้สึกเชื่อมั่นต่อข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ทำให้เกิดความมั่นใจ
ต่อสินค้าและบริการ ซึ่งการรับรู้คุณค่าของการโฆษณาผ่านสื่อโซเซียลมีเดียนำไปสู่ทัศนคติในเชิงบวก  และพฤติกรรม (Chen 
et al., 2013; Mir and Zaheer, 2012) รวมถึงความตั้งใจที่จะซื้อหรือใช้บริการนั้นเอง (Charoensereechai et al., 2022) 
 สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุรุ่นใหม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านโซเซียลมีเดีย
ในช่องทางต่างๆ เนื่องด้วยกลุ่มดังกล่าวเปิดรับ ยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance) สมัยใหม่ เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการสร้างความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ช่วยให้การดำเนิน
ชีวิตง่ายขึ้น ตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ทั้งนี้การยอมรับเทคโนโลยีตามแนวคิดของ Davis (1989) ได้อธิบายการ
ยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลไว้ 2 องค์ประกอบ คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยี (Usefulness) ด้วยการสร้าง
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ช่วยให้การดำเนินชีวิตง่ายขึ้น ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว  สามารถทำได้ทุกที่ 
ทุกแวลา และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ( Ease of Use)  คือ การใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ไม่
ยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ในช่วงอายุเท่าใด ก็สามารถที่จะเรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้น ซึ่งการรับเทคโนโลยีของผู้บริโภค
ย่อมนำไปสู่ทัศนคติของบุคคลในเชิงบวกและมีแนวโน้มไปสู่ความตั้งใจที่จะซื้อหรือใช้บริการ (Schierz et al., 2010) 
 จากความเป็นมาและบทนำดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณค่าของการโฆษณาบนโซเซียลมีเดีย 
และการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
เนื่องจากผู้สูงอายุรุ่นใหม่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางการตลาดในอนาคต รวมถึงประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดและเข้าถึง
กลุ่มผู้สูงอายุรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปในอนาคต 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
  
 
 
  
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

คุณค่าของการโฆษณาบนโซเซียลมีเดีย 
- ความบันเทิง (Entertainment) 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Informativeness) 
- ความน่าเชื่อถือ (Credibility) 

การยอมรับเทคโนโลยี 
- การรับรู้ประโยชน์ 
- การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 

 
ความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุ

รุ่นใหม่ 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

4 
 

1. เพื่อศึกษาคุณค่าของการโฆษณาบนโซเซียลมีเดียส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่  
2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่  

 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 คุณค่าของการโฆษณาบนโซเซียลมีเดียส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่  

- สมมติฐานที่ 1.1 คุณค่าของการโฆษณาบนโซเซียลมีเดีย ด้านความบันเทิงส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ 

- สมมติฐานที่ 1.2 คุณค่าของการโฆษณาบนโซเซียลมีเดีย ด้านการรับรู้ข่าวสารส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ 

- สมมติฐานที่ 1.3 คุณค่าของการโฆษณาบนโซเซียลมีเดีย ด้านความน่าเชื่อถือส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ 

 สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ 
- สมมติฐานที่ 2.1 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ

ผู้สูงอายุรุ่นใหม่ 
- สมมติฐานที่ 2.2 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลตอ่ความตั้งใจซื้อสินค้า

ออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาคุณค่าการโฆษณาบนโซเซียลมีเดีย และการยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นการวิจัยด้วยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีความสามารถในการเพิ่งพาตนเอง (มี
รายได้, มีเงินเก็บ, มีทรัพสินย์ในการดำรงชีพ) อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 395 คน ซึ่งกำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณแบบไม่ทราบจำนวนประชากร ตามแนวคิดของ Cochran,  (1977)  สุ่มตัวอย่างแบบ
ไม่อาศัยความน่าจะเป็น  (Non-Probability Sampling) และใช้วิธีสะดวก (Convenience Sampling) ในการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ดำเนินการแจกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม – 
มีนาคม 2565 เก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล กำหนดให้มีคำถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  มีความสามารถในการเพิ่งพาตนเอง ดูแลตนเอง (มีรายได้, มีเงินเก็บ, มีทรัพย์สิน
ในการดำรงชีพ) และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   
 ทั้งนี้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ตอน  ตอนที่1 คำถามคัดกรอง โดยได้กำหนดคำถามในการคัดกรอง คือ อายุ 
ความสามารถในการเพิ่งพาตนเอง และพื้นที่อยู่อาศัย ตอนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อคำถามปลายปิดได้แก่ เพศ การศึกษา 
รายได้  และใช้โซเซีลยมีเดียในการสื่อสาร  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของการโฆษณาบนโซเซียลมีเดีย ตอนที่ 4 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์   และตอนที่ 6 
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคำถามปลายเปิด โดยข้อคำถามตอนที่  3  -  5  เป็นข้อคำถามแบบวัดระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating scale) ซึ่ง 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด ถึง 5 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด  โดยได้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  (Index  of  Item Objective Congruence : IOC) โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาข้อคำถามว่ามีความเหมาะสม 
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สอดคล้องกัน ทั้งนี้ได้ดำเนินการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Try out) 
จำนวน 30 ชุด พบว่ามีค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.75 – 0.95  ซึ่งมากกว่าเกณฑ์พิจารณา 0.70 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553) ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่า แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงสามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ  โดยสถิติที่ใช้
ในการวิเคราห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี enter เพื่อทดสอบอิทธิพลระหว่างตัว
แปรอิสระ และตัวแปรตาม   
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 395 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ จำนวน 297 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.20  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จำนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี จำนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 และใช้โซเซีลยมีเดียในการสื่อสาร คือ เฟสบุ๊ค ไลน์ และอินสตาแก
รม ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 1  ผลการการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ  
   คุณค่าการโฆษณาผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย การยอมรับเทคโนโลยี และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุรุ่นใหม ่

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 
ค่าเฉลี่ย (Mean) 3.49 3.44 3.29 4.33 4.37 4.24 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.87 0.73 0.69 0.56 0.69 0.59 
1. ความบันเทิง 1 0.74** 0.50** 0.06 0.16** 0.38** 
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  1 0.69** 0.11* 0.09 0.44** 
3. ความน่าเชื่อถือ   1 0.60 0.28** 0.40** 
4. การรับรู้ประโยชน์    1 0.15** 0.22** 
5. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน     1 0.04 
6. ความตั้งใจซื้อ      1 

    * ระดับนัยสำคัญที่ P < 0.05 

 จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถอธิบายได้ดังนี้คือ คุณค่าของการโฆษณาบนโซเซียล
มีเดีย เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านความบันเทิง (Mean=3.49, S.D.=0.87) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Mean=
3.44, S.D.=0.73) และด้านความน่าเชื่อถือ (Mean=4.29, S.D.=0.69) ตามลำดับ  ส่วนการรับยอมเทคโนโลยี เรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ด้านการรับรู้ประโยชน์ (Mean=4.33, S.D.=0.56) และด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Mean=
4.37, S.D.=0.69) และความตั้งใจซื้อออนไลน์ (Mean=4.24, S.D.=0.59)   
  
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของคุณค่าการโฆษณาผ่านสื่อโซเซียลมีเดียที่ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ 
               ผู้สูงอายุรุ่นใหม่ 
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คุณค่าการโฆษณาผ่านสื่อ 
โซเซียลมีเดีย 

ความตั้งใจซื้อ  
 

t 

 
 

Sig. 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

β Std. 
Error 

ค่าคงที ่ 2.83 0.14  20.41 0.00* 
1.ความบันเทิง 0.10 0.04 0.13 1.97         0.04* 
2.การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 0.17 0.06 0.21 2.67 0.00* 
3.ความน่าเชื่อถือ 0.16 0.05 0.18 2.98 0.00* 
  R = 0.47      Adjusted R2= 0.32     SEE. = 0.42    F = 35.95 

* ระดับนัยสำคัญที่ P < 0.05 

 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter  โดย
คุณค่าการโฆษณาผ่านสื่อโซซียลมีเดียส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ประกอบด้วย ด้านความ
บันเทิง ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า สามารถอธิบายได้     ร้อยละ  32  (Adjusted R2 = 0.34) 

คือ ด้านความบันเทิง (β = 0.10, P < 0.04) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร       (β = 0.17, P < 0.00) และด้านความน่าเชื่อถือ 

(β = 0.16, P < 0.00)  
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ 
 
 
 

การยอมรับเทคโนโลยี 

ความตั้งใจซื้อ  
 
t 

 
 

Sig. 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

β Std. 
Error 

ค่าคงที ่ 3.20 0.27  11.79 0.00* 
การรับรู้ประโยชน์ 0.23 0.05 0.22 4.43 0.00* 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.01 0.04 0.01 0.18        0.80 
R = 0.23      Adjusted R2= 0.14     SEE. = 0.57    F = 10.17 

* ระดับนัยสำคัญที่ P < 0.05 

 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter  โดย
การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ประโยชน์ และด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ พบว่าสามารถอธิบายได้ร้อยละ  14   (Adjusted R2 = 0.14)  คือ  ด้านการรับรู้ประโยชน์ 
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(β = 0.23, P < 0.00)  ส่วนด้านด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่น

ใหม่ (β = 0.01, P < 0.80) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
      การศึกษาครั้งนี้ ได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าของการโฆษณาบนโซเซียลมีเดียส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่  โดยผลการศึกษาพบว่าคุณค่าการโฆษณาผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย ประกอบด้วย ความบันเทิง  
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว และนิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา (2558)  พบว่า การรับรู้ถึงอิทธิพลของการโฆษณาผ่าน
ช่องทางโซเซีลยมีเดีย คือ โดยรูปแบบของการนำเสนอที่มุ่งเน้นความบันเทิง สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้บริโภค การนำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่ดี เป็นประโยชน์แก่ผู้รับหรือผู้บริโภค ทั้งนี้การสื่อสารผ่านสื่อผ่านโซเซียลมีเดีย มีส่วนสำคัญในการนำเสนอ
ข้อมูลข่าว (Informativeness) ที่เป็นประโยชน์  เข้าใจได้ง่าย และมีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ สอดคล้องกับวิถีการดำเนิน
ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมทั้งการนำเสนอดังกล่าวต้องสร้างความน่าเชื่อถือ (Creditability)  นำเสนอเนื้อหาที่ถูกต้อง 
เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนมีบรรยากาศของความเพลิดเพลินในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิงให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ในการรับชมโฆษณาผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย Charoensereechai et al., (2022) ซึ่งทำให้ผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุเกิด
ทัศนคติในเชิงบวกต่อโฆษณาผ่านสื ่อโซเซียลมีเดียส่งผลต่อความตั ้งใจซื ้อสินค้าออนไลน์ของผู ้สูงอายุรุ ่นใหม่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายอมรับสมมติฐานที่ 1.1-1.3 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าคุณค่าของการโฆษณาบน
โซเซียลมีเดียส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่   
 
 ส่วนวัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ โดย
การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบสด้วย การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน พบว่าการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ สอดคล้องกับการศึกษาของ วสุธิดา นุริตมนต์ และทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ 
(2561) Luarn and Lin (2005) และ Gu et al. (2009) โดยการที่ผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ
ต่างๆ ย่อมทำให้ผู้บริโภคเกิดทัศคติในเชิงบวกและนำไปสู่ความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการ  ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตของคนในยุคนี้ซึ่งเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะทำให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้เทคโนโลยีได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผู้คนในทุกวัยเริ่มมีความคุ้นเคยในการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น การที่
ผู้สูงอายุรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่ยังพร้อม และสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีของผู้สูงอายุรุ่นใหม่จึง
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และก่อให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะการใช้เป็น
ช่องทางในการซื้อสินค้าและบริการนั่นเอง ทำให้ผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุเกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายอมรับสมมติฐานที่ 2.1 
อย่างไรก็ตามพบว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งานไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ โดยผู้บริโภค
กลุ่มผู้สูงอายุรุ่นใหม่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีมากกว่าผู้สูงอายุในอดีต เพราะเคยผ่าน
วัยทำงานมาก่อน จึงใช้เทคโนโลยีและโซเซียลมีเดียเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งการรับรู้ความง่าย ไม่ยุ่งยากในการใช้งานจึงไม่ใช่
ประเด็นสำคัญในการส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ สอดคล้องกับการศึกษาของธาดาธิเบศร์ ภูทอง 
(2561); กุลวรินทร์ สิงห์คำ และ พรทิพย์ รอดพ้น (2565) และLütfiye and Nihat (2016) ซึ่งพบว่าการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน (Perceived Ease of Use) ไม่ส่งต่อความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการบนออนไลน์ของผู้บริโภค ทั้งนี้ การศึกษา



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

8 
 

อิทธิพลระหว่างการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี ไม่มีอิทธิพลในเชิงบวกหรือไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์
ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าไม่ยอมรับสมมติฐานที่ 2.2 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุรุ่นใหม่   
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงถึงทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ที่มีต่อการโฆษณาผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย 

และการยอมรับเทคโนโลยีซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปแบบการดำเนินวิถีชีวิตของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ซึ่งเปิดรับใช้เทคโนโลยี
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศในช่องทางออนไลน์ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ
ต่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย ซึ่งเป็นช่องทางที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุรุ่นใหม่ เกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อสินค้าและบริการ และทำให้เกิดความเชื่อมั่นนำไปสู่ความตั้งใจซื้อสินค้า
และบริการ 

2. คุณค่าการโฆษณาผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพนั้น 
ประกอบด้วย ความบันเทิง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่ม
ผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ทั้งนี้การนำเสนอสินค้าและบริการด้วยการโฆษณาผ่านสื่อโซเซียลมีเดียนั้น เป็นการนำเสนอข้อมูลที่แตกต่าง
จากสื่ออื่นๆ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ทำให้การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้ง่าย ทำให้เกิดความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย 

3. สำหรับการยอมรับเทคโนโลยี สำหรับผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุรุ่นใหม่เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความตั้งใจที่จะซื้อ
สินค้าหรือบริการออนไลน์ ทั้งนี้กลุ่มผู้สูงอายุรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ พร้อมท่ีจะเรียนรู้เทคโนโลยี โดยเฉพาะการรับรู้
ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น สะดวกสบาย รวมถึงยังสามารถใช้งานได้ง่าย เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้ง่าย จึงทำให้กลุ่มผู้สูงอายุรุ่นใหม่การยอมรับเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

4. ผู้ประกอบการสามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ รูปแบบ และช่องทางในการ
สื่อสารทางการตลาด โดยเฉพาะการโฆษณาผ่านสื่อโซเซียลมีเดียที่สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่น่าสนใจ 
สอดคล้องกับกลุ่มผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ที่ยังมีศักยภาพในการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นช่องทางการสื่อสารทางการตลาดช่องทางหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภคในยุคเทคโนโลยี และมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความ
สนใจ เกิดทัศนคติในเชิงบวก  สามารถกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจ และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
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การยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน ์
HOW THE ACCEPTANCE OF TECHNOLOGY AFFECTS ONLINE PURCHASING INTENTIONS 

กาญจนาวดี  สำลีเทศ1 วสุธิดา  นุริตมนต์1 และ นันทิตา  เพชราภรณ์1 

1สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

 

บทคัดย่อ 
 

 เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความสำคัญต่อผู้ประกอบโดยเฉพาะความก้าวหน้าเติบโตของอีคอมเมิร์ซ การนำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการซื้อขายสินค้าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)  พื้นที่วิจัย คือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
จำนวน 381 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive sampling) และ
มีแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำนวน 344 ชุด ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ โดยส่ง
แบบสอบถามผ่าน google form สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ส่งผล
ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตัวแปรอิสระทุกตัวแปรร่วมพยากรณ์ตัวแปรตามมี
ค่าเท่ากับร้อยละ52.3 (Adjust R2=0.523) ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในการตั้งใจซื้อ
สินค้าผ่านระบบออนไลน์โดยนำไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคให้ดีย่ิงขึ้น 
 
คำสำคัญ : การยอมรับเทคโนโลยี, ความตั้งใจซื้อ 
 

Abstract 
 

 Today's technology is vital to entrepreneurs, especially with the growing advancement of e-
commerce. The introduction of technology in the trading of goods will facilitate the consumer, and 
therefore this study The objective of this study isto study how technology acceptance affects online 
shopping intentions in Phra Nakhon Si Ayutthaya. This was a quantitative study. The population of the study 
included consumers in Phra Nakhon Si Ayutthaya province who were shopping online. A total of 381 
participants were obtained by random sampling without probabilities by purposive sampling and 344 
complete questionnaires. The statistics used to analyze the data included testing hypotheses with multiple 
regression analysis. The results showed that technology adoption, which consists of recognizing its benefits, 
perceiving its usefulness, and its ease of use, affects online shopping purchase intentions. In Ayutthaya 
province, in which all independent variables covariate, the dependent variable was predicted at 52.3 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

12 
 

percent (AdjR2=0.523). The results of the research can be used to study the behavior of consumers using 
technology for intentionally shopping online as a basis for developing an online sales method to better 
respond to the consumers’ needs. 

  
Keywords: Technology Acceptance, Purchase Intention 

 

บทนำ 
 เทคโนโลย ี ในป ัจจ ุบ ันม ีความสำค ัญต ่อผ ู ้ประกอบโดยเฉพาะความก ้าวหน ้า เต ิบโตของอ ีคอมเม ิร์ซ  
(e-commerce) ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาความก้าวหน้า การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการซื้อขายสินค้าช่วยอำนวยความ
สะดวกให้กับผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติของสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อได้ 
 ด้านธุรกิจบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์ในช่วง 3 ปี (2565-2567) มีแนวโน้มเติบโตดี โดยคาดว่ารายได้รวมจะ
ขยายตัวในช่วง 9.0-10.0% เนื่องจากภาคธุรกิจเร่งปรับโครงสร้างองค์กรที่เน้นขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาก
ขึ้น ด้านบริการดิจิทัล: คาดว่ารายได้จะขยายตัวในอัตรา 11.0-12.0% โดยมีปัจจัยหนุนหลักจาก 1.การพัฒนาโครงข่าย
เทคโนโลยี 5G ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่จะเชื่อมโยงสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในปี 2565  และ 2.รูปแบบ
การใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานที่มีแนวโน้มจะยังคงพึ่งพาบริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการซื้อ
ขายสินค้าและข้อมูลข่าวสารออนไลน์(วิจัยกรุงศรี, 2565) 
 จากการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ETDA ได้ดำเนินการสำรวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย หรือ Thailand Internet User Behavior 2022 พบว่า กิจกรรมออนไลน์ที่มี
แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมการติดต่อสื่อสารออนไลน์ กิจกรรมออนไลน์เพื่อความบันเทิง อย่าง การดูหนัง ฟังเพลง, 
มีความสำคัญ กิจกรรรมการซื้อขายของออนไลน์, การทำธุรกรรมทางการเงิน และ การอ่านข่าว โพส บทความ หนังสือ ส่วน
กิจกรรมออนไลน์ที่มีแนวโน้มลดลงและอาจหายไปในอนาคต ได้แก่ การค้นหาข้อมูล search engine, การรับส่ง อีเมล เพราะ
ปัจจุบัน คนมักค้นหาข้อมูลและรับส่งข้อมูล ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้น เช่นเดียวกับ กิจกรรมการดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพลง 
ละคร เกม เพื่อเก็บไว้ดูย้อนหลัง ในอนาคตก็อาจไม่มี เพราะถูกแทนที่โดย Streaming ที่สามารถชมได้แบบ Real time และ
ย้อนหลังได้ผ่านแพลตฟอร์มนั้น ๆ 
 

 
ภาพที่ 1 ETDA เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 2565 
ที่มา: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอเล็กทรอนิกส์ ETDA, 2565 
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 จากการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในการตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์โดย
นำไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื ่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที ่ส ่งผลต่อความตั ้งใจซื ้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ผู ้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 สมมุติฐาน H1 : การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ 

 สมมุติฐาน H2 : การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 สำหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งรายงานการวิจัย เอกสาร โดยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และเอกสารงานวิจัยต่างๆ นั้นสามารถสรุปได้ ดังนี้  
 การยอมรับเทคโนโลยี คือ การทำความเข้าใจในเทคโนโลยี และการตัดสินใจที่จะยอมรับเทคโนโลยี  แล้วนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) ความง่ายในการใช้งาน (Perceived 
Ease of Use) (Chu & Chu, 2011) ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี พัฒนาจากทฤษฎี  (The Theory of Reasoned 
Action : TRA) ซึ่งมีแนวคิดว่าพฤติกรรมการใช้ในอนาคต (actual system use) เกิดจากการตัดสินใจหรือความตั้งใจใช้ 
(behavioral intention to use) ซึ ่งได ้ร ับ อิทธ ิพลจาก 2 ปัจจ ัยหลัก ค ือ การร ับร ู ้ประโยชน์ในการใช ้(perceived 
usefulness) และการรับรู้ความง่ายในการใช้ (perceived ease of use) (Davis, 1989) ดังนั้น การยอมรับเทคโนโลยีเป็นอีก
สิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการตัดสินซื้อหรือเลือกใช้บริการในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพราะหากผู้บริโภคให้การยอมรับ
ย่อมส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในการที่จะขายสินค้าหรือบริการ 
 ความตั้งใจซื้อ คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจซื้อ อาจเกิดจากทัศนคติ จิตใจที่บ่งบอกถึงการวางแผนของ
ผู้บริโภค ที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ ในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคพร้อม ที่จะเลือกทางเลือกใดก็ตามที่ดีที่สุด ความตั้งใจซื้อ เป็นเพียง
โอกาสที่เกิดจากการซื้อจริงเท่านั้น (Howard, 1994) ความตั้งใจซื้อเป็นความพยายามในการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภค 
โดยขึ้นอยู่หลายปัจจัย อาทิเช่น ตราสินค้า เวลาในการซื้อ ประสบการณ์ เป็นต้น โดยความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคมักเกิดขึ้น  
ภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าของสินค้าและบริการ (Das, 2014) ดังนั้น ความตั้งใจซื้อจึงเป็นสิ่ง
สำคัญที่จะส่งผลนำไปสู่การซื้อสินค้าจริงของผู้บริโภค 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative  Research)  พื ้นที ่ว ิจ ัย คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรที ่ใช้ศึกษา คือ  ผู ้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่มีการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 381 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive sampling) และมีแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำนวน 344 ชุด ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้
เล ือกใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ โดยส่งแบบสอบถามผ่าน  google form เป็นเครื ่องมือในการเก็บข้อมูล 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนที่ 3 
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยแบบสอบถามเป็น
แบบมาตรวัดแบบช่วงระดับ(Likert Scale) โดยมีค่า 5 ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นมากที่สุด 2 หมายถึง ความคิดเห็นมาก 3 
หมายถึง ความคิดเห็นปานกลาง  2  หมายถึง ความคิดเห็นน้อย 1 หมายถึง ความคิดเห็นน้อยที่สุด สำหรับการกำหนดเกณฑ์ในการ
แปลความหมาย ผู้วิจัยได้แปลความหมายของค่าเฉลี่ยเป็นแบบแบ่งช่วงการแปลผล โดยเอาค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับค่าที่ใกล้เคียงจำนวน
เต็มกล่าวคือหากค่าทศนิยมตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไปจะอ่านค่าเป็นจำนวนเต็มที่มากขึ้นและในทางกลับกันหากค่าทศนิยมต่ำกว่า 0.80 ระดับ
ที่ต้องการแปลผลจะต้องปรับเป็นจำนวนเต็มที่น้อยลง (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนน ( X ) เป็นตัวชี้วัด
โดยกำหนดน้ำหนักคะแนนในการแบ่งช่วงเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงการวัดดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายความว่า  มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายความว่า  มีระดับความคิดเห็นมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายความว่า  มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายความว่า  มีระดับความคิดเห็นน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายความว่า  มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งก่อนที่จะนำแบบสอบถามไป
ใช้นั้นได้มีการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ  พิจารณาข้อคำถามว่ามีความเหมาะสม 
สอดคล้องกัน พบว่ามีค่า IOC ทุกข้อมากกว่า 0.50 (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชำนิประศาสน์, 2547) และดำเนินการ
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยทดลองใช้แบบสอบถาม (Try out)  จำนวน 30 ชุด และนำข้อมูลที่ได้มาทดสอบด้วย
วิธีทางสถิติ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบรัชอัลฟ่า (Cronbach’s alpha) ซึ่งพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.70-0.89 (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2551) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง และมีความเชื่อมั่น เพื่อนำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป สำหรับสถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
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การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease 
of Use) 

ความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
   การยอมรับเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบผลการวิจัยที่สำคัญ ดังนี้  
 1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 
321 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 อายุ 20-30 ปี จำนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 70.9 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 238 
คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 
บาท จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 สถานภาพ โสด จำนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7 ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า
ผ่านระบบออนไลน์แต่ละครั้ง 501-1,000 บาท จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 ความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ นานๆ ครั้ง จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 

1.2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
X̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. การซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้สามารถค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ง่าย 

4.21 .796 มากที่สุด 

2. การซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ทำให้สามารถค้นหา
สินค้าที่ตรงกับความสนใจได้อย่างรวดเร็ว 

4.27 .804 มากที่สุด 

3. การซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ มีขั้นตอนในการใช้งาน
ง่าย ที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.29 .821 มากที่สุด 

4. การซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ มีความสะดวกมากกว่า
การไปซื้อสินค้าหน้าร้าน 

4.28 .855 มากที่สุด 

รวม 4.26 .693 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X̅ = 4.26, S.D. = 0.69) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ การซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ มีขั้นตอนในการ
ใช้งานง่าย ที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.29, S.D. = 0.821)  รองลงมาการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ มี
ความสะดวกมากกว่าการไปซื้อสินค้าหน้าร้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.28, S.D. = 0.85) การซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
ทำให้สามารถค้นหาสินค้าที่ตรงกับความสนใจได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.27, S.D. = 0.80) และการซื้อ
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.21, S.D. = 0.79) 
ตามลำดับ 

1.3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มีรายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 

ความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
X̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. หากมีโอกาสจะซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ อย่าง
แน่นอน 

4.02 .929 มาก 

2. จะเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสินค้ามี
ราคาถูกกว่าช่องทางอื่นๆ 

4.14 .904 มาก 

3. ในอนาคตหากมีความต้องการสินค้า จะซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์ เท่านั้น 

3.77 1.090 มาก 

4. หากมีความต้องการจะซื้อสินค้าจะซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์ เป็นอันดับแรก 

3.93 .971 มาก 

รวม 3.96 .854 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 3.96, S.D. = 0.85) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ จะเลือกซื ้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์  
เนื่องจากสินค้ามีราคาถูกกว่าช่องทางอื่นๆ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.14, S.D. = 0.90)  รองลงมาหากมีโอกาสจะซื้อสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ อย่างแน่นอน อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.02, S.D. = 0.93)   หากมีความต้องการจะซื้อสินค้าจะซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์ เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.93, S.D. = 0.97)   และในอนาคตหากมีความต้องการสินค้า จะซื้อผ่าน
ระบบออนไลน์ เท่านั้น อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.77, S.D. = 1.09) ตามลำดับ 

 
1.4 ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที ่ส ่งผลต่อความตั ้งใจซื ้อส ินค้าผ ่านระบบออนไลน์ ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 3 แสดงการยอมรับเทคโนโลยทีี่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .723a .523 .520 .59194 

 
ตารางท่ี 4 แสดงการยอมรับเทคโนโลยทีี่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การยอมรับเทคโนโลยี Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .196 .199  .986 .325 

  การรับรู้ประโยชน์ .566 .071 .487 7.962 .000** 

การรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน 

.319 .072 .273 4.457 .000** 

** p< 0.01 
จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน โดย
ร่วมกันอธิบายความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร้อยละ 52.3 ซึ่งพิจารณาจากค่า 

Adjusted R2 เท่ากับ 0.523 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ส่งผล ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ ( = 0.487) 

และด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ( = 0.273) มีการส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมุติฐาน สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้ 

สมการที่แสดงคะแนนดิบ 

 Ŷ  (คุณค่าการยอมรับเทคโนโลยี) = 0.196 + 0.566 (การรับรู้ประโยชน์) + 0.319 (การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน) 
สมการที่แสดงคะแนนมาตรฐาน 

 Ŷ  (คุณค่าการยอมรับเทคโนโลยี) = 0.196 + 0.487 (การรับรู้ประโยชน์) + 0.273 (การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน) 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื ่องการยอมรับเทคโนโลยีที ่ส ่งผลต่อความตั ้งใจซื ้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้ าผ่านระบบออนไลน์ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มี การส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
ผ่านระบบออนไลน์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 ผลจากการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีหลัก คือ แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model : TAM) ของ Davis, Bagozzi and Warshaw (1989) การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ และ
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน โดยร่วมกันอธิบายความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในจังหวั ดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตัว
แปรอิสระทุกตัวแปรร่วมพยากรณ์ตัวแปรตามมีค่าเท่ากับร้อยละ52.3 (Adjust  mR2=0.523) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มัสลิน ใจคุณ และรุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ (2562) ที่ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ และการตลาดผ่าน
สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook LIVE) ของกลุ่มผู้บริโภค GENERATIONS X, 
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Y, Z พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ และความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ
ในการทำนาย เท่ากับ 0.536 (R 2 =53.6%) และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วสุธิดา นุริตมนต์ และทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ 
(2561) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีและความตั้งใจใช้บริการชำระเงินของผู้บริโภครุ่นใหม่ด้วย
โปรแกรมประยุกต์คิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีทั้งด้านการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งาน  และด้านการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการการชำระเงินด้วยโปรแกรมประยุกต์คิวอาร์โค้ดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
 สรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นได้ดังนี้ผลการศึกษาเกี่ยวกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย การซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ ทำให้สามารถค้นหาสินค้าที่ตรงกับความสนใจได้อย่างรวดเร็ว การซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้สามารถค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ง่าย 

2. ความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย การซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ มีขั้นตอนในการใช้งานง่าย ที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน การซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ มีความสะดวกมากกว่าการไปซื้อ
สินค้าหน้าร้าน 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ทำให้สามารถค้นหาสินค้าที่ตรงกับความสนใจ
ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความใส่ใจในการถ่ายภาพสินค้าที่สามารถดึงดูดใจ และมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่สั้ น
กระชับแต่ครบถ้วน เพราะเม่ือลูกค้าเข้ามาค้นสินค้าจะได้เกิดการตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

1.2 ความง่ายในการใช้งาน การซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ มีขั้นตอนในการใช้งานง่าย ที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 
ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการ และระบบการเข้าไปใช้งาน เพื่อจะได้ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค อันจะส่งผลต่อการเป็นลูกค้าประจำในอนาคต 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เห็นรูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ที่

ชัดเจนและครอบคลุม อาทิเช่น ปัจจัยด้านการตลาด, กลุ่มผู้มีอิทธิพล เป็นต้น โดยข้อมูลที่ได้ก็จะสามารถนำไปใช้ในการ
วางแผนทางการตลาดสำหรับสินค้าที่ขายผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้ึน 

2.2 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ ้น ควรมีการศึกษาในภูมิภาคอื่น ร่วมด้วย เพื่อช่วยในการพยากรณ์พฤติกรรมในการ ยอมรับ
เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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คุณภาพการบริการและการรับรู้คณุค่าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษทัขนส่งเอกชน 
ในเขตภาคกลาง 

The Effect of Service Quality and Perceived Value on Decisions to Repurchase from 
Private Transport Companies in the Central Region 

นันทพร ห้วยแก้ว 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า และการ
ตัดสินใจใช้บริการซ้ำ ของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลคุณภาพการบริการการรับรู้คุณค่าที่ส่งผล
การตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 385 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter  
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า และการตัดสินใจใช้บริการซ้ำ อยู่ในระดับมาก  
และพบว่า คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือ การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า โดยที่ตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 53 โดยพิจารณาจากค่า adjusted R2 เท่ากับ 0.53 ส่วนการ
รับรู้คุณค่าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยที่ ตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 40 โดยพิจารณาจากค่า adjusted R2 เท่ากับ 0.40   

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ  การ
ให้บริการและการรับรู้คุณค่าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน จนสามารถสร้างความประทับใจ และ
ทัศนคติในเชิงบวกจนนำไปสู่การตัดสินใจใช้บริการซ้ำในครั้งต่อไป รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจขนส่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ: คุณภาพการบริการ, การรับรู้คุณค่า, การใช้บริการซ้ำ, บริษัทขนส่งเอกชน 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were (1) to study the opinion level regarding service quality, 
perceived value and the decision to repurchase from private transport companies in the central region and  
(2) to study the influence of service quality, and the effect of perceived value on the decision to repurchase 
from private transport companies in the central region. The sample consisted of 385 people.  Data were 
collected by questionnaires, using the convenience sampling method.  The statistics used for data analysis 
were mean, standard deviation and multiple linear regression analysis using the enter method.  
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 The study found that the service quality, perceived value and decision to repurchase are at the 
highest level.  They show that the effect of service quality  on the decision to repurchase from private 
transport companies in the central region to be at the statistical significance of 0.01, consisting in tangibility, 
reliability, responsiveness, assurance and empathy. The independent variables predict the dependent 
variable according to 53% by considering the adjusted R2  value of 0.53.  Also, the perceived value effect 
on the decision to repurchase from private transport companies in the central region is at the statistical 
significance of 0.01. The independent variables predict the dependent variable according to 40% considering 
that the adjusted R2 has a value of 0.40. The results of this study can be used as a guideline to improve 
the service quality and perceived value in accordance with the needs of current users. This can lead to a 
positive impression and attitude. It can also lead to the decision to repurchase as well as to increase 
competitiveness and effectiveness in business transportation. 
 
Keywords: Service Quality, Perceived Value, Repurchase, Private Transport Company 
 

บทนำ 
 การขนส่งเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเทคโนโลยี และการเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้คนไปเป็นวิถีใหม่ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2565) โดยแรงสนับสนุนที่สำคัญเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
โดยเฉพาะธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีมูลค่ารวมเกือบ 3 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้
ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์ได้รับโอกาสอย่างมากและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจากโอกาสนี้เองที่ทำ
ให้ธุรกิจโลจิสติกส์ในรูปแบบของธุรกิจที่ให้บริการทางด้านไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้ามีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด  
โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีการคาดว่าธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  (ฐานเศรษฐกิจ, 2561) 
โดยเมื่อพิจารณาผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่รับส่งสินค้าและพัสดุที่เป็นที่นิยม ได้แก่ บริษัท Kerry Express บริษัท Flash 
Express บริษัท Ninja Van บริษัท J&T Express บริษัท SCG Express และ บริษัท Inter Express Logistics (Deliveree, 
2565) ปัจจุบันการแข่งขันกันรุนแรงจากจำนวนผู้ให้บริการในตลาดมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาค่าขนส่ง
ของผู้ประกอบการรายใหญ่ (Positioning, 2565) ประกอบกับต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการมีแนวโน้มสูงขึ้นจากราคา
น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปส่งผลทำให้ผู้ ประกอบการรายอื่นๆ ต้องปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแข่งขันที่มีรุนแรงและมีความเข้มข้นขึ้น  ผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีการนำกลยุทธ์ที่
หลากหลายมาใช้เพื่อเสริมจุดแข็งและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
และเป็นผู้นำในธุรกิจ (กฤษดา เชียรวัฒนสุข และสมพล ทุ่งหว้า, 2562)ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบให้ธุรกิจสามารถอยู่
รอดได้นั่นก็คือ สามารถทราบความความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ และตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ (Kitapic, 
Akdogan & Dortyol, 2014)  หรือได้รับการบริการที่ตรงตามความคาดหวังก็จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในการให้บริการได้ 

(พรกนก ภิลุมวงค์, 2561) ซึ่งสามารถสรุปคุณภาพการบริการมี 5 ด้าน ดังนี้ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือ

ไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า  (Parasuraman and Zeithaml, 

1988) นอกจากนี้ การรับรู้คุณค่า (Perceived Value) เช่น คุณค่าจากตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product/Service Value) 
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คุณค่าส่วนบุคคล (Personal Value) คุณค่าด้านภาพลักษณ์ (Image Value) (Burnett & Moriarty, 1998) จะทำให้ผู้บริโภค
มีแนวโน้มที่จะเลือกผู้ที่ให้คุณค่าสูงที่สุด จากข้อจำกัดทางด้านราคา การเข้าถึงและความรู้ความสามารถที่มีอยู่ของผู้บริโภค 
(สราลี โรมรัตนพันธ์, 2561) จนทำให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการซ้ำในอนาคต 

 ดังนั้น จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า และการ
ตัดสินใจใช้บริการซ้ำ ของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการรับรู้คุณค่าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บริการในปัจจุบัน จนสามารถ
สร้างความประทับใจ และทัศนคติในเชิงบวกจนนำไปสู่การตัดสินใจใช้บริการซ้ำ  ในครั้งต่อไป รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในธุรกิจขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า และการตัดสินใจใช้บริการซ้ำ ของบริษัท

ขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ใน

เขตภาคกลาง 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 สำหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความคิดเห็น และอิทธิพลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า และการ
ตัดสินใจใช้บริการซ้ำ ของบริษัทขนส่งเอกชนในเขตภาคกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงกับความคาดหวัง และเพิ่มการรับรู้คุณค่า จนทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อซ้ำใน
อนาคต โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. คุณภาพบริการ (Service Quality) หมายถึง การถือหลักการดำเนินงานให้บริการที่ปราศจาก ข้อบกพร่อง 
สามารถทราบความความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ และตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ (Kitapic, Akdogan & 
Dortyol, 2014)  โดย Parasuraman and Zeithaml (1988) ได้พัฒนาเครื่องมือแบบประเมินคุณภาพการบริการที่เรียกว่า 
“SERVQUAL” (Service Quality) มีการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ สามารถสรุปรวมมิติสำคัญที่บ่งชี้ ถึงคุณภาพการบริการมี 5 
ด้าน ดังนี้ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า การ
รู้จักและเข้าใจลูกค้า  ดังนั้น ปัจจุบันหากผู้บริโภคได้รับการตอบสนอง หรือได้รับการบริการที่ตรงตามความคาดหวังก็จะ

สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการบริการได้ (พรกนก ภิลุมวงค์, 2561) ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการซ้ำใน

อนาคตได้ 

 2. การรับรู้คุณค่า (Perceived Value) หมายถึง คุณประโยชน์ หรือผลดีที่ลูกค้าได้รับจากสินค้า หรือบริการ

พื้นฐานของการรับรู้ของลูกค้า โดยแลกกับสิ่งแลกเปลี่ยน ที่อาจเป็นค่าบริการที่เป็นตัวเงิน (Parasuraman and Zeithaml, 
1988) ซึ่ง Sweeney, Soutar & Johnson (1999) กล่าวว่า องค์ประกอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากที่เป็นตัวเงินแล้ว ยัง
ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความน่าเชื่อถือ สามารถชี้วัดได้นั้นมีอยู่หลากหลายประการ เช่น คุณค่าจากตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
(Product/Service Value) ค ุณค่าส่วนบุคคล (Personal Value) ค ุณค่าด้านภาพลักษณ์ ( Image Value) (Burnett & 
Moriarty, 1998) นอกจากนี้ ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความรู้และเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าในอดีต  อีกทั้งผู้บริโภคยังมีเครื่องมือช่วย
ในการประเมินเปรียบเทียบบริการและผลิตภัณฑ์จากแต่ละบริษัท จนไปถึงการค้นหาทางเลือกอื่น ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

23 
 

จะเลือกผู้ที่ให้คุณค่าสูงที่สุด จากข้อจำกัดทางด้านราคา การเข้าถึงและความรู้ความสามารถที่มีอยู่ของผู้บริโภค (สราลี โรม
รัตนพันธ,์ 2561) จนทำให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการซ้ำ ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก 
 3. การตัดสินใจซื้อซ้ำ (Repurchase) หมายถึง ทัศนคติของผู้บริโภคที่เกิด จากประสบการณ์ในการใช้บริการ
แล้วเกิดความพึงพอใจที่ได้รับการเอาใจใส่จากผู้ให้บริการ รวมถึง  ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการ 
(Taylor and Baker, 1994) โดยรูปแบบการกลับมาใช้บริการซ้ำนั ้นมีความหลากหลาย  เช่น กิจกรรมทาง ตลาด 
โปรโมชั่น การตั้งราคา ด้านทัศนคติของผู้บริโภค เป็นต้น (Gottardi, Maurin & Monnet, 2015) ทั้งนี้ Setiowati & 
Putri (2012) ได้แบ่งการตัดสินใจใช้บริการซ้ำออกเป็น 2 รูปแบบ คือ มีความตั้งใจกลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำจริง ๆ 
และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบอกแบบปากต่อปาก (Word of mouth) สอดคล้องกับ Anderson, Fornell 
& Lehmann (1994) กล่าวว่า การกลับมาการซื้อสินค้าซ้ำหรือใช้บริการซ้ำจะขึ้นอยู่กับการใช้บริการครั้งแรกของลูกค้า 
ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการใช้บริการซ้ำ คือ คุณภาพการบริการ (Taylor and Baker, 1994) และการรับรู้คุณค่า 
ที่จะส่งผลทำให้กลับมาซื้อซ้ำหรือใช้บริการอีกครั้งในอนาคต 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

  
   

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลางได้ทาง

สถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้คุณค่าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง 

ได้ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษา เรื่องคุณภาพการบริการ และการรับรู้คุณค่าส่งผลการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขต

ภาคกลาง กำหนดขั้นตอนดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

คุณภาพบริการ 
- ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
- ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 
- การตอบสนองต่อลูกค้า 
- การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 
- การรู้จักและเข้าใจลูกค้า 

การรับรู้คุณค่า 

การตัดสินใจใช้บริการซ้ำ ของบริษัทขนส่ง
เอกชน ในเขตภาคกลาง 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการในเขตภาคกลางตอนล่าง ซึ่งไม่รวมจังหวัดในเขตปริมณฑล จำนวน 9 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวั ดชัยนาท จังหวัดสระบุรี จังหวัด
นครนายก จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 
2565) ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน โดยการคำนวณขนาดตัวอย่างได้จากการใช้สูตรของ Cochran (1977) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) ซึ่งจะสำรวจเฉพาะผู้ที่
เคยเข้ามาใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชน หมายถึง บริษัทเอกชนที่รับส่งของรายชิ้น หรือพัสดุที่เป็นที่นิยม เช่น Kerry Express, 
Flash Express, Ninja Van, J&T Express, SCG Express โดยสมัครใจในการให้ข้อมูลเท่านั้น  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่มีลักษณะโครงสร้างของคำถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) 

และคำถามแบบปลายปิด (Closed Ended Question) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะแบบสอบถามประกอบด้วย คำถามแบบมีคำตอบให้เลือก 

(Simple-dichotomy Question)  
ส่วนที่ 2 คุณภาพการบริการ ได้แก ่ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า การ

ให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ซึง่มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่วัดระดับความคิดเห็น Rating Scale โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) 

ส่วนที่ 3 การรับรู้คุณค่า ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่วัดระดับความคิดเห็น Rating Scale โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)  

ส่วนที่ 4 การตัดสินใจใช้บริการซ้ำ ของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่วัดระดับ
ความคิดเห็น Rating Scale โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อย
ที่สุด (1)  
 3. การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ศึกษาเอกสาร สำรวจ และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ การรับรู้
คุณค่า และการตัดสินใจใช้บริการซ้ำ เพื่อกำหนดประเด็นที่ใช้ในแบบสอบถาม 
  3.2 สร้างแบบสอบถามโดยครอบคลุมเนื้อหาตามประเด็นที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.3 ตรวจสอบเนื้อหาและลักษณะข้อคำถามโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3.4 ทำการแก้ไขและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง 

4. การเก็บข้อมูล  
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 385 คน และนำ

แบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ คือ หนังสือทางวิชาการ 

บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาประกอบการสร้างแบบสอบถามที่ตรงกับเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

5. การตรวจสอบข้อมูล 
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ทั้งนี้แบบสอบถามมีความเชื่อมัน โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค พบว่า 
คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า และการตัดสินใจใช้บริการซ้ำ มีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.70 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ที่ 0.95 จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถนําไปใช้ในการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม    

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation)  
2. สถิติเชิงอนุมาน (influential statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression 

Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการพยากรณ์ตัวแปรที่เป็นผลได้ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของปัจจัยคุณภาพการบริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า  ค่า Durbin-Watson พบว่ามีค่า 1.6 
และการรับรู้คุณค่า ค่า Durbin-Watson พบว่ามีค่า 1.7 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5  สรุปได้ว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของปัจจัยคุณภาพบริการ และการรับรู้คุณค่าสามารถนำไปทดสอบสมมติฐานด้วยการการวิเคราะห์สถิติ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter ได ้
 

ผลการวิจัย 
การศึกษา เรื่องคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า และการตัดสินใจใช้บริการซ้ำ ของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาค

กลาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 61.30  อยู่ในช่วง
อายุ ระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.21 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 55.58 มีรายได้  อยู่ในช่วง 15,000 – 20,000 บาทต่อเดือน 
จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 43.64 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 ดังนี้ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.32 รองลงมาคือ การตอบสนองต่อลูกค้า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.21 ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 และการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11 ตามลำดับ 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 ดังนี้ บริการขนส่งเอกชนอำนวยความ
สะดวกในการขนส่งพัสดุให้แก่ท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมาคือ ผู้ให้บริการมีบริการที่หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 ผู้ให้บริการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ช่วยใน
การให้บริการที่ดีขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 บริการขนส่งเอกชนทำให้การส่งพัสดุเป็นเรื่องง่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.17 อัตราค่าบริการขนส่งเอกชนมีความคุ้มค่า เหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 พัสดุได้รับการดูแล และอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ เมื่อใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชน อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.06 ตามลำดับ  

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการซ้ำ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ดังนี้ คิดว่าบริการขนส่งเอกชน
เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมาคือ   คิดว่าจะต้องคงใช้บริการ
บริษัทขนส่งเอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02  ทุกครั้งที่ต้องส่งพัสดุท่านตั้งใจจะใช้
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บริการขนส่งเอกชนอย่างแน่นอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 คิดว่าบริการขนส่งเอกชนตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุด และจะ
ยังคงใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชนแม้ว่าจะมีขนส่งอื่นๆ ในราคาที่ประหยัดกว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 ตามลำดับ 

การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขต                 ภาค

กลางได้ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงคุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง 
คุณภาพบริการ B Std.error t Sig VIF 

ค่าคงที่ (Constant) 0.707 0.169 4.180 0.000**  
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 0.176 0.077 2.276 0.023* 2.451 

ด้านความน่าเชื่อถือ 0.415 0.089 4.678 0.000** 3.198 
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า -0.144 0.075 -1.916 0.056 3.679 
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า -0.237 0.087 -2.724 0.007** 2.702 
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 0.566 0.093 6.084 0.000** 4.521 
 R = 0.73  adjusted R2  = 0.53 n = 385 Durbin – Watson = 1.51   

*p < 0.05, **p < 0.01   
 
ตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง โดย

ที่ตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 53 โดยพิจารณาจากค่า adjusted R2 เท่ากับ 0.53 ค่าของ Durbin-
Watson มีค่า 1.51 ซึ่งอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 แสดงว่ามีความคลาดเคลื่อนที่เป็นอิสระต่อกัน  ไม่มีปัญหาสหสัมพันธ์ในตัวแปร  
(Autocorrelation) ค่า VIF (Variance Inflation Factor) ระหว่าง 2.451 – 4.521 < 10.00 จึงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการตอบสนองต่อลูกค้า (B=-0.144, p < 0.01)  
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำ ส่วนความเป็นรูปธรรมของบริการ (B=0.17, p > 0.05) ความน่าเชื่อถือ (B=0.41, p > 
0.01) การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (B=-0.237, p < 0.01) และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (B=0.56, p < 0.01) หมายความว่า 
คุณภาพบริการของแต่ละด้านเพิ่มขึ้น 1 หน่วย การตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง  จะเพิ่มขึ้น
อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1  

 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้คุณค่าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง 
ได้ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการรับรู้คุณค่าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง 

การรับรู้คุณค่า B Std.error t Sig VIF 
ค่าคงที่ (Constant) 0.887 0.196 4.530 0.000**  
การรับรู้คุณค่า 0.747 0.046 16.086 0.000** 2.898 

 R = 0.63  adjusted R2 = 0.40 n = 385 Durbin – Watson = 1.67  
*p < 0.05, **p < 0.01   
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ตารางที่ 2 พบว่า การรับรู้คุณค่าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง โดยที่ตัว

แปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 40 โดยพิจารณาจากค่า adjusted R2 เท่ากับ 0.40 ค่าของ Durbin-Watson 
มีค่า 1.67 ซึ ่งอยู ่ในช่วง 1.5 – 2.5 แสดงว่ามีความคลาดเคลื ่อนที ่เป็นอิสระต่อกัน ไม่มีปัญหาสหสัมพันธ์ในตัวแปร  
(Autocorrelation) ค่า VIF (Variance Inflation Factor) ระหว่าง 2.898 < 10.00 จึงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ (Multicollinearity) และเมื่อพิจารณา พบว่า การรับรู้คุณค่า (B=0.74, p < 0.01)  หมายความว่า การรับรู้คุณค่า
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย  การตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลางจะเพิ่มขึ้นอย่างมีระดับนัยสำคัญ ทางสถิติ 
0.01  จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2  
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ระหว่าง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง 

 
**ระดับนัยสำคัญ p<0.01 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาค
กลางโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่า
คุณภาพการบริการประกอบไปด้วย  ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความ
เชื่อมั่นต่อลูกค้า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า และการรับรู้คุณค่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 - 0.77 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 0.80 จึงสรุปได้ว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ คุณภาพการบริการ และการรับรู้คุณค่า กับ ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใช้บริการซ้ำ
ของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  0.01   
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ในการศึกษาในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญเรื่อง คุณภาพการบริการ และการรับรู้คุณค่า อย่างน้อย 1 ตัวแปร 

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง โดยสามารถอธิบาย ได้ดังนี้ 
 1. คุณภาพการบริการ อยู่ในระดับมาก คือ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ และการตอบสนองต่อลูกค้า ความเป็นรูปธรรม
ของบริการ การรู้จักและเข้าใจลูกค้า และการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  บุญผล รักษาศรี และ 
พอดี สุขพันธ์ (2565) พบว่า คุณภาพการบริการ อยู่ในระดับมาก โดยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการ

ตัวแปร ความเป็น
รูปธรรม

ของบริการ 

ความ
น่าเชื่อถือ 

การ
ตอบสนอง
ต่อลูกค้า 

การให้
ความ
เชื่อมั่น
ต่อลูกค้า 

การรู้จัก
และเข้าใจ

ลูกค้า 

การรับรู้
คุณค่า 

การ
ตัดสินใจใช้
บริการซ้ำ 

 
ความเป็นรูปธรรมของ
บริการ 

1 .674** .582** .509** .677** .670** .548** 

ความน่าเชื่อถือ  1 .759** .546** .647** .715** .608** 

การตอบสนองต่อลูกค้า   1 .641** .780** .684** .630** 

การให้ความเชื่อมั่นต่อ
ลูกค้า 

   1 .773** .655** .515** 

การรู้จักและเข้าใจลูกค้า     1 .700** .695** 

การรับรู้คุณค่า      1 .634** 

การตัดสินใจใช้บริการซ้ำ       1 
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ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจและด้านการให้ความเชื่อมั่น
แก่ผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับ นภนนท์ หอมสุด (2559) พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภค
เกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า โดยผู้บริโภคจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพการบริการจากการใช้บริการตามความคาดหวังของตน 
หากการบริการเป็นไปตามความคาดหวังก็จะเกิดเป็นความประทับใจต่อการบริการ โดยสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้
เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ คือ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ (ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, 2554) 
ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำในครั้งต่อไป 

 2. การรับรู้คุณค่า อยู่ในระดับมาก คือ บริการขนส่งเอกชนอำนวยความสะดวกในการขนส่งพัสดุ ผู้ให้บริการมีบริการที่
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ผู้ให้บริการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการให้บริการที่ดี
ข้ึน บริการขนส่งเอกชนทำให้การส่งพัสดุเป็นเรื่องง่าย อัตราค่าบริการขนส่งเอกชนมีความคุ้มค่า เหมาะสม พัสดุได้รับการดูแล และอยู่
ในสภาพสมบูรณ์ เมื่อใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชน สอดคล้องกับทฤษฎีของ Zeithaml (1988) การมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดรับรู้ได้ถึงคุณค่าจากคุณภาพการบริการ  ความคุ้มค่าของเงินที่ได้จ่ายไปเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราลี โรมรัตนพันธ์ (2561) พบว่า ผู้ใช้บริการรับรู้คุณค่า ในระดับมาก คือ ความสะดวกรวดเร็ว 
ความรู้สึกปลอดภัย  มีราคาที่สมเหตุสมผลกับงบประมาณที่มีอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
พีรวิชญ์ ธีระกาญจน์ (2561) พบว่า การรับรู้คุณค่าด้านราคา และการรับรู้ด้านคุณภาพ อยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากที่เป็นตัวเงินแล้ว ยังต้องได้รับการพัฒนาให้มีความน่าเชื่อถือ สามารถชี้วัดได้นั้นมีอยู่หลากหลาย
ประการ (Sweeney, Soutar & Johnson, 1999) เช่น คุณค่าจากตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product/Service Value) 
คุณค่าส่วนบุคคล (Personal Value) คุณค่าด้านภาพลักษณ์ (Image Value) (Burnett & Moriarty, 1998)  

3. การตัดสินใจใช้บริการซ้ำ อยู่ในระดับมาก คือ คิดว่าบริการขนส่งเอกชนเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ในการขนส่ง
สินค้าในปัจจุบัน คิดว่าจะต้องคงใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทุกครั้งที่ต้องส่งพัสดุท่านตั้งใจจะ
ใช้บริการขนส่งเอกชนอย่างแน่นอน คิดว่าบริการขนส่งเอกชนตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุด และจะยังคงใช้บริการบริษัทขนส่ง
เอกชนแม้ว่าจะมีขนส่งอื่นๆ ในราคาที่ประหยัดกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ์ (2562) พบว่า การกลับมาใช้
บริการซ้ำของลูกค้าที่ใช้บริการ ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับที่สูง โดยยังคงกลับมาใช้บริการ ถึงแม้ว่ามีราคาดอกเบี้ย
น้อยลง และสอดคล้องกับ กันหา พฤทธิ์พงศกร (2564) ที่กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการขนส่งในด้านความประหยัด ความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความแน่นอนและเชื่อถือได้  รวมไปถึงคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่ามีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการในอนาคต  

4. สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขต  ภาคกลาง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p < 0.01 ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือ การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการ
รู้จักและเข้าใจลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  บุญผล รักษาศรี และ พอดี  สุขพันธ์ (2565) พบว่า คุณภาพการบริการ
ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์เพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา Budget Thailand คือ 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ และการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันหา พฤทธิ์พงศกร (2564) พบว่า 
คุณภาพการบริการของไปรษณีย์ไทยจังหวัดนครสวรรค์ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกและผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำ
ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการ ทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ไปรษณีย์ไทยกำหนด การ
อบรมพนักงานให้มีมาตรฐานการให้บริการที่เหมือนกัน การนำอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมาใช้ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ขนิษฐา สิทธาจารย์ (2562) พบว่า คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  เนื่องจากให้บริการในสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการหรือการให้บริการเกินความคาดหวัง ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการบริษัท ขนส่ง
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พัสดุ และกลับมาใช้บริการซ้ำ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman and Zeithaml (1988) ได้พัฒนา
เครื่องมือแบบประเมินคุณภาพการบริการที่เรียกว่า “SERVQUAL” (Service Quality) สามารถสรุปรวมมิติสำคัญที่บ่งชี้ ถึง
คุณภาพการบริการมี 5 ด้าน คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความ
เชื่อมั่นต่อลูกค้า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า  ซึ่งคุณภาพของบริการเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่า
คู่แข่งขันได้ ส่วนด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง ซึ่ง

ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรกนก ภิลุมวงค์ (2561) กล่าวว่า  หากผู้บริโภคได้รับการตอบสนอง หรือได้รับการบริการที่

ตรงตามความคาดหวังก็จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการบริการได้  ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันบริษัทขนส่งเอกชนส่วนใหญ่มีการ
ปรับปรุงการให้บริการด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการ ทำให้การบริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว รวมถึง
มีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสอบถามและช่วยเหลือลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา ดังนั้นจึงไม่ส่งผลทำให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้
บริการซ้ำได้ 

5. สมมติฐานที่ 2 การรับรู้คุณค่าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลางอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ p < 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราลี โรมรัตนพันธ์ (2561) พบว่าการรับรู้คุณค่า ส่งผลต่อการกลับมา
ใช้บริการซ้ำ โดยปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่คำนึงถึง  คือ ราคาที่สมเหตุสมผล กับงบประมาณที่มีอยู่ และ
ความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเมื่อเปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับ  เพราะผู้ที ่ใช้บริการมีการเปรียบเทียบในเรื ่องของราคา 
งบประมาณ และการบริการที่จะได้รับในการเดินทาง และสอดคล้องกับวสุตม์ โชติพานิช (2560) พบว่า การรับรู้คุณค่า ส่งผล
ต่อความตั้งใจซื้อบริการซ้ำ ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ Park, Robertson & Wu (2006) ได้อธิบายว่า เมื่อผู้ใช้บริการ
รับรู้ถึง คุณประโยชน์ที่ได้รับมีความคุ้มค่าต่อสิ่งแลกเปลี่ยนไปย่อมเป็นการง่ายที่เมื่อมีความต้องการใช้บริการครั้งใหม่เกิดขึ้น 
เนื่องจากเคยมีประสบการณ์มาก่อน ทำให้เกิดการระลึกถึงได้ง่าย และการระลึกถึงยังช่วยให้กลายเป็นตัวเลือก อันดับต้นๆ ใน
การเลือกใช้บริการต่อไปในอนาคตอีกด้วย  
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ในเขตภาคกลาง ได้แก่ ความเป็น
รูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือ การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า  ดังนั้นบริษัทขนส่งเอกชน ควร
ออกแบบสถานที่ให้มีบรรยากาศที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบ มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ มี
การจัดลำดับคิวอย่างชัดเจน รวมถึงมีการดูแลพนักงานให้แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีความ
ซื่อสัตย์ มีความพร้อมที่จะให้บริการ สามารถตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้
บริษัทขนส่งเอกชนสามารถสร้างความแตกต่าง และโดดเด่นที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำในครั้งต่อไปได้ 
 2. การรับรู้คุณค่าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของบริษัทขนส่งเอกชน ดังนั้นบริษัทขนส่งเอกชน ควรมีการ
กำหนดอัตราค่าบริการขนส่งให้มีความคุ้มค่า ดูแลพัสดุให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อำนวยความสะดวกในการขนส่งให้ง่ายต่อการ
ใช้บริการ ทั้งนี้ควรมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยเข้ามาช่วยในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงมีการออบแบบบริการที่
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ดังนั้นหากบริษัทขนส่งเอกชนสามารถทำให้ผู้ใช้บริการเกิด
รับรู้ได้ถึงคุณค่าจากคุณภาพการบริการ ความคุ้มค่าของเงินที่ได้จ่ายไป มีราคาที่สมเหตุสมผลกับงบประมาณที่มีอยู่ เมื่อ
เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับก็จะทำให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการซ้ำในอนาคตได้ 
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โมเดลการวัดองค์ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS ON CORPORATE INCOME TAX LAW COMPLIANCE OF 
SMEs IN THE NORTHEAST OF THAILAND         

 สุริสา จัตุชัย1 กัญญา แสนนามวงษ์1 และสุพจน์ สกุลแก้ว2 

Surisa Jatuchai, Kanya Sannamwong and Supoj Sakulkaew 

1หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 400 
คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  

 ผลการวิจัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( 2 /df = 1.738, GFI = 0.950, AGFI = 0.920, 
Standardized RMR = 0.041, RMSEA = 0.043) โดยการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู ้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มี 5 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านทัศนคติของผู้เสียภาษี มี 4 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่ มุมมองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่พึงได้รับ มุมมองที่มีต่อกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ ความรู้สึกที่ดีต่อระบบ
การจัดเก็บภาษีของภาครัฐ และความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากร 2) องค์ประกอบด้านความเป็นธรรม
ทางภาษี มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ความสมเหตุสมผลของอัตราภาษี การพิจารณากิจการที่เสีย
ภาษีอย่างเท่าเทียม และกฎหมายภาษีที่เป็นธรรม               3) องค์ประกอบด้านระบบการจัดเก็บภาษี มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่เพียงพอ การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับภาษี ความสะดวกในการสอบถามเกี่ยวกับภาษี และการ
ปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้    4) องค์ประกอบด้านจริยธรรมของผู้มีหน้าที่เสียภาษี มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การชำระ
ภาษีในระยะเวลาที่กำหนด การออกใบกำกับภาษีจากการขายสินค้าและบริการทุกครั้ง และการแสดงรายได้จริงในการยื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษี และ 5) องค์ประกอบความรู้เกี่ยวกับภาษี มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร 
การกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในระบบภาษี โดยคุณค่าของการวิจัยนี้ เป็น
ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบัญชีและภาษีอากรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to examine the goodness of fit of factors determining corporate income tax 
law compliance of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the northeast of Thailand. A sample of 
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400 SMEs were selected by multi-stage random sampling. Data were collected by questionnaires and 
analyzed by confirmatory factor analysis. The results revealed that the model fit with the empirical data ( 
/df = 1.738, GFI = 0.950, AGFI = 0.920, Standardized RMR = 0.041, RMSEA = 0.043). Tax compliance of SMEs 
in the northeast of Thailand consists of 5 factors (18 indicators); 1) Attitude toward tax system (perceived 
tax benefits, perceived tax regulation and procedure, attitude toward tax collection system, attitude toward 
tax officer) 2) Perceived tax fairness (perceived fairness in tax collectability, perceived tax rate reasonability, 
perceived tax fairness between entities, perceived fairness in tax law) 3) Perceived tax service (number of 
tax officers served, tax consulting service, convenience of contact, transparent and verifiable tax procedure) 
4) Moral of taxpayer (on-time tax payment, completeness of sales tax invoice, actual revenue tax filing) and 
5) Tax knowledge (compliance to tax law, compliance to tax payment, adaptability to changes in tax 
regulations ) This research provides a theoretical contribution to accounting and taxation literature. 
 

Keywords: Measurement Model, Corporate Income Tax Law, Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) 
 

บทนำ 
 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บรายได้ภาษีให้ภาครัฐ การกำกับตรวจสอบการ
ปฏิบัติด้านภาษีตามมาตรฐาน ติดตามและเร่งรัดภาษีอากรค้าง เพื่อนำมาเป็นรายได้ให้รัฐบาลใช้ในการพัฒนาประเทศ รวมถึง
การเป็นตัวแทนฝ่ายรัฐในการรักษาความเป็นธรรมและรักษาสภาพบังคับใช้กฎหมายภาษี พิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมาย
และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขันในภาคการผลิต และภาคการส่งออกกับนานา
ประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี (กระทรวงการคลัง, 
2565) ทั้งนี้กรมสรรพากรได้มีการจัดเก็บภาษีทั้งหมด 6 ประเภทภาษี ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ซึ่งผลการจัดเก็บ ภาษีในปีงบประมาณ 2564 
กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรมสรรพากร, 2564) 
 การประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติของ
การสร้างรายได้ และเป็นแหล่งการจ้างแรงงาน อันจะเห็นได้จากในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้มีการกำหนดประเด็น
การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยุคใหม่ไว้ 4 แผนย่อย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด และการสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อ
ต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม เติบโตอย่างเข้มแข็งและช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับการค้าโลกได้ (สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2565) ซึ่งการประกอบธุรกิจในรูปแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น สามารถจัดตั้ง
ได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน หรือในรูปแบบบริษัทจำกัด โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
จะต้องมีความรู้เกี ่ยวกับ การเงิน การบัญชี การตลาด การผลิต และเรื่องสำคัญอีกเรื่อ งหนึ่งที่ผู ้ประกอบการจะต้องให้
ความสำคัญคือ เรื่องกฎหมายภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่มีการจัดเก็บจากผู้ประกอบการ
ที่เป็นนิติบุคคล (จริยา หาญไกร, 2564) เพราะหากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องอาจได้รับโทษทั้ง
ทางอาญาและทางแพ่ง (สมคิด บางโม, 2559) นอกจากนี้ภาษีเงินได้นิติบุคคลยังเป็นภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บเพื่อนำส่ง
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รายได้ให้แก่รัฐบาล โดยจะจัดเก็บจากผู้ประกอบการที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือบริษัทจำกัด ซึ่งหากกรมสรรพากร
สามารถจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการได้มากเท่าใดรัฐก็จะมีรายได้เพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติได้มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ด้านการบัญชีและภาษีอากรที่มีอยู่ให้
มีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผู้ประกอบการ SMEs จึงได้ทำการทดสอบทาง
ทฤษฎี (Theory Testing) โมเดลการวัดองค์ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดเก็บ
ภาษีนำไปเป็นแนวทางในการวางนโยบายในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลปัจจัย
ที่จะนำไปสู่การวิจัยในขั้นตอนต่อไปเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื ่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดองค์ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเง ินได้นิต ิบ ุคคลของ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 792,325 ราย (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2565) ผู้วิจัย
การกำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้หลักการของ Hair et al. (2014) ที่เสนอว่า หากในโมเดลมีตัวแปรแฝงไม่เกิน 7 
ตัวแปร และแต่ละตัวแปรแฝงไม่มีลักษณะของโมเดลระบุไม่พอดี (Under Identified) ขนาดตัวอย่างต่ำสุดภายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าว คือ 150 ตัวอย่าง โดยการวิจัยในครั้งนี้ มีตัวแปรแฝงที่ใช้ในการศึกษา 5 ตัวแปร และไม่มีลักษณะของโมเดลระบุไม่
พอดี (Under Identified) ผู้วิจัยจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 400 ราย ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ 
เพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจการทดสอบ (Power of test) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi stage Random Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด โดยมี
ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพดังต่อไปนี้ 

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบพัฒนาแบบสอบถาม 
2.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม

ของเนื้อหาและความถูกต้องของสำนวนและภาษาที่ใช้ โดยคำถามแต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 
2.3 ทดสอบความเชื่อมัน (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของ        ครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื ่ อม ั ่ นระหว่ า ง  0.799 – 0.944 สรุปได้ว่า
แบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถนำไปใช้ได้ (Nunnally, 1978) 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้  
3.1 การกำหนดข้อมูลจำเพาะโมเดล (Specification of model) คือ การกำหนดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในแต่ละ

องค์ประกอบของโมเดล ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กำหนดองค์ประกอบของ
การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 5 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ แสดงได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 การสังเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

องค์ประกอบ ตัวแปรสังเกตได ้ แหล่งอ้างอิง 
ด้านทัศนคติของผู้เสียภาษี มุมมองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่พึงได้รับ วัฒนี รัมมะพ้อ และนิ่มนวล วิเศษสรรพ ์

(2564) มุมมองที่มีต่อกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ 
ความรู้สึกที่ดีต่อระบบการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ 
ความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากร 

ด้านความเป็นธรรมทางภาษี ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี Doreen, , et al. (2017) 
ความสมเหตุสมผลของอัตราภาษ ี
การพิจารณากิจการที่เสียภาษีอย่างเท่าเทียม 
กฎหมายภาษีที่เป็นธรรม 

ด้านระบบการจัดเก็บภาษี จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่เพียงพอ Jovit & Vicente (2021) 
การให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับภาษี วัฒนี ร ัมมะพ้อ และนิ ่มนวล วิเศษ

สรรพ ์(2564) ความสะดวกในการสอบถามเกี่ยวกับภาษี 
การปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ด้านจริยธรรมของผู ้ม ีหน้าที่
เสียภาษ ี

การชำระภาษีในระยะเวลาที่กำหนด Yusri, et al. (2021) 
การออกใบกำกับภาษีจากการขายสินค้าและบริการทุก
ครั้ง 

Savaş Çevik, (2016) 
 

การแสดงรายได้จริงในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ
เสียภาษ ี

ด้านความรู้เกี่ยวกับภาษี การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร Yusri, et al. (2021) 
การกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในระบบภาษี Jovit & Vicente (2021) 

 
3.2 การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of model) คือ การระบุว่าโมเดลสามารถประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่าเดียวหรือไม่  
3.3 ประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter estimation from the model) คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (A Maximum Likelihood) 
3.4 การทดสอบความกลมกลืนสอดคล้อง (Goodness of fit test) เพื ่อตรวจสอบความตรงของโมเดล (Model 

validation) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล (ดังตารางที ่2) 
3.5 การปรับโมเดล (Model adjustment) ในกรณีที่โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องมีการ

ปรับแก้โมเดลเพื่อให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่ จนกว่าโมเดลที่วิเคราะห์ใหม่จะสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
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3.6 การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการคำนวณมาใช้ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์โมเดล 
 

ตารางท่ี 2 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนโมเดล 
ค่าดัชน ี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ที่มา 

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

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน(Goodness of Fit Index: GFI) มีค่ามากกว่า  0.90 Kelloway (2015) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้แล้ว 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า 0.90 
Kelloway (2015) 

ค่ารากของค่าเฉล่ียกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Standardized root mean square residual: Standardized 
RMR) 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 
Schumacker & Lomax (2010)  
 

ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 
Schumacker & Lomax (2010)  
 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (จำนวน 249 ราย, ร้อยละ 62.25) มี

อายุระหว่าง 31 – 40 ปี (จำนวน 176 ราย, ร้อยละ 44.00) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (จำนวน 252 ราย, ร้อยละ 
63.00) เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคบริการ (จำนวน 212 ราย, ร้อยละ 53.00) จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
จำกัด (จำนวน 167 ราย, ร้อยละ 41.75) มีอายุกิจการระหว่าง 1 – 5 ปี (จำนวน 206 ราย, ร้อยละ 51.50) มีจำนวนแรงงาน
ระหว่าง 1 – 5 คน (จำนวน 213 ราย, ร้อยละ 53.25) และมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 1 ล้าน 8 แสนบาท (จำนวน 248 ราย, ร้อย
ละ 62.00)  

ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ทำ
การปรับโมเดลโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น โดยให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่ง

หลังจากปรับแบบจำลองแล้วเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ ์       ( 2 / df ) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้แล้ว (AGFI) ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(RMSEA) และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงดังตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล 

ค่าดัชน ี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืน 

ก่อนปรับโมเดล แปลผล หลังปรับโมเดล แปลผล 
2 /df มีค่าต่ำกว่า 2.00 3.389 ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.738 ผ่านเกณฑ์ 

GFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.89 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.95 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.86 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.92 ผ่านเกณฑ์ 
Standardized RMR มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.053 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.041 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.077 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.043 ผ่านเกณฑ์ 
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เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 18 ตัวบ่งชี้ พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.65 - 
0.88 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที ( t ) พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มีน้ำหนักองค์ประกอบ
อยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย  

เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ทัศนคติของผู้เสียภาษี (ATT) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.65 – 0.82 มีค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.42 – 0.66 โดยตัวบ่งชี้ความรู้สึกที่ดี
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากร (X4) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 

ความเป็นธรรมทางภาษี (JUS) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.72 – 0.82 มีค่า
ความเที ่ยง ( 2R ) อยู ่ระหว่าง 0.52 – 0.68 โดยตัวบ่งชี้การพิจารณากิจการที ่เสียภาษีอย่างเท่าเทียม (X7) มีน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 

ระบบการจัดเก็บภาษี (STA) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.76 – 0.88 มีค่า
ความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.58 – 0.77 โดยตัวบ่งชี้การให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับภาษี (X10) มีน้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุด 

จริยธรรมของผู้มีหน้าที่เสียภาษี (ETH) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.72 – 
0.84 มีค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.52 – 0.70 โดยตัวบ่งชี้การออกใบกำกับภาษีจากการขายสินค้าและบริการทุกครั้ง 
(X14) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด  

ความรู้เกี่ยวกับภาษี (KNO) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.78 – 0.86 มีค่า
ความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.61 – 0.74 โดยตัวบ่งชี้การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร (X16) มีน้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ 
น้ำหนัก

องค์ประกอบ 
มาตรฐาน 

t  ..ES  2R  

ทัศนคติของผูเ้สียภาษี (ATT) 
X1: มุมมองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่พึงได้รับ 
X2: มุมมองที่มีต่อกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ 
X3: ความรู้สึกที่ดีต่อระบบการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ 
X4: ความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากร 

0.72 
0.65 
0.80 
0.82 

15.99** 
13.45** 
18.34** 
18.93** 

0.036 
0.040 
0.038 
0.034 

0.52 
0.42 
0.63 
0.66 

ความเป็นธรรมทางภาษี (JUS) 
X5: ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี  
X6: ความสมเหตุสมผลของอัตราภาษี 
X7: การพิจารณากิจการที่เสียภาษีอย่างเท่าเทียม 
X8: กฎหมายภาษีที่เป็นธรรม 

0.73 
0.76 
0.82 
0.72 

16.11** 
16.93** 
19.18** 
15.86** 

0.038
0.037 
0.035 
0.038 

0.54 
0.58 
0.68 
0.52 

ระบบการจัดเก็บภาษี (STA) 
X9: จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่เพียงพอ  0.76 17.61** 0.033 0.58 
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X10: การให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับภาษี 
X11: ความสะดวกในการสอบถามเกี่ยวกับภาษี 
X12: การปฏิบัติงานทีม่ีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

0.88 
0.81 
0.82 

21.63** 
19.19** 
19.76** 

0.032 
0.037 
0.035 

0.77 
0.66 
0.68 

จริยธรรมของผู้มีหน้าที่เสียภาษี (ETH) 
X13: การชำระภาษีในระยะเวลาที่กำหนด 
X14: การออกใบกำกับภาษีจากการขายสินค้าและบริการทุกครั้ง 
X15: การแสดงรายได้จริงในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 

0.72 
0.84 
0.82 

15.93** 
19.78** 
19.10** 

0.036 
0.032 
0.033 

0.52 
0.70 
0.67 

ความรู้เกี่ยวกับภาษี (KNO) 
X16: การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร 
X17: การกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
X18: การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในระบบภาษี 

0.86 
0.78 
0.81 

19.27** 
17.65** 
17.48** 

0.035 
0.036 
0.039 

0.74 
0.61 
0.65 

 
หมายเหตุ: **p< .01 
 

 
 

ภาพที่ 1 โมเดลการวัดองค์ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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อภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม มี 5 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ โดยผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจน 
ดังต่อไปนี้  

1. องค์ประกอบด้านทัศนคติของผู้เสียภาษี (ATT) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) มุมมองเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่พึงได้รับ 2) มุมมองที่มีต่อกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ 3) ความรู้สึกที่ดีต่อระบบการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ 
และ 4) ความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากร โดยตัวบ่งชี้ด้านความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สรรพากร มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 0.82 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนี รัมมะพ้อ และนิ่ม
นวล วิเศษสรรพ์ (2564) ที่พบว่าตัวบ่งชี้ด้านความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สรรพากรของผู้ประกอบการ มีค่า
น้ำหนักสูงที่สุดเช่นกัน  

2. องค์ประกอบด้านความเป็นธรรมทางภาษี (JUS) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ความเป็นธรรมในการ
จัดเก็บภาษี 2) ความสมเหตุสมผลของอัตราภาษี 3) การพิจารณากิจการที่เสียภาษีอย่างเท่าเทียม และ       4) กฎหมายภาษี
ที่เป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Doreen, , et al. (2017) จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่
มีความเป็นธรรมสำหรับทุกธุรกิจ และการจัดเก็บภาษีในอัตราที่มีความสมเหตสุมผล   

3. องค์ประกอบด้านระบบการจัดเก็บภาษี (STA) ประกอบด้วยตัวบ่งชี ้ 4 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่  1) จำนวนบุคลากร
ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 2) การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับภาษี 3) ความสะดวกในการสอบถามเกี่ยวกับภาษี และ    4) การ
ปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jovit & Vicente (2021) จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัว
บ่งชี้ในด้านความเพียงพอของจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกรมสรรพากร  

4. องค์ประกอบด้านจริยธรรมของผู้มีหน้าที่เสียภาษี (ETH) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่             1) การ
ชำระภาษีในระยะเวลาที่กำหนด 2) การออกใบกำกับภาษีขายจากการขายสินค้าและบริการทุกครั้ง และ     3) การแสดง
รายได้จริงในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yusri, et al. (2021) จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ ตัวบ่งชี้การชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดของผู้เสียภาษี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Savaş (2016) 
จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการที่ผู้เสียภาษีนำรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการทุกรายการไปยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษี  

5. องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับภาษี (KNO) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย
ภาษีอากร 2) การกำหนดเวลาในการยื ่นแบบแสดงรายการภาษี  และ 3) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในระบบภาษี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yusri, et al. (2021) จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ด้านความรู้เกี่ยวกับการถูกลงโทษและถูก
ดำเนินคดีตามกฎหมายหากผู้เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร และความรู้เกี่ยวกับกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคล นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jovit & Vicente (2021) จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัว
บ่งชี้ด้านการปรับตัวของผู้เสียภาษีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในระบบภาษี  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผลจากการวิจัยนี ้พบว่าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทางทฤษฎีในประเด็นที่ศึกษา มีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ด้านการบัญชีและภาษีอากรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
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กรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษีอากร สามารถใช้เป็นสารสนเทศในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้มี
ความสอดคล้องกับทัศนคติและมุมมองทางความคิดของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้านทัศนคติของผู้เสียภาษี ตัวบ่งชี้ที่มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดคือ ความรู้สึกที่ดีท่ีผู้ประกอบการ 
SMEs มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากร ดังนั้น กรมสรรพากรควรให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีเพื่อ
สร้างความพึงพอใจและทำให้ผู้เสียภาษีมีความรู้สึกที่ดีแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากร อันจะทำให้ผู้ประกอบการมี
ทัศนคติที่ดีต่อกรมสรรพากร อันจะทำให้ผู้เสียภาษีมีความเต็มใจในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล 

1.2 ด้านความเป็นธรรมทางภาษี ตัวบ่งชี้ทีม่ีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดคือ การพิจารณากิจการที่เสียภาษี
อย่างเท่าเทียม ดังนั้น หากกรมสรรพากรต้องการใหเ้กิดความเป็นในการเสียภาษี กรมสรรพากรจะต้องมีการจัดเก็บภาษีจาก
การประกอบธุรกิจในทุกกิจการในอัตราที่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นกิจการประเภทใด หรือขนาดใดก็ตาม 

1.3 ด้านระบบการจัดเก็บภาษี ตัวบ่งชี้ที่มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดคือ การให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับ
ภาษี ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยให้ผู้เสียภาษีแก้ไขปัญหาการเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลของกิจการได้ ก็จะทำให้ผู้เสียภาษีสามารถปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 

1.4 ด้านจริยธรรมของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตัวบ่งชี้ทีม่ีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดคือ การออกใบกำกับภาษี
จากการขายสินค้าและบริการทุกครั้ง ดังนั้น กรมสรรพากรควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการออกหลักฐานการรับเงินให้กับลูกค้า
ทุกครั้งที่มีการรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงถึงรายได้ของกิจการ เพื่อให้กิจการได้นำรายได้นั้นไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ
ชำระภาษี  

1.5 ด้านความรู้เกี่ยวกับภาษี ตัวบ่งชี้ที่มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดคือ การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร 
ดังนั้น กรมสรรพากรควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร เช่น การยื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราภาษี และบทกำหนดโทษหากไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ
เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายภาษีได้อย่างถูกต้องและเต็มใจในการเสียภาษี 

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทำการศึกษาจากประชากรทีเ่ป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฉพาะ

จังหวัดที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในการสะท้อนผลการวิจัยของผู้ประกอบการ SMEs ใน
ภาพรวมทั้งประเทศ ดังนั้น การวิจัยในอนาคตอาจจะทำการขยายขอบเขตของประชากรในกลุ่มที่กว้างขึ้น และเพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์หรือความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรได้ นอกจากนี้ผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสามารถนำไปวิเคราะห์
โครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอนาคต อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดเก็บภาษีนำไปเป็นแนวทางในการวาง
นโยบายในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารการพัฒนาท้องถิน่ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร 
The Policy Proposal for Local Development Administration  
of the Sufficiency Economy of Sakon Nakhon Municipality 

พิศดาร  แสนชาติ1 ชนินทร์ วะสีนนท์1 จิตติ กิตติเลิศไพศาล1 ชาติชัย อุดมกิจมงคล2 สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง2  
และ ละมัย ร่มเย็น2 

1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลนครสกลนคร ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนครและชุมชนมะขามป้อม รวมจำนวน 31 คน ประกอบด้วย ประธานชุมชน 1 คน 
คณะกรรมการชุมชน 8 คน ตัวแทนกลุ่มในชุมชน 8 คน ตัวแทนฐานเรียนรู้ชุมชน 10 คน ผู้บริหารเทศบาล 1 คน สมาชิกสภา
เทศบาล 1 คน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสกลนครที่เกี่ยวข้อง 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์สรุปอุปนัย 
และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร 
ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการพัฒนา
ท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร และข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร 

 
คำสำคัญ:  การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น, เศรษฐกิจพอเพียง, ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to create the policy proposals for the local development 
administration of the sufficiency economy of Sakon Nakhon Municipality. The key persons in this qualitative 
research were 31 stakeholders in the local development administration on the sufficiency economy of 
Sakon Nakhon Municipality and Makhampom Community, consisting of a community chairman, 8 
community committee members, 8 community group representatives, 10 community learning base 
representatives, 1 municipality executive, 1 member of the municipal council, and 2 officers of the Sakon 
Nakhon Municipality concerned. The data collection tool included in-depth interviews, group discussions, 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

44 
 

and participatory observations. This qualitative data analysis used inductive summary analysis and content 
analysis. 
 The findings were as follows. The policy proposal for local development management on the 
sufficiency economy of Sakon Nakhon municipality consists of three policy proposals: Policy proposals for 
the local administration and development of the sufficiency economy of Sakon Nakhon Municipality; Policy 
proposals to promote the presence of participation of people in the local development administration of 
the sufficiency economy of Sakon Nakhon Municipality; And policy proposals to develop the  effectiveness 
of the local development of the sufficiency economy of Sakon Nakhon Municipality. 
  
Keywords: Local Development Administration, Sufficiency Economy, Policy Proposals 
 

บทนำ 
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทยในปัจจุบันได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยการสร้าง

พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประชาชนให้ดี ให้มีความพอกินพอใช้ การมีอาชีพและฐานะพอเพียงในการพึ่งตนเอง ซึ่งจะทำให้
สามารถสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นได้ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2554: 7-8) โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดความสมดุล 3 มิติ ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ปรียานุช ธรรมปิยา และผาณิต เกิดโชคชัย, 2562: 19) และมีการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ โดยใช้ตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจและสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กรมพัฒนาชุมชน, 2554: 31-44) ซึ่งเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นับเป็นท้องถิ่นหนึ่งที่ได้
นำหลักการบริหารการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติ โดยการสนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ
อุปกรณ์ กำลังคน และวิทยากรให้ความรู้แนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของชุมชน รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่สวน
เกษตรส่วนรวมของชุมชน (บุญส่ง วิจักษณบุญ, 2563, สัมภาษณ์) และมีชุมชนมะขามป้อมเป็นชุมชนตัวอย่างด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งกิจกรรมมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนรวมเป็นสถานที่ปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ยืนต้น มีการประชุม อบร ม
ส่งเสริมอาชีพ การแสดงทางวัฒนธรรม และจำหน่ายสินค้าของชุมชน ซึ ่งมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษา และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ มาส่งเสริม ทำให้มีกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนอยู่เสมอ (สงกรานต์ ดีรัตนพร, 2564, 
สัมภาษณ์) ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวยังมีประเด็นที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหลายประการ ทั้งในเรื่อง
ของการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนา
ประสิทธิผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง   
 จากการวิจัยเรื่องการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร ได้มีการ
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร ระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร  และอิทธิพลของการ
บริหารการพัฒนาท้องถิ่นที่มีต่อการมีส่วนร่วมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร ทำให้มีข้อค้นพบ
ในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้นทั้งที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อย ซึ่งกลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีการประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
นำเอาข้อค้นพบจากงานวิจัย มาสร้างเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลนครสกลนครให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งนี้ได้นำหลักการของกระบวนการบริหารที่ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนทำงาน 
การอำนวยการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ (Gulick and Urwick, 1937) มาปรับปรุงเป็นการบริหาร
การพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร ประกอบด้วย นโยบายของเทศบาล แผนงานและโครงการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานในชุมชน การให้ความรู้และฝึกฝนทักษะแก่ประชาชน 
การประสานภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงาน และการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์บริหารการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล ซึ่งจะสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของเทศบาล โดยทำการศึกษาการมีส่วนร่วม 4 ระดับ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Cohen และ Uphoff, 1980) ทั้งนี้ การบริหาร
การพัฒนาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจและสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2554) 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนคร

สกลนครและชุมชนมะขามป้อม จำนวน 31 คน ประกอบด้วย ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 9 คน ตัวแทนกลุ่มใน
ชุมชน 8 คน ตัวแทนฐานเรียนรู้ชุมชน 10 คน ผู้บริหารเทศบาลที่เกี่ยวข้อง 1 คน สมาชิกสภาเทศบาล 1 คน และเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลนครสกลนครที่เกี่ยวข้อง 2 คน  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 นำผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาจาก
การศึกษาเอกสาร การศึกษาเชิงสำรวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาสังเคราะห์กรอบแนวทางคำถามและประเด็น
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 2 จัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ เทศบาล และความมีประโยชน์ และขั้นตอนที่ 3 ประชุม
วางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนคร
สกลนคร 

3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การบันทึกผลการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจัดทำข้อเสนอ เชิง
นโยบายในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร บันทึกเสียงและบันทึกภาพ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา  แล้วนำมาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่
ตามองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้แก่ วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานของนโยบาย   
 

ผลการวิจัย 
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนครประกอบด้วย

ข้อเสนอ  3 ด้าน ได้แก่ (1) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนคร
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สกลนคร (2) ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร และ (3) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของเทศบาลนครสกลนคร สรุปได้ดังนี้ 

1. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร 
ประกอบด้วย การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน การสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานในชุมชนในการ
ดำเนินงาน การประสานภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงาน การให้ความรู้และฝึกฝนทักษะแก่ประชาชน แผนงานและ
โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และนโยบายการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง สาระสำคัญ
แสดงดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร 

ลำดับ / ประเด็น วัตถุประสงค์  แนวทางการดำเนินงานของนโยบาย 
1. การสนับสนุนงบประมาณ
และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดำเนินงาน 

เพื่อให้มีงบประมาณและ
วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ  

1.1 เทศบาลควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนให้เพียงพอและแนะนำ
ส่งเสริมให้ชุมชนบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดสรร
ในการทำงานให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า 
1.2 เทศบาลควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนให้เพียงพอพร้อมทั้งแนะนำ
ส่งเสริมให้ชุมชนทำการบริหารงบประมาณอย่างประหยัด
คุ้มค่าและตรวจสอบได้ 

2. การสนับสนุนบุคลากร
ปฏิบัติงานในชุมชนในการ
ดำเนินงาน 

เพื่อให้มีบุคลากรสนับสนุน
ในการดำเนินงานพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิผล 

2.1 เทศบาลควรจัดพนักงานของเทศบาลมาร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนอย่างต่อเนื ่อง
สม่ำเสมอและมีจำนวนมากขึ้น 
2.2 เทศบาลควรจ ัดหาว ิทยากรภายนอกมาสอน/
แนะนำ/สาธิตกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
2.3 ผู ้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลควร
สนับสนุน ส่งเสริม และมาร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

3. การประสานภาคีเครือข่าย
สนับสนุนการดำเนินงาน 

เพื่อให้มีภาคีเครือข่าย
สนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน 

3.1 เทศบาลควรประสานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชนเข้ามาช่วยพัฒนางานด้านเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน 
3.2 เทศบาลควรประสานกับปราชญ์ วิทยากร หรือแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกชุมชนมาให้ความรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
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ลำดับ / ประเด็น วัตถุประสงค์  แนวทางการดำเนินงานของนโยบาย 
3.3 เทศบาลควรประสานก ับช ุมชนท ้องถ ิ ่นอ ื ่นใน
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้หรือการศึกษาดูงานการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. การให้ความรู้และฝึกฝน
ทักษะแก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และฝึกฝนทักษะในการ
ดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1 เทศบาลควรนำประชาชนไปฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงที่หน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม 
4.2 เทศบาลส่งข่าวสารความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
4.3 เทศบาลควรจัดการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
4.4 เทศบาลควรจัดการฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

5. แผนงานและโครงการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน 

เพ ื ่ อ ให ้ม ีแผนงานและ
โครงการที ่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 

5.1 โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล
ต้องสามารถนำมาปฏิบัติในชุมชนได้จริง 
5.2 เทศบาลต้องเปิดเวทีให้ชุมชนสามารถเสนอโครงการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามความต้องการของชุมชน
เข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้ 
5.3 เทศบาลควรมีแผนงานและโครงการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จริงอย่าง
ชัดเจน 

6. นโยบายการบริหารการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้นโยบายการบริหาร
การพัฒนาท้องถิ่นด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลเกิดประสิทธิผล 

6.1 นโยบายการบริหารพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลต้องสามารถทำได้จริงและมีความชัดเจน  
6.2 เทศบาลต้องประกาศนโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ประชาชนทราบโดยทั ่วไป มอบนโยบายให้
ชุมชนนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและสนับสนุนการดำเนิน
ตามนโยบายอย่างเต็มที ่

 

  
 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบผล
ของโครงการ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม สาระสำคัญแสดงดังตาราง
ที่ 2 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของเทศบาลนครสกลนคร 

ลำดับ / ประเด็น วัตถุประสงค์  แนวทางการดำเนินงานของนโยบาย 
1. การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและเสนอโครงการ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการวางแผนและ
เสนอโครงการด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกแบบกิจกรรมด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยตัวเอง 
1.2 ควรให้ประชาชนร่วมปรับแผนการทำงาน และเสนอ
โครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต่อเทศบาล 
1.3 ควรม ีการสำรวจ ร ับฟ ังความค ิดเห ็น และให้
ประชาชนมีส่วนร่วมประชุมวางแผนการทำงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

2. การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมในโครงการด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

 2.1 ควรส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตประจำวันโดยใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความร่วมมือในการทำงาน และ
แบ่งหน้าที่ในการทำงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
2.2 สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
2.3 ยกย่องเชิดชูผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

3. การมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบผลของโครงการ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบผล
ของโครงการด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.1 ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ ่มและจัดสรร
ประโยชน์จากการทำงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่
หลากหลายให้แก่ประชาชน  
3.2 ควรมีกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาในการทำงานเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
3.3 ควรมีการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ร่วม
รับผิดชอบในผลของโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง        
3.4 ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
โครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น 

4. การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล 

เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลโครงการด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.1 ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีการบันทึกการประเมินผล
โครงการเป็นลายลักษณ์อักษร 
4.2 ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมประชุมติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนมากขึ้น 
4.3 ควรมีช่องทางที่หลากหลายให้ประชาชนได้ร่วมรับ
ฟังการติดตามประเมินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชน  
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ลำดับ / ประเด็น วัตถุประสงค์  แนวทางการดำเนินงานของนโยบาย 
4.4 เทศบาลและชุมชนควรร่วมกันนำผลการประเมิน
โครงการไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ต่อยอดหรือพัฒนา
โครงการต่อเนื่อง  
1.5 ควรส่งเสริมให้มีคณะทำงานติดตามประเมินผล
โครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากชุมชนร่วมทำงานกับ
เทศบาลอย่างต่อเนื่อง 

 

  
 3. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร  
ประกอบด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการเรียนรู้ และการ
พัฒนาด้านจิตใจและสังคม สาระสำคัญแสดงดังตารางที่ 3 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร 

ลำดับ / ประเด็น วัตถุประสงค์  แนวทางการดำเนินงานของนโยบาย 
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

1.1 ควรสนับสนุนกลุ่มอาชีพและส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจ
ชุมชน 
1.2 ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการออม การจัดทำบัญชี
ครัวเรือน การลดรายจ่าย และการเพิ่มรายได้ครัวเรือน
อย่างต่อเนื่อง 

2. การพัฒนาด้านทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิผล 
การพัฒนา 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 

2.1 ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ทดแทน พลังงานหมุนเวียน 
2.2 ควรส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู ้ พัฒนาและ
บริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.3 ควรส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้มีกลุ่มหรือองค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้าง
จิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเช ื ่อมโยงเป ็นเคร ือข ่ายก ับกล ุ ่ม/องค ์กรด ้าน
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ นอกชุมชน 

3. การพัฒนาด้านการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล 
การพัฒนาด้านการเรียนรู้ของ
ชุมชน 

3.1 ควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที ่เหมาะสม ในการ
ประกอบอาชีพและการพัฒนาชุมชน 
3.2 ควรสนับสนุนให้ชุมชนสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาร่วมกัน 
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ลำดับ / ประเด็น วัตถุประสงค์  แนวทางการดำเนินงานของนโยบาย 
3.3 สนับสนุนให้ชุมชนสำรวจ เก็บรวบรวม และจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลชุมชน ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันแล้ว
นำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชน 
3.4 ส่งเสริมความรู้และทักษะการดำเนินชีวิตอย่างสมดุล 
พอประมาณให้ประชาชนพึ่งตนเองและสร้างความมั่นคง
ให้ชีวิตได้ 
3.5 สืบค้น อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม 

4. การพัฒนาด้านจิตใจและ
สังคม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิผล 
การพัฒนาด้านจิตใจและสังคม
ของชุมชน 

4.1 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิการชุมชน 
4.2 สนับสนุนให้ชุมชนจัดทำข้อตกลงกำหนดเป็นข้อ
ปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร แล้วแจ้งทำความเข้าใจให้
ประชาชนรับทราบ 
4.3 สนับสนุนให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนปลอดอบายมุข  
4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักหน้าที่และมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของชุมชนตามหลักประชาธิปไตย 
4.5 ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วม
แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
ร่วมกัน 
4.6 ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
4.7 สร้างความเชื ่อมั ่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้อยู่ในวิถีชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารการพัฒนาท้องถิ ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร  ที่
ประกอบด้วย (1) ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร  
ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน การสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานในชุมชนในการดำเนินงาน 
การประสานภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงาน การให้ความรู้และฝึกฝนทักษะแก่ประชาชน แผนงานและโครงการที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และนโยบายการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง  (2) ข้อเสนอเชิง
นโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนคร
สกลนคร ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  การมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบผลของโครงการ และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และ (3) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา
ประสิทธิผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครสกลนคร ได้แก่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการเรียนรู้ และการพัฒนาด้านจิตใจและสังคม นั้นแสดงให้เห็นว่าเทศบาล
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นครสกลนครมีการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นโดยให้ชุมชนเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานของรัฐในการจัดบริการ เป็นไปตามหลักการ
การจัดการแผนงาน การจัดการองค์การ การบริหารงานบุคคล การมอบอำนาจในการบริหาร  การจัดการโครงการที่ต้อง
ตัดสินใจและกำหนดขั้นตอนไว้ตั้งแต่ระดับนโยบาย มีองค์การรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถทำการพัฒนาพื้นที่
ตามหลักการที่ว่าปัญหาในพื้นที่ใดควรให้คนและสถาบันในพื้นที่นั้นจัดการ ซึ่งต้องมีกรอบการมอบอำนาจและขั้นตอนที่ชัดเจน 
(Rathod, 2010: 28-30, เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2558) สอดคล้องกับ มรุต วันทนากร (2553) ที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิผลว่า ภาครัฐควรหาหน่วยงานผู้รับผิดชอบสำหรับการการ
ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยควรมีเนื้อหา เทคนิคการบริหารจัดการองค์กร การ
บริหารองค์กรเชิงธุรกิจ การวางแผนการตลาดตามความต้องการของประชาชนควบคู่ไปกับเรื่องกฎระเบียบทางราชการ ทั้งนี้
ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเกิดจากทุกภาคส่วน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
สัดส่วนของโครงการที่มาจากประชาชนร่วมอยู่ด้วยและต้องจัดลำดับความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ  ต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้
เป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการเขียนโครงการที่ถูกต้องประสานงาน เสนอแนะ และอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินโครงการให้แก่ประชาชน มีการสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านต่าง ๆ ในการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการประเมินผลทุก 1 – 2 ป ีควรชำระระเบียบปฏิบัติภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ลดขั้นตอนการทำงาน จัดให้มีองค์กรภาคประชาชนเพื่อให้ข้อเสนอ ความต้องการ และแนะแนวทางในการดำเนินงานแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารงานและเสนอโครงการได้ตรงตามความต้องการของประชาชนให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจมากที่สุด รวมทั้งควรมีการศึกษาดูงานในท้องถิ่นที่มีการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จแล้ว สอดคล้องกับ วิซุต
ตา ชูศรีวาส (2559) ที่มีข้อเสนอแนะว่า นโยบายของรัฐควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคนและชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้เสนอโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจริงจังในการบูรณาการร่วมกัน
ในด้านองค์ความรู้ ด้านงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความต่อเนื่องและยั่งยืน หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควร
ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยเปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนให้มากขึ้น และควรนำแกนนำชุมชนไปศึกษา 
ดูงานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เพื่อมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในชุมชน สอดคล้องและแตกต่างกับ พระนพพร ญาณสัม
ปันโน (2561) ที่เสนอแนะว่า ควรใช้หลักความพอประมาณในการใช้งบประมาณพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพที่สุด ไม่ฟุ่มเฟือย ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมและวางแผนการบริหารและการพัฒนาชุมชนอย่างพอเพี ยง 
เรียบงาย โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก มีการสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย สนับสนุนให้ประชาชนสร้างรายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ต้องมี
การวางแผนรับมือต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตระหนักถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ ต้อง
นำความรอบรู้วิชาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อนำมาประกอบวางแผน และความระมัดระวังในการพัฒนาชุมชน 
สร้างบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพ มีความสามารถพร้อมนำความรู้ที่มีมาปฏิบัติงาน และควรยึดหลักธรรมาภิบาล   ในการ
บริหารการพัฒนา มีความโปร่งใส ยุติธรรม เข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ซึ่งมี
ทัง้ความสอดคล้องและแตกต่างกับ พระดนัยภพ ชุติธมโม นพฤทธิ์ จิตรสายธาร และจิรายุ ทรัพย์สิน (2563)  ที่มีข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาบทบาทของเทศบาลตำบลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ควรจัดให้ความรู้แกนนำกลุ่มต่าง ๆ ในเรื่องการประกอบของอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรนำ
เกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการปลูกพืชผักสวนครัว และการเลี ้ยงสัตว์ เพื ่อการบริโภคในครัวเรือน ควรมี
คณะกรรมการติดตามผลโดยมีการประกวดแข่งขันแต่ละชุมชน มีรางวัลและประกาศเกียรติคุณอย่างต่อเนื่อง ควรมีการ
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ประยุกต์ใช้แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเสริมที่ใช้วัสดุในพื้นที่ ควรจัดให้สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสภา
ประชาคมกลุ่ม ควรมีการให้ความรู้แกนนำกลุ่มต่าง ๆ โดยการไปศึกษาดูงานหรืออบรม ควรลดรายจ่ายในครัวเรือน และหา
รายได้เสริมด้วยการหาแหล่งวิสาหกิจชุมชน ควรจัดสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร ควรมีการน้อมนำ
ศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในชุมชน ควรมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรส่งเสริมให้เลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้ให้ครัวเรือน 
ควรมีการจัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม ควรส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่น ความรัก 
ความหวงแหนในชุมชน ควรส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ ซึ่งสอดคล้องและแตกต่างกับ นัดพลพิชัย ดุลย
วาทิต และมนต์ทนา คงแก้ว (2563) ที่ได้เสนอแนวทางการยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ได้แก่ ต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ ความเข้าใจและชี้นำการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน การ
ส่งเสริมให้หัวหน้าครัวเรือนเป็นต้นแบบของการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างครอบครัวพัฒนาตามหลักพอมีพอกิน พออยู่ พอใช้ พออก
พอใจ เป็นการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติระดับครัวเรือนเชื่อมโยงสู่
ระดับชุมชนจากเครื่องมือเกณฑ์ประเมิน 4 ด้าน 23 ความสุขมวลรวมหมู่บ้านและแผนชีวิต การสร้างความสัมพันธ์เป็น
เครือข่ายระหว่างกัน ทั้งหน่วยงานองค์กร หมู่บ้าน เพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และทรัพยากร 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และบุคคลต้นแบบครอบครัวพัฒนา หมู่บ้านตัวอย่างต้องอยู่ในกระบวนการสร้างและถ่ายทอดความรู้ เพื่อ
เป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชน เพื่อก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเห็นได้จริง 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. เทศบาลนครสกลนครได้รับเอาข้อเสนอแนะข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงจากการวิจัยครั้งนี้ไปสู่การบรรจุเข้าแผนปฏิบัติงานของเทศบาลแล้ว ดังนั้นจึงควรมีการนำไปบูรณาการในนโยบายและ
การปฏิบัติงานปกติของเทศบาลให้มีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเชิญภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการวางแผน
และพัฒนาด้วย เช่น พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หอการค้า นักวิชาการครู  อาจารย์ องค์กรที่ไม่มุ่ง
แสวงหากำไรในพื้นที่ ผู้นำทางศาสนา เป็นต้น 
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แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนจากทนุทางวัฒนธรรมวิถีผู้ไท  
ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

Guideline of Community Economic Development based on the Phu Tai folkway cultural 
capital of Tambon Nasok, Muang District, Mukdahan Province 

พิศดาร  แสนชาติ1 จิตติ กิตติเลิศไพศาล1  ชาติชัย อุดมกิจมงคล2 ศราวุธ ผิวแดง3 และ สืบชาติ อันทะไชย4 

1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
4สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทและศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมธรรมวิถีผู้ไทของตำบลนาโสก อำเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร 2) เสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมธรรมวิถีผู้ไท โดยใช้กระบวนการ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายหลักในการวิจัย คือ ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมสมัครใจร่วมเป็นนักวิจัยชุมชน  จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง บันทึกการสนทนากลุ่ม บันทึกการประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม บันทึกการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  

ผลการศึกษาพบว่า 1) บริบทและศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม ตำบลนาโสกเป็นชุมชนของชนเผ่าผู้ไท มีความโดดเด่น
ด้านภาษาผู้ไทเป็นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และยังมีวัฒนธรรมการแต่งกาย ดนตรีและการฟ้อนรำ อาหารและสมุนไพร และ
งานบุญประเพณี 2) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมวิถีผู้ไทตำบลนาโสก ประกอบด้วย ด้านการผลิต
และแปรรูปสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และด้านการบริการท่องเที่ยวชุมชนวิถีผู้ไท 
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Abstract 
 

In this study, the context and potential of the Phu Tai folkway cultural capital in Tambon Nasok, 
Muang District, Mukdahan Province were examined. Additionally, recommendations for community 
economic development based on the Phu Tai folkway cultural capital were offered. Qualitative data were 
collected using the Community Base Research (CBR) method. 30 participants in the community economy 
development based on Tambon Nasok's Phu Tai folkway cultural capital served as the research target 
group. Semi-structural interviews, records of focus groups, records of participatory planning conferences, 
records of participatory observation, and records of non-participatory observation were used to gather the 
data.  
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The results indicated that: 1) Tambon Nasok is a Phu Tai community that is acknowledged as 
unique in Phu Tai language and other cultures which including dressing, music and dancing, food and herbs, 
and traditional merit events; and 2) The recommendations for community economic development based 
on Tambon Nasok's Phu Tai folkway cultural capital included the producing and processing of community 
identity products and community tourism service. 

 
Keywords: Cultural Capital, Phu Tai folkway, Community Economic Development 
 

บทนำ 
ชุมชนศูนย์กลางของตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วยชุมชนบ้านนาโสก 4 หมู่บ้าน และ

ชุมชนบ้านเหล่าป่าเป้ด 3 หมู่บ้าน เป็นชุมชนชาวเผ่าผู้ไทที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านภาษาพูด เครื่องแต่งกาย อาหาร ดนตรี 
จารีต วัฒนธรรม และความเชื่อตามที่บรรพบุรุษกำหนดไว้เป็นอย่างดี เป็นกลุ่มชนที่มีอัธยาศัยดี รักความสงบ อี กทั้งยังมีความ
ศรัทธายึดมั่นในหลักธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในพระพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตปกติและเป็นประเพณีประจำท้องถิ่น ชาวผู้ไทนา
โสกมีภูมิปัญญาในการผลิตเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และได้พัฒนาเป็นสินค้าจำหน่ายสร้างรายได้แก่ครอบครัว เช่น 
ผ้าฝ้ายตะหลุง ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าฝ้ายเสริมใยเป้ด การทำไม้กวาดดอกหญ้า เครื่องจักรสานไม้ไผ่ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันชุมชน
ศูนย์กลางของตำบลนาโสกนี้ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้เป็นชุมชน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว “หมู่บ้านวิถีวัฒนธรรมผู้ไท”  
แต่ชุมชนยังมีความต้องการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านข้อมูล เรื่องราว รูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด รวมทั้งการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ในปี 2560-2561 ได้มีการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูสู่การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยววิถีชาวนาของชนเผ่าผู้ไทบ้านนา
โสก ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยในด้านวัฒนธรรมของชุมชนนาโสกมีการฟ้อนผู้ไท โรงเรียนชุมชนนาโสก
ได้มีการฝึกนักเรียนให้รำบายศรีสู่ขวัญ เพื่อใช้รำในกิจกรรมของชุมชนร่วมกับกลุ่มฟ้อนรำของชุมชน  มีประเพณีไขประตูเล้า
ของชาวผู้ไทนาโสก มีขบวนฟ้อนแห่พระแม่โพสพ ขบวนแห่กลองยาว การเส็งกลองจิ่ง มีการเปิดฐานการเรียนรู้ ในชุมชน 19 
ฐาน มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์และกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมผู้ไท อาทิ การทำบุญตักบาตร ลงวัดจังหัน การแสดง
การละเล่น การฟ้อนรำผู้ไท รำวงสามัคคีย้อนยุค การเส็งกลองจิ่ง การรับประทานอาหารพื้นบ้าน การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวผู้
ไทยผ่านการกิน อยู่ นอนนา มีการดำเนินการจนได้รับรางวัลหมู่บ้านโฮมสเตย์ดีเด่นและมีส่วนราชการเข้ามาสนับสนุนแต่
กิจกรรมได้หยุดชะงักไป โดยมีสาเหตุที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ งบประมาณอุดหนุนจากภาคราชการมีน้อย เทศบาลไม่ให้การ
สนับสนุน รายได้จากนักท่องเที่ยวน้อย ขาดการประชาสัมพันธ์ มีกิจกรรมไม่หลากหลาย มีอาชีพหลากหลายทำให้ไม่มีเวลา 
ผู้นำท้องที่มีงานมากและผู้นำท้องถิ่นไม่ให้การสนับสนุน  (ถาวร เผ่าภูไทย, 2561: 63-83) ต่อมาในปี 2561 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2561: 22) ได้นำโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่อย่างมี
ส่วนร่วมด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Community Basaed Research: CBR) มาใช้ ที่บ้านเหล่าป่าเป้ด ทำให้ได้
แผนงานการพัฒนาพื้นที่ 2 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามวิถีผู ้ไท มีแนวทาง
ดำเนินงาน 4 อย่าง ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนและกลุ่มบนฐานข้อมูลชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้
ได้มาตรฐานและเป็นที่นิยม การบริหารจัดการกลุ่ม และการผลักดันแผนงานของพื้นที่เข้าสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
มุกดาหารเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาพื้นที่ 2) แผนงานเตรียมความพร้อมชุมชนและกลุ่มในการขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวชุมชนตามวิถีผู้ไท มีแนวทางดำเนินงาน 9 อย่าง ประกอบด้วย การศึกษาบริบทและวิเคราะห์ชุมชน การสรุปบทเรียน
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การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ การตัดสินใจและวางแผนการขับเคลื่อนงาน การศึกษาบทเรียนจากการท่องเที่ยวชุมชน 
การสรุปและพิจารณาบทเรียน การศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว การออกแบบปฏิบัติการท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วม การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน และการทดลองท่องเที่ยวชุมชนตามวิถีผู้ไทชุมชนตำบลนาโสก  ซึ่งเป็น
ส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 

จากการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูสู่การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยววิถีชาวนาของชนเผ่าผู้ไทบ้านนาโสก ตำบลนาโสก 
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมด้วย
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ยังขาดการวิเคราะห์ศักยภาพทุนของชุมชนบางส่วน ยังมีแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนที่มียังไม่ครบถ้วนและขาดความต่อเนื่องของกิจกรรม จึงได้นำไปสู่การวิจัยเรื่องการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนจากทุน 3 ธรรม วิถีผู ้ไท ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลบริบทชุมชนด้านศักยภาพทุน ทางธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของตำบลนาโสก ระบบเศรษฐกิจชุมชน 
และหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนที่มี โดยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมวิถีผู้ไทนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการวิจัยดังกล่าว ซึ่งนับเป็นการเสริมพลังต่อยอดจากสิ่งที่ชุมชนดำเนินการอยู่และเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ยังไม่
มีการศึกษารวบรวมไว้ อันจะช่วยหนุนเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมที่มีในวิถีชีวิตปกติ
ของชุมชน แล้วนำมาแปลงเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมธรรมวิถีผู้ไทของตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 2) 
เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมธรรมวิถีผู้ไทตำบลนาโสก 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีภูมิปัญญาในการผลิตสินค้าและบริการพื้นฐาน

ที่เป็นปัจจัย 4 ประกอบด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค (สมุนไพร) และที่อยู่อาศัย เพื่อการบริโภคของครอบครัวและ
ชุมชนอย่างพอเพียง ทั้งยังมีสินค้าและบริการด้านศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ที่ใช้ประโยชน์ในการ
สร้างความสะดวกสบาย ความบันเทิง และเป็นการบ่งบอกถึงอารยธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ สามารถสร้างความสัมพันธ์เชิง
อำนาจในการต่อรองเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ เป็นเครื่องมือในการสร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์เพื่ อการ
ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชน ซึ่งในปัจจุบันมีชุมชนผู้ไทหลายแห่งได้เปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและได้ใช้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเป็นสื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี (พิศดาร  แสนชาติ, 2563: 15-17) 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมนั้น มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง  (2550: 105-
111 ) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน สุรสิทธิ์ สูตรสุวรรณ และการุณย์ 
บัวเผื่อน (2558: 83-84) ศึกษาวิถีชีวิตชาวผู้ไท ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ธนูศิลป์ อินดาและคณะ (2562: ค-ฉ 
) ศึกษาทุนเดิมและศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยววิถีไทพวนบ้านกลาง  ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย พุทธพล ญาติปราโมทย์ และคณะ (2562 : 3-5) วิจัยบทบาทการหนุนเสริมนักวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานวัฒนธรรมคนผู้ไท ถาวร เผ่าภูไทย (2561: 63-83) ได้ศึกษาแนวทางการฟื้นฟูสู่การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยววิถีชาวนา
ของชนเผ่าผู้ไทบ้านนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 จำนวน 

10,245 คน (เทศบาลตำบลนาโสก, 2561:7) กลุ่มเป้าหมายหลักในการวิจัย คือ ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมวิถีผู้ไทตำบลนาโสก จำนวน  30 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน 2 คน ผู้นำโดยธรรมชาติ 5 คน 
สมาชิกกลุ่มอาชีพ 10 คน จิตอาสาชุมชน 10 คน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 1 คน พระ 1 รูป ครู 1 คน ที่สมัครใจร่วมเป็นอาสาสมัคร
ในการวิจัยนี้ โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่  

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทและศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมธรรมวิถีผู้ไทของตำบลนาโสก ใช้แบบสัมภาษณ์ชนิด
กึ่งโครงสร้างในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลักรายบุคคล ใช้แบบบันทึกในบันทึกการสนทนากลุ่ม  และใช้แบบบันทึกการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน  

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมธรรมวิถีผู้ไทตำบลนาโสก 
ใช้แบบบันทึกการประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม  

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) 3 ลักษณะ ได้แก่ การวิเคราะห์สรุปข้อมูล
จากบันทึกภาคสนามที่เป็นส่วนบันทึกพรรณนา การวิเคราะห์สรุปข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จำแนกหรือจัดกลุ่ม และการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบแล้ว (เอื้อมพร หลินเจริญ, 2555: 25) 

  

ผลการวิจัย 
1. บริบทและศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม ตำบลนาโสกเป็นชุมชนของชนเผ่าผู้ไทซึ่งมีวัฒนธรรมโดดเด่นด้านภาษาผู้

ไท มีวัฒนธรรมการแต่งกาย ดนตรีและการฟ้อนรำ อาหารและสมุนไพร และงานบุญประเพณี ดังนี้ 
  1.1 วัฒนธรรมด้านการแต่งกายมีการฟื้นฟูและอนุรักษ์การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าฝ้ายตะหลุงและผ้าฝ้ายย้อมคราม  

โดยนิยมใส่ในการไปทำบุญ ร่วมพิธีการงานสำคัญและการแสดง   
 

 
 

ภาพที่ 1 การแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายตะหลุงและผ้าฝ้ายย้อมครามของชาวผู้ไทตำบลนาโสก 
 

  1.2 วัฒนธรรมด้านดนตรีและการฟ้อนรำ มีกลุ่มดนตรีพื้นบ้านเป็นวงพิณ แคน กลองชุด ใช้แสดงในงานของ
ชุมชน มีกลุ่มกลองจิ่งใช้แสดงต้อนรับแขกและเส็งกลองเชื่อมความสามัคคี และมีกลุ่มกลองยาวใช้ในขบวนแห่ของชุมชน มีการ
ฟ้อนรำผู้ไททั้งประกอบกับการตีกลองจิ่ง กลองยาว วงดนตรีพื้นเมือง หรือดนตรีประยุกต์  
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ภาพที่ 2 กลุ่มกลองจิ่งชุมชนนาโสก 
 

  1.3 วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านของตำบลนาโสก เป็นอาหารที่ทำจากวัตถุดิบในท้องถิ่น  ซึ่งมีทั้งได้มาจากป่า
ธรรมชาติและการปลูกในครัวเรือน โดยรายการอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวผู้ไทนาโสก เช่น แกงไก่ใส่หวาย ซัวะไก่ แกงผักหวาน 
ลวกผักจิ้มแจ่ว เป็นต้น  

 

 
 

ภาพที่ 3 พาข้าวผู้ไทนาโสก 
 

  1.4 วัฒนธรรมด้านงานบุญประเพณี ตำบลนาโสกมีกิจกรรมงานบุญประเพณีตามจารีต (ฮีต 12) ร่วมกับความ
เชื่อในผีและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งกล่าวได้ว่ามีงานบุญตลอดปี โดยงานที่โดดเด่น ได้แก่ บุญกองข้าวและไขประตู
เล้าเดือนสาม งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน บุญข้าวประดับดินเดือนเก้า บุญกฐินเดือนสิบสอง และงานปฏิบัติธรรม
กัมมัฏฐานในเดือนธันวาคม  

 

 
 

ภาพที่ 4 ขบวนแห่บุญกฐินวัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านนาโสก 
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 การที่ชุมชนตำบลนาโสกมีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งในด้านภาษาพูด การแต่งกาย ดนตรีและการฟ้อน
รำ อาหาร และงานบุญประเพณีตามฮีตสิบสอง แสดงถึงศักยภาพทางสังคมที่เข้มแข็งที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนได้ 
ประชาชนชาวชุมชนนาโสกมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมผู้ไท มีความรักในท้องถิ่น ทำให้มีการทำบุญตลอดปี มีกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชน มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถจำหน่ายเป็นรายได้ และมีวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ 
สามารถดึงดูดความสนใจจากบุคคลภายนอกให้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมชุมชน ทำให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

2. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมวิถีผู้ไทตำบลนาโสก ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา
ด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และแนวทางการพัฒนาด้านการบริการท่องเที่ยวชุมชนวิถีผู้ไท ซึ่งมี
สาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

  2.1 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมวิถีผู้ไทตำบลนาโสกด้านการผลิตและแปรรูปสินค้า
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีแนวทางการพัฒนา 2 กลุ่ม ดังนี้   

  2.1.1 กลุ่มผ้าฝ้ายตะหลุงและผ้าฝ้ายเสริมใยเป้ด ควรส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใน
ตำบลนาโสกสวมใส่ผ้าฝ้ายตะหลุงเป็นเอกลักษณ์ของตำบล ควรมีการส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากผ้าฝ้ายตะหลุง เช่น 
กระเป๋า หมวก ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ควรพัฒนากลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงบ้านนาโสกและกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหล่าป่า
เป้ดผู้ผลิตผ้าฝ้ายเสริมใยเป้ดให้เป็นฐานเรียนรู้ของชุมชน ควรมีการพัฒนามาตรฐานสินค้า ควรมีการสืบสานภูมิปัญญาการผลิต
และแปรรูปผ้าฝ้ายตะหลุงและผ้าฝ้ายเสริมใยเป้ดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทำการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อออนไลน์   

  2.1.2 กลุ่มอาหารพื้นบ้านและยาสมุนไพร ควรมีการส่งเสริมและอนุรักษ์พืชพันธุ์และตำรับอาหารพื้นบ้าน 
ควรมีการกำหนดกติกาการรักษาป่า พืช และสมุนไพรบนภูเขาในพื้นที่ของตำบลนาโสก เพื่อการป้องกันการลักลอบขโมย
สมุนไพรและป้องกันการแผ้วถางทำลายป่าสมุนไพร ควรมีการรวมกลุ่มผลิตและแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้และจำหน่าย ควรมีการ
วิจัยและพัฒนาหรือประสานความร่วมมือช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของการผลิตและแปรรูปสมุนไพรผู้ไทตำบลนาโสกให้ครบวงจร 

  2.2 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมวิถีผู้ไทตำบลนาโสกด้านการบริการท่องเที่ยวชุมชน
วิถีผู้ไท มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  2.2.1 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากงานบุญประเพณี ควรมีการจัดทำปฏิทินบุญประเพณีตำบลนา
โสก เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งภายในและภายนอกตำบลรับรู้ ทั้งนี้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและบริการในชุมชนก็ควรมีการเตรียมพร้อม
รับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะมาซื้อสินค้าในงานบุญประเพณีของชุมชน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอสำหรับงานบุญประเพณีต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ได้แก่ 

  1) ในงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและงานปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ควรส่งเสริมการจำหน่ายอาหาร 
เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องไทยธรรม เครื่องบูชา และอื่นๆ การใช้วัตถุดิบในชุมชนที่ปลอดภัยมาใช้ในการปรุงอาหารและ
เครื่องดื่ม และส่งเสริมให้ประชาชนนำผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายสีขาวของชุมชนมาจำหน่ายในงาน 

  2) ในงานบุญกองข้าว ไขประตูเล้า ปีใหม่ผู้ไทนาโสก ในวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ตรงกับการจัดงานวันผู้ไท
โลกของสมาคมผู้ไทโลก เทศบาลตำบลนาโสกควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานนี้ทุกปี ส่งเสริมให้ชาวตำบลนาโสกได้ไป
ร่วมงานวันผู้ไทโลกพร้อมกับเตรียมผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปจำหน่ายในงานทุกปีและผลักดันให้ตำบลนาโสกเป็นเจ้าภาพจัดงาน
วันผู้ไทโลกด้วย  

  3) ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานบุญข้าวประดับดินที่วัดโพธิ์ศรีแก้วซึ่งเป็นประเพณีที่มี   อัต
ลักษณ์เฉพาะของชุมชนชาวบ้านนาโสกไปสู่ภายนอกชุมชน  
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  4) ในงานประเพณีบุญกฐิน ควรส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูกิจกรรมการละเล่นรื่นเริงทั้งแบบพื้นบ้าน
ดั้งเดิมและแบบประยุกต์ ได้แก่ การแห่กลองยาว เส็งกลองจิ่ง แข่งขันหมากข่าง การเดินขาโถกเถก การประกวดขับร้อง
สรภัญญะ การแสดงดนตรีพื้นบ้าน และการเต้นรำวงย้อนยุค โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนต่างหมู่บ้านต่างอำเภอให้
มาร่วมงานมากขึ้น 

  5) ควรมีการกำหนดการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตวัดในงานประเพณีของชุมชนให้ชัดเจน 
ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและส่งเสริมเครื่องดื่มพื้นบ้านในงานประเพณีและการต้อนรับแขกทดแทนการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
จำหน่ายตามท้องตลาด   

   2.2.2 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ชุมชน ควรพัฒนากิจกรรมและสถานที่ของ
กลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงบ้านนาโสก กลุ่มกลองจิ่ง กลุ่มหมอยาสมุนไพร กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มจักสาน กลุ่มฟ้อนรำ กลุ่มสตรีสหกรณ์เหล่าป่าเป้ด กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน และกลุ่มโฮมสเตย์ให้เป็นฐานการเรียนรู้
ชุมชน มีจุดแสดงวัสดุอุปกรณ์ สินค้า กระบวนการทำงาน ป้ายความรู้ เอกสาร รูปภาพที่เกี่ยวข้อง พัฒนาความสะอาดเป็น
ระเบียบของสถานที่ให้มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  

  2.2.3 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์ชุมชน  ควรพัฒนาบริเวณชั้นสองของศาลาการ
เปรียญของวัดโพธิ์ศรีแก้วเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนนาโสก และพัฒนาบริเวณชั้นสองของศาลาการเปรียญของวัด         ศรีสวาสดิ์
เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเหล่าป่าเป้ด โดยให้มีการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และภาษาผู้ไท    ควรมีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับรู้ และเห็นความสำคัญในมีส่วนร่วมในการวางแผน     การจัดทำ และร่วมบริจาค
สิ่งของที่ครอบครัวมีให้เป็นมรดกของชุมชน ควรมีการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร การนำเสนอเรื่องราว การแสดงรูปภาพการเก็บ
รักษาและแสดงสิ่งของสมบัติของชุมชน รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ให้มีมาตรฐานและปลอดภัย ควรประสานงานกับส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณ วิชาการ และการบริหารจัดการที่ดี ควรใช้เป็นศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารของฐานการเรียนรู้ชุมชนทุกแห่ง เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน เป็นจุดรับแขกที่มาเยือนทุกคณะ พร้อม
ทั้งใช้เป็นสถานที่แสดงสินค้าและจำหน่ายของที่ระลึกได้   

  2.2.4 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้ถนนสายวัฒนธรรมผู้ไทนาโสก ควรส่งเสริมให้ประชาชนผลิต
อาหารอินทรีย์แล้วนำมาจำหน่ายบนถนนสายวัฒนธรรมทุกวันศุกร์ และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง ปรับปรุง
ความสะอาด เป็นระเบียบ และความสวยงามของถนนและบ้านเรือนสองฝั่งถนนให้มีความพร้อมในการต้อนรับแขกอยู่
ตลอดเวลา ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม ประดับตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ วิชาการ การตลาด กิจกรรม และอื่นๆ เพื่อกำหนดให้ถนนสาย
วัฒนธรรมบ้านนาโสกเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร   

  2.2.5 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้โฮมสเตย์ ควรมีการประชุมกลุ ่มเพื ่อทบทวนบทเรียน 
วางแผนพัฒนา และเตรียมความพร้อมในการรับรองนักท่องเที่ยว จัดบ้านเรือนให้สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม จัดทำป้าย ใช้
วัสดุท้องถิ่นตกแต่งให้เป็นธรรมชาติและแสดงถึงวัฒนธรรมวิถีผู้ไท รักษามาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และรสชาติของ
อาหารพื้นบ้านผู้ไท พัฒนารูปแบบการจัดสำรับและการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาการจัดทำสื่อให้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวชุมชนวิถีผู้ไทแก่นักท่องเที่ยว ทั้งรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ และสื่อออนไลน์  

  2.2.6 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้ดนตรีพื้นบ้าน กลองยาว กลองจิ่งและฟ้อนรำผู้ไท  ควรมีการ
ทบทวน วางแผน พัฒนา และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ ให้มีความพร้อมในการแสดงหรือรับงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
ประสานงานกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสืบทอดภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่นเรื่องดนตรีพื้นบ้าน กลองยาว กลองจิ่งและฟ้อนรำผู้ไทไปสู่เยาวชน จัดทำสถานที่จัดเก็บและแสดงเครื่องดนตรี
พื้นบ้าน เครื่องแต่งกาย รวมถึงข้อมูล ประวัติ และเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ดนตรีพื้นบ้าน กลองยาว กลองจิ่งและ
ฟ้อนรำผู้ไทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และการยกระดับสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งควรมีการวิจัย
และพัฒนาดนตรีพื้นบ้าน กลองยาว กลองจิ่งและฟ้อนรำผู้ไทเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. จากบริบททางวัฒนธรรมของตำบลนาโสกที่พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมของตำบลนาโสกเป็นวัฒนธรรมของชนเผ่าผู้

ไท มีลักษณะเด่นด้านภาษาพูดที่ใช้ภาษาผู้ไทเป็นภาษาหลัก มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าฝ้ายตะหลุง  โดย
นิยมใส่ในการไปทำบุญ ร่วมพิธีการ งานสำคัญ และงานการแสดง ชุมชนนาโสกมีกลุ่มดนตรีพื้นบ้านใช้แสดงในงานของชุมชน 
มีกลุ่มกลองจิ่งใช้แสดงต้อนรับแขกและเส็งกลองจิ่งเชื่อมความสามัคคี มีกลุ่มกลองยาวใช้ในขบวนแห่  มีการฟ้อนรำผู้ไทเป็นท่า
ฟ้อนรำที่ประยุกต์มีทั้งฟ้อนรำประกอบกับการตีกลองจิ่ง กลองยาว วงดนตรีพื้นเมืองระยุกต์      มีอาหารพื้นบ้านจากวัตถุดิบ
ตามธรรมชาติ  รวมทั้งมีงานกิจกรรมบุญประเพณีตามจารีต (ฮีต 12) และความเชื่อในผีและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่ง
กล่าวได้ว่ามีงานบุญตลอดปีนั้น แสดงถึงศักยภาพของสังคมที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม ทำให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมผู้ไทและรักในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง และเป็นที่สนใจของบุคคลภายนอกชุมชน  

  สอดคล้องกับ สุรสิทธิ ์สูตรสุวรรณ และการุณย ์บัวเผื่อน (2558: 83-84) ที่พบว่าชาวผู้ไทตำบลโพนชาวบ้านโพน
มีความภูมิใจที่ได้ใช้ภาษาผู้ไท ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี พอใจในการใช้ชีวิตแบบเรียบ
ง่าย พอใจในการแต่งกายชุดผู้ไท ประกอบกับความศรัทธาในการทำบุญตลอดทั้งปีของชาวผู้ไทนาโสก ทำให้ทุนทางวัฒนธรรม
ผู้ไทตำบลนาโสกมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ ก่อให้เกิดการระดมทุนจากภายนอกชุมชนมาสมทบกับทุนในชุมชน 
เพื่อการพัฒนาสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งสาธารณูปโภคของวัดและหน่วยงานในชุมชน ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่เป็นภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เข้าสู่ชุมชน และวัฒนธรรมชุมชนด้านต่าง ๆ สามารถดึงดูดความสนใจจากบุคคลภายนอกให้เข้ามา
ศึกษาหรือเยี่ยมชมอันเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน สอดคล้องกับ ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง  (2550: 105-111 ) ที่กล่าวว่า จังหวัด
มุกดาหารมีประวัติศาสตร์ที่มาของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ กลุ ่มชนเผ่าพื ้นเมือง 8 ชนเผ่าอันเป็นบ่อเกิดของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวที่ดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  
สามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้าที่สร้างความสนใจพิเศษทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมและ
ประเพณี การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบทชายแดน การประกอบอาชีพเฉพาะของชาวบ้านที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันและหาดูได้ยาก
ในที่อื่น เช่น การทอผ้าของชาวภูไท เป็นต้น แต่แตกต่างจาก ดวงมณี นารีนุช และคณะ (2552: 116-117) ทีพ่บว่าคนภูไทบ้าน
นาโด่ ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีอัตลักษณ์ของประเพณีการแต่งงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในด้านการแต่ง
กาย ในอดีตใส่ชุดภูไทในการแต่งงาน แต่ในปัจจุบันใส่ชุดตามสมัยนิยมของสังคม เช่น ชุดราตรี ชุดไทย เป็นต้น  

จากบริบทและศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมวิถีผู ้ไทของตำบลนาโสกอันสามารถเชื ่อมโยงสู่การสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่กล่าวมา มีความสอดคล้องกับการศึกษาทุนเดิมและศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยววิถีไทพวนบ้าน
กลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ของธนูศิลป์ อินดาและคณะ  (2562: ค-ฉ ) ที่พบว่ารูปแบบในการจัดการ
ท่องเที่ยววิถีไทพวนบ้านกลาง มีศักยภาพของชุมชนที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านชนชาติ ด้าน
วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศักยภาพทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านที่อยู่อาศัย 
สอดคล้องกับพุทธพล ญาติปราโมทย์ และคณะ (2562: 3-5) ที่พบว่า ในชุมชนผู้ไทอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการฟ้อนรำ 
ดนตรีและหมอลำผู้ไท เพื่อความบันเทิงของคนในชุมชนและสามารถพัฒนามาเป็นบริการที่สร้างรายได้แก่ชุมชน โอกาสที่มีการ
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แสดง แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ เล่นเพื่อความบันเทิงสนุกสนานทั่วไป แสดงในงานประเพณีต่างๆ ใช้ในการเหยาเพื่อการรักษา
ผู้ป่วย และแสดงเพื่อเป็นรายได้ มีการตั้งวงเป็นคณะ ซึ่งต้องใช้ความสามารถทั้งการร้อง การลำ การฟ้อนรำ การเต้น และ
ดนตร ี

2. แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมวิถีผู ้ไทของตำบลนาโสก  ที่ประกอบด้วยการ
พัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และการพัฒนาการบริการท่องเที่ยวชุมชน   

  2.1 จากแนวทางการพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ทั้งกลุ่มผ้าฝ้ายตะหลุ งและผ้า
ฝ้ายเสริมใยเป้ด และกลุ่มอาหารพื้นบ้านและกลุ่มยาสมุนไพรนั้น แสดงให้เห็นว่าการผลิตและแปรรูปสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตปกติและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนตำบลนาโสก เป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างไม่จำกัด ดังนั้นผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตำบลนาโสกจึงมีความต้องการ
พัฒนาให้ดียิ ่งขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมีการสานต่อจากคนรุ่นใหม่ของชุมชนด้วย 

  2.2 จากข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมวิถีผู้ไทตำบลนาโสก โดยเสนอให้มีการ
พัฒนาเรื่องต่าง ๆ ในงานบุญประเพณีของตำบลนาโสกนั้น แสดงให้เห็นว่างานบุญประเพณีของตำบลนาโสกมีความโดดเด่นมี
เอกลักษณ์ที่เป็นวิถีชุมชน สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของสังคมผู้ไทนาโสก ซึ่งสามารถพัฒนาให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้โดยจัดเป็นการท่องเที่ยวชุมชนได้ โดยต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความชำนาญงานมา
ช่วยออกแบบและพัฒนาฐานการเรียนรู้ชุมชนและพิพิธภัณฑ์ชุมชน ให้สามารถจัดระบบข้อมูลข่าวสาร การนำเสนอ การ
ตกแต่งสถานที่และองค์ประกอบอื่น ๆ ให้มีความมั่นคงถาวร มีมาตรฐาน และเป็นธรรมชาติ สามารถแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าและ
เรื่องราวของชุมชน ให้มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  

ในส่วนการพัฒนาถนนสายวัฒนธรรมผู้ไทนาโสกนั้น ได้มีการเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 6 
ธันวาคม 2562 ทำให้เกิดการยอมรับร่วมกันในการเป็นเวทีแสดงวัฒนธรรม ความบันเทิงและตลาดของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ค้าขายอาหาร เครื่องนุ่งห่ม สมุนไพร และเครื่องใช้สอย นอกจากนี้ถนนสายดังกล่าวยังเป็นเส้นทางประจำในการบิณฑบาตของ
พระ เป็นเส้นทางหลักของขบวนแห่กฐินและผ้าป่าไปวัดโพธิ์ศรีแก้ว เป็นบริเวณที่ตั้งของศาลหลักบ้าน ใช้ประกอบพิธีบุญกอง
ข้าว ไขประตูเล้า และชำระบ้านในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นถนนสายวัฒนธรรมของบ้านนาโสกจึงนับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี
ชีวิตที่สำคัญของชุมชน 

สำหรับแนวทางในการพัฒนาโฮมสเตย์นั้น เป็นการสะท้อนให้กลุ่มได้ทำการปรับตัวให้สอดคล้องกับการไปสู่
การท่องเที่ยวชุมชนวิถีผู้ไท หลังจากที่เคยทดลองดำเนินงานในโครงการท่องเที่ยววิถีชาวนาและขาดช่วงไประยะหนึ่ง เมื่อมีการ
ทบทวนอีกครั้งได้ทำให้สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการรองรับนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาในชุมชน จึง
ต้องทำการพัฒนาปรับปรุงสถานที่และกระบวนการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจยิ่งขึ้น 

ในข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาดนตรีพื ้นบ้าน กลองยาว กลองจิ่งและฟ้อนรำผู้ไท  ให้เป็นที่รู ้จัก
แพร่หลายและมุ ่งสู ่การยกระดับการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดมุ กดาหารนั ้น แสดงให้เห็นว่ากลุ ่มดังกล่าวมี
ความสำคัญในฐานะที่สร้างความบันเทิงและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการในกลุ่มยังเป็น
แบบเฉพาะกิจ ยังมีส่วนขาดที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงอีกหลายอย่าง ทั้งด้านสถานที่ ระบบข้อมูลข่าวสาร รูปแบบวิ ธีการ
นำเสนอ ระบบการรับงาน ฯลฯ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนากลุ่ม ซึ่งทุกกลุ่มจะต้องจัดการตนเองและประสานงาน
จัดการระหว่างกลุ่มด้วย เพื่อให้การทำงานเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีความจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไป
ส่งเสริมและพัฒนาช่วยเหลือจนกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้จะสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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จากแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมวิถีผู้ไทของตำบลนาโสก  ที่กล่าวมานี้   มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับเป้าหมายของสำนักงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ( 2561: 122-123)   ที่
กำหนดว่า เป้าหมายของการดำเนินงาน 3 ธรรม อยู่ที่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ 
การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน โดยมุ่งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว   3 ธรรม 
รวมถึงพัฒนาสิ ่งอำนวยความสะดวก และให้ความรู ้ด้านการท่องเที ่ยวและบริการแก่บุคคลากรด้านการท่องเที ่ยว   มี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ 1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ธรรมชาติและวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดเป็นที่ยอมรับในหมู่
นักท่องเที่ยว 2) แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 3) บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับ
การเพิ่มขีดความสามารถในการบริการ สอดคล้องกับ ถาวร เผ่าภูไทย (2561: 63-83) ที่ได้เสนอ         แนวทางการฟื้นฟูการ
ท่องเที่ยววิถีชาวนาของชนเผ่าผู้ไทบ้านนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  ประกอบด้วย การสร้างโฮมสเตย์
ชุมชน รีสอร์ทชุมชน โรงแรมชุมชน ที่กางเต็นท์และห้องสุขา  สร้างกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนควาย ทำการเกษตรที่
หลากหลาย ฟื้นฟูวิถีชาวนา สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างท้องที่และท้องถิ่น การวางแผนเสนอของบประมาณ จัดทำแผนการ
ปรับปรุงการคมนาคม การประชาคมในชุมชน สร้างสื่อ สร้างเรื่องราวของฝ้ายตะหลุง ข้าวเป็นยา ประชาสัมพันธ์ประเพณีไข
ประตูเล้า สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวสายธรรมะ เส้นทางปั่นจักรยานชมธรรมชาติ สร้างหุ่นฟางหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว การแต่งกายชุดผู้ไทตักบาตรตอนเช้า มีบริการชุดผู้ไทในการเข้าร่วมกิจกรรม  วัฒนธรรมการเส็งกลองกิ่ง รำผู้ไท 
สร้างฐานเรียนรู้สร้างอาชีพ สร้างฐานเรียนรู้วิถีชุมชน สร้างการแสดงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน ปลูกพืชผักสวนครัวริมรั้ว สร้าง
กลไกและทีมงานในการจัดการท่องเที่ยว สร้างการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวของคนในชุมชน สร้างกฎระเบียบการท่องเที่ยว
ชุมชน มีแพ็คเกจการท่องเที่ยวที่หลากหลายร่วมกับพื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้านและประกันภัยความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
ฟื้นฟูวิถีดนตรีพื้นบ้าน ส่งเสริมการผลิตและใส่เสื้อผ้าฝ้ายตะหลุง   
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการบริการท่องเที่ยวชุมชนวิถีผู้ไท 
ในเรื่อง งานบุญประเพณี 12 เดือน ฐานการเรียนรู้ชุมชน พิพิธภัณฑ์ชุมชน ถนนสายวัฒนธรรมผู้ไทนาโสก โฮมสเตย์ ดนตรี
พื้นบ้าน และการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมชน 
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การใช้ระบบปญัญาประดิษฐแ์ละกลุ่มข้อมลูราชภัฏจำแนกคุณภาพชีวิตของท้องถิน่ 
Using Rajabhat Dataset  and AI to classify Quality of Community life 

ไชย มีหนองหว้า1 และ วุฒิชัย อินทร์แก้ว2 

1หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
บทคัดย่อ 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความใกล้ชิดและผูกพัน และเข้าใจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  มีการพัฒนา
รูปแบบ ส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ผ่านทางกระบวนการ จัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการ
วิชาการ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ ได้นำเสนอการทำงานระหว่างระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และกลุ่มข้อมูล
ราชภัฏ(Rajabhat Dataset) โดยเลือกใช้ พื ้นที ่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ซึ ่งเป็นพื ้นที ่ให้บริการของ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกรณีศึกษา และได้ยกตัวอย่างของ การจำแนกประเภทและการ
ประเมินคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์จาก  ดัชนีมวลรวม (Body Mass Index: BMI) ของประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 8756 คน จาก 8 ตำบล ของ 4 อำเภอ ครอบคลุมทั้งสองจังหวัด มาทดสอบด้วย รูปแบบการเรียนรู้ของเครื่อง
(Machine Learning Model) อาทิ  Logistic Regression, SVM และ Decision Tree  เพ ื ่อใช ้ในการทำนาย  BMI  ของ
ประชากรในพื้นที่ ในท้ายของงานวิจัยชิ้นนี้ จะแสดงให้เห็นถึง ประโยชน์ของการนำกลุ่มข้อมูลราชภัฏ  เพื่อเป็นข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
คำสำคัญ: กลุ่มข้อมูลราชภัฏ, การเรียนรู้ของเครื่อง, ระบบปัญญาประดิษฐ์, การจำแนกข้อมูล, ดัชนีมวลกาย, คุณภาพชีวิต

ของท้องถิ่น 
 

Abstract 
 

 The local community and Rajabhat University share knowledge and technological advances 
through this university cluster. Through the provision of educational services, academic research, and course 
delivery, it closely collaborates with the population to comprehend their lives. With the cooperation of the 
38 Rajabhat Universities, Rajabhat University created a dataset known as the "Rajabhat Dataset." As a result, 
this study prefers to use Machine Learning techniques like Logistic Regression, SVM, and Decision Tree in 
combination with Artificial Intelligence (AI) and the Rajabhat Dataset to classify the quality of community 
life (QoL). It includes 8,756 samples of data from 8 sub-districts in 4 provinces and uses Valaya Alongkorn 
Rajabhat University (VRU) as the case study that provides services from both Pathum Thani and Sakaew 

provinces. Body Mass Indicator, or BMI, is an example predictor of Community Life Quality. At 
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the conclusion of this study, AI describes the work of Rajabhat University and predicts the QoL 
from the Rajabhat Dataset. 
 
Keywords: Rajabhat Dataset, Machine Learning, Artificial Intelligence, Classification, Body Mass Indicator: 

BMI, Quality of Community Life 
 

บทนำ 

              การพัฒนารูปแบบของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันได้ ผ่านการออกแบบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล 
ในประเภทต่างๆ  กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ในการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละแห่ง ด้วยมาตรฐาน
เดียวกัน จะกลายเป็น กลุ่มข้อมูล(Dataset) ที่จะแบ่งปันและใช้งานร่วมกัน ตลอดจนการ พัฒนาต่อยอดไปจนถึงข้อมูลขนาด
ใหญ่(Big Data)ได้   ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งได้ร่วมมือกันในการพัฒนากลุ่มข้อมูลราชภัฏ
(Rajabhat Dataset) ข้ึน    
              ในงานว ิจ ัยช ิ ้นน ี ้  ได ้ เล ็งเห ็นถ ึงการนำกล ุ ่มข ้อม ูลร าชภัฏ ไปใช ้งาน โดยเฉพาะอย่างย ิ ่ง การจำแนก
(Classification)ข้อมูลท้องถิ่น อาทิเช่น คุณภาพชีวิตชุมชนในท้องถิ่น(Quality of Community Life) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ 
ตามบริบทที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง  
              ในอดีต มีการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นจำนวนมาก แต่ข้อมูลดังกล่าว อยู่ในรูปแบบของ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ เกิดความ
ยากลำบากในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบของสื่อดิจิทัล (Digital 
Media) อาทิ ฐานข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่างๆ จำเป็นต้องปรับวิธีการเชื่อมต่อ และการนำข้อมูลไปใช้งาน เพื่อข้อมูล
สามารถที่จะใช้งานและเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ในเรื่องของความปลอดภัย ในการเข้าถึงข้อมูล การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ  ผ่านสิทธิ หรือการอนุญาตเข้าดำเนินการได้  เนื่องจากปริมาณของข้อมูลมีจำนวน
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การกับติดตามรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ผ่านทางกระดานติดตาม (Dashboard Monitoring)
จะต้องถูกออกแบบมาให้สามารถที่จะรองรับความต้องการที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตได้ 
               มหาวิทยาลัยราชภัฎ ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งเพื่อ 
สนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่างชุมชนในท้องถิ่น กับทางมหาวิทยาลัย และที่สำคัญก็คือ เป็นการดำเนินงานตาม
พระบรมราโชบาย การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือการศึกษา ลดช่องว่างและปัญหาความยากจนให้กับชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งเ ป็น
ปัจจัยสำคัญในการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
การพัฒนาท้องถิ่น ผ่านทางศาสตร์ทางด้านการศึกษา นำองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาและสร้างรายได้ บริหาร
การจัดการตนเองทั้งในระหว่างชุมชนและชุมชนภายนอก ได้อย่างยั่งยืน  
              ทั้งนี้ โครงการวิจัยชิ้นนี้ พบเห็นปัญหาของการบริหารจัดการข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ข้อมูล ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกันเอง ยังคงมีรูปแบบที่หลากหลายและมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนา
มาตรฐาน รูปแบบข้อมูลภายใต้ ฐานข้อมูลหรือกลุ่มข้อมูลราชภัฏ ”Rajabhat Dataset” จะช่วยให้ เกิดประโยชน์ ในการสร้าง
ความยั่งยืนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของข้อมูล ตลอดจนการนำศาสตร์ทางด้านวิทยาการข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้ แสดง
ให้เห็นถึงแนวโน้มของสถานการณ์หรือคาดการณ์ ผลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จะ
สามารถพัฒนาเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data)  ประมวลผลในรูปแบบของข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏได้  
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               ในงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนำเสนอ วิธีการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของท้องถิ่น (Quality of 
Community Life) เพื่อเป็นตัวที่บ่งชี้ถึง ความเป็นอยู่และคุณลักษณะของชุมชน WHO หรือองค์การอนามัยโลก ได้นิยามถึง
เรื่องของคุณภาพชีวิต ที่สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ ยังเป็นตัวบ่งชี้หรือชี้วัดความก้าวหน้าของโครงการแต่ละตำบลในท้องถิ่ น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ลงไปสนับสนุน
และส่งเสริมในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรับผิดชอบ  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับผิดชอบชุมชนในท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัด ปทุมธานี
และสระแก้ว และได้ดำเนินการโครงการวิจัย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ตลอดจนโครงการส่งเสริมทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านความร่วมมือ ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา จากคณะและหลักสูตรต่างๆ กับ 
ชุมชนในท้องถิ่น มาอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่า ท้องถิ่น คือ  ตลาดแรงงาน (Labor Market หรือ Marketplace) ที่สำคัญของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเข้าใจ ถึงบริบทของชุมชนในท้องถิ่น มากกว่าสถาบันการศึกษาอื่น ได้มีการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้
ในการติดตาม ความสำเร็จและประสิทธิภาพ ของการดำเนินงาน ในแต่ละปีงบประมาณ 
               ดังนั้นงานวิจัยชิ้น นำเสนอวิธีการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของท้องถิ่น ด้วยการประมวลผลจากกลุ่มข้อมูลราชภัฏ 
โดยใช้หลักการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)  ตามกระบวนการระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อ
สามารถที่จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์และปัจจัยหรือคุณลักษณะ (Feature) ที่มีผลต่อข้อมูลหรือผลการคาดการณ์(Class) ตาม
หลักการวิทยาการข้อมูล ในการแบ่งแยกกลุ่มของข้อมูล (Classification)ในกลุ ่มต่างๆ เพื ่อ เรียนรู ้รูปแบบข้อมูล(Data 
Pattern) อาทิเช่น คุณภาพชีวิตของท้องถิ่น ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูล ในพื้นที่ มานำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ รายงาน
กระดานติดตาม(dashboard)  ประกอบด้วย  แผนภูมิ และค่าคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น ที่ อยู่ในระดับดีขึ้น  (Well-Being) จะ
ช่วยให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทราบแนวทางในการพัฒนา และส่งเสริมชุมชนในท้องถิ่น มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง เป็นความเข้าใจ ความ
ชัดเจน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น ประหยัดเวลาและงบประมาณ ตอบสนองต่อความต้องการ ได้ตรงเป้าหมายและ
ทันท่วงที 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการที่จะศึกษาถึงวิธีการในการออกแบบและพัฒนา มาตรฐานของการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นให้อยู่
ในรูปแบบเดียวกันและสามารถที่จะนำไปใช้ในรูปแบบของข้อมูลในลักษณะเปิด (Open Data) ให้ นักวิจัยนักวิชาการหรือ
บุคคลทั่วไปสามารถที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีดังต่อไปนี้ 
 1. นำระบบปัญญาประดิษฐ์มาวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลราชภัฏในประเด็นคุณภาพชีวิตข้อมูลท้องถิ่น 
 2. กลุ่มข้อมูลราชภัฏสามารถที่จะใช้ในการจำแนกคุณภาพชีวิตของ ชุมชนในท้องถิ่นได้  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในงานวิจัยชิ้นนี้ ได้นำกลุ่มข้อมูลท้องถิ่นที่มีการออกแบบ และจัดเก็บ ข้อมูลในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ  ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อจำแนกข้อมูลที่รองรับ การบริหารงาน 
และสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆ ที ่ถ่ายทอดลงไปยังท้องถิ ่นหรือ การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างท้องถิ ่นกับทาง
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวความคิดของการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัย   จะนำแบบฟอร์มของ
การจัดเก็บข้อมูลที่มีการออกแบบ เพื่อเก็บข้อมูลท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทำ
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การจัดเก็บข้อมูลใน ตำบล ของจังหวัดปทุมธานีและสระแก้ว ซึ่งรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลนี้จะมีวิธีการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในลักษณะของ การใช้เครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบล และกำลังหลักสำคัญก็คืออาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ จะมีความน่าเชื่อถือและมีความใกล้ชิดกับ ชุมชนในท้องถิ่นใน
แต่ละครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 

 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการ จำแนกคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นด้วย Machine : AI connect with Rajabhat Dataset 
 
ขั้นตอนในการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล 
 ในการทดลองการจัดเก็บข้อมูลจะแบ่งออกเป็น สองขั้นตอนด้วยกันก็คือขั้นตอนของการเข้าไปทำความเข้าใจ 
อธิบายรูปแบบและประเภทของข้อมูลที่ได้รับการออกแบบ   ก็จะทำการ จัดเก็บข้อมูลในรอบที่หนึ่ง โดยให้ระยะเวลาในการ
จัดเก็บข้อมูล  จำนวน 3-4 เดือน (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์) เมื่อได้รับข้อมูลเสร็จเรียบร้อย  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจะ
นำเอาข้อมูลไปตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลและบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล  โดยจะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น จำนวน 1 เดือน 
(มีนาคม) จากการทดลองพบว่าเราจำเป็นจะต้องทิ้งระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลหรือการพักการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมี
ความ ถูกต้องและผู้ให้ข้อมูลสามารถที่จะ เข้าใจและเรียนรู้ถึงข้อมูลที่จัดเก็บ ในรอบที่หนึ่งที่ผ่านมา โดยมีข้อควรระวังก็คือ 
หากเราทิ้งระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจำนวนมากเกินไป  จะสูญเสียข้อมูลในช่วงเดือน ที่เราไม่ได้ลงไปทำการจัดเก็บข้อมูล 
  หลังจากนั้น ก็จะสู่ขั้นตอน การลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในรอบที่สอง ซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนที่สองนี้จะกิน
ระยะเวลา จำนวน 3-4 เดือน (เมษายน - กรกฎาคม) เพื่อทบทวน ความถูกต้องของข้อมูลและติดตาม ความก้าวหน้าของ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ซึ่งขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล จำเป็นจะต้องมีระยะเวลาในการทำงานที่
มากกว่าผิดปกติ จำนวน 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน) จะรวมไปถึงเรื่องของการวิเคราะห์ การติดตามผลกระทบต่างๆที่
เกิดขึ้น ในข้อมูลในแต่ละประเภท และในแต่ละมิติ 
 
 
 

Rajabhat 
Dataset

•University 

•Community

Machine 
Learning

QoL
Classification
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ขั้นตอนออกแบบและพัฒนากระดานติดตาม 
 ฐานข้อมูลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการที่เราจะนำไปใช้ในการสนับสนุนและแก้ไขตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกี่ยวข้อง ในงานวิจัยชิ้นนี้มีเป้าหมายในการที่จะ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นโดยอาศัยศักยภาพ และ
ข้อมูลที่มีอยู่ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฎ ดังนั้นข้อมูลที่สำคัญที่ ใช้เป็น พื้นฐานในการวิเคราะห์ เนี่ยอาทิเช่นข้อมูลทางด้าน
องค์ความรู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น จะนำมาใช้ในการ ประสานและเชื่อมโยง
กับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
 การใช้ข้อมูล สามารถจะเริ่มจาก “คำถาม” ที่ถือว่าเป็นความต้องการที่ในการนำจากข้อมูลท้องถิ่น ถือว่าเป็นส่วน
สำคัญของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ในงานวิจัยชิ้นนี้จะใช้รูปแบบของการเรียนรู้ของเครื่องหรือที่เราเรียกกันว่า  “Machine 
Learning” เป็นกระบวนการของ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)  ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
จากข้อมูลที่เกิดข้ึนในอดีต ดังนั้นข้อมูลที่มีการจัดเก็บ จากท้องถิ่นในรอบแรกจะถูกใช้เป็นข้อมูลเพื่อทำการทดสอบโมเดล ที่ถูก
พัฒนาขึ้น เพื่อหาคำตอบของ ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล ปัญหาของการ กรอกหรือบันทึกของข้อมูลจะถูก
ปรับปรุงในขั้นตอนนี้ เพื่อท่ีจะใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลในรอบถัดไป 
กระดานติดตาม(Dashboard) ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
รายละเอียด  มิติของการติดตาม  รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบจากข้อมูลโดยตรง และผ่านกระบวนการ คำนวณ
ประมวลผลทางสถิติ เพื่อสร้าง การเชื่อมโยง ข้อมูลระหว่างกัน ในมิติต่างๆ ทั้งในเรื่องของพื้นที่ ประเภทของข้อมูล และ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ได้สะดวกและรวดเร็ว 
ตัวอย่าง การใช้กลุ่มข้อมูลราชภัฏ คำนวณหา BMI เพื่อเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของชุมชนในท้องถิ่น  
 ข้อมูลท้องถิ่นที่กลุ่มข้อมูลราชภัฏมีการจัดเก็บ จะแบ่งออกเป็น 9 มิติข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลพื้นที่จังหวัด   ข้อมูลด้าน
ที่ตั้ง ข้อมูลด้านพื้นฐานครัวเรือน ข้อมูลด้านสุขภาพครัวเรือน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจรายรับรายจ่าย ภาวะหนี้สิน ข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง และข้อมูลด้านช่องทางการสื่อสาร 
 จากตัวอย่างข้างต้นจะเป็นการนำ กลุ่มข้อมูลราชภัฏ   ข้อมูลชุมชนในท้องถิ่น เฉพาะด้านข้อมูลพื้นฐานของ
ประชากรในครัวเรือน  มาทำการวิเคราะห์และ คำนวณหาค่า BMI เพื่อ ก็เป็นตัวอย่าง  ปัจจัยตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของแต่ละ
ชุมชน เพื่อใช้ในการกำกับติดตาม การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎ สามารถ
ที่จะ นำข้อมูลดังกล่าว ว่าใช้ในการออกแบบหลักสูตรระยะสั้น หรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสนับสนุน ชุมชน
ในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อ การปรับเปลี่ยน ของสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่ 2 ข้อมูล BMI คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 
  
 BMI ปัจจัยที่ใช้เป็นตัวชี้วัดทางด้านคุณภาพชีวิตถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เนื่องจากว่ากระบวนการการศึกษานี้มี
เป้าหมายในการที่เราสามารถจะนำองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีรูปแบบของการคิดวิเคราะห์ หรือการสื่อสารต่างๆ ที่เกิดจากการ
เรยีนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ มาใช้ในการช่วยสนับสนุน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดง BMI   ภาวะความเสี่ยงด้านสุขภาพของพื้นที่ต่างๆ 
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 ในเรื่องของสุขภาพ BMI ถือเป็นปัจจัยที่นำมาทดสอบ ในการเป็นตัวชี้วัดด้านคุณภาพชีวิต ของชุมชนในท้องถิ่น 
การเกิดภาวะเสี่ยง โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรือ การเจ็บป่วย การดูแลรักษาการเข้าถึงสวัสดิการ จะใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี ตอนต่อไป จะอธิบายถึงขั้นตอนวิธีการในการนำเอาข้อมูล มา ประมวลผลทางด้านสถิติ  ข้อมูลในการ
ทดสอบ และการเรียนรู้ ให้กับ กระบวนการต่างๆ ที่เราเรียกกันว่า การประเมินผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
 
ขั้นตอนการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์  
 ในขั้นตอนนี้ คือการนำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์ ด้วยหลักการของ การเรียนรู้ของเครื่อง(Machine Learning) มา
สนับสนุนในการ แยกแยะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Classification) โดยอาศัยจากข้อมูลในอดีต ที่มีการเก็บรวบรวมมาก่อนหน้านั้น 
อีกทั้งเป็นข้อมูลที่อยู่ภายในและภายนอก เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการออกแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ตรงตามสิ่งที่ ต้องการ
แล้วก็คือ การได้มาซึ่งข้อมูล ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์สามารถที่จะนำไปช่วยสนับสนุนในการบริหารงานโครงการต่างๆให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน ก่อนที่ จะเริ่มดำเนินการและหลังดำเนินการ 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยระบบปัญญาประดิษฐ์ จะเป็นการเลือกรูปแบบการวิเคราะห์หรือที่เรียกกัน ว่า Model 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตามคุณลักษณะ (Feature) และคำนวณหา ผลลัพธ์ Target หรือ Class ที่ต้องการได้ 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงการกำหนด ปัจจัยที่สำคัญ(Feature) และผลลัพธ์ (Class หรือ Target) 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญในการ วิจัยชิ้นนี้ได้กำหนด ปัจจัยที่มีผลต่อการ เกิดความเสี่ยง ได้ทำการวิเคราะห์ จาก 
เพศอายุ ส่วนสูงและน้ำหนัก เพื่อใช้ในการประมวลผล ผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง และทดสอบ โดยทำการแบ่ง ข้อมูลให้เครื่อง
เรียนรู้จำนวน 80 เปอร์เซ็นต์ ที่เราเรียกกันว่า “Training Data” และที่เหลืออีก 20 เปอร์เซ็นต์ จะใช้เป็นข้อมูลทดสอบความ
ถูกต้อง หรือ “Testing Data”  คาดคะเนผลลัพธ์ Results ว่า ประชากรชุมชนมีความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิด โรคภัยไข้เจ็บ 
ในระดับใด โดยแบ่งเป็น อ้วน เริ่มอ้วน ปกติ หรือผอมเกินไป หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนในการคัดเลือกโมเดลที่สำคัญเพื่อที่จะ
หาคนในการทำนายที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งรูปแบบนี้เราได้ เลือกใช้ Model จำนวน 3 รูปแบบด้วยกัน คือ  

• Logistic Regression Model  

• SVM Model 

• Decision Tree Model 
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ภาพที่ 5 วิเคราะห์ด้วย Machine Learning: Logistic Regression  SVM และ Tree 
  
 การดำเนินการขั้นต่อไปก็คือการค้นหาว่ารูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลในวิธีต่างๆทั้งสามที่กล่าวมาข้างต้นมี
รูปแบบของวิธีใดที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะใช้ในการเป็นตัว วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลต่างๆ โดยที่ การทำนายผลที่มี
ความชัดเจนจะมีค่าเข้าใกล้ 1 มากที่สุด 
 หลักการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Logistic Regression Model 
 สำหรับหลักการวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการในการใช้ในการทำนาย สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ
สิ่งที่ที่เราต้องการทราบหรือศึกษาว่า มีความเป็นไปได้ อย่างไร อาทิเช่นการที่เรา ใช้ข้อมูลท้องถิ่นในการวิเคราะห์หาดัชนีมวล
รวม โดยกำหนดเบื้องต้นก็คือเป็นข้อมูลที่เกิดจากปัจจัยตัวแปร ในการคำนวณ ซึ่งผลในพื้นที่ต่างๆ ทำให้เราทราบถึงข้อมูลที่
เกิดขึ้นว่า  ทำนายเหตุการณ์หรือประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  มีความเป็นไปได้ที่จะเสี่ยงต่อ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนว่า  
มีโอกาส หรือความเสี่ยงความอ้วน มากน้อย หรือแม้กระทั่ง ไม่อ้วนและปกติ เป็นต้น  ด้วยการใช้วิธีการประมาณความน่าจะ
เป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation) 

หลักการวิเคราะห์ข้อมูล Support Vector Machine (SVM) 
หลักการในการ จำแนกข้อมูล(Classification) ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง ในการให้เครื่องเรียนรู้วิธีการในการ

จำแนกข้อมูล(Machine Learning Algorithm) ข้อมูลในลักษณะนี้เหมาะสำหรับปริมาณข้อมูลในกลุ่มข้อมูลที่ไม่มาก วิธีการก็
คือใช้ในการแบ่งข้อมูล ออกเป็นกลุ่ม ด้วยวิธีการกำหนดเส้นแบ่ง ซึ่งอาจจะเริ่มตั้งแต่การแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ที่ไม่มีส่วน
เกี ่ยวข้องกัน โดยอาศัยในเรื ่องของการกำหนดในแนวของเส้นตรงเพื ่อใช้ในการแบ่งข้อมูล  สมมุติว ่า แนว  Margin 
Classification นี้มีขนาดกว้างขึ้น(Hard Margin Classification) จะทำให้ มีความชัดเจนและละเอียดถึงคุณลักษณะที่เกิดขึ้น 
ในทางกลับกันถ้าเกิดยอมในบางข้อมูลที่สามารถที่จะลำหรือปรากฏเข้ามาในแนวแบ่งดังกล่าว เราเรียกว่าเป็นแบบแคบ( Soft 
Margin Classification) ของกลุ่มข้อมูลในแต่ละกลุ่มได้ดังนั ้นการที่เราข้อมูล ท้องถิ ่นมาจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ  
สามารถที่จะดำเนินการด้วยวิธีการ ตามหลักการของ SVM ได้เป็นอย่างดี 
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 หลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยต้นไม้การตัดสินใจ มีวิธีการ คือการจัดรูปแบบของข้อมูลการแบ่งข้อมูลตามกลุ่มข้อมูล
ต่างๆ โดยอาศัย สิ่งที่เรียกว่า การหาค่า(Value) ที่แบ่งเป็นลำดับ ยกตัวอย่างเช่นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีข้อมูลการมีปัญญหาทาง
สุขภาพ หากต้องการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพ แนวทางที่ หาข้อมูลได้ เนี่ยเราเราข้อมูลจากสิ่งที่มีก็คือ การคำนวณ
ในส่วนของการหาค่า ดัชนีมวลรวม(BMI) ด้วยการแบ่งกลุ่มของข้อมูล ตามอายุ ตามน้ำหนัก เพื่อแบ่งกลุ่มข้อมูลท้องถิ่น อาทิ 
คนที่อ้วน อ้วนมาก อ้วนน้อย ไม่อ้วนหรือปกติ  โอกาสที่จะเกิดปัญหาทางสุขภาพสามารถแยกแยะเลยจัดกลุ่มของข้อมูลได้
อย่างชัดเจนว่า มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจากค่า BMI มีความ อ้วนเพิ่มมากขึ้น ของข้อมูล จะเป็นตัวบ่ง ถึงข้อมูลที่เกิดข้ึน 
 

ผลการวิจัย 
 จากการทดลองจะพบว่าเมื่อนำเอารูปแบบของการเรียนรู้ของเครื่องมาใช้ในการประเมินผล เพื่อค้นหาโมเดลที่
เหมาะสมสำหรับกันคาดการณ์หรือการทำนายผล อาจจะพบว่าโมเดลที่มี ค่าได้ใกล้เคียงสูงสุด โดยสามารถดูได้จากค่าของ CA 
หรือ “Classification Accuracy” ก ็ค ือ Decision Tree ที ่ม ีข ่าวความแม่นยำ มาถ ึง  0.857 รองลงมาก ็ค ือ Logistic 
Regression ที่มีค่า CA อยู่ที่ 0.834  และวิธี SVC มีค่า CA ที่ 0.832 ดังนั้นใน คุณภาพชีวิต ด้าน BMI ลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรคต่างๆ ของชุมชนในท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณ ภาพรวมของ ประชากรหรือชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่น จากการ
กำหนด เพศ ส่วนสูงและน้ำหนัก  เลือกใช้โมเดล Decision Tree จะเหมาะสมที่สุด 
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงการทดสอบ ความถูกต้องแต่ละโมเดล (Test and Score) 
 
 อย่างไรก็ตาม ในการจัดหาข้อมูล เมื่อพิจารณา ในการเลือกโมเดล พบว่า  โมเดล SVM กับ Decision Tree โดย
จะเป็นคู่ที่ใช้ในการประมวลผล ที่มีค่าสูงสุดคือ 0.997 (ใกล้เคียง 1) ในขั้นตอนต่อไปเราจะทดลองเลือกใช้โมเดลทั้งสองตัวนี้  
ในการประมวลผล เพื่อใช้ในการคาดคะเนผล ภาวะความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บของชุมชนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้น 
   

 
ภาพที ่7 ผลของการวิเคราะห์ ค่าของโมเดล Decision Tree และ SVM มีค่าสูงสุด 0.997 
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 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าจากภาพที่ 7  ในการใช้โมเดลของการวิเคราะห์ SVM และ Tree  จะมีค่าถึง 
0.977 ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสม ทั้งสองรูปแบบนี้ในส่วนของ  Logistic Regression และ Decision Tree ก็ยังคง 
มีค่า 0.982 ยังเป็นที่น้อยกว่า ดังนั้น การทำงานในการวิเคราะห์ข้อมูลในก็จะเลือกใช้ SVM และ Decision Tree 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการ ผลการทดลองในตัวอย่างการหารูปแบบของ การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตตาม ค่า  BMI ของข้อมูลท้องถิ่น 
ยกตัวอย่างเช่น ในภาพจะเห็นว่า ในบรรทัดที่ 11 การใช้โมเดล SVM ทำนายว่า “ปกติ” แต่ในส่วนของ Decision  Tree 
Model ทำนายว่า”ผอมเกินไป” ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง   

 
 

ภาพที่ 8 ผลลัพธ์ของการทำนายด้วยโมเดล Logistic Regression SVM และ Decision Tree 
  
 การเลือกใช้โมเดล จำเป็นจะต้องอาศัยทักษะ วิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์มากที่สุด หรือเราเรียกกันว่า 
มีความผิดพลาด น้อยที่สุดให้เกิด จากงานวิจัยชิ้นนี้เราจะใช้ การดูจาก ตาราง Confusion Matrix ที่ทำการเปรียบเทียบวิธีการ
ในแต่ละโมเดล เพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ตามแนวทแยงของตารางของโมเดล เมื่อนำข้อมูลมาทดสอบ ผลที่ได้จะเป็นไป
ตามตาราง ดังกล่าว 
 ตารางจากภาพที่ 9 จะเห็น ผลการทำนายจากโมเดล Decision Tree Model ว่าข้อมูลที่เกิดขึ้น เพื่ออธิบาย
ความแม่นยำ จากตารางดังกล่าว  แนวทแยงของตาราง แสดงความถูกต้องของข้อมูลที่เกิดขึ้น  แนวตั้งแสดงถึง การทำนาย
จากโมเดล(Predicted) ส่วนแนวนอน เป็นค่าของข้อมูลหรือผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual) อาทิ จากข้อมูล 89 คนที่ค่า BMI จริง
ระบุว่า “ปกติ”   ในการทำนายทำนายว่า ปกติ ได้ถูกต้องจำนวน 86 และทำนายไม่ถูกต้อง ว่ามีค่า BMI เป็น “อ้วน” จำนวน 
1 คน และ “เริ่มอ้วน” จำนวน 2 คน เป็นต้น 
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 ในทางกลับกัน ตางรางจากภาพที่ 10 เมื่อเราใช้วิธีการ SVM Model ในรูปแบบ Multiclass เพื่ออธิบายถึงความ
แม่นยำของข้อมูล จากตารางดังกล่าวจะเห็นว่า เมื่อมองในแนวทแยงของข้อมูลซึ่งแสดงถึงความถูกต้อ งของการทำนาย จะ
พบว่า การทำลายมีความถูกต้องมากกว่า อาทิเช่น จากข้อมูล 89 คนที่ค่าจริง “ปกติ”   ในการทำนายทำนายว่า ปกติ ได้
ถูกต้องจำนวน 89 คน ทำนายได้ถูกทั้งหมด เป็นต้น 
 

 
ภาพที่9 แสดงถึงผลการทำนาย(Prediction) ด้วยวิธีการ Decision Tree Model 

 

 
ภาพที่ 10 แสดงถึงผลการทำนาย(Prediction) ด้วยวิธีการ SVM Model 

  
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
   ในการนำเสนอให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละแห่ง พบว่า ข้อมูลท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในอดีตมีความหลากหลาย  
หากสามารถการใช้มาตรฐานของข้อมูลท้องถิ ่นเดียวกัน  จะตอบโจทย์ และขยายขีดความสามารถในการกำกับติดตาม 
คุณภาพชีวิต ของชุมชนในท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก กิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยราชภัฎ นอกจากนี้ 
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การนำกลุ่มข้อมูลราชภัฏ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลท้องถิ่น มาใช้และแบ่งปัน ร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จะเป็นการ
ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 นอกจากนี้การนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการช่วยในการทำนายข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหลักการนี้จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากการที่ไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มข้อมูลราชภัฏ ในการ
สนับสนุนทิศทางกิจกรรม โครงการต่างๆได้  
 อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นจะต้อง จะเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้ทราบถึงระยะเวลาและ
ตาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นเรื่องที่ต้องการร่วมมือจากทุกมหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อผลักดันให้ เป็นข้อมูล
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกพื้นที่ในการให้บริการทั้งประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนบริบท ของการเป็นมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้เป็นอย่างดี 
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การจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
Smart household Data Management At the Subdistrict Level Pathum Thani Province and 

Sa Kaeo Province 

วุฒิชัย  อินทร์แก้ว1 ไชย มีหนองหว้า2 และ รสสุคนธ์  สุวรรณกูฏ3 
1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อพัฒนาการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ    จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว  และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ บุคลากรสายวิชาการและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 30 คน โดย
ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วยการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้ว และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอั จฉริยะ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วประกอบ
ไปด้วย รายงานหลักคือ 1) รายงานข้อมูลด้านที่ตั้งครัวเรือน 2) รายงานด้านข้อมูลพื้นฐ านและการศึกษา  3) รายงานด้าน
ข้อมูลรายได้และรายจ่าย 4) รายงานด้านข้อมูลภาวะหนี้สิน 5) รายงานด้านข้อมูลสังคม 6) รายงานด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อม 7) 
รายงานด้านข้อมูลสุขภาพ และ 8) รายงานด้านข้อมูลการสื่อสาร และสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย
เว็บเบราว์เซอร์  และความพึงพอใจของผู้ใช้งานการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้ว (X̅  =3.85,S.D =0.67)   
 
คำสำคัญ: การจัดการข้อมูล , ข้อมูลครัวเรือน, ระดับตำบล , อัจฉริยะ 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were to 1) develop a smart sub-district household data 
management in the provinces of Pathum Thani and Sa Kaeo, and 2) study users’ satisfaction with the smart 
sub-district household data management. Using the purposive selection method, the sample group 
consisted of 30 academic staff members and executives who work at Valaya Alongkorn Rajabhat University. 
A satisfaction survey for users of the smart sub-district household data management is one of the research 
instruments. Other tools include the smart sub-district household data management in the provinces of 
Pathum Thani and Sa Kaeo. The mean and standard deviation were the statistics used for analysis. 
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 The results of the research show that the smart sub-district household data management in the 
provinces of Pathum Thani and Sa Kaeo includes the following main reports: 1) Household Location Report; 
2) Basic and Education Report; 3) Income and Expenditure Report; 4) Debt Report; 5) Social Report; 6) 
Environmental Report; 7) Health Information Report; and 8) Communication Information Report which users 
can access the report data via the internet using a web browser. Additionally, users’ satisfaction had a mean 

and standard deviation of X̅  = 3.85 and S.D = 0.67, respectively.  
 
Keywords: Data Management, Household Data, District level, Business intelligence  
 

บทนำ 
ในปัจจุบันการสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตาม

แนวทาง Value-based economy และการทำงานแบจตุรภาคี (Quadruple Helix) โดยหลักการดำเนินงานให้การสนับสนุน
มหาวิทยาลัย รวมถึงการรวมกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีทิศทางการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทาง
และความต้องการของประเทศ และการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ เป็นการกำหนด
ทิศทางมหาวิทยาลัยของประเทศไทยให้มีจุดเน้นในการพัฒนากำลังคน สร้างจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน ( Strategic 
Focus) ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , 
2562 : 12) ซึ่งการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ผ่านมา มีการ
จัดทำข้อมูลในหลาย ๆ ด้าน โดยมหาวิทยาลัยจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีองค์ประกอบของข้อมูลที่เหมือนและแตกต่างกัน ข้อมูล
เชิงพื้นที่ของท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จะต้องดำเนินการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ให้
สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ หรือมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มีตัวชี้วัดในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิผล มหาวิทยาลัยจึงมีการออกแบบระบบการรวบรวมข้อมูลท้องถิ่น นำมา
จำแนกข้อมูลออกเป็นแต่ละด้าน และการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Google Data Studio ที่เป็น
เครื ่องมือชนิดหนึ่งจาก Google ที่สร้างขึ ้นมาเพื ่อเป็นตัวช่วยในการแสดงข้อมูลที ่แสดงออกมาเป็นภาพข้อมูล (Data 
Visualizations) เพื่อความสะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลจากข้อมูลที่มีตัวเลขจำนวนมาก 
นำเสนอเป็นภาพเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ การสร้างรายงานภาพสามารถทำได้ในหลายแพลตฟอร์ม และยังสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลได้กับหลายแหล่งของ Google ด้วยกัน(ออนไลน์, https://datastudio.google.com) 

ผู้ศึกษางานวิจัยนี้จึงศึกษาการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
โดยมีเครื่องมือสำหรับกระบวนการอีทีแอล (ETL Tools) มาช่วยในการดึงข้อมูล (Extract) แปลงข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐาน
เดียวกัน (Transform) และนำเข้าข้อมูล (Load) สู่คลังข้อมูล (Data Warehouse) โดยมีการออกแบบคลังข้อมูลให้จัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็นระบบ มีตารางข้อเท็จจริง (Fact Table) และตารางมิติ (Dimensional Table) ที่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์
สร้างความสัมพันธ์ในมุมมองตามความต้องการของผู้บริหาร ในรูปแบบของรายงานการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ 
(OLAP: Online Analytical Processing) ไปจนถึงการนำเสนอข้อมูลรายงานโดยมีการนำเทคนิคการสร้างภาพนามธรรมของ
ข้อมูล (Data Visualization) มาประกอบการแสดงรายงานในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากที่ใด ๆ ได้ตามต้องการ 
 

https://datastudio.google.com/
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
 2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้ว 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. เครื่องมือการวิจัย 

1.1 การจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
 1.2  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ  จังหวัดปทุมธานี

และจังหวัดสระแก้ว เป็นแบบประเมินมาตราสวนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นจากการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ 0.781 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสายวิชาการและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จำนวน 30 คน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ บุคลากรสายวิชาการและ
ผู้บริหารในส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้และประสบการณ์ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนระดับตำบล ไม่น้อยกว่า 1 ป ี

3.  ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
  3.1 การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ ขั้นตอนการวิเคราะห์นี้ผู้ศึกษางานวิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูล

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียกดูข้อมูลเพื่อรายงานการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้ว  ซึ่งข้อมูลเดิมจัดอยู่ในรูปแบบเอกสารจำนวนปริมาณมาก ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไปรายงานให้กับผู้บริหาร
สำหรับการตัดสินใจได้ ทั้งนี้เพื่อนำปัญหาจากการศึกษาที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์และออกแบบสำหรับการพัฒนาระบบ รายงาน
ข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น 

  3.2 การออกแบบระบบ การออกแบบระบบใหม่จะเริ่มจากการหาแหล่งของข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริหาร โดยแหล่งของข้อมูลที่ต้องการนำมาใช้งานจะเป็นข้อมูลระดับปฏิบัติการ (Operational Database) ถูกจัดเก็บ
รูปแบบเอกสาร ข้อมูลเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการอีทีแอล (ETL Process) ในการจัดการข้อมูล โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า API 
(Application Program Interface) ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการอีทีแอลมาแล้วจะถูกจัดเก็บในคลังข้อมูล (Data Warehouse) 
ในการจัดเก็บฐานข้อมูล MySQL ข้อมูลที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์จะถูกนำเข้าเครื่องมือที่ชื่อว่ากูเกิ้ลดาต้าสตูดิโอ (Google 
Data Studio) เพื ่อสร้างรายงานการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP) ในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) 
เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถประมวลผล และเรียกดูรายงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเว็บเบราว์เซอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง
บริการของกูเกิ้ล (Google) แสดงแนวคิดในการพัฒนาระบบใหม่ได้แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แนวคิดในการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ 

 
3.3 การพัฒนาระบบ เริ่มจากการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบเอกสารป้อนข้อมูลเข้าไปจัดเก็บในฐานข้อมูลMySQL 

ของแต่ละหน่วยงาน จากนั้นด้วยกระบวนการอีทีแอลจากฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติการ ซึ่งกระบวนการนี้จะทำการเลือกข้อมูล การ
แปลงข้อมูล และการนำเข้าข้อมูลสู่คลังข้อมูล โดยคลังข้อมูลจะเก็บข้อมูลเฉพาะด้าน และทำให้สามารถเรียกดูได้หลายมุมมอง 
เพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลรายงานโดยใช้เครื่องมือประมวลผลรายงานการประมวลผลเชิงวิเคราะห์
แบบออนไลน์ในรูปแบบแดชบอร์ด รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูล  แดชบอร์ดผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมประยุกต์กูเกิ้ล
ดาต้าสตูดิโอ (Google Data Studio) ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ทำให้การเรียกดู
ข้อมูลรายงานของผู้บริหารสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนำผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  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. ผลการพัฒนาการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

    ผู้ศึกษางานวิจัยได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้ว นำเสนอข้อมูลรายงานเชิงวิเคราะห์ออนไลน์รูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) สามารถเลือกมาตรวัด และมิติของ
ข้อมูลได้ตามมุมมองที่ต้องการ รวมไปถึงการแสดงข้อมูลรายงานในรูปแบบตารางข้อมูล แผนภาพ หรือแผนภูมิ ทำให้การ
เปรียบเทียบข้อมูล สามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า กูเกิ้ลดาต้าสตูดิโอ (Google Data 
Studio) ซึ่งมี (ก) หน้าจอใช้งานระบบ และ (ข) เครื่องมือการใช้งาน แสดงดังภาพที่ 2 
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(ก) หน้าจอใช้งานระบบ    (ข) เครื่องมือการใช้งาน 

ภาพที่ 2 หน้าจอการใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์กูเกิ้ลดาต้าสตูดิโอ 
 

1.1  รายงานข้อมูลด้านที่ตั้งครัวเรือน  แสดงข้อมูลด้านที่ตั้งครัวเรือนระดับตำบล จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สระแก้ว ประกอบด้วย จำนวนครัวเรือน, ที่อยู่ครัวเรือน, ภาพครัวเรือน และตำแหน่งที่ตั้งครัวเรือน แสดงดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 รายงานข้อมูลด้านที่ตั้งครัวเรือน 

1.2 รายงานด้านข้อมูลพื้นฐานและการศึกษา  แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับตำบล จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย เพศ, สัญชาติ, อายุ, ศาสนา, ภาษาประจำท้องถิ่น, ความสามารถพิเศษ, อาชีพหลัก, พื้นที่
ทำงาน, การศึกษา, ทักษะด้านการอ่าน, ทักษะด้านการเขียน และทักษะด้านการคำนวณ แสดงดังภาพที่ 4                                                                                                                         

 

ภาพที่ 4 รายงานด้านข้อมูลพื้นฐานและการศึกษา 
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1.3  รายงานด้านข้อมูลรายได้และรายจ่าย แสดงข้อมูลรายได้และรายจ่ายครัวเรือนระดับตำบล จังหวัดปทุมธานี 

และจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย รายการรายได้ (รายเดือน), รายการรายจ่าย (รายเดือน), ค่าเฉลี่ยยอดรวมรายได้ (ปี), 
ค่าเฉลี่ยยอดรวมรายจ่าย (ปี), รายการรายได้แต่ละเดือน และรายการรายจ่ายแต่ละเดือน แสดงดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 รายงานด้านข้อมูลรายได้และรายจ่าย 

 
1.4 รายงานด้านข้อมูลภาวะหนี้สิน  แสดงข้อมูลภาวะหนี้สินครัวเรือนระดับตำบล จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด

สระแก้ว ประกอบด้วย ภาวะหนี้สินของครัวเรือนแต่ละรายการ, ค่าเฉลี่ยภาวะหนี้สิน (ปี),ปัญหาด้านเศรษฐกิจการประกอบ
อาชีพ, ปัญหาด้านเศรษฐกิจการดำรงชีวิต, ประเภทที่อยู่อาศัย, ประเภทที่ดินทำกิน และประเภทอุปกรณ์สื่อสาร แสดงดังภาพ
ที่ 6 
 

  
ภาพที่ 6 รายงานด้านข้อมูลภาวะหนี้สิน   

 
1.5 รายงานด้านข้อมูลสังคม แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเมืองการปกครองของครัวเรือนระดับ

ตำบล จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองการปกครอง แสดงดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 รายงานด้านข้อมูลสังคม    
 

1.6 รายงานด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อม  แสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมครัวเรือนระดับตำบล จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สระแก้ว ประกอบด้วย การจัดการขยะ, การจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค, การบริโภค (น้ำกิน) ที่สะอาดเพียงพอ
ตลอดปี, การจัดบริเวณให้มีที่ประกอบอาหาร, น้ำอุปโภคที่สะอาดเพียงพอตลอดปี, การอนุรักษ์พลังงาน, การใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 
และปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบ แสดงดังภาพที่ 8 
 

 
ภาพที่ 8 รายงานด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อม   

 
1.7 รายงานด้านข้อมูลสุขภาพ แสดงข้อมูลสุขภาพครัวเรือนระดับตำบล จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  

ประกอบด้วย พฤติกรรมเสี่ยง, ภาวะเสี่ยง, ผู้ที่ต้องการดูแล, การเจ็บป่วยเรื้อรัง, ปัญหาการดูแล, สภาวะการเจ็บป่วย, สิทธิ์
และสวัสดิการ และการใช้สิทธิ์การรักษา แสดงดังภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9 รายงานด้านข้อมูลสุขภาพ    

 
1.8 รายงานด้านข้อมูลช่องทางการสื่อสาร แสดงข้อมูลช่องทางการสื่อสารครัวเรือนระดับตำบล จังหวัดปทุมธานี 

แ ล ะ จ ั ง ห ว ั ด ส ร ะ แ ก ้ ว  ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ภ า ย ใ น ค ร ั ว เ ร ื อ น  แ ล ะ ข ้ อ ม ู ล เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม  แ ส ด ง ดั ง 
ภาพที่ 10 

  
ภาพที่ 10 รายงานด้านข้อมูลช่องทางการสื่อสาร 

 
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบพัฒนาการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัด

ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว  ผู้ศึกษางานวิจัยดำเนินการวัดผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจากผู้ใช้งาน
หลักในระบบการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและผู้บริหารในส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ครัวเรือนระดับตำบล ไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 30 คน โดยมีการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ จากนั้นนำผล
การเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบพัฒนาการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ 
รายการ X̅ SD. ระดับความคิดเห็น 

1. การประเมินด้านการใช้งานระบบ 3.90 0.67 มาก 
2. การประเมินด้านการบริหารจัดการและ
ประสิทธิภาพของระบบ 

3.72 0.69 มาก 

3. การประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ 3.92 0.65 มาก 

โดยรวม 3.85 0.67 มาก 
 

 จากตารางที่ 1 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบพัฒนาการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะท้ัง 
3 ด้าน สามารถสรุปได้ว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. การพัฒนาการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว เป็นไปตามผลที่
ได้ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่า ระบบมีการนำเทคนิคการรวมกันของข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันภายใต้
คลังข้อมูลที่ออกแบบสำหรับประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP) โดยใช้รูปแบบเค้าร่างแบบดวงดาว (Star 
Schema) ที่ประกอบด้วยตารางความจริง (Fact table) และตารางมิติ (Dimension Table) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ  
โดยผู้ศึกษางานวิจัยได้ออกแบบเค้าร่างรูปดวงดาวโดยการสร้างตารางความจริงของข้อมูลครัวเรือนระดับตำบล และสร้าง
ตารางมิติในหลาย ๆ มุมมองทำให้ข้อมูลรายงานมีความหลากหลายมากขึ้น สอดคล้องกับ (กิตติพงศ์ เชื้ออ้วน : 2560) แสดง
ข้อมูลรายงานผลออกมาในรูปแบบเสมือนจริง ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจ และบริหารจัดการงานก่อสร้างด้านการวางแผนงาน 
การจัดลำดับความสำคัญของงาน การบริหารพัสดุและงบประมาณ การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายระดับปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารระดับสูงใช้ในการประเมินติดตามงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดขององค์กรต่อไปทำให้เกิดรายงานในรูปแบบธุรกิจอัจฉริยะ มีรูปแบบที่ยืดหยุ่น และเข้าใจได้ง่าย สามารถตอบสนอง
ความต้องการและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย 
 2. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้ว กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสายวิชาการและผู้บริหารในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน พบว่า ความพึง
พอใจของผู้ใช้งานการจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ อยู่ในระดับมาก (X̅  =3.85,S.D =0.67)  ผู้ศึกษางานวิจัยได้
ดำเนินการพัฒนาระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ อีกทั้งยังมีการนำเสนอข้อมูลรายงานที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และ
เข้าใจได้ง่ายมีการเลือกใช้สี ขนาด และรูปแบบกราฟได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าใช้งานระบบได้สะดวกทั้งในเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรอืสมาร์ตโฟน สอดคล้องกับ (Wiwattanakornwong : 2022) การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการ
จัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กรณีศึกษาบริษัท XYZ พบว่า การดำเนินงานและรูปแบบ
ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษาบริษัท XYZ และพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะกูเกิ้ล ดาต้า สตูดิโอ 
(Business Intelligence Tool via Google Data Studio) เพื่อสนับสนุนการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) จากการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะพบว่า ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบ ด้านความพร้อมในการใช้งาน
ของระบบ ด้านความสะดวกในการใช้งานด้านการเชื่อมโยงข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.08 , 4.16, 4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89, 
0.60, 0.74 ตามดับ ซึ่งสามารถแปลผลได้ว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. งานวิจัยนี้จะมีการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาเฉพาะชุมชนในท้องถิ่นและการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
2. การวิจัยในครั้งต่อไปควรพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยการพัฒนาระบบที่สามารถนำข้อมูลที่มีความ

ซับซ้อนมาเรียนรู้ด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) เพื่อหารูปแบบจากข้อเท็จจริงตามที่ต้องการทำให้การพยากรณ์ 
และข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมอย่างต่อเนื่องจะพัฒนาการไปเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และช่วยรูปแบบในการประมวลผลที่มี
ความซับซ้อนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาคุณลักษณะองค์การกับการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
STUDY OF ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS IN INFORMATION  

TECHNOLOGY MANAGEMENT 
ชัยรัตน์ จุสปาโล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคุณลักษณะองค์การกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมข้อมูลจากประชากรองค์การธุรกิจไทยที่จด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 องค์การ การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะองค์การด้านประเภทอุตสาหกรรมที่ต่างกันกับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะองค์การด้านจำนวนบุคลากรที่ต่างกันกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะองค์การด้านมูลค่าสินทรัพย์ถาวรในองค์การที่ต่างกันกับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะองค์การด้านประเภทอุตสาหกรรมที่ต่างกันมีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกต่างกัน ส่วนคุณลักษณะองค์การด้านจำนวนบุคลากร และด้านมูลค่าสินทรัพย์ถาวรขององค์การ มีการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่แตกต่างกัน 
 
คำสำคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหาร, คุณลักษณะองค์การ 
 

Abstract 
 

 This study of organizational characteristics and information technology management includes data 
from a sample of 400 Thai business organizations registered with the Ministry of Commerce using information 
technology. The objectives of this research were 1) o study and compare organizational characteristics of 
different types of industries with information technology management, 2) to study and compare 
organizational characteristics in terms of the number of different personnel with information technology 
management and 3) to study and compare the organization characteristics of fixed asset value in different 
organizations with information technology management. The results showed that organizational 
characteristics in different types of industries have different information technology management. As for the 
number of personnel and the fixed asset value, there is no difference in the management of information 
technology. 
  
Keywords: Information Technology, Management, Organizational characteristics  
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บทนำ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบบาทสำคัญต่อองค์การธุรกิจ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์การ ช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ ่มศักยภาพในการเติบโตแก่ องค์การธุรกิจ 
(Hasanah, Shino, and Kosasih, 2022; Bloomfield, 2000) พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความท้าทายต่อ
ผู้บริหารในการบริหารงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนิน
ธุรกิจ ทำให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการบริหารธุรกิจมีบทบาทและความสำคัญในยุคปัจจุบันและในอนาคต 
(Dewett, and Jones, 2001) สำหรับประเทศไทยแม้ว่าองค์การธุรกิจที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศแต่การศึกษาเรื่องคุณลักษณะ
องค์การที่ต่างกันกับประเด็นการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างน้อย การศึกษาครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1) ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ (Kassahun, and Tekinerdogan, 2020; Sipers et. al, 2012) 2) ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Widgery  et. al, 2004; Sanders และ Premus, 2005) 3) ความยืดหยุ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Nelson and Ghods, 1998) และ 4) ประสิทธิผลการดำเนินงานหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Walter, 2010) ส่วนประเด็น
เรื่องคุณลักษณะองค์การประกอบด้วย ประเภทอุตสาหกรรม จำนวนบุคลากร มูลค่าสินทรัพย์ถาวร  (Ray, Xue, and Barney 
,2006) ที่ผ่านมาพบว่ามีงานวิจัยค่อนข้างน้อยมากที่ศึกษาคุณลักษณะองค์การกับประเด็นการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และที่สำคัญผู้วิจัยต้องการนำประเด็นการบริหารเหล่านี้ มาศึกษาว่าคุณลักษณะขององค์การที่ต่างกันจะมีการบริห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร การวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับองค์การธุรกิจที่ได้ข้อมูลประเด็น
สำคัญด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การธุรกิจว่ามีตัวแปรหรือปัจจัยสำคัญที่นำปรับใช้กับองค์การในเรื่องอะไรบ้างรวม
ทำให้ทราบข้อมูลคุณลักษณะองค์การกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะองค์การด้านประเภทอุตสาหกรรมที่ต่างกันกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะองค์การด้านจำนวนบุคลากรที่ต่างกันกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะองค์การด้านมูลค่าสินทรัพย์ถาวรในองค์การที่ต่างกันกับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ องค์การธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์ แบ่งเป็น 2 ได้แก่ 1) องค์การธุรกิจที่สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจว่าองค์การธุรกิจใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ดำเนินธุรกิจ จำนวน 506,473 กิจการ และ 2) กรอบประชากรองค์การธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 
575 กิจการ รวมท้ังสิ้น 507,058 กิจการ 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ตัวแทนองค์การที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่
รับผิดชอบด้านธุรกิจหรือผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ตอบ ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะองค์การ จำนวน 3 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 41 ข้อ 
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 ในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ ติดต่อขอความร่วมมือทางไปรษณีย์ในการตอบ
แบบสอบถามไปยังองค์การธุรกิจ จัดทำเลขรหัสแบบสอบถามเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและติดตาม ส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์พร้อมซองติดแสตมป์เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งคืนได้สะดวก ได้อัตราการตอบกลับร้อยละ 40  
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้ตาราง
สำเร็จรูปของ Taro Yamane (Chaokromthong and Sintao, 2021) ผู ้วิจัยเลือกระดับความเชื ่อมั ่นที ่ 95 % (e=.05)  
ได้ตัวอย่างมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 400 องค์การโดยให้ผู้บริหารระดับสูงที่ความรู้และเข้าใจทั้งด้านบริหารธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม  
 การทดสอบความตรง (Validity) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 
 การหาความตรง โดยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ผู ้ทรงคุณวุฒิที่เป็นปรึกษางานวิจัยและผู้เชี ่ยวชาญ
ภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารธุรกิจ รวมจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบถึงความครอบคลุมของเนื้อหา การใช้ภาษา ตลอดจนโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมกับ
นิยามปฏิบัติการและวัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้ โดยทั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) และเลือกข้อ 
คำถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใช้เป็นข้อคำถาม 
 การทดสอบความเชื่อมั่น โดยนำแบบสอบถามไปทดลองให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริงจำนวน 
30 ตัวอย่าง หลังจากนำแบบสอบถามไปทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ได้นำมาหาค่าความเชื ่อมั ่น ซึ ่งหาด้วยวิธีการ
ของครอนบัค (Cronbach) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient)  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) ของการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 41 ข้อคำถาม โดยพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเที่ยงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.98  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะองค์การต่างกันกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศโดยข้อมูลจากองค์การธุรกิจ 400 

องค์การ จะนำเสนอข้อมูลจำนวน ร้อยละ ของคุณลักษณะองค์การ ต่อมานำเสนอการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ประการสุดท้ายนำเสนอผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อนี้ ผู้วิจัยได้รวมคะแนนดังกล่าวข้างต้นจากประเมินของผู้บริหาร
ขององค์การ การทดสอบสมมติฐานการวิจัยแบ่งเป็น  3 ด้านตามคุณลักษณะองค์การด้านได้แก่ 1) ประเภทอุตสาหกรรม   
2) จำนวนบุคลากร  3) มูลค่าสินทรัพย์ถาวรในองค์การกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที ่1 จำนวน ร้อยละ ของคุณลักษณะองค์การ 

ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน ร้อยละ 
ทรัพยากร 22 5.5 
วัตถุดิบสินค้าอุตสาหกรรม 30 7.5 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 75 18.8 
ธุรกิจการเงิน 28 7.0 
บริการ 96 24.0 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 45 11.3 
เทคโนโลยี 48 12.0 
สินค้าอุปโภคบริโภค 56 14.0 
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ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน ร้อยละ 
รวม 400 100.0 

จำนวนบุคลากร จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 50 คน 262 65.5 
50-200 คน 83 20.8 
มากกว่า 200 คน 55 13.8 

รวม 400 100.0 
มูลค่าสินทรัพย์ถาวร จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 50 ล้าน 246 61.5 
50-200 ล้าน 96 24.0 
มากกว่า 200 ล้าน 58 14.5 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 1 อุตสาหกรรมที่แบบสอบถามมากที่สุดร้อยละ 24 ได้แก่  อุตสาหกรรมบริการ องค์การส่วนมากมี
จำนวนบุคลากรน้อยกว่า 50 คน สอดคล้องกับมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่มีน้อยกว่า 50 ล้าน ทั้งสองกลุ่มมีร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ข้อคำถามจำนวน 41 ข้อโดยครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ประสิทธิผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสเทศ  3) ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ 4) ความยืดหยุ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตารางที่ 2 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการ
ดำเนินงาน 

ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.85 .89 มาก 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงเป้าหมาย กลยุทธ์ธุรกิจ และเป้าหมาย
ระยะยาวขององค์การ 

3.95 .86 มาก 

กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มาจากกลยุทธ์ธุรกิจ 3.84 .89 มาก 

แผนธุรกิจขององค์การมีการระบุถึงแผนเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน 3.83 .90 มาก 

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 3.89 .94 มาก 

ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายธุรกิจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
การสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในการวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจ 

3.85 .87 มาก 

กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์สารสนเทศเป็นการร่วมมือกันของทั้งสองฝ่าย 3.80 .88 มาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันสนับสนุนกลยุทธ์หลักขององค์การ 3.92 .90 มาก 
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การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการ
ดำเนินงาน 

สารสนเทศมีความถูกต้อง 4.06 .80 มาก 

สารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ 4.09 .78 มาก 

สารสนเทศเป็นปัจจุบัน 4.03 .86 มาก 

สารสนเทศมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนในการใช้งาน 4.03 .80 มาก 

สารสนเทศมีส่วนสนับสนุนการตัดสินใจ 3.99 .86 มาก 

ระบบสารสนเทศสามารถเรียนรู้ได้ง่าย 3.97 .83 มาก 

ระบสารสนเทศสามารถใช้งานได้ง่าย 4.04 .77 มาก 

ระบสารสนเทศมีความสะดวกในการใช้งาน 4.07 .82 มาก 

ระบสารสนเทศมีความเร็วในการตอบสนอง 4.06 .85 มาก 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีสำนักงาน อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่มีส่วนช่วยใน
การให้บริการดีขึ้น 

3.86 .86 มาก 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าใจความต้องการ และเข้าใจความรู้สึกผู้รับบริการ 3.8 .80 มาก 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมและกระตือรือร้น แ  และมีอัธยาศัยดี
ในการให้บริการ 

3.91 .85 มาก 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถให้บริการตามข้อตกลงได้อย่างถูกต้อง 3.86 .82 มาก 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถให้บริการตามกำหนดเวลา 3.87 .86 มาก 

คุณภาพโดยรวมในการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.84 .83 มาก 

ความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.90 .83 มาก 

ผู้ได้รับบริการได้รับประโยชน์จากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.89 .89 มาก 

มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ล่าสุดมาใช้ในกระบวนการทำงาน 3.79 .88 มาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองความต้องการการทำงานขององค์การ 3.87 .85 มาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การดำเนินงานที่ซับซ้อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.82 .87 มาก 

บริษัทไอทีเข้ามานำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ให้กับองค์การท่าน 3.76 .93 มาก 

องค์การของท่านเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ก่อนองค์การคู่แข่ง 3.71 .92 มาก 

องค์การของท่านเป็นองค์การลำดับต้นๆ ในอุตสาหกรรมที่นำเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ 

3.71 .95 มาก 

องค์การของท่านสามารถแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยไม่ต้องขอรับ
ความช่วยเหลือจากองค์การอื่น 

3.72 .93 มาก 
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การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการ
ดำเนินงาน 

มีระบบป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3.82 .94 มาก 

คู่ค้าและลูกค้ามคีวามมั่นใจต่อเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ 3.87 .87 มาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีความยืดหยุ่นสามารถเชื่อมต่อกับองค์การ
ภายนอก เช่น คู่ค้าหรือลูกค้า 

3.73 .85 มาก 

องค์การของท่านมีเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อภายในเพ่ือการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

3.83 .87 มาก 

ฐานข้อมูลหลักขององค์การสามารถเข้าถึงได้จากหลายแหล่ง 3.84 .85 มาก 

ระบบสารสนเทศปัจจุบันไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 3.92 .85 มาก 

เจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาระบบอย่างรวดเร็วตามความต้องการของผู้ใช้ 3.82 .88 มาก 

ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ทันเวลา 3.82 .86 มาก 

ระบบสารสนเทศหรือซอฟต์แวร์หลักขององค์การใช้ง่ายและมีรูปแบบที่
หลากหลาย 

3.865 .84 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 .65 มาก 

 
คุณลักษณะองค์การธุรกิจ (ประเภทอุตสาหกรรม) ที่แตกต่างกัน มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
ประเภทอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

ทรัพยากร 3.58 .71 2.10 4.56 
วัตถุดิบสินค้าอุตสาหกรรม 4.03 .58 2.27 4.85 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 3.73 .59 1.98 4.88 
ธุรกิจการเงิน 3.79 .39 3.10 4.49 
บริการ 3.94 .65 1.68 4.88 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3.74 .57 2.46 4.88 
เทคโนโลยี 4.04 .589 2.32 4.88 
สินค้าอุปโภคบริโภค 3.38 .71 1.39 4.88 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 .65 1.39 4.88 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ประเภท

อุตสาหกรรม 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ประเภทอุตสาหกรรม ระหว่างกลุ่ม 17.507 7 2.501 6.487 .000 
ภายในกลุ่ม 151.127 392 .386   

รวม 168.634 399    

 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมต่างกัน มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป็นรายคู่ด้วยของวิธีการ Tukey HSD พบว่า 
ความแตกต่างดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ค่าการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

ประเภทอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ย (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3.58 4.03 3.73 3.79 3.94 3.74 4.04 3.38 

ทรัพยากร (1) 3.58         
วัตถุดิบสินค้าอุตสาหกรรม (2) 4.03        * 

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (3) 3.73        * 
ธุรกิจการเงิน (4) 3.79         

บริการ (5) 3.94        * 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (6) 3.74        * 

เทคโนโลยี (7) 4.04         
สินค้าอุปโภคบริโภค (8) 3.38         

หมายเหตุ : * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Tukey HSD 
พบว่า องค์การธุรกิจที่อยู่ในประเภทอุตสาหกรรมมีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จำนวน 4 คู่ ดังนี้ 1) วัตถุดิบสินค้าอุตสาหกรรมกับสินค้าอุปโภคบริโภค 2) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างกับสินค้าอุปโภค
บริโภค 3) บริการกับสินค้าอุปโภคบริโภค 4) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารกับสินค้าอุปโภคบริโภค 
 
 
 
 
 
 
คุณลักษณะองค์การธุรกิจ (จำนวนบุคลากร) ที่แตกต่างกัน มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกตาม

จำนวนบุคลากร 
จำนวนบุคลากร ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
น้อยกว่า 50 คน 3.80 .66 1.68 4.88 

50-200 คน 3.76 .65 1.98 4.88 
มากกว่า 200 คน 3.77 .60 1.39 4.66 

รวม 3.79 .65 1.39 4.88 
 
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกตามจำนวนบุคลากร 

การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จำนวนบุคลากร Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

จำนวนบุคลากร ระหว่างกลุ่ม .153 2 .076 .180 .835 
ภายในกลุ่ม 168.481 397 .424   

รวม 168.634 399    
หมายเหตุ : * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 6-7 พบว่าผลการวิเคราะห์พบว่าจำนวนบุคคลการ ต่างกัน มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่
ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คุณลักษณะองค์การธุรกิจ (มูลค่าสินทรัพย์ถาวร) ที่แตกต่างกัน มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกตาม

มูลค่าสินทรัพย์ถาวร 
มูลค่าสินทรัพย์ถาวร ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

น้อยกว่า 50 ล้าน 3.80 .66 1.68 4.88 
50-200 ล้าน 3.76 .65 1.98 4.88 

มากกว่า 200 ล้าน 3.77 .60 1.39 4.66 
รวม 3.79 .65 1.39 4.88 
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจำแนกตามมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 
การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มูลค่าสินทรัพย์

ถาวร 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

มูลค่าสินทรัพย์ถาวร ระหว่างกลุ่ม 1.033 2 .517 1.224 .295 
ภายในกลุ่ม 167.601 397 .422   

รวม 168.634 399    
หมายเหตุ : * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 8-9 ผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าสินทรัพย์ถาวรต่างกัน มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณลักษณะองค์การ ด้านประเภทอุตสาหกรรม ต่างกัน มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับศึกษาของ กับการศึกษาของ Johnston and Carrico (1988)  
ที่พบว่า อุตสาหกรรมอุปกรณ์สำนักงานและอุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหารและสินค้าทั่วไป อุตสาหกรรมการเงิน 
และอุตสาหกรรมการบิน มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน  นอกจากพบว่าการศึกษาของ Kotabe and Swan 
(1995) และ Zahra and Nielsen (2002) ที่พบว่าคุณลักษณะองค์การ อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูงมีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
 ผลการวิเคราะห ์พบว่า จำนวนบุคคลต่างกัน มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 มีการศึกษาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับศึกษาของ Azam  (2015) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมกับผลการดำเนินงานขององค์การจำนวนบุคลากรต่างกันมีการใช้เทคโนโลยีต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าสินทรัพย์ถาวรต่างกัน มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องสอดคล้องกับศึกษาของ Ray, G.,  et.  Al., (2013) และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Dewan, et.  Al., (1998) ศึกษาคุณลักษณะองค์การกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับมูลค่าสินทรัพย์
รวม 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การศึกษาคุณลักษณะองค์การกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปผลการวิจัย คุณลักษณะองค์การด้าน
ประเภทอุตสาหกรรมที่ต่างกันมีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน ส่วนด้านจำนวนบุคลากร มูลค่าสินทรัพย์ถาวรมี
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกัน   
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 มีข้อเสนอแนะต่อองค์การธุรกิจทุกประเภทอุตสาหกรรมต้องติดตามความก้าวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องที่เข้าเปลี่ยนโครงสร้างของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม และเข้ามามี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยตรง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่ต่างกันมีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกต่างกัน ดังนั้น แต่ละองค์การที่อยู่ต่างประเภทอุตสาหกรรมควรให้ความสำคัญ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้าน 
1) ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ประสิทธิผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสเทศ 3) ความสอดคล้องระหว่างกล
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ยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ 4) ความยืดหยุ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ว่าคุณลักษณะองค์การด้านจำนวน
บุคลากร มูลค่าสินทรัพย์ถาวร มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามองค์การธุรกิจก็ควรให้
ความสำคัญกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 4 ด้านด้วยเช่นเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมข้อมูลนำไปสร้างตัวแปร
ด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จากศึกษาครั้งนี้ได้จำนวน 41 เรื่อง ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำการวิจัยตัวแปร
เหล่านี้มาจัดกลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์กลุ่มของบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปศึกษาต่อยอดว่า กลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นมีผล
การผลการดำเนินองค์การธุรกิจในด้านไหนบ้างต่อไป 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลนข์องนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

Factors Affecting Online of  Faculty for Management Science students in  
Loei Rajabhat University      

กศิณา พรมด1ี พรชนก  เวหาด1 และ ศศิธร กกฝ้าย2 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจักการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยทำ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 400 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตาราง
สำเร็จรูป Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ Google Form 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เรียนออนไลน์ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3   สาขาวิชาที่มีการ
ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือสาขาวิชาการจัดการ ปัจจัยที่มีผลต่อการการเรียนออนไลน์ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้สอน 
ด้านผู้เรียน ด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยี ทุกด้านมีผลต่อการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก 
 
คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์, นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

Abstract 
 

 The aim of the research is to study the factors that affect management science students at Loei 
Rajabhat University's online learning. 400 students from the Faculty of Management Science were used in 
the data collection. Sample size with a 95% confidence level using the Taro Yamane table. The 
questionnaire, which included general information, factors affecting online learning, and other suggestions, 
was used as a research instrument, along with Google forms to collect data. For data analysis, the statistics, 
mean, and standard deviation were employed. The findings indicated that junior female students majoring 
in management made up the majority of participants who responded to the questionnaire. Online learning 
is significantly influenced by lecturers, students, content, and advanced technology. 
 
Keywords: Factors Affecting Online, Faculty of Management Science students 
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บทนำ 
 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 และมีความ
รุนแรงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ง่ายผ่านการสัมผัสตัวสารคัดหลั่ง หรือละอองที่กระจายผ่านการจาม หายใจ
ในอากาศ การรวมตัวกันก็ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกระจายไปทั่วทุกประเทศ ทำให้การดำเนินชีวิตของคน
ทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  หลังจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประเทศไทย รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี
การออกประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาที่มี
นโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อป้องกันกา รรวมตัว
กันที่ทำให้เสี่ยงต่อโรค  การเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โดยเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียนเป็นการเรียน
ออนไลน์ผ่านการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และใช้อุปกรณ์สารสนเทศอย่าง คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเลต โดยอาศัย
โปรแกรมหรือบริการที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน  
 การเรียนการสอนออนไลน์เป็นหนึ่งในรูปแบบการเรียนการสอนที่เรียกว่า e-Learning ซึ่งเป็น การเรียนรู้ผ่าน
อุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนื้อหาการเรียนรู้จะนำเสนอใน
รูปแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction : CAI) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การ
เรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนจากวิดีทัศน์ตามอัธยาศัย (Video On 
Demand) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2548: 4-5 อ้างถึงใน วิรัช ชินพลอย, 2553: 6)   ซ่ึงในบริบทภายในการศึกษาวิจัยจะเป็น
การเรียนออนไลน์ที่เน้นไปที่การเรียนที่จำเป็นต้อง เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตตามที่ Campbell 1999 (อ้างถึงใน 
ไพศาล ชนะกุล, ไม่ระบุปี: ออนไลน์) กล่าวว่า e-Learning เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ตนั่นเอง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนเป็นการเรียน ออนไลน์ตาม
สถานการณ์ปกติมีนโยบายที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ พร้อมเปิดโอกาสให้มีการทำกิจกรรมด้วยตัวนักศึกษาเองได้ การเรียนการ
สอนเดิมเป็นแบบเรียนในห้องเรียนกับผู้สอน ซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการ
สอนไปเป็นแบบออนไลน์และกึ่งออนไลน์ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งจากการสังเกตและการสัมภาษณ์นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการที่ได้รับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ต่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ทั้งในทางบวกและ
ทางลบอย่างหลากหลาย ซึ่งการเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาศัยการใช้บริการวิดีโอคอลหรือการโทรศัพท์แบบ
เห็นภาพที่สามารถใช้สอน ประชุมหรือพูดคุยกับนักศึกษาได้จำนวนมากในครั้งเดียว โดยนิยมใช้บริการ Zoom   Google 
Meet นักศึกษามักพบปัญหาความเสถียรของคุณภาพของเสียงและ ภาพของการวิดีโอคอล ซึ่งเป็นเกิดจากสัญญาณอินเตอร์ใน
แต่ละพื้นที่ของทั้งนักศึกษาและอาจารย์ ผู้สอนไม่เสถียร ทำให้การเรียนติดขัด ภาพและเสียงการสอนไม่ชัดเจน หรือบางครั้ง
ต้องหยุดการสอน ซึ่งส่งผลกระทบกับนักศึกษาไม่สามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างที่อาจารย์ต้องการถ่ายทอด  อีกทั้งการเรียน
ออนไลน์เกิดขึ้นในที่พักของนักศึกษาแต่ละคน บรรยากาศการเรียนจึงแตกต่างไป จากการเรียนแบบปกติที่มีเรียนภายใน
ห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย มีอาจารย์คอยควบคุมการสอนและ ห้องเรียนได้ง่าย สามารถซักถามหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ทันที
เมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีประเด็นที่ ต้องการพูดคุยเพื่อต่อยอดการเรียนต่อไปได้ แต่หากเป็นการเรียนออนไลน์ที่บ้าน นักศึกษามี
อิสระที่จะทำอะไรก็ได้ที่ตนต้องการขณะที่กำลังเรียนอยู่ได้ อาจารย์อาจจะไม่สามารถควบคุมนักศึกษาได้เท่าที่ควร จากปัญหา
ดังกล่าว เป็นผลให้คณะผู ้วิจัยสนใจที ่จะศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจักการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตการศึกษา  
  การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจักการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้ 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         
ประชากร คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยระดับชั้นปีที่ 1-4 จํานวน 1,451 คน (สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 
  กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้จำนวน  319 คน 
โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการ เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 400 คน จากประชากรทั้งหมด 
   - ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
   ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ เพศ ชั้นปี สาขาวิชา  
   ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ ด้านผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านเนื้อหา และด้านเทคโนโลยี  

- กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตัวแปรต้น (Independent Variable)   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 

 
 
  

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ คณะผู้วิจัยใช้แนวคิดของ พชร  ลิ่มรัตนมงคล และ จริรัชฉา วิเชียรปัญญา 
(2556)  
  - เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ จำนวน 3 ข้อ ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้สอน 
ด้านผู้เรียน ด้านเนื้อหา และด้านเทคโนโลยี และ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นแบบปลายเปิด  

ข้อมูลทั่วไป 
-เพศ  

-ชั้นปี  

-สาขาวิชา 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์   
-ด้านผู้สอน  
-ด้านผู้เรียน  
-ด้านเนื้อหา  
-ด้านเทคโนโลยี 
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  - การสร้างเครื่องมือ  เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาโดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 3 ท่าน วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruency) 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5   
  - การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    คณะผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านออนไลน์ด้วย  google from โดยขอความร่วมมือผ่าน
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 10 หลักสูตร จนครบจำนวน 400 คน   
  - สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจักการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 เพศ
ชาย จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3  จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25  
ชั้นปีที่ 2 จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 ชั้นปีที่ 4 จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 และน้อยที่สุดเป็นชั้นปีที่ 1 
จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50  สาขาวิชาที่มีการตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 98  คน คิด
เป็นร้อยละ 24.50 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.00 และน้อยที่สุดเป็นสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามลำดับ 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ผลการศึกษา
แสดงดังตารางที่  1 – 4  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้านผู้สอน 
 

ปัจจัยด้านผู้สอน 
 

ค่าเฉลี่ย (X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 
แปลความ 

1.  ผู้สอนมีลำดับในการสอนอย่างเป็นขั้นตอน 3.56 0.545 มีผลมาก 
2. ผู้สอนมีการออกแบบกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนได้
เหมาะสม 

3.96 0.723 มีผลมาก 

3. ผู้สอนมีสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจเข้าใจง่าย 4.02 0.598 มีผลมาก 
4. ผู้สอนมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่จัดการเรียนการ
สอน 

3.98 0.765 มีผลมาก 

โดยรวม 3.88 0.657 มีผลมาก 
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 จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย ด้านผู้สอนโดยภาพรวมมีผลต่อการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก (X̅  = 3.88, S.D. = 0.657) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ผู้สอนมีสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่เข้าใจง่ายมีผลต่อการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด (X̅  = 4.02, 

S.D. = 0.598) รองลงมาเป็นผู้สอนมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน (X̅  = 3.98, S.D. = 0.765) 

และ ผู้สอนมีการออกแบบกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสม (X̅  = 3.96, S.D. = 0.723) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้านผู้เรียน 
 

ปัจจัยด้านผู้เรียน  
 

ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
แปลความ 

1.  นักศึกษามีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ 4.05 0.732 มีผลมาก 
2. นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น 3.65 0.675 มีผลมาก 
3. นักศึกษาสามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาการเรียน 4.32 0.682 มีผลมาก 
4. นักศึกษามีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ 3.98 0.549 มีผลมาก 

โดยรวม 4.00 0.635 มีผลมาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย ด้านผู้เรียนโดยภาพรวมมีผลต่อการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก (X̅  = 4.00, S.D. = 0.635) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่านักศึกษาสามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมีผลต่อการเรียนออนไลน์มากที่สุด ( X̅  = 4.32, S.D. = 

0.682) รองลงมาคือ นักศึกษามีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์  (X̅  = 4.05, S.D. = 0.732) และ 

นักศึกษามีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ (X̅  = 3.98, S.D. = 0.549) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้านเนื้อหา 
 

ปัจจัยด้านเนื้อหา 
 

ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
แปลความ 

1.  ความยากง่ายของเนื้อหาที่เรียน 4.45 0.783 มีผลมาก 
2.  การเรียงลำดับของเนื้อหามีความต่อเนื่อง 4.04 0.692 มีผลมาก 
3.  การสืบค้นเนื้อหาผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง 3.98 0.545 มีผลมาก 
4. การทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านเนื้อหาที่เรียน 4.23 0.657 มีผลมาก 

รวม 4.18 0.778 มีผลมาก 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย ด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีผลต่อการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก (X̅  = 4.18, S.D. = 0.778) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่าความยากง่ายของเนื้อหาที่เรียนมีผลต่อการเรียนออนไลน์มากที่สุด ( X̅  = 4.45, S.D. = 0.783) รองลงมาเป็น

การทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านเนื้อหาที่เรียน (X̅  = 4.23, S.D. = 0. 0.657) และการเรียงลำดับของเนื้อหามีความต่อเนื่อง (X̅  = 
4.04, S.D. = 0.692) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้านเทคโนโลยี 
 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  
 

ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
แปลความ 

1.  ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 4.51 0.663 มีผลมาก
ที่สุด 

2. ความเสถียรของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

4.65 0.589 มีผลมาก
มากที่สุด 

3. แอปพลิเคชั่นที่ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนสามารถใช้
งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน 

3.78 0.721 มีผลมาก 

4. การเข้าถึงระบบการเรียนออนไลน์ไม่ซับซ้อน 3.56 0.548 มีผลมาก 
โดยรวม  4.13 0.593 มีผลมาก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย ด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวมมีผลต่อการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก (X̅  = 4.13, S.D. = 0.593) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ความเสถียรของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการจั ดการเรียนการสอนมีผลกระทบต่อการเรียน

ออนไลน์มากที่สุด (X̅  = 4.65, S.D. = 0.589)   รองลงมาคือความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (X̅  = 4.51, 

S.D. = 0.663) และ แอปพลิเคชั่นที่ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน (X̅  = 3.78, 
S.D. = 0.721) ตามลำดับ 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. หากเลือกรูปแบบการเรียนได้ผู้เรียนขอเลือกเรียนแบบในที่ตั้ง เพราะจะได้มีความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่ม
มากขึ้น 
 2. การเรียนออนไลน์ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมบางครั้งระบบก็มีปัญหา ทำ
ให้เรียนไม่รู้เรื่อง 
 3. อาจารย์ที่สอนออนไลน์มีการบันทึกวีดีโอการเรียนการสอนไว้ ทำให้นักศึกษาสามารถกลับมาทบทวน
เนื้อหาได้  
 4. การใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียนออนไลน์ทำให้เครื่องร้อนบางครั้งเครื่องค้างใชง้านไม่ได้ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจักการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3   สาขาวิชาที่มีการตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดคือสาขาวิชาการจัดการ   
 ปัจจัยที่มีต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    
โดยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านผู้สอน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ด้านผู้สอนโดยภาพรวมมีผลต่อการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้สอนมีสื่อสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนที่เข้าใจง่ายมีผลต่อการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมษยา  บุญสีลา 
(2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ที่พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านผู้สอน ซึ่งอาจจะเนื่องจาก
ผู้สอนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาโดยอาศัยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาให้
มากที่สุด 
 2. ด้านผู้เรียน  พบว่า  โดยภาพรวมมีผลต่อการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
นักศึกษามีสามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมีผลต่อการเรียนออนไลน์มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาที่สามารถทำ
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ดีในการเรียนออนไลน์ก็จะไม่เป็นอุปสรรค์ใดๆ เสมือนกับการเรียนในห้องเรียน แต่หากนักศึกษา
ไม่สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาได้อาจจะมีผลมาจากสมาธิ ความรับผิดชอบ หรือความกระตือรือร้นของตัวนักศึกษาทำให้มี
ผลกระทบอยู่ในระดับมากในการเรียนรูปแบบออนไลน์ 
 3 ด้านเนื้อหา พบว่า โดยภาพรวมมีผลต่อการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความ
ยากง่ายของเนื้อหาที่เรียนมีผลต่อการเรียนออนไลน์มากที่สุด ซึ่งหากเนื้อหามีความยากและซับซ้อนหรือมีการลงมือปฏิบัติใน
เนื้อหาทำให้การเข้าถึงองค์ความรู้และความเข้าใจได้ยาก ดังนั้นปัจจัยด้านเนื้อหาจึงมีผลต่อการเรียนออนไลน์ เป็นอย่างยิ่ง 
สอดคล้องกับ  สุวรรณา  เพ็งเที่ยง (2564) ที่ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี พบว่าปัจจัยด้านเนื้อหามีผลต่อการเรียน
ออนไลน์อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
 4. ด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวมมีผลต่อการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความ
เสถียรของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีผลกระทบต่อการเรียนออนไลน์มากที่สุด เพราะการ
เรียนออนไลน์จำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหากระบบเครือข่ายไม่เสถียรก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้สอดคล้องกับ นิตยา  มณีวงศ์, (2564) ที่ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยความสำเร็จ
การเรียนออนไลน์แอปพลิเคชันไลน์ในช่วงวิกฤต COVID-19  การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีผลต่อปัจจัยความสำเร็จที่
มีต่อการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผู้สอนควรให้ความสำคัญกับการผลิตสื่อที่น่าสนใจ เข้าใจได้ง่ายและมี
ความเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ใช้สอนรวมถึงการเตรียมความพร้อมของผู้สอนให้มีความรู้ความชำนาญในเนื้อหาและมีเทคนิคการ
ถ่ายทอดท่ีสามารถถ่ายทอดผ่านการสอนผ่านออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทั้งผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่มคีวามเสถียรเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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การวิเคราะหต์้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์โครงการบ่อแก๊สชีวภาพ: 
กรณีศึกษา ตำบลเชียงยืน จังหวัดอุดรธาน ี

ECONOMIC COST-BENEFIT ANALYSIS OF THE BIO-GAS DIGESTER PROJECT: 
CASE STUDY OF CHIANG YUEN, UDON THANI     

ณัฐชนน ละดาดก1 ฐาปกรณ์ สาระบัน1 พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์1 และ สาวิณี เมกะ1 

1หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการลงทุนในโครงการบ่อแก๊สชีวภาพ ตำบลเชียงยืน 
พิจารณาได้จากค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ) อัตราผลตอบแทนจากโครงการ ( Internal Rate of 
Return : IRR) และอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio) ผลการศึกษาพบว่า NPV ของ
โครงการมีค่าเท่ากับ 807,107 บาท IRR เท่ากับ 80% และ B/C Ratio เท่ากับ 4.63 ค่าที่คำนวณได้นี้ แปลความหมายได้ว่า
โครงการบ่อแก๊สชีวภาพมีความคุ้มค่าในการลงทุน และสามารถคืนทุนได้โดยใช้เวลาประมาณ 2 ปี 4 เดือน จุดเด่นของ
การศึกษาครั้งนี้คือ ต้นทุนและผลตอบแทนมีการพิจารณาประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และค่าเสียโอกาสของการใช้
ทรัพยากร โดยผลประโยชน์ของโครงการที่เกิดขึ้น คือ การประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊ส LPG  ระยะเวลากำจัดขยะเปียกที่
ลดลง น้ำหมักชีวภาพที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิตแก๊ส องค์ความรู ้ที ่ได้จากการอบรมเกี ่ยวกับบ่อแก๊สชีวภาพและ
ความสามารถในการเผยแพร่องค์ความรู้ ประเด็นเหล่านี้ถูกนำมาประเมินมูลค่าให้เป็นตัวเงิน เพื่อทำให้การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลประโยชน์ของโครงการสะท้อนผลที่เกิดขึ้นต่อสังคมได้อย่างรอบด้านมากขึ้น และสามารถอธิบายบริบทการลงทุนทาง
สังคมที่ยั่งยืนได้มากกว่าการพิจารณาเฉพาะการวิเคราะห์ทางด้านการเงินเท่านั้น 

 
คำสำคัญ: บอ่แก๊สชีวภาพ, การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์, แก๊สชีวภาพ 

 

Abstract 
 
 The economic cost-benefit analysis of the Bio-Gas Digester Project: the case study of Chiang Yuen 
is investigated by considering the values of Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and 
Benefit-Cost Ratio (B/C Ratio). The results show that the project's NPV is 807,107 baht, the IRR is 80%, and 
the B/C Ratio is 4.63, which means that the biogas digester project is worth the investment. The project's 
payback period also accounts for approximately two years and four months. The highlight of this study is 
that we take economic, social issues, and opportunity costs into account in the analysis. The social benefits 
of the project include LPG cost savings, time savings in food waste management, bio-fermented water 
produced by gas production, knowledge gained from training on biogas production, and the ability to 
disseminate knowledge. These issues are valued in monetary terms in order to make the cost-benefit 
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analysis reflect the impact on society more comprehensively and sustainably than by considering only 
financial analysis. 
 
Keywords: Bio-Gas Digester, Economic Cost-Benefit Analysis, Biogas 
 

บทนำ 
เนื่องจากพลังงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก กิจกรรมหลายอย่าง

ดำเนินไปในแต่ละวันล้วนแต่ใช้พลังงานเป็นพื้นฐาน ปัญหาที่ประสบ คือ การที่ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการที่จะนำมาใช้ จึงต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ทำให้เสียเปรียบดุลการค้า ดังนั้น สิ่งที่ควรตระหนักก็คือ การหา
แหล่งพลังงานอื่นๆ มาใช้เพื่อลดปริมาณการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปัญหาปริมาณ
ขยะล้นเมือง จากรายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2564 พบว่าเมื่อพิจารณาภาพรวมการจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 24.98 ล้านตัน หรือประมาณ 68,434 ตันต่อวัน โดยมีอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร ตามทะเบียนราษฎร์ปีพ.ศ.2564 (กรมการปกครอง , 2564) เท่ากับ 1.03 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2564) 

โครงการบ่อแก๊สชีวภาพ หรือโครงการเพิ่มมูลค่าขยะเปียกโดยการสร้างศูนย์เรียนรู้บ่อแก๊สชีวภาพประจำหมู่บ้าน
จำนวน 21 ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลเชียงยืน จังหวัดอุดรธานี โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำ บลแบบ
บูรณาการ (1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล) พื้นที่ตำบลเชียงยืน ที่สนับสนุนโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม วัตุประสงค์ของโครงการ คือ การเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพให้กับชุมชน การช่วยจัดการปัญหา
ขยะเปียกตกค้างที่รอการกำจัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนและการเกิดปัญหาด้านสุขอนามัยของคนในชุมชน 
นอกจากนั้นยังเป็นการจัดหาแหล่งพลังงานสะอาดที่เป็นทางเลือกให้ชุมชน จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ภาครัฐ
ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชน 
โดยการกระจายศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด 21 ศูนย์การเรียนรู้ 
 การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนบ่อแก๊สชีวภาพที่ผ่านมา (สุพจน์ เกิดมี และคณะ, 2554; 
ดวงตา สราญรมย์ กรกมล สราญรมย์ และอภิรดี สราญรมย์, 2560;มานิตย์ สิงห์ทองชัย,2550) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินเท่านั ้น โดยงานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประเด็นที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจและสังคม  อีกทั้งช่องว่างงานวิจัยที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่ง
คือ การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการบ่อแก๊สชีวภาพยังขาดการวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน
ที่มีการคาดการณ์เกี ่ยวกับอัตราการเจริญเติบโตของปัจจัยทางด้านต้นทุนและผลตอบแทน ดังนั ้นการวิจัยครั ้งนี ้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื ่อวิเคราะห์ความคุ ้มค่าในการลงทุนโครงการบ่อแก๊สชีวภาพ โดยใช้เครื ่องมือการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost-Benefit Analysis) โดยมีการพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และค่าเสียโอกาสของการใช้ทรัพยากร ประเด็นเหล่านี้ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมเช่น มูลค่าของเวลาที่ประหยัดได้ 
องค์ความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้น หรือความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ จะถูกนำมาประเมินมูลค่าให้เป็นตัวเงิน เพื่อทำให้การ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการสะท้อนผลที่เกิดขึ้นต่อสังคมได้อย่างรอบด้านมากขึ้น และสามารถอธิบายบรบิท
การลงทุนทางสังคมที่ย่ังยืนมากขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการบ่อแก๊สชีวภาพ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost-Benefit Analysis) 
 

บริบทพื้นที่: ตำบลเชียงยืน 
 เชียงยืนเป็นตำบลที่มีพื้นที่ทิศเหนือติดกับตำบลหมู่ม่น ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ติดกับ
ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก ติดกับตำบลบ้านเลื่อม  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทิศเหนือ
ตะวันตก ติดกับตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ทั้งตำบล รวม 41,932 ไร่ หรือ ประมาณ 64 ตาราง
กิโลเมตร เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ โดยประมาณ จำนวน 11,380 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ จำนวน 30,552 ไร่ มี
จำนวนประชากรทั้งหมด 16,853 คน จำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด 4,047 ครัว เรือน อาชีพหลักคือเกษตรกร โดยมี
ลำห้วยหลวงไหลผ่านในพื้น หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 17 และหมู่ที่ 18 สภาพภูมิประเทศ
โดยทั่วไปของตำบลเชียงยืน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร ปลูกพืชเศรษฐกิจและเลี้ยงสัตว์ และสภาพ
ภูมิอากาศของตำบลเชียงยืน ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 42 องศาเซลเซยีส 
ฤดูฝนประมานปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน มีปริมาณฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม และ
ฤดูหนาว ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 โครงการบ่อแก๊สชีวภาพกระจายตามพื้นที่ของตำบลเชียงยืนทั้งหมด 21 บ่อ แบ่งออกเป็นหมู่ที่ 13 หมู่ท่ี 14 หมู่ท่ี 16 
และหมู่ที่ 20 หมู่ละ 2 บ่อ ทั้งหมด 8 บ่อ และหมู่ที่ 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 10 หมู่ท่ี 12 หมู่ที่ 
15 หมู่ที่ 18 หมู่ที่ 19 และหมู่ที่ 21 หมู่ละ 1 บ่อ รวมทั้งหมด 13 บ่อ โดยแบ่งประเภทที่ตั้งของบ่อแก๊สชีวภาพออกเป็น 4 
กลุ่ม ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1) บ่อแก๊สชีวภาพที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ครัวเรือน ของประชาชนตำบลเชียงยืนมีจำนวนทั้งหมด 12 บ่อโดยกระจายอยู่ใน
พื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 20 ของตำบลเชียงยืน โดยพื้นที่บริเวณรอบบ่อ
แก๊สชีวภาพ มีครัวเรือนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบประมาณ 2,336 ครัวเรือน และจำนวนประชากรประมาณ 7,224 คน 
 2) บ่อแก๊สชีวภาพที่ตั ้งอยู่ในพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  มีจำนวนทั้งหมด 5 บ่อ โดยกระจายอยู่ในพื้นที่ที ่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 21 ของตำบลเชียงยืน มีครัวเรือนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบประมาณ 
1,731 ครัวเรือน และจำนวนประชากรประมาณ 4,775 คน 
 3) บ่อแก๊สชีวภาพที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วัด มีจำนวนทั้งหมด 3 บ่อ โดยกระจายอยู่ในพื้นที่วัดโนนอร่ามบ้านหนองตอหมู่ที่ 
5 วัดป่านาเยียหมู่ที่ 6 และวัดชัยมงคลหมู่ที่ 14 ของตำบลเชียงยืน มีครัวเรือนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบประมาณ 1,057 
ครัวเรือน และจำนวนประชากรประมาณ 3,268 คน 
 4) บ่อแก๊สชีวภาพที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียน มีจำนวน 1 บ่อ โดยตั้งอยู่ในโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ มีครัวเรือนที่
อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบประมาณ 584 ครัวเรือน และจำนวนประชากรประมาณ 2,057 คน 

วรรณกรรมปริทัศน์ 
       แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน หรือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน สำหรับโครงการที่เกี่ยวกับแก๊สชีวภาพสามารถแสดงได้ดังนี้ 
 สุพจน์ เกิดมี และคณะ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และวัสดุที่เกิดจาก
การเกษตร ซึ่งสามารถนำไปหมักทำให้เกิดก๊าซชีวภาพได้เป็นอย่างดี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาศักยภาพการ ใช้
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พลังงานก๊าซชีวภาพของชุมชนน้ำก้อ จังหวัดเพชบูรณ์ ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพจาก
มูลสัตว์และเศษวัสดุทางการเกษตรนั้น สามารถสร้างเตาชีวมวลอย่างง่ายเพื่อใช้ทดแทนเตาแบบธรรมดา และเตาแก๊สที่ใน
ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติได้ แต่เนื่องจากปริมาณของมูลสัตว์และเศษ
อาหารของชุมชนมีปริมาณไม่เพียงพอสำหรับการใช้หมักก๊าซ จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการหมักมูลสัตว์และ
เศษอาหาร ในการประกอบอาหารทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย คือ การ
ทำถังหมักก๊าซชีวภาพสำหรับครอบครัวเล็กควรใช้ถังหมักขนาด 60 ลิตร ครอบครัวใหญ่ควรใช้ถังหมักก๊าซที่มีขนาด 200 
ลิตร        
 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (cost-benefit Analysis) เกี่ยวกับการลงทุนในบ่อแก๊สชีวภาพที่ใช้หลักการ
วิเคราะห์ตามมูลค่าของเวลา มีการศึกษาไม่มากนัก งานศึกษาที่มีประเด็นคล้ายกับงานวิจัยฉบับนี้สามารถยกตัวอย่างได้เช่น 
การศึกษาของ ดวงตา สราญรมย์ กรกมล สราญรมย์ และอภิรดี สราญรมย์ (2560) บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อประเมิน
ความคุ้มค่าในการลงทุนสร้างระบบแปรรูปเศษอาหารเป็นก๊าซ ชีวภาพในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อนำขยะจากชุมชนมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทศบาลนครนนทบุรีมีปริมาณ ขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร ทั้งสิ้น 320 ตันต่อวัน จากขยะ
ทั้งหมด 488.66 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 65.48 ของปริมาณขยะทั้งหมด ทั้งนี ้ได้ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ของการสร้างระบบก๊าซชีวภาพ บ่อปิดแบบไม่ใช้อากาศ จากขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร พบว่า มีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากับ 16,294,906 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ร้อยละ 17.97 และมีระยะเวลา
คืนทุน (DPB) เท่ากับ 6 ปี 2 เดือน แสดงว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะมีความน่าลงทุนในโครงการ  
       ในการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนบ่อแก๊สชีวภาพส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนทางด้านการเงิน เช่น การศึกษาของ มานิตย์ สิงห์ทองชัย (2550) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางด้านการเงินในการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงสุกร ผ่านกระบวนการหมักย่อยในสภาวะไร้อากาศ ( H-
UASB) กรณีศึกษาฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ จำนวนสุกร 40,000 ตัว แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดย
คิดค่าเฉลี่ยของรายได้หักด้วยต้นทุน ผลจากการวิเคราะห์พบว่าการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่ดังกล่าว ภายใต้
ข้อสมมติว่า โครงการมีอายุเวลา 15 ปี ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลได้สุทธิ (NPV) เท่ากับ 17,718,932.38 บาท 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ 20.49% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการ (B/C ratio) 
เท่ากับ 1.48 ในส่วน อภิชาติ คงแป้น (2557) ได้ศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจและสังคมในการลงทุนระบบก๊าซชีวภาพจาก
ฟาร์มสุกรจังหวัดลพบุรี เพื่อประเมินว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าหรือไม่  โดยมีการวิเคราะห์ผลตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง 
และทางอ้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 1 ปี 10 
เดือน และ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 1,067,030 บาท  
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทนที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้จากการลงพื้นที่
การเก็บแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต จากผู้ดูแลรับผิดชอบบ่อแก๊สชีวภาพทั้งหมด 21 บ่อ  นอกจากนั้นยังมี
ข้อมูลทุติยภูมิด้านบริบทของพื้นที่ที่ได้จากหน่วยงานของรัฐ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี การกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบบ่อแก๊สชีวภาพ และ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยเริ่มจาก 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี 
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดเป็นรูปแบบในการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 2) จัดทำแบบสอบถามในการ
วิจัย ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ตามกรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย 3) นำแบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูลในพื้นที่ ทำ
การปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูล ตามจำนวนประชากรที่ได้วางแผนไว้ และ 
จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic CBA) 
 แบบสอบถามโครงการบ่อแก๊สชีวภาพ แบ่งออกเป็น 2 ชุดแบบสอบถามดังนี้ 1) ชุดแบบสอบถามสำหรับผู้ดูแล
รับผิดชอบบ่อแก๊สชีวภาพ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น อายุ การศึกษา และ
อาชีพ ส่วนที่ 2 คือ การใช้งานและการใช้ประโยชน์จากบ่อแก๊สชีวภาพ เกี่ยวกับลักษณะการใช้งานบ่อแก๊สชีวภาพ ส่วนที่ 3 
คือ พฤติกรรมการดูแลรักษาบ่อแก๊สชีวภาพและความเอาใจใส่บ่อแก๊สชีวภาพ ส่วนที่ 4 คือ การจัดการและต้นทุนที่เกิดขึ้นจาก
บ่อแก๊สชีวภาพ และส่วนที่ 5 คือ ปัญหา/อุปสรรค ข้อดี/ข้อเสียและข้อเสนอแนะต่อโครงการบ่อแก๊สชีวภาพ และ 2) ชุด
แบบสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 
คือ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะก่อนมีโครงการและหลังมีโครงการ และส่วนที่ 3 คือ การบริหารจัดการขยะ  

ความแตกต่างระหว่างการคิดมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของเอกชนและสังคม มีความแตกต่างกันในขอบเขต
หลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนประเภทของต้นทุนและผลประโยชน์ ภาคเอกชนมองว่าถ้าเงินออก เป็นต้นทุน ถ้าเงินเข้า
เป็นผลประโยชน์ แต่ในส่วนสังคมอาจมองว่าการเพิ่มทรัพยากรเพื่อคนในสังคมเป็นประโยชน์ และการใช้ทรัพยากรเป็นต้นทุน 
ดังนั้นทางเศรษฐศาสตร์จึงมีต้นทุนของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องแม้สินค้าบางอย่างจะไม่มีใน
ตลาด ในส่วนราคาสินค้าและบริการที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ ภาคธุรกิจมักใช้ราคาตลาด ส่วน
โครงการสาธารณะจะมองในรูปของค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของการใช้เงินทุน (ฐาปนา ฉิ่นไพศาล และคณะ, 
2558) ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน สามารถใช้เครื่องมือในการตัดสินใจในการลงทุน คือ มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุน (Net Present Value: NPV) ซึ่งแสดงการคำนวณได้ดังนี้ 

𝑁𝑃𝑉=−𝐶0 +
𝐵1−𝐶1

(1+𝑟)1
+

𝐵2−𝐶2

(1+𝑟)2
+ ⋯ +

𝐵𝑡−𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡
 

เมื่อ  𝐵𝑡 คือ ผลประโยชน์ของโครงการที่การเกิดขึ้นในแต่ละปี 

           𝐶𝑡 คือ ต้นทุนของโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 

   𝑟  คือ อัตราคิดลด 

   𝑡  คือ ปีที่ทำการลงทุน 

ถ้าการคำนวณพบว่าค่า NPV มีค่าเป็นบวก หมายความว่าผลประโยชน์จากโครงการมีค่ามากว่าต้นทุนของ
โครงการ  การใช้ทรัพยากรในโครงการนั้น ๆ ก็ให้ผลคุ้มค่า หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าโครงการนั้นมีกำไรถือว่าโครงการนั้น
ผ่านการประเมินในขั้นต้น ในการคำนวณกำหนดให้ อายุโครงการคือ 15 ปี เท่ากับอายุการใช้งานของบ่อแก๊สชีวภาพ และ
อัตราส่วนคิดลด (Discount Rate) เปรียบเทียบ 2 กรณีคืออัตราคิดลดร้อยละ 3 ต่อปี และอัตราคิดลดร้อยละ 6.5 ต่อปี 
พิจารณาจากข้อมูลอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) นอกจากค่า NPV การศึกษานี้ได้มีการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
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การลงทุนตัวอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) และอัตราส่วนของผลตอบแทน
ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) (สาวิณี สุริยันรัตกร, 2564)  
 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์โครงการบ่อแก๊สชีวภาพ แบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ส่วนคือ 1) การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 2) การวิเคราะห์
ต้นทุน และ 3) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการฯ  

ผลประโยชน์ของโครงการฯ  
ผลประโยชน์ของการลงทุนในโครงการบ่อแก๊สชีวภาพ ประกอบด้วย  
1) ค่าแก๊สที่ประหยัดมากขึ้น เกิดจากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแก๊สหุงต้มกรณีการมีและไม่มีบ่อแก๊สชีวภาพ กรณีมี

บ่อแก๊สชีวภาพเกิดขึ้นทำให้ครัวเรือนประหยัดค่าใช้จ่ายแก๊สหุงต้มได้เฉลี่ยรวม 5,067 บาทต่อปี หรือประหยัดแก๊สได้รวมทั้งสิ้น 

57,600 บาทต่อปี (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 การคำนวณการประหยัดค่าใช้จ่ายแก๊สหุงต้ม 

  
ตัวชี้วัด-คา่แกส๊ 

(กรณีไมม่ีบ่อแก๊ส) (บาท/เดือน) 
ตัวชี้วัด-คา่แกส๊  

(กรณีมีบอ่แก๊ส) (บาท/เดอืน) 
ค่าแก๊สที่ประหยัดได้

ต่อเดือน 
ค่าแก๊สที่ประหยัด

ได้ต่อป ี
1 400 400 0 0 
2 0 0 0 0 
3 400 0 400 4800 
4 400 400 0 0 
5 400 200 200 1600 
6 400 0 400 4800 
7 200 33 167 2000 
8 2000 2000 0 0 
9 400 0 400 4800 
10 800 200 600 7200 
11 400 400 0 0 
12 1200 400 800 8000 
13 200 200 0 0 
14 200 100 100 1200 
15 800 0 800 9600 
16 400 0 400 4800 
17 400 400 0 0 
18 400 200 200 1600 
19 400 400 0 0 
20 400 200 200 2400 
21 800 400 400 4800 
                                         

ผลรวม 
57,600  

2) ระยะเวลากำจัดขยะเปียกที่ลดลง เกิดจากการเปรียบเทียบระยะเวลาในการกำจัดขยะเปียก เช่น การฝังกลบหรือ
การนำขยะไปกำจัดด้วยวิธีอื่นๆ กรณีมีและไม่มีบ่อแก๊สชีวภาพ จากข้อมูลทั้ง 21 บ่อ พบว่า เมื่อมีบ่อแก๊สชีวภาพสามารถ
ประหยัดเวลาได้ถึง 28,440 นาทีต่อปี โดยค่าของเวลาสามารถแปลงให้เป็นมูลค่าที่เป็นตัวเงินได้โดย การนำเวลาที่ประหยัดได้
คูณด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุดรธานีปี 2565 คือ 328 บาทต่อวัน คิดเป็น 41 บาทต่อชั่วโมง หรือ 0.68 บาทต่อนาที 
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ดังนั้นจากระยะเวลากำจัดขยะเปียกที่ลดลงทำให้เกิดผลประโยชน์รวมทั้งหมด (24 ,440 คูณด้วย 0.68) เท่ากับ 19,339 บาท
ต่อปี  

3) น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตแก๊สของบ่อแก๊สชีวภาพ จากการศึกษาพบว่า
มี 5 บ่อที่สามารถนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์ได้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือ 504 ลิตรต่อปี เทียบกับราคาน้ำหมักชีวภาพ 
25 บาทต่อลิตร ทำให้เกิดผลประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพทั้งหมด 12,600 บาทต่อปี  

4) ความรู้ที่เกิดจากการอบรม การคำนวณผลประโยชน์ขององค์ความรู้เกี่ยวกับบ่อแก๊สชีวภาพ สามารถคำนวณได้
จากการเปรียบเทียบระหว่างมิติด้านความรู้ความเข้าใจ ก่อน-หลัง การอบรม โดยกำหนดการให้คะแนนมีระดับ 0-10 (0 = ไม่
มีความรู้เลย 10 = มีความรู้มากที่สุด) นำส่วนต่างของคะแนนหารด้วย 10 จากนั้นคูณด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อคน ดังนั้น
จึงได้ค่าแปลงทางการเงินของความรู้ที่ได้จากการอบรมทั้งสิ้น 3,254 บาทต่อปี (โชติกา ภาษีผล, 2560) (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 การคำนวณผลประโยชน์ด้านองค์ความรู้ที่ได้รับ 

บ่อที่ 
มิติองค์ความรู ้
ก่อนมีโครงการ  

(0-10) 

มิติองค์ความรู ้
หลังมีโครงการ  

(0-10) 

การเปลี่ยนแปลง
ความรู ้

ผลการประเมิน 
ค่าทางการเงินขององค์
ความรูจ้ากการอบรม 

1 5 7 2 เกิดความรู ้ 57.6 
2 5 10 5 เกิดความรู ้ 144 
3 0 9 9 เกิดความรู ้ 259.2 
4 0 5 5 เกิดความรู ้ 144 
5 0 7 7 เกิดความรู ้ 201.6 
6 2 10 8 เกิดความรู ้ 230.4 
7 0 9 9 เกิดความรู ้ 259.2 
8 5 7 2 เกิดความรู ้ 57.6 
9 0 5 5 เกิดความรู ้ 144 
10 3 7 4 เกิดความรู ้ 115.2 
11 0 7 7 เกิดความรู ้ 201.6 
12 5 9 4 เกิดความรู ้ 115.2 
13 0 5 5 เกิดความรู ้ 144 
14 6 9 3 เกิดความรู ้ 86.4 
15 5 10 5 เกิดความรู ้ 144 
16 2 9 7 เกิดความรู ้ 201.6 
17 0 5 5 เกิดความรู ้ 144 
18 0 5 5 เกิดความรู ้ 144 
19 0 3 3 เกิดความรู ้ 86.4 
20 5 10 5 เกิดความรู ้ 144 
21 0 8 8 เกิดความรู ้ 230.4 
    รวม 3,254.4 
5) การเผยแพร่องค์ความรู้ มิติการเผยแพร่องค์ความรู้สามารถคำนวณได้จากการนำค่าคะแนนผลการประเมินตนเอง

ของผู้เข้ารับการอบรมว่า  ความรู้ที่ท่านได้รับจากการอบรมเกี่ยวกับบ่อแก๊สชีวภาพ ท่านสามารถถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นๆ ได้
ในระดับใด (0 = ไม่มีความรู้เลย 10 = มีความรู้มากที่สุด) จากการศึกษาของ โชติกา ภาษีผล (2560) กล่าวว่ามนุษย์เกิดการ
รับรู้ผ่านการได้ยินและมองเห็น และถ้าหากการปฏิบัติหรือการบูรณาการองค์ความรู้ยังไม่เกิดขึ้น มูลค่าการเผยแพร่ความรู้
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จะต้องปรับลดลง 50% ดังนั้นการคำนวณทำได้โดยนำคะแนนที่ได้จากประเมิน คูณด้วย 0.5 และค่าอบรมต่อหัว ดังนั้ นการ
เผยแพร่องค์ความรู้จึงมีผลประโยชน์รวมเกิดขึ้นทั้งสิ้น 1,786 บาทต่อปี (ตารางที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 การประเมินผลประโยชน์ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ 

บ่อที ่ มิติองค์การเผยแพร่ความรู้หลังอบรม  รวมคะแนน ราคาเงาของการนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ 
1 5 0.5 72 
2 10 1 144 
3 9 0.9 129.6 
4 3 0.3 43.2 
5 2 0.2 28.8 
6 10 1 144 
7 10 1 144 
8 7 0.7 100.8 
9 5 0.5 72 
10 3 0.3 43.2 
11 5 0.5 72 
12 5 0.5 72 
13 3 0.3 43.2 
14 7 0.7 100.8 
15 10 1 144 
16 7 0.7 100.8 
17 3 0.3 43.2 
18 2 0.2 28.8 
19 0 0 0 
20 10 1 144 
21 8 0.8 115.2 
  รวม 1,785.6 

 ต้นทุนของโครงการฯ 
 ต้นทุนของโครงการบ่อแก๊สชีวภาพ แบ่งการวิเคราะห์เป็นรายจ่ายที่ใช้ในการลงทุนเริ่มแรก และค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนรวมทั้งหมดเท่ากับ 228,354 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าแรงและค่าทำป้าย 40,950 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ 6,050 บาท ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำบ่อแก๊สชีวภาพ (21 บ่อ) 142,800 บาท ค่าวัสดุ-การ
สร้างศูนย์การเรียนรู้บ่อแก๊สชีวภาพ (21 ศูนย์การเรียนรู้) 23,100 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง
รวมทั้งหมด (ongoing cost) คำนวณได้เท่ากับ 15,454 บาท ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เป็นค่าแรง
ตนเอง รองมาคือค่าบำรุงรักษาบ่อแก๊สชีวภาพ ในการคำนวณต้นทุนค่าเสียโอกาสค่าแรง พิจารณาจากเวลาที่เสียไปกับการคัด
แยกขยะ นำขยะไปทิ้งลงบ่อแก๊สชีวภาพ ตลอดจนการใช้เวลาในการดูแลบ่อแก๊สชีวภาพในแต่ละครั้ง เทียบกับค่าจ้างขั้นต่ำ
จังหวัดอุดรธานีปี 2565 คือ 328 บาทต่อวัน หรือ 41 บาทต่อชั่วโมง หรือ 0.68 บาทต่อนาที ดังนั้นแปลงค่าเสียโอกาสค่าแรง
ให้เป็นตัวเงินได้เท่ากับ 635 บาทต่อปี ตลอดระยะเวลาโครงการ 15 ปี ใช้อัตราค่าจ้างขยายตัว 2.5% ต่อปี ได้ผลรวมต้นทุนค่า
เสียโอกาสแรงงานเท่ากับ 11,387 บาท และค่าบำรุงรักษาบ่อเช่น การจ้างช่างเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับบ่อแก๊ส
ชีวภาพซึ่งจะมีค่าบำรุงรักษาเริ่มต้นทุกๆ 2 ปี จนถึงปีที่ 10 ของโครงการจะมีการดูแลรักษาบ่อแก๊สชีวภาพเกิดขึ้นในทุกๆปี 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,067 บาท  
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 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการฯ 
จากข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนข้างต้น นำมาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการบ่อแก๊สชีวภาพ ว่ามี

ความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ จะพิจารณาจากค่า NPV IRR และ B-C Ratio โดยมีการกำหนดสมมติฐานในการคำนวณดังนี้ 
1)  อายุโครงการคือ 15 ปี เท่ากับอายุการใช้งานของบ่อแก๊สชีวภาพ และในกรณีที ่สินทรัพย์ประเภททุนหรือ

สินทรัพย์ถาวรใดมีอายุมากกว่าอายุของโครงการก็ให้ตีเป็นมูลค่าซาก (salvage value) ในปีสุดท้ายของโครงการ  
2)  อัตราส่วนคิดลด (Discount Rate) กำหนดให้เปรียบเทียบ 2 กรณีคือร้อยละ 3 ต่อปี  และร้อยละ 6.5 ต่อปี 

พิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลและข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี ( MRR) ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)  

3)  อัตราค่าจ้างและค่าบำรุงรักษาบ่อแก๊สชีวภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ในแต่ละปี (ประมาณการจากการเทียบค่าจา้ง
ข้ันต่ำจังหวัดอุดรธานีปี 2564 กับ 2565 จาก 320 เป็น 328 บาท) (กระทรวงแรงงาน, 2565) 

4)  รายได้จากการประหยัดแก๊สกำหนดให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในแต่ละปี (กำหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาแก๊ส ตาม
อัตราการเพิ่มเฉลี่ยในปี 2550-2564) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2565) 

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5 ที่แสดงการประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการบ่อแก๊ส
ชีวภาพ ตามอายุการใช้งานของบ่อแก๊สชีวภาพ คือ 15 ปี จากเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(NPV) พบว่ามีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่ามากกว่าอัตราคิดลดที่ 3% และมีค่าน้อยกว่าอัตราคิดลดที่ 
6.5% และอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่ามากกว่า 1 จึงสรุปได้ว่าการลงทุนในโครงการบ่อแก๊สชีวภาพ 
มีความคุ้มค่าในการลงทุน หากวิเคราะห์จากระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  พบว่าจะใช้เวลาคืนทุนอยู่ที่ 2 ปี 4 เดือน 
(การประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการบ่อแก๊สชีวภาพจำแนกตามประเภทต้นทุนและรายได้โดยละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการลงทุน 

เกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการลงทุน กรณีอัตราคิดลด 3% ต่อปี กรณีอัตราคิดลด 6.5% ต่อปี 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 1,065,192 808,773 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 80% 80% 

อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) 5.73 4.63 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 2 ปี 4 เดือน  2 ปี 4 เดือน  
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ตารางที่ 5  ประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนโครงการบ่อแก๊สชีวภาพ 

 

รายการ ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 ปีที ่11 ปีที ่12 ปีที ่13 ปีที ่14 ปีที ่15 รวม

ค่าลงทนุเร่ิมแรก (One-off Costs)

ค่าแรงและค่าท าป้าย 40,950 40,950

การอบรมใหค้วามรู้ 6,050 6,050

ค่าวสัดุ-อุปกรณ์ ในการท าบ่อ 142,800 142,800

ค่าวสัดุ-การสรา้งศนูย์เรยีนรู้ 23,100 23,100

รวมเงนิลงทุน 212,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,900

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (On-going Costs)

ค่าบ ารุงรกัษา (ค่าจา้งช่างมาดเูวลาบ่อมปัีญหา) 336 353 371 390 410 420 430 441 452 463 4,067

(ก าหนดใหค้่าจา้งขยายตวั 2.5% ต่อปี) 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%

ตน้ทุนค่าเสยีโอกาสค่าแรง (ตวัเอง) 635 651 667 684 701 718 736 755 774 793 813 833 854 875 897 11,387

(ก าหนดใหค้่าจา้งขยายตวั 2.5% ต่อปี) 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 635 987 667 1,037 701 1,090 736 1,145 774 1,203 1,233 1,264 1,295 1,328 1,361 15,454
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด 212,900 635 987 667 1,037 701 1,090 736 1,145 774 1,203 1,233 1,264 1,295 1,328 1,361 228,354

ผลประโยชน์ของโครงการ                                 

ค่าก๊าชทีป่ระหยดัไดต่้อปี 57,600 58,752 59,927 61,126 62,348 63,595 64,867 66,164 67,488 68,837 70,214 71,618 73,051 74,512 76,002 77,522 1,073,623

(ก าหนดใหค้่าก๊าชขยายตวั 2% ต่อปี) 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

ระยะเวลาการก าจดัขยะเปียกทีล่ดลง 19,339 19,339 19,339 19,339 19,339 19,339 19,339 19,339 19,339 19,339 19,339 19,339 19,339 19,339 19,339 19,339 309,424

น ้าหมกัชวีภาพ 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 201,600

ความรูท้ีเ่กดิขึน้จากการอบรม 3,254 2,441 1,830 1,373 1,030 772 579 434 326 244 183 137 103 77 58 43 12,886

(ก าหนดใหค้วามรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรมลดลง 25% ต่อปี) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

การเผยแพร่องคค์วามรู้ 1,786 1,340 1,005 753 565 424 318 238 179 134 101 75 57 42 32 24 7,072

(ก าหนดใหค้วามรูท้ีเ่ผยแพร่ลดลง 25% ต่อปี) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

มลูค่าซากของบ่อแก๊สชวีภาพ 13,255 13,255

รวมผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น 94,579 94,471 94,701 95,191 95,882 96,730 97,703 98,776 99,931 101,155 102,437 103,770 105,149 106,570 108,031 109,528 544,237
ผลตอบแทนสทุธิ -118,321 93,836 93,714 94,524 94,845 96,029 96,613 98,040 98,786 100,381 101,234 102,538 103,886 105,275 106,703 108,168 315,883
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สรุปผลและอภิปรายผล 

         การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการบ่อแก๊สชีวภาพมีข้อแตกต่างจากงานวิจัยอื่นของการศึกษาครั้งนี้

โดยทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) โดยเปรียบอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เปรียบเทียบอัตราคิดลดเป็น 2 กรณี คือ 1) อัตราคิดลด 3% ต่อปี ใช้เวลาคืนทุน 2 ปี 4 เดือน 
และ 2) และอัตราคิดลด 6.5% ต่อปี ใช้เวลาคืนทุนเท่ากัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวกทั้ง 2 กรณี และมีการพิจารณา
ต้นทุนและผลตอบแทนประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ คือการประมาณผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพรวมของ
โครงการบ่อแก๊สชีวภาพ พบว่า การลดลงของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านค่าใช้จ่ายแก๊ส LPG  57,600 บาทต่อปี ประเด็น
ทางด้านค่าเสียโอกาสการใช้ทรัพยากร คือระยะเวลากำจัดขยะเปียกที่ลดลง 19,339 บาทต่อปี ปริมาณน้ำหมักชีวภาพ 
12,600  บาทต่อปี และประเด็นทางด้านสังคม คือความรู้ที่ได้จากการอบรม 3,254 บาทต่อปี และการเผยแพร่องค์ความรู้ 
1,786 บาทต่อปี ในการวิเคราะห์จากประเด็นข้างต้นส่งผลให้ได้ระยะเวลาคืนทุนที่เร็วขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบเชิงประจักษ์ที่
แสดงให้เห็นว่าโครงการบ่อแก๊สชีวภาพก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านการลดปริมาณขยะตกค้างสะสมในครัวเรือนซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาด้านสุขอนามัย และการประหยัดค่าใช้จ่ายแก๊สหุงต้มโดยการนำพลังงานหมุนเวียน ที่สามารถนำมาใช้ทดแทน แก๊สซหุง
ต้ม ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นความเสี่ยงของการลงทุนคือ พฤติกรรมการดูแลรักษาของผู้ดูแลรับผิดชอบบ่อแก๊สชีวภาพ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งาน เช่นความสม่ำเสมอในการใช้งาน การดูแลบ่อแก๊สชีวภาพเป็นประจำ การศึกษาเรียนรู้ สังเกต
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู ้ที ่เพิ ่มมากขึ้น ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้สู ่ชุมชนอย่าง
กว้างขวาง และภาครัฐควรเน้นการบริหารจัดการให้โครงการบ่อแก๊สชีวภาพที่บริหารจัดการโดยชุมชน เน้นการศึกษาเรียนรู้ 
พัฒนาชุมชนโดยมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง เป็นศูนย์การเรียนรู้ของประชาชน ที่ดำเนินการโดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน ซึ่งสามารถนำไปสู่การเรียนรู้และเกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นในอนาคต และเป็นสถานที่ที่สร้างความผูกพันระหว่างคน
ในชุมชนกับเรื่องราวของเขาเองเป็นสำคัญที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
         ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้การใช้งานบ่อแก๊สชีวภาพเกิดความ

เชื่อมั่นในการใช้งาน ขนาดของบ่อแก๊สชีวภาพสามารถปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของพื้นที่ที่มีจำกัดได้ก็จะเกิด
ประโยชน์มากขึ้นสำหรับครัวเรือนที่มีพื้นที่จำกัดได้  ลักษณะที่ตั้งบ่อแก๊สชีวภาพควรตั้งอยู่ที่โล่งกลางแจ้งเพื่อการรับแสงที่
เหมาะสมกับการเกิดแก๊สชีวภาพ การปรับสโลปทางนำเข้าเศษอาหาร และทางไหลออกของน้ำหมักชีวภาพให้มีความชัน
น้อยลงเพื่อให้ปริมาณน้ำที่มาจากเศษอาหารส่วนเกินไหลออกมาเป็นน้ำหมักชีวภาพและไม่ทำให้ถุงแก๊สชีวภาพมีลักษณะแบน
ราบกับพื้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการชำรุดเสียหายของถุงแก๊สชีวภาพ นอกจากนั้น ควรมีการติดตามประเมินผลของบ่อ
แก๊สชีวภาพ และข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงการ หัวใจสำคัญของในความสำเร็จของการถ่ายทอดองค์ความรู้ บ่อแก๊ส
ชีวภาพในพื้นที่ตำบลเชียงยืน คือ ให้บ่อแก๊สชีวภาพ ช่วยสร้างศักยภาพในเชิงความรู้เชิงทฤษฎี การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ความ
ปลอดภัยในการใช้แก๊สชีวภาพ ความสามารถก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผล
การก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพและแนะนำแนวทางการดูแลบำรุงรักษา เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป  

เอกสารอ้างอิง 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2564). ประชากรจังหวัดอุดรธานีตามทะเบียนราษฎร์ปี2564 . สืบค้นเมื ่อ 15 

กันยายน 2565, จาก https://www.dopa.go.th/main/web_index 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 
THE DEVELOPING A GROCERY MANAGEMENT SYSTEM THAT PARTICIPATES IN THE 

PRACHARATH PROJECT IN THE AREA OF NONG KHAI PROVINCE 
รัตติกาล พิมพ์สุทธิ์1  วราพร กรีเทพ1  บดินทร์ ศรีวงษ์1  ธัญญารัตน์ พรมสิงห์1  และ สมวรร ธนศรีพนิชชัย1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

บทคัดย่อ  
  
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วม
โครงการประชารัฐ พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ และประเมินประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ โดยใช้กระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life 
Cycle: SDLC) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการจำนวน 2 คน พนักงานจำนวน 2 คน อาสาสมัครทดลองระบบ
จำนวน 17 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 9 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) คู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2) คู่มือการพัฒนาระบบ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเนื้อหา และใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบว่าระบบที่เหมาะสมสอดคล้องต่อการดำเนินงานของร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ต้องสามารถ
จัดการด้านข้อมูลลูกค้า ด้านข้อมูลพนักงาน ด้านข้อมูลสินค้า ด้านข้อมูลบริษัทคู่ค้า ด้านข้อมูลการขายสินค้า ด้านข้อมูลกา ร
สั่งซื้อสินค้า ด้านข้อมูลการรับเข้าสินค้า ด้านข้อมูลรายจ่าย และด้านข้อมูลการออกรายงาน และหลังจากการพัฒนาระบบที่มี
ความสามารถดังกล่าว ผู้ใช้ระบบได้ประเมินประสิทธิภาพระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานระดับมากทุกด้าน 
 
คำสำคัญ: ระบบบริหารจัดการร้ายขายของชำ, ระบบสนับสนุนโครงการประชารัฐ, การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขาย

ของชำ 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were to: 1) study, analyze, and design a grocery management 
system for the Pracharath Project; 2) develop a grocery management system for the Pracharath Project; and 
3) evaluate the effectiveness of the grocery management system for the Pracharath Project using the System 
Development Life Cycle (SDLC) process. Two business owners, two employees, and 17 volunteers who 
volunteered to test the system made up the population and samples. A special screening process was used 
to choose nine information technology professionals. Three different tools were used in this study: 1) 
recommendations and system design; 2) System Development Guide; 3) the system performance 
assessment form. Statistics, such as the mean and standard deviation, were used in the data analysis, which 
was based on content analysis. 
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 The study's results indicated that the ideal system would be consistent with the operations of 
grocery stores for the Pracharath Project and would be able to manage data about customers, employees, 
products, partner companies, sales of those products, orders, product acceptance, expenses, and 
information about issuing reports. Users evaluated a system's performance after it was developed and 
discovered that it performed exceptionally well overall. 
 
Keywords: Grocery management system, Civil State Project Support System, Developing a grocery 

management system 
 

บทนำ 
 

 ในปัจจุบันมีร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐจำนวนมาก ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยโครงการประชา
รัฐมีนโยบายการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้มีรายได้น้อย ตามมาตรการในการยกระดับประสิทธิภาพการ
จัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ร่วมโครงการประชารัฐจาก
ภาครัฐจะใช้บริการจากร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ โดยประชาชนหรือลูกค้าจะต้องใช้บัตรสวัสดิการร่วมกับ
การซื้อสินค้าทุกครั้ง เพื่อจัดเก็บการซื้อ - ขาย ผ่านอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร หลังจากนั้นรัฐบาลจะโอนเงินที่เป็นส่วนที่รัฐบาล
ออกให้ลูกค้าคืนกลับให้ทางร้านภายใน 1-2 วัน  
 ทั้งนี้จากการศึกษาปัญหาจากร้านที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐในปัจจุบัน พบว่าทางร้านยังไม่ทราบว่ายอดขายกับ
ยอดที่รัฐบาลโอนให้จะตรงกันหรือไม่ และการทำงานทั่วไปของร้านยังมีการจดบันทึกใส่สมุด ไม่ ว่าจะเป็นรายการคลังสินค้า
คงเหลือ รายรับ-จ่าย รายการสั่งซื้อและรายชื่อลูกหนี้ และยังไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยรวมถึงการคำนวนการซื้อ -ขาย 
ซึ่งจะทำให้การจัดการข้อมูลต่างๆได้ล่าช้า จากกระบวนการดําเนินงานที่เกิดปัญหาดังกล่าว จึงควรนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เข้ามาสนับสนุนในการควบคุมการทำงานของร้านขายของชำ โดยใช้กระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop 
Life Cycle: SDLC) (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีร, 2562) ประกอบด้วยกิจกรรม 7 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 กำหนดปัญหา ระยะที่ 2 
การศึกษาความเหมาะสม ระยะที่ 3 การวิเคราะห์ ระยะที่ 4 การออกแบบ ระยะที่ 5 การพัฒนาและทดสอบ ระยะที่ 6 การ
ติดตั้งและการใช้งาน และระยะที่ 7 บำรุงรักษา และได้ศึกษาระบบขายปลีกสินค้า ของ จักรพงศ์ พัวสื่อ , สุนิตา จำปา(2561) 
ที่พัฒนาระบบให้มีความสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ได้เช่น การเข้าสู่ระบบ การค้นหาข้อมูลสินค้า การค้นหาข้อมูลประเภทสินค้า 
การขายสินค้าและการออกใบเสร็จรับเงิน และจุดเด่นของาระบบขายปลีกสินค้าก็คือระบบสามารถแสดงรายงานการสรุป
รายได้และรายเดือนแบบตัวเลข เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้นำองค์ความรู้ในเรื่องการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูล
สะดวกรวดเร็ว และตรวจสอบสินค้าในร้านให้มีความถูกต้อง มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานครั้งนี้ และยังได้ศึกษางานวิจัย
ของ ธนาวุฒิ โคสอน (2563) ที่ได้ศึกษาระบบบริหารจัดการร้านหมู่ 7 มินิมาร์ท โดยพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Microsoft 
Visual Basic 2019 และการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2019 ซึ่งระบบสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ได้
เช่นข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลตัวแทนจำหน่าย ข้อมูลการขายสินค้าและข้อมูลลูกหนี้ – เจ้าหนี้ 
 ทั้งนี้จากแนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ กรณีศึกษาร้านเพิน
เทือง พาณิชย์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยการจัดการปัญหาการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนํา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และระบบที่ดีจะต้องสามารถนําข้อมูลในระบบมาวิเคราะห์
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เพื่อวางแผน หรือจัดการทรัพยากรในร้านขายของชำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยเชื่อมั่นว่าหากได้มาปรับใช้และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสำหรับผู้ประกอบการร้านประชารัฐ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงาน 
ตลอดจนเป็นต้นแบบของระบบงานให้กับร้านขายของชำอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. วิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ  
 3. ประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารฐั 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

1) วิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการจำนวน 2 คน พนักงานจำนวน 2 คน  (กรณีศึกษาร้านเพินเทือง พาณิชย์ 
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 9 คน (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) โดย
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ  
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 9 คน (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 

โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

3) ประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารฐั 

 ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการจำนวน 2 คน พนักงานจำนวน 2 คน  (กรณีศึกษาร้านเพินเทือง พาณิชย์ 
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 9 คน (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) โดย
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และอาสาสมัครทดลองระบบ 17 คน (คัดเลือกโดยภาคสมัครใจจากนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือสำหรับดําเนินงานดังนี้คือ 1) คู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือโครงงาน 1 ,2564) 2) คู่มือ

การพัฒนาระบบ (คู่มือโครงงาน 2 ,2565) 3) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ (แบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบริหารจัดการ
ร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ในด้านจัดการข้อมูลพื้นฐาน ด้านจัดการข้อมูลการขายสินค้า ด้านจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ด้าน
จัดการข้อมูลการรับเข้าสินค้า ด้านจัดการข้อมูลรายจ่าย และด้านจัดการข้อมูลการออกรายงาน) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1) การรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  โดยการรวบรวมข้อมูลวิธีการศึกษา

คู่มือการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ 2) การรวบรวมข้อมูลการพัฒนาระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9 คน 
ผู้ให้คำแนะนําและตรวจสอบความถูกต้องในการออกแบบ 3) การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยผู้ประกอบการ จำนวน 2 
คน พนักงานจำนวน 2 คน และอาสาสมัครทดลองระบบ 17 คน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของประสิทธิภาพต่อระบบโปรแกรมบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ 

โดยได้ดำเนินการเก็บรวบข้อมูลตามขั้นตอนวิจัยดดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการตามกระบวนการ SDLC ดังต่อไปนี้ 
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 1) การค้นหาปัญหาขององค์กร (Problem Recognition) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดประเด็นปัญหาที่
ต้องดำเนินงาน จากการศึกษาความต้องการรูปแบบการใช้งานของระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที ่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ จาก
ผู้ประกอบการ และพนักงานร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ในเขตพื้นที่ ในเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตลอดจน
วางแผนขอบเขตงานที่ต้องดำเนินงานการพัฒนาระบบฯ ตลอดโครงการวิจัย 
 2) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านเครื่องมือที่ต้องนำมาใช้ในการพัฒนาระบบ และ
เครื่องมือสำหรับใช้งานในหน่วยงาน ความพร้อมด้านบุคลากรผู้พัฒนาระบบ และผู้ใช้งาน และความคุ้มค่าความเหมาะสมในด้านงบประมาณ
สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบใหม่ กับระยะเวลาดำเนินงาน 
 3) การวิเคราะห์ (Analysis) นำข้อมูลที่ได้จากขั้นกำหนดปัญหา มาใช้ดำเนินการวิเคราะห์ 
ข้อมูลและออกแบบระบบงานใหม่ของระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ด้วยแผนผังบริบทระบบงาน ( Context 
Diagrams) แผนภาพข้อมูล (Data flow Diagram) กระบวนการขั้นตอนในระบบการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic และฐานข้อมูลใช้
โปรแกรม Microsoft Access 
 4) การออกแบบ (Design) นำข้อมูลในขั้นการวิเคราะห์ มาดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ออกแบบส่วนดำเนินงานของ
การออกแบบฐานข้อมูล และออกแบบรูปแบบการใช้งานระบบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
 5) การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) ดำเนินการพัฒนาระบบ จากการออกแบบที่ได้ ดำเนินงานไว้ และดำเนินงาน
ทดสอบ ทดลองข้อผิดพลาดของระบบจนเสร็จสมบูรณ์ ก่อนนำสู่การติดต้ังใช้งานจริง 
 6) การติดตั ้งและการใช้งาน ( Implement) ดำเนินการติดตั ้งระบบ และประเมินประสิทธิภาพของระบบฯ จากผู ้เชี ่ยวชาญ 
ผู้ประกอบการ และพนักงานของร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
 7) บำรุงรักษา (Maintenance) นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะ มาดำเนินการปรับปรุง 
แก้ไขระบบในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1. วิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ 
 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี วิเคราะห์เนื้อหา 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ  
 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี วิเคราะห์เนื้อหา 
3. ประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ 
 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพต่อระบบโปรแกรมบริหารจัดการ

ร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ประสิทธิภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ประสิทธิภาพมาก ค่าเฉลี่ย 
2.51 – 3.50 ประสิทธิภาพปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ประสิทธิภาพน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ประสิทธิภาพน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
 1. ศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที ่เข้าร่วมโครงการประชารัฐพบว่า 
ผู้ประกอบการและพนักงานร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐในเขตจังหวัดหนองคาย มีความต้องการรูปแบบการใช้
งานระบบในด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ที่สามารถจัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลพนักงาน จัดการข้อมูลสินค้า และจัดการ
ข้อมูลบริษัทคู่ค้า ต้องการรูปแบบการใช้งานด้านจัดการข้อมูลการขายสินค้า ด้านจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ด้านจัดการ
ข้อมูลการรับเข้าสินค้า ด้านจัดการข้อมูลรายจ่าย ด้านจัดการข้อมูลการออกรายงาน จากความต้องการดังกล่าวจึงมีการ
ดำเนินการออกแบบระบบงานใหม่ โดยใช้โปรแกรม  Microsoft Access ที่มีความเหมาะสมในจัดการฐานข้อมูล และใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Basic ที่เหมาะสำหรับการพัฒนาระบบ และออกรายงานข้อมูลในรูปแบบตามเงื่อนไขต่าง ๆ ใน
การพัฒนาระบบได้กำหนดความสามารถของระบบ ในการเพิ่ม แก้ไข ลบ ยกเลิกและค้นหา และหน้าจอดำเนินงานของระบบ
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ได้ออกแบบให้ใช้งานง่าย มีปุ่มเมนูที่ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบใน
ประเด็นดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพประกอบที่ 1 แผนผังบริบทระบบงานใหม่ Context Diagram 

 จากภาพประกอบที่ 1 แสดงถึงการดำเนินงานออกแบบแผนผังบรบิทงานใหม่ ประกอบด้วยการออกแบบ การ
ดำเนินงานในส่วนลูกค้า ส่วนพนักงาน ส่วนบริษัทคู่ค้า ส่วนของเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ 
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แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) 

 
ภาพประกอบที่ 2 ความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบงานใหม่ 

จากภาพประกอบที่ 2 สามารถอธิบายแผนภาพได้ ดังนี้ 
1) พนักงาน (Employee) สามารถขายสินค้าได้หลายรายการ  
2) สินค้า (Product) สินค้าหลายรายการหลายประเภท 
3) ประเภทสินค้า (Product Type) สินค้ามีหลากหลายประเภท 
4) ลูกค้า (Customer) ลูกค้ามี 2 สถานะ เป็นได้ทั้งลูกค้าทั่วไป และลูกหนี้  
5) บริษัทคู่ค้า (Partners) บริษัทคู่ค้ามีหลายบริษัทและแต่ละบริษัทมีสินค้าหลายประเภท 
6) การสั่งซื้อสินค้า (Order) แต่ละครั้งมีรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าได้หลายรายการ 
7) รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า (Order Detail) มีสินค้าหลายรายการ 
8) การรับเข้าสินค้า (Stock in) แต่ละครั้งมีรายละเอียดการรับเข้าสินค้าได้หลายรายการ 
9) การขายสินค้า (Sale H) แต่ละครั้งมีรายละเอียดการขายสินค้าได้หลายรายการ 
10) รายละเอียดการขายสินค้า (Order Detail) มีสินค้าหลายรายการ 
11) ลูกหนี้ (Receivable) มีรายละเอียดลูกหนี้ได้หลายรายการ 
12) รายจ่าย (Expenses) สามารถมีได้หลายรายการและมีการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นรายจ่ายหลักๆของร้าน เช่น ค่าน้ำ ค่า

ไฟฟ้า ค่าจ่ายพนักงาน 
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ภาพประกอบที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของระบบงานใหม่ 
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จากภาพประกอบที่ 3 เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 แสดงองค์ประกอบจากแผนผังบริบท โดยสามารถ
แบ่งเป็นกระบวนการหลักของข้อมูลได้ 7 กระบวนการดังนี้ 

1) กระบวนการที่ 1.0 จัดการข้อมูลพื้นฐาน เจ้าของกิจการทำการ เพิ่ม ลบ แก้ไข หรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
ลูกค้า สินค้า และบริษัทคู่ค้า 

2) กระบวนการที่ 2.0 จัดการการสั่งซื้อสินค้า เจ้าของกิจการเข้าไปทำการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะ แสดงสินค้าที่ต่ำกว่า
จุดสั่งซื้อ โดยดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลสินค้าและข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า เพื่อออกใบสั่งซื้อสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย 

3) กระบวนการที่ 3.0 จัดการการรับเข้าสินค้า พนักงานทำการรับเข้าสินค้าและใบสั่งซื้อสินค้า ในการสั่งซื้อสินค้า
จากบริษัทคู่ค้า โดยนำข้อมูลสินค้าที่เจ้าของกิจการทำการ ตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกลงข้อมูลรับเข้าสินค้า 

4) กระบวนการที่ 4.0 จัดการการขายสินค้า พนักงานป้อนรหัสลูกค้านำเข้าข้อมูลลูกค้าจาก แฟ้มข้อมูลลูกค้า และ
ข้อมูลสินค้าจากแฟ้มข้อมูลสินค้าระบบจะแสดงราคาสินค้าไปยัง พนักงาน พนักงานเลือกประเภทการชำระเงิน ลูกค้าทำการ
ชำระเงิน พนักงานทำการบันทึกจำนวนสินค้าคงเหลือที่ แฟ้มข้อมูลสินค้า แฟ้มข้อมูลการขายสินค้า 

5) กระบวนการที่ 5.0 จัดการลูกหนี้ พนักงานนำข้อมูลลูกหนี้นำเข้าข้อมูลลูกหนี้ เมื ่อลูกหนี้ต้องการชำระหนี้ 
พนักงานทำการค้นหาเลขที่ใบเสร็จแจ้งหนี้จากแฟ้มข้อมูลลูกหนี้ ทำการชำระหนี้ ระบบจะบันทึกข้อมูลการชำระหนี้ และออก
ใบเสร็จชำระหนี้ให้ลูกค้า กรณีที่ ลูกค้ายังไม่ชำระหนี้ และเกินกำหนดระยะเวลาชำระ ระบบจะทำการคำนวณคิดดอกเบี้ยร้อย
ละ 10 ต่อเดือน พร้อมท้ังแสดงยอดรวมหนี้สินสุทธิ และออกใบเสร็จแจ้งหนี้ให้ลูกหนี้ 

6) กระบวนการที่ 6.0 จัดการข้อมูลรายจ่าย เจ้าของกิจการทำการเพิ่มข้อมูลรายจ่ายในแต่ละวัน และบันทึกรายจ่าย 
ลงแฟ้มข้อมูลรายจ่าย คำนวณรายจ่ายได้ เจ้าของกิจการอยากจะเช็คข้อมูล ค่าใช้จ่ายย้อนหลังระบบก็จะแสดงค่าใช้จ่าย
ย้อนหลังให้ทราบ โดยการดึกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลรายจ่าย มาแสดงได้ 

7) กระบวนการที่ 7.0 จัดการข้อมูลการออกรายงาน เจ้าของกิจการเลือกดูข้อมูลการออกรายงานได้จากแฟ้มข้อมูล
พนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลบริษัทคู่ค้า ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลรับเข้าสินค้า ข้อมูลขายสินค้า ข้อมูลลูกหนี้ 
ข้อมูลรายจ่าย มาแสดงผลและออกรายงาน 
  

 2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ด้วยการนำโปรแกรม Microsoft Visual Studio มาพัฒนาระบบ 
เพราะมีคุณสมบัติที่สามารถนำทางการเขียน และการแก้ไขโค้ดได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาและตรวจสอบข้อบกพร่องได้ง่าย และ
สร้างขอบเขตข้อมูลพื้นฐานด้วย Microsoft Access ที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบ ประกอบด้วย ด้านจัดการ
ข้อมูลลูกค้า ด้านจัดการข้อมูลพนักงาน ด้านจัดการข้อมูลสินค้า ด้านจัดการข้อมูลบริษัทคู่ค้า ด้านจัดการข้อมูลการขายสินค้า 
ด้านจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ด้านจัดการข้อมูลการรับเข้าสินค้า ด้านจัดการข้อมูลรายจ่าย และด้านจัดการข้อมูลการออก
รายงาน ซึ่งสามารถนำเสนอผลการพัฒนาระบบได้ดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 4 หน้าจอการขายสินค้า 

 
ภาพประกอบที่ 5 หน้าจอการขายสินค้าที่สามารถเลือกการชำระเงินได้ 

 จากภาพประกอบที่ 4 แสดงถึงส่วนงานจัดการข้อมูลการขายสินค้า ซ่ึงดำเนินงานโดยการเพิ่มข้อมูลโดยเลขที่ใบการ
ขายใหม่อัตโนมัติ ด้วยการค้นหาจากเลขที่ใบการขาย โดยนำเข้าข้อมูลในเรื่องรหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา
ขาย เป็นต้น และยังสามารถเลือกการชำระเงินขายสินค้าเป็นเงินสด เงินเชื่อ เงินโอน และบัตรประชารัฐได้ ดังภาพประกอบที่ 
5  หลังจากนั้นได้นำเข้าระบบฐานข้อมูลด้วยปุ่มบันทึกการขาย 
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 3. ประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ 
 จากประเมินประสิทธิภาพระบบจากผู้ใช้ระบบ สามารถนำเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพระบบได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของการทำงานระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารฐั 

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 𝑥 S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
ด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน    

สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และยกเลิกข้อมูล 4.29 0.99 มาก 
สามารถค้นหาข้อมูล โดยการค้นหาจากรหัส 4.35 0.70 มาก 
สามารถบันทึกข้อมูล 4.35 0.79 มาก 

โดยรวม 4.33 0.68 มาก 
ด้านการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า   มาก 

สามารถค้นหาสินค้า 4.29 0.77 มาก 
สามารถเลือกบริษัทคู้ค้าเพื่อสั่งซื้อสินค้า 4.24 0.97 มาก 
สามารถค้นหาข้อมูลสั่งซื้อสินค้าจากรหัสสั่งซื้อสินค้า  

4.35 
 

1.00 
 

มาก 
สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า 4.12 0.70 มาก 
สามารถแสดงรายการสั่งซื้อสินค้า 4.12 1.05 มาก 
สามารถคำนวณจำนวนเงินของการสั่งซื้อสินค้า 4.53 0.62 มากที่สุด 
สามารถบันทึกข้อมูลสั่งซื้อสินค้า 4.24 0.83 มาก 
สามารถออกใบสั่งซื้อสินค้า 4.41 0.71 มาก 

โดยรวม 4.29 0.64 มาก 
ด้านการจัดการข้อมูลการรับเข้าสินค้า    

สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าจากเลขที่ใบสั่งซื้อสินค้าที่ยัง
ไม่รับเข้า 

 
4.53 

 
0.62 

 
มากที่สุด 

สามารถแก้ไขจำนวนสินค้าในกรณีที่ไม่ตรงตามใบสั่ง
ซื้อสินค้าได้ 

 
4.18 

 
0.88 

 
มาก 

สามารถแสดงวันที่รับสินค้าได้ 4.47 0.72 มาก 
สามารถบันทึกการรับเข้าของสินค้าได้ 4.24 0.75 มาก 
สามารถเพิ่มจำนวนสินค้าจากการปรับปรุงคลังสินค้า

ได้โดยอัตโนมัติ 
 

4.00 
 

0.87 
 

มาก 
โดยรวม 4.28 0.64 มาก 

ด้านจัดการข้อมูลการขายสินค้า    
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการขายสินค้า 4.18 0.73 มาก 
สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าที่มาซื้อสินค้า 3.88 1.05 มาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

130 
 

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 𝑥 S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
สามารถ เพิ่มรายชื่อพนักงานที่ขายสินค้า 4.00 1.17 มาก 
สามารถ ค้นหา ข้อมูลการขายสินค้า 4.12 0.86 มาก 
สามารถ คํานวณจำนวนสินค้าที่ขายออกไป 4.06 0.97 มาก 
สามารถเลือกการชำระเงินขายสินค้าเป็นเงินสด      

เงินเชื่อ เงินโอน และบัตรประชารัฐ 
 

4.41 
 

0.71 
 

มาก 
สามารถคํานวณการขายสินค้า 4.12 0.86 มาก 
สามารถออกใบเสร็จ 4.12 0.86 มาก 
สามารถตัดสต็อกสินค้าได้โดยอัตโนมัติ 4.24 1.15 มาก 

โดยรวม 4.12 0.77 มาก 
ด้านจัดการข้อมูลลูกหนี้    

สามารถค้นหาและแสดงข้อมูลการขายที่ค้างชําระ 4.35 0.79 มาก 
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลลูกหนี้ 4.35 0.61 มาก 
สามารถค้นหาข้อมูลมูลลูกหนี้จากรหัสลูกค้า 4.47 0.80 มาก 
สามารถกำหนด วัน และ เวลา ชําระหนี้ ( ไม่เกิน 1 

เดือน ) 
 

3.76 
 

1.09 
 

มาก 
สามารถรายงานการครบกำหนดชําระหนี้ 3.82 1.24 มาก 
สามารถจํากัดจำนวนเงินค้างชําระสูงสุด 2,000 บาท 3.82 1.33 มาก 
สามารถคํานวณหนี้สินของลูกหนี้ทั้งหมด 4.12 1.05 มาก 
สามารถออกใบแจ้งหนี้ 4.06 1.14 มาก 
สามารถรับชําระหนี้ตามเงื่อนไข คือชําระภายในเกิน 1 

เดือน ไม่มีดอกเบี้ย หากชําระเกิน 1 เดือน คิด
ดอกเบี้ย ร้อยละ 10 ต่อเดือน 

 
 

4.12 

 
 

1.11 

 
 

มาก 
สามารถสามารถบันทึกข้อมูลลูกหนี้ 3.94 0.90 มาก 
สามารถออกใบเสร็จชําระหนี้ 4.29 0.77 มาก 

โดยรวม 4.10 0.73 มาก 
ด้านจัดการข้อมูลรายจ่าย    

สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และยกเลิกข้อมูลรายจ่าย 4.53 0.62 มากที่สุด 
สามารถค้นหาบิลรายจ่ายย้อนหลังได้ 4.12 0.99 มาก 
สามารถคํานวณยอดรวมรายจ่ายทั้งหมด 4.35 0.49 มาก 
สามารถบันทึกรายจ่าย 4.41 0.94 มาก 

โดยรวม 4.35 0.65 มาก 
ด้านจัดการข้อมูลการออกรายงาน    

รายงานข้อมูลพนักงาน 4.24 0.75 มาก 
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ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 𝑥 S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
รายงานข้อมูลลูกค้า 4.24 0.83 มาก 
รายงานข้อมูลสินค้า 4.18 0.88 มาก 
รายงานข้อมูลบริษัทคู่ค้า 4.12 0.93 มาก 
รายงานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 4.35 0.61 มาก 
รายงานข้อมูลการรับเข้าสินค้า 4.18 0.81 มาก 
รายงานข้อมูลการขายสินค้า 4.12 0.93 มาก 
รายงานข้อมูลลูกหนี้ 4.35 0.86 มาก 
รายงานข้อมูลรายจ่าย 4.35 0.86 มาก 

โดยรวม 4.24 0.68 มาก 

 
 จากตาราง 1 พบว่าผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชา
รัฐ ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้  
 ด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน พบว่าโดยรวม ผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพในระดับมาก ในเรื่อง สามารถค้นหา
ข้อมูลได้โดยการค้นหาจากรหัส รองลงมาคือ สามารถบันทึกข้อมูลได้ และต่ำที่สุด คือ สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้ 
ตามลำดับ 
 ด้านการจัดการข้อมูลการสั่งซื ้อสินค้า พบว่าโดยรวม ผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพในระดับมาก ในเรื ่อง 
สามารถคํานวณจำนวนเงินของการสั่งซื้อสินค้าได้ รองลงมาคือ สามารถออกใบสั่งซื้อสินค้าได้ และต่ำที่สุดคือ สามารถค้นหา
ข้อมูลสั่งซื้อสินค้าจากรหัสสั่งซื้อสินค้าได้ ตามลำดับ 
 ด้านการจัดการข้อมูลการรับเข้าสินค้า พบว่าโดยรวม ผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพในระดับมาก ในเรื่อง 
สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าจากเลขที่ใบสั่งซื้อสินค้าที่ยังไม่รับเข้าได้ รองลงมาคือ สามารถแสดงวันที่รับสินค้าได้ และต่ำที่สุดคือ 
สามารถบันทึกการรับเข้าของสินค้าได้ ตามลำดับ 
 ด้านการจัดการข้อมูลการขายสินค้า พบว่าโดยรวม ผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพในระดับมาก ในเรื่อง สามารถ
เลือกการชำระเงินขายสินค้าเป็นเงินสด เงินเชื่อ เงินโอน และบัตรประชารัฐได้ รองลงมาคือ สามารถตัดสต็ อกสินค้าได้โดย
อัตโนมัติ และต่ำที่สุดคือ สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการขายสินค้าได้ ตามลำดับ 
 ด้านการจัดการข้อมูลลูกหนี้ พบว่าโดยรวม ผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพในระดับมาก  ในเรื่อง สามารถค้นหา
ข้อมูลมูลลูกหนี้จาก ชื่อ และ รหัส รองลงมาคือ สามารถค้นหาและแสดงข้อมูลการขายที่ค้างชําระได้ และต่ำที่สุดคือ สามารถ 
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลลูกหนี้ได้ ตามลำดับ 
 ด้านการจัดการข้อมูลรายจ่าย พบว่าโดยรวม ผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพในระดับมาก  ในเรื่อง สามารถ เพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมูลรายจ่ายได้ รองลงมาคือ สามารถบันทึกรายจ่ายได้ และต่ำที่สุดคือ สามารถคํานวณยอดรวมรายจ่ายทั้งหมดได้ 
ตามลำดับ 
 ด้านการจัดการข้อมูลการออกรายงาน พบว่าโดยรวม ผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพในระดับมาก ในเรื่อง 
รายงานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า รองลงมาคือ รายงานข้อมูลลูกหนี้ และต่ำที่สุดคือ รายงานข้อมูลลูกค้า ตามลำดับ 
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 จาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถนําเสนอองค์ความรู้ใหม่ จาการดำเนินงานโดยกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 7 
ขั้นกิจกรรม ได้ดังภาพประกอบที่ 6 

 
ภาพประกอบที่ 6 แผนภาพการดําเนินงานโดยกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 7 ขั้นกิจกรรม 

 จากภาพประกอบที่ 6 แสดงถึงองค์ความรู้จากการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ จากกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 7 
ขั้นกิจกรรม โดยเริ่มจากขั้นกิจกรรมที่ 1 ดำเนินการกำหนดปัญหาความต้องการ(Problem Recognition) โดยดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล กำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องดำเนินงานจากการศึกษาความต้องการรูปแบบการใช้งานระบบบริหารจัดการ้าน
ขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ จากกลุ่มเป้าหมายและได้ทราบถึงความต้องการระบบที่สามา รถสนับสนุนการทำงาน
ทั้งในส่วนจัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลพนักงาน จัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลบริษัทคู่ค้า จัดการข้อมูลการขายสินค้า 
จัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า จัดการข้อมูลการรับเข้าสินค้า จัดการข้อมูลรายจ่าย และจัดการข้อมูลการออกรายงาน ขั้น
กิจกรรมที่ 2 ประเมินความเหมาะสมในกระบวนการทำงาน (Feasibility Study) โดยคำนึงถึงความพร้อมด้านเครื่องมือ ด้าน
บุคลากร ความคุ้มค่าในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบ ขั้นกิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
ออกแบบระบบงานใหม่ โดยได้เลือกโปรแกรม Microsoft Visual Basic สำหรับการพัฒนาระบบ โปรแกรม Microsoft 
Access สำหรับจัดการฐานข้อมูล ได้วิเคราะห์ออกแผนผังบริบทข้อมูล (Context Diagram) และทิศทางการไหลของข้อมูล 
(Data Flow Diagram) ขั้นกิจกรรมที่ 4 การออกแบบ (Design) นำข้อมูลในขั้นการวิเคราะห์ มาดำเนินการออกแบบของ
ระบบ ออกแบบส่วนดำเนินงานของผู้ใช้ (User Interface) ออกแบบงานรูปแบบการใช้งานระบบฯ โดยได้กำหนดในเรื่องความ
ปลอดภัย การทำงานเพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา และออกแบบรายงานตามขอบเขตที่กำหนด ขั้นกิจกรรมที่ 5 การพัฒนาและ
ทดสอบ (Development & Test) หลังจากการพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับความต้องการ ได้ดำเนินการทดสอบความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ของระบบที่พัฒนาขึ้น ขั้นกิจกรรมที่ 6 การติดตั้งใช้งาน ( Implement) ดำเนินการติดตั้งระบบ และประเมิน
ประสิทธิภาพระบบจากผู้ใช้ระบบโดยการทดสอบใช้งานและประเมินการทำงานระบบในด้านจัดการข้อมูลพื้นฐาน จัดการ
ข้อมูลการขายสินค้า, จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ, จัดการข้อมูลการรับเข้า, จัดการข้อมูลลูกหนี้, จัดการข้อมูลรายจ่ายและจัดการ
ข้อมูลการออกรายงาน ขั้นกิจกรรมที่ 7 บำรุงรักษา (Maintenance) นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะ มาดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบบริหาร
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จัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ส่งมอบแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการ
ประชารัฐ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 

 การวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐครั้งนี้ดำเนินงานตามกระบวนการ 
SDLC 7 ขั้นกิจกรรม เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2562) ที่มุ่งเน้นกระบวนการทำงานตั้งแต่การค้นหาปัญหา การศึกษาความ
เหมาะสม การวิเคราะห์และการออกแบบ การพัฒนาระบบและการประเมินประสิทธิภาพ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้ผลการพัฒนา
ระบบที่มีความสามารถสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในส่วนงานด้านจัดการข้อมูลลูกค้า ด้านจัดการข้อมูลพนักงาน ด้านจัดการ
ข้อมูลสินค้า ด้านจัดการข้อมูลบริษัทคู่ค้า  ด้านจัดการข้อมูลการขายสินค้า ด้านจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า จัดการข้อมูลการ
รับเข้าสินค้า ด้านจัดการข้อมูลรายจ่าย ด้านจัดการข้อมูลการออกรายงาน ซึ่งการพัฒนาระบบดังกล่าวมีแนวคิดในการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ โดยการพัฒนาระบบได้ใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Basic ที่เหมาะสำหรับการพัฒนาระบบ และโปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft  Access ที่มีความ
เหมาะสมในจัดการฐานข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายของ
ชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ เพื่อสร้างการทำงานที่สะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในการจัดการข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย จัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลพนักงาน จัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลบริษัทคู่ค้า จัดการ
ข้อมูลการขายสินค้า จัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า จัดการข้อมูลการรับเข้าสินค้า จัดการข้อมูลรายจ่าย และจัดการข้อมูลการ
ออกรายงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิจัยวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ทั้งในจัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลพนักงาน จัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลบริษัทคู่ค้า จัดการข้อมูล
การขายสินค้า จัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า จัดการข้อมูลการรับเข้าสินค้า จัดการข้อมู ลรายจ่าย และจัดการข้อมูลการออก
รายงาน ซึ่งการดำเนินงาน และจากการดำเนินงานครั้งนี้ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชา
รัฐ โดยศึกษาจากระบบที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรพงศ์ พัวสื่อ , สุนิตา จำปา (2561) ที่พัฒนาระบบขายปลีก
สินค้า มุ่งเน้นให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว และตรวจสอบสินค้า
ในร้านให้มีความถูกต้องได้ และยังสอดคล้องกับระบบบริหารจัดการร้านหมู่ 7 มินิมาร์ท ของ ธนาวุฒิ โคสอน (2563) ในเรื่อง
ความสามารถของระบบในประเด็นที่สำคัญด้านการเก็บข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการขายสินค้าและ
ข้อมูลลูกหนี้ ทั้งนี้ในงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นได้มุ่งเน้นการพัฒนางานระบบต่าง ๆ ในด้านจัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลพนักงาน 
จัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลบริษัทคู่ค้า จัดการข้อมูลการขายสินค้า จัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า จัดการข้อมูลการรับเข้า
สินค้า จัดการข้อมูลรายจ่าย และจัดการข้อมูลการออกรายงาน ซึ่งได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพระบบดังนี้ ด้านการ
จัดการข้อมูลพื้นฐาน โดยพบว่าผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพในระดับมาก ในเรื่องสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยการค้นหาจาก
รหัส และสามารถบันทึกข้อมูลได้ ด้านการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า โดยพบว่าผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพในระดับมาก
ที่สุด ในเรื่องสามารถคํานวณจำนวนเงินของการสั่งซื้อสินค้าได้ ด้านการจัดการข้อมูลการรับเข้าสินค้า  โดยพบว่าผู้ใช้ระบบ
ประเมินประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด ในเรื่องสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าจากเลขที่ใบสั่งซื้อสินค้าที่ยังไม่รับเข้าได้  ด้านการ
จัดการข้อมูลการขายสินค้า โดยพบว่าผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพในระดับมาก ในเรื่องสามารถเลือกการชำระเงินขาย
สินค้าเป็นเงินสด เงินเชื่อ เงินโอน และบัตรประชารัฐได้ ด้านการจัดการข้อมูลลูกหนี้ โดยพบว่าผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพ
ในระดับมาก ในเรื่องสามารถค้นหาข้อมูลมูลลูกหนี้จาก ชื่อ และ รหัส ด้านการจัดการข้อมูลรายจ่าย โดยพบว่าผู้ใช้ระบบ
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ประเมินประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด ในเรื่องสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายจ่ายได้และด้านการจัดการข้อมูลการออก
รายงาน โดยพบว่าผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพในระดับมาก ในเรื่องรายงานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า จากผลการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบในครั้งนี้มีความสอดคล้องกระบวนการดำเนินงานวิจัย และผลการดำเนินงานวิจัยที่ได้พัฒนาระบบตาม
กระบวนการ SDLC โดยพบผลประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยรวมทุกด้านในระดับมาก ทั้งนี้เพราะจากการพัฒนาระบบที่
สามารถแก้ปัญหาและสร้างความสะดวกในการดำเนินงานของการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการ
ประชารัฐ และมีการออกรายงานที่แสดงผลสรุปได้สอดคล้องต่อความต้องการ ซึ่งสร้างความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรมีการจัดอบรม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ
เพื่อแนะนำการใช้ระบบฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ระบบสอบถามเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น  
  1.2 ควรมีการเก็บข้อมูลสำรอง เพื่อป้องกันข้อมูลศูนย์หายของระบบบริหารจัดการร้านขายของชำที่เข้าร่วม
โครงการประชารัฐ 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ ด้านการจัดการข้อมูล
การรับเข้าสินค้า โดยผู้ใช้ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขในการตัดสินใจในระบบได้เอง เพื่อสร้างความสะดวกในนการดำเนินงาน
มากยิ่งขึ้น และพัฒนาโปรแกรมให้มีรูปแบบที่สวยงามและเหมาะสมกับการใช้งาน 
  2.2 ควรศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐในรูปแบบออนไลน์ โดย
ลูกค้าสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับระบบได้ เพื่อสร้างความสะดวกในการให้บริการลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง 
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การพัฒนาระบบฟาร์มหนูพกุยักษ์ กรณีศึกษาสกลฟาร์ม จังหวัดสกลนคร 
THE DEVELOPMENT OF A GIANT RAT FARM SYSTEM SAKON FARM CASE STUDY SAKON 

NAKHON PROVINCE 
เยาวลักษณ์ ช่วยจันทร์ดี1 วราพร กรีเทพ1 สิริพร พิมพันธ์1 และ สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อวิเคราะห์ออกแบบระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ 2.เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรม 3.เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ 1)กลุ่มเจ้าของกิจการ 2 คน 
2)กลุ่มลูกค้า 8 คน 3)กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัคร 16 คน 4)ผู้เชี่ยวชาญ 4 คน รวมทั้งหมด 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า 1.การวิเคราะห์ออกแบบระบบ ได้ดำเนินการออกแบบในส่วนงานแผนผังบริบทระบบงานใหม่  Context Diagram 
แผนภาพกระแสข้อมูล สำหรับระบบงานของฟาร์มหนูพุกยักษ์ในด้านจัดการข้อมูลหนู ด้านจัดการข้อมูลอาหาร ด้านจัดการ
ข้อมูลลูกค้า ด้านจัดการข้อมูลท่อ ด้านจัดการข้อมูลผู้จัดจำหน่าย ด้านจัดการข้อมูลรับเข้าหนูจากการผสมพันธุ์ ด้านการข้อมูล
สั่งซื้อหนูและอาหาร ด้านการจัดการข้อมูลการรับเข้าหนูและอาหาร ด้านการจัดข้อมูลจัดหนูลงท่อ ด้านการจัดข้อมูลเบิก
อาหาร ด้านการจัดข้อมูลหนูตาย ด้านการจัดข้อมูลขายหนู ด้านจัดการงานขาย และด้านออกรายงาน 2.การพัฒนาระบบ
ผู้วิจัยได้จัดการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Microsoft Access โดยได้ออกแบบหน้าจอระบบงานที่สอดคล้องกับ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ และมีปุ่มควบคุมการทำงานที่ใช้งานง่าย 3.การประเมินประสิทธิภาพการทํางานระบบฟาร์ม
หนูพุกยักษ์ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการทํางานระดับมากทุกด้าน 
 
คำสำคัญ: ระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์, การประเมินประสิทธิภาพ, การพัฒนาระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were to: 1) analyze the giant rat farm system's structure; 2) develop 
a program system; and 3) assess how efficient the giant rat farm system program was. A total of 72 people 
made up the population and sample group, which included: 1) a group of business owners; 2) a group of 
30 customers; 3) a group of 32 volunteer students; and 4) a group of nine specialists. The mean and standard 
deviation were used in the statistical analysis. 
 The research showed that a suitable system model for operation should include the following 
factors in the system design analysis section: data management, food management, customer management, 
pipe management, supplier management, rats breeding management, rats and food ordering management, 
rats and food acceptance management, rats entering the pipe management, food expenses management, 
dead rats management, rats selling management, sales management, and reporting. After developing the 
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system in accordance with the scope of work in many areas, the researchers evaluated the system's 
performance from the viewpoint of its users. It was discovered that the technique was highly effective in 
every way. 
 
Keywords: giant rat farm system, Performance evaluation, system development 
 

บทนำ 
 

 สกลฟาร์ม หนูพุกยักษ์ บ้านหัวนา ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร มีรูปแบบการดำเนินกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ผสมพันธุ์หนูพุกยักษ์ กระบวนการเลี้ยง การจัดการขาย การจัดการอาหาร ซึ่งรูปแบบวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลในฟาร์มยังคงใช้สมุดจดบันทึก ทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลและเกิดความผิดพลาดในการจัดการข้อมูล  
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดการระบบใหม่ โดยการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการ
ฟาร์มหนูพุกยักษ์ ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลภายในฟาร์ม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ ใช้กระบวนการวงจร
พัฒนาระบบ SDLC ฐาปนี เพ็งสุข (2562) เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ในเรื่อง 1. การวางแผนโครงการ (Project 
Planning Phase)  2.การวิเคราะห์ (Analysis Phase) 3. การออกแบบ (Design Phase) 4.การนำไปใช้ (Implementation 
Phase) 5. การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)  และผู้วิจัยยังได้ศึกษางานของ นภสินธุ์ จีนสุทธ และเอกฤทธิ์ 
คล้ายแก้ว (2561) ที่ได้ศึกษาพัฒนาระบบร้านขายยาลพชัย ฟาร์มาซี พบว่าได้ดำเนินการพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Visual 
Basic 2010 โดยใช้ภาษา VB.net และ MySQL ซึ่งสามารถจัดการระบบงานด้านการขายที่จัดเก็บข้อมูลพนักงาน ลูกค้า 
สมาชิกได้ โชว์ตารางข้อมูลรายละเอียดการขายได้ และคำนวนราคาขายได้ และยังได้ศึกษาระบบงานของธนาวุฒิ ชัยชนะ และ
มณีรัตน์ ฤทธิ์สิงห์ (2564) ที่ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านอิเล็กทรอนิกส์เซอร์วิสซึ่งระบบสามารถจัดการในเรื่องข้อมู ล
ลูกค้า ข้อมูลสั่งซื้อ ข้อมูลรับเข้า ข้อมูลการขาย  
 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการดำเนินงานการพัฒนาระบบจากงานวิจัยดังกล่าว และนำมาใช้เป็นแนวทางในเรื่องการ
พัฒนาระบบ ส่วนงาน การออกแบบหน้าจอ ออกแบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยเชื่อ มั่นว่า
จากแนวทางการพัฒนาระบบดังกล่าวจะสามารถพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานให้กับฟาร์มหนู
พุกยักษ์ได้ในทุกด้านของขอบเขตงานอย่างเหมาะสม  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ 
 2) เพื่อพัฒนาระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ 
 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ 
 
 
 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
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1. ประชากร 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
เจ้าของฟาร์มจำนวน 2 คน(กรณีศึกษาสกลฟาร์มหนูพุกยักษ์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร) คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 ลูกค้า 8 คน (ผู้มาซื้อหนูพุกยักษ์ในช่วงเดือนกันยายน2565จากสกลฟาร์มไปเพื่อบริโภค) คัดเลือกแบบสุ่ม
ตามสะดวก 
 ผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศจำนวน 4 คน (อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี) คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 อาสาสมัครผู้ทดลองใช้ระบบจำนวน 16 คน (กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่4)
คัดเลือกแบบสุ่มตามสะดวกภาคสมัครใจ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบเอกสารการวิเคราะห์ออกแบบระบบ (คู่มือโครงงาน 1, 2564) แบบ
เอกสารการพัฒนาระบบ (คู่มือโครงงาน 2, 2565) และแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยและพัฒนา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่องานวิจัยในครั้งนี้ได้ดำเนินการ
สำรวจเอกสาร รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบตลอดจนการพัฒนาระบบ และรวบรวมข้อมูล
จากแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบด้วยเจ้าของร้านจำนวน  2 คน ลูกค้าจำนวน 8 
คน ผู้เชี่ยวชาญระบสารสนเทศจำนวน 4 คน อาสาสมัครผู้ทดลองระบบจำนวน 16 คน รวมทั้งหมด 30 คน  
โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนวิจัย SDLC 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) พิจารณาจากการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
สร้าง ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ของระบบที่จะพัฒนาระบบให้สำเร็จ การทำตารางกำหนดเวลา และดำเนินการโครงการ
ตามแผนที่วางไว้ 
 2. การวิเคราะห์ (Analysis Phase) การรวบรวมปัญหาความต้องการที่มีเพื่อนำไปออกแบบระบบ ศึกษา
ผู้ใช้งานวิเคราะห์การทำงานแบบเดิมและความต้องการที่มีจากระบบใหม่ จากนั้นนำมาสร้างแบบจำลองกระบวนการแผนภาพ
ผังงานระบบ (System Flowchart) และแผนผังบริบทระบบงานใหม่ (Context Diagram) 
 3. การออกแบบ (Design Phase) ระบุลักษณะการทำงาน รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการออกแบบหน้าจอและสร้างฐานข้อมูล คือโปรแกรม Microsoft Access ที่มีการใช้งานที่ง่าย 
 4. การนำไปใช้ (Implementation Phase) เป็นระบบที่นำมาใช้งานได้จริง และระบบสามารถตอบสนอง
ฟังก์ชันการทำงานของระบบ อีกทั้งยังต้องจัดเตรียมขั้นตอนการสนับสนุนส่งเสริมการใช้งาน ฝึกอบรมผู้ใช้งานจริง เอกสาร
ประกอบระบบ และแผนการช่วยเหลือระบบได้อย่างต่อเนื่อง 
 5. การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) เป็นระยะที่ใช้เวลานานที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระยะ
อื่นๆ เพราะเนื่องจากเมื่อใช้งานนานเข้าระบบอาจมีการชำรุดต้องได้รับการซ่อมแซม ระบบต้องได้รับการบำรุงรักษาตลอดและ
สามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆกับระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ 
 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ในส่วนการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหาแบบสรุปเนื้อหาเชิงบรรยาย และสำหรับการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติในรูปแบบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วจึงนำค่าเฉลี่ยมาแปลผล ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51 – 
5.00 ประสิทธิภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51– 4.50 ประสิทธิภาพมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ประสิทธิภาพปานกลาง ค่าเฉลี่ย 
1.51 – 2.50 ประสิทธิภาพน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ ผู้วิจัยได้เริ่มจากการศึกษาความต้องการรูปแบบการใช้งาน
ระบบในด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ที่สามารถจัดการข้อมูลหนู จัดการข้อมูลอาหาร จัดการข้อมูลท่อ จัดการข้อมูลลูกค้า 
จัดการข้อมูลผู้จัดจำหน่ายได้ รูปแบบการใช้งานด้านการจัดการงานขาย ที่สามารถจัดการข้อมูลรับเข้าหนูและอาหาร จัดก าร
ข้อมูลสั่งซื้อหนูและอาหาร จัดการข้อมูลการขาย จัดการข้อมูลผสมพันธุ์ จัดการข้อมูลจัดหนูลงท่อ จัดการข้อมูลเบิกอาหารได้ 
จัดการข้อมูลหนูตาย จัดการข้อมูลรายจ่าย จัดการออกรายงานได้ จากความต้องการดังกล่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ดําเนินการ
ออกแบบระบบงานใหม่ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบกําหนดความสามารถของ
ระบบ และมีการสั่งงานด้วยปุ่มทั้งยังแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลของขอบเขตที่กล่าวมาข้างต้น และออกรายงานข้อมูล
ต่างๆหน้าจอระบบถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งสามารถนำเสนอการวิเคราะห์ออกแบบระบบในประเด็นต่างๆ 
ได้ดังนี้  

 
ภาพประกอบที่ 1 แผนผังบริบทระบบงานใหม่ Context Diagram 

 
จากภาพประกอบที่ 1 แสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้กับระบบ และสามารถแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เจ้าของ

ฟาร์ม ลูกค้า ที่สามารถกรอกข้อมูล และรับข้อมูลได้ 
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ภาพประกอบที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 กระบวนการที่ 1.0 จัดการข้อมูลพื้นฐาน 
 
จากภาพประกอบที่ 2 แสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้กับระบบ คือ เจ้าของฟาร์มที่สามารถกรอกข้อมูลพื้นฐาน

ได้ ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน และบันทึกข้อมูลพื้นฐานได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระวนการที่ 3.0 จัดการข้อมูลหนูตาย 
 

 จากภาพประกอบที่ 3 แสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้กับระบบ คือ เจ้าของฟาร์มที่สามารถกรอกข้อมูล
จำนวนหนูที่ได้ สามารถปรับปริมาณหนูในฟาร์ม บันทึกข้อมูลหนูตายได้ 
 

2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสกลฟาร์มหนูพุกยักษ์ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบที่สอดคล้องกับกระบวนการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ประกอบด้วย 1) ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน :ข้อมูลหนู ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลท่อเลี้ยงหนู ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย 
ข้อมูลอาหาร 2) จัดการข้อมูลผสมพันธุ์หนู 3) จัดการข้อมูลสั่งซื้อหนู 4) จัดการข้อมูลสั่งซื้ออาหาร 5) จัดการข้อมูลรับเข้าหนู 
6) จัดการข้อมูลรับเข้าอาหาร 7) จัดการหนูลงท่อ 8) จัดการข้อมูลเบิกอาหาร 9) จัดการข้อมูลหนูตาย 10) จัดการข้อมูลการ
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ขาย 11) จัดการข้อมูลรายจ่าย 12) จัดการข้อมูลออกรายงาน ทั้งนี้การดําเนินงานของระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ มีรูปแบบการ
ดําเนินงานดังนี้ 1) การนําข้อมูลในส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยการนําเข้าข้อมูลในเรื่องข้อมูลหนู ข้อมูลลูกค้า 
ข้อมูลจัดการท่อ ข้อมูลอาหาร ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย โดยเมื่อมีครบถ้วนแล้วระบบจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล และ
สามารถแสดงผลข้อมูลออกมาทางหน้าจอ 2) การค้นหาข้อมูล จะสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกระบบโดยวิธีการค้นหาจากรหัส 
และจากชื่อรายการ 3) การสรุปผลข้อมูล จะสามารถสรุปผลข้อมูลได้ทุกระบบการทํางานโดยดึงข้อมูลมาใช้ และแสดงผล
ข้อมูล ด้วยการระบุข้อมูลตามเงื่อนไขของแต่ละระบบงาน 4) การออกรายงาน สามารถสืบค้นได้จากเงื่อนไขที่กําหนดเช่น 
ประเภทรายงาน และวัน เดือน ปี ที่ต้องการออกรายงาน ซึ่งสามารถนําเสนอผลการพัฒนาระบบได้ดังนี้ 

 
ภาพประกอบที่ 4 หน้าจอจัดการข้อมูลพื้นฐานหนู 

 
จากภาพประกอบที่ 4 แสดงถึงการดําเนินงานในหน้าจอการจัดการข้อมูลพื้นฐานหนูของระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ 

ประกอบด้วย รหัสประเภทหนู ชื่อประเภทหนู จำนวนหนูคงเหลือ และตารางแสดงรายละเอียดหนู 
 

 
ภาพประกอบที่ 5 หน้าจอจัดการข้อมูลพื้นฐานลูกค้า 
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จากภาพประกอบที่ 5 แสดงถึงการดําเนินงานในหน้าจอการจัดการข้อมูลพื้นฐานลูกค้าของระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ 
ประกอบด้วย รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ และตารางแสดงรายละเอียดลูกค้า 

 
ภาพประกอบที่ 6 หน้าจอการสั่งซื้อหนู 

 
จากภาพประกอบที่ 6 แสดงถึงการดําเนินงานในหน้าจอการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อหนูของระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ 

ประกอบด้วย รหัสสั่งซื้อ รหัสผู้จัดจำหน่าย วันที่สั่งซื้อ ราคารวม และตารางแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ 

 
ภาพประกอบที่ 7 หน้าจอการขาย 

 
ภาพประกอบที่ 7 แสดงถึงการดําเนินงานในหน้าจอการจัดการข้อมูลการขายของระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ 

ประกอบด้วย รหัสการขาย ชื่อลูกค้า วันที่ขาย ราคารวม และตารางแสดงรายละเอียดการขาย 
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3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ และประเมินประสิทธิภาพระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ 
ได้ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ แสดงดังตารางประกอบที่ 1  
 
ตารางประกอบที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพการทำงานของระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ 

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ �̅� S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิภาพระบบ 

1.ด้านการจัดข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 สามารถ ค้นหาข้อมูลหนูเนื้อ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนูได้ 4.00 1.33 มาก 
1.2 สามารถ เพ่ิม ลบ ข้อมูลหนูเนื้อ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนูได้ 3.53 1.43 ปานกลาง 
1.3 สามารถ แสดงข้อมูลจัดการหนู 4.07 1.25 มาก 
1.4 สามารถ บันทึกข้อมูลหนู 3.53 1.43 ปานกลาง 

โดยรวม 3.78 1.24 ปานกลาง 
2.ด้านการสั่งซื้อ 
2.1 สามารถ เพ่ิม ลบ ข้อมูลการสั่งซื้อหนู 4.13 1.22 มาก 
2.2 สามารถ เลือกผู้จัดจำหน่ายได้ 4.07 1.20 มาก 
2.3 สามารถ คำนวณราคารวมทั้งหมดได้ 4.13 1.10 มาก 
2.4 สามารถ บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อได้ 4.20 1.12 มาก 

โดยรวม 4.13 1.09 มาก 
3.ด้านการรับเข้า 
3.1 สามารถ เพ่ิม ลบ ข้อมูลการรับเข้าหนู 4.13 1.22 มาก 
3.2 สามารถ ค้นหาข้อมูลสั่งซื้อหนู 4.00 1.17 มาก 
3.3 สามารถ เลือกวันที่รับเข้าหนู 4.13 1.16 มาก 
3.4 สามารถ แสดงข้อมูลการรับเข้าหนู 4.13 1.38 มาก 
3.5 สามารถ บันทึกข้อมูลรับเข้าหนู 3.67 1.42 ปานกลาง 

โดยรวม 4.01 1.12 มาก 

4.ด้านการรับเข้าหนูจากการผสมพันธ์ุ 
4.1 สามารถ เพ่ิม ลบ ข้อมูลการรับเข้าหนูจากการผสมพันธุ์ 4.00 1.33 มาก 
4.2 สามารถ เลือกท่อที่ผสมพันธุ์แล้วได้ 3.93 1.25 ปานกลาง 
4.3 สามารถ บันทึกการรับเข้าหนูจากการผสมพันธุ์ 4.20 1.10 มาก 
4.4 สามารถ แสดงข้อมูลการรับเข้าหนูจากการผสมพันธุ์ 4.13 1.12 มาก 

โดยรวม 4.06 1.09 มาก 
 

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ �̅� S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิภาพระบบ 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

143 
 

5.ด้านการเบิกอาหาร 
5.1 สามารถ เพ่ิม ลบ ข้อมูลการเบิกอาหารได้ 4.00 1.23 มาก 
5.2 สามารถ เลือกอาหารและจำนวนอาหารได้ 4.00 1.33 มาก 
5.3 สามารถ แสดงข้อมูลการเบิกอาหารได้ 4.20 1.18 มาก 
5.4 สามารถ บันทึกข้อมูลการเบิกอาหาร และปรับปริมาณเบิก
อาหารได้ 

3.73 1.41 
ปานกลาง 

โดยรวม 3.98 1.16 ปานกลาง 
6.ด้านการจัดการหนูตาย 
6.1 สามารถ เพ่ิม ลบ ข้อมูลหนูตายได้ 4.27 1.08 มาก 
6.2 สามารถ เลือกหนูและท่อหนูที่ตายได้ 4.20 1.12 มาก 
6.3 สามารถ เลือกจำนวนหนูที่ตายได้ 4.40 1.10 มาก 
6.4 สามารถ บันทึกข้อมูลหนูตาย และปรับปริมาณหนูได้ 4.13 1.27 มาก 
6.5 สามารถ แสดงข้อมูลหนูที่ตายได้ 3.47 1.52 ปานกลาง 

โดยรวม 4.09 1.07 มาก 
7.ด้านการขายหนู 
7.1 สามารถ เพ่ิม ลบ ข้อมูลการขายหนู 4.20 1.06 มาก 
7.2 สามารถ เลือกประเภทหนู จำนวนหนูที่ขายได้ 4.27 1.14 มาก 
7.3 สามารถ คำนวณราคาขายรวมทั้งหมดได้ 4.20 1.12 มาก 
7.4 สามารถ บันทึกข้อมูลการขายหนูพุกและปรับสต็อกหนูพุกได้ 4.20 1.18 มาก 
7.5 สามารถ พิมพ์ข้อมูลการขายได้ 4.00 1.39 มาก 

โดยรวม 4.17 1.10 มาก 

8.ด้านการออกแบบรายงาน 
8.1 สามารถ ออกแบบรายงานข้อมูลหนูได้ 4.07 1.36 มาก 
8.2 สามารถ ออกแบบรายงานข้อมูลอาหารได้ 4.07 1.08 มาก 
8.3 สามารถ ออกแบบรายงานข้อมูลท่อเลี้ยงหนูได้ 4.20 1.18 มาก 
8.4 สามารถ ออกแบบรายงานข้อมูลผู้จัดจำหน่ายได้ 4.33 1.09 มาก 
8.5 สามารถ ออกแบบรายงานข้อมูลลูกค้าได้ 4.27 1.14 มาก 
8.6 สามารถ ออกแบบรายงานระบบสั่งซื้อหนู อาหารได้ 4.40 1.10 มาก 
8.7 สามารถ ออกแบบรายงานระบบรับเข้าหนู อาหารได้ 4.33 1.15 มาก 
8.8 สามารถ ออกแบบรายงานรับเข้าหนูผสมพันธุ์ได้ 4.20 1.18 มาก 
8.9สามารถ ออกแบบรายงานเบิกอาหารได้ 4.20 1.24 มาก 
8.10สามารถ ออกแบบรายงานขายหนูได้ 4.07 1.36 มาก 
8.11สามารถ ออกแบบรายงานหนูตายได้ 4.09 1.07 มาก 

โดยรวม 4.21 1.11 มาก 
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จากตารางประกอบที่ 1 แสดงให้เห็นว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการออกแบบรายงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.21) 
ด้านการขายหนู ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.17) ด้านการสั่งซื้อหนู ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.13) การจัดการหนูตาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.09) 
ด้านการรับเข้าหนูจากการผสมพันธุ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.06) และด้านรับเข้าหนูค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.01) มีระดับการประเมิน
ประสิทธิภาพระดับมาก และด้านการเบิกอาหาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ(3.98) และด้านจัดการข้อมูลพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (3.78) มี
ระดับการประเมินประสิทธิภาพระดับปานกลางตามลำดับ 

 
จากการศึกษาวิจยัครั้งนี้ สามารถนําเสนอองค์ความรู้ใหม่ จากการดําเนินงานโดยกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 5 

ขั้นกิจกรรม ได้ดังภาพประกอบที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 8 แผนภาพการดําเนินงานโดยกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 5 ขั้นกิจกรรม 

 
จากภาพประกอบ 8 แสดงถึงองค์ความรู้จากการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ จากกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 5 ขั้น

กิจกรรม โดยเริ่มจากขั้นกิจกรรมที่ 1 การวางแผนโครงการ โดยพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง ศึกษา
ปัญหาและความเป็นไปได้ของระบบที่จะพัฒนาระบบให้สำเร็จ การทำตารางกำหนดเวลา และดำเนินการโครงการตามแผนที่
วางไว้ 2 การวิเคราะห์ การรวบรวมปัญหาความต้องการที่มีเพื่อนำไปออกแบบระบบ ศึกษาผู้ใช้งานวิเคราะห์การทำงาน
แบบเดิมและความต้องการที่มีจากระบบใหม่ จากนั้นนำมาสร้างแบบจำลองกระบวนการแผนภาพผังงานระบบโปรแกรมที่ใช้
จะมี Microsoft Access 2019 ใช้ออกแบบระบบ Microsoft Word 2010 ใช้ออกแบบ DFD PowerPoint 2019 ใช้ออกแบบ 
FlowChrat 3 การออกแบบ กำหนดปุ่มเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก และออกแบบรายงานตามเงื่อนไข 4 การนำไปใช้ ระบบสามารถ
ตอบสนองฟังก์ชั่นการทำงานของระบบได้จริง 5 การบำรุงรักษา ระบบต้องได้รับการบำรุงรักษาระบบตลอดเวลา หรือจัดทำ
คู่มือการใช้งานเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 
 

อภิปรายผล 
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 การวิเคราะห์ออกแบบและการพัฒนาระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ครั้งนี้ ดําเนินงานตามกระบวนการ SDLC 5 ขั้น
กิจกรรม ฐาปนี เพ็งสุข (2562) ที่มุ่งเน้นกระบวนการทํางานตั้งแต่การค้นหาปัญหา การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การนำไปใช้ และการบํารุงรักษาระบบ และการวิจัยครั้งนี้ได้ผลการพัฒนาระบบที่มีความสามารถ สนับสนุนการ
ดําเนินงานทั้งในส่วนงานจัดการข้อมูลพื้นฐานในเรื่อง พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ วัตถุดิบอาหาร ท่อสำหรับเลี้ ยงหนู ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย 
ในส่วนงานเรื่องจัดการสั่งซื้อหนูและอาหาร จัดการรับเข้าหนูและอาหาร จัดการการขาย จัดการจัดหนูลงท่อ จัดการผสมพันธุ์
หนู จัดการเบิกอาหาร และการออกรายงาน ทั้งนี้ในส่วนการพัฒนาระบบ ได้มีการแบ่งขอบเขตของกระบวนการย่อยที่จำเป็น
สำหรับการพัฒนาระบบ โดยวงจรการพัฒนาจะทำการจัดกลุ่มกิจกรรมต่างๆออกเป็นกิจกรรมย่อย โดยการพัฒนาระบบและ
จัดการฐานข้อมูลในครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 ในจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบตลอดจนการจัดการ
สั่งซื้อหนูและอาหาร จัดการรับเข้าหนูและอาหาร จัดการการขาย จัดการจัดหนูลงท่อ จัดการผสมพันธุ์หนู จัดการเบิกอาหาร 
จัดการรายจ่าย และการออกรายงาน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับระบบงาน ของนภสินธุ์ จีน
สุทธ์ และเอกฤทธิ์ คล้ายแก้ว (2561) ในเรื่องระบบงานด้านการขายที่จัดเก็บข้อมูลลูกค้า โชว์ตารางข้อมูลรายละเอียดการขาย
ได้ และคำนวนราคาขายได้ ระบบงานของณัฐสุดา มานิชย์สาร  (2563) ในเรื่องระบบงานด้านการรับเข้าสินค้า โชว์ตาราง
รายละเอียดการรับเข้าได้ เพิ่มข้อมูลลูกค้า แสดงข้อมูลลูกค้า  แสดงข้อมูลสั่งซื้อสินค้า และคำนวณราคาการสั่งซื้อได้ สำหรับ
การประเมินประสิทธิภาพระบบพบว่าด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ด้านการจัดการผสมพันธุ์หนู ด้านการสั่งซื้อหนู ด้านการ
สั่งซื้ออาหาร ด้านการรับเข้าหนู ด้านการรับเข้าอาหาร ด้านจัดหนูลงท่อ ด้านการเบิกอาหาร ด้านการจัดการหนูตาย ด้านการ
จัดการรายจ่าย ด้านการออกรายงาน ได้รับการประเมินประสิทธิภาพระดับมากทุกด้าน ซึ่งได้พบประเด็นสำคัญถึงการประเมิน
ระบบในด้านจัดการข้อมูลพื้นฐาน ที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพมากที่สุดในเรื่องการค้นหาข้อมูล สามารถ เพิ่ม ลบ ข้อมูล
ได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ สำหรับด้านการสั่งซื้อ ได้รับการประเมินประสิทธิภาพมากที่สุดในเรื่องการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
การสั่งซื้อได้ สามารถคำนวณราคาที่สั่งซื้อได้ สามารถบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อได้ สำหรับด้านการรับเข้าได้รับการประเมิน
ประสิทธิภาพมากที่สุดในเรื่องการค้นหาข้อมูลการรับเข้าหนูได้ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลการรับเข้า สามารถบันทึกข้อมูล
รับเข้าได้ และสำหรับด้านการจัดหนูลงท่อได้รับการประเมินประสิทธิภาพมากที่สุดในเรื่องการเลือกประเภทหนูที่จัดลงท่อได้ 
ทั้งนี้ที่ผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อระบบในระดับประสิทธิภาพมากที่สุดอันเนื่องมาจากระบบมีปุ่มคอนโทลที่สามารถใช้งานได้
ง่ายไม่ซับซ้อน เช่น ปุ่มเพิ่มข้อมูล ปุ่มลบ ปุ่มบันทึกข้อมูล หรือปุ่มแก้ไข และมีตารางแสดงรายละเอียดที่จัดเจน ง่ายต่อการ
ตรวจสอบข้อมูลนั้นข้อมูล 
 ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ ทางผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยเจ้าของฟาร์มจำนวน 2 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ลูกค้า 8 คน คัดเลือกแบบสุ่มตามสะดวก ผู้เชี่ยวชาญ
สารสนเทศจำนวน 4 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง อาสาสมัครผู้ทดลองใช้ระบบจำนวน 16 คน คัดเลือกแบบสุ่มตามสะดวก
ภาคสมัครใจ โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติรูปแบบของค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภ าพระบบฟาร์มหนูพุก
ยักษ์ที่พัฒนาขึ้น ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ประสิทธิภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51– 4.50 ประสิทธิภาพมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 – 
3.50 ประสิทธิภาพปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ประสิทธิภาพน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ประสิทธิภาพน้อยที่สุด พบว่า ผู้
ประเมินประสิทธิภาพได้ทำการประเมินประสิทธิภาพระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ ในด้านจัดการข้อมูลหนู ด้านจัดการข้อมูลอาหาร 
ด้านจัดการข้อมูลลูกค้า ด้านจัดการข้อมูลท่อ ด้านจัดการข้อมูลผู้จัดจำหน่าย ด้านจัดการข้อมูลรับเข้าหนูผสมพันธุ์ ด้านการ
ข้อมูลสั่งซื้อหนูและอาหาร ด้านการจัดการข้อมูลการรับเข้าหนูและอาหาร ด้านการจัดข้อมูลจัดหนูลงท่อ ด้านการจัดข้อมูล
เบิกจัดการอาหาร ด้านการจัดข้อมูลหนูตาย ด้านการจัดข้อมูลขายหนู ด้านจัดการงานขาย ด้านออกรายงาน ได้ประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานระบบจากผู้ใช้ระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการทํางานระดับมากทุกด้าน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1 ควรมีการจัดอบรม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์เพื่อแนะนําการใช้ระบบฯ และเปิด
โอกาสให้ผู้ใช้ระบบสอบถามเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น  
  1.2 ควรมีการเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับระบบงานหรือองค์กร 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านการจัดการซ่อม ด้านการจัดการติดตั้งโดยผู้ใช้
ระบบสามารถกําหนดเงื่อนไขในการตัดสินใจในระบบได้เอง เพื่อสร้างความสะดวกในนการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น 
  2.2 ควรศึกษาและพัฒนาระบบฟาร์มหนูพุกยักษ์ในรูปแบบออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ
ระบบได้ เพื่อสร้างความสะดวกในการให้บริการลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง 
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ระบบบริหารการจัดการร้านขายขนมเครป 
THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SYSTEM CREPES 
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บทคัดย่อ 
 

 วิจัยนี้เป็นวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ออกแบบระบบบริหารจัดการร้านขายขนมเครป พัฒนาระบบการจัดการร้านขาย
ขนมเครป และประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการร้านขายขนมเครป วิธีในการศึกษาและพัฒนาระบบใช้กระบวนการของวงจร
การพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) ประชากรกลุ ่มเป้าหมายคือ เจ้าของร้าน 1 คน พนักงาน 2 คน 
อาสาสมัครผู้ทดลองระบบ 32 และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 9 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือ
ที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ประกอบด้วย 1) คู ่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2) คู ่มือการพัฒน าระบบ 3) แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเนื้อหา และใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ได้ดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 7 ขั้น  

ผลการศึกษาพบว่า 1) การวิเคราะห์และออกระบบร้านขายขนมเครป มีการออกแบบแผนผังบริบทใหม่ แผนภาพกระแส
ข้อมูล แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล 2)การพัฒนาระบบบริหารการจัดการร้านขายเครป ได้จัดการฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม 
Access และพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Visual Basic โดยได้พัฒนาส่วนงานที่เหมาะสมตามการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ในด้าน
การจัดการข้อมูลพื้นฐานในส่วนงานข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลวัตถุดิบ ด้านจัดการขาย ด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ 
ด้านการรับเข้าวัตถุดิบ และด้านออกรายงาน 3)ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบพบว่าอยู่ในระดับมาก ในด้าน ด้านจัดการข้อมูล
พื้นฐาน ด้านจัดการขาย ด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ ด้านการรับเข้าวัตถุดิบ ด้านการออกรายงาน   
 
คำสำคัญ: ระบบการจัดการ, การพัฒนาระบบ, วงจรพัฒนาระบบ 

  
Abstract 

 
 This purpose of this research are to analyze the design of the management system for a crepe shop, 
to develop a management system for a crepe shop, and to evaluate the efficiency of the management system 
for a crepe shop. The means for studying and developing the system is the System Develop Life Cycle (SDLC) . 
The research samples are selected through purposive sampling including one shopkeeper, two employees, thirty-
two volunteers, and nine information technology experts. The tools used in this research consist of 1 )  System 
Analysis and Design Manual 2 )  System Development Manual 3 )  System Performance Assessment Form for 
content analytics in which mean value and standard deviation value are applied together with other statistics 
for the research statistics analysis.  The results of the study show that the system was developed to be user-
friendly by supporting the necessary information for work in the field of Management including employee 
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information, customers, raw materials, raw material purchases, sales and reports.  The developed management 
system for the crepe shop has a high level of efficiency in all aspects. 
 
Keywords: System Analysis, System Development, System Performance 
 

บทนำ 
 ปัจจุบันระบบ POS เป็นระบบที่สนับสนุนสำหรับในการขายสินค้าโดยจะสนับสนุนการทำงานในส่วนหน้าร้าน ใน
เรื่องการขายสินค้า และหลังร้านในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกสบาย ทำให้ประหยัดเวลา และประหยัด
งบประมาณจากการวางแผนของโปรแกรมในด้านการจัดซื้อสินค้า ทำให้หลายร้านเลือกใช้ระบบนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีอีกหลาย
ร้านที่ระบบ POS ยังไม่สมบูรณ์ เช่น การคำนวณผิดพลาด ล่าช้า ใช้งานยาก ใช้เวลานานในการทำความเข้าใจ ส่งผลให้
พนักงานเกิดความสับสนทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดการต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าต้องใช้เวลานานในการรอสินค้า ส่งผลถึง
ความเชื่อมั่นของลูกค้าได้ 

ร้านขนมเครป Crepes A Day – Eat up สนามบินน้ำ เป็นร้านขายขนมเครป และน้ำหวาน ซึ่งก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มี
การใช้ระบบงาน POS มาเป็นระยะเวลา 1 ปี และระบบที่ใช้งานอยู่ก็ยังมีปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ใช้งานยาก ยากต่อ
การเข้าใจ ทำให้พนักงานใช้ระยะเวลานานในการเข้าใจส่งผลให้เกิดความล่าช้าการคำนวณเกิดข้อผิดพลาดในบางครั้งในเรื่อง
ของการแสดงวัตถุดิบคงเหลือ การคำนวณปริมาณสั่งซื้อวัตถุดิบในแต่ละครั้ง เพราะร้าน Crepes A Day – Eat Up เป็น
ร้านแฟรนไชส์ซึ่งจะสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นอาทิตย์ไม่สามารถสั่งแล้วมาส่งได้เลย 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความต้องการที่จะศึกษาพัฒนาระบบ POS ของร้าน 
Crepe A Day – Eat up เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาข้างต้นได้ ซึ่งผู้จัดทำจะพัฒนาระบบ POS ให้ใช้งานง่าย รวดเร็ว แม่นยำ 
สามารถคำนวณการสั่งซื้อวัตถุดิบในแต่ละครั้งได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก พงศ์เพชร พงษ์พรม (2563) ที่ได้
พัฒนาระบบร้านคม ฟิชชิ่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายอะไหล่ตกปลา โดยระบบมีความสามารถในการ
จัดการ ด้านการขายสินค้า หน้าจอการขายสินค้าเป็นรหัสสินค้า ผู้วิจัยจึงจะใช้แนวทางดำเนินงานการพัฒนาครั้งนี้ที่สนับสนุน
การทำงานการขายสินค้า ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ ธนาวุฒิ ชัยชนะ(2564) ที่พัฒนาระบบร้านอิเล็กทรอนิกส์เซอร์วิสได้
ศึกษาแนวคิดพัฒนาองค์กรด้วยจัดการรับเข้าสินค้าเพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเข้าสินค้า การจัดการ
สั่งซื้อสินค้า ผู้วิจัยจึงใช้แนวทางดำเนินงานการพัฒนาครั้งนี้ที่สนับสนุนการสั่งซื้อสินค้า และระบบรับเข้าสินค้า 

วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC) คือ เป็นกระบวนการพัฒนาระบบงานหรือ
เทคโนโลยี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาธุรกิจ และตอบสนองความต้องการ เป็นการพัฒนาระบบใหม่ให้ดีขึ้นมี 7 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่1 
การค้นหาปัญหาองค์กรเป็นกิจกรรมีที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในการปรับปรุงโดยจัดลำดับปัญหาความสำคัญ 
และสามารถแก้ไขปัญหาที่มีในองค์กรณ์ ขั้นที่2 การศึกษาความเหมาะสม จะเปลี่ยนแปลงระบบให้เสียค่าใช้จ่าย และ เวลา ให้
น้อยที่สุดแต่ให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่พอใจ และความต้องการของผู้บริหาร  
ขั้นที่3 การวิเคราห์  เป็นการรวบรวมปัญหาที่มีอยู่โดยวิเคราะห์จากระบบเดิม จากนั้นนำผลวิเคราะห์มาเขียนเป็น FlowChart 
ขั้นที่4 การออกแบบ เป็นการออกแบบแนวคิดเพื่อแก้ปัญหา เน้นการออกแบบโครงร่างเป็นกระดาษ และส่งให้ผู้ออกแบบ
ระบบไปออกแบบระบบซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นเทคนิค รายละเอียด อุปกรณ์ที่ใช้ ชนิดของฐานข้อมูลเครื่อข่ายที่เหมาะสม ลักณะ
ข้อมูลนำเข้า ลักษณะงานที่เกิด และผลลัพธ์ที่ได้ ขั้นที่5 การพัฒนาและทดสอบ เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม พัฒนาจาก
การที่เขียนกระดาษไว้และนำมาทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด ตรวจสอบความถูกต้อง ความต้องการ ก่อนใช้งานระบบจริง ขั้นที่
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6 การติดตั้ง เป็นขั้นกตอนการพัฒนาจนสมบูรณ์ เริ่มใช้งานจริง ใส่ส่วนของงานนี้ยังต้องมีการอบรมผู้ใช้งาน มีเอกสารประกอบ
ระบบ และเอกสารบริให้วามช่วยเหลือ เพื่อทำให้ระบบเป็นไปได้ดีต่อเนื่อง ขั้นที่7 การซ่อมบำรุง ผู้ใช้อาจเกิ ดปัญหาภายหลัง
จากการใช้งานของระบบ จึงคิดกำหนดค้นหาปัญหาอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล  ออกการทำงานแก้ไขและติดตั้ง ฝึกอบ
รบให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้ทราบความพึงพอใจชองผู้ใช้งาน 

จากการทำระบบครั้งนี้มีความสำคัญได้มีการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลพื้นฐาน การขายสินค้า การสั่งซื้อ การ
รับเข้าวัตถุดิบ และการออกรายงาน จากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ระบบสามารถ เก็บข้อมูลได้อย่างแม่นยำและลดความซ้ำซ้อน
ของข้อมูลมีหน้าจอขายสินค้าที่สามารถตัดสต๊อกวัตถุดิบที่มีอยู่ในระบบได้  การสั่งซื้อที่สามารถค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อวันที่
จำนวนที่สั่ง การรับเข้าวัตถุดิบสามารถตรวจสอบจำนวนที่สั่งซื้อว่าผิดพลาดหรือไม่ และการออกรายงานการขายยอดขาย
ประจำเดือน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารการจัดการร้านขายขนมเครป 
 2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการร้านขายขนมเครป 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการร้านขายขนมเครป 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าของร้านจํานวน 1 คน พนักงานจํานวน 2 คน(กรณีศึกษาร้าน Crepes A Day – 
Eat up) คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศจํานวน 9 คน (จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี) คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงอาสาสมัครผู้ทดลองระบบจํานวน 32 คน (คัดเลือกโดยภาคสมัครใจจากนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือสําหรับดําเนินงานดังนี้คือ 
   1) คู่มือวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือโครงงาน 1,2564) 
   2) คู่มือพัฒนาระบบ (คู่มือโรงงาน 2,2565) 
   3) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการร้านขายเครป 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) การรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยรวบรวมข้อมูลวิธี
การศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ 2) การรวบรวมข้อมูลการพัฒนาระบบโดยผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศทั้งสิ้น จำนวน 9 
คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นผู้ให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง 3) การรวบรวมข้อมูลด้วยการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบ โดยผู้ประกอบการ 1 คน พนักงาน 2 คน จากร้านขายเครป Crepes A Day – Eat up กรณีศึกษาการจัดการ
ร้านขายเครป และอาสาสมัครทดลองระบบจำนวน 32 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั ้งนี้ ในส่วนการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการขายขนมเครปได้ดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา สําหรับการศึกษาประสิทธิภาพต่อระบบบริหารจัดการร้านขายขนมเครป ได้ดําเนินการ
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพต่อระบบโปรแกรมบริหารจัดการร้าน
อิเล็กทรอนิกส์เซอร์วิส ดังนี้ค่าเฉลี่ยต่อไปนี้ 
     ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  ประสิทธิภาพมากที่สุด    
     ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ประสิทธิภาพมาก  

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  ประสิทธิภาพปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  ประสิทธิภาพน้อย  
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  ประสิทธิภาพน้อยที่สุด 

 ขั้นตอนการวิจัย  
 SDLC 7 ขั้น โดยมีขั้นตอนการทำงาน SDLC 7 ชั้นดังนี้ ขั้นที่1 กำหนดปัญหา วิเคราะห์หาโปรแกรมที่เหมาะสมในการ 
การจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลวัตถุดิบ การจัดการขาย การสั่งซื้อ การรับเข้าวัตถุดิบ 
และออกรายงาน ขั้นที่2 ศึกษาความเหมาะสม ประเมินความเหมาะสมของผู้พัฒนาระบบความชำนาญในการเขียนโปรแกรม และ
ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาระบบ ขั้นที่3 วิเคราะห์ระบบ โปรแกรมที่เหมาะสนในการการจัดการข้อมูลพื้นฐาน Access และ Visual 
Basic ในการออกแบบ Button การใช้งาน ขั้นที่4 ออกแบบ ออกแบบการหน้าจอให้มีความเหมาะสมโดยเน้นไปที่การใช้งานง่าย
ของโปรแกรมเพื่อไม่ให้มีการซ้ำซ้อนของข้อมูล ขั้นที่5 ทดสอบระบบ เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนาระบบเสร็จได้มีการทดลองใช้งานก่อนที่จะ
ไปใช้งานจริง และได้ทำแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการใช้งานในด้าน ข้อมูลพื้นฐาน การจัดการขาย การสั่งซื้อ การรับเข้า 
และการออกรายงาน ขั้นที่6 ติดตั้งระบบ หลังจากที่ได้ทำการทดสอบระบบสมบูรณ์แล้วได้ติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง ขั้นที่7 การ
ซ่อมบำรุงระบบ หลังจากที่ติดตามระบบผู้พัฒนาได้มีการติดติดการใช้งานเพื่อมองถึงปัญหาและการแก้ไขปรับปรุงของโปรแกรม 
และเขียนคู่มือการใช้ใหม่หากมีการแก้ไข  
  

ผลการวิจัย 
 1.ศึกษาการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการร้านขายขนมเครป ในส่วนการดำเนินงานได้วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
การจัดการฐานข้อมูลได้ใช้ Microsoft Access โดยผู้วิจัยได้วางแผนในการออกแบบระบบที่สามารถเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล
พนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลวัตถุดิบ ด้านจัดการขาย ด้านสั่งซื้อวัตถุดิบ ด้านรับเข้าวัตถุดิบ ซึ่งสามารถนำเสนอผล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบในส่วนสำคัญดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 1 แผนผังบริบทระบบงานใหม่ 
  
 จากภาพประกอบที่ 1 แสดงถึงการดําเนินงานออกแบบแผนผังบริบทงานใหม่ ประกอบด้วยการออกแบบ การ
ดําเนินงานในส่วนลูกค้า ส่วนพนักงาน ส่วนของผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้าน 

ผังงานขั้นตอนการทำงานของกระบวนการจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบงานใหม่ 
กระบวนการจัดข้อมูลพื้นฐานมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 
1) พนักงานป้อนข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลวัตถุดิบ 
2) ระบบตรวจสอบความครบถ้วนการกรอกข้อมูล  
3) ระบบบันทกึข้อมูลพื้นฐานลงตารางข้อมูลในฐานข้อมูล 
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แผนภาพข้อมูลระดับที่ 1 ของระบบบริหารการจัดการร้านขายเครป มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 
สำหรับการ 

 
 

ภาพประกอบที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1  
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ภาพประกอบที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (ต่อ) 

 
จากภาพประกอบที่ 2 แสดงให้เห็นถึงแผนภาพกระแสข้อมูล 1) กระบวนการที่ 1.0 ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน จาก

เจ้าของร้านโดยเจ้าของร้านทำการกรอกข้อมูล พนักงาน เข้าสู่ระบบ 2) กระบวนการที่ 2.0 พนักงานสั่งซื้อวัตถุดิบ เมื่อวัตถุดิบ
ไม่พอที่จะทำสินค้าและบริการ โดยผ่านตัวแทนจำหน่าย 
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 3) รับเข้าวัตถุดิบ 3.0 เมื่อตัวแทนจำหน่ายมาส่งวัตถุดิบมาให้พนักงาน พนักงานรับเข้าวัตถุดิบและบันทึกเข้าสู่ระบบ 
4) การขายสินค้า 4.0 พนักงานจะทำการกรอกข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าต้องการจะซื้อ ระบบจะทำการคำนวณเงิน บันทึกล งใน
ระบบและออกใบเสร็จให้ลูกค้า 5) การรับรายจ่าย 5.0 ในการขายสินค้าในแต่ละวันจะมียอดรวมยอดขายของแต่ละวัน 
พนักงานมีหน้าที่เช็คยอดว่าเงินที่ได้ตรงกับยอดขายหรือไม่ 6) ออกรายงาน 6.0 เจ้าของร้านเลือกรายการที่จะออกรายงานและ
สามารถพิมพ์ใบออกรายงาน 
 
แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบบงานใหม่ 
 
จากภาพประกอบที่ 3 แสดงถึง 1) ลูกค้ามีความสัมพันธ์การซื้อสินค้า แบบหนึ่งต่อกลุ่ม คือ ลูกค้า 1 คน ซื้อสินค้าได้

หลายรายการ 2) พนักงานมีความสัมพันธ์การขายสินค้าให้ลูกค้า แบบหนึ่งต่อกลุ่ม คือ พนักงาน 1 คน สามารถขายสินค้าให้
ลูกค้าได้หลายคน 3) พนักงานหรือเจ้าของร้าน มีความสัมพันธ์การสั่งซื้อวัตถุดิบ แบบหนึ่งต่อกลุ่ม คือ พนักงานหรือเจ้าของ
ร้าน 1 คน สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้หลายรายการ 4) ประเภทของสินค้ามีความสัมพันธ์สินค้า แบบหนึ่งต่อกลุ่ม คือ ประเภท
ของสินค้า 1 ประเภท อยู่ได้หลายสินค้า 5) สินค้ามีความสัมพันธ์การขายสินค้า แบบหนึ่งต่อกลุ่ม คือ สินค้า 1 อย่าง ขายได้
หลายบิล 
 2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายขนมเครป ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายขนมเครป
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องต่อการสนับสนุนงานของร้านขายเครป ประกอบด้วย 1)ระบบกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน (Login) 2) ระบบ
จัดการข้อมูลพื้นฐาน :ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลพนักงาน วัตถุดิบ 3) จัดการข้อมูลสั่งซื้อ 4) จัดการรับเข้าสินค้า 5) จัดการ
ขาย 6) จัดการออกรายงาน  
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ภาพประกอบที่ 4 หน้าจอ Login 
  
 จากภาพประกอบที่ 4 แสดงให้เห็นถึงหน้าต่างหลักและ Login เป็นส่วนเมนูการทำงานของระบบ จะมี Button ให้
เลือกคลิกเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขข้อมูลลูกค้า,ข้อมูลพนักงาน,สั่งซื้อวัตถุดิบ,ข้อมูลสินค้า,ข้อมูลประเภทสินค้า,ออกรายงาน 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 5 หน้าจอสินค้า 
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 จากภาพประกอบที่ 5 ภาพหน้าจอสินค้า ซึ่งสามารถอธิบายการทำงานในแต่ละส่วนดังนี้เป็นส่วนแสดงหัวข้อ เป็น
ส่วนสำหรับกรอกข้อมูล ประกอบไปด้วย รหัสสินค้า ชื่อสินค้า รายละเอียด ประเภทสินค้า ราคาขาย  เป็นส่วนควบคุมการ
ทำงาน ประกอบไปด้วย เพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 6 ภาพหน้าจอพนักงาน 
  

จากภาพประกอบที่ 6 ภาพหน้าจอพนักงาน ซึ่งสามารถอธิบายการทำงานในแต่ละส่วนดังนี้ใส่รูปภาพพนักงาน ส่วน
สำหรับกรอกข้อมูล ประกอบไปด้วย ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ส่วนสำหรับปุ่มควบคุมการทำงาน ประกอบไปด้วย เพิ่ม 
ลบ แก้ไช บันทึก 

 
ภาพประกอบที่ 7 ภาพหน้าจอลูกค้า 
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จากภาพประกอบที่ 7 ซึ ่งสามารถอธิบายการทำงานในแต่ละส่วนดังนี ้ ใส่รูปภาพลูกค้าสำหรับกรอกข้อมูล 

ประกอบด้วย ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ สำหรับปุ่มควบคุมการทำงาน เพิ่มลบแก้ไขบันทึก 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 8 ภาพหน้าจอสั่งซื้อวัตถุดิบ 
  

จากภาพประกอบที่ 8 หน้าจอการสั่งซื้อ ซึ่งสามารถอธิบายการทำงานในแต่ละส่วนดังนี้  ส่วนแสดงหัวข้อ ส่วน
สำหรับกรอกข้อมูล ประกอบด้วย รหัสวัตถุดิบ ชื่อวัตถุดิบ จำนวนที่สั่ง ราคา วัตถุดิบคงเหลือ คำนวณ ส่วนสำหรับปุ่มควบคุม
การทำงาน ประกอบด้วย เพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 9 ภาพหน้าจอการขาย 
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จากภาพประกอบที่ 9 ซึ่งสามารถอธิบายการทำงานในแต่ละส่วน ส่วนแสดงหัวข้อเป็นส่วนสำหรับกรอกข้อมูล เป็น

ส่วนสำหรับปุ่มควบคุมการทำงาน และการขายได้มีรูปภาพเพื่อที่กำหนดว่าต้องการที่จะขายกี่ชิ้นโดยสามารถคลิกปุ่มเพิ่ม
จำนวณและยอดชำระจะคำนวณขึ้นมาทันที 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 10 การออกรายงาน 
  

จากภาพประกอบที่ 10 สามารถอธิบายการทำงานในแต่ละส่วน ส่วนแสดงหัวข้อ เป็นส่วนสำหรับกรอกข้อมูล เลขที่
ขาย ค้นหาเลขที่ขาย เป็นส่วนสำหรับแสดงข้อมูล แสดงรายการขายของวันที่ที่ค้นหา 

3. แบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการร้านขายเครป จากการประเมินระบบจากผู้ใช้ระบบ สามารถนำเสนอ
ผลการประเมินประสิทธิภาพดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดร้านขายขนมเครป 
 

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ �̅� S.D ระดับประสิทธิภาพของระบบ 

1.ด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน    
1.1 สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูล 4.00 1.414 มาก 
1.2 สามารถค้นหาข้อมูลได ้ 3.88 0.991 มาก 
1.3 สามารถปรับปรุงข้อมูลได ้ 3.75 1.488 มาก 
1.4 สามารถบันทึกข้อมูลได ้ 3.88 1.246 มาก 

โดยรวม 3.93 0.961 มาก 
2.ด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ    
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2.1 สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลการสั่งซื้อ 4.50 0.535 มาก 
2.2 สามารถค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ 4.00 0.756 มาก 
2.3 สามารถคำนวณการสั่งซื้อวัตถุดิบ 3.88 0.641 มาก 
2.4 สามารถบันทึกการนำเข้าวัตถุดิบ 4.38 0.518 มาก 

โดยรวม 4.18 0.395 มาก 
3.ด้านการจัดการขาย    
3.1 สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลสินค้า 4.00 0.756 มาก 
3.2 สามารถค้นหาสินค้าในระบบ 4.13 0.641 มาก 
3.3 สามารถตรวจสอบและแสดงสินค้า 4.00 0.577 มาก 
3.4 สามารถเลือกเมนูสินค้า 4.13 0.835 มาก 
3.5 สามารถคำนวณยอดขาย/ยอดชำระ 4.38 0.518 มาก 
3.6 สามารถแสดงสถานะการขาย 4.00 0.756 มาก 
3.7 บันทึกการใช้วัตถุดิบ 4.00 0.535 มาก 
3.8 สามารถบันทึกการขาย 3.75 1.035 มาก 
3.9 สามารถคำนวณสินค้าคงเหลือ 4.25 0.707 มาก 
3.10 สามารถพิมพ์ใบเสร็จ 3.75 1.282 มาก 

โดยรวม 4.02 0.415 มาก 
4.ด้านออกรายงาน    
1.1 สามารถออกรายงานพนักงาน 4.00 0.756 มาก 
1.2 สามารถออกรายงานลูกค้า 4.14 0.900 มาก 
1.3 สามารถออกรายงานวัตถุดิบ 4.00 0.816 มาก 
1.4 สามารถออกรายงานการสั่งซื้อ 4.29 0.756 มาก 
1.4 สามารถออกรายงานการจัดการขาย 4.63 0.518 มาก 

โดยรวม 4.17 0.521 มาก 
 
 จากที่ตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพ ด้านจัดการข้อมูลพื้นฐานมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.39) ด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.18) ด้านการจัดการขายมีประสิทธิภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.02) ด้านการออกมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.17) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 การวิจัยพัฒนาระบบร้านจัดการร้านขายขนมเครป โดยมีขั้นตอนการทำงาน SDLC 7 ชั้นดังนี้ 
 ขั้นที่1 กำหนดปัญหา วิเคราะห์หาโปรแกรมที่เหมาะสมในการ การจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า 
ข้อมูลสินค้า ข้อมูลวัตถุดิบ การจัดการขาย การสั่งซื้อ การรับเข้าวัตถุดิบ และออกรายงาน ขั้นที่2 ศึกษาความเหมาะสม ประเมิน
ความเหมาะสมของผู้พัฒนาระบบความชำนาญในการเขียนโปรแกรม และค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาระบบ ขั้นที่3 วิเคราะห์ระบบ 
โปรแกรมที่เหมาะสนในการการจัดการข้อมูลพื้นฐาน Access และ Visual Basic ในการออกแบบ Button การใช้งาน ขั้นที่4 
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ออกแบบ ออกแบบการหน้าจอให้มีความเหมาะสมโดยเน้นไปที่การใช้งานง่ายของโปรแกรมเพื่อไม่ให้มีการซ้ำซ้อนของข้อมูล ขั้นที่
5 ทดสอบระบบ เมื่อผู้วัจัยได้พัฒนาระบบเสร็จได้มีการทดลองใช้งานก่อนที่จะไปใช้งานจริง และได้ทำแบบสอบถามประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งานในด้าน ข้อมูลพื้นฐาน การจัดการขาย การสั่งซื้อ การรับเข้า และการออกรายงาน ขั้นที่6 ติดตั้งระบบ 
หลังจากที่ได้ทำการทดสอบระบบสมบูรณ์แล้วได้ติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง ขั้นที่7 การซ่อมบำรุงระบบ หลังจากที่ติดตามระบบ
ผู้พัฒนาได้มีการติดติดการใช้งานเพื่อมองถึงปัญหาและการแก้ไขปรับปรุงของโปรแกรม และเขียนคู่มือการใช้ใหม่หากมีการแก้ไข  
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้มีการดำเนินการวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นให้เกิดการออกแบบในส่วน E-R 
Diagram เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของข้อมูลการเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง  Dataflow Diagram เป็นกระบวนการในการ
พัฒนาระบบ การจัดการข้อมูลพื้นฐาน การสั่งซื้อวัตถุดิบ การรับเข้าวัตถุดิบ การขายสินค้า รายรับรายจ่าย และการออก
รายงาน Context diagram แสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้ระบบโดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มได้แก่ เจ้าของร้าน พนักงาน
ร้านและลูกค้าของร้าน การพัฒนาระบบครั้งนี้พัฒนาด้วยโปรแกรม Visaul Basic ที่มีการออกแบบหน้าระบบที่สนับสนุนงาน
ในด้านการขายสินค้า ที่สอดคล้องกับงานของ พงศ์เพชร พงษ์พรม(2563) โดยรูปแบบการขายมีจุดเด่นในเรื่องการขายสินค้า 
และมีการออกแบบหน้าระบบที่สนับสนุนการทำงานด้านการสั่งซื้อและรับเข้าวัตถุดิบที่ สอดคล้องกับงานของธนาวุฒิ ชัยชนะ 
และคณะ (2564) ที่มีรูปแบบการดำเนินงานโดดเด่นในเรื่องการสั่งซื้อวัตถุดิบ  ด้านจัดการข้อมูลพื้นฐานในเรื่องเพิ่มลบแก้ไข
ข้อมูล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าระบบสามารถทำได้ดีในเรื่องเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล  

ในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพการทำงานมีทั้งหมด 4 ด้าน 1) ด้านจัดการข้อมูลพื้นฐานมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่
ในระดับมากโดยในส่วนที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามีการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

2) ด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยในส่วนที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถเพิ่มลบแก้ไข
ข้อมูลการสั่งซื้อ และยังสอดคล้องกับ ธนาวุฒิ ชัยชนะ และคณะ (2564) ที่พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านอิเล็กทรอนิกส์
เซอร์วิสและมีผลประเมินประสิทธิภาพระดับมากในเรื่องการสั่งซื้อวัตถุดิบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าระบบสามารถเพิ่มลบแก้ไข
ข้อมูลการสั่งซื้อได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 3)ด้านการจัดการขายมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยในส่วนที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถคำนวณยอดขายยอดชำระ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าระบบมีความถูกต้องแม่นยำ 4)ด้านการออกรายงานมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยในส่วนที่ได้
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ออกรายงานการขาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการขายได้มีการตัดสต๊อกวัตถุดิบและการคำนวณที่ถูกต้อง ทั้งนี้จาก
การประเมินที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากอาจเป็นเพราะระบบใช้งานง่าย ชัดเจน คำนวณถูกต้อง และมีการเก็ บข้อมูลที่
สามารถค้นหาย้อนหลังและแก้ไขได้อย่างครบถ้วน 

จากผลการพัฒนาระบบไปช่วยการทำงานของร้านขายเครป Crepes A Day – Eat up ในเรื่องของการเก็บข้อมูลลกูค้า 
การตัดสต๊อกวัตถุดิบ การสั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีความแตกต่างที่ดีขึ้นได้มีกับเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า การตัดส
ต๊อกมีความแตกต่างที่ดีขึ้นในเรืองของการตัดสต๊อกสินค้าทำให้ทราบจำนวนวัตถุดิบที่เหลือ การสั่งซื้อวัตถุดิบมีความแตกต่างที่ดี
ขึ้นในเรื่องสามารถค้นหารายละเอียดการสั่งซื้อเวลาจำนวนและราคา จากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ทราบถึงข้อแตกต่างที่ดีขึ้นและ
ตอบสนองความต้องการของเจ้าของร้านหรือผู้ใช้งานระบบ  

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 ควรมีการตรวจสอบข้อมูลให้ให้ดีแล้วทดลองใช้ก่อนใช้งานจริงเพื่อทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในดา้นการขาย 
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2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการเก็บข้อมูลลูกค้าในเชิงลึกเพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าแล้วเพิ่มระบบการขายโดยเลือกระดับความหวาน 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านผลิตและจำหน่ายมีด 
THE DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM IN KNIFE SHOP 

ชลลดา  สวัสดี1 วราพร กรีเทพ1 และ ฐาปนี เพ็งสุข1 
1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
บทคัดย่อ 

 
การจัดทำวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านมีด เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรม

และประเมินประสิทธิภาพของร้านมีด โดยศึกษาจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของกิจการ 2 คน พนักงาน 5 คน 
ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ 9 คน นักศึกษาอาสาสมัคร 32 คน โดยใช้เครื่องมือในการดำเนินงานวิจัย คือ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเนื้อหาและใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ระบบต้องการระบบสนับสนุนด้านข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสั่งซื้อและรับเ ข้าวัตถุดิบ ข้อมูล
การผลิต ข้อมูลการขาย ข้อมูลการส่งสินค้า ข้อมูลรายจ่าย และออกรายงาน หลังจากพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้ประเมินประสิทธิภาพการทํางานจากผู้ใช้ระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในระดับมากทุกด้าน 
 
คำสำคัญ: ระบบร้านมีด, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การพัฒนาระบบ 
 

Abstract 
 

The objective of this research are to analyze and design a management system for a knife shop 
in order to develop the program system and evaluate the efficiency of a knife shop. The research samples 
are two business owners, five employees, nine information system specialists, and thirty-two volunteer 
students. This research uses content-based data analysis and statistical analysis, including mean and 
standard deviation. According to the results of the study, system users need a basic information support 
system, order and receival of raw materials, data on production, sales, and shipping, and reports issuing. 
Moreover, the developed system is found to be effective in all aspects. 
 
Keywords: Management System in knife shop, system analysis and design, System Development 
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ลูกค้าคือ กลุ่มเกษตรกร ร้านมีดนี้เป็นร้านที่ยังไม่มีระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน ระบบการขาย ระบบจัดการรายการของวัตถุดิบ 
และระบบจัดเก็บรายละเอียดต่างๆ ปัญหาพี่พบของร้านมีลูกค้าจำนวนมาก สั่งหลายรายการซ้ำซ้อน ในการจัดเก็บข้อมูลรูป
แบบเดิมของร้าน คือการจดบันทึกในสมุดเพียงอย่างเดียว   
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จากการปัญหาดังกล่าว จึงควรนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนในการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access  สำหรับการจัดการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวงจรพัฒนา
ระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) เป็นการออกแบบระบบพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์จากปัญหา
และข้อมูลปัจจุบัน หลังจากนั้นสร้างขอบเขตของระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน และทำการออกแบบกระบวนการใน
รูปแบบของโมเดล จึงจะทำการพัฒนาระบบ และทดสอบระบบ ก่อนทำการดำเนินการติดตั้งระบบ ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ
จะมีกระบวนการเพื่อตรวจสอบ 5 ขั้นตอนคือ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ การออกแบบ การนำไปใช้ และการ
บำรุงรักษาระบบ  (ฐาปนี เพ็งสุข ,2562) ผู้วิจัยได้ศึกษาจากระบบงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องของระบบงานบริหารจัดการขาย 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุข ของ รจนา ทีฆะสุข และคณะ (2563) ในส่วนของข้อมูลสินค้า ข้อมูลวัตถุดิบ เป็นต้น 
และระบบการจัดการร้านบ้านต้นรักดอกไม้สด ของ ณัฐสุดา มานิชย์สาร (2563) ในส่วนของข้อมูลสินค้า ข้อมูลพนักงาน 
ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น และระบบจัดการร้านอันตัน สเต็ก ของ อภิชาติ จิตโสภารุ่งโรจน์ และคณะ (2563) ในส่วนของข้อมูล
รับเข้าวัตถุดิบ ข้อมูลค่าใช้จ่าย เป็นต้น ที่ได้พัฒนาระบบโดยจัดการระบบร้านมีด เช่นเดียวกับการออกแบบระบบงานที่
พัฒนาขึ้นในครั้งนี้  

ทั้งนี้จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น และจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบ กระบวนการวงจร 
SDLC 5ขั้น ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบที่มุ่งเน้นความสามารถของระบบในด้านการจัดการ
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการสั่งและรับเข้าวัตถุดิบ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลการส่งสินค้า ข้อมูลรายจ่าย และ
จัดการออกรายงาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยในการประหยัดเวลาในการทำงาน ช่วยลด
ต้นทุนด้านเอกสารที่มีความถูกต้องและแม่นยำ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในบริการจัดการข้อมูลของระบบร้าน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านมีด 
 2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านมีด 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการร้านมีด 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าของร้าน 2 คน และพนักงาน 5 คน (กรณีศึกษาร้านมีด ต.ต.(ต.ต.ย่อมาจากชื่อทวด
ตาตี๋) บ้านโพธิ์นิมิต ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี )  
 ผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศจำนวน 9 คน (อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี)  
  อาสาสมัครผู้ทดลองใช้ระบบจำนวน 32 คน (กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่4) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบเอกสารการวิเคราะห์ออกแบบระบบ (คู่มือโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1,2564) แบบเอกสารการพัฒนาระบบ 
(คู่มือโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2,2565) และแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบร้านมีด 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ 
และการพัฒนาระบบ รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เจ้าของร้านจำนวน 
2 คน พนักงาน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญระบสารสนเทศจำนวน 9 คน อาสาสมัครผู้ทดลองระบบจำนวน 32 คน รวมทั้งหมด 48 คน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของระบบบริหารจัดการร้านมีด ในรูปแบบการสรุปเนื้อหาเชิงบรรยาย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติรูปแบบของค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ประสิทธิภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51– 4.50 
ประสิทธิภาพมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ประสิทธิภาพปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ประสิทธิภาพน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 
1.50 ประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
 

ขั้นตอนการวิจัย 
การดําเนินงานโดยกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 5 ขั้นกิจกรรม

 
ภาพที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบ 

 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เป็นการออกแบบระบบพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยการวิเคราะห์จากปัญหาและข้อมูลปัจจุบัน หลังจากนั้นสร้างขอบเขตของระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
และทำการออกแบบกระบวนการในรูปแบบของโมเดล จึงจะทำการพัฒนาระบบ และทดสอบระบบ ก่อนทำการดำเนิ นการ
ติดตั้งระบบ ขั้นตอนในการพัฒนาระบบจะมีกระบวนการเพื่อตรวจสอบ 5 ขั้นตอนคือ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การนำไปใช้ และการบำรุงรักษาระบบ วงจรพัฒนาระบบเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้การพัฒนา และบำรุงรักษา
ระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 การพัฒนาระบบเป็นกระบวนการที่ใช้ในการควบคุมการพัฒนาเพราะกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ระบบมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบ ถือเป็นวงจรพื้นฐานในการดำเนินงานการพัฒนา เนื่องจากเป็นรูปแบบเชิงแนวคิดที่
มีกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนาให้สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ตลอดเวลา มีวงจรพัฒนาระบบแบบ 5 ขั้นตอน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ (ฐาปนี เพ็งสุข,2562) 
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 ระยะที่ 1: การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) เป็นกระบวนการพื้นฐานของการ พัฒนาระบบ โดย
พิจารณาว่าจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร เกี่ยวกับกระบวนการสร้างระบบ ใหม่ ระยะของการวางแผนประกอบไปด้ วย
กิจกรรมต่างๆ คือ ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ของโครงการ ที่จะพัฒนาระบบให้สำเร็จ จัดทำตารางกำหนดเวลา และ
ดำเนินการโครงการตามแผนที่ได้วางไว้ 
 ขั้นตอนนี้คือการวางแผนโครงการเป็นการรวบรวมข้อมูลและปัญหาของร้านมีด กำหนดเป้าหมาย ซึ่งได้มาจากการ
สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้งานถึงความต้องการของระบบ ทำการวางแผนดำเนินโครงการ สร้างระบบงานใหม่  และพัฒนา
ระบบงานให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้  
 ระยะที่ 2: การวิเคราะห์ (Analysis Phase) เป็นการศึกษาและทำความเข้าใจในข้อมูลต่างๆที่รวบรวมมา โดยเป็น
งานพื้นฐานของการวิเคราะห์ระบบ เพื่อวิเคราะห์ประเมินว่าระบบมีอะไรบ้าง ระยะของการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย การ
วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบ เพื่อสร้างแบบจำลองกระบวนการระบบ Data Flow 
Diagram และแบบจำลองข้อมูล ER-Diagram 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบจัดการร้านมีด  ศึกษาจากการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ผู้จัดทำจึงได้
ดำเนินการวิเคราะห์ และประเมินงาน  โดยได้เลือกใช้โปรแกรม Microsoft Access 2019 ใช้เป็นฐานข้อมูล และออกแบบ
จำลองข้อมูล ER-Diagram , Data Flow Diagram ของระบบ 
 ระยะที่ 3: การออกแบบ (Design Phase) การออกแบบจะตัดสินว่าระบบจะทำงานอย่างไร เป็นการพิจารณาว่า
ระบบจะดำเนินการไปในทิศทางใด โดยจะแสดงโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบ เช่น การออกแบบหน้าจอ การออกแบบ
กระบวนการ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบฟอร์ม ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการออกแบบที่ว่าจะพัฒนาระบบใหม่ด้วยแนวทางใด 
การดำเนินงานระบบด้วยการนำแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logical Model) ที่ได้จากระยะวิเคราะห์มาพัฒนาเป็นแบบจำลองเชิง
กายภาพ (Physical Model) มาใช้งาน โดยที่การวิเคราะห์แก้ปัญหาอะไร (What) แต่การออกแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
อย่างไร ซึ่งกิจกรรมในการออกแบบระบบ ได้แก่ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การออกแบบแผนภาพ กระแสข้อมูล การ
ออกแบบอินเตอร์เฟสระบบ ฐานข้อมูลระบบและโปรแกรมระบบ 
 ขั้นตอนการออกแบบระบบของร้านมีด นําข้อมูลในการวิเคราะห์มาใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล เพื่อออกแบบ
หน้าจอโปรแกรม และดำเนินการออกแบบระบบงาน โดยได้กําหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ 
 ระยะที่ 4: การนำไปใช้ (Implementation Phase) เป็นระบบที่ได้พัฒนาสำเร็จแล้วนำไปใช้งาน โดยมีการติดตั้ง
ระบบ และทดสอบใช้งานระบบ เพื่อตรวจสอบว่าระบบว่าสามารถทำงานได้ดีเพียงใด การออกแบบ และกระบวนการทำงาน
ของระบบในฟังก์ชันหรือเมนูต่างๆสามารถใช้งานได้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการหรือไม่ ระยะนี้อาจให้องค์กรทดลองใช้สัก
ระยะหนึ่งก่อน หากระบบมีความผิดพลาดสามารถให้นักพัฒนาระบบมาทำการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ในการใช้
งาน ระบบควรมีการจัดทำเอกสารคู่มือเอกสารการใช้งาน หรือมีการฝึกอบรมผู้ใช้งาน และประเมินผลระบบใหม่  เพื่อให้ทราบ
ข้อผิดพลาดในการพัฒนาของระบบ  
 ขั้นตอนการนำไปใช้ เป็นรูปแบบในการพัฒนาระบบ และหลังจากการพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ดำเนินการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบที่พัฒนาขึ้น และประเมินประสิทธิภาพระบบจากผู้ใช้ระบบ โดยการทดสอบใช้งาน
และประเมินการทำงานระบบในด้านข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบและรับเข้าวัตถุดิบ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการขาย
สินค้า ข้อมูลการส่งสินค้า ข้อมูลรายจ่าย และจัดการออกรายงาน จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบด้วยเจ้าของร้าน
จำนวน 2 คน พนักงาน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญระบสารสนเทศจำนวน 9 คน อาสาสมัครผู้ทดลองระบบจำนวน 32 คน รวมทั้งหมด 
48 คน เพื่อตรวจสอบความความถูกต้อง หรือตรงตามความต้องการหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดจากการทำงานของระบบต้อง
ปรับแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อนนำไปติดตั้งเพื่อเริ่มใช้งานจริง  
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 ระยะที ่ 5: การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)  เมื ่อดำเนินการติดตั ้งระบบแล้วต้องได้รับการ
บำรุงรักษาตลอดระยะเวลาที่ใช้งานระบบ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น โดยการบำรุงรักษาระบบ เป็นการ
เพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆเข้าไปในระบบ เช่น การอัพเดทปรับปรุงระบบใหม่ เพิ่มฟังก์ชัน การทำงานที่ทันสมัยมากขึ้ น การ
สนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ เป็นต้น ซึ่งระบบที่ดีควรแก้ไขเพิ่มเติมในสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการได้ การบำรุงรักษาระบบ ควรจะอยู่
ภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบหรือโปรแกรมเมอร์  
 ขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบหลังจากติดตั้งระบบ ควรสังเกตการณ์ระบบเป็นระยะ หากพบความผิดพลาด  และ
ต้องการเพิ่มเติม ต้องปรับปรุงระบบใหม่ และอบรมผู้ใช้งานหลังจากทำการปรับปรุงใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ได้ระบบมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับผู้ใช้งาน 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านมีด ตามความต้องการของผู้ใช้งานในด้านข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบและรับเข้าวัตถุดิบ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลการส่งสินค้า ข้อมูลรายจ่าย และการออก
รายงาน โดยเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Access  ใช้เป็นฐานข้อมูลที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบ และจัดการ
ฐานข้อมูล และมีการกำหนดสิทธิ์ระบบ เพื่อจำแนกผู้ใช้งานระบบตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2 แผนผังบริบทระบบงาน Context Diagram 

 จากการศึกษาข้อมูลของร้านสามารถสรุปเป็นขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับกระบวนการขายระบบบริหารจัดการ
ร้านมีด มีขั้นตอนการดำเนินงานการขาย ดังนี้ 
 แผนภาพกระแสข้อมูลแสดงการไหลของข้อมูลในระบบระหว่างกระบวนการต่างๆ จากแผนผังบริบทโดยทำให้
ทราบต้นทางของข้อมูลทิศทางเดียวกัน ของข้อมูลปลายทาง ข้อมูลแฟ้มจัดเก็บและเหตุการณ์ที่เกิดกับข้อมูลในระหว่างการ
ไหลของข้อมูลแผนภาพกระแสข้อมูลของระบบบริหารจัดการร้านมีด  คือ แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1  
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ภาพที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของระบบงาน 
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 จากแผนผังบริบท แผนภาพกระแสข้อมูล และคำอธิบายกระบวนการสามารถนำมาออกแบบฐานข้อมูลของระบบ
บริหารจัดการร้านมีดได้ ดังนี้  

 
ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ( E-R Diagram )  

จากภาพที่ 4  สามารถอธิบายแผนภาพได้ดังนี้ 
1. พนักงาน (Employee) กับ การขายสินค้า (Sale_H) มีความสัมพันธ์แบบ 1:M (one-to-many) คือ พนักงาน

หนึ่งคน สามารถขายสินค้าได้หลายรายการ 
2. การจัดส่งสินค้า (Deilver) กับ ลูกค้า (Customer) มีความสัมพันธ์แบบ 1:M (one-to-many) คือ การจัดส่ง

สินค้าหนึ่งครั้ง สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้หลายคน 
3. การขายสินค้า (Sale_H) กับ รายละเอียดการขาย (Sale_D)  มีความสัมพันธ์แบบ 1:M (one-to-many) คือ 

การขายสินค้าหนึ่งครั้ง สามารถมีรายละเอียดการขายได้หลายรายการ 
4. พนักงาน (Employee) กับ การจัดส่งสินค้า (Deilver)  มีความสัมพันธ์แบบ 1:M (one-to-many) คือ พนักงาน

หนึ่งคน สามารถจัดส่งสินค้าได้หลายรายการ 
5. ร้านจำหน่ายวัตถุดิบ (Store) กับ การสั่งซื้อและรับเข้าวัตถุดิบ (Purchase)  มีความสัมพันธ์แบบ 1:M (one-to-

many) คือ ร้านจำหน่ายวัตถุดิบหนึ่งร้าน สามารถสั่งซื้อและรับเข้าวัตถุดิบได้หลายรายการ 
6. สินค้า (Product) กับ รายละเอียดการขาย (Sale_D)   มีความสัมพันธ์แบบ 1:M (one-to-many) คือ สินค้า

แต่ละรายการ สามารถมีรายละเอียดการขายได้หลายรายการ 
7. พนักงาน (Employee) กับ การผลิตสินค้า (Production) มีความสัมพันธ์แบบ 1:M (one-to-many) คือ 

พนักงานหนึ่งคน สามารถผลิตสินค้าได้หลายชิ้น 
8. การสั่งซื้อและรับเข้าวัตถุดิบ (Purchase) กับ รายละเอียดการสั่งซื้อและรับเข้าวัตถุดิบ (Purchase_D) มี

ความสัมพันธ์แบบ 1:M (one-to-many) คือ การสั่งซื้อและรับเข้าหนึ่งครั้ง สามารถมีรายละเอียดการสั่งซื้อและรับเข้าวัตถุดิบ
ได้หลายรายการ 

9. การผลิตสินค้า (Production) กับ รายละเอียดการผลิตสินค้า (Production_D) มีความสัมพันธ์แบบ 1:M 
(one-to-many) คือ การผลิตสินค้าหนึ่งครั้ง สามารถมีรายละเอียดการผลิตสินค้าได้หลายรายการ 
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10. ร้านจำหน่ายวัตถุดิบ (Store) กับ วัตถุดิบ (Meterial) มีความสัมพันธ์แบบ 1:M (one-to-many) คือ ร้าน
จำหน่ายวัตถุดิบหนึ่งร้าน สามารถจำหน่ายวัตถุดิบได้หลายชิ้น 

11. รายละเอียดการสั่งซื้อและรับเข้าวัตถุดิบ (Purchase_D) กับ วัตถุดิบ (Meterial) มีความสัมพันธ์แบบ 1:M 
(one-to-many) คือ รายละเอียดการสั่งซื้อและรับเข้าวัตถุดิบหนึ่งรายการ สามารถสั่งซื้อและรับเข้าวัตถุดิบได้หลายชิ้น 

12. รายละเอียดการผลิตสินค้า (Production_D) กับ วัตถุดิบ (Meterial) มีความสัมพันธ์แบบ 1:M (one-to-
many) คือ รายละเอียดการผลิตสินค้าหนึ่งรายการ ใช้วัตถุดิบได้หลายชิ้น 

13. ลูกค้า (Customer) กับ การขาย (Sale_H) มีความสัมพันธ์แบบ M:N (Many-to-Many) คือ ลูกค้า สามารถ
ซื้อสินค้าได้หลายรายการ 

14. พนักงาน (Employee) กับ รายจ่าย (Expenditure) มีความสัมพันธ์แบบ M:N (Many-to-Many) คือ 
พนักงาน สามารถชำระรายจ่ายได้หลายรายการ 

 
2. ผลพัฒนาระบบการจัดการร้านมีด ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบที่สอดคล้องกับกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบ ประกอบด้วย 1.ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลวัตถุดิบ        2.ข้อมูลการสั่งวัตถุดิบ
และรับเข้าสินค้า 3.ข้อมูลการผลิต 4.ข้อมูลการขายสินค้า 5.ข้อมูลการส่งสินค้า 6.ข้อมูลรายจ่าย 7.จัดการออกรายงาน ทั้งนี้
การดําเนินงานของระบบร้านมีด มีรูปแบบการดําเนินงานดังนี้  1.การนําข้อมูลในส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย
การนําเข้าข้อมูลในเรื่องข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลวัตถุดิบ โดยระบบจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ใน
ฐานข้อมูล และสามารถแสดงผลข้อมูลออกมาทางหน้าจอ 2.การค้นหาข้อมูล จะสามารถสืบค้นข้อมูลได้โดนค้ นหาจากชื่อ 3.
การสรุปผลข้อมูล จะสามารถสรุปผลข้อมูลได้ทุกระบบการทํางานโดยดึงข้อมูลมาใช้ และแสดงผลข้อมูล ด้วยการระบุข้อมูล
ตามเงื่อนไขของแต่ละระบบงาน 4. การออกรายงาน สามารถสืบค้นได้จากเงื่อนไขที่กําหนด เช่น ประเภทรายงาน และวัน 
เดือน ปี ที่ต้องการออกรายงาน ซึ่งสามารถนําเสนอผลการพัฒนาระบบได้ดังนี้ 
 
หน้าจอข้อมูลพื้นฐาน (หน้าจอข้อมูลลูกค้า) 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอการจัดการข้อมูลพื้นฐานของข้อมูลลูกค้า 

  
จากภาพที่ 5 แสดงถึงการดําเนินงานในหน้าจอการจัดการข้อมูลพื้นฐานร้านมีด ประกอบด้วย รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า 

เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลลูกค้า 
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หน้าจอข้อมูลการสั่งวัตถุดิบและรับเข้าสินค้า 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอข้อมูลการสั่งวัตถุดิบและรับเข้าสินค้า 

 จากภาพที ่ 6 แสดงถึงการดําเนินงานในหน้าจอการจัดการข้อมูลการสั ่งวัตถุดิบและรับเข้าสินค้าร้านมีด 
ประกอบด้วย รหัสสั่งซื้อวัตถุดิบ ร้านขายวัตถุดิบ รายละเอียดสั่งซื้อวัตถุดิบ วันที่สั่งซื้อ วันที่รับเข้า 
 
หน้าจอข้อมูลการขาย 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอการขาย 

 จากภาพที่ 7 แสดงถึงการดําเนินงานในหน้าจอการจัดการข้อมูลการขายร้านมีด ประกอบด้วย รหัสขาย รหัสลูกค้า 
วันที่ขาย สถานะ รายละเอียดการขาย ช่องรวมราคา 
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หน้าจอข้อมูลรายจ่าย

 
ภาพที่ 8 หน้าจอข้อมูลรายจ่าย 

 จากภาพที่ 8 แสดงถึงการดําเนินงานในหน้าจอการจัดการข้อมูลรายจ่ายร้านมีด ประกอบด้วย รหัสรายจ่าย วันที่ 
รายละเอียดรายจ่าย จำนวนเงินรายจ่าย ชื่อพนักงานที่ไปชำระรายจ่าย 
 
 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบร้านมีด ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ และประเมินประสิทธิภาพระบบร้านมีดจากกลุ่ม
ตัวอย่างได้ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการร้านมีด 

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ �̅� S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิภาพระบบ 
1. ด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ 4.62 0.703 มากที่สุด 
1.2 สามารถค้นหา และแสดงข้อมูลจากชื่อได้ 4.75 0.505 มากที่สุด 

โดยรวม 4.68 0.602 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดการข้อมูลสั่งซื้อและรับเข้าวัตถุดิบ 
2.1 สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ 4.50 1.337 มากที่สุด 
2.2 สามารถค้นหา และแสดงข้อมูลวัตถุดิบจากชื่อได้ 4.50 1.337 มากที่สุด 
2.3 สามารถแสดงวันที่สั่งซื้อและรับเข้าวัตถุดิบได้ 4.75 0.668 มากที่สุด 
2.4 สามารถแสดงรายละเอียดวัตถุดิบคงเหลือในคลังได้ 4.63 1.003 มากที่สุด 
2.5 สามารถแสดงรายการสั่งซื้อได้ 4.87 0.334 มากที่สุด 

โดยรวม 4.65 0.935 มากที่สุด 
3. ด้านการจัดการข้อมูลการผลิต 
3.1 สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ 4.87 0.334 มากที่สุด 
3.2 สามารถแสดงวันที่ที่ผลิตได้ 4.63 1.003 มากที่สุด 
3.3 สามารถแสดงวัตถุดิบคงเหลือในคลังได้ 4.75 0.668 มากที่สุด 

โดยรวม 4.75 0.552 มากที่สุด 
4. ด้านการจัดการข้อมูลการขายสินค้า 
4.1 สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ 4.75 0.438 มากที่สุด 
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ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ �̅� S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิภาพระบบ 
4.2 สามารถแสดงรายละเอียดการขายได้ 4.87 0.334 มากที่สุด 
4.3 สามารถแสดงวันที่การขายได้ 4.63 1.003 มากที่สุด 
4.4 สามารถแสดงสถานะชำระเงิน/ยังไม่ชำระเงินได้ 4.38 1.331 มาก 
4.5 สามารถแสดงสถานะพร้อมส่ง/ไม่พร้อมส่งได้ 4.62 0.703 มากที่สุด 

โดยรวม 4.65 0.652 มากที่สุด 
5. ด้านการจัดการส่งสินค้า 
5.1 สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ 4.75 0.438 มากที่สุด 
5.2 สามารถแสดงรายชื่อพนักงานจัดส่งสินค้าได้ 4.75 0.668 มากที่สุด 
5.3 สามารถแสดงรายชื่อลูกค้าและที่อยู่จัดส่งสินค้าได้ 5.00 0.000 มากที่สุด 
5.4 สามารถแสดงวันที่จัดส่งสินค้าได้ 4.50 1.337 มากที่สุด 
5.5 สามารถแสดงรายละเอียดสินค้าที่จัดส่งได้ 4.63 1.003 มากที่สุด 

โดยรวม 4.72 0.662 มากที่สุด 
6. ด้านการจัดการข้อมูลรายจ่าย 
6.1 สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ 4.62 0.703 มากที่สุด 
6.2 สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลรายจ่ายได้ 4.63 1.003 มากที่สุด 
6.3 สามารถแสดงวันที่ชำระค่าน้ำได้ 4.87 0.334 มากที่สุด 
6.4 สามารถแสดงสถานะชำระแล้ว/ยังไม่ชำระได้ 4.50 1.337 มากที่สุด 
6.5 สามารถเลือกรายชื่อคนที่ไปชำระค่าน้ำได้ 4.50 0.715 มากที่สุด 
6.6 สามารถแสดงราคาค่าน้ำที่ต้องชำระได้ 4.75 0.438 มากที่สุด 

โดยรวม 4.64 0.711 มากที่สุด 
7.ด้านการจัดการออกรายงาน 
7.1 สามารถแสดงวันที่/เวลาที่ออกรายงานได้ 4.87 0.334 มากที่สุด 
7.2 สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูล 4.63 1.003 มากที่สุด 
7.3 สามารถพิมพ์เอกสารออกรายงานได้ 4.75 0.668 มากที่สุด 

โดยรวม 4.75 0.668 มากที่สุด 
            
 จากตารางที่ 1 พบว่าผลจากการประเมินประสิทธิภาพระบบร้านมีด มีผลลัพธ์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านการจัดการ
ออกรายงาน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.668 ระดับประสิทธิภาพระบบมากที่สุด ด้าน
การจัดการข้อมูลการผลิต มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.552 ระดับประสิทธิภาพระบบ
มากที่สุด ด้านการจัดการส่งสินค้า มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.662 ระดับประสิทธิภาพ
ระบบมากที่สุด ด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.602 ระดับ
ประสิทธิภาพระบบมากที่สุด ด้านการจัดการข้อมูลสั่งซื้อและรับเข้าวัตถุดิบ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.935 ระดับประสิทธิภาพระบบมากที่สุด ด้านการจัดการข้อมูลการขายสินค้า มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 
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4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.652 ระดับประสิทธิภาพระบบมากที่สุด ด้านการจัดการข้อมูลรายจ่าย มีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตเท่ากับ  4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.711 ระดับประสิทธิภาพระบบมากที่สุดตามลำดับ  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ผลวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านมีด พบว่า การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านมีด ดําเนินงาน

ตามกระบวนการ (System Development Life Cycle : SDLC)  5 ขั้นตอน(ฐาปนี เพ็งสุข,2562 ) เป็นการออกแบบระบบ
พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์จากปัญหาและข้อมูลปัจจุบัน หลังจากนั้นสร้างขอบเขตของระบบตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน และทำการออกแบบกระบวนการในรูปแบบของโมเดล จึงจะทำการพัฒนาระบบ และทดสอบระบบ ก่อนทำการ
ดำเนินการติดตั้งระบบ ขั้นตอนในการพัฒนาระบบจะมีกระบวนการเพื่อตรวจสอบ 5 ขั้นตอนคือ การวางแผนโครงการ การ
วิเคราะห์ การออกแบบ การนำไปใช้ และการบำรุงรักษาระบบ วงจรพัฒนาระบบเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้การพัฒนา 
และบำรุงรักษาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยทำได้พัฒนาระบบ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Access ใช้เป็น
ฐานข้อมูล และออกแบบจำลองข้อมูล ER-Diagram , Data Flow Diagram ของระบบฐานข้อมูลเป็นกลุ ่ม ข้อมูลที ่มี
ความสัมพันธ์กันและถูกนำมาเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปใช้  

2. ผลพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านมีด ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบ โดยเน้นความสำคัญที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้งานระบบ ซึ่งการพัฒนาระบบครั้งนี้ได้ดำเนินการพัฒนาใน
ส่วนสำคัญ ในด้านฐานข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบและรับเข้าวัตถุดิบ 
ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลการส่งสินค้า ข้อมูลรายจ่าย และการออกรายงาน  จากการพัฒนาระบบครั้งนี้มี
ความสอดคล้องกับระบบงานบริหารจัดการขาย กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุข ของ รจนา ทีฆะสุข และคณะ (2563) 
ในส่วนการพัฒนาข้อมูลสินค้า ข้อมูลวัตถุดิบ และสอดคล้องกับการพัฒนาระบบการจัดการร้านบ้านต้นรักดอกไม้สด  ของ ณัฐ
สุดา มานิชย์สาร (2563) ในส่วนการพัฒนาข้อมูลสินค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า และสอดคล้องกับการพัฒนาระบบจัดการ
ร้านอันตัน สเต็ก ของ อภิชาติ จิตโสภารุ่งโรจน์ และคณะ (2563) ในส่วนการพัฒนาข้อมูลรับเข้าวัตถุดิบ ข้อมูลค่าใช้จ่าย ที่
มุ่งเน้นการเพิ่มข้อมูล การบันทึกข้อมูล การลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูลที่สะดวก และมีความถูกต้องในการใช้งาน  

3. ผลประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการร้านมีด จากการพัฒนาระบบครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประเมินประสิทธิภาพ
ระบบพบว่าด้านข้อมูลการผลิต และด้านออกรายงานมีประสิทธิภาพโดยรวมระดับมากที่สุดเท่ากัน ข้อมูลสั่งซื้อรับเข้าวั ตถุดิบ 
และข้อมูลการขายมีประสิทธิภาพโดยรวมระดับมากมาที่สุดเท่ากัน ด้านข้อมูลพื้นฐานมีประสิทธิภาพโดยรวมระดับมากที่สุด 
ด้านการส่งสินค้ามีประสิทธิภาพโดยรวมระดับมากที่สุด ด้านข้อมูลรายจ่ายมีประสิทธิภาพโดยรวมระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากระบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการทำงานด้านต่างๆได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ ในระบบข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล
การสั่งซื้อและรับเข้าวัตถุดิบ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลการส่งสินค้า ข้อมูลรายจ่าย การออกรายงาน และ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆภายในร้านอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว ช่วยในการประหยัดเวลา
ในการทำงานมากยิ่งขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  ผู้ใช้งานควรศึกษาการใช้งานระบบเบื้องต้นพร้อมคู่มือ เพื่อลดความผิดพลาดในการใช้งานระบบ     
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 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรศึกษาและพัฒนาระบบในการสนับสนุนการใช้งานระบบตรงตามความต้องการแก่ผู้ใช้งาน 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่ม ประเภทคาเฟ่ กรณศีึกษาร้านปากดงคาเฟ ่
THE DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM IN DRINK SHOP  

CASE STUDY OF PAKDONG CAFE 
ณปภัช ชัยเมือง1 วราพร กรีเทพ1 ปราชญา ศรีผา1 วงศกร ไทยวงค์1 และ ปณิธาน เมฆกมล1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่ม เพื่อพัฒนาระบบบริหาร

จัดการร้านขายเครื่องดื่ม และเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่มวิธีในการศึกษาและพัฒนาระบบ
ใช้กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าของ
กิจการ 1 คน พนักงาน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ 9 คน อาสาสมัครผู้ทดลองระบบ 32 คน ซึ่งเครื่องมือในการวิจัย
สำหรับการดำเนินงานคือ แบบสัมภาษณ์ความต้องการรูปแบบการใช้งานของระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่ม ระบบ
บริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่มที่พัฒนาขึ้น แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเนื้อหาและใช้
สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ระบบต้องการระบบสนับสนุนด้าน
ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการสั่งวัตถุดิบ ด้านรับเข้าวัตถุดิบ ด้านการขายเครื่องดื่ม ด้านการปรับปรุงคลังวัตถุดิบ ซึ่งหลังจาก
ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่ม ได้ประเมินประสิทธิภาพการทํางานจากผู้ใช้ระบบ พบว่าระบบมี
ประสิทธิภาพในการทํางานระดับมากที่สุดในด้านข้อมูลรายจ่าย ด้านการออกรายงาน ด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ ด้านการรับเข้า
วัตถุดิบ และพบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการทํางานระดับมากในด้านการขาย ด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน  ด้านการ
ปรับปรุงคลังวัตถุดิบ 
 
คําสําคัญ: ระบบร้านขายเครื่องดื่ม, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การพัฒนาระบบ 
 

Abstract 
 

This research aims to analyze and design a beverage shop management system for the development 
of a beverage shop management system and the assessment of the efficiency of the beverage shop 
management system. The beverage shop management system is the System Develop Life Cycle (SDLC). 
The research samples are one business owner, two employees, nine information system specialists, thirty-
two system trial volunteers whom are selected by purposive sampling. The research tools include the 
interview form to find out about the application and usage of the beverage shop management system, the 
system’s efficiency assessment form for developed beverage shop management. This research uses 
content-based data analysis and statistical analysis, including mean and standard deviation. According to 
the results of the study, system users need a support system to manage fundamental data concerning raw 
material ordering, raw material supplying, sales of beverages, and improvement of raw material inventory. 
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efficiency of the beverage shop management system implemented is found to be at the highest level in 
all aspects. 
 
Keyword:  Management System in Drink Shop, system analysis and design, System Development 

 
บทนำ 

งามวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาพัฒนาระบบจากกลุ่มตัวอย่างกำลังศึกษาร้าน ปากดงคาเฟ่ อ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่ง
รูปแบบร้านจะดำเนินการเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มประเภทกาแฟ ชา นม โกโก้ โซดา โดยร้านจะสั่งซื้อวัตถุดิบ เช่น น้ำตาล 
น้ำผึ้ง ช็อกโกแลต น้ำแข็ง เพื่อมาทำเครื่องดื่มขายให้กับลูกค้า โดยใช้วิธีจดบันทึกออร์เดอร์ของลูกค้า รายจ่าย การสั่ง ลงใน
สมุดบันทึก ทำให้ค้นหาข้อมูลได้ยาก ข้อมูลกระจัดกระจาย ข้อมูลสูญหาย และเกิดการซ้ำซ้อนของข้อมูล จากกระบวนการ
ดำเนินการดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาหลายด้าน จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยเล็งเห็นบทนำที่เกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงานภายใน
ร้าน จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการจัดการร้านเครื่องดื่ม กรณีศึกษาร้านปากดงคาเฟ่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว และช่วย
ให้การดำเนินงานภายในร้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบร้านร้านปากดงคาเฟ่  
โดยใช้กระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ  (System Develop Life Cycle: SDLC) (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีร , 2562) ซึ่ง
ประกอบด้วย 7 ระยะ ดังนี้ 1) ค้นหาปัญหา (Problem Recognition) 2) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 3) 
การวิเคราะห์ (Analysis) 4) การออกแบบ (Design) 5) การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) 6) การติดตั้งระบบ 
และ 7) การซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance) โดยมีกระบวนการติดตามประเมินผล เก็บรวบรวมคำร้องขอให้
ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ จากนั้นออกแบบการทำงานที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขและติดตั้ง ซึ่งต้อง
มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งาน และจัดทำคู่มือในการใช้งานระบบ เพื่อท่ีจะทราบความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ
ของระบบจากผู้ใช้  ทั้งนี้ได้ศึกษากระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบจากวราพร กรีเทพ ธนาวุฒิ ชัยชนะ และ มณีรัตน์ 
ฤทธิ์สิงห์ (2564) และได้เห็นถึงทิศทางที่ชัดเจนขึ้นในเรื่องกระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: 
SDLC) 7 ขั้น และผู้วิจัยยังได้ศึกษางานวิจัยที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบของชลธร อิทธิ
มนต์ชัย  (2563) ที่ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านกาแฟของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  การดําเนินงานโดยเริ่มจาก
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้า รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน ศึกษาครั้งนี้ ประกอบดว้ย 
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยโดยใช้โปรแกรม PHP เข้ามาเขียน
โปรแกรม และใช้ SQL เป็นฐานข้อมูล ผลการทดลอง ทางผู้จัดทําได้นําระบบร้านกาแฟของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีที่ทำขึ้น
ไปทดลองใช้กับร้านขาย กาแฟแห่งหนึ่ง ซึ่งผลที่ได้คือซอฟต์แวร์ที่นําไปทดลองใช้นั้นสามารถใช้ได้จริงและผู้ใช้เกิดความพึง
พอใจกับประสิทธิภาพของระบบ ระบบร้านกาแฟอินเลิฟ สามารถบริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาดในการขาย
กาแฟ เช็คสินค้าในสต็อกได้ และยังสามารถออกรายงานการขาย ดูรายงานสินค้าขายดี ผลกําไร ขาดทุนเบื้องต้นได้ ซึ่งงานวิจัย
ดังกล่าวทางผู้วิจัย ได้นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ ทั้งเรื่องระบบขาย การหาผลกำไรขาดทุนเบื่องต้น อีกทั้งยังได้ศึกษา
งานวิจัยของปริญญา อภัยภักดิ์ (2562) ที่ได้ศึกษาพัฒนา ระบบจัดการร้านอาหาร Restaurant Management System โดย
ที่ทางคณะผู้จัดทําได้ทำระบบใหม่นี้ขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาจากระบบเก่ามีความล่าช้า ไม่สะดวกรวดเร็วแก่ทั้งลูกค้าและ
พนักงานเอง ซึ่งระบบการจัดการร้านอาหารจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร เช่น มีระบบการจัดการ
ข้อมูลซึ่งจะลดความผิดพลาดในหลายด้าน เช่น การสั่ง อาหารโดยจะเพิ่มความรวดเร็วในการสั่ง จากเดิมต้องรอรับใบสั่ง
อาหารจากพนักงานรับสั่งอาหาร ก่อนจึงจะนําไปส่งยังครัวทันที การคํานวณค่าอาหารสามารถคํานวณได้ถูกต้องแม่นยํา
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สามารถ ตรวจสอบส่วนลด และมีใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดครบถ้วน และมีระบบจัดการคลังสินค้าที่ช่วย ในการตรวจสอบ
สินค้าคงคลัง และช่วยในการตัดสินใจในการสั่งซื้อวัตถุดิบ   ผู้วิจัยจึงได้นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อในเรื่องการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ การรับเข้าวัตถุดิบ นำมาเป็นแนวทางการจัดการร้านกาแฟต่อ และผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของสิทธิพงษ์ ถูกดี (2561) 
ที่ได้ศึกษาพัฒนา ระบบขายร้านชานมไข่มุก กรณีศึกษาร้าน Fuku Matcha BUBLE MILKTEA MANAGEMANT SYSTEM  มี
การสร้างระบบขายร้านชานมไข่มุก กรณีศึกษาร้าน Fuku Matcha โดยมีการบันทึกลงระบบฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และ
จัดทำหมายเลขออเดอร์ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลการขายของแต่ละวัน เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูลกำรขำยสินค้ำ ซึ่งระบบมี การทำงานในส่วนของการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้ำและประเภท
สินค้ำ ข้อมูลกำรขำยสินค้ำ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในกำรจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และลดความ ซ้ำซ้อนของ
ข้อมูล ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อในเรื่องการจัดออร์เดอร์ จัดคิว และลดความซ้ำซ้อนของ
ข้อมูล 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่ม ประเภทคาเฟ่ 
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่ม ประเภทคาเฟ่ 
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่ม ประเภทคาเฟ่ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเจ้าของร้านจำนวน 1 คน พนักงานจำนวน 2 คน (กรณีศึกษาร้านปากดงคาเฟ่) คัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศจำนวน 9 คน (อาจารย์จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง อาสาสมัครผู้ทดลองระบบจำนวน 32 คน (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) คัดเลือกแบบสุ่มตามสะดวก แบบสมัครใจ รวม
จำนวนทั้งหมด 44 คน 

2. เครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) แบบเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 , 2564) 2) 
แบบเอกสารการพัฒนาระบบ (คู่มือโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 , 2565)  3) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการร้านขายเครื่องดื่ม ประเภทคาเฟ่ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่องานวิจัยในครั้งนี้ จากเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตลอดจนวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของระบบจากผู้ประกอบการ และพนักงาน และดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ โดย
ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ และนำสู่การรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบจากประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง ที ่ประกอบด้วยเจ้าของร้านจำนวน 1 คน พนักงานจำนวน 2 คน ผู ้เชี ่ยวชาญระบบสารสนเทศจำนว น 9 คน 
อาสาสมัครผู้ทดลองระบบจำนวน 32 คน รวมท้ังหมด 44 คน 
 

4. วิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิจัยในครั้งนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลของระบบงานปัจจุบันสู่การพัฒนาเป็นระบบงานใหม่ และประเมินผลวิจัยในรูปแบบของ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพต่อระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่ม ประเภทคาเฟ่ที่พัฒนาขึ้น ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ประสิทธิภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ประสิทธิภาพมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ประสิทธิภาพ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ประสิทธิภาพน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่ม ประเภทคาเฟ่ จากการศึกษากระบวนการ

ดำเนินงานในปัจุบัน ตลอดจนศึกษาปัญหาและความต้องการรูปแบบการใช้งานระบบที่เหมาะสม ในด้านข้อมูลพื้นฐาน การ
ขายเครื่องดื่ม การสั่งวัตถุดิบ การรับเข้าวัตถุดิบ รายจ่าย การปรับปรุงคลังวัตถุดิบ และการออกรายงาน ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์
และออกแบบรูปแบบระบบงานใหม่ตามความต้องการรูปแบบการใช้ งานระบบดังกล่าว โดยใช้ Microsoft Visual Studio 
2019 ที่คุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่ม โปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Access 
2019 ที่คุณสมบัติมีในจัดการฐานข้อมูลและมีการกำหนดสิทธิ์ระบบ เพื่อจำแนกผู้ใช้งานระบบตามบทบาทหน้าที่ จึงมีการแบ่ง
ระดับผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิสำหรับผู้ใช้ ในการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา และออกรายงานตามเงื่อนไขดังกล่าว และ
ออกแบบหน้าจอ ปุ่มกด เพื่อให้สะดวกในการใช้งานต่อผู้ใช้ระบบ โดยให้ขอบเขตข้อมูลพื้นฐานจะแบ่งออกเป็น ข้อมูลด้าน
สมาชิก ด้านวัตถุดิบ ด้านพนักงาน ด้านผู้จัดจำหน่าย ด้านเครื่องดื่ม ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการรับเข้า การขายเครื่องดื่ม การ
ปรับปรุงคลังวัตถุดิบ การออกรายงาน ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบแผนผังบริบทซึ่งเป็นการออกแบบในระดับสูงสุดโดยแผนภาพ เพื่อ
แสดงให้เห็นภาพรวมของระบบขั้นตอนการทำงานความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ในระบบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เหตุการณ์ หรือกระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบ ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แผนผังบริบทระบบงานใหม่ Context Diagram 
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จากภาพที่ 1 แสดงถึงการวิเคราะห์ข้ันตอนการทำงานและปัญหาของระบบงานเดิม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ร้านคาเฟ่บ้านปากดง คาดว่าจะสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น โดยผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาระบบใหม่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility) ได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อดูความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโดยเน้นที ่การวิเคราะห์ความสามารถพัฒนาระบบ ทั ้งทางด้านเทคโนโลยี บุคลากร และ
กระบวนการที่เกี ่ยวข้องในการพัฒนาระบบ มีรายละเอียดครอบคลุม เทคโนโลยีที ่เลือกนำมาพัฒนาระบบในส่วนของ 
Software นั้นคือ Microsoft Visual Studio 2019 ในการออกแบบหน้าจอการใช้งานของโปรแกรม เช่น เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล
ต่างๆ โดยใช้ภาษา Visual Basic .NET หรือ VB.NET มาใช้ในการเขียนคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม และนำ Microsoft Access 
2019 มาใช้จัดการกับระบบฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ Microsoft Visual Studio 2019 ได้ ทำให้การใช้งานโปรแกรม
เป็นไปได้อยากสะดวก และรวดเร็ว โดยที่เทคโนโลยีทางด้าน Hardware นั้นคือ คอมพิวเตอร์ ที่มีความต้องการของระบบขั้น
ต่ำ Microsoft Visual Studio 2019 คือ Windows 10, RAM 2 GB พื้นที่ว่างใน hard disk ขั้นต่ำที่ 200 MB สูงสุด 210 GB 
การติดตั้งทั่วไปต้องการพื้นที่ว่าง 20 – 50 GB การ์ดแสดงผลที่รองรับความละเอียดในการแสดงผลขั้นต่ำ 720p (1280 x 720) 
และใช้เครื่อง server ในการดูแลข้อมูล ใช้จอทัชสกรีนในการสั่งเมนูเครื่องดื่ม ใช้เครื่องพิมพ์ในการออกใบเสร็จ และออก
รายงาน การเลือกใช้ Microsoft Visual Studio 2019 และ Microsoft Access 2019 เพราะได้ศึกษาและทำความเข้าใจมา
จากวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบื้องต้น และขั้นสูง และวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ ซึ่ง
สามารถนำมาปรับใช้กับการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านคาเฟ่บ้านปากดงได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งผู้พัฒนายังถนัดใน
โปรแกรมนั้นๆ ทำให้การพัฒนาระบบมีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จ 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน(Operational Feasibility) ได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณาโอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน และการใช้งานระบบของผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
ระบบที่พัฒนา ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ผู้เป็นเจ้าของกิจการให้การสนับสนุนในเรื่องข้อมูลเป็นอย่างดีและต้องการ
เปลี่ยนแปลงระบบร้านเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นระบบที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเป็นไปอย่างมีระบบ 
ไม่สูญหาย ส่วนการขายของพนักงานสามารถดำเนินการได้สะดวก และรวดเร็วย่ิงขึ้น 

ศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษศาสตร์ ได้พิจารณาความคุ้มค่าจากการลงทุนพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านคาเฟ่
บ้านปากดงทั้งด้านผลตอบแทนที่ประเมินมูลค่าได้และผลตอบแทนที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ โดยใช้การคำนวนจากฟังก์ชั่น IRR ใน 
Excel พบว่ามีผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับ 0.62% 
จากการวิเคราะห์ และศึกษาความเป็นไปได้ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
สามารถนำเสนอได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของระบบงานใหม่ 

 
จากภาพที่ 2 แสดงถึงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 แสดงองค์ประกอบจากผังบริบท โดยสามารถแบ่งเป็น

กระบวนการหลักข้อมูลได้ 6 กระบวนการดังนี้ 
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1) กระบวนการที่ 1.0 จัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเครื่องดื่มที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเมนู ข้อมูลวัตถุดิบเพิ่มหรือลบ
วัตถุดิบ ข้อมูลสมาชกิท่ีมาสมัครใหม่ 

2) กระบวนการที่ 2.0 การสั่งวัตถุดิบ พนักงานสั่งวัตถุดิบกับบริษัทผู้จัดจำหน่าย แล้วทำใบสั่งซื้อ 
3) กระบวนการที่ 3.0 การรับเข้าวัตถุดิบ พนักงานตรวจสอบวัตถุดิบที่ถูกนำมาส่ง จากข้อมูลการสั่งซื้อ แล้วบันทึกลง

ข้อมูลวัตถุดิบ 
4) กระบวนการที่ 4.0 การขายเครื่องดื่ม ลูกค้าสั่งเครื่องดื่มกับพนักงาน พนักงานคยี์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์เพื่อสั่ง

เครื่องดื่ม ในนามบัญชีสมาชิกของลูกค้า  ลูกค้าจ่ายเงินพนักงาน พนักงานยืนยันการซื้อเครื่องดื่มแล้วออกใบเสร็จกับลำดับคิว
ให้ลูกค้า 

5) กระบวนการที่ 5.0 การปรับปรุงคลังวัตถุดิบ พนักงานตรวจวัตถุดิบที่เหลือนอกคลัง แล้วนำวัตุดิบที่เหลือทั่งหมดลง
ข้อมูลไปยังข้อมูลวัตถุดิบ 

6) กระบวนการที่ 6.0 จัดการรายรับ/รายจ่าย จัดการข้อมูลรายรับรายจ่าย เจ้าของร้านตรวจสอบรายรับ  และชำระ
รายจ่าย แล้วบันทึกข้อมูลลง ฐานข้อมูลรายรับ/รายจ่าย 
จากกระบวนการดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถออกแบบออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) ได้ดังนี้ 
 
การออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบงานใหม่ 

 
จากภาพที่ 3 แสดงถึงความสัมพันธ์ของฐานของข้อมูลระบบงานใหม่ในด้านข้อมูลวัตถุดิบ ด้านข้อมูลเครื่องดื่ม ด้าน

พนักงาน ด้านสมาชิก ด้านผู้จำหน่าย ด้านการขาย ด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ ด้านการรับเข้าวัตถุดิบ ด้านการปรับปรุงวัตถุดิบ 
 

2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่ม ผู้วิจัยนำโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 มาพัฒนา
ระบบ เพราะมีคุณสมบัติที่สามารถนำทางการเขียน และการแก้ไขโค้ดได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาและตรวจสอบข้อบกพร่องได้ง่าย 
สามารถทดสอบโค้ดได้ทันที โดยสร้างขอบเขตข้อมูลพื้นฐานด้วย Microsoft Access 2019 และจะแบ่งออกเป็น ข้อมูลด้าน
สมาชิก ด้านวัตถุดิบ ด้านพนักงาน ด้านผู้จัดจำหน่าย ด้านเครื่องดื่ม ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการรับเข้า การขายเครื่องดื่ม การ
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ปรับปรุงคลังวัตถุดิบ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบความต้องการระบบของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถนำเสนอผลกรพัฒนาระบบใน
ประเด็นสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4 หน้าเมนู 

 
จากภาพที่ 4 แสดงถึงหน้าเมนู ซึ่งจะแสดงรายการเมนูจัดการข้อมูลพื้นฐานเครื่องดื่ม เมนูจัดการข้อมูลพื้นฐานวัตถุดิบ 

เมนูจัดการข้อมูลพื้นฐานสมาชิก เมนูจัดการข้อมูลพื้นฐานผู้จัดจำหน่าย เมนูจัดการข้อมูลพื้นฐานพนักงาน เมนูข้อมูลรายจ่าย 
เมนูจัดการขายเครื่องดื่ม เมนูจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ เมนูจัดการการรับเข้าวัตถุดิบ เมนูจัดการปรับปรุงวัตถุดิบ 

 
ภาพที่ 5 หน้าระบบจัดการข้อมูลเครื่องดื่ม 

 
จากภาพที่ 5 แสดงถึงหน้าระบบจัดการข้อมูลเครื่องดื่ม ซึ่งสามารถค้นหาเครื่องดื่มด้วยรหัสเครื่องดื่ม และจะแสดง

รายละเอียดของเครื่องดื่มขึ้นมาพร้อมกับรูปภาพของเครื่องดื่ม สมารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ล้างค่าได้ 
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ภาพที่ 6 หน้าระบบจัดการข้อมูลวัตถุดิบ 

 
จากภาพที่ 6 แสดงถึงหน้าระบบจัดการข้อมูลวัตถุดิบ ซ่ึงสามารถค้นหาข้อมูลวัตถุดิบด้วยรหัสวัตถุดิบ ซึ่งจะแสดง

รายละเอียดของวัตถุดิบที่ค้นหา และสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลวัตถุดิบได้ 

 
ภาพที่ 7 หน้าระบบจัดการข้อมูลพื้นฐานสมาชิก  

จากภาพที่ 7 แสดงถึงหน้าระบบจัดการข้อมูลพื้นฐานสมาชิก สามารถค้นหาข้อมูลสมาชิกได้ด้วยรหัสสมาชิก ซ่ึงจะ
แสดงรายละเอียดของสมาชิกที่ค้นหา และสามารถเพิ่ม แก้ไข ล้างค่า และลบข้อมูลสมาชิกได้ 
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ภาพที่ 8 หน้าระบบจัดกการข้อมูลผู้จัดจำหน่าย 

 
จากภาพที่ 8 แสดงถึงหน้าระบบจัดกการข้อมูลผู้จัดจำหน่าย ซ่ึงสามารถค้นหาผู้จัดจำหน่ายด้วยรหัสผู้จัดจำหน่าย ซึ่ง

จะแสดงรายละเอียดผู้จัดจำหน่ายที่ค้นหา และสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ล้างค่าได้ 

 
ภาพที่ 9 หน้าระบบจัดกการข้อมูลพนักงาน  

 
จากภาพที่ 9 แสดงถึงหน้าระบบจัดกการข้อมูลพนักงาน ซึ่งสามารถค้นหาผู้จัดจำหน่ายด้วยรหัสพนักงาน ซึ่งจะแสดง

รายละเอียดพนักงานที่ค้นหา และสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขได้ 
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ภาพที่ 10 หน้าระบบจัดการข้อมูลรายจ่าย 

จากภาพที่ 10 แสดงถึงหน้าระบบจัดการข้อมูลรายจ่าย ซึ่งสามารถค้นหาผู้จัดจำหน่ายด้วยรหัสรายจ่าย ซึ่งจะแสดง
รายละเอียดรายจ่ายที่ค้นหา และสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขได้ 

 
ภาพที่ 11 หน้าระบบจัดการสั่งซื้อวัตถุดิบ  

จากภาพที่ 11 แสดงถึงหน้าระบบจัดการสั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งสามารถระบุระละเอียดการสั่งซื้อที่ข้อมูลการสั่งซื้อ  โดยมี
รายละเอียดของเลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ ผู้สั่งซื้อ สามารถค้นหาผู้จำหน่ายด้วยรหัสผู้จำหน่าย สามารถเพิ่มข้อมูลการสั่งซื้อ
วัตถุดิบโดยข้อมูลการสั่งซื้อที่เพิ่มเข้ามาแล้วนั้น จะแสดงในตารางข้อมูลสั่งซื้อ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลที่จะสั่งซื้อได้จากรหัส
วัตถุดิบ ซึ่งจะแสดงชื่อวัตถุดิบ ราคา หน่วยของวัตถุดิบ และเลือกจำนวนที่จะสั่งซื้อได้ ระบบยังสามารถคำนวนจำนวนรายการ
ที่สั่งซื้อทั้งหมด รวมเงิน ส่วนลด และสามารถบันทึก ยกเลิก พิมพ์ ใบสั่งซื้อได้ 
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ภาพที่ 12 หน้าระบบจัดการรับเข้าวัตถุดิบ  

จากภาพที่ 12 แสดงถึงหน้าระบบจัดการรับเข้าวัตถุดิบ ซึ่งสามารถค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อที่รายละเอียดการรับเข้าวัตถุดิบ 
ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของเลขที่ใบสั่งซื้อนั้น สามารถระบุรายละเอียดการรับเข้าไดที่ข้อมูลการรับเข้า สามารถบันทึก และ
ปรับปรุงคลังวัตถุดิบที่รับเข้าได้ 

 
ภาพที่ 13 หน้าระบบการขาย 

จากภาพที่ 13 แสดงถึงหน้าระบบการขาย ซึ่งสามารถระบุรายละเอียดการขายได้ที่ข้อมูลการขาย สามารถระบุ
รายละเอียดสมาชิกได้ที่ข้อมูลสมาชิก ซึ่งหน้าระบบจัดการการขายนั้นจะแสดงภาพและข้อมูลเครื่องดื่มต่างๆ และแยกประเภท
ไว้ ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกกดเมนูเครื่องดื่มที่ต้องการ ซึ่งจะมี pop up แสดงรายละเอียดของเครื่องดื่มให้เลือก เมื่อเลือก
สำเร็จจะแสดงรายละเอียดเครื่องดื่มในตาราง และสามารถรวมจำนวนเครื่องดื่ม ราคารวม สามารถระบุแต้มที่ใช้ไปของสมาชิก 
ส่วนลด และแสดงเงินทอนได้  
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ภาพที่ 14 หน้าระบบปรับปรุงวัตถุดิบ  

จากภาพที่ 14 แสดงถึงหน้าระบบปรับปรุงวัตถุดิบ ซึ่งจะแสดงวันที่ปรับปรุง และสามารถค้นหาเลขที่ปรับปรุงได้ด้วย
รหัสปรับปรุงวัตถุดิบ ซึ่งสามรถค้นหาวัตถุดิบที่จะปรับปรุงได้ด้วยรหัสวัตถุดิบ สามารถระบุจำนวนที่นับได้ และระบุสถานะของ
วัตถุดิบ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดท่ีปรับปรงุในตารางเมื่อกดที่ปุ่มเพิ่ม หรือค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบยังสามารถบันทึกยกเลิกได้ 
 

3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่ม ผู้วิจัยได้นำแบบประเมินประสิทธิภาพระบบระบบ
ริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่มเจ้าของร้านจำนวน 1 คน พนักงานจำนวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศจำนวน 9 คน 
และอาสาสมัครผู้ทดลองระบบจำนวน 32 คน ซ่ึงได้รับผลการประเมินประสิทธิภาพดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพของระบบ  

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ �̅� S.D. ระดับประสิทธิภาพ 
1. ด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน    

1.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้ 4.46 0.56 มาก 
1.2  สามารถค้นหาข้อมูลได้ 4.46 0.56 มาก 
1.2  สามารถบันทึกข้อมูลได้ 4.43 0.50 มาก 

โดยรวม 4.45 0.43 มาก 
2. ด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ    

2.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้ 4.49 0.61 มาก 
2.2 สามารถ ค้นหา และแสดงข้อมูลวัตถุจากรหัสวัตถุดิบได้ 4.51 0.56 มากที่สุด 
2.3 สามารถแสดงสถานการณ์สั่งซื้อวัตถุดิบได้ 4.54 0.65 มากที่สุด 
2.4 สามารถออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบได้ 4.46 0.51 มาก 
2.5 สามารถปรับสถานะใบสั่งซื้อวัตถุดิบได้ 4.70 0.46 มากที่สุด 

โดยรวม 4.54 0.36 มากที่สุด 
3. ด้านการรับเข้าวัตถุดิบ    

3.1 สามารถบันทึก ลบ แก้ไข ข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบได้ 4.46 0.61 มาก 
3.2 สามารถปรับปรุงสต็อกวัตถุดิบในคลังได้ 4.49 0.56 มาก 
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ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ �̅� S.D. ระดับประสิทธิภาพ 
3.3 สามารถรับเข้าจากใบสั่งซื้อวัตถุดิบได้ 4.59 0.55 มากที่สุด 
3.4 สามารถแสดงสถานะรับเข้าวัตถุดิบได้ 4.57 0.56 มากที่สุด 
3.5 สามารถพิมพ์ใบรับวัตถุดิบได้ 4.49 0.56 มาก 

โดยรวม 4.52 0.38 มากที่สุด 
4. ด้านการขาย    

4.1 สามารถแสดงรายการเครื่องดื่มโดยแบ่งตามประเภทได้ 4.43 0.60 มาก 
4.2 รายการเครื่องดื่มแสดงในลักษณะรูปภาพ 4.49 0.51 มาก 
4.3 สามารถรับรายการเครื่องดื่มได้มากกว่า 1 รายการ 4.59 0.55 มากที่สุด 
4.4 สามารถคํานวณราคารวมได้ 4.54 0.61 มากที่สุด 
4.5 สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและลําดับคิวได้ 4.49 0.51 มาก 
4.6 สามารถสะสมแต้มของสมาชิกได้เมื่อมีการขาย 4.41 0.60 มาก 
4.7 สามารถขายเครื่องดื่มโดยการตัดแต้มสะสมได้ 4.46 0.56 มาก 

โดยรวม 4.49 0.37 มาก 
5. ด้านการปรับปรุงคลังวัตถุดิบ    

5.1 ระบบสามารถปรับปรุงสตอกวัตถุดิบประจําวันได้ 4.30 0.57 มาก 
5.2 ระบบสามารถพิมพ์รายงานจํานวนคงเหลือของวัตถุดิบได้ 4.38 0.64 มาก 
5.3 สามารถแจ้งเตือนเมื่อถึงจุดสั่งซื้อได้ 4.54 0.51 มากที่สุด 

โดยรวม 4.41 0.44 มาก 
6. ด้านข้อมูลรายจ่าย    

6.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายจ่ายได้ 4.49 0.56 มาก 
6.2 สามารถคํานวณยอดรวมรายจ่ายได้ 4.62 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 4.55 0.47 มากที่สุด 
7. ด้านการออกรายงาน    

7.1 สามารถออกรายงานข้อมูลสมาชิก 4.57 0.50 มากที่สุด 
7.2 สามารถออกรายงานยอดขายประจํา วัน เดือน ปี 4.49 0.61 มาก 
7.3 สามารถออกรายงานวัตถุดิบคงเหลือ 4.54 0.51 มากที่สุด 
7.4 สามารถออกรายงานการสั่งซื้อซื้อวัตถุดิบ ประจําวัน เดือน ปี 4.59 0.50 มากที่สุด 
7.5 สามารถออกรายงานรายรับรายจ่ายประจําวัน เดือน ปี 4.57 0.50 มากที่สุด 

โดยรวม 4.55 0.40 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพ ด้านข้อมูลรายจ่ายมีประสิทธิภาพโดยรวมระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.55) ด้านการออกรายงานมีประสิทธิภาพโดยรวมระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55) ด้านการสั่งซื ้อวัตถุดิบมี
ประสิทธิภาพโดยรวมระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54)  ด้านการรับเข้าวัตถุดิบมีประสิทธิภาพโดยรวมระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.52) ด้านการขายมีประสิทธิภาพโดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) ด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐานโดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.45) และด้านการปรับปรุงคลังวัตถุดิบมีประสิทธิภาพโดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) 
 
จาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถนําเสนอองค์ความรู้ใหม่ จาการดําเนินงานโดยกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 7 ข้ัน ได้ดัง
ภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 กระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 7 ข้ัน 

จากภาพที่ 15 แสดงถึงองค์ความรู้จากการดำเนินงานวิจัยครังนี้ จากกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 7 ขั้นดังนี้ 
ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ระบบ คือ ความต้องการของระบบสนับสนุนในการทำงานของผู้ประกอบการ
และพนักงานมีดังนี้ จัดการข้อมูลเครื่องดื่ม จัดการข้อมูลวัตถุดิบ จัดการข้อมูลพนักงาน จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมูลผู้จัด
จำหน่าย จัดการสั่งสินค้า จัดการรับเข้าสินค้า จัดการปรับปรุงวัตถุดิบ จัดการการขายเครื่องดื่ม จัดการข้อมูลรายจ่าย การออก
รายงาน 
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ขั้นที่ 2 ประเมินความเหมาะสมในกระบวนการทำงาน  โดยคํานึง ถึงความพร้อมด้านค่าใช้จ่าย ด่านเวลา ด้านบุคลากร 
ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ในการดําเนินงานพัฒนาระบบ 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ โดยได้เลือกโปรแกรมที่นำมาใช้คือ Microsoft Access 2019 ใช้เป็นฐานข้อมูล 
Microsoft Visual Studio 2019 เขียนโปรแกรม Diagrams.net ในการออกแบบ Context Diagram , Data Flow Diagram 
ของระบบ 

ขั้นที่ 4 การออกแบบ นําข้อมูลในขั้นการวิเคราะห์ มาดำเนินการออกแบบระบบงานใหม่  ออกแบบส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้งาน ออกแบบโครงร่างของระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน การสั่งสินค้า การรับเข้าสินค้า การปรับปรุงวัตถุดิบ การขาย
เครื่องดื่ม ข้อมูลรายจ่าย การออกรายงาน โดยได้กําหนดในเรื่องความปลอดภัย กระบวนการทํางาน เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา 
ตามเงื่อนไข 

ขั้นที่ 5 การพัฒนาและทดสอบระบบ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นำขั้นตอนที่ 4 การออกแบบ มาใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนา
ระบบ และหลังจากการพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับความต้องการ ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบที่
พัฒนาขึ้น และประเมินประสิทธิภาพระบบจากผู้ใช้ระบบ โดยการทดสอบใช้งานและประเมินการทำงานระบบในด้านข้อมูล
พื้นฐาน ด้านการสั่งวัตถุดิบ ด้านการรับเข้าวัตถุดิบ ด้านการปรับปรุงวัตถุดิบ ด้านการขายเครื่องดื่ม ด้านข้อมูลรายจ่าย ด้าน
การออกรายงาน จากประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเจ้าของร้านจำนวน 1 คน พนักงานจำนวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญระบบ
สารสนเทศจำนวน 9 คน อาสาสมัครผู้ทดลองระบบจำนวน 32 คน จำนวนทั้งหมด 44 คน เพื่อตรวจสอบความความถูกต้อง 
หรือตรงตามความต้องการหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดจากการทำงานของระบบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อน
นำไปติดตั้งเพื่อเริ่มใช้งานจริง 

ขั้นที่ 6 การติดตั้งใช้งานจริง ดำเนินการติดตั้งระบบเพื่อเริ่มใช้งานจริง และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการ
ร้านปากดงคาเฟ่ เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

ขั้นที่ 7 บํารุงงรักษาระบบ นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขระบบใน
ส่วนต่างๆ เพ่ือให้ได้ระบบมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ใช้งาน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้พัฒนาขึ้นตามกระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) 7 ขั้น  โดย

การกำหนดปัญหากระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบโดยสนับสนุนในการทำงานของ
ผู้ประกอบการและพนักงานมีดังนี้ จัดการข้อมูลเครื่องดื่ม จัดการข้อมูลวัตถุดิบ จัดการข้อมูลพนักงาน จัดการข้อมูลสมาชิก 
จัดการข้อมูลผู้จัดจำหน่าย จัดการสั่งสินค้า จัดการรับเข้าสินค้า จัดการปรับปรุงวัตถุดิบ จัดการการขายเครื่องดื่ม จัดการข้อมูล
รายจ่าย การออกรายงาน ต่อมาในขั้นที่ 2 ผู้วิจัยจะประเมินความเหมาะสมในกระบวนการทำงาน  โดยคํานึง ถึงความพร้อม
ด้านค่าใช้จ่าย ด้านเวลา ด้านบุคลากร ด้านด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ในการดําเนินงานพัฒนาระบบ ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์
ระบบงานเดิม ออกแบบระบบงานใหม่ โดยได้เลือกโปรแกรมที่นำมาใช้คื อ Microsoft Access 2019 ใช้เป็นฐานข้อมูล 
Microsoft Visual Studio 2019 เขียนโปรแกรม Diagrams.net ในการออกแบบ Context Diagram , Data Flow Diagram 
ของระบบ ขั้นที่ 4 การออกแบบ นําข้อมูลในขั้นการวิเคราะห์ มาดำเนินการออกแบบระบบงานใหม่  ออกแบบส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้งาน ออกแบบโครงร่างของระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน การสั่งสินค้า การรับเข้าสินค้า การปรับปรุงวัตถุดิบ การขาย
เครื่องดื่ม ข้อมูลรายจ่าย การออกรายงาน โดยได้กําหนดในเรื่องความปลอดภัย กระบวนการทํางาน เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา 
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ตามเงื่อนไข ขั้นที่ 5 การพัฒนาและทดสอบระบบ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นำขั้นตอนที่ 4 การออกแบบ มาใช้เป็นรูปแบบในการ
พัฒนาระบบ และหลังจากการพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับความต้องการ 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบที่พัฒนาขึ้น และประเมินประสิทธิภาพระบบจากผู้ใช้ระบบ โดย
การทดสอบใช้งานและประเมินการทำงานระบบในด้านข้อมูลพื้นฐาน ด้านการสั่งวัตถุดิบ ด้านการรับเข้าวัตถุดิบ ด้านการ
ปรับปรุงวัตถุดิบ ด้านการขายเครื่องดื่ม ด้านข้อมูลรายจ่าย ด้านการออกรายงาน จากประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
เจ้าของร้านจำนวน 1 คน พนักงานจำนวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศจำนวน 9 คน อาสาสมัครผู้ทดลองระบบจำนวน 
32 คน จำนวนทั้งหมด 44 คน เพื่อตรวจสอบความความถูกต้อง หรือตรงตามความต้องการหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดจาก
การทำงานของระบบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อนนำไปติดตั้งเพื่อเริ่มใช้งานจริง ขั้นที่ 6 การติดตั้งใช้งานจริง 
ดำเนินการติดตั้งระบบเพื่อเริ่มใช้งานจริง และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านปากดงคาเฟ่ เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ขั้นที่ 7 บํารุงงรักษาระบบ นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินการ
ปรับปรุงและแก้ไขระบบในส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้ระบบมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ใช้งาน  โดยใช้ Microsoft Visual 
Studio 2019 ที่คุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่ม โปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft 
Access 2019 ที่คุณสมบัติมีความเหมาะสมในจัดการฐานข้อมูล และมีการกำหนดสิทธิ์ระบบ เพื่อจำแนกผู้ใช้งานระบบตาม
บทบาทหน้าที่ จึงมีการแบ่งระดับผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิสำหรับผู้ใช้ ในการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา และออกรายงานตาม
เงื่อนไขดังกล่าว และออกแบบหน้าจอ ปุ่มกด เพื่อให้สะดวกในการใช้งานต่อผู้ใช้ระบบ โดยให้ขอบเขตข้อมูลพื้นฐานจะแบ่ง
ออกเป็น ข้อมูลด้านสมาชิก ด้านวัตถุดิบ ด้านพนักงาน ด้านผู้จัดจำหน่าย ด้านเครื่องดื่ม ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการรับเข้า การ
ขายเครื่องดื่ม การปรับปรุงคลังวัตถุดิบ การออกรายงานตามความต้องการรูปแบบการใช้งานระบบของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งจาก
การพัฒนาระบบได้ดำเนินการพัฒนาระบบในด้านการขาย ที่สอดคล้องกับงานของวีรพงศ์ บัวแก้ว และได้พัฒนาระบบในด้าน
สั่งเมนูเครื่องดื่ม ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ การรับเข้าวัตถุดิบ ที่สอดคล้องกับงานของปริญญา อภัยภักดิ์ และยังได้พัฒนาระบบใน
ด้านการจัดออเดอร์ จัดคิว และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ซึ ่งสอดคล้องกับงานของสิทธิ พงษ์ ถูกดี ทั ้งนี ้ยังได้ประเมิน
ประสิทธิภาพระบบพบว่า พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานระดับมากที่สุดในด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ ด้านการรับเข้า
วัตถุดิบ ด้านการขาย ด้านการปรับปรุงคลังวัตถุดิบ ด้านข้อมูลรายจ่าย ด้านการออกรายงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบบมี
ความใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และมีองค์ประกอบครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ และพบว่าระบบมีประสิทธิภาพใน
การทำงานระดับมากในด้านการขาย ด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน  ด้านการปรับปรุงคลังวัตถุดิบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
องค์ประกอบของระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ผู้ใช้ระบบต้องการ 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
    1.1 ควรศึกษาคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดื่ม ประเภทคาเฟ่ อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
    1.2 ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลก่อนบันทึก เพื่อลดความผิดพลาดของการใช้งานระบบ 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรมีการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบในการสนับสนุนการใช้งานระบบให้ครบถ้วนตามความต้องการ

ของผู้ใช้งานให้มากขึ้น 
    2.2 ควรมีการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบในส่วนงานอื่น เช่น ระบบฝากขายสินค้า 

เอกสารอ้างอิง 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายไข่เค็ม กรณีศึกษาร้านไข่เค็มบ้านคอนสวรรค์ 
DEVELOPMENT OF SALTED EGG SHOP MANAGEMENT 

A CASE STUDY OF THE SALTED EGG RESTAURANT AT BAN KHON SAWAN 
พิชญาพร ธรรมวงศา1 วราพร กรีเทพ1 เอกภาพ โพธิ์กระจ่าง1 และ นิษา ศักดิ์ชูวงษ์1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อวิเคราะห์ออกแบบระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายไข่เค็ม เพื่อพัฒนาระบบ
โปรแกรม และเพื่อประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายไข่เค็ม โดยศึกษาจากประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างคือ เจ้าของกิจการ 3 คน กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครทดลองใช้ระบบ 32 คนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 คน 
รวมทั้งหมด 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบระบบที่เหมาะสมกับการดำเนินงานควรประกอบด้วย  ด้าน
ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ ด้านการรับเข้าวัตถุดิบ ด้านการขายปลีกและขายส่ง ด้านการจัดส่งสินค้า ด้านการออก
รายงาน ซึ่งหลังจากดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายไข่เค็ม ได้ประเมินประสิทธิภาพการทำงานจากผู้ใช้
ระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพระดับมากที่สุดในด้าน ด้านข้อมูลพื้นฐาน ด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ ด้านการขายปลีกและขาย
ส่ง และระบบมีประสิทธิภาพระดับมากในด้าน ด้านการรับเข้าสินค้า ด้านการผลิตสินค้า ด้านการจัดส่งสินค้า ด้านออกรายงาน  

 
คำสำคัญ: ระบบบริหารจำหน่ายไข่เค็ม, ประเมินประสิทธิภาพระบบ, การพัฒนาระบบ 

 
Abstract 

 
 The objectives of this research are to analyze and design a management system for a salted egg 
store in order to develop the program system and to assess the efficiency of the salted egg shop 
management system program. The research samples include three business owners, thirty-two system trial 
volunteer students, and nine information technology specialists; hence, the research samples include a 
total of 44 people. The instrument used in this research was a system performance evaluation form. The 
statistical analysis was carried out using the mean and standard deviation. The results of the study showed 
that in order to be suitable for business execution, the management system for a salted egg store should 
consist of fundamental data, as well as data on raw material purchase and receival, retails and wholesales, 
shipping, and reports issuing. The efficiency of the developed management system for a salted egg store 
was evaluated by system users. It was found that the efficiency of system was at the highest level in terms 
of fundamental data, raw material purchase, retails and wholesales. In addition, the efficiency of system 
was at the high level in terms of product receival, product manufacturing, shipping, and reports issuing. 
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บทนำ 
 ร้านไข่เค็มบ้านคอนสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ 82 หมู่ 1 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นโรงงานผลิต

และจำหน่ายไข่เค็ม โดยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ เช่น ไข่เป็ด เกลือ ไอโอดีน ดินจอมปลวก ขี้เถ้า สำหรับกระบวนการผลิต ทั้งนี้ใน
ปัจจุบันยังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการ หากแต่ทางร้านได้ใช้วิธีการจดบันทึกการ ซื้อ- ขาย รายการสินค้า 
รายการคลังสินค้า รายชื่อลูกค้า ออกเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับสินค้า จากกระบวนการดำเนินงานข้างต้น
ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดทางเอกสาร ความล่าช้าในการดำเนินงานการสืบค้นข้อมูล  จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิด
พัฒนาระบบเพื ่อสนับสนุนการทำงานของระบบร้านจำหน่ายไข่เค็มโดยใช้กระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life cycle: SDLC) ฐาปนี เพ็งสุข (2562) ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ระยะ ดังนี ้ ระยะที่ 1 การวางแผน
โครงการ (Project Planning) ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะที่3 การออกแบบ (Design Phase) ระยะที่4 
การนำไปใช้ (Implementation Phase) ระยะที่5 (System Maintenance) โดยได้ศึกษาแนวคิดในการพัฒนาองค์กร การ
จัดการปัญหาการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยองค์กร ในการบริหารจัดการข้อมูล 
การเข้าถึงข้อมูล และระบบที่ดีจะต้องสามารถนําข้อมูลในระบบมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผน หรือจัดการทรัพยากรในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ผู ้วิจัยยังได้ศึกษางานจิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  (2563) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูในเรื่องของการพัฒนาการดำเนินงานที่สามารถดำเนินงานในเรื่องของการ
จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาใช้ เป็นแนวทางการพัฒนาระบบในเรื่องของการผลิต กระบวนการ
ทำงาน และผู้วิจัยยังได้ศึกษางานของธีระพงษ์ กุลประกอบ และคณะ (2564) ที่ได้ศึกษาระบบการขายสินค้าร้านปลีกชุมชน
โดยพัฒนาระบบด้วยโปรแกรมMicrosoft Access 2019 ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลพื้นฐานต่างๆได้เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการ
รับเข้า ข ้อมูลการขาย ข้อมูลการสั ่งซ ื ้อและได้เห็นถึงทิศทางในเรื ่องกระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life cycle: SDLC) ทั้ง 5 ขั้นตอนชัดเจนมากขึ้นและจากงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้ปรับใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาระบบครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการทํางานร้านจำหน่ายไข่เค็ม 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพื่อวิเคราะห์และออกเเบบระบบบริหารจัดการร้านไข่เค็ม 
2.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านไข่เค็ม 
3.ประเมินประสิทธิภาพระบบร้านจำหน่ายไข่เค็ม 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเจ้าของกิจการจำนวน 3 คน(กรณีศึกษาร้านไข่เค็ม อำเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร) คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศจำนวน 9 คน  (อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง อาสาสมัครผู้ทดลองใช้ระบบจำนวน 32 คน (กลุ่ม
นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่4) คัดเลือกแบบสุ่มตามสะดวกภาคสมัครใจ  
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบเอกสารการวิเคราะห์ออกแบบระบบ (คู่มือโครงงาน 1, 2564) แบบเอกสาร

การพัฒนาระบบ (คู่มือโครงงาน 2, 2565) และแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไข่เค็ม 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่องานวิจัยในครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมจากแบบเอกสารการวิเคราะห์ออกแบบระบบและ
แบบเอกสารการพัฒนาระบบ ตลอดจนรวบรวมจากแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบด้วย
เจ้าของร้านจำนวน 3 คน  ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศจำนวน 9 คน อาสาสมัครผู้ทดลองระบบ จำนวน 32 คน รวมทั้งหมด 
44 คน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในส่วนการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายไข่เค็มได้
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา นำมาสรุปเชิงบรรยาย สำหรับการศึกษาประสิทธิภาพต่อระบบบริหาร
จัดการร้านจำหน่ายไข่เค็ม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพ
ต่อระบบโปรแกรมบริหารจัดการร้านขายของช าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00ประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ประสิทธิภาพมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ประสิทธิภาพปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
ประสิทธิภาพน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ประสิทธิภาพน้อยที่สุด 

ขั้นตอนวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนโครงการ Project Planning 

การวางแผนโครงการ จัดเป็นกระบวนการพื้นฐานของความเข้าใจโดยในช่วงของการเริ่มโครงการที่จะต้องมีการกำหนด
ล่วงหน้าเพื่อการทำงานในอนาคตและการวางแผนก็ยังมีหลายขั้นตอน การกำหนดปัญหา เวลาที่ใช้ในการทำโครงการ 
จัดเตรียมทีมงาน ที่จะพัฒนาระบบให้สำเร็จ จัดทำตารางกำหนดเวลาโครงการ และดำเนินการโครงการตามแผนที่ได้วางไว้
เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทำงานและปัญที่เกิดขึ้น 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ Analysis Phase 
การวิเคราะห์ (Analysis Phase) เป็นการศึกษาและทำความเข้าใจในความต้องการต่างๆที่ได้รวบรวมมาโดยการรวบรวมความ
ต้องการต่างๆ ได้สังเกตการณ์ทำงานของผู้ใช้ การสัมภาษณ์ การจัดแบบสอบถาม เอกสารต่างๆ เป็นงานพื้นฐานของการ
วิเคราะห์ระบบ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ปัญหาที่แนะนำโดยผู้ใช้งาน ขั้นตอน
ของการวิเคราะห์จะรวบรวมความต้องการในด้านต่างๆ เพื่อที่จะทราบกระบวนการการทำงาน รวบ รวมความต้องการให้
ได้มากที่สุด ให้เข้าใจตรงกันมากที่สุด และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ขั้นตอนที3่ การออกแบบ Design Phase 
ขั้นตอนออกแบบจะตัดสินใจว่าระบบจะทำงานอย่างไร เป็นการพิจารณาว่าระบบจะดำเนินการไปในทิศทางใด โดยแสดง
โครงสร้างสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบที่จะพร้อมใช้งานส่วนต่อประสานผู้ใช้ เช่น ออกแบบระบบหน้าจอ การออกแบบ
กระบวนการ ออกแบบฐานข้อมูล แบบฟอร์ม รายงานที่ต้องใช้ โปรแกรมฐานข้อมูล จุดมุ่งหมายเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน
ระบบด้วยการนำแบบจำลองเชิงตรรกะที่จะได้จากระยะวิเคราะห์มาพัฒนาเป็นแบบจำลองเชิงกายภาพ มาใช้ ในการวิเคราะห์
แก้ปัญหาอะไร และนำไปสู่ระบบงานจริง 

ขั้นตอนที4่ การนำไปใช้ Implementation Phase 
ซึ่งระยะนี้จะเกี่ยวกับการสร้างระบบ ทดสอบ และติดตั้งระบบ เพื่อตรวจสอบว่าระบบสามารถทำงานได้ และกระบวนการ
ทำงานของระบบในฟังก์ชันหรือเมนูต่างๆ ให้มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ ถ้าหากมี
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ข้อผิดพลาดสามารถแก้ไข้ปรับปรุงเพิ่มเติมได้ หรือฝึกอบรมผู้ใช้งานและประเมินผลระบบใหม่ นอกจากนี้ระบบควรมีการจัดทำ
เอกสารการใช้งานระบบ เพ่ือให้ทราบข้อปรับปรุงพัฒนาของระบบ การประเมินผลระบบหลังติดตั้ง เอกสารการใช้งาน เป็นต้น 

ขั้นตอนที5่ การบำรุงรักษาระบบ System Maintenance 
ระบบเมื่อพัฒนาแล้วจะต้องได้รับการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาที่ใช้งานระบบ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น 
ดั้งนั้นการบำรุงรักษาจึงเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆให้กับระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้งานระบบซึ่ง 
คุณสมบัติใหม่ๆเหล่านี้ เช่น ผู้ใช้เพิ่งค้นพบ ข้อผิดพลาดจากระบบ ซึ่งจะต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง 
 

ผลการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์และออกเเบบระบบบริหารจัดการร้านไข่เค็ม โดยได้เริ่มดำเนินงานจากการศึกษาความต้องการ
รูปแบบการใช้งานของระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายไข่เค็มพบว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการรูปแบบการใช้งานระบบใน
ด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ที่สามารถจัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลพนักงาน จัดการวัตถุดิบ จั ดการ
งานขาย จัดการข้อมูลรับเข้าสินค้า จัดการข้อมูลสั่งซื้อ จากขอบเขตความต้องการดังกล่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ดําเนินการ
ออกแบบระบบงานใหม่ โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล Access ที่มีความเหมาะสมในจัดการฐานข้อมูล ในการพัฒนาระบบ
กําหนดความสามารถของระบบ ในการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้นหา และออกรายงานข้อมูลในรูปแบบตามเงื่อนไขต่างๆ และหน้าจอ
ดําเนินงานของระบบได้ออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวกต่อการใช้งาน 
  

 

 
ภาพประกอบ 1 แผนผังบริบทระบบงานใหม่ Context Diagram 

 
 จากภาพประกอบที่ 1 แสดงถึงการดำเนินงานออกแบบแผนผังบริบทงานใหม่ ประกอบด้วยการออกแบบ การ
ดำเนินงานในส่วนลูกค้า ส่วนพนักงาน ส่วนของเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ 1) เจ้าของ มีหน้าที่ ดังนี้ รายงานข้อมูลการ
สั่งซื้อวัตถุดิบ รายงานข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบ รายงานข้อมูลการขายปลีก รายงานข้อมูลการขายส่ง 2) พนักงาน มีหน้าที่ดังนี้ 
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ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลการผลิตสินค้า ข้อมูลการจัดส่งสินค้า  3) ลูกค้า มีหน้าที่ ดังนี้ 
ข้อมูลการรับซื้อสินค้า ใบเสร็จการซื้อสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการรับซื้อสินค้า 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2 แผนภาพกะแสข้อมูลระดับที่ 1 ของระบบงานใหม่ 

จากแผนภาพประกอบที่2 แสดงองค์ประกอบจากแผนภาพกะแสข้อมูลระดับที่  1 ของระบบงานใหม่ โดย
สามารถแบ่งเป็นกระบวนการหลักของข้อมูลได้ 8 กระบวนการดังนี้  
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1) กระบวนการที่ 1.0 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน รับข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูล สินค้า โดยทํา
การพิมพ์ข้อมูลลงในแต่ละแฟ้มงาน และบันทึกเป็นข้อมูลพื้นฐาน  

2) กระบวนการที่ 2.0 การจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ รับข้อมูลการสั่งซื้อ ดึงข้อมูลวัตถุดิบจากแฟ้มข้อมูล  วัตถุดิบ โดย
ทําการพิมพ์ข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลการสั่งซื้อ และบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อในแฟ้มข้อมูลการ สั่งซื้อ  

3) กระบวนการที่ 3.0 การจัดการข้อมูลรับเข้าวัตถุดิบ รับข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบจากเจ้าของ ดึงข้อมูล  การสั่งซื้อ
วัตถุดิบจากกระบวนการท่ี 2.0 และแฟ้มข้อมูลวัตถุดิบจากนั้นบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูล รับเข้าวัตถุดิบ  

4) กระบวนการที่ 4.0 การจัดการข้อมูลรับเข้าคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า รับข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ  โดยระบบ
บันทึกข้อมูลลงในแฟ้มการสั่งซื้อ และแฟ้มข้อมูลสินค้า  

5) กระบวนการที่ 5.0 การจัดการข้อมูลผลิตสินค้า รับข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการผลิตสินค้า โดยทำการ  พิมพ์ข้อมูลลง
ในแฟ้มข้อมูลสินค้า และบันทึกข้อมูลการผลิตสินค้าลงในแฟ้มข้อมูลการผลิต  

6) กระบวนการที่ 6.0 การจัดการข้อมูลการขาย รับข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ดึงข้อมูลสินค้าจาก แฟ้มข้อมูลสินค้า โดย
พิมพ์แฟ้มข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลการขาย และบันทึกข้อมูลการขายลงใน แฟ้มข้อมูลการขาย  

7) การบวนการที่ 7.0 การจัดการข้อมูลการจัดส่ง รับข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการจัดส่ง ดึง  ข้อมูลสินค้า
จากแฟ้มข้อมูลลูกค้า ข้อมูลลูกค้าจากแฟ้มข้อมูลลูกค้า โดยทำการพิมพ์ข้อมูลลงใน แฟ้มข้อมูลในแฟ้มข้อมูลการจัดส่ง และ
บันทึกข้อมูลการจัดส่งลงในแฟ้มข้อมูลการจัดส่ง 

 8) กระบวนการที่ 8.0 การจัดการออกรายงาน รับข้อมูลทั้งหมด เจ้าของดึงข้อมูลจากแฟ้มงาน และทํา การบันทึกข้อมูล
ออกรายงานลงในแฟ้มข้อมูลออกรายงาน 

ภาพประกอบที่ 3 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลระบบงานใหม่ 

 
จากภาพประกอบที่ 3 สามารถอธิบายแผนภาพได้ ดังนี้ พนักงาน (Employee) สามารถขายสินค้าได้หลายรายการ

สินค้า (Product) สินค้าหลายรายการหลายประเภท ลูกค้า (Customer)  สั่งสินค้าได้หลายรายการสั่งซื้อวัตถุดิบ Material_H  
สั่งซื้อวัตถุดิบได้หลายครั้งการรับเข้าวัตถุดิบ Admission_M สั่งซื้อ 1 ครั้งรับเข้าได้ 1 ครั้ง คำสั่งซื้อจากลูกค้า Order_H 1 คน 
สั่งออเดอร์ได้หลายรายการ การผลิตสินค้า (Manufature_D) 1 ครั้ง ได้สินค้าหลายรายการ การขาย Sele_H 1 ครั้ง ขาย
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สินค้า ได้หลายรายการ การขาย (Sale_H) 1 ครั้ง ขายให้ลูกค้าได้หลายรายการ การจัดส่ง (Shipment) 1 ครั้ง ให้ลูกค้าได้
หลายคน 

2.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านไข่เค็ม ผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านจำหน่าย
ไข่เค็ม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access มาพัฒนาระบบ เพราะมีการจัดเก็บและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบที่สอดคล้อง
ต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบ ประกอบด้วย 1)จัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลพนักงาน  ข้อมูลวัตถุดิบ 
2) ระบบจัดการสั่งซื้อวัตถุดิบ 3) จัดการข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบ 4) จัดการข้อมูลการสั่งซื้อจากลูกค้า5) จัดการข้อมูลการผลิต
สินค้า 6) จัดการขายส่งและขายปลีก 7) จัดการจัดส่งสินค้า 8) จัดการข้อมูลการออกรายงาน ทั้งนี้การดําเนินงานของระบบ
บริหารจัดการร้านจำหน่ายไข่เค็ม มีรูปแบบการดําเนินงานดังนี้ 1) การนําข้อมูลในส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย
การนําเข้าข้อมูลในเรื่องข้อมูล 

 

 
ภาพประกอบที่ 4 หน้าจอข้อมูลพื้นฐานลูกค้า 

 
จากภาพประกอบที่ 4 แสดงถึงส่วนงานจัดการข้อมูลลูกค้า ที่ดําเนินงานในส่วนจัดการข้อมูลพื้นฐาน ในส่วนจัดการ

ข้อมูลลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยการเพิ่มข้อมูลลูกค้าด้วยปุ่มขอรหัสใหม่ การบันทึกข้อมูล การลบข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล 
โดยข้อมูลลูกค้าที่เพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูลแล้วนั้น จะจัดแสดงในตารางข้อมูลลูกค้า ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าได้จากรหัส
ลูกค้า สามารถดูรายละเอียดได้ 
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ภาพประกอบที่ 5 หน้าจอข้อมูลพื้นฐานสินค้า 

 
จากภาพประกอบที่ 5 แสดงถึงส่วนงานจัดการข้อมูลสินค้า ที่ดําเนินงานในส่วนจัดการข้อมูลพื้นฐาน ในส่วนจัดการ

ข้อมูลสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วยการเพิ่มข้อมูลลูกค้าด้วยปุ่มขอรหัสใหม่ การบันทึกข้อมูล การลบข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล 
โดยข้อมูลสินค้าที่เพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูลแล้วนั้น ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าได้จากรหัสสินค้า สามารถดูรายละเอียดได้ 

 

 
ภาพประกอบที่ 6 หน้าจอการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

 
จากภาพประกอบที่ 6 แสดงถึงส่วนงานจัดการข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งประกอบไปด้วยการเพิ่มข้อมูลโดยปุ่มขอรายการ

ใหม่ และปุ่มบันทึก โดยข้อมูลการสั่งซื้อท่ีเพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูลแล้วนั้น จะจัดแสดงในตาราง ข้อมูลสั่งซื้อ ซึ่งสามารถค้นหา
ข้อมูลการสั่งซื้อได้จากรหัสสั่งซื้อ หรือชื่อการสั่งซื้อ สามารถดูรายละเอียดได้ 
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ภาพประกอบที่ 7 หน้าจอการขาย 

จากภาพประกอบที่ 7 แสดงถึงส่วนงานจัดการขาย ซึ่งประกอบไปด้วยการเพิ่มข้อมูลโดยปุ่มขอรายการใหม่ และปุ่ม
บันทึก โดยข้อมูลการสั่งซื้อท่ีเพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูลแล้วนั้น จะจัดแสดงในตารางข้อมูลสั่งซื้อ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อ
ได้จากรหัสการขาย สามารถดูรายละเอียดได้ 
 

3. เพื ่อประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายไข่เค็ม ผู ้วิจัยได้ทดลองใช้และประเมิน
ประสิทธิภาพระบบระบบริหารจัดการร้านจำหน่ายไข่เค็ม ได้ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพของการทำงานระบบบริหารจัดการ ร้านไข่เค็ม 

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ �̅� S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1.ด้านข้อมูลพื้นฐาน 
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 4.43 0.78 มาก 
สามารถค้นหาและแสดงข้อมูล 4.57 0.78 มากที่สุด 
สามารถบันทึกข้อมูลพนักงงาน 4.14 0.90 มาก 

โดยรวม 4.38 0.75 มาก 
2.ด้านข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ 
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลวัตถุดิบ 4.57 0.53 มากที่สุด 
สามารถคำนวณยอดสั่งซื้อ 4.43 0.78 มาก 
สามารถบันทึกข้อมูลวัตถุดิบ 4.57 0.78 มากที่สุด 
สามารถแสดงข้อมูลหลังจากคำนวณยอดสั่งซื้อบหน้าจอ 4.43 0.78 มาก 
สามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อ 4.43 0.78 มาก 
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ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ �̅� S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

สามารถตัดยอดวัตถุดิบคงเหลือที่ถูกเบิกไปใช้ในการผลิต 4.29 0.75 มาก 
โดยรวม 4.48 1.15 มาก 

3.ด้านข้อมูลรับเข้าวัตถุดิบ 
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบ 4.57 0.78 มากที่สุด 
สามารถตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบคงคลังที่ใช้ผลิต 4.43 0.78 มาก 
สามารถบันทึกการรับเข้าวัตถุดิบ 4.71 0.75 มากที่สุด 

โดยรวม 4.57 0.74 มากที่สุด 
4.ด้านข้อมูลรับเข้าคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า 
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการรับเข้า 4.29 0.75 มาก 
สามารถบันทึกวันที่เดือนปีเวลาที่รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า 4.57 0.78 มากที่สุด 
สามารถบันทึกวันที่นัดรับสินค้า 4.29 0.75 มาก 

โดยรวม 4.38 0.67 มาก 
5.ด้านข้อมูลการผลิตสินค้า 
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขค้นหาข้อมูลผลิต 4.43 0.78 มาก 
สามารถกรอกจำนวนสินค้าที่ผลิต 4.14 0.90 มาก 
สามารถบันทึกข้อมูลสินค้า 4.29 0.75 มาก 
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขค้นหาข้อมูลผลิต 4.43 0.78 มาก 

โดยรวม 4.32 0.67 มาก 
6.ด้านข้อมูลการขายปลีก 
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูล 4.29 0.75 มาก 
สามารถคำนวณยอดขาย 4.29 0.75 มาก 
สามารถเพิ่มข้อมูลระยะเวลาการผลิต 4.14 0.90 มาก 
สามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้า 4.29 1.11 มาก 
สามารถบันทึกข้อมูลการขาย 4.14 0.69 มาก 
สามารถออกใบเสร็จรับเงิน 4.57 0.53 มากที่สุด 
สามารถตัดยอดสินค้าคงเหลือหลังการขาย 4.43 0.78 มาก 

โดยรวม 4.30 0.62 มาก 
7.ด้านข้อมูลการขายส่ง 
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล 4.71 0.75 มากที่สุด 
เงื่อนไขการขายส่งซื้อ 300 บาทขั้นไปจะเป็นราคาขายส่ง 4.14 0.69 มาก 
เงื่อนไขระยะทางไกลจะคิดค่าส่งเพิ่ม50บาท 4.57 0.78 มากที่สุด 
สามารถเพิ่มข้อมูลระยะเวลาการผลิต 4.29 0.75 มาก 
สามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้า 4.71 0.48 มากที่สุด 
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ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ �̅� S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

สามารถคำนวณยอดขาย 4.14 0.90 มาก 
สามารถบันทึกการขาย 4.43 0.97 มาก 
สามารถออกใบเสร็จรับเงิน 4.43 0.53 มาก 

โดยรวม 4.42 0.60 มาก 
8.ด้านข้อมูลการจัดส่งสินค้า 
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล 4.43 0.97 มาก 
สามารถเลือกการจัดส่งสินค้า 4.14 0.90 มาก 
สามารถแจ้งสถานะ ให้เลือกว่า รับเอง หรือ จัดส่ง 4.29 4.88 มาก 
สามารถออกใบส่งสินค้า 4.00 1.15 มาก 

โดยรวม 4.22 0.68 มาก 
9.ออกรายงาน 
สามารถออกรายงานการสั่งซื้อตามช่วงวันที่ 4.14 0.90 มาก 
สามารถแสดงยอดสั่งซื้อ 4.29 0.75 มาก 
สามารถแสดงข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการขาย 4.29 0.95 มาก 
สามารถออกรายงานข้อมูลค่าวัตถุดิบ 3.86 0.69 มาก 
สามารถออกรายงานข้อมูลการขายปลีกและขายส่ง 4.43 0.53 มาก 
สามารถออกรายงานจัดการข้อมูลพื้นฐาน 4.14 0.69 มาก 
สามารถออกรายงานข้อมูลผลิตสินค้า 4.29 0.75 มาก 

โดยรวม 4.20 0.62 มาก 

 
จากตารางที่1 ประเมินประสิทธิภาพ ด้านข้อมูลพื้นฐานมีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวม คือ 

4.38 ด้านข้อมูลสั ่งซื ้อวัตถุดิบมีประสิทธิภาพในระดับมาก ค่าเฉลี ่ยโดยรวมคือ 4.48  ด้านข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบมี
ประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมคือ 4.57 ด้านข้อมูลรับเข้าคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้ามีประสิทธิภาพในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมคือ 4.38 ด้านข้อมูลการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมคือ 4.32 ด้านข้อมูลการ
ขายปลีก มีประสิทธิภาพในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมคือ 4.30 ด้านข้อมูลการขายส่ง มีประสิทธิภาพในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
โดยรวมคือ 4.42 ด้านข้อมูลการจัดส่งสินค้า มีประสิทธิภาพในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมคือ 4.22 ด้านออกรายงาน มี
ประสิทธิภาพในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมคือ 4.20 

จาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถนําเสนอองค์ความรู้ใหม่ จาการดําเนินงานโดย กระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 
5 ขั้นกิจกรรม ได้ดังภาพประกอบ 8 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

204 
 

 

 
ภาพประกอบที่ 8 แผนภาพการดำเนินงานโดยกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 5 ขั้นกิจกรรม 

จากภาพประกอบ 8 แสดงถึงองค์ความรู้จากการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ จากกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 5ขั้น
กิจกรรม โดยเริ่มจากขั้นกิจกรรมที่ 1 การวางแผนโครงการ โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล กําหนดประเด็นปัญหาที่ต้อง
ดําเนินงานจากการศึกษาความต้องการรูปแบบการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายไข่เค็ม การทำตารางกำหนดเวลา
และดำเนินการโครงการตามแผนที่วางไว้ 2 การวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม ออกแบบระบบงานใหม่ โดยได้เลือก โปรแกรม 
Access สําหรับจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบระบบ 4 การออกแบบ นําข้อมูลในขั้นการวิเคราะห์ มาดําเนินการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของระบบออกแบบส่วนดําเนินงานของผู้ใช้ (User Interface) ออกแบบรูปแบบการใช้งานระบบฯ โดยได้
กําหนดในเรื่องความปลอดภัย การทํางานเพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา และออกแบบรายงานตามเงื่อนไขขั้นกิจกรรมที่ 5 บํารุงรักษา
นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ มาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบในส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายไข่เค็มส่งมอบแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการร้าน
จำหน่ายไข่เค็ม 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 การวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการจำหน่ายไข่เค็มครั้งนี้ ดําเนินงานตามกระบวนการ  SDLC 5 ขั้นกิจกรรม ฐาปนี 
เพ็งสุข (2562) เป็นวงจรที่ใช้ในการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งแบ่งเป็นระยะต่างๆ โดยในขั้นตอนแรกเริ่มจากทำการ
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วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของงานพื้นฐาน เพื่อเป็นต้นแบบตามความต้องการแล้วจึงจะทำการพัฒนาระบบ วงจรพัฒนา
ระบบเข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพวงจรพัฒนาระบบเป็นวงจรที่แสดงถึง
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นลำดับขึ้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรโดยจะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของ
องค์กร ประกอบด้วย 5 ระยะ แต่ละระยะจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ คือ 1 การวางแผนโครงการ Project Planning 2 
การว ิ เคราะห ์ระบบ Analysis 3 การออกแบบ Design 4 การนำไปใช้  Implementation และ 5 การบำร ุงร ักษา 
Maintenance แต่ละระยะมีการทำงานเป็นวงจรโดจรไปหากันอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการดำเนินงานทั้งในส่วนงานจัดการ
ร้านจำหน่ายไข่เค็ม 1)ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวัตถุดิบ 2)จัดการรับสินค้า 
3) จัดการข้อมูลสั่งซื้อ 4) รับเข้าคำสั่งซื้อจากลูกค้า 5) การผลิตสินค้า 6) การขาย 7) ออกรายงาน โดยการพัฒนาระบบได้ใช้
โปรแกรม Microsoft Access ฐานข้อมูล ฐาปนี เพ็งสุข (2562) เป็นวิธีในการช่วยแก้ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูล
เป็นกลุ่ม ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกนำมาเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปใช้  ในวัตถุประสงค์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลระบบการขาย มีการเก็บแฟ้มลูกค้า  แฟ้มพนักงาน แฟ้มสินค้า แฟ้มการสั่งซื้อ แฟ้มการ
ชำระเงิน ซึ่งแต่ละแฟ้มมีการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างกันดังนั้นฐานข้อมูลจึงเป็นวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนและข้อมูลไม่
เป็นปัจจุบันของระบบแฟ้มข้อมูลได้  

จากการพัฒนาระบบครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบที่สอดคล้องกับการดำเนินงานวิจัยของ 
ธีระพงษ์ กุลประกอบ และคณะ(2564) ในเรื่องการออกแบบหน้าจอการขายปลีกออกแบบที่เน้นความสะดวกในการใช้งาน ไม่
ซับซ้อนและสามารถเข้าใจได้ง่ายรวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่แสดง  มีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยออกแบบหน้าจอการทำงาน
ออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ ส่วนจัดการข้อมูลลูกค้า ส่วน จัดการข้อมูลพนักงาน ส่วนจัดการข้อมูลสินค้า ส่วนจัดการข้อมูลการขาย 
ส่วนจัดการข้อมูลออกรายงาน สามารถนำมาใช้งานได้จริง และยังได้พัฒนาระบบงานครั้งนี้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสุ
มินตรา แท้ไธสงและคณะ(2563)ในการพัฒนาระบบในด้านการสั่งซื้อ การรับเข้าสินค้า สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบที่พัฒนาขึ้นพบว่าผู้ประเมินได้ทดลองใช้ระบบและประเมินประสิทธิภาพระบบอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก โดย
ด้านข้อมูลพื้นฐาน และด้านข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบ มีประสิทธิภาพระดับมากที่สุด สำหรับด้านข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ ด้านข้อมูล
รับเข้าคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ด้านข้อมูลการผลิตสินค้า ด้านข้อมูลการขายปลีก ด้านข้อมูลการขายส่ง ด้านข้อมูลการจัดส่ง
สินค้า ด้านออกรายงาน ได้รับการประเมินประสิทธิภาพในระดับมาก ทั้งนี้ผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อระบบในประสิทธิภาพ
ระดับมากเนื่องมาจาก มีปุ่มที่ชัดเจน การใช้งานง่าย มีความสะดวกต่อผู้ใช้งาน 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  ควรมีการสอนการใช้งานเบื้องต้น พร้อมคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายไข่เค็ม เพื่อแนะนําการใช้
ระบบฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ระบบสอบถามเพื่อสรา้งความเข้าใจในการใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านการบำรุงรักษา ด้านการจัดการติดตั้งโดยผู้ใช้ระบบ
สามารถกําหนดเงื่อนไขในการตัดสินใจในระบบได้เอง เพ่ือสร้างความสะดวกในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น 
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ระบบบริหารจัดการร้านดอกไม ้
FLOWER SHOP MANAGEMENT SYSTEM 

จิราพัชร กลิ่นยา1 วราพร กรีเทพ1  หิรัณยา ชัยศรีษะ1 กานต์ธิดา พรมบุตร1 และ สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการและขายดอกไม้ออนไลน์ 2 )เพื่อ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและขายดอกไม้ออนไลน์  3)เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและขายดอกไม้ออนไลน์ 

การพัฒนาระบบครั้งนี้ใช้โปรแกรม Visual Studio Code ใช้โปรแกรมภาษา HTML CSS  PHP ในการพัฒนาเว็บไซต์ และใช้
โปรแกรม Microsoft Access สำหรับการจัดการฐานข้อมูล  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการ 1 คน พนักงาน 1 
คน   ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  9 คน และ อาสาสมัครผู้ทดลองระบบ  34 คน รวม 45 คน เครื่องมือในการวิจัย
ครั้งนี้ประกอบด้วย 1)เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ 2)แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบเนื้อหา และใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการศึกษาพบว่าในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการและขายดอกไม้ออนไลน์ ได้ดำเนินการในเรื่อง  การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน  
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบขั้นตอนการทำงานระบบงานใหม่ แผนผังบริบท 
แผนภาพกระแสข้อมูล คำอธิบายกระบวนการ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบส่วนนำเสนอข้อมูล  และดำเนินการ
พัฒนาระบบที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ระบบดังกล่าวที่สามารถดำเนินงานในด้านระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน จัดการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ จัดการรับเข้าวัตถุดิบ ระบบการรับคําสั่งซื้อ การขาย เบิกวัตถุดิบ จัดการผลงาน จัดส่งสินค้า จัดการรายจ่าย ออก
รายงานและหลังจากพัฒนาระบบได้ประเมินประสิทธิภาพการทำงานจากผู้ใช้ระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการทำงาน
ระดับมากทุกด้าน 

 
คำสำคัญ: ระบบบริหารจัดการ, ระบบขายดอกไม้ออนไลน์, การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ 

 

Abstract 
 

The objectives of this research are to design, to develop, and to assess the efficiency of the system 
for managing and selling flowers online.  Visual Studio Code, HTML, CSS, PHP, and Microsoft Access are 
programs and platforms used for developing the needed system.  The research samples were  one operator, 
one employee, nine information technology specialists and thirty-four system test subjects. The research 
equipment used were documents used for study, analysis, design and development of systems, system 
efficiency assessment form using content-based data analysis and statistics.  The results of the study 
revealed that system users need a system that can support their work in analyzing and designing a 
management system and selling flowers online.  And after developing the system with the requirements, 
the efficiency of the system was at the highest level in all aspects.  
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Keywords: Management system, Flower shop online system, Analysis design and development system.  
 

บทนำ   
ร้านดอกไม้ยอดรักดอกไม้สด ตั้งที่ หมู่11 ถนนเจริญพานิช ตำบลสว่างเเดนดิน อำเภอสว่างเเดนดิน จังหวัดสกลนคร

ที่จำหน่ายทั้งดอกไม้สดเเละดอกไม้เเห้ง บริการรับจัดงานในพิธีต่างๆเช่น งานศพ งานเเต่ง วันเเม่ วันพ่อ รวมถึงเทศการอื่นๆ
เช่น วันวาเลนไทน์ เเละช่อดอกไม้เเจกันมีทั้งดอกไม้สดเเละดอกไม้เเห้ง โดยกระบวนการทำงานในปัจจุบันเริ่มจากการสั่งซื้อ
ดอกไม้มาจากผู้จัดจำหน่ายและมีการบันทึกจำนวนดอกไม้ที่รับเข้ามาด้วยวิธีจดบันทึกลงสมุด สำหรับการจำหน่ายดอกไม้มี
เพียงจำหน่ายหน้าร้านเท่านั้น ทั้งนี้จึงพบปัญหาจากการบันทึกลงสมุดคือ สมุดหาย ทำให้ต้องหาข้อมูลใหม่อยู่เสมอ ข้อมูล
สินค้าสินค้ามีหลากหลายเม่ือมีการตรวจบันทึกทำให้เกิดความล่าช้า หรือไม่รู้ว่า สินค้าที่มีอยู่ ณ เวลานั้น มีเพียงพอต่อการขาย
หรือไม่ ปัจจุบันข้อมูลลูกค้าเรารู้แค่ข้อมูลลูกค้าดังนั้นจึงอยากเก็บข้อมูลให้มากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาจะได้ติดต่อได้อย่าง
ถูกต้องใบสั่งซื้อและการขายต้องใช้เวลาในการกรอกข้อมูลเป็นเวลานานหรือบางที่อาจอ่านไม่ออก แสดงรายละเอียดได้ทำให้
สับสนต่อผู้ที่มาใช้บริการปัญหาการตกหล่นของการลงเวลางานทำให้เสียประโยชน์และมีปัญหากนั้นในการคำนวณเงินเดือน

นอกจากนี้การออกรายงานได้ช้าเพราะต้องเช็คสมุดหรือที่จดบันทึกแต่ละเล่ม ทำให้เกิดความเชื่องช้าในการทำงาน ผู้วิจัยจึงได้

มีเเนวคิดที่จะพัฒนาระบบ โดยใช้โปรเเกรมVisual Studio Coed ใช้โปรแกรมภาษา HTML CSS  PHPในการพัฒนาเว็บไซต์ 
และใช้โปรแกรมMicrosoft Access สำหรับการจัดการฐานข้อมูล  เพื่อบริหารจัดการร้านยอดรักดอกไม้สดให้กับทางร้าน
ดอกไม้สดเพื่อให้เกิดความสะดวกเเละเเม่นยำให้กับทางร้านดอกไม้เเละลูกค้า  

ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ้งเป็นการแบ่ง
ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบงานหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือตอบสนองความ
ต้องการขององค์กรโดยระบบที่จะพัฒนานั้นอาจเป็นการพัฒนาระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีขึ้นก็ได้ การพัฒนา
ระบบแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้1.การค้นหาปัญหาขององค์กร(Problem Recognition)เป็นกิจกรรมแรกที่สำคัญในการ
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงโดยใช้ระบบเข้ามาช่วยนำข้อมูลปัญหาที่ได้มาจำแนกจัดกลุ ่มและจัดลำดับ
ความสำคัญเพื่อใช้คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดมาพัฒนาโดยโครงการที่จะทำการพัฒนาต้องสามารถแก้ปัญหาที่มีใน
องค์กรและให้ประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด2.การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ว่าเหมาะสมหรือไม่ที ่จะ
ปรับเปลี่ยนระบบ โดยให้เสียค่าใช้จ่าย (Cost) และเวลา (Time) น้อยที่สุดแต่ให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ และหาความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องใน 3 เรื่อง คือ เทคนิคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ บุคลากรและความพร้ อม และความคุ้มค่า เพื่อใช้นำเสนอต่อ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป3.การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการที่มีเพื่อนำไป
ออกแบบระบบ ขั้นตอนนี้จะศึกษาจากผู้ใช้ โดยวิเคราะห์การทำงานของระบบเดิม (As Is) และความต้องการที่มีจากระบบใหม่ 
(To Be) จากนั้นนำผลการศึกษาและวิเคราะห์มาเขียนเป็นแผนภาพผังงานระบบ (System Flowchart) และทิศทางการไหล
ของข้อมูล (Data Flow Diagram)4.การออกแบบ (Design) นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิด (Logical Design) 
เพื่อแก้ไขปัญหา โดยในส่วนนี้จะยังไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดและคุณลักษณะอุปกรณ์มากนัก เน้นการออกแบบโครงร่าง
บนกระดาษ แล้วส่งให้ผู้ออกแบบระบบนำไปออกแบบ (System Design) ซึ่งขั้นตอนนี้จะเริ่มมีการระบุลักษณะการทำงานของ
ระบบทางเทคนิค รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ ชนิดฐานข้อมูลการออกแบบ เครือข่า ยที่เหมาะสม 
ลักษณะของการนำข้อมูลเข้า ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิด และผลลัพธ์ที่ได้ 5.การพัฒนาและทดสอบ (Development & 
Test) เป็นขั้นตอนการการเขียนโปรแกรม (Coding) เพื่อพัฒนาระบบจากแบบบนกระดาษให้เป็นระบบตามคุณลักษณะที่
กำหนดไว้ จากนั้นทำการทดสอบหาข้อผิดพลาด (Testing) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จนมั่นใจว่าถูกต้องและตรงตามความ
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ต้องการ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการทำงานของระบบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อนนำไปติดตั้งใช้
จริง6.การติดตั้ง(Implementation)เป็นขั้นตอนการนำระบบที่พัฒนาจนสมบูรณ์มาติดตั้ง ( Installation) และเริ่มใช้งานจริง 
ในส่วนนี้นอกจากติดตั้งระบบใช้งานแล้ว ยังต้องมีการจัดเตรียมขั้นตอนการสนับสนุนส่งเสริมการใช้งานให้สามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ โดยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งาน (Training) เอกสารประกอบระบบ (Documentation) และแผนการ
บริการให้ความช่วยเหลือ (Support) เพื ่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื ่อง 7.การซ่อมบำรุงระบบ (System 
Maintenance) เป็นขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบต่อเนื่องหลังจากเริ่มดำเนินการ ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายหลัง เช่น ปัญหาเนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่จึงควรกำหนดแผนค้นหาปัญหาอย่างต่อเนื่องติดตามประเมินผล
เก็บรวบรวมคำร้องขอให้ปรับปรุงระบบวิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบจากนั้นออกแบบการทำงานที่ต้องการปรับปรุง
แก้ไขและติดตั้งซึ่งต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อท่ีจะทราบความพึงพอใจของผู้ใช้           

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของอาทิตยา ทามี และณัฐวุฒิ นามบุดดา (2562) เรื่องการพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้า
ออนไลน์กรณีศึกษาร้านอี๊ดแฟชั่น โดยได้พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บไซต์ที่มีส่วนประกอบในการใช้งาน 3 ส่วน คือ ส่วนของ
ลูกค้าทั่วไป สมาชิกและส่วนของผู้แลระบบ โดยผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในด้านการออกแบบและการ
รูปแบบ ด้านคุณภาพของเนื้อหา และด้านประสิทธิภาพ และผู้วิจัยยังได้ศึกษาผลงานของรัชกฤช วรภิญโญภาส และภาสกร 
นุชเทียน (2561) เรื่อง เว็บไซต์ระบบขายสินค้าออนไลน์ประเภทเสื้อผ้ามือสอง โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
ในการสร้างเว็บไซต์ โดยระบบมีการออกใบเสร็จยืนยันในการซื้อสินค้าให้แก่ลูกค้าผ่านทางE-mail มีระบบสมาชิกที่จะทำให้
ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีการส่งSMSเข้าโทรศัพท์มือถือของผู้ซื้อ เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ มีระบบChat
สำหรับการสอบถาม  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นตลอดจนแนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านดอกไม้ที่มีประสิทธิภาพและจาก
แนวคิดในพัฒนาระบบจากงานวิจัยที่เกี่ยงข้อง ผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งมีความพร้อมความสามารถ
ในการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบจึงเชื่อมั่นว่าการพัฒนาระบบครั้งนี้จะสามารถพัฒนาระบบงานในด้านจัดการข้อมูล
พื้นฐาน จัดการสั่งซื้อวัตถุดิบ จัดการรับเข้าวัตถุดิบ ระบบการรับคําสั่งซื้อ การขาย เบิกวัตถุดิบ จัดการผลงาน จัดส่งสินค้า 
จัดการรายจ่าย ออกรายงาน ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่ซับซ้อน และลดความผิดพลาดในการทำงาน  ส่งผลให้ร้านดอกไม้ 
สามารถดำเนินการขายดอกไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการและขายดอกไม้ออนไลน์  
2) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและขายดอกไม้ออนไลน์  
3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและขายดอกไม้ออนไลน์ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรกลุ่มตัวอย่างระกอบด้วย ผู้ประกอบการ 1 คน พนักงาน 1 คน (กรณีศึกษาร้านยอดรักดอกไม้สดและการ

ขายออนไลน์) คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ 9 คน(อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง อาสาผู้สมัครผู้ทดลองใช้ระบบ 34 คน (นักศึกษาชั้น
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ปีที่4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) คัดเลือกแบบสุ่มตามสะดวกแบบภาค
สมัครใจ รวมจำนวนทั้งหมด 45 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้คือ  แบบเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือโครงงานคอมพิวเตอร์ธุร กิจ

1,2564) แบบเอกสารพัฒนาระบบ (คู่มือโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2,2565) แบบประเมินประสิทธิภาพในการทำงานระบบ   
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่องานวิจัยในครั้งนี้จะเก็บรวบรวมจากแบบเอกสารการวิเคราะห์และ    ออกแบบระบบและ

แบบเอกสารพัฒนาระบบโดยการศึกษาและตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญระบบ สำหรับการรวบรวมแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบได้เก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบด้วยเจ้าของร้าน 1 คน พนักงาน 1คน ผู้เชี่ยวชาญ
ระบบสารสนเทศ 9 คน อาสาสมัครผู้ทดลองระบบ 34 คน รวมทั้งหมด 45คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ในเรื ่องการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านยอดรักดอกไม้สด  ได้
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี วิเคราะห์เนื้อหา สำหรับการศึกษาประสิทธิภาพต่อระบบบริหาร จัดการร้านยอดรักดอกไม้
สด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพต่อระบบโปรแกรม

ระบบบริหารจัดการร้านยอดรักดอกไม้สด ดังนี้   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ประสิทธิภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 

ประสิทธิภาพมาก ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50 ประสิทธิภาพปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ประสิทธิภาพน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 

1.50  ประสิทธิภาพน้อยที่สุด    
 
การวิจัยครั้งนี้สามารถนำสนอกระบวนการพัฒนาระบบตามวงจรพัฒนา SDLC 7 ขั้นดังนี้ 
 

                 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 7 ข้ัน 
จากภาพที่ 1 แสดงถึงองค์ความรูจ้ากการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ จากกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 7 ขั้นดังนี้ 

ขั้นตอนวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการตามกระบวนการ SDLC ดังต่อไปนี้   
1) การค้นหาปัญหาขององค์กร (Problem Recognition) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์ข้อมูล กำหนด

ประเด็นปัญหาที่ต้องดำเนินงาน จากการศึกษาความต้องการรูปแบบการใช้งาน ของระบบบริหารจัดการร้านยอดรักดอกไม้สด 
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จากผู้ประกอบการ และพนักงานร้านยอดรักดอกไม้สด ในเขตพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน ตลอดจนวางแผนขอบเขตงานที่ต้ อง

ดำเนินงานการพัฒนา ระบบฯ ตลอดโครงการวิจัย   
2) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านเครื่องมือ ที่ต้องนำมาใช้ในการ

พัฒนาระบบ และเครื่องมือสำหรับใช้งานในหน่วยงาน ความพร้อมด้านบุคลากร ผู้พัฒนาระบบ และผู้ใช้งาน และความคุ้มค่า

ความเหมาะสมในด้านงบประมาณสำหรับใช้ในการพัฒนา ระบบใหม่ กับระยะเวลาดำเนินงาน    
3) การวิเคราะห์ (Analysis) นำข้อมูลที่ได้จากขั้นกำหนดปัญหา มาใช้ดำเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลและออกแบบ

ระบบงานใหม่ของระบบบริหารจัดการร้านอิเล็กทรอนิกส์เซอร์วิส ด้วยแผนผังบริบท ระบบงาน (Context Diagrams) 

แผนภาพข้อมูล (Data flow Diagram) กระบวนการขั้นตอนในระบบ การใช้ซอฟต์แวร์ ภาษา Visual Basic และฐานข้อมูลใช้

โปรแกรม Access   
4) การออกแบบ (Design) นำข้อมูลในขั้นการวิเคราะห์ มาดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรม ของระบบ ออกแบบ

ส่วนดำเนินงานของผู้ใช้ (User Interface) ออกแบบฐานข้อมูล และออกแบบ รูปแบบการใช้งานระบบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญร่วม
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ  

5) การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) ดำเนินการพัฒนาระบบ จากการออกแบบ ที่ได้ ดำเนินงานไว้ 

และดำเนินงานทดสอบ ทดลองข้อผิดพลาดของระบบจนเสร็จสมบูรณ์ ก่อนนำสู่ การติดตั้งใช้งานจริง   
6) การติดตั้งและการใช้งาน (Implement) ดำเนินการติดตั้งระบบ และประเมินประสิทธิภาพ ของระบบฯ จาก

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และพนักงานของร้านอิเล็กทรอนิกส์เซอร์วิสในเขตพื้นที่ เทศบาลนครอุดรธานี   
7) บำรุงรักษา (Maintenance) นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะ มาดำเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบในส่วนต่างๆ 

เพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
 

ผลการวิจัย  
1.เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการเเละขายดอกไม้ออนไลน์  ผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็นสำคัญต่างๆในเรื่อง

ต่อไปนี้ 
ผลการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน  
ร้านยอดรักดอกไม้สดเป็นร้านที่เปิดมานานแล้วอยู่ในอำเภอสว่างแดนดินเป็นกิจการที่เกี่ยวกับดอกไม้สด ช่อดอกไม้สด 

ดอกไม้แห้ง พวงหรีด จัดซุ้มดอกไม้  ร้านยอดรักดอกไม้สด ในอำเภอสว่างแดนดินในปัจจุบัน มีขั้นตอนดำเนินงานและผู้มี่ส่วน
เกี่ยวข้องในระบบงานดังนี้ การขายสินค้า ลูกค้าเข้ามาสั่งสินค้าในร้าน พนักงานรับออเดอร์ลูกค้า ลูกค้ารอการจัดทำสินค้า
พนักงานจัดทำออเดอร์ที่สั่ง พนักงานแจ้งลูกค้าเมื่อทำสินค้าเสร็จ ลูกค้ารับสินค้า พนักงานคิดเงินลูกค้า จากการศึกษาดังกล่าว
สามารถรูปเป็นขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับกระบวนการ การจัดการร้านยอดรักดอกไม้สด ดังภาพ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพกระแสงานขั้นตอนการจัดการร้านยอดรักดอกไม้สด ของระบบงานปัจจุบัน 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดง แผนภาพกระแส
งานขั้นตอนการสั่งซื้อและรับเข้าวัตถุดิบร้านยอดรักดอกไม้สด ของระบบงานปัจจบุัน 
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ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน 
จากการศึกษาร้านยอดรักดอกไม้สดได้พบปัญหาในการบริหารจัดการดังนี้1.ด้านสินค้านำเข้า ไม่มีการตรวจสอบสินค้า 2.ด้าน
เทคโนโลยี ไม่มีเทคโนโลยี ไม่มีระบบจัดการหน้าร้าน 3.ด้านพนักงานพนักงานทำงานล่าช้าไม่ตรวจสอบสินค้า 4.ด้านเจ้าของ
กิจการไม่มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมหน้าร้าน  5.ด้านกระบวนการทำงานไม่มีการเก็บข้อมูล รายรับ-รายจ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4 แผนภูมิกางปลาแสดงปัญหาของกระบวนการบริหารจัดการ 

สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานได้ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลประเภทงาน
ที่รับ สามารถจัดการการสั่งซื้อและรับเข้าวัตถุดิบได้ สามารถจัดการการขายได้ สามารถปรับปรุงวัตถุดิบในคลังได้ สามารถ
จัดส่งสินค้าได้ สามารถจัดการรายจ่ายได้ สามารถเรียกดูรายงานได้ 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ 
จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานและปัญหาของระบบงานเดิม การพัฒนาระบบบริหารจัดการและขายดอกไม้ออนไลน์
กรณีศึกษาร้านยอดรักดอกไม้สดคาดว่าจะสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น โดยผลการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาระบบใหม่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility) 
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยีนั้น เพื่อดูความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโดยเน้นที่การ
วิเคราะห์ความสามารถพัฒนาระบบ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี บุคลากรกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ และยัง
สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าจากการลงทุน ด้านผลตอบแทนที่ประเมินมูลค่าได้
และผลตอบแทนที่ประเมินมูลค่าไม่ได้โดยมีรายละเอียดครอบคลุมดังหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนของ Software ที่เลือกนำมาใช้ คือ 
ระบบจัดการฐานข้อมูล Visual Studio Code หรือ VSCode ในการเขียนโค้ดสำหรับปรับแต่งเว็บไซต์ เช่น ปรับแต่งสีของ
หน้าเว็บไซต์ ขนาดตัวอักษร การจัดวางของตัวหนังสือ โดยจะนำ MySQL มาจัดการฐานข้อมูลของเว็บไซต์ ซ่ึงสามารถเชื่อมต่อ
กับ VSCode ได้ และจะนำเอา XAMPP มาพัฒนาเว็บไซต์ด้วยการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้ทำงานในลักษณะ
ของ Webserver เพื่อทดสอบเว็บไซต์ ส่วนของ Hardware จะใช้คอมพิวเตอร์ โดยที่ความต้องการของระบบขั้นต่ำคือ CPU 
Intel Core i5-8250U 1.6GHz , RAM จะอยู่ที่ 8 GB , Windows10 , การ์ดจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์อยู่ที่ 1280 x 720 
และใช้เครื่องพิมพ์เอกสารในการออกรายงาน 
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ภาพที่ 5 แผนผังบริบทระบบงานใหม่ Context Diagram 

ทั้งนี้การดำเนินงานของระบบบริหารจัดการร้านยอดรักดอกไม้สด มีรูปแบบการดำเนินงานดังนี้  

1) การนำข้อมูลในส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วยการนำเข้าข้อมูลในเรื่องข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูล
พนักงาน วัสดุอุปกรณ์ โดยเมื่อมีครบถ้วนแล้วระบบจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล และสามารถแสดงผลข้อมูลออกมา
ทาง หน้าจอ   

2) การค้นหาข้อมูล จะสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกระบบโดยวิธีการค้นหาจากรหัส และจากชื่อ รายการ   
3) การสรุปผลข้อมูล จะสามารถสรุปผลข้อมูลได้ทุกระบบการทำงานโดยดึงข้อมูลมาใช้ และ แสดงผลข้อมูล ด้วยการ

ระบุข้อมูลตามเงื่อนไขของแต่ละระบบงาน   
4) การออกรายงาน สามารถสืบค้น ได้จากเงื่อนไขที่กำหนดเช่น ประเภทรายงาน และวัน เดือน ปี ที่ต้องการออก

รายงาน ซึ่งสามารถ นำเสนอผลการพัฒนาระบบได้ 
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ภาพที่ 6 แผนภาพกระแสข้อมูลระบบยอดรักดอกไม้สด 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

216 
 

2. ผลการพัฒนาระบบบริหารการจัดการร้านขายดอกไม้ออนไลน์ ผู้วิจัยนำโปรแกรม Visual Studio Code มา
พัฒนาระบบ เพราะมี จึงนําโปรแกรม Microsoft Visual Studio Code 2019 มาพัฒนาระบบ โดยใช้ จัดการแก้ไขและ
ปรับแต่งโค้ดของการพัฒนาบริหารจัดการและขายดอกไม้ออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน ยอดรักดอกไม้สด สามารถทดสอบโค้ดได้
ทันทีโดยสร้างขอบเขตข้อมูลพื้นฐานด้วย Microsoft  Access 2019 และจะแบ่งออกเป็น ออกเป็น ข้อมูลด้านการสั่งซื้อ  ด้าน
วัตถุดิบ ด้านพนักงาน ด้านข้อมูลประเภทสินค้า ด้านข้อมูลลูกคา้ ด้านข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการรับเข้า  ข้อมูล
เบิกวัตถุดิบ ข้อมูลรายจ่าย การออกรายงาน สามารถนำเสนอภาพระบบงานในประเด็นสำคัญได้ดังต่อไปนี้  
แสดงถึงหน้าระบบจัดการข้อมูลพื้นฐานสมาชิกสามารถค้นหาข้อมูลสมาชิกได้ด้วยรหัสสมาชิก ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดของ
สมาชิกท่ีค้นหา และสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูล สมาชิกได้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 หน้าระบบจัดการข้อมูลพื้นฐานสมาชิก 

แสดงถึงหน้าระบบการขาย ซึ่งสามารถระบุรายละเอียดการขายได้ท่ีข้อมูลการขาย สามารถระบุรายละเอียดการชำระ
เงิน ที่อยู่หน้าระบบจัดการการขายนั้นจะแสดงภาพและ ข้อมูลการสั่งซื้อดอกไม้และแยกประเภทไว้ 
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ภาพที่ 8 แสดงหน้ารายการสินค้า รายละเอียดสินค้า ขอมูลสินค้า ราคาสินค้า 
 

3. เพื ่อประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการร้านขายดอกไม้ออนไลน์ ผู ้ว ิจ ัยได้นำแบบประเมิน 
ประสิทธิภาพระบบระบบริหารจัดการร้านเจ้าของร้านจำนวน 1 คน พนักงานจำนวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ
จำนวน 9 คน อาสาสมัครผู้ทดลองระบบจำนวน 32 คน ซึ่งได้รับผลการประเมิน ประสิทธิภาพของระบบในเกณฑ์ที ่มี
ประสิทธิภาพมาก  

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการและขายดอกไม้ออนไลน์ 

ประสิทธิภาพการทำงาน �̅� S.D. ระดับประสิทธิภาพระบบ 
1.ด้านข้อมูลพื้นฐาน 4.34 0.671 มาก 
2.การสั่งซื้อวัตถุดิบ 4.23 0.589 มาก          
3.การรับเข้าวัตถุดิบ 4.21 0.821 มาก 
4.การรับคําสั่งซื้อ 4.23 0.767 มาก 
5.การขาย 4.26 0.709 มาก 

6.เบิกวัตถุดิบ 4.34 0.589 มาก 
7.จัดการผลงาน   4.33 0.666 มาก 
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ประสิทธิภาพการทำงาน �̅� S.D. ระดับประสิทธิภาพระบบ 
8.การจัดส่งสินค้า 4.35 0.671 มาก 
8.การจัดการรายจ่าย 4.19 0.806 มาก 
9.ออกรายงาน 4.18 0.794 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพ ด้านจัดการข้อมูลพื้นฐานมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.34) ด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23) ด้านการรับเข้าวัตถุดิบมี
ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.21)ด้านการรับคําสั่งซื้อมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 
4.23)ด้านการจัดการขายมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.26) ด้านการเบิกวัตถุดิบมีประสิทธิภาพโดยรวม
อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย4.34)ด้านการจัดการผลงานมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.33)ด้านการจัดส่ง
สินค้ามีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย4.35)ด้านการจัดการรายจ่ายมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.19)ด้านการออกงานมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18)                        

สรุปผลและอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้พัฒนาขึ้นตามกระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life  Cycle : SDLC) 7 ขั้น 

โดยการกำหนดปัญหากระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา ระบบโดยสนับสนุนในการทำงานของ
ผู้ประกอบการและพนักงานมีดังนี้ข้อมูลด้านการสั่งซื้อ ด้านวัตถุดิบ ด้านพนักงาน ด้านข้อมูลประเภทสินค้า ด้านข้อมูลลูกค้า 
ด้านข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการรับเข้า  ข้อมูลเบิกวัตถุดิบ ข้อมูลรายจ่าย การออกรายงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ 
รูปแบบความต้องการระบบของผู้ใช้งานขั้นที่2 ผู้วิจัยจะประเมินความเหมาะสมในกระบวนการทำงาน โดยคํานึง ถึงความ
พร้อมด้านค่าใช้จ่าย ด่าน เวลา ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือ เครื่องมือ ในการดําเนินงานพัฒนาระบบ ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์
ระบบงาน เดิม ออกแบบระบบงานใหม่ โดยได้เลือกโปรแกรมที่นำมาใช้คือ Microsoft Access ใช้เป็นฐานข้อมูล Microsoft 
Visual Studio Code มา เขียนโปรแกรม Diagrams.net ในการออกแบบ Context Diagram , Data  Flow Diagram ของ
ระบบ ขั้นที่ 4 การออกแบบ (Design) นําข้อมูลในขั้นการวิเคราะห์ มาดำเนินการ ออกแบบรูปแบบการใช้ งานระบบ โดยได้
กําหนดในเรื่องความปลอดภัย การทำงานเพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา ขั้นที่ 5 การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) 
หลังจากการพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับ ความต้องการ ได้ดำเนินการทดสอบความถูกต้องของระบบที่พัฒนาขึ้น ขั้นที่6 การ
ติดตั้งใช้งาน (Implementation) ดำเนินการติดตั้งระบบ และประเมินประสิทธิภาพระบบจากผู้ใช้ระบบ โดยการทดสอบ ใช้
งานและประเมินการทำงานระบบในด้านการสั่งซื้อ  ด้านวัตถุดิบ ด้านพนักงาน ด้านข้อมูลประเภทสินค้า ด้านข้อมูลลูกค้า ด้าน
ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั ่งซื ้อ ข้อมูลการรับเข้า ข้อมูลเบิกวัตถุดิบ ข้อมูลรายจ่ายและการออกร ายงานขั ้นที่7บํารุง 
รักษา (Maintenance) นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบในส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้ระบบที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและจัดทำคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการขายดอกไม้ออนไลน์ส่งมอบแก่ กลุ่มเป้าหมาย โดย
ใช้ Microsoft Visual Studio 2019 ที่คุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการพัฒนาระบบบริหาร จัดการร้านขายเครื่องดื่ม โปรแกรม
ฐานข้อมูล Microsoft Access 2019 ที่คุณสมบัติมีความเหมาะสมในจัดการฐานข้อมูล เพื่อจำแนกผู้ใช้งานระบบตามบทบาท
หน้าที่ จึงมีการแบ่งระดับ ผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิสำหรับผู้ใช้ ในการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา และออกรายงานตามเงื่อนไข
ดังกล่าว  และออกแบบหน้าจอ เพื่อให้สะดวกในการใช้งานต่อผู้ใช้ระบบ 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเตี๋ยว 
DEVELOPMENT OF A MANAGEMENT SYSTEM FOR A NOODLE SHOP 

พีรพล สอนเสนา1 วราพร กรีเทพ1  ชลันธร จันทร์แดง1 และ เสกศิลป์ มณีศรี 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเตี๋ยว พัฒนาระบบบริหารการ
จัดการร้านก๋วยเตี ๋ยว และประเมินประสิทธิภาพระบบร้านก๋วยเตี ๋ยว โดยใช้กระบวนการจรการพัฒนาระบบ (System 
Develop Life Cycle: SDLC) 7 ขั ้น ประชากรเป้าหมายคือ ผู ้ประกอบการจํานวน  2 คน พนักงานจํานวน 3 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 9 คน อาสาสมัครทดลองระบบ จำนวน 32 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ความต้องการรูปแบบการใช้งานของระบบ แบบเอกสารคู่มือ
การศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเนื้อหา และใช้
สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ ได้ดำเนินงานการออกแบบแผนผังบริบทใหม่ การออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล การออกแบบความสัมพันธ์ข้อมูล 
และได้จัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access และพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Microsoft Access โดยได้พัฒนา
ระบบในส่วนงานที่สามารถสนับสนุนการทำงานของร้านก๋วยเตี๋ยว ในด้านจัดการข้อมูลพนักงาน ด้านจัดการข้อมูลลูกค้า ด้าน
จัดการข้อมูลการขายสินค้า ด้านจัดการสั่งซื้อวัตถุดิบ ด้านจัดการการรับเข้าวัตถุดิบ ด้านจัดการข้อมูลรายจ่าย ด้านจัดการ
ข้อมูลการออกรายงาน และได้ประเมินประสิทธิภาพการทำงานระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานระดับมากทุก
ด้าน 
 
คำสำคัญ: การพัฒนาระบบ, ระบบบริหารจัดการ, ประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research are to analyze, design, develop, and evaluate the efficiency of the 
management system for a noodle shop by using the 7-step System Develop Life Cycle (SDLC) The research 
samples are two entrepreneurs, three employees, nine information technology experts, and thirty-two 
volunteers using the purposive sampling method. The tools used in this research consisted of a study guide 
for system analysis, design, and development; a system efficiency assessment form for content analysis. 
For statistics analysis, mean and standard deviation were used. The study results showed that the Context 
Diagram, the Data Flow Diagram, and Relationships were redesigned together with the revision of the data 
base using Microsoft Access, which was also used to develop the system. Moreover, the implemented 
system was developed in the aspect of the management of the employees’ data, the customers’ data, the 
sales’ data, raw material ordering and receiving, the store’s expenditure data, and reports issuing. The 
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efficiency of the implemented system was evaluated and its performance was found at a high level in all 
aspects. 
 
Keywords: System development, Management system, Efficiency 

 

บทนำ 
 ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวส้มตํา เช่นเมนู ก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ ยวเนื้อเย็นตาโฟ ตําป่า ตําทะเล ตํารวม
มิตร กุ้ง ปลาหมึก หอยแครง เป็นต้น ร้านเตี๋ยวตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแวง ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ระบบของ
ร้านก๋วยเตี๋ยว ส่วนการทำงานเป็นการจดบันทึกไว้ใน สมุด เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการขาย หากต้อ งการ
ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบก็ต้องเปิดสมุดแฟ้มวัตถุดิบและในส่วนของข้อมูลการขายก็จะเป็นการเก็บรวบรวมใบเสร็จไว้ หาก
ต้องการตรวจสอบข้อมูลการขายก็จะนําใบเสร็จที่รวบรวมไว้มาคํานวณเพื่อสรุปยอด 
 จากระบบงานปัจจุบันยังเป็นการจดบันทึกไว้ในแฟ้มข้อมูลรวมถึงการออกใบเสร็จ การตรวจสอบข้อมูลมีความ
ซับซ้อนเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย และมีความล่าช้ายากต่อการคํานวณและ ตรวจสอบข้อมูลไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการขายอาหาร 
ข้อมูลการเข้างานของพนักงาน รวมไปถึงบัญชี รายรับรายจ่าย เจ้าของร้านไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ามีการมีการขาย
หรือการซื้อวัตถุดิบมา ประกอบอาหาร หรือตรวจสอบจำนวนของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละวัน และยังมีโอกาสที่จะเกิด
ความสูญหายของข้อมูล จึงทำให้การบริหารจัดการร้านและการควบคุมร้านทำได้ยาก ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบ
บริหารการจัดการร้านก๋วยเตี๋ยว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2557) ประกอบด้วยกิจกรรม 7 ระยะ ดังนี้ ระยะ
ที่ 1 การกำหนดปัญหา ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ ระยะที่ 3 การออกแบบ ระยะที่ 4 การพัฒนา ระยะที่ 5 การทดสอบ ระยะที่ 
6 การนำระบบไปใช้ และระยะที่ 7  การบำรุงรักษา และผู้วิจัยยังได้ศึกษา แนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้าน
ก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ชัย ที่มีการบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และระบบที่ดีจะต้องสามารถ นำข้อมูลในระบบมา
วิเคราะห์ เพื่อวางแผน หรือจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด (อนุวัฒน์ รักษาเมือง , ระพีพัฒน์ ไชยมงคล, 
2563) และได้ศึกษาการดำเนินงานของ จุฬาลักษณ์ ดวงปินตา ,ศิริรักษ์ ชมภูธร,พัชรินทร์ ชินคํา (2564) ที่ได้พัฒนาระบบ
จัดการร้านบะหมี่เกี๊ยวเฮียฮั้วที่สามารถสร้างความสะดวกแก่เจ้าของกิจการและพนักงาน ในข้อมูลการขายอาหารและสามารถ
ออกรายงานได้ เช่น รายงานสรุปยอดรายการอาหาร จากแนวคิดในการดำเนินงานจากงานวิจัยข้างต้นและกระบวนการพัฒนา
ระบบ SDLC 7 ขั้น ผู้วิจัยจะจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบงาน ด้วยการใช้โปรแกรม Microsoft Microsoft 
Access สำหรับการจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio โดยการพัฒนาระบบครั้งนี้ได้มุ่ง
ความสามารถของระบบในการสนับสนุนการทำงานร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งในส่วนหน้าร้าน และหลั งร้าน เพื่อสร้างความสะดวก 
ถูกต้อง และรวดเร็วในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเตี๋ยว 
 2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการร้านก๋วยเต๋ียว 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบร้านก๋วยเต๋ียวทีพ่ัฒนาขึ้น 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 1.ประชากร 
   ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการจำนวน 2 คน พนักงานจำนวน 3 คน ผู้ประกอบการ(ร้านก๋วยเตี๋ยว 
บ้านหนองแวง ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น)คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 9 คน จากอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง  
 อาสาสมัครทดลองระบบจำนวน 32 คน จากนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่4 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คัดเลือกแบบเจาะจง 
 2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

    การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือสำหรับดําเนินงานดังนี้คือ 
1) แบบเอกสารคู่มือการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบ (คู่มือโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1, 2654) 
2) แบบเอกสารคู่มือการพัฒนาระบบ (คู่มือโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2, 2565) 
3) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเต๋ียว 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1) การรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาคู่มือ
การศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและคู่มือพัฒนาระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9 คน จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้ให้คำแนะนําและตรวจสอบความถูกต้องในการออกแบบและพัฒนาระบบ 3) การรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยผู้ประกอบการ จำนวน 2 คน และพนักงานจำนวน 3 คน จากร้านก๋วยเตี๋ยว บ้านหนอง
แวง ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  และอาสาสมัครทดลองระบบจำนวน 32 คน จากนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในส่วนศึกษาการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเตี๋ยวได้
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี วิเคราะห์เนื้อหา สำหรับการศึกษาประสิทธิภาพต่อระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเตี๋ยว ได้
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพต่อระบบโปรแกรมบริหาร
จัดการร้านก๋วยเตี๋ยวดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 ประสิทธิภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ประสิทธิภาพมาก ค่าเฉลี่ย 2.51-
3.50 ประสิทธิภาพปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ประสิทธิภาพน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
 

ขั้นตอนวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการตามกระบวนการ SDLC ดังต่อไปนี้ 
 1) กำหนดปัญหา วิเคราะห์หา โปรแกรมที่เหมาะสมในการ การจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า 
ข้อมูลสินค้า ข้อมูล วัตถุดิบ การจดัการขาย การส่ังซ้ือ การรับเข้าวัตถุดิบ และออกรายงาน    
 2) การศึกษาความเหมาะสม ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านเครื่องมือที่ต้องนำมาใช้ในการพัฒนาระบบ ความ
พร้อมด้านบุคลากรผู้พัฒนาระบบ และผู้ใช้งาน และความคุ้มค่าความเหมาะสมในด้านงบประมาณสำหรับใช้ในการพัฒนา
ระบบใหม่ กับระยะเวลาดําเนินงาน  
 3) การวิเคราะห์ วิเคราะห์ระบบโปรแกรมที่เหมาะสนในการการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access และใช้
โปรแกรม Visual Basic ในการพัฒนาระบบ 
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 4)การออกแบบ ออกแบบการหน้าจอให้มีความเหมาะสมโดยเน้นไปที่การใช้งานง่ายของโปรแกรมเพื่อไม่ให้มีการ
ซ้ำซ้อน 
  5) ทดสอบระบบเพื่อให้ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบเสร็จได้มีการทดลองใช้  และดําเนินงานทดสอบ ทดลองข้อผิดพลาด
ของระบบจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำสู่การติดตั้งใช้งานจริง  

 6) ระบบติดตั้ง หลังจากที่ได้ทำการทดสอบระบบสมบูรณ์แล้วได้ติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง 
 7) การซ่อมบำรุงระบบหลังจากที่ติดตามระบบผู้พัฒนาได้มีการติดติดการใช้งานเพื่อมองถึง  ปัญหาและการแก้ไข
ปรับปรุงของโปรแกรม และเขียนคู่มือการใช้ใหม่หากมีการแก้ไข 

 
ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเตี๋ยว เริ่มต้นจาก การศึกษาความต้อง
ของผู้ประกอบการและพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยว ที่มีความต้องการรูปแบบการใช้งานระบบในด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐานที่
สามารถจัดการข้อมูลพนักงาน ด้านจัดการข้อมูลลูกค้า ด้านจัดการข้อมูลการขายสินค้า ด้านจัดการสั่งซื้อวัตถุดิบ ด้านจัดการ
การรับเข้าวัตถุดิบ ด้านจัดการข้อมูลรายจ่าย และด้านจัดการข้อมูลการออกรายงาน จากขอบเขตความต้องการดังกล่าวผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์การเก็บฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access ที่มีความเหมาะสมอย่างมากในการเก็บข้อมูลการเพิ่ม/แก้ไข/
ลบ/ค้นหา และออกรายงานข้อมูลในรูปแบบตามเงื่อนไขต่างๆ มีการกำหนดสิทธิ์ผู ้ใช้ระบบโดยการ Login และหน้าจอ
ดําเนินงานของระบบได้ออกแบบ ให้ใช้งานง่าย มีปุ่มเมนูที่ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งาน   

ซึ่งสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 แผนผังบริบทระบบงานใหม่ Context Diagram 

 
จากภาพที่1 แสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้กับระบบ และสามารถแบ่งใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
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1.เจ้าของร้าน มีหน้าที่ดังนี้ 
- ข้อมูลพื้นฐาน 
- ข้อมูลลูกค้า 
- ข้อมูลสินค้า 
- ข้อมูลวัตถุดิบ 
- ข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ 
- ข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบ 
- ข้อมูลการเบิกใช้วัตถุดิบ 
- ข้อมูลการขาย 
-ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย 

2.ลูกค้า มีหน้าที่ดังนี้ 
- ข้อมูลลูกค้า 
- ข้อมูลสินค้า 
- ใบเสร็จ 

3.พนักงาน มีหน้าที่ดังนี้ 
- ข้อมูลลูกค้า 
- ข้อมูลเบิกใช้วัตถุดิบ 
- ข้อมูลรับเข้าวัตถุดิบ 
- ข้อมูลขาย 
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเต๋ียวมอ ระดับที่ 1 
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แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) 

 
 

ภาพที่ 3 แผนภาพอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบงานใหม่ 
 
จากภาพที่ 3 สามารถอธิบายแผนภาพอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเตี๋ยวมอ  ได้

ดังนี้ 
1) เจ้าของร้านมีความสัมพันธ์กับการสั่งซื้อสินค้า แบบหนึ่งต่อกลุ่ม คือ เจ้าของร้านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ หลาย

รายการ 
2) ลูกค้ามีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้า แบบหนึ่งต่อกลุ่ม คือ ลูกค้าหนึ่งคนสามารซื้อสินค้าได้หลายรายการ 
3) พนักงานมีความสัมพันธ์กับรับเข้าวัตถุดิบ แบบหนึ่งต่อกลุ่ม คือ พนักงานหนึ่งคนสามารถรับเข้าวัตถุดิบได้หลาย

อย่าง 
4) พนักงานงานมีความสัมพันธ์กับการสั่งซื้อ แบบหนึ่งต่อกลุ่ม คือ พนักงานหนี่งคนสามารถสั่งซื้อวัตถุได้หลายอย่าง 

 
วัตถุประสงค์ที่ 2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการร้านก๋วยเตี๋ยว  
จากการดำเนินงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ โดยผู้วิจัยได้

ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเตี๋ยว ในระบบย่อยส่วนงานที่สำคัญต่างๆ ประกอบด้วย 1.ระบบล็อกอิน 2.
ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน 3.ระบบสั่งซื้อวัตถุดิบ 4.ระบบรับเข้าวัตถุดิบ 5.ระบบเบิกใช้วัตถุดิบ 6.ระบบการขาย 7.ระบบ
รายรับ-รายจ่าย 8.ระบบออกรายงาน  ทั้งนี้การดําเนินงานของระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเตี๋ยว มีรูปแบบการดําเนินงานดังนี้ 
 1) การนําข้อมูลในส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วยการนําเข้าข้อมูลในเรื่องข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า 
ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวัตถุดิบ โดยเมื่อมีครบถ้วนแล้วระบบจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล และสามารถแสดงผลข้อมูล
ออกมาทางหน้าจอ  
 2) การค้นหาข้อมูล จะสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกระบบโดยวิธีการค้นหาจากรหัส และจากชื่อรายการ 
 3) การสรุปผลข้อมูล จะสามารถสรุปผลข้อมูลได้ทุกระบบการทำงานโดยดึงข้อมูลมาใช้ และแสดงผลข้อมูล ด้วย
การระบุข้อมูลตามเงื่อนไขของแต่ละระบบงาน  
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 4) การออกรายงาน สามารถสืบค้น ได้จากเงื่อนไขที่กำหนดเช่น ประเภทรายงาน และวัน เดือน ปี ที่ต้องการออก
รายงาน ซึ่งสามารถ นําเสนอผลการพัฒนาระบบได้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าล็อกอินของโปรแกรมระบบงานใหม่ 
 

จากภาพที่ 4 แบ่งหน้าจอล็อกอินหน้าหลักของโปรแกรม ออกเป็น 3 ส่วน ซ่ึงสามารถอธิบายการทำงานในแต่ละส่วน
ได้ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนป้อนข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน ส่วนที่ 2 เป็นส่วนป้อนข้อมูล รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ ส่วนที่ 3 เป็นส่วน
ปุ่มการทำงานเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ 

 

 
ภาพที่ 5 หน้าหลักของโปรแกรมระบบงานใหม่ 

จากภาพที่ 5 แบ่งหน้าจอหน้าหลักของโปรแกรม ออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งสามารถอธิบายการทำงานในแต่ละส่วนได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนแสดงชื่อของระบบ ส่วนที่ 2 เป็นส่วนแสดงเมนูการทำงานทั้งหมดของระบบ 
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ภาพที่ 6 หน้าจอจัดการข้อมูลพนักงานของโปรแกรมระบบงานใหม่ 

 
จากภาพที่ 6 แบ่งหน้าจอจัดการข้อมูลพนักงานของโปรแกรม ออกเป็น 3 ส่วน ซ่ึงสามารถอธิบายการทำงานในแต่

ละส่วนได้ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนการป้อนข้อมูลพนักงานเพื่อต้องการเพิ่มลบแก้ไข ส่วนที่ 2 เป็นการแสดงข้อมูลที่มีการบันทึก
เข้าสู่ระบบเรียบร้อยและสามารถเรียก แก้ไข ลบได้ ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ปุ่มใช้สำหรับ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลในระบบ 

 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอจัดการข้อมูลลูกค้าของโปรแกรมระบบงานใหม่ 

 
จากภาพที่ 7 แบ่งหน้าจอจัดการข้อมูลลูกค้าของโปรแกรม ออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งสามารถอธิบายการทำงานในแต่ละ

ส่วนได้ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนการป้อนข้อมูลลูกค้าเพื่อต้องการเพิ่ม ลบ แก้ไข ส่วนที่ 2 เป็นการแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเข้าสู่
ระบบเรียบร้อยและสามารถเรียก แก้ไข ลบได้ ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ปุ่มใช้สำหรับ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลในระบบ 
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ภาพที่ 8 หน้าจอจัดการข้อมูลวัตถุดิบของโปรแกรมระบบงานใหม่ 

 
จากภาพที่ 8 แบ่งหน้าจอจัดการข้อมูลวัตถุดิบของโปรแกรม ออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งสามารถอธิบายการทำงานในแต่ละ

ส่วนได้ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนการป้อนข้อมูลวัตถุดิบเพื่อต้องการเพิ่ม ลบ แก้ไข ส่วนที่ 2 เป็นการแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเข้า
สู่ระบบเรียบร้อยและสามารถเรียก แก้ไข ลบได้ ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ปุ่มใช้สำหรับ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลในระบบ 

 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอจัดการข้อมูลสินค้าของโปรแกรมระบบงานใหม่ 

 
จากภาพที่ 9 แบ่งหน้าจอจัดการข้อมูลสินค้าของโปรแกรม ออกเป็น 4 ส่วน ซ่ึงสามารถอธิบายการ ทำงานใน  

แต่ละส่วนได้ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนการป้อนข้อมูลสินค้าเพื่อต้องการเพิ่ม ลบ แก้ไข  ส่วนที่ 2 เป็นการแสดงข้อมูลที่มีการ
บันทึกเข้าสู่ระบบเรียบร้อยและสามารถเรียก แก้ไข ลบได้ ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ปุ่มใช้สำหรับ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลในระบบ 
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ภาพที่ 10 หน้าจอจัดการข้อมูลสั่งซื้อของโปรแกรมระบบงานใหม่ 

 
จากภาพที่ 10 แบ่งหน้าจอจัดการข้อมูลสั่งซื้อของโปรแกรม ออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งสามารถอธิบายการทำงานในแต่ละ

ส่วนได้ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนแสดงข้อมูลการสั่งซื้อของระบบ ส่วนที่ 2 เป็นการป้อนข้อมูลการสั่งซื้อโดยการเพิ่มข้อมูลวัตถุดิบ
ที่ต้องการ ส่วนที่ 3 เป็นแสดงข้อมูลการสั่งซื้อที่มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
ส่วนที่ 4 เป็นส่วนปุ่มแสดงการทำงาน ปุ่มเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอจัดการข้อมูลรับเข้าของโปรแกรมระบบงานใหม่ 

 
จากภาพที่ 11 แบ่งหน้าจอจัดการข้อมูลรับเข้าของโปรแกรม ออกเป็น 3 ส่วน ซ่ึงสามารถอธิบายการทำงาน 

ในแต่ละส่วนได้ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนแสดงข้อมูลการรับเข้าและค้นหาคำสั่งซื้อในระบบ ส่วนที่ 2 เป็นการป้อนข้อมูล
การสั่งซื้อโดยการเพิ่มข้อมูลวัตถุดิบที่ต้องการ ส่วนที่ 3 เป็นแสดงข้อมูลการสั่งซื้อที่มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบ ส่วนที่ 4 เป็น
ส่วนปุ่มแสดงการทำงาน ปุ่มเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล 
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ภาพที่ 12 หน้าจอจัดการข้อมูลการขายของโปรแกรมระบบงานใหม่ 

 
จากภาพที่ 12 แบ่งหน้าจอจัดการข้อมูลการขายของโปรแกรม ออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งสามารถอธิบายการทำงานในแต่

ละส่วนได้ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนแสดงข้อมูลการขายโดยการแสดงข้อมูลการขายวันที่ขาย สถานะ  ส่วนที่ 2 เป็นการป้อน
ข้อมูลลูกค้าที่ทำการขายสินค้าโดยป้อนรหัสลูกค้า ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ ส่วนที่ 3 เป็นป้อนรายการสินค้าที่ต้องการทำการขาย
ให้กับลูกค้าโดยเลือกผ่านรหัสสินค้า ส่วนที่ 4 เป็นส่วนแสดงรายการที่ต้องการขาย และปุ่มบันทึก เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล  ส่วนที่ 
5 เป็นการทำงานของปุ่มเช่น เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 13 หน้าจอจัดการข้อมูลรายรับ – รายจ่ายของโปรแกรมระบบงานใหม่ 

 
จากภาพที่ 13 แบ่งหน้าจอจัดการข้อมูลรายรับ - รายจ่ายของโปรแกรม ออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งสามารถอธิบายการ

ทำงานในแต่ละส่วนได้ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนป้อนข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบ ส่วนที่ 2 เป็นส่วน
การแกสงรายการรายรับ – รายจ่ายของระบบที่ทำการเพิ่มข้อมูลงในส่วนแสดงข้อมูล ส่วนที่ 3 เป็นส่วนการทำงานปุ่มการ
ทำงาน เช่นปุ่ม เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล 
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ภาพที่ 14 หน้าออกรายงานของโปรแกรมระบบงานใหม่ 

จากภาพที่ 14 แบ่งหน้าออกรายงานของโปรแกรม ออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งสามารถอธิบายการทำงานในแต่ละส่วนได้ดังนี้  
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนเลือกการทำงานของระบบเพื่อออกรายงาน ส่วนที่ 2 ปุมการทำงานออกจากระบบเมื่อต้องการออกจาก
ระบบ  

 
วัตถุประสงค์ที่ 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบร้านก๋วยเตี๋ยวที่พัฒนาขึ้น 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินประสิทธิภาพระบบร้านก๋วยเตี๋ยวที่พัฒนาขึ้น 

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ �̅� S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1.ด้านระบบล็อกอิน 

สามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานได้ 4.44 0.81 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถค้นหาข้อมูลพนักงานได้ โดยค้นหาจากชื่อพนักงาน/รหัส
พนักงาน 

4.31 0.87 
ประสิทธิภาพมาก 

สามารถแจ้งเตือนเมื่อชื่อหรือรหัสผ่านของผู้ใช้ไม่ถูกต้อง 4.31 0.79 ประสิทธิภาพมาก 
โดยรวม 4.35 0.75 ประสิทธิภาพมาก 

2.ด้านระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน 

สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้ 4.06 0.77 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถค้นหาข้อมูลได้ 4.00 0.96 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถแสดงข้อมูลได้ 4.19 0.75 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถเก็บข้อมูลเพื่อจะทำส่วนลดหรือโปรโมชั่นได้ 4.06 0.92 ประสิทธิภาพมาก 

โดยรวม 4.07 0.76 ประสิทธิภาพมาก 

3.ด้านระบบสั่งซื้อวัตถุดิบ 

สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายการสั่งซื้อวัตถุดิบได้ 4.81 0.83 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถค้นหาข้อมูลร้านค้าที่สั่งซื้อได้ 4.31 0.87 ประสิทธิภาพมาก 
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ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ �̅� S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

สามารถเลือกรายการสั่งซื้อวัตถุดิบได้ 4.06 1.06 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถคํานวณราคาวัตถุดิบทั้งหมดที่สั่งซื้อได้ 4.38 0.80 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถแสดงใบสั่งซื้อวัตถุดิบได้ 3.88 1.08 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถแสดงจำนวนวัตถุดิบที่สั่งซื้อได้ 4.06 0.96 ประสิทธิภาพมาก 

โดยรวม 3.90 0.82 ประสิทธิภาพมาก 

4.ด้านระบบรับเข้าวัตถุดิบ 

สามารถค้นหาข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบได้ 3.81 3.81 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลวัตถุดิบที่สั่งซื้อได้ 3.94 0.99 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถแสดงข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบได้ 4.00 1.03 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถบันทึกการรับเข้าวัตถุดิบได้ 3.94 0.92 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถแสดงจำนวนวัตถุดิบคงเหลือใน Stock ได้ 3.81 0.91 ประสิทธิภาพมาก 

โดยรวม 4.35 0.75 ประสิทธิภาพมาก 

5.ด้านระบบเบิกใช้วัตถุดิบ 

สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลวัตถุดิบที่จะเบิกใช้วัตถุดิบได้ 3.69 1.01 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถค้นหาข้อมูลวัตถุดิบได้ 4.12 0.95 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถเลือกรายการวัตถุดิบที่ต้องการเบิกใช้ได้ 4.06 0.92 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถแสดงข้อมูลการเบิกใช้วัตถุดิบได้ 3.81 1.04 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถบันทึกข้อมูลการเบิกใช้วัตถุดิบได้ 4.13 0.88 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือได้ 3.94 0.99 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถตรวจสอบจำนวนวัตถุดิบคงเหลือใน Stock ได้ 4.06 0.85 ประสิทธิภาพมาก 

โดยรวม 4.97 0.83 ประสิทธิภาพมาก 

6.ด้านระบบการขาย 

สามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าและการจองโต๊ะลูกค้าได้ 3.94 1.06 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายการขายได้ 4.00 0.96 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถคำนวณส่วนลดจากโปรโมชั่นเมนูอาหารได้ 3.69 1.01 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถคำนวณราคาอาหารได้ 3.87 0.88 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถบันทึกข้อมูลการขายอาหารได้ 3.81 1.10 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ 4.00 0.96 ประสิทธิภาพมาก 

โดยรวม 3.88 0.85 ประสิทธิภาพมาก 

7.ด้านระบบรายรับ - รายจ่าย 

สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายรับ - จ่ายอื่นๆได้ 3.88 1.08 ประสิทธิภาพมาก 
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ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ �̅� S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

สามารถแสดงข้อมูลรายรับ - จ่ายจากข้อมูลการสั่งซื้อได้ 3.87 1.02 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถบันทึกข้อมูลรายรับ - จ่ายอื่นๆได้ 4.06 0.85 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถออกใบเสร็จแสดงรายรับ - จ่ายอื่นๆได้ 4.00 0.97 ประสิทธิภาพมาก 

โดยรวม 3.95 0.77 ประสิทธิภาพมาก 

8.ด้านระบบออกรายงาน 

สามารถออกรายงานข้อมูลพนักงานเป็นรายบุคคลได้ 4.06 0.85 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถออกรายงานการจัดโปรโมชั่นประจำเดือนได้ 4.31 0.79 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถออกรายงานการรับเข้าวัตถุดิบแยกตามรายวันได้ 4.06 1.06 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถออกรายงานการเบิกวัตถุดิบแยกตามรายวันได้ 4.00 0.96 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถออกรายงานการตัดสต๊อกแยกตามรายวันได้ 4.19 0.83 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถออกรายงานคำนวณรายได้ค่าอาหารแยกตามรายวันได้ 4.25 0.77 ประสิทธิภาพมาก 
สามารถออกรายงาน รายจ่ายอื่นๆแยกตามรายวันได้ 4.19 0.75 ประสิทธิภาพมาก 

โดยรวม 4.15 0.67 ประสิทธิภาพมาก 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบร้านก๋วยเตี๋ยวที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิมากระดับมากทุกด้าน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเตี๋ยวครั้งนี้ ดําเนินงานตามกระบวนการ SDLC 7 ของ โอภาส เอี่ยมสิริ

วงศ์ (2557) ประกอบด้วยกิจกรรม 7 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การกำหนดปัญหา ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ ระยะที่ 3 การออกแบบ 
ระยะที่ 4 การพัฒนา ระยะที่ 5 การทดสอบ ระยะที่ 6 การนำระบบไปใช้ และระยะที่ 7  การบำรุงรักษา โดยการกำหนด
ปัญหากระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา ระบบโดยสนับสนุนในการทำงานของผู้ประกอบการ
และพนักงานมีดังนี้ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ ข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบ ข้อมูลการเบิ กใช้วัตถุดิบ ข้อมูลการขาย 
ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย ข้อมูลออกรายงาน ทั้งนี้ผลการพัฒนาดังกล่าวได้ดําเนินงานโดยแนวคิดการจัดการปัญหาการพัฒนา
องค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยองค์กร ในการบริหารจัดการข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล และ
ระบบที่ดีจะต้องสามารถนําข้อมูลในระบบมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผน หรือจัดการทรัพยากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยการพัฒนาระบบได้ใช้โปรแกรม ภาษา Microsoft Visual Studio ที่เหมาะสำหรับการพัฒนาระบบ และ
โปรแกรม Microsoft Access ที่มีความเหมาะสมในจัดการฐานข้อมูล ตามแนวทางการดําเนินงานจัดการฐานข้อมูล ในด้าน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ รวมถึงแนวทางในการจัดการฐานข้อมูล ที่สะดวกต่อการใช้งาน ทั้งนี้ในส่วนการออกแบบ
และพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้แนวทางการพัฒนาระบบ ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยผู้วิจัย
ได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเตี ๋ยว เพื่อสร้างการทำงานที่สะดวก รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัยในการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1.ระบบล็อกอิน 2.ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน 3.ระบบ
สั่งซื้อวัตถุดิบ 4.ระบบรับเข้าวัตถุดิบ 5.ระบบเบิกใช้วัตถุดิบ 6.ระบบการขาย 7.ระบบรายรับ-รายจ่าย 8.ระบบออกรายงาน ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับวิจัยวิจัยของ อนุวัฒน์ รักษาเมือง และ ระพีพัฒน์ ไชยมงคล  (2563) ที่ศึกษพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ชัย ด้วยการออกแบบ และวางแผนในการจัดการข้อมูล เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรฐานข้อมูล
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และสอดคล้องกันการดำเนินงานของ จุฬาลักษณ์ ดวงปินตา , ศิริรักษ์ ชมภูธร และพัชรินทร์ 
ชินคํา (2564) ที่ได้พัฒนาระบบจัดการร้านบะหมี่เกี๊ยวเฮียฮั้ว ที่ดำเนินการพัฒนาระบบในส่วนออกรายงานสรุปยอดรายการ
อาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบสามารถทราบข้อมูลการขายประจำวัน สำหรับการวางแผนงานในวันต่อไป และจากการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบพบว่า ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งในจัดการด้านจัดการข้อมูลพนักงาน 
ด้านจัดการข้อมูลลูกค้า ด้านจัดการข้อมูลการขายสินค้า ด้านจัดการสั่งซื้อวัตถุดิบ ด้านจัดการการรับเข้าวัตถุดิบ ด้านจัดการ
ข้อมูลรายจ่าย ด้านจัดการข้อมูลการออกรายงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ สามารถ
แก้ปัญหาและสร้างความสะดวกในการดําเนินงานขององค์กรได้จริง และการออกรายงานที่แสดงผลสรุปได้ตามความต้องการ
นั้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานได้มากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1.ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรมีการจัดอบรม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อแนะนําการใช้ระบบฯ 
และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ระบบสอบถามเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น 
  1.2 ผู้ใช้ระบบควรกำหนดผู้มีสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบให้ชัดเจน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับ 
 2.ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ ด้านการรับเข้าวัตถุดิบ ด้าน
การเบิกใช้วัตถุดิบ ด้านการขาย ด้านรายรับ-รายจ่าย ด้านการออกรายงานโดยผู้ใช้ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขในการ
ตัดสินใจในระบบได้เอง เพื่อสร้างความสะดวกในนการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น 
 2.2 ควรศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารร้านร้านก๋วยเตี๋ยวในรูปแบบออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ
ระบบได้ เพื่อสร้างความสะดวกในการให้บริการลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง 
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ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรีข่องนักเรียน และนักศึกษา      
ในเขตอำเภอเมืองอุดรธาน ี

STUDY THE BEHAVIOR OF USING THE FOOD ORDERING APPLICATION AMONG STUDENTS, 
STUDENTS AND THE GENERAL PUBLIC IN MUEANG UDON THANI DISTRICT 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และความสำคัญของผู้บริโภคต่อการบริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร
เดลิเวอรี่ เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใช้บริการแอพพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น เพราะอำนวยความสะดวกหลาย
อย่างไม่ว่าจะเป็นการประหยัดเวลาในการไปรอคิวที่ร้านอาหารนาน ๆ มีโปรโมชั่นหลากหลาย ประหยัดเวลาเดินทาง ซึ่ง
อาจจะมีปัญหาด้านการจราจรติดขัดตามมาด้วย เป็นเหตุผลให้การใช้แอพพลิเคชันสั่งอาหารมีความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ 
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและเก็บข้อมูล เพื่อ
นำไปใช้ประกอบการพัฒนาหรือแม้กระทั่งการเปิดกิจการเกี่ยวร้านอาหารหรือกิจการเกี่ยวออนไลน์ เกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้คือผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมจำนวน 80 คน ที่
อาศัยอยู่ในเขตอำเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างวิธีโดยตามสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิง
พรรณนา 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักแอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่ LINE MAN  Food panda และ Grab 
ส่วนใหญ่รู้จักแอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่มากกว่า 1 แอปพลิเคชัน โดยมีแอปพลิเคชันอาหารในมือถือ 2 แอปพลิเคชัน 
นิยมใช้บริการแอปพลิเคชันอาหาร LINE MAN รองลงมา คือ Grab และ Food panda กลุ่มตัวอย่างมักเลือกใช้บริการแอป
พลิเคชันอาหาร ด้วยเหตุผลต้องการ ความสะดวกสบาย แอปพลิเคชันสั่งอาหารได้ง่าย และจํานวนร้านอาหาร มักสั่งอาหาร
จากร้านอาหารหนึ่งร้านต่อครั้ง นิยมสั่งอาหารคาวในช่วงตอนกลางวัน โดยส่วนมากมักสั่งทานกับเพื่อน ซึ่งคือราคาที่กลุ่ม
ตัวอย่างยินดีจ่าย นอกจากนี้ผู้บริโภคยังแสดงความคิดเห็นต่อรายการปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสั่ง
อาหารเดลิเวอรี่ แยกเป็นประเด็นสำคัญดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อเรื่องร้านอาหารในแอปพลิเคชันมีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ มาเป็นอันดับหนึ่ง 
รองลงมาคือเรื่องอาหารในแอปพลิเคชันมีความหลากหลาย และสุดท้ายเรื่องร้านอาหารในแอปพลิเคชันมีจำนวนมาก  

ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อเรื่องราคาแพคเก็จในกิจกรรมส่งเสริมการขายมีความเหมาะสม มาเป็นอันดับ
หนึ่ง รองลงมาคือเรื่องราคาค่าขนส่งมีความ และเรื่องราคาสินค้ามีความเหมาะสม มาเป็นลำดับสุดท้าย 

ด้านโปรโมชั่น ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อเรื่องมีกิจกรรมกดรับโค้ดส่วนลดอาหาร มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ
เรื่องมีกิจกรรมจัดส่วนลดราคาอาหารหลากหลายรูปแบบ รองลงมาคือเรื่องมีโปรโมชันลด แลก แจก แถมที่น่าสนใจทุกชม. 
และเรื่องมีกิจกรรมจัดส่วนลดราคาอาหารอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับสุดท้าย 

ด้านไรเดอร์(พนักงานส่งอาหาร) ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อเรื่องไรเดอร์จัดส่งสินค้าเร็วมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา
คือเรื่องไรเดอร์มีความสุภาพ และเรื่องไรเดอร์มีความซื่อสัตย์มาเป็นอันดับสุดท้าย 
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Abstract 
 

 The purposes of this research are to study the behavior and the importance of consumers on food 
delivery application. Because nowadays, more and more consumers turn to online food ordering 
applications because there are many conveniences, namely saving time to be spent on waiting in a long 
queue at a restaurant and on traveling time in which there may be traffic jams. In addition, most online 
food ordering applications offer various promotions to the consumers. These are the reasons why food 
ordering applications are becoming more and more popular. Therefore, this research aims to study 
consumers’ behavior in terms of their use of  food ordering applications in order to analyze and collect 
data for development in food shop industry or online business. The research samples were eighty users of 
a delivery food ordering application including students and the general public living in Udon Thani selected 
by the convenient method. Data were analyzed using descriptive statistics. 
 The results showed that most consumers know about these food order applications including LINE 
MAN, Food Panda and Grab. Furthermore, most of them know more than 1 food order application. Most 
had two mobile food applications, with LINE MAN as the most popular followed by Grab and Food panda 
respectively. When asked why they chose to use these applications, most research participants  answered 
convenience, easy ordering steps, and the large number of shops. Additionally, they often ordered savory 
food during lunch time from one restaurant at a time to share with friends. The followings are comments 
on different important factors affecting decisions to use food delivery applications. 
 In terms of product, consumers focused on restaurants in the application with a reputation. 
Reliability comes first, followed by a variety of food applications, and finally, a variety of restaurants in the 
application. 
 In terms of price, consumers paid their most attention to the price of the promotion packages, 
followed by the delivery fee, and finally the price was reasonable. 
 In terms of promotions, consumers paid their most attention to special events, such as “the press 
to receive food discount code campaign”, followed by the number and the frequency of the discount 
promotions, and finally, the continuum of discount promotions. 
 In terms of riders ( Food Delivery Staff ), consumers put “shipping” as the number one factor, 
followed by the politeness, and finally, the riders’ honesty. 
 
Keywords: Food Application, Food Delivery, Food Delivery Service Agent 
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ปัจจุบันรูปแบบของธุรกิจร้านอาหารปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของผู้บริโภค จากเดิมผู้บริโภคมักใช้บริการร้านอาหาร ต้องเดินทางไปยังร้านอาหารท่ามกลางการจราจรที่
หนาแน่น ปัญหาการจราจรส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการใช้ชีวิต ผู้บริโภคจึงหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ด้วยการ
ยอมแลกเงินกับระยะเวลาที่ต้องเสีย ไปกับการรอ แลกกับการออกนอกบ้านแล้วรถติด และยอมแลกกับการหาที่จอดรถไม่ได้ 
ด้วยเหตุนี้จึง ทําให้เกิดธุรกิจใหม่ คือ การสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  อาหารติดตั้งไว้
บนมือถือ (Smartphone) ก็สามารถสั่งอาหารได้ เพื่อเป็นทางเลือกในการตอบสนอง วิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน และเป็น
การสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ  

การเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อ สื่อสารที่ไร้พรมแดน การ
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้าน  การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถ
เชื่อมโยงคนทั่วโลกไว้ด้วยกัน โดยไม่มีอุปสรรคทางด้าน เวลาและระยะทาง ทําให้การดํารงชีวิตของผู้บริโภคมีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ ้น ระบบ e-Payment ที่สะดวกมากขึ ้น การขนส่งที ่รวดเร็ว ทําให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตขึ ้น พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปในการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ทําให้แพลตฟอร์ม (Platform) นี้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมี LINE MAN เป็นผู้นํา
ตลาดแอปพลิเคชันอาหาร LINE MAN เพราะมีร้านอาหารหลากหลายมากที่สุด ด้วยบริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้ใช้แอป
พลิเคชัน LINE และ เว็บไซต์ Wongnai ที่มีร้านอาหารจํานวนมากเป็นคู่ค้า การแข่งขันที่ดุเดือดในปัจจุบัน จึงทําให้ แต่ละแอป
พลิเคชันต่างส่งเสริมการขายด้วยการจัดส่วนลดพิเศษให้ผู้บริโภคได้ทดลองโดยไม่คิด ค่าบริการ หรือ การจัดส่วนลดหากซื้อ
ครบตามราคาที่กําหนด รวมถึงการใช้พรีเซนเตอร์ดาราในการ โปรโมท เป็นต้น ซึ่งความเร็ว ความสะดวก และส่วนลดสําหรับ
ผู้บริโภคกลายเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ ธุรกิจนี้เติบโตธุรกิจจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค  

 ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันอาหาร
ในปัจจุบันว่าการใช้การสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน มีความสะดวกกว่าการไปซื้อที่ร้านอาหาร ซ่ึงในปัจจุบันการสั่ง
อาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมีอิทธิพลมากต่อการสั่งซื้ออาหารในปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่ 
2. ศึกษาความสำคัญของของปัจจัยต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่ 

 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ ทำให้ผู้วิจัยกำหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยดังนี้ โดยมีตัวแปลอิสระ คือ ความสามารถในการใช้งาน (Usability) คุณภาพข้อมูล (Information Quality) 
คุณภาพบริการ (Service Quality) และราคา (Price) ทำให้กำหนดตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ คือ ทัศนคติ (Attitude) และ
ความ ต้ังใจใช้บริการ (Intention to use) ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน อาหาร 

 
 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ตัวแปรตาม (DependentVariable) 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มนักเรียน และนักศึกษา ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี คัดเลือกโดยวิธีสุ่ม ตามจำนวน

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 80 คน 
2.เครื่องมือในการวิจัย   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ได้ทดสอบค่าคุณภาพเครื่องได้เท่ากับ .972) 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบประมาณค่า 5 ระดับ โดยประกอบด้วย 3 
ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ  ให้เลือกตอบในข้อที่ตรงกับความเป็น
จริงเพียงคำตอบเดียว 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่ (Delivery food ordering application) ให้เลือกตอบ
ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริง 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับบริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่ (Food delivery application service) เป็น
แบบประมาณ ค่าแสดงระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ
เห็นด้วย น้อยท่ีสุด 

4.การวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อ

ประมวลผลและนำเสนอตารางวิเคราะห์ผลการวิจัยทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
  

 

-ความสามารถในการใช้งาน (Usability) 
-คุณภาพข้อมูล (Information Quality) 
-คุณภาพบริการ (Service Quality) 
-ราคา (Price) 

 

-ทัศนคติ (Attitude)  
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการ
(Intention to use) 
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ผลการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ 1 ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่  พบว่า ผู้บริโภคที่ใช้บริการ
แอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการคือเพศหญิง (ร้อยละ 60.00) เป็นเพศชาย (ร้อยละ 40.00) ส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ระหว่าง 21 - 30 ปี (ร้อยละ 60.00) รองลงมามีอายุระหว่าง ต่ำกว่า20 ปี(ร้อยละ 27.50) มีสถานะนักศึกษา (ร้อยละ  
35.00) และสถานะบุคคลทั่วไป (ร้อยละ 35.00) รองลงมาสถานะนักเรียน (ร้อยละ 30.00)  โดยผู้บริโภครู้จักแอปพลิเคชันสั่ง
อาหารเดลิเวอรี่ LINE MAN(ร้อยละ 31.10) รองลงมาคือGrab (ร้อยละ 29.40) โดยส่วนใหญ่รู้จักจากโฆษณาในสื่อโซเชียล
มีเดีย(ร้อยละ 51.30) รองลงมารู้จักจากเพื่อน(ร้อยละ 35.00) ช่วงเวลาที่ใช้บริการสั่งอาหารจากแอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะใช้
บริการทุกช่วงเวลา(เช้า เที่ยง เย็น ค่ำ) (ร้อยละ 56.30) รองลงมาคือช่วงเที่ยง (ร้อยละ 16.30) โดยใช้บริการแอปพลิเคชันใน
การสั่งอาหารเดลิเวอรี่ต่อเดือนจำนวน 11-20 ครั้ง (ร้อยละ 41.30) รองลงมาจำนวน1-10ครั้ง (ร้อยละ 28.80) โดยใช้บริการ
เพื่อสั่งอาหารตามสั่ง (ร้อยละ 28.40) รองลงมาคือชานมไข่มุก (ร้อยละ 14.70) ส่วนใหญ่เคยฝากซื้ออย่างอื่นที่นอกเหนือจาก
อาหาร (ร้อยละ 56.30) ไม่เคยฝาก (ร้อยละ 43.80) โดยปัจจุบันใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่จาก Grab (ร้อยละ 41.20) 
รองลงมาคือ LINE MAN  (ร้อยละ 31.80) โดยใช้บริการแอปสั่งอาหารบ่อยที่สุดคือ Grab (ร้อยละ 57.50) รองลงมาคือ LINE 
MAN  (ร้อยละ 31.80) และเหตุผลที่เลือกแอพสั่งอาหารนี้คือราคาสินค้า  (ร้อยละ 46.30) รองลงมาคือ โปรโมชั่น (ร้อยละ 
40.00) 
 

วัตถุประสงค์ 2 ศึกษาความสำคัญของปัจจัยต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่ 
 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสำคัญของปัจจัยต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร  
เดลิเวอรี ่

รายการปัจจัย �̅� S.D. ระดับความสำคัญ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
1อาหารในแอพพลิเคชันมีความหลากหลาย 
2 ร้านอาหารในแอพพลิเคชันมีจำนวนมาก 
3 ร้านอาหารในแอพพลิเคชันมีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ 

 
4.14 
4.13 
4.16 

 
0.86 
0.84 
0.87 

 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.14 0.86 มาก 

ด้านราคา 
1 ราคาสินค้ามีความเหมาะสม 
2 ราคาค่าขนส่งมีความเหมาะสม 
3 ราคาแพ็คเก็จในกิจกรรมส่งเสริมการขายมีความเหมาะสม 

 
3.78 
3.79 
3.80 

 
0.86 
0.83 
0.84 

 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 3.79 0.84 มาก 
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รายการปัจจัย �̅� S.D. ระดับความสำคัญ 

ด้านโปรโมชั่น 
1 มีกิจกรรมจัดส่วนลดราคาอาหารอย่างต่อเนื่อง 
2 มีกิจกรรมจัดส่วนลดราคาอาหารหลากหลายรูปแบบ 
3 มีโปรโมชันลด แลก แจก แถมที่น่าสนใจทุกชม. 
4 มีกิจกรรมกดรับโค้ดส่วนลดอาหาร 

 
3.83 
3.89 
3.83 
3.89 

 
0.86 
0.84 
0.96 
0.88 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 3.86 0.89 มาก 

ด้านไรเดอร์(พนักงานส่งอาหาร) 
1 ไรเดอรม์ีความสุภาพ 
2 ไรเดอร์จัดส่งสินค้าเร็ว 
3 ไรเดอร์มีความซื่อสัตย์ 

 
3.93 
4.01 
3.93 

 
0.86 
0.89 
0.82 

 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 3.96 0.86 มาก 

 
พบว่าผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นต่อรายการปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก

(ค่าเฉลี่ย 4.14)โดยให้ความสำคัญต่อเรื่องร้านอาหารในแอปพลิเคชันมีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ ระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.16) รองลงมา
คือเรื่องอาหารในแอปพลิเคชันมีความหลากหลาย ระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.14) และเรื่องร้านอาหารในแอปพลิเคชันมีจำนวนมาก 
ระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.13) ตามลำดับ ปัจจัยด้านราคา พบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.79) 
โดยให้ความสำคัญต่อเรื่องราคาแพคเก็จในกิจกรรมส่งเสริมการขายมีความเหมาะสม ระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือ
เรื่องราคาค่าขนส่งมีความเหมาะสม ระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.79) และเรื่องราคาสินค้ามีความเหมาะสมระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.78) 
ตามลำดับ ปัจจัยด้านโปรโมชั่น พบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) โดยให้ความสำคัญต่อ
เรื่องมีกิจกรรมกดรับโค้ดส่วนลดอาหาร ระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.89)  รองลงมาคือเรื ่องมีกิจกรรมจัดส่วนลดราคาอาหาร
หลากหลายรูปแบบ ระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.89)  รองลงมาคือเรื่องมีโปรโมชันลด แลก แจก แถมที่น่าสนใจทุกชม. ระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.83) และเรื่องมีกิจกรรมจัดส่วนลดราคาอาหารอย่างต่อเนื่องระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.83) ตามลำดับ และปัจจัยด้านไร
เดอร์(พนักงานส่งอาหาร) พบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) โดยให้ความสำคัญต่อเรื่องไร
เดอร์จัดส่งสินค้าเร็ว ระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.01) รองลงมาคือเรื่องไรเดอร์มีความสุภาพ ระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.93) และเรื่องไร
เดอร์มีความซื่อสัตย์ระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.93) ตามลำดับ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 1) จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความสำคัญของผู้บริโภคต่อการบริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่ พบว่า 
ผู้บริโภคที่ใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการคือเพศหญิง จากการสำรวจส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 
21 - 30 ปี และมีสถานนักศึกษา โดยผู้บริโภครู้จักแอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่  LINE MAN โดยส่วนใหญ่รู้จักจากโฆษณา
ในสื่อโซเชียลมีเดีย มีช่วงเวลาที่ใช้บริการสั่งอาหารจากแอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะใช้บริการทุกช่วงเวลา(เช้า เที่ยง เย็น ค่ำ)โดย
ใช้บริการแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ต่อเดือนจำนวน 11-20 ครั้ง ใช้บริการเพื่อสั่งอาหารตามสั่ง ส่วนใหญ่เคยฝาก
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ซื้ออย่างอื่นที่นอกเหนือจากอาหาร ปัจจุบันใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่จาก Grab และเหตุผลที่เลือกแอพสั่งอาหารนี้คือ
ราคาสินค้า 
 2) จากการศึกษาความสำคัญของปัจจัยต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่  พบว่าผู้บริโภค
แสดงความคิดเห็นต่อรายการปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้บริโภคเห็นว่า เรื่อง
ร้านอาหารในแอปพลิเคชันมีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ มีความสำคัญระดับมาก ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกแอปพลิเคชันสั่ง
อาหารมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงนั้น จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่หน้าเชื่อถือทำให้ง่ายต่ อการ
ตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าว สำหรับปัจจัยด้านราคา พบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อเรื่องราคาแพคเก็จในกิจกรรมส่งเสริมการขายมีความเหมาะสม ระดับมาก ซึ่งส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกแอปพลิเคชันสั่งอาหารมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแพคเก็จมีความคุ้มค่าคุ้มราคาจึงส่งผลจ่อการการ
ตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าว 
 ปัจจัยด้านโปรโมชั่น พบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อเรื่องมี
กิจกรรมกดรับโค้ดส่วนลดอาหาร ระดับมาก ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกแอปพลิเคชันสั่งอาหารมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการกดรับโค้ดค่าอาหารนั้น ส่งผลต่อการสั่งอาหารทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าว และ
ปัจจัยด้านไรเดอร์(พนักงานส่งอาหาร) พบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสำคัญต่อเรื่องไรเดอร์
จัดส่งสินค้าเร็ว ระดับมากซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกแอปพลิเคชันสั่งอาหารมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมากการจัดส่ง
อาหารที่รวดเร็วไม่รอนานจึงส่งผลทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าว 
 จากผลการการศึกษาพฤติกรรมและความสำคัญของผู้บริโภคต่อการบริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่พบว่า 
ผู้บริโภค ให้ความสำคัญของปัจจัยต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรี่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านโปรโมชั่น ด้านไรเดอร์(พนักงานส่งอาหาร) อยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1) นำไปปรับใช้กับการพัฒนาระบบการสั่งอาหาร  
 2) นำไปปรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการทำธรุกิจอาหารเดลิเวอรี่ 

 
 2.ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 

1) ศึกษาวัตถุประสงค์เพิ่มเติม เช่น ศึกษารายได้ของผู้บริโภควา่มีผลตอ่การสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชันสั่งอาหาร
หรือไม่ , ศึกษาอาชีพของผู้บริโภคว่ามีผลต่อการสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชันสัง่อาหารหรือไม่ 

 2) เพิ่มหัวข้อในการทำแบบสอบถามให้ครอบคลุม หรือเพิ่มเครื่องมือในการใช้ทำการวิจัยเพ่ิมเช่น การสัมภาษณ์ 
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แนวทางการพฒันาผลิตภัณฑ์ปลาแท่งอบกรอบจากเกลด็ปลาและก้างปลา กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
แปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด หมู่บ้านกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

THE DEVELOPMENT GUIDELINES FOR CRISPY FISH STICKS FROM FISH SCALES AND FISH 
BONES COMMUNITY ENTERPRISE GROUP PROCESSING MAEJOT MEKONG FISH, KONG 

NANG VILLAGE, THA BO DISTRICT, NONG KHAI PROVINCE. 

สิริญากร จรรย์รมณ1์  ธนากร อินทร์อ่อน1 อัจฉริยา ศรีไชยวาลย์1  เจนจิรา หมื่นรัตน์1 กนกวรรณ ทิพรักษ์1  
อัษฎาวุธ เรียงวงษ์1 อภิสิทธิ์ รอดชมภู1 พรชัย ก้อนทอง1 และ อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด ตำบล
กองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแท่งอบกรอบจากเกล็ดปลาและ
ก้างปลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่รับผิดชอบการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
สำหรับรวบรวมข้อมูลความเป็นมาและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแท่งอบกรอบจากเกล็ดปลาและก้างปล า ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถูกนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวทางพัฒนาการ
ดำเนินงานทางการตลาด 

ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด มีการแปรรูปปลาเพื่อจำหน่าย 
ซึ่งได้เผชิญกับปัญหา คือ กลุ่มยังขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากปลาอย่างคุ้มค่าสูงสุดเนื่องจากมีเศษเหลือจากการ
แปรรูปปลาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  2) ผลการวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานทางการตลาด ได้แก่ เสนอ
แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจากเกล็ดปลาและก้างปลา โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากปลาอย่างคุ้มค่าสูงสุดและ
สร้างความเชื่อใจของผู้บริโภคเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา และเสนอช่องทางด้าน
การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาให้มีการจัดจำหน่ายทุกรูปแบบเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคแล ะเสริมสร้าง
การผลิต 

 
คำสำคัญ: การพัฒนา, ผลิตภัณฑ์แปรรูป, ปลาแท่งอบกรอบ, เกล็ดปลา,  ก้างปลา 
 

Abstract 
 

  The objectives of this study were 1) to study the operation of the Mae Jot Mekong Fish Processing 
Community Enterprise Group, Kong Nang Sub-district, Tha Bo District, Nong Khai Province; 2) to study the 
development guidelines for crispy fish stick products from fish scales and fishbones of Mae Jot Mekong Fish 
Processing Community Enterprise Group, Kong Nang Sub-district, Tha Bo District, Nong Khai Province. This 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

245 
 

research collected data from the sample group, including 10 people who were responsible for the 
operation. The research instruments were an in-depth interview form for collecting background information 
and development guidelines for crispy fish sticks from fish scales and fishbones. The data obtained from 
interviews with community enterprise groups were analyzed and synthesized to develop products and 
guidelines for developing marketing operations. The results of the study showed that 1) for the operating 
conditions of the Mekong Fish Processing Enterprise Group, Mae Jot Fish, there were fish processing for sale 
which was facing a problem: the group still lacked knowledge on how to make the most of fish due to the 
residuals from fish processing. 2) The analysis results to be used as a guideline for developing marketing 
operations included proposals for developing processed products made from fish scales and fishbones, 
focusing on making the best use of fish and building customers’ trust to enhance competitiveness in the 
production of processed fish products. In addition, distribution channels were offered for processed fish 
products to be distributed in all platforms for all kinds of customers and enhancing production. 
 
Keywords: Development, Processed Products, Crispy Fish Sticks, Fish Flakes, Fishbones 
 

บทนำ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้ง เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำสายใหญ่ มีเทือกเขาสูง

ในบางพื้นที่และขาดความอุดมสมบูรณ์กว่าภาคอื่น ๆ  การประกอบอาหารจึงมีการนำวัตถุดิบที่หาได้ง่ายจากธรรมชาติ เช่น  
ปลา แมลงบางชนิดและพืชผักในท้องถิ่น มาปรุงเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังมีการถนอมอาหารไว้ใช้สำหรับรับประทานในยาม
แล้งที่อาหารหาได้ยาก  ชาวบ้านในภาคอีสานส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และมีอาชีพประมงพื้นบ้าน (สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2563) มีการหาปลามาดำรงชีพตั้งแต่บรรพบุรุษ เมื่อชาวบ้านหาปลามาได้จะมีวิธีการถนอมอาหารให้เก็บไว้กินได้
นาน ๆ จึงเกิดภูมิปัญญาชาวบ้านในการแปรรูปอาหารจากปลาต่าง ๆ เช่น ย่าง หมัก ตากแดด ปลาร้า ปลาเจ่า ฯลฯ ( มูลนิธิ
โครงการสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชน, 2565) รวมถึงการทำ “ปลาส้ม” ซึ่งเป็นอาหารที่แสดงให้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
คิดค้นดัดแปลงอาหารให้สามารถรับประทานได้นาน  ต้นตำหรับปลาส้มที่อร่อยและมีชื่อเสียงต้องเป็นปลาส้มจากภาคอีสาน 
เนื่องจากเป็นแหล่งปลาน้ำจืด ต่อมาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการถนอมอาหาร จึงได้แพร่ไปสู่ภูมิภาคอื่ น ๆ โดยส่วนใหญ่การทำ
ปลาส้มจะใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น จึงส่งผลต่อรสชาติหรือคุณภาพของปลาส้มแต่ละพื้นที่และขึ้นอยู่กับ
สูตรการผลิต แม้สูตรการผลิตเดียวกันในแต่ละครั้งอาจได้รสชาติ ไม่เหมือนกัน เนื่องจากการผลิตปลาส้มจะเป็นการหมัก 
เพื่อให้เกิดเชื้อตามธรรมชาติ มีปัจจัยหลายอย่างส่งผลต่อรสชาติ (ศุภชัย นิติพันธ์, ประมวล ทรายทอง, และบุษกร อุตรภิชาติ, 
2561) 

จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,027.280 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 1,891,583 ไร่ (นับเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคอีสาน โดยพื้นที่ทั้งหมดก่อนที่จังหวัดบึงกาฬ จะแยกตัว
ไป มีประมาณ 7,332 ตารางกิโลเมตร) ลักษณะเป็นรูปยาวเรียงทอดไปตามลำน้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนกับประเทศลาว มี
ความยาวทั้งสิ้น 195 กิโลเมตร ความกว้างของพื้นที่ที่ทอดขนานไปตาม ลำน้ำโขงโดยเฉลี่ย 20 - 25 กิโลเมตร ช่วงที่กว้างที่สุด
อยู่ที่อำเภอเฝ้าไร่ และช่วงที่แคบที่สุดอยู่ที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายมีอำเภอที่อยู่ติดกับลำน้ำโขง 6 อำเภอ คือ อำเภอ
สังคม อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเมือง อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี และมีอาณาเขตติดต่อ กับ ประเทศ
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ลาว คือ แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิคำไซ ซึ ่งประชาชนลุ่มแม่น้ำโขงได้ใช้ประโยชน์ในด้าน
การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงกันอย่างแพร่หลาย โดยวิธีการเพาะเลี้ยงในแม่น้ำโขงที่นิยม คือเพาะเลี้ยงใน
กระชัง ปลาที่นิยมเพาะเลี้ยงกันส่วนมาก คือ ปลานิล ปลากดคัง ปลายอน ปลาเทพา ปลาเทโพ ปลาเผาะหรือปลาโมง และ
ปลาขนาดเล็กอื่น ๆ ในกลุ่มปลาตะเพียนอีกหลายชนิด เป็นต้น (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561)  ด้านการเพาะเลี้ยงปลา 
นอกจากเพื่อการบริโภคในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถขายเพื่อสร้างรายได้  การขายปลาของชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมขายเป็นปลา
สด ต้องเร่งขายทันทีเนื่องจากราคาขึ้นอยู่กับความสดของปลา ด้วยเหตุนี้ นางอุราวรรณ วรรณลา หรือ แม่จ๊อด ชาวบ้าน
หมู่บ้านกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จึงได้นำปลาน้ำโขงมาแปรรูปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
สามารถเก ็บไว้บร ิ โภคได ้นานข ึ ้น ในร ูปแบบท ี ่แตกต ่างก ันออกไป เช ่น ปลาส ้ม ปลาทอดและปลาแดดเด ียว  
เมื่อคนในชุมชนเห็นกระบวนการพัฒนาจึงได้เข้าร่วมจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลา
น้ำโขงแม่จ๊อด” โดยมีเป้าหมาย คือ การแปรรูปปลาสดเพื่อเพิ่มมูลค่า และมีการจดทะเบียนสินค้าเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์แล้ว โดยคาดหวังว่าวิสาหกิจชุมชนที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มและชาวบ้านในชุมชน 

จากการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด พบว่า ถึงแม้จะมี
การจดทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีทรัพยากรและวัตถุดิบที่สำคัญต่อกระบวนการผลิตในพื้นที่ แต่
กลุ่มยังขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากปลาอย่างคุ้มค่าสูงสุด คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดศึกษาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปลาแท่งอบกรอบจากเกล็ดปลาและก้างปลา ซึ่งเป็นเศษเหลือจากการแปรรูปปลาแดดเดียวและปลาส้ม เนื่องจากก้างปลาและ
เกล็ดปลาเป็นแหล่งแคลเซียมที่สำคัญต่อร่างกายเป็นสารอาหารเสริมสุขภาพ (Lalasidis, Bostrom, and Sjoberg, 1978)  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือในการแปรรูปจากปลาโดยพัฒนาจากผลิตภัณฑ์เดิมหรือ
สร้างใหม่ให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาให้กับกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้ในโอกาสต่อไป 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แนวคิดวิสาหกิจชุมชน และแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการทบทวนวรรณกรรม  

สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
1. แนวคิดวิสาหกิจชุมชน  (Community Enterprise) 
วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่มีแนวคิดคล้ายกัน มีความต้องการเดียวกัน เป็น

แนวทางหนึ่งในระบบเศรษฐกิจชุมชนที่นำมาใช้สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีผู้อธิบายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน อาทิ 
กรมส่งเสริมการเกษตร (2565) ได้อธิบายว่า วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ
หรือจัดกิจการอื่น ๆ โดยกลุ่มคน หรือคณะบุคคลที่เป็นสมาชิกของชุมชนที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน เป็นเจ้าของและ
ร่วมดําเนินกิจการ มุ่งจัดการทุน ความรู้ภูมิปัญญา และทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การ
สร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เป็นเครื่องมือแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  สุมิตรา อภิชัย (2549) ได้
อธิบายว่า วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นเมื่อองค์กรหรือชุมชน มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและทุนทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ วิลาสิณี ชูช่วง (2554) ที่ได้อธิบายว่า การพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ต้องให้ชุมชนเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย และการควบคุมต้นทุนการผลิต  

 
2. แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development)  
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products) ในทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีในตลาด  เรียกว่า นวัตกรรม 
(Innovation) ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ (Product Improvement) และผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการทำขึ้นมาเหมือนสินค้าของ
คู่แข่งขัน ดังนั้นที่มาของผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดจากความต้องการ  เป็นผู้บุกเบิกหรือเป็นเจ้าแรกในตลาด ต้องการพัฒนาและ
ปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการมีสินค้าจำหน่ายครอบคลุมทุก
ชนิดเพื่อให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ (ปิ่นปินัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์ และวนาวัลย์ ดาตี้ , 2558)   สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Armstrong and  Kotler (2007) ได้อธิบายว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ สินค้าหรือบริการหรือความคิดที่ได้ปรับปรุงจาก
ผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น และการศึกษาของ Fuller (1994) ได้ให้ความหมายของ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ว่า การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มีความหมายที่หลากหลาย แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างผลกำไรและเพื่อความอยู่
รอดของบริษัท 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย 
  2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแท่งอบกรอบจากเกล็ดปลาและก้างปลา  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ปลาน้ำโขงแม่จ๊อด ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
กา รศ ึ กษ า เ ร ื ่ อ ง  แนวทา งก า รพ ัฒนาผล ิ ตภ ัณฑ ์ ปล าแท ่ ง อบก รอบจาก เ กล ็ ดปล าและก ้ า ง ปล า  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด หมู่บ้านกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  มีระยะเวลาการดำเนินการ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565  โดยงานวิจัยฉบับนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Contact Analysis) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ปลาน้ำโขงแม่จ๊อด ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ตั้ง อยู่เลขที่ 90 หมู่ 1 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อศึกษาวิธีแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือในการแปรรูปจากปลา ในพื้นที่ตำบลกองนาง อำเภอ ท่าบ่อจังหวัด
หนองคาย เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด ให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในรูปแบบแปลกใหม่โดยการ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานำเสนอต่อผู้บริโภค โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PAOR ประกอบด้วย การวางแผน 
(Planning: P) การปฏิบัติการ (Action: A) การสังเกตการ (Observation: O) และการสะท้อนผล (Reflection: R)  กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ (Ker Informant) เพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาจังหวัดหนองคาย 
ได้แก่ นางอุราวรรณ วรรณลา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด นางยุพา คำทวี ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด นางสาววิชีญา สิงห์น้อย เลขากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด และสมาชิก
ภายในกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 10 คน มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

ขอบเขตงานวิจัย 
1. ขอบเขตด้านพื้นที่  เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่ ชุมชนบ้านกองนาง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแท่งอบกรอบจากเกล็ดปลาและก้างปลา กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด หมู่บ้านกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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คณะผู้วิจัยศึกษาพื้นที่ชุมชนบ้านกองนาง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด เป็นกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า
มีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนา (กัลยา วานิชย์บัญชี, 2559) โดยคัดเลือกผู้ที่รับผิดชอบการดำเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ นางอุราวรรณ วรรณลา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด นางยุพา คำทวี ที่ปรึกษา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นางสาววิชีญา สิงห์น้อย เลขากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกภายในกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 10 คน   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อค้นหาสภาพปัญหาและรูปแบบการแปรรูปปลาของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ

ความรู้เกี่ยวกับแปรรูปปลาน้ำโขง 
 2. การเสนอแผนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแผนการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ปลาแท่งอบกรอบจากเกล็ดปลาและก้างปลา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาบริบทชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลา
แ ท ่ ง อ บ ก ร อ บ จ า ก เ ก ล ็ ด ป ล า แ ล ะ ก ้ า ง ป ล า  ข อ ง ก ล ุ ่ ม ว ิ ส า ห ก ิ จ ช ุ ม ช น แ ป ร ร ู ป ป ล า น ้ ำ โ ข ง แ ม ่ จ ๊ อ ด  
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ SWOT จัดการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกันหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ดำเนินการคืนข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับสมาชิกกลุ่ม  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลสามเส้า (Data triangulation) คือ 

การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู ้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล ได้แก่ การตรวจสอบแหล่งเวลา การ
ตรวจสอบแหล่งสถานที่ และการตรวจสอบแหล่งบุคคลเพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ได้จากบุคคลที่แตกต่างกันในเวลาและสถานที่
แตกต่างกันในเรื่องเดียวกันได้คำตอบที่เหมือนกัน ซึ่งการรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยจะดำเนินการไปอย่าง
ต่อเนื่องไม่มีความแตกต่างในคำตอบเรียกว่า "อิ่มตัว" ก็จะนำเอาข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาใช้ในการตอบวัตถุ ประสงค์ของการ
วิจัย 

 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแท่งอบกรอบจากเกล็ดปลาและก้างปลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด หมู่บ้านกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีรายละเอียดตตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย 
     1.1 ประวัติความเป็นมาและการดำเนินงาน  จากการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่จ๊อด  พบว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแม่จ๊อด เป็นกลุ่มแปรรูปปลากระชังจากแม่น้ำโขงตั้ง อยู่เลขที่ 90 หมู่ 1 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย 
โดยมีนางอุราวรรณ วรรณลาหรือแม่จ๊อด เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจ คือ นางยุพา  คำทวี เลขากลุ่ม
วิสาหกิจ คือ นางสาววิชีญา  สิงห์น้อย จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่ จ๊อด จาก
ประสบการณ์กว่า 20 ปีของ นางอุราวรรณ วรรณลาหรือแม่จ๊อด ในการประกอบการร้านอาหารจึงเชี่ยวชาญในด้านอาหาร 
นางอุราวรรณ วรรณลา จึงได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญที่สะสมมา มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปปลาน้ำโขง 
ของหมู่บ้านกองนาง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เนื่องจากคนในชุมชนส่วนมากมีอาชีพเลี้ยงปลากระชังใน
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แม่น้ำโขง ซึ่งในก่อนหน้านี้การขายปลาของชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมขายเป็นปลาสด ซึ่งได้ราคาไม่สูงมากนักและต้องเร่งขายทันที
เพราะหากปลาตายราคาก็ยิ่งลดต่ำลง ดังนั้น นางอุราวรรณ วรรณลา จึงได้นำปลามาแปรรูปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ปลาส้ม ปลาแดดเดียว เป็นต้น ต่อมา สมาชิก
ในชุมชนกลุ่มหนึ่งได้สนใจและมาเข้าร่วมกับนางอุราวรรณ วรรณลา เพื่อต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับปลา ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ใน
ชุมชน ด้วยการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นภายใต้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด โดยมีเป้าหมาย คือ การ
แปรรูปปลาสดเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยคาดหวังว่าวิสาหกิจชุมชนที่สร้างขึ้นนี้ จะเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มและ
ชาวบ้านในชุมชนคน (อุราวรรณ วรรณลา, 2565) 
  การดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ในปี พ.ศ. 2557 และ
ภายในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด ได้มีการจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้า ประจำที่ศูนย์ OTOP 
ประจำจังหวัดหนองคาย  และเข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชนหลาย ๆ โครงการ ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด มีคนรู้จักมากยิ่งขึ ้น ทั ้งเกษตรกร ผู ้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในปี พ.ศ. 25 58 
หน่วยงานภาครัฐได้เริ ่มมีการจัดหาวิทยาการและคณะอาจารย์เข้ามาอบรมให้ความรู้ดั งนี้ ปี พ.ศ. 2558 อบรมเรื่องการ
ปรับปรุงสูตรและการพัฒนาสินค้า ในปี พ.ศ. 2559 อบรมเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2560 อบรมเรื่องการจัดการ
ขาย การทำการตลาดในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และภายในปี พ.ศ. 2562  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊
อดได้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้
ได้มาตรฐานและปรับตัวให้กับเทรนปัจจุบันของผู้บริโภคและเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น และในปี พ .ศ. 2564 นักศึกษา 
ชาวบ้าน เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายทั้งภายในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียงมาศึกษาดูงานกับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด และได้ผ่านการอบรม ดังนี้ กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตด้วยเทคโนโลยีเหมาะสมภายใต้กิจกรรมยกระดับเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จาก
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อุราวรรณ วรรณลา, 2565) ด้านการตลาด กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายมีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจาก
ปลาน้ำโขง ได้แก่ ปลาแดดเดียว ปลาส้มปลาจีน ปลาส้มปลาลิง ปลาส้มปลานิล ปลานิลทอดกรอบรสชาติดั้งเดิม ปลานิลทอด
กรอบรสชาติแจ่วบอง ปลาส้มสับ ปลาส้มทอดกรอบสมุนไพร ไข่ปลาส้ม น้ำพริกปลาร้าสูตรดั้งเดิม น้ำพริกปลาร้าสูตรมะแขว่น 
น้ำพริกปลาร้าสูตรแมงดา ไข่ปลาส้ม มันปลาสำหรับทอด ซึ่งมียอดขายในปี พ.ศ. 2564 มีรายได้ประมาณ 800,000 บาท และ
ในปี พ.ศ.2565 ครึ่งปีแรกมีรายได้ประมาณ 350,000 บาท  
 1.2 สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จากการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่จ๊อด พบว่า  
       1.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด มีผลิตภัณฑ์
ดังนี้ 1) ปลาแดดเดียว ขนาด 500 กรัม ราคา 190 บาท 2) ปลานิลทอดกรอบรสชาติดั้งเดิม ขนาด 500 กรัม ราคา 300 บาท 
3) ปลานิลทอดกรอบรสชาติแจ่วบอง ขนาด 500 กรัม ราคา 300 บาท 4) ปลาส้มปลาจีน ขนาด 1,000 กรัม ราคา 180 บาท 
5) ปลาส้มปลาลิง ขนาด 1,000 กรัม ราคา 180 บาท 6) ปลาส้มปลานิล ขนาด 1,000 กรัม ราคา 180 บาท 7) ปลาส้มสับ 
ขนาด 1,000 กรัม ราคา 290 บาท 8) ปลาส้มทอดกรอบสมุนไพร ขนาด 250 กรัม ราคา 280 บาท 9)ไข่ปลาส้ม ขนาด 1,000 
กรัม ราคา 200 บาท 10) น้ำพริกปลาร้าสูตรดั้งเดิม ขนาด 500 กรัม ราคา 350 บาท 11) น้ำพริกปลาร้าสูตรมะแขว่น ขนาด 
500 กรัม ราคา 350 บาท 12) น้ำพริกปลาร้าสูตรแมงดา ขนาด 500 กรัม ราคา 350 บาท 13) ไข่ปลาส้ม ขนาด 1,000 กรัม 
ราคา 350 บาท 14) มันปลาสำหรับทอด ขนาด 1,000 กรัม ราคา 280 บาท 
      1.2.2 ด้านสภาพการแข่งขัน มีคู่แข่งขันทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา โดยตามลักษณะภูมิศาสตร์ 
รายละเอียดดังนี้ 1) ผู้ประกอบการภายจังหวัด ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจที่ทำเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ได้แก่ กลุ่ม
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วิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากปลาบ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 2) ผู้ประกอบการภายนอกจังหวัด คือ 
ผลิตภัณฑ์ขนมปลากรอบแบรนด์อื่นในตลาด เช่น ลานทอง ทวีวงษ์ และเชิญชิม 
      1.2.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด 
มีการจำหน่าย 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) ช่องทางออฟไลน์ โดยได้จัดบูธจำหน่ายสินค้า จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ไวนิลนำเสนอเรื่องราว
ของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ รายการผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการขาย 2) ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ โซเซียลมีเดีย 
Facebook โดยได้จัดทำสื่อนำเสนอด้วยออกแบบหมวดหมู่รายการสินค้า ภาพสินค้า ราคาสินค้า ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ
และนำไป ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายในรูปแบบออนไลน์ หน้าแฟนเพจเพื่อกระตุ้นการรับรู้ การเข้าถึงสินค้าและส่งเสริม
การขาย   
      1.2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด มีการจัดการส่งเสริมการขายแบบ
จำกัดระยะเวลา โดยแบ่งออกเป็น 1) ส่วนลดเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 2) ส่วนลดระหว่างช่วงเทศกาลต่าง ๆ ได้แก่ 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  
  2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแท่งอบกรอบจากเกล็ดปลาและก้างปลา  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

   จากการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) และการตรวจสอบความน่าเชื ่อถือของข้อมูลสามเส้า (Data 
triangulation) พบว่า มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

     2.1 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด  จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อค้นหาศักยภาพของกลุ่มโดยใช้ SWOT และนำมากำหนดกลุยทธ์ด้วยเทคนิค 
(TOWS Matrix) มีรายละเอียดดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1  การกำหนดกลยุทธ์ด้วยเทคนิค (TOWS Matrix) 
 
 

ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 
 

Strength (S) จุดแข็ง 
1. เป ็นแหล ่งว ัตถ ุด ิบท ี ่ม ีค ุณภาพ 
2. ร ่วมก ิจกรรมกับภาคร ัฐหลายๆ
โครงการมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้น เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
 

Weakness (W) จุดอ่อน 
1. การสื่อสารทางการตลาดยังไม่ทั่วถึง 
2. ขาดการพัฒนาเพื ่อต ่อยอดทาง
การตลาด 
3.ขาดความร ู ้ด ้านช ่องทางการจัด
จำหน่าย 
4.ขาดการจัดทำบัญชีการเงิน 
5.ขาดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

Opportunity (O) โอกาส 
1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2. ผู้บริโภครู้จักชื่อเสียงปลากระชังน้ำ
โขงเป็นอย่างดี แม้ว่ามีราคาสูงก็ยินดี
จ่าย หากสะอาด ปลอดภัย 

SO (กลยุทธ์เชิงรุก) 
(S1,4 O2) ออกงานแสดงสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 
(S2 O1) แสวงหาความร ่วมม ือกับ
หน่วยงานภาครัฐเพิ่ม 

WO (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
(W2 O1,2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
สอดคล้องกับความต้องการ เช่น การ
จัดแสดงสินค้า ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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3. ผ ู ้บร ิ โภคให ้ความสนใจในด ้าน
สุขภาพ โดยหันมาบริโภคเนื ้อปลา  
(White meat) กันมากขึ้น 
Threat (T) อุปสรรค 
1. จังหวัดหนองคายมีกลุ ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที ่แปรรูปปลาเป็นจำนวนมาก
ก่อให้เกิดการแข่งขันสูง 
2. ปัญหาคุณภาพน้ำต่ำและน้ำท่วม 
และสภาพแวดล ้อม/  ภ ูม ิ อากาศ 
เปลี่ยนแปลง 

ST (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) 
(S1,2,4 T2,3) ศึกษาความต้องการของ
ผู้บริโภคตลอดจนกลยุทธ์ของสินค้า 
 

WT (กลยุทธ์เชิงรับ) 
(W2,5 T4) ส่งเสริมการอบรมและการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนารูปแบบแปร
รูปผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแก่บุคลากร 

 
2.2 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแท่งอบกรอบจากเกล็ดปลาและก้างปลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

ปลาน้ำโขงแม่จ๊อด 
จากการศึกษา พบว่า ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด ต้องการผลิตสินค้าที่มีความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำ

กับที่อื ่น มีบรรจุภัณฑ์ใหม่ สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน หากกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้สามารถสร้างรายได้ ลดจำนวนของเสีย เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ที่แตกต่างจากส่วนแบ่งทางการตลาดเดิม  ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาศักยภาพของกลุ่มโดยใช้ SWOT และการ
กำหนดกลยุทธ์ด้วยเทคนิค (TOWS Matrix)  ดังตารางที่ 1.1 ในประเด็นของส่งเสริมการอบรมและการความรู้เกี่ยวกับพัฒนา
รูปแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด แก่บุคลากร  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการแสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ทางคณะผู้วิจัยจึงนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแท่งอบกรอบจากเกล็ดปลาและ
ก้างปลา ตามศักยภาพและความต้องการของกลุ่มดังนี้ 

   2.2.1 แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพื ้นที ่ เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อัจจิมา ศุภจริยาวัตรและสิทธิ จิตติชานนท์ (2562) เกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัด
สระแก้วเพื่อการส่งออก พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนั้นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ  

   2.2.2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปรรูปปลาแท่งอบกรอบจากเกล็ดปลาและก้างปลา โดยความ
ร่วมมอืระหว่างกลุ่มและสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ
และสุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ (2562) เกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควรได้รับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ  

   2.2.3 ด้านบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก ออกแบบโดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ประวัติความเป็นมา โดย
สร้างเนื้อหาร่วมกับการเล่าเรื่อง รวมถึงการสร้างการรับรู้ในเรื่องของสุขภาพ คุณค่าจากสารอาหาร และการอุดหนุนสินค้า
ชุมชน  สอดคล้องกับการศึกษาของ จิตพนธ์ ชุมเกตุ (2560) เกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนไทยมุสลิม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น
ควรสื่อให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์โดดเด่น เน้นการบอกเล่าเรื่องราว และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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   2.2.4 จัดทำบัญชีของกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานและการขอสินเชื่อสำหรับลงทุน
ในอนาคต สอดคล้องกับการศึกษาของ ไฮดา สุดดินปรีดา (2563) เกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคของผู้จัดทำบัญชีวิสาหกิจ
ชุมมชนในอำภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พบว่า การจัดทำบัญชีกลุ่มวิสาหกิจมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาจัดการ
ลดปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับสถาบันการเงิน 

   2.2.5 เมื่อได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จนกระทั่งสำเร็จแล้ว สร้างช่องทางการตลาด โดยเฉพาะช่องทางการตลาด
ออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์แม่จ๊อด ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และสร้างยอดขายให้แก่ทางกลุ่ม สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ภาสกร รอดแผลง (2564) เกี่ยวกับ การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์งอบกลุ่มผลิตภัณฑ์จัก
สานงอบไทยลาวแง้วทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า การใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ช่วยประชาสัมพันธ์
กิจกรรมข่าวสาร สร้างการรับรู้ไปยังผู้บริโภค และช่วยสร้างยอดขายสินค้าให้แก่กลุ่ม 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการเสริมสร้างและการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขัน

ของการผลิตและบริการ โดยเสนอแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจากเกล็ดปลาและก้างปลา โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
จากปลาอย่างคุ้มค่าสูงสุดและสร้างความเชื่อใจของผู้บริโภคเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ปลา เพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด ตำบลกองนาง อำเภอท่า
บ่อ จังหวัดหนองคาย และเสนอช่องทางด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาให้มีการจัดจำหน่ายทุกรู ปแบบเพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคและเสริมสร้างการผลิต 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อหาแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขันของการผลิตบริการ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากปลาอย่างคุ้มค่าสูงสุด 
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด ประธานชุมชน ประธานกลุ่มวิสาหกิจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่
ช่วยให้การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการแปรรูปที่หลากหลาย และพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่น 
และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางแก้ปัญหาที่ของชุมชน 
 1.  เสนอแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างคุ้มค่าสูงสุด เกิดกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชนอย่างทั่วถึง 
 2.  จัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมแก่ชาวบ้านอันไปสู่
ความยั่งยืนด้านอาชีพและรายได้ในชุมชน  
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แนวทางการพฒันาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทมเป้แปรรูปจากถ่ัวลิสง กลุ่มวิสาหกิจชมุชนถั่วลสิงแปรรูป
เมืองเพีย ตำบลเมืองเพียง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

Guidelines for developing healthy products for tempeh processed from peanuts 
peanut processing community enterprise group, Muang pia subdistrict,  

kut chab district, udon Thani province 
เจนจิรา ชัยมูล1  ธนิตรา โคตร์วงษ์สาลี1  เจนจิรา เลิศสงคราม1  ชลินธร แสนสระดี1  ดารุณี ไชโยราษฏร์1     

จิรประภา วงค์กระโซ่1  ธนพล ศักดิ์เคดา1 และ อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์1 
1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อศึกษาบริบทชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 ) ค้นหาแนวทางพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทมเป้แปรรูปจากถั่วลิสง 3) เพื่อค้นหาแนวทางการถนอมผลิตภัณฑ์ให้ถูกสุขอนามัย และสามารถยืด
ระยะเวลาการเก็บรักษาได้นานมากยิ่งขึ้น 4) เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการแผนการตลาดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปร
รูปเมืองเพีย ตำบลเมืองเพียง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับรวบรวมข้อมูลความเป็นมา วิธีการแปรรูป การ
สร้างความน่าสนใจ การถนอมอาหารและการจัดการด้านการตลาด สนับสนุนด้านความรู้การพัฒนาการออกแบบแบรนด์ การ
สร้างมาตรฐานการจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถูกนำมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยพบว่า สภาพการดำเนินการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพีย มีการแปรรูปถั่วลิสงและจำหน่ายถั่วคั่ว ซึ่งได้เผชิญปัญหา ได้แก่ ถั่วลิสงมีตามฤดูกาล 
ทำให้มีการกักตุนวัตถุดิบเป็นเวลานานจึงเกิดเชื้อรา และมีกลิ่นเหม็นอับแมลงเจาะ จึงมีแนวทางการถนอมอาหารเกิดขึ้น 1) 
จัดเตรียมห้องบรรจุภัณฑ์ให้มีความสะอาดปลอดภัย 2) ภาชนะบรรจุวัตถุดิบควรมีการเก็บรักษามห้เป็นระเบียบ 3) จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการถนอมอาหารและการบรรจุอาหารเพื่อเก็บรักษา 4) จัดทำกฎระเบียบร่วมกันและประกาศไว้ ยังมีบรรจุภัณฑ์ที่
ไม่ได้มาตรฐานตราสินค้าไม่ดึงดูดผู้บริโภค ไม่มีการจัดทำแผนการตลาด และการดำเนินการด้านการตลาดออนไลน์ คณะผู้วิจัย
จึงได้เสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์  4 ประการได้แก่ 1) การสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ สินค้ามีคุณภาพตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้ามีมาตรฐานสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น สินค้ามีอย . และมีการสื่อสารออกไปไม่ว่าจะ
เป็น online หรือ offline  2) กระบวนการถนอมผลิตภัณฑ์ให้ถูกสุขลักษณะโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ GMP 3) การจัดการแผนการตลาดและการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทุกรูปแบบให้เหมาะสม
กับศักยภาพและความต้องการของกลุ่มลูกค้า ผู้บริโภคและเสริมสร้างการผลิต 4) การศึกษาวิธีดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี การศึกษาสภาพการดำเนินงานเพื่อแปรรูปถั่วลิสง 
มีการแปรรูปเพื่อจัดจำหน่าย โดยข้อเสนอทั้ง 4 ประการข้างต้น ล้วนส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 
คำสำคัญ: ถั่วลิสง  เทมเป้  การแปรรูป  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน 
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Abstract 
 

The objectives of this research were 1) to study the community context of community enterprise, 
2) to find a way to develop healthy tempeh products made from peanuts, 3) to find a way to preserve the 
products hygienically and extend the storage period, and 4) to present a marketing plan management 
approach to Mueang Pia peanut processing community enterprise, Mueang pia sub-district, Kut Chab district, 
Udon Thani province. The research data was collected from the sample group, including fifteen people 
who were in charge of the operation. The research tool was the in-depth interview form for collecting data 
on food-processing methods, how to draw people’s attention,  food preservation, marketing management, 
supporting brand design development in terms of knowledge, and creating standards for registration of the 
Standards for Community Products. Data obtained from the interviews were analyzed and synthesized to 
find development guidelines according to the objectives of the research. It was found that the Peanut 
Processing Community Enterprise Group in Muang Pia had produced processed peanuts and sold roasted 
peanuts. However,  problems arose, which were peanuts can be harvested only during their season, causing 
mold and musty smell of piercing insects as the raw materials were stored for a long time. To cope with 
the problems, some regulations were practiced including 1) preparing the packing rooms which were clean 
and hygienic; 2) keeping the containers storing raw materials in an orderly manner; 3) organizing food 
preserving, storing, and packing workshops;  4) preparing common rules and announcements. Nevertheless, 
there were some problems, namely unstandardized product packages, unattractive product packaging, no 
robust marketing plans for online marketing operations The research team, therefore, had proposed four 
product development guidelines: 1) creating attractive products, meaning the products’ quality should 
meet customers’ needs, have internationally accepted standards, such as FDA, and are promoted to general 
public whether online or offline; 2) a hygienic food preservation is regulated and food production is 
documented related to GMP; 3) managing marketing plans and adding all kinds of distribution channels to 
meet with the potential and needs of customers and enhance production; 4) carrying out a study of the 
operation of the Mueang Pia Peanut Processing Community Enterprise Group. Mueang Pia Subdistrict, Kut 
Chab District, Udon Thani Province, together. The four proposals suggested were mutually enhanced to 
develop products’ potential. 

 
Keywords: Peanuts, Tempeh, Processing, Health Products, Community Enterprise 
 

บทนำ 
ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจการรับประทานอาหารที่ผลิตจากพืชเพื่อสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยมูลค่าตลาดทั่วโลก

ของอาหารที่ผลิตจากพืช (รับประทานทดแทน เนื้อสัตว์) ในปี 2561 มีมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านบาท และจากการประมาณ
การในอีก 5 ปี จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 1 เท่าตัว หรือประมาณ 6 แสนล้านบาท (Shahbandeh, 2019) จากการจัดอันดับของ โอ
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ลิเวอร์ทราเวลส์ (Oliver’s Travel, 2021)  ประเทศไทยมีคะแนน Global Vegetarian Index Score 328 คะแนน เป็นลำดับ
ที่ 2 รองจากประเทศชิลี ในหัวข้อประเทศที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมังสวิรัติมากที่สุดในโลก มีจำนวนร้านอาหารมังสวิรัติถึง 
908 ร้าน และมีจำนวนมังสวิรัติต่อร้านอาหารถึง 76,000 คน โดยหนึ่งอาหารจากพืชเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมคือ เทมเป้ 
จากผลการสำรวจของเอ็กซา  (Hexa Research, 2021) พบว่า ขนาดของตลาดเทมเป้ในระดับโลกนั้น มีมูลค่าอยู่ที่  146.7 
ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่า จะเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่อัตราร้อยละ 7  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2560 – 2568 การเพิ่มขึ้นของความต้องการซื้อในตลาด คาดว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่หันมาบริโภคเนื้อสัตว์ทีทน
แทนเนื้อสัตว์ และมีการเพิ่มขึ้นของบุคคลที่สนใจในการกินอาหาร มังสวิรัติในหลายประเทศเพิ่มมากขึ้น  “เทมเป้” เป็นการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เทมเป้ถั่วสิสง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและให้โภชนาการสูงต่อผู้บริโภค (พบ
แพทย,์ 2564) เทมเป้ คือ อาหารที่มีเนื้อสัมผัสแข็งแห้งและเหนียว ไม่เละง่าย ในเทมเป้ 100 กรัมมีโปรตีนสูงถึง 20.7 กรัม จึง
สามารถทดแทนโปรตีนจากเนื ้อสัตว์ได้เป็นอย่างดี ทำให้ทานอิ ่มเร็ว ไม่ค่อยหิวง่าย โภชนาการถั ่วลิสงมีประโยชน์สูง   
(Liu, 2004) ทั้งยังเป็นแหล่งของโปรตีน และให้พลังงานสูง รวมถึงมีกรดอะมิโนอีกหลายชนิดที่จำเป็นที่มีส่วนสำคัญต่อการ
เจริญเติบโตและการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกาย จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มคนรักสุขภาพ 

กล ุ ่มอาช ีพหลายแห ่งม ีความต ้องการพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ ์ เพ ื ่ อตอบสนองความต ้อง การของผ ู ้บร ิ โภค  
ขยายตลาด และแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาต่างประเทศมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์  กลุ่มถั่วลิสงแปร
รูปเมืองเพีย บ้านโสกแกคำเจริญ เป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งในอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เกิดขึ้นจากสมาชิกในชุมชนโดย
มุ่งหวังว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเนื่องจากบ้านโสกแกคำเจริญ เป็นหมู่บ้านที่ปลูกถั่ว
ลิสงเพื่อจำหน่ายหารายได้ โดยมีผลิตภัณฑ์ดังนี้ ถั่วคั่วทราย ถั่วตัด และถั่วซีก (หนูจันทร์ สมศิลา, 2565) ทางคณะวิจัยจึงได้
เจาะจงเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพีย บ้านโสกแกคำเจริญ บ้านเลขที่ 239 หมู่ 12 ตำบลเมืองเพีย  
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาถั่วลิสงแปรรูปให้มีความหลากหลายและขยายทางเลือกใหม่ให้กับ
ผู้บริโภค  

จากการลงพื ้นที ่สำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั ่วลิสงแปรรูปเมืองเพีย  ตลอดจน
ทรัพยากรและวัตถุดิบที่เพียงพอ แต่กลุ่มยังขาดความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบ 
ส่วนประกอบทางการตลาด การจัดจำหน่าย โดยทุกกระบวนการล้วนมีความสำคัญต่อการยกระดับเพิ่มศักยภาพให้กับสินค้า
และธุระกิจ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาว่า เทมเป้ถั่วลิสง ส่งผลต่อการประกอบสร้างวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วยด้าน
ใดบ้าง และแต่ละด้านมีความสำคัญอย่างไร รวมถึงจะวิเคราะห์ว่า ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัด การพัฒนาและส่งเสริมเทมเป้
ถั่วลิสง ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนมีเงื่อนไขใดบ้างที่เป็นปัญหาต่อการดำเนินงาน เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่ง
แน่นอนว่า หากทราบถึงประเด็นปัญหาและสามารถบ่งชี้ถึงแนวทางการแก้ไขได้อย่าง ชัดเจน การนำไปสู่การปฏิบัติก็เห็นผล
เป็นรูปธรรม วิสาหกิจชุมชนย่อมเกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพีย ตำบลเมืองเพียง อำเภอกุดจับ จังหวัด

อุดรธานี 
 2. เพื่อค้นหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทมเป้แปรรูปจากถั่วลิสงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูป

เมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
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 3. เพื่อค้นหาแนวทางการถนอมผลิตภัณฑ์ให้ถูกสุขอนามัย และสามารถยืดระยะเวลาการเก็บรักษาได้นานมากยิ่งขึ้น
แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลสิงแปรรูปเมืองเพีย ตำบลเมอืงเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
 4. เพ ื ่อนำเสนอแนวทางการจ ัดการแผนการตลาดแก ่กล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชนถ ั ่ วลิ สงแปรร ูปเม ือง เพีย  
ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
  ในการค้นหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทมเป้แปรรูปจากถั่วลิสงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูป
เมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยต้องศึกษาศักยภาพและบริบท กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทม
เป้ การถนอมอาหารและการจัดทำแผนการตลาด เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาแก่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในระยะต่อไป  โดยการดำเนินการวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลา 5 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 ถึง เดือนตุลาคม 
2565  โดยมีวธิีการดำเนินงานวิจัยดังนี้ 

 ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทมเป้แปรรูปจากถั่วลิสง 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรปูเมืองเพีย ตำบลเมืองเพียง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านพื้นที่  เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่ชุมชนบ้านโสกแกคำเจริญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัด

อุดรธานี และเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพียเป็นกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีการเลือกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในด้านของความรู้ในการทำเกษตร เช่น ปลูกถั่ว ปลูกข้าว เป็น
หลัก และเป็นชุมชนที่มีวัตถุดิบตรงต่อความต้องการในการผลิตแปรรูปถั่วลิสงให้เกิดรายได้ และมีศักยภาพในการพัฒนา 
(กัลยา วานิชย์บัญชี, 2558) 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทมเป้แปรรูปจากถั่วลิสง 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  โดยผลการศึกษาจะนำมาใช้พัฒนา
ชุมชนหมู่บ้านโกแกคำเจริญ ในช่วงเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงกันยายน 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินการวิจัยใน
ระยะถัดไป   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
โดยวิธีการเลือกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คัดเลือกผู้ที่รับผิดชอบการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปร

รูปเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีและสมาชิก รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 12 ข้อ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพีย ตำบล

เมืองเพีย อำเภอกุดจับ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพชุมชน ได้แก่ บริบทชุมชน สภาพแวดล้อมทางการตลาด และเสนอแนวทางการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทมเป้แปรรูปจากถั่วลิสงแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุด
จับ จังหวัดอุดรธานี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ประชุมคณะผู้วิจัยเพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน 
2. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคณะผู้วิจัย  



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

258 
 

3. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์  
4. ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างกำลังทำแบบสัมภาษณ์ หากกลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยจะ

แนะนำเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม 
5. เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของการตอบแบบสัมภาษณ์ 

ให้มีการตอบให้ครบถ้วน ถ้าพบว่าไม่ครบถ้วนก็จะแนะนำให้ตอบเพิ่มเติม 
6. ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสอดคล้อง

ข้อมูล  
7. จัดประชุมกลุ่มเพื่อทบทวนข้อมูล และหาแนวทางการพัฒนาร่วมกับระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่ว

ลิสงแปรรูปเมืองเพีย 
8. จัดประชุมกลุ่มเพื่อเข้าสู่กระบวนการคืนข้อมูล และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทมเป้

แปรรูปจากถั่วลิสงแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพีย  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม การประชุมกลุ่ม ทำให้ได้ข้อมูล

เชิงคุณภาพปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ บันทึกเป็นข้อความ (ทวีศักดิ์ นพเกสร, 2549) เพื่อทำการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Mayring, 2001) ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อความจากการบันทึกการประชุม  รายละเอียด
ประวัติความเป็นมา รวมถึงสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ทวีศักดิ์ นพเกสร, 2549)  จากนั้นตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า โดยแบ่งเป็น  
1) ตรวจสอบเวลา สถานที่ บุคคล 2) ตรวจสอบด้านผู้วิจัยว่าผู้วิจัยแต่ละคนได้ข้อมูลที่แตกต่างกันหรือไม่แทนการใช้ข้อมูลคน
เดียว 3) ตรวจสอบด้านทฤษฎีว่าข้อมูลที่ได้แตกต่างหรือเหมือนกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างไร 4) ตรวจสอบด้านวิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันเพื่อนำมาวิเคราะห์สรุปว่าข้อมูลนั้นมีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับ
ความเป็นจริงหรือไม่  (Miles & Huberman, 1994) 

 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาเร ื ่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื ่อส ุขภาพเทมเป้แปรรูปจากถั ่วล ิสง กลุ ่มว ิสาหกิจ  

ชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

1. บริบทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
บ้านโสกแกคำเจริญ เป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ 

จังหวัดอุดรธานี (ตำบลเมืองเพีย มีการปกครองอยู่  2 ส่วน คือ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ) ที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่
ติดกับบ้านดงน้อย –บ้านคำเจริญ ติดกับริมห้วยหลวงฝั่งเหนือตรงจุดตัดถนนบ้านเพีย -โสกแกฟากตะวันออก จากหลักเขตที่ 4 
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึง เป็นที่ชุมน้ำขนาดใหญ่มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลำหวยหลวง และลักษณะ
ของดินในพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว และ ถั่วลิสง (เทศบาลตำบลเมืองเพีย, 
2565) 

ด้านข้อมูลพื้นฐานบ้านโสกแก ในพื้นที่ตำบลเมืองเพีย ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน แบ่งเป็นพื้นที่เต็ม
ทั้งหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4 บ้านดงน้อย หมู่ 5 บ้านโสกแก หมู่ 6 บ้านข่า หมู่ 10 บ้านศรีวิลัย หมู่ 12 บ้านคำเจริญ 
ได้ระบุข้อมูลพื้นฐานบ้านโสกแกไว้ดังนี้ กรณีบ้านโสกแกหมู่ 5 มีจำนวน 500 ครัวเรือน ประชากร ชาย 453 หญิง 461 รวม
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จำนวนประชากร 914 คน ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว 
ข้าวโพด ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วลิสง รองลงมาประกอบ ธุรกิจส่วนตัวและรับจ้าง  ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ปี 2565 (Thai People Map and Analytics Platform) พบว่า มีจำนวนประชากรที่ยากจน 
คิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมดในหมู่บ้าน ในจำนวนนี้แบ่งเป็น ยากจนด้านความเป็นอยู่ 70.62 ร้อยละ และด้าน
รายได้ ร้อยละ 23.08 ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการแปรรูปสินค้าเกษตรถั่วลิสงซึ่งเป็นพืชสำคัญของชุมชน และสร้าง
รายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการแปรรูปเทมเป้จากถั่วลิสง ซึ่งเทมเป้เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนอีกชนิด
หนึ่ง ย่อยง่าย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเป็นอาหารสำหรับผู้ที่กินเจหรือมังสวิรัติ 

2. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นและให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้บริโภค 

จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาและข้อจำกัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เมืองเพียบ้านโสกแกคำเจริญ จึงได้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
เกิดรายได้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผลการศึกษามีดังนี้ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทมเป้ถั่วลิสง ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีโภชนาการสูง
ต่อผู้บริโภค เนื่องจากเทมเป้ คือ อาหารที่มีเนื้อสัมผัส แข็งแห้งและ เหนียว ไม่เละง่าย ในเทมเป้ 100 กรัมมีโปรตีนสูงถึง 20.7 
กรัม จึงสามารถทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์  ทำให้ผู้รับประทานอิ่มเร็วไม่หิวง่าย  มีโภชนาการถั่วลิสงมีประโยชน์สูงทั้งยังเป็น
แหล่งของโปรตีน และพลังงานสูง  รวมถึงมีกรดอะมิโนอีกหลายชนิดที่จำเป็นที่มีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการ
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหร่อในร่างกาย จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มคนรักสุขภาพ (Liu, 2004)  ดังนั้นการรแปร
รูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงของกลุ่มชุมชนวิสาหกิจถั่วลิสงเมืองเพีย และจากเดิมที่เคยมีผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงคั่วทราย ถั่วตัด และถั่วซีก 
จึงต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเทมเป้จากถั่วลิสง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคโดยการนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นทางการเกษตรของชุมชนบ้านโสกแกคำเจริญมาแปรรูปจากถั่วลิสงคั่วทราย เดิมทีเป็นผลิ ตภัณฑ์ของ
กลุ่มชุมชนวิสาหกิจเมืองเพียอยู่แล้ว จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปผสมกับเทมเป้ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองเพีย  สามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจถั่วลิสงเมืองเพีย และสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนได้มากขึ้น 

จากการศึกษา พบว่า แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทมเป้แปรรูปจากถั่วลิสง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่ว
ลิสงแปรรูปเมืองเพีย ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงเป็นเทมเป้ โดยใช้องค์ความรู้ของหน่วยงานภายในท้องถิ่น ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ศูนย์อุตสาหกรรมภาค 4  สำนักงานพัฒนาชุมชนตำบลเมืองเพีย  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสง
แปรรูปเมืองเพีย 1) ให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาแก่กลุ่ม 2)  การออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ให้สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม พร้อมนำเสนอเนื้อหา บอก
เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชนก่อนจะมาเป็นบ้านโสกแกคำเจริญ  3) สร้างมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพจน
สามารถจดทะเบียนมาตรฐานต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. )  มาตรฐานสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  การเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ Knowledge-Based OTOP 
(KBO) ของสำนักงานพัฒนาชุมชม เป็นต้น 4) การสร้างเครือข่ายทางการค้ากับหน่วยงานภายนอกรวมถึงคนกลางทาง
การตลาด เช่น  การออกร้านกับหน่วยงานราชการ  เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและเพิ่มการรับ รู้ไปยังกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ มินระดา โครตศรีวงศ์และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่
ความสำเร็จ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลืม ตำบลมะบ้าน อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า 
การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจควรสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์
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ของชุมชน ออกแบบให้โดดเด่น เน้นการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมา สืบทอด อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ได้มาตรฐาน และ พัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย 

3. แนวทางการถนอมผลิตภัณฑ์ให้ถูกสุขอนามัย และสามารถยืดระยะเวลาการเก็บรักษาได้นานมากยิ่งขึ้น   
จากการศึกษาดังกล่าวร่วมกับศักยภาพปัจจุบันของกลุ่ม พบว่า ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูป ใช้

วิธีการถนอมอาหารโดยการคั่วทราย (ถั่วคั่วทราย) บรรจุในบรรจุภัณฑ์แบบถุงสูญญากาศ โดยใช้เครื่องบรรจุถุงสูญญากาศ
ขนาดเล็ก  หากพัฒนาผลิตภัณฑ์เทมเป้แปรรูปจากถั่วลิสง ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรดำเนินการตามแนวทางการถนอม
อาหารดังนี้  1) จัดเตรียมห้องบรรจุผลิตภัณฑ์ให้มีความสะอาดปลอดภัย 2) ภาชนะบรรจุวัตถุดิบควรมีการเก็บรักษาให้เป็น
ระเบียบ 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถนอมอาหารและการบรรจุอาหารเพื่อเก็บรักษา 4) จัดทำกฏระเบียบร่วมกันและ
ประกาศไว้ที่เด่นชัดเพื่อให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความสะอาดในการผลิตสินค้าประเภทอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับ  
พระมหาสุริยัน อุตตโร  พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี  พระสฤทธิ์  สุมโน  พระพัฒนพล สิริสุวณฺโณ และพระวงษ์ทอง สุภทฺ
โท. (2564) ได้ศึกษา การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนการ
หลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสำคัญของการแปรรูปและการถนอมอาหาร
ควรมีความสะอาดทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาก่อนส่งมอบแก่ผู้บริโภค และควรสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความสะอาดแก่สมาชิกภายในกลุ่ม  

4. แนวทางการจัดการแผนการตลาดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพีย   
ผู้วิจัยนำข้อมูลการศึกษาศักยภาพของกลุ่ม ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมกลุ่ม นำความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านการวางแผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์จากการศึกษาในหลักสูตรและการปรึกษาคณาจารย์ในสาขา มาประกอบการพัฒนา
แผนการตลาดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้แนวทางการจัดการแผนการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีปัจจุบันและกำลังพัฒนา คือ เทมเป้แปรรูปจากถั่ว
ลิสง ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ให้กับกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากช่องทางนี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากใช้
งานได้ง่ายมีความสะดวกรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายน้อย  

จากแต่เดิมที่กลุ่มถั่วลิสงถัวทราย ยังไม่มีการจัดทำแผนการตลาด ไม่มีการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้วิจัยจึง
ได้นำข้อมูลจากการศึกษาศักยภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด มาวางแผน กำหนดแนวทาง
พัฒนาการขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการผนวกจุดแข็งและโอกาสมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งข้นให้กับกิจการ ลดทอนจุดอ่อนและอุปสรรคให้น้อยลง โดยพบว่า ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จมี
ดังนี้  1) ด้านผลิตภัณฑ์  ได้แก่ แบรนด์ รสชาติ คุณภาพ ความสะอาด อายุ การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์ และข้อมูลที่ปรากฏใน
สลาก 2) ด้านราคา ซึ่งมีผลต่อผู้บริโภค ทั้งในเรื่องการตัดสินใจซื้อ การไว้วางใจ ความผูกพันต่อสินค้า และการบอกต่อ โดยมี
การกำหนดราคาจากต้นทุนวัตถุดิบ อุปกรณ์  3) ด้านช่องการจัดจำหน่าย มี 2 ประเภท ได้แก่ 1.การจัดจำหน่ายแบบออฟไลน์
เป็นการขายผ่านสมาชิกในกลุ่มและในร้านค้าชุมชนซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรสร้างเครือข่ายตัวแทนการขายสินค้าให้มากขึ้น 
อาทิ ผู้บริโภคชุมชนใกล้เคียง และร้านค้าชุมชมใกล้เคียง เนื่องจากเป็นสินค้าบริโภค มีระยะเวลาในการเก็บรักษา 1-2 อาทิตย์  
การเพิ่มยอดขายรวมถึงอัตราการหมุนเวียนของสินค้าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มมากขึ้น  2.การขายสินค้าทางออนไลน์ ผู้วิจัย
ได้สร้างแฟนเพจเฟซบุ๊กขึ้น โดยนำตราสินค้าที่ออกแบบไว้มาเป็นภาพโพรไฟล์ (Profile) และได้ออกแบบแบนเนอร์ (Banner) 
ที่สะท้อนถึงความเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพีย  มาเป็นภาพหน้าปกโพรไฟล์ โดยตั้งชื่อเพจเฟซบุ๊ก ว่า "ถั่ว
ลิสงคั่วทรายเมืองเพีย"  ซึ่งช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่สื่อสารกับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีในด้านเนื้อหา (Content) ประเภทเรื่องเล่า 
(Story Telling)  อาทิ เช่น รูปภาพรายการสินค้า เรื่องราวประวัติความเป็นมา การสื่อสารด้านกระบวนการผลิตเพื่อส้างความ
มั่นใจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อผู้บริโภค 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด  ได้แก่ การลดราคาตามช่วงฤดูกาล การให้
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ส่วนลดในกรณีสั่งซื้อจำนวนมาก ทั้งนี้การส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมกับแบรนด์และเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ ภาพจำ และความผูกพันที่ดีกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกับ สุนิตย์ เหมนิลและณัฐศิริ พง
สาวลี (2564) ได้ศึกษาการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มประมงดอนแก้ว ตำบทกลุ่มภวาปี อำเภอ
กลุ่มภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจควรสร้างสิ่งที่นำมาสู่สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปล งไป
จากเดิมของการขายสินค้า คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การบริหารจัดการด้านต้นทุนการขายสินค้าและการทำการตลาดผ่านทาง
ออนไลน์ 

 

ผลสรุปผลและอภิปรายผล 
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพีย บ้านโสกแก ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ประชากร

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อยมีความยากจนด้านความเป็นอยู่และด้านรายได้จึงมีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทำการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วลิสง เพื่อจำหน่ายอาทิ เช่น ถั่วตัด ถั่วคั่วทราย และถั่วซีก  จากการที่ชุมชน
มีการเพาะปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากและมีทักษะด้านการแปรรูปถั่วลิสง จึงเป็นเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตเทมเป้แปร
รูปจากถั่วลิสง ซึ่งเป็นการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดใหม่ในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ต้องการอาหารคุณค่าทางโภชนาการสูง 
เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน    

2. สำหรับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทมเป้แปรรูปจากถั่วลิสง ทางกลุ่มควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการออกแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สื่อถึงเรื่องเล่าความเป็นมา 
คุณค่าสารอาหารที่มี เหล่านี้เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีของแบรนด์แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย  

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรเน้นกระบวนการผลิตที่สะอาดมีมาตรฐาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาที่
ยาวนานขึ้นและรองรับการขอการรับรองมาตรฐานการผลิตต่าง ๆ ในอนาคต     

4. สำหร ับป ัจจ ัยท ี ่ส ่งผลให้กล ุ ่มว ิสาหกิจช ุมชนประสบความสำเร ็จ  ประกอบด้วย การสร ้างแบรนด์  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการด้านต้นทุนซึ่งส่งผลต่อราคา การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ การสร้างเนื้อหา การบอกเล่าเรื่องราว และการส่งเสริมการตลาด 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพียเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในอนาคต เพื่อ

เป็นพื้นที่สำหรับถ่ายทอดประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่ได้สั่งสมมา ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่น ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
ในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปถั่วลิสงควบคู่กับการแช่แข็ง การเก็บรั กษาผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความสูญเสีย การ
วางแผนการทำการตลาดเชิงรุก เป็นต้น 

นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการแปรรูปที่หลากหลาย โดยควรสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสง
แปรรูปเมืองเพีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่น และสามารถเข้าถึ งกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่น การพัฒนาและแปรรูปถั่วลิสงเป็นผลิตภัณฑ์เทมเป้เพื่อเป็นโปรตีนทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ เป็นต้น 

ควรนำแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปรรูปเมืองเพียบ้านโสกแกคำเจริญ ไป
เป็นแนวทางสำหรับศึกษาและพัฒนาให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นต่อไป 
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Creation and Development of Home Decoration Products, Processing of Plywood from 
Cassava Trees in Huai Tad Kha Farming Community Enterprise, Nong Wua So District, 
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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสภาพการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า 2) 
เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับตกแต่งบ้านไม้อัดแปปรูปจากต้นมันสำปะหลัง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า จำนวน 19 คน และ ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงการเก็บข้อมูลใช้
วิธีแบบผสมผสาน เช่น การสัมภาษณ์ และการสนทนากับวิทยากรในกลุ่มวิสาหกิจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมาย ผลการวิจัยพบว่าสภาพการดำเนินกฎการกลุ่มวิสาหกิจชมุชนทำนาห้วยตาดข่ามีการแปรรูปและ
จำหน่าย ซึ่งได้เผชิญกับปัญหา ได้แก่ การขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร ทำให้ไม้ที่อัดจากภูมิปัญญา
ชาวบ้านไม่ได้มาตรฐาน และไม่ตรงตามความต้องการ ขาดตราสินค้า ไม่มีการจัดทำแผนการตลาด หลังการ
ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน มีผลเป็นรูปธรรม และเกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 
ประการ ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ไม้อัดแปรรูปได้มาตรฐาน โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความ
แข็งแรงทนทาน 2) การสร้างตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ต่อผู ้บริโภคและ 3) การจัดทำแผนการตลาดการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook และทาง Line 
Shopping ทำให้มีช่องทางการขายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยทั้ง 3 ประการข้างต้น รวมส่งเสริมซึ่งกันและกัน
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น 
 
คำสำคัญ: การสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, วิสาหกิจชุมชน, ห้วยตาดข่า,  มันสำปะหลัง  
 

Abstract 
 

The objectives of the research are 1) to study the operation of Huai Tad Kha Farming Community 
Enterprise Group and 2) to create and develop products made from processed plywood from cassava trees 
for home decoration. The research samples were nine-teen people from Huai Tad Kha Farming Community 
Enterprise Group via purposive sampling. The data was collected by using a blended method which includes 
interviews, and conversations with presenters from the community enterprise group, focusing on eliciting 
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the samples’ interaction and participation. The research results showed that Huai Tad Kha Farming 
Community Enterprise Group had processed food and sold them. However, some problems were found, 
such as lacking of required knowledge and agricultural technology resulting in unstandardized plywood 
made from folk wisdom. Also, the products did not meet the needs, with no branding and no marketing 
plans. This research methodology had helped develop community products with evidential outcomes and 
development of the products in three aspects as follows: 1) producing sawn plywood products with 
standard using modern technology; 2) creating a unique brand and meeting community product standards 
to build customers’ confidence; and 3) developing a marketing plan to sell products online through 
Facebook and Line Shopping to expand distribution channels. In conclusion, the development of the 
products in these three aspects had enhanced the competitiveness of the products 

 
Keywords: Product creation, Product Development, Community Enterprise Huai Tad Kha, Tapioca 

 

บทนำ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

โดยรูปแบบในการพัฒนาอาจเป็นด้านบรรจุภัณฑ์ หรือตัวผลิตภัณฑ์อาหารก็ได้ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือที่มีความ
จำเป็น อาศัยทั้งระบบและกลยุทธ์ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ (วิชัย , 2550)การสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะใหม่หรือ 
ปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยเฉพาะ ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งต้องคำนึงถึงความสามารถ  ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้ดียิ่งขึ้น สร้างการจดจำที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์(บุรินทร์ เปล่งดีสกุล,2561) ผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งบ้านไม้อัดแปร
รูปจากต้นมันสำปะหลังเป็นการนำต้นมันสำปะหลังเหลือใช้  หรือที่ไม่ใช้มาแปรรูปใหม่ให้เกิดประโยชน์  โดยการสร้างสรรค์คิด
งานใหม่ กล่าวคือ การสร้างสรรค์ เป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่าการคิดแก้ปัญหาและเป็นการคิดริเริ่มในสิ่งที่แปลกใหม่ 
(สำนักงาน ก.พ., 2559) ไม้อัดแปรรูปที่คนส่วนมากรู้จักกันจะทำมาจาก  ไม้สัก  ไม้ประดู่  เป็นต้น  ส่วนไม้อัดจากต้นมัน
สำปะหลังจะทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการคิดและสงสัย  ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถทำเป็นไม้อัดที่
แข็งแรงเทียบเท่าไม้อัดที่รู้จักได้  แต่ก่อนที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อมั่นนั้น  ต้องทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ  
มีมาตรฐานยอมรับ  ถูกการันตีโดยผู้มีความรู้  ผู้เชี่ยวชาญจากเกษตรกรในชุมชน 

เกษตรกรในชุมชนที่คณะผู้วิจัยเลือกลงพื้นที่เพื่อวิจัย  คือ  เกษตรกรในชุมชนตำบลหนองอ้อ  อำเภอหนองวัวซอ  
จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนชื่อ  วิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า  ที่เริ ่มจากการทำนาข้าวและพัฒนามาทำ
การเกษตรแบบผสมผสาน  ปลูกอ้อย  ปลูกมันสำปะหลัง  และอื่นๆอีกหลายชนิดทางวิสาหกิจมีการพัฒนาแปรรูปข้าวให้เป็น
ขนมข้าวอัดแท่ง  เพื่อหารายได้เสริมให้กลุ่มการเกษตร (ลักขณา ทาโสม และพีระชัย ทาโสม, 2563)  แต่ในส่วนที่คณะผู้วิจัย
เจาะจงคือ  ไร่มันสำปะหลัง  จากการสัมภาษณ์ผู้รู้และเกษตรกรในชุมชน  ไรมันสำปะหลังมีปัญหาในเรื่องของเศษที่เหลือใช้
ของต้นมันสำปะหลัง  บางชิ้นส่วนสามารถนำไปปลูกต่อได้แต่บางส่วนก็ถูกทิ้งแบบเปล่าประโยชน์  ซึ่งส่วน ที่ถูกทิ้งพบว่ามี
มากกว่าส่วนที่สามารถนำไปปลูกต่อได้ทำให้เกิดปัญหา ดังนั้นเกษตรกรจึงนำเศษต้นมันสำปะหลังส่วนหนึ่งออกมาจากพื้นที่
แก้ปัญหาโดยการนำไปทำปุ๋ยหมักใช้ภายในครัวเรือน  และอีกส่วนก็ไถกลบตามขั้นตอนกรเตรียมดินเพื่อปลูกมันสำปะหลัง
ต่อไป 
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จากการลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหา  พบว่าถึงแม้เกษตรกรจะมีวิธีการแก้ปัญหา  คือ นำเศษมันสำปะหลังที่ถือเป็น
วัสดุเหลือทิ้งมาทำปุ๋ยหมักใช้ภายในครัวเรือน  ซึ่งมันสำปะหลังมันเหล่านี้ยังมีสารอาหารที่สำคัญที่สามารถแปรสภาพเป็น
อาหารสัตว์หรืออาหารพืชได้ อีกทั้งยังเพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชแบบอินทรีย์ ทำ
ให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ปลูก และผู้บริโภค  (บุญธรรม วงศ์ดี, 2560)  อีกทั้งกลุ่มเกษตรกรยังขาดความรู้ทางด้านนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับต้นมันสำปะหลังไปทำเป็นไม้อัดให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยใช้กระบวนการแปรรูป  
เมื่อได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปออกมาหนึ่งชิ้นก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปได้หลากหลายมากขึ้น  ซึ่งสามารถนำไปขายให้กับ
ลูกค้าได้  โดยเริ่มจากการลองขายภายในชุมชนก่อน  โดยทุกกระบวนการล้วนมีความสำคัญ  ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อการ
ยกระดับและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับสิ้นค้าและกิจการในเชิงธุรกิจ อย่างไรก็ดี  ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ทราบสภาพ
ปัญหา  แต่ยังขาดวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ดังนั้นการวิจัยนี้จึ่งมุ่งศึกษาสภาพการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่กำลังเผชิญอยู่  
โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลัง  ให้
สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้  เป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อื่นที่แปลกใหม่กว่าเดิม  รวมไปถึงการพัฒนาให้กับกลุ่ มอาชีพอื่น ๆ  ได้ศึกษาเรียนรู้  และนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ในโอกาสต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า 
2.เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งบ้านไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนา

ห้วยตาดข่า 
 

วิธีการวิจัยดำเนนิการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research)  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย  ใช้

วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง  คือ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า  ตำบลหนองอ้อ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ทำการเกษตรผสมผสานที่จำหน่ายข้าวและมันสำปะหลังการลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อชี้แจง
โครงการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ต่อมาเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้วิจัย  ผู้เชี่ยวชาญ  สมาชิกที่เกี่ยวข้องใน
กลุ่มเป้าหมายจำนวน  19  คน  เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่กลุ่มได้เผชิญอยู่ทั้งจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
อุปสรรค  ตลอดจนปัญหา  แนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์  การเก็บข้อมูลภาคสนาม  ได้ดำเนินการเก็บข้อมูล
เชิงประจักษ์จากกลุ่มเป้าหมาย  ด้วยการสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่มและการได้ไปศึกษาลงพื้นที่จริงของไร่มันสำปะหลัง  ส่วน
เครื่องมือและวิธีการ  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการปฏิบัติการ  เพื่อศึกษาและอธิบาย
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งบ้านไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลัง  วิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า  
อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  กระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนา  การจัดทำแผนการตลาด  เป็นต้น  การใช้ความรู้และ
นวัตกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งบ้านไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลัง  เป็นการนำความรู้และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้  เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างยั่งยืน  อย่างไรนั้น  ทุกกระบวนการในการเก็บข้อมูล  
ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมด้วยความสมัครใจของ
กลุ่มเป้าหมาย  ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  เมื่อเก็บข้อมูล  และดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา  (Description  Analysis)  และการนำเสนอให้เห็นถึงข้อค้นพบและ
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ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติการ  เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งบ้านไม้อั ดแปรรูปจากต้นมัน
สำปะหลัง  วิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้   มีแนวทางการวิจัยโดยมี
กรอบแนวความคิด  ดังนี้ 

 

 
 
   
 
 

 
 

ภาพที่1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จำแนกผลการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น 
1.บริบทของวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ให้มีความเข้มแข็งด้วยการทำเกษตรผสมผสานที่มีพืชหลากหลายชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ข้าวโพด และ
พืชหลังนา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพาะปลูกจดทะเบียนในนามวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่าเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีจำนวน
สมาชิกทั้งหมด 115คน พื้นที่ทำการเกษตร 1,791 ไร่ โดยมีระบบบริหารจัดการกิจกรรมผ่านกลุ่มย่อย จำนวน 7 กลุ่มได้แก่ 
กลุ่มข้าว กลุ่มพืชไร่ กลุ่มปุ๋ย กลุ่มถั่วเหลือง กลุ่มโคนม กลุ่มแปรรูป และกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อยมีการ
เชื่อมโยงกิจกรรมซึ่งกันและกัน 

เส้นทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2555 ส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังการเก็บเกี่ยว ปี พ.ศ. 2556 พิจารณาศักยภาพ
กลุ่มเพื่อเข้าร่วม "โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า" ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรผ่านกระบวนการเรียนรู้และโครงการต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่ม
ผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกษตรกรในชุมชนมีความอยู่ดีกินดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ
และขยายผลสู่ชุมชนอื่นต่อไป ปี พ.ศ. 2557 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดซ่า อบรมการบริการ และบริหารจัดการ
กลุ่ม กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวและการทำเกษตรไม่เผา และกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตร (ขยายแปลงนา) ปี พ.ศ. 2558 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในนาข้าว กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และ
กิจกรรมคูโบต้าเกษตรกรรมครบวงจร (Kubota Agri Solution : KAS) สำหรับข้าวและมันสำปะหลัง 

ปี พ.ศ. 2559 กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการปลูกข้าวและมันสำปะหลัง กิจกรรมโบต้า
เกษตรกรรมครบวงจร (Kubota Agri Solution,2559) สำหรับอ้อย และต่อยอดการทำกิจกรรมเรื่องข้าวปุ๋ย และการแปรรูป
ผลผลิต ปี 2560 ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และช่องทางการตลาด ด้าน
เศรษฐกิจชุมชน ด้วยความหลากหลายของพืชที่ปลูกในชุมชน ทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายตามไปด้วยไม่ว่าจะ

สภาพการดำเนินการสร้างสรรค์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งบ้านไม้
อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลัง  ด้วย

การวิเคราะห์  SWOT 

ความรู้และ
นวัตกรรมที่
เหมาะสม 

การสร้างสรรค์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ
ตกแต่งบ้านไม้อัดแปร

รูปจากต้นมันสำปะหลัง   
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เป็น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และพืชสวนอื่น ๆ เช่นกล้วย มะม่วง ลำไย กระท้อน มะพร้าว ฯลฯ ซึ่งให้ผลผลิตตลอดทั้งปีและมี
ปริมาณค่อนข้างมาก ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมซนทำนาห้วยตาดข่า และสยามคูโบต้าจึงมีแนวคิดร่วมกันในการพัฒนาการแปรรูป
เพื่อนำผลผลิตต่าง ๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่มภายในชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า เพื่อเป็นการสร้าง
งาน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมซนทำนาห้วยตาดข่า มีดังนี้ ปุ๋ย  กล้วยฉาบ 
กระท้อนแซ่อ่ิม มะพร้าวแก้ว และข้าวสารแพ็คก้อน 1 กก. (มาตรฐานข้าวปลอดภัย GAP) 

จากพื้นฐานการทำเกษตรผสมผสานที่มีพืชหลากหลายชนิด ด้วยการปลูกข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา 
ข้าวโพด และพืชหลังนา เมื่อพืชผลทางการเกษตรออกผล กลุ่มเกษตรกรจะนำไปขายให้กับโรงงานในพื้นที่และนำเงินที่ได้มา
หมุนเวียนเพ่ือใช้ในการทำเกษตร แต่ในผลผลิตที่เหลือจากการทำเกษตรที่ไม่ได้ประโยชน์ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดร่วมกัน
ในการพัฒนาการแปรรูปเพื่อนำผลผลิตต่างๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่มภายในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนใน
ชุมชน  โดยสภาพการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า มีรายละเอียดดังนี้ 

1.สภาพแวดล้อมพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า วัตถุดิบได้จากพื้นที่ชุมชนด้วยการปลูกของ
เกษตรกรเอง ซึ่งเป็นต้นมันที่เหลือจากการเพาะปลูกหรือการเก็บเกี่ยว และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ เพื่อนำมาเป็น
วัตถุดิบแปรรูปเป็นไม้อัดแปรรูปเพ่ือนำไปใช้ตกแต่งภายในบ้าน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลคา่แทนการปล่อยท้ิงแบบไร้ประโยชน์ 

  2.สภาพการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า  
การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน (SWOT Analysis)คณะผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่ออธิบายสภาพการดำเนินการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดดังนี้ 
จุดแข็ง (Strength) 

1. วิสาหกิจชุมชนอยู่ภายใต้การดูแลของ KUBOTA (Agri) Solutions ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ที่
ทันสมัยในการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร 

2. มีแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ 
3. สมาชิกภายในกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีความสามัคคี 
4. เป็นผลิตภัณฑ์จากต้นมันสำปะหลังผ่านกรรมวิธีแปรรูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีใครทำ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นมันสำปะหลังยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในชุมชน และยังไม่มีมาตรฐานรับรอง 
2. เกษตรกรในชุมชนยังขาดองค์ความรู้ด้านการตลาด 
3. ใช้ระยะเวลานานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ยังมีไม่เพียงพอต่อการผลิต 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เนื่องจากมีตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศให้ความสนใจ 
2. เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ช่วยเพิ่มโอกาศใน

การขาย 
3. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำจากวัสดุเหลือใช้กำลังได้รับความนิยมและคนหันมาสนใจมากขึ้น 
4. เทคโนโลยี และช่องทางการขายออนไลน์ ทำให้เพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อมากขึ้น 
 
 

อุปสรรค (Threats) 
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1. ปัญหาทางสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อราคาของไม้อัด และพืชผลทาง  การเกษตร เช่น ราคามัน
สำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตไม้อัดสูงขึ้น 

2. มีคู่แข่งขันทางการตลาดในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง อ.หนองวัวซอ ทำให้เกิดการแข่งขันสูง 
3. ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ 
 

    ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่ออธิบายสภาพการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) สภาพการผลิต มีกระบวนการดังนี้ (1) เตรียมต้นมันสำปะหลังที่เหลือทิ้งจากการเกษตร และคัดเลือกลำต้น 
จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้งหรืออบไล่ความชื้น (2) บดย่อยให้มีความละเอียด เพื่อให้เกิดผิวหรือลวดลาย (3) นำไปผสมกาว
หรือสารที่ใช้ในการประสานและยึดติด ด้วยสูตรและเทคนิคที่คิดค้นขึ้น (4) อัดขึ้นเป็นรูปเพื่อความแข็งแรง ทนทานแก่การ
นำไปใช้งาน (5) ตัดขอบและชิ้นงานตามขนาดที่ต้องการ (6) จากนั้นนำชิ้นงานที่ได้ ไปประกอบเป็นชั้นวางตามขนาดที่ต้องการ 
เพื่อส่งขายต่อไป 

2) ปัญหาในกระบวนการผลิต คือ การขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ         การแปรรูป ทำให้ไม้อัดแปร
รูปยังไม่ได้มาตรฐาน เกิดความเปราะบาง รับน้ำหนักได้ไม่ตามมาตรฐาน ขาดเครื่องมือที่ช่วยให้ไม้อัดแน่นขึ้น และไม้อัดแปร
รูปจากต้นมันสำปะหลัง พื้นที่ในการทำไม้อัด ปัญหาการขาดตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนขาดแคลนวัตถุดิบในบาง
ฤดูกาล 

3) ความต้องการ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลัง ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นหรือสินค้าประเภททดแทนได้ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนทำนา
ห้วยตาดข่าเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงต้องใช้กลยุทธ์ด้วยการนำจุดแข็งและโอกาสที่มีอยู่มา
ประกอบสร้างให้ใหญ่ขึ้น เพื่อลดทอนจุดอ่อนและอุปสรรคให้เล็กลง คือ การนำจุดแข็งด้านศักยภาพพื้นที่ ทั้งด้านทรัพยากร
และด้านวัตถุดิบ รวมถึงความสามารถในของสมาชิกในกลุ่ม ผนวกกับโอกาสที่มีมาพัฒนาต่อยอด ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง
ภายใน และการสร้างเครือข่ายภายนอก เช่น การพัฒนากระบวนการผลิตโดยนำนวัตกรรมเข้ามาช่วย การพัฒนาสินค้าให้น่าใช้
และมีความเป็นเอกลักษณ์ การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกรภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ  และการ
เพิ่มเครือข่ายการขายสินค้าให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น  

จากการศึกษาสภาพการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า เมื่อทราบข้อมูลแล้ว คณะผู้วิจัยได้นำ
ข้อมูลมาใช้สู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเน้นการมรส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในทุก
กระบวนการ  ทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ จนสามารถใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านเข้าไป
พัฒนา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป  

3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า  
จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทำให้ทราบถุงสภาพปัญหาและข้อจำกัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนา

ห้วยตาดข่า จึงได้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สารมารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ 
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  

1.) การพัฒนากระบวนการผลิตไม้อัดแปรรูป เพื่อแก้ไขปัญหาต้นมันสำปะหลัง ดังนี้   
      1.1) การทำชั้นวางของจากไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลัง เป็นการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องมือการอัดไม้
ด้วยแรงดันสูง มาปรับใช้ในการทำไม้อัดแปรรูปเป็นชั้นวางจากต้นมันสำปะหลัง ทำให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาและแนะนำ
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ความรู้ที่ได้จากการทำไม้อัดแปรรูปไปเผยแพร่แก่สมาชิกทุกคนให้วิสาหกิจชุมชนห้วยตาดข่าเพื่อเป็นตัวเลือกแก่สมาชิก ซึ่ง
สถานที่ที่ทำการอัดไม้ต้องได้มาตรฐานตามกฎหมาย (สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ขั้นพื้นฐาน กรมป่าไม้ , 
2547)  

ปัจจุบันการทำไม้อัดแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยตาดข่าตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี 
ได้มีการพัฒนาจากเดิม โดยมีการนำเทคโนโลยี การเกษตรเข้ามา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้อัด
แปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสามารถพัฒนาไปได้หลากหลายรูปแบบ และ พัฒนากระบวนการผลิต 
ทำให้ 1) สามารถเพิ่มกำลังผลิตไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลังได้ตรงตามความต้องการ เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 2) 
ไม้อัดมีความแข็งแรงทนทานเทียบเท่าไม้จริง โดยมีการทดลองใช้งานจริง 3) ปัญหาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น 
ความแห้งแล้ง หรือ น้ำท่วม เป็นต้น ทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหายแก่เกษตรกร แต่คณะผู้วิจัยได้นำเรื่องการทำไม้อัดแปรรูป
จากต้นมันสำปะหลังมาให้ความรู้แก่เกษตรเพื่อเป็นตัวเลือกให้เกษตรกรนำเศษต้นมันที่เหลือทิ้งมาทำเป็นไม้อัดแปรรูปเพื่อ
สร้างรายได้ให้เกษตรกร จึงนำไปสู่สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในการทำไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลัง 

1.2) การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งบ้านเป็นไม้อัดแปรรูปจากต้นมัน
สำปะหลัง เมื่อผลิตภัณฑ์เป็นไม้ จึงทำให้มีปัญหาด้านการเก็บรักษา อาทิ ต้องเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเท ปรา ศจากแมลง เช่น 
มด ปลวก มอด เป็นต้น อีกทั้งควรระวังอย่าให้โดนน้ำหรือถูกแสงแดดมากเกินไป สิ่งข้างต้นกลายเป็นข้อจำกัดการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับผู้ประกอบการเจ้าอื่น ดังนั้น จึงนำความรู้ด้านไม้อัด เข้ามาช่วยพัฒนาและยกระดับสินค้า เพื่อให้สามารถเก็บรักษา
สินค้าได้นานขึ้น ใช้วิธีดูแลไม้อัดจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงใช้ โดยมีกระบวนการตั้งแต่ ขั้นตอนการแปรรูปต้นมันสำประ
หลังให้เป็นไม้อัด ขั้นตอนการนำไม้อัดมาประกอบแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งบ้าน ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ขนาด
ผลิตภัณฑ์ ประโยชน์และวิธีการใช้งาน และต้นทุนของผลิตภัณฑ ์

จากเดิมที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่าประสบกับปัญหาต้นมันสำปะหลังที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว ไม่มี
พื้นที่เก็บและผลิตสินค้า ใช้การผลิตตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน จนได้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งบ้านหนึ่งชิ้น คือ ชั้นวางของ 
ที่เป็นไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลัง แต่ถึงมีพื้นที่หรือโรงเรือนในการจัดเก็บน้อย ก็จำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้
ยังคงสภาพดี มีคุณภาพเหมือนเดิม 

วิธีดูแลรักษาชั้นวางของไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลังให้มีความทนทานและอยู่ได้นานอย่างมีคุณภาพดี ควรจัด
วางผลิตภัณฑ์ในจุดที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจากแมลง เมื่อเปียกน้ำควรเช็ดให้แห้งทันที  ทำความสะอาดด้วยแปรงปัดฝุ่น 
ผ้านุ่มแห้งเช็ดเบา ๆ หากเกิดคราบสกปรกให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำพอหมาด เช็ดทำความสะอาดแล้วตามด้วยผ้านุ่มแห้งเช็ดให้แห้งอีก
ครั้ง สิ่งข้างต้น เป็นการป้องกันการเสื่อมคุณภาพของชั้นวางของไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลัง อาทิ ป้องกันความชื้น ซึ่ง
ความชื้นมีผลต่อการบวมของไม้ ทำให้สภาพและรูปร่างแปรเปลี่ยนไป นอกจากนี้ต้องควบคุมไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้โดนแดด โดน
น้ำ และเหล่าแมลงในระหว่างการเก็บรักษาก่อนการซื้อหรือส่งมอบให้กับลูกค้า ทำให้ช่วยรักษาคุณภาพของไม้อั ดหรือ
ผลิตภัณฑ์นั้นเอาไว้ได้นานยิ่งขึ้น และยังคงมีประสิทธิภาพต่อการนำไปใช้งานส่งผลให้การเก็บรักษามีระยะที่นาน สามารถส่งไป
ขายในพื้นที่ห่างไกลได้ จึงนำมาสู่สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการดูแลรักษาไม้อัดและยืดระยะเวลาการเก็บรักษาได้
ยาวนานมากยิ่งขึ้น 

2) การออกแบบตราสินค้า เนื่องจากตราสินค้า หรือ โลโก้  คือชื่อ  สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัท
หรือองค์กรอาจมีลักษณะเป็นตัวอักษรที่มีรูปแบบโดดเด่น  หรือเป็นภาพที่มีชื่อบริษัทอยู่ด้วย (สุชาติ สีหามาตย์ ,2565) เป็น
การสร้างการรับรู้ว่าสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์แบบนี้เป็นสินค้าจากผู้ประกอบการเจ้าใด หรือใครเป็นผู้ผลิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างการ
จดจำและสร้างความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า ส่วนด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานต้องเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
โดยเฉพาะความแข็งแรง ทนทาน ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้งาน ใช้
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ประโยชน์ และนำไปตกแต่ง ควรมีความสวยงาม มีมาตรฐาน และควรระบุข้อมูลรายละเอียดของสินค้าให้ครบถ้วน ตราสินค้า
ที่เป็นเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์  ชั้นวางของที่มีคุณภาพจึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ หรือไม่ซื้อสินค้า ดังนั้น การออกแบบตรา
สินค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพ จึงมีความสำคัญต่อการสร้างการยอมรับและการจดจำในตัว
สินค้า นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างคุณค่าทางความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อตัวสินค้า และเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้าอีกด้วย 

3) การจัดทำแผนการตลาด โดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจ      กลยุทธ์ และการวิเคราะห์
สถานภาพแวดล้อมของธุรกิจไม้อัด มาประกอบสำหรับการพัฒนาแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดทำช่อง
ทางการขายผ่านทางออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากช่องทางออนไลน์นี้เข้าถึงงานและการใช้งานหลากหลายรวดเร็ว 

จากเดิมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนายังไม่เคยจัดทำแผนการตลาด และยังไม่มีการเปิดขายสินค้าผ่านทางออนไลน์จึง
นำข้อมูลมาศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดของไม้อัด เพื่อป้องกันความผิดพลาด ลดความเสี่ยงและกำหนดแนวทางการ
พัฒนาสินค้าให้ประสบความสำเร็จ 

4.ผลกระทบความยั่งยืนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จากผลการดำเนินการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลังทำให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืนดังนี้ 
1) ทำให้มีโรงงานผลิตไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลัง 

ส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องต้นมันสำปะหลังที่เหลือจากการใช้ประโยชน์เพื่อนำมาสร้างมูลค่าแทนการทิ้งหรือไถกลบหมด
ปัญหาและข้อจำกัดกับอดีตที่ผ่านมา ตลอดจนเรื่องคนในชุมชนว่างงานให้มีงานมีรายได้สร้างอาชีพจึงพัฒนาไม้อัดแปรรูปจาก
ต้นมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพอีกทั้งยังเป็นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วย
ตาดข่า    อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเป็นอย่างยิ่ง 

2) ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
ส่งผลให้สินค้าของตกแต่งบ้านจากไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลังมีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดและทำ
ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้และความเข้าใจกับการผลิตตกแต่งบ้านจากไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลังจึงทำให้ไม้อัดแปร
รูปจากต้นมันสำปะหลังมีคุณภาพและได้มาตรฐานสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อ
สินค้าได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการของลูกค้าย่อมส่งผลดีต่อกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นในเรื่องรายได้ และ
ความมั่นคงในอาชีพของสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนอีกด้วย 

3) ทำให้มีตราสินค้าและได้รับมาตรฐานการผลิต 
จากการมีตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนเนื่องจากเป็นวัสดุที่มาจากต้นมันสำปะหลังส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จักมาก
เพราะเป็นสินค้าที่แปลกใหม่ย่อมเป็นผลดีต่อกิจการทั้งนี้ในด้านการขายสินค้าและเครือข่ายการค้า (พ่อค้าคนกลาง) ที่ต้องการ
นำสินค้าไปขายเป็นการเพิ่มโอกาสให้การขายสินค้าได้มากขึ้น 
 

4) ทำให้มีช่องทางการขายสินค้าที่หลากหลาย 
การขายสินค้าในแบบเดิมส่วนใหญ่เป็นการขายโดยตรงแบบ OFF-LINE หรือการขายโดยตรงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต่อมา
เมื่อมีการพัฒนารูปแบบการขายออนไลน์ผ่านทางเพจ Facebook เป็นช่องทางการขายสินค้าและการสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง
ส่งผลให้กลุ่มมีช่องทางการขายเพิ่มมากขึ้นและอีกทั้งยังเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคหรือลูกค้าได้ง่ายและการออกบูธ
ในงานเกษตรแฟร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบ้านและสวนหรืองานสำหรับคนชอบตกแต่งบ้าน เป็นต้น 

5) ผลกระทบต่อชุมชน 
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่าได้รับพัฒนาขึ้นจากเดิมทำให้สมาชิกในกลุ่มและชาวบ้านเกิดความภูมิใจนอกจากนี้เมื่อ
สินค้าขายได้และกิจการเติบโตส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นให้กับชาวบ้านในชุมชน ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มมีรายได้จากการขายสินค้า
และการจ้างงานซึ่งเป็นรายได้ตรงจากกลุ่มอีกด้วย 

นอกจากด้านเศรษฐกิจแล้วความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชาวบ้านในชุมชนกลุ่มวิ สาหกิจชุมชนทำนาห้วย
ตาดข่าจากการเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานแล้วทำให้ไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัดอีกด้วยส่งผลให้สมาชิกใน
ครอบครัวจึงได้อยู่ดูแลกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ทำให้เกิดความผูกพันมีความรักความสามัคคีกันของชาวบ้านในชุมชนซึ่งเป็น
หลักการสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน   
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่นำมาสรุปและอภิปรายผล ตามลำดับดังต่อไปนี้ 
1.บริบทชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า   
ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 167  หมู่11 ถนน ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เกิดจากการรวมกลุ่มของ

เกษตรกรที่มีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็งด้วยการทำเกษตรผสมผสานที่มีพืชหลากหลายชนิด ได้แก่ 
ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ข้าวโพด และพืชหลังนา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพาะปลูกจดทะเบียนในนามวิสาหกิจ
ชุมชนทำนาห้วยตาดข่าเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 115 คน พื้นที่ทำการเกษตร 1 ,791 ไร่  ในปี พ.ศ. 2559 มี
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื ่องจักรกลการเกษตรในการปลูกข้าวและมันสำปะหลัง กิจกรรมโบต้าเกษตรกรรมครบวงจร 
(Kubota Agri Solution : KAS)  ด้วยความหลากหลายของพืชที่ปลูกในชุมชน  ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมซนทำนาห้วยตาดข่า 
และสยามคูโบต้าจึงมีแนวคิดร่วมกันในการพัฒนาการแปรรูปเพื่อนำผลผลิตต่างๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่มภายในชุมชน ภายใต้
โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย ด้านผลิตภัณ ฑ์ 
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า    

2.สภาพการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า   
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ที่จัดตั ้งขึ ้นโดยรวมกลุ่มกันของสมาชิกในชุมชน  มีจุดมุ ่งหมายที่สำคัญคือการนำ

ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างเป็นรายได้  อย่างไรก็ตาม  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่าได้เผชิญกับปัญหาในหลาย
ด้าน มีทั้งด้านการผลิต  การบริหารจัดการ ข้อมูลข่าวสารและที่สำคัญคือการผลิตสินค้าที่ไม่ได้มีมาตรฐานรองรับ รวมทั้งการ
เผชิญกับการแข่งขันทางการตลาดที่สูง   

3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า   
จากสภาพการดำเนินการและปัญหาในหลายแง่มุมที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่าได้เผชิญอยู่นั้น  จึงนำมา

สู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  ด้วยการใช้ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสม  โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นดังนี้ 1) การ
พัฒนากระบวนการผลิตไม้อัดแปรรูป ได้แก่ ประเด็นแรก การทำชั้นวางของจากไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลัง เป็นการ
นำเอาเทคโนโลยีเครื่องมือการอัดไม้ด้วยแรงดันสูง มาปรับใช้ในการทำไม้อัดแปรรูปเป็นชั้นวางจากต้นมันสำปะหลัง ทำให้เกิด
องค์ความรู้ในการพัฒนาและแนะนำความรู้ที่ได้จากการทำไม้อัดแปรรูปไปเผยแพร่แก่สมาชิกทุกคนให้วิสาหกิจชุมชนห้วยตาด
ข่าเพื่อเป็นตัวเลือกแก่สมาชิก ซึ่งสถานที่ที่ทำการอัดไม้ต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด ประเด็นที่สองการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ ์สำหรับตกแต่งบ้านเป็นไม้อัดที่แปรรูปจากต้นมันสำปะหลัง จึงทำให้มีปัญหาด้านการเก็บรักษา 
อาทิ ห้องเก็บที่มีอากาศถ่ายเท ปราศจากแมลง เช่น มด ปลวก มอด อีกทั้งอย่าให้ไม้โดนน้ำ  สิ่งข้างต้นเป็นข้อจำกัดของการ
แข่งขันทางธุรกิจกับผู้ประกอบการอื่น  ดังนั้นจึงนำความรู้ด้านไม้อัดมาพัฒนาและยกระดับสินค้า เพื่อให้สามารถเก็บสินค้าได้
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นานขึ้น  ใช้วิธีดูแลไม้อัดจากกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญไปปรับปรุง  2) การออกแบบตราสินค้าเป็นการสร้างการรับรู้ว่าสินค้าที่มีตรา
สัญลักษณ์นี้เป็นสินค้าที่มาจากผู้ประกอบการเจ้าใด หรือใครเป็นผู้ผลิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและยังช่วย
สร้างการจดจำเกี่ยวกับตัวสินค้า 3) การจัดทำแผนการตลาด นำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และการ
วิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมของธุรกิจไม้อัด มาประกอบสำหรับการพัฒนาแผนกรตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

4.ผลกระทบความยั่งยืนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 จะเห็นได้ว่ากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ 1) ทำให้มีโรงงานผลิต

ไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลัง 2) ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3) ทำ
ให้มีตราสินค้าและได้รับมาตรฐานการผลิต 4) ทำให้มีช่องทางการขายสินค้าที่หลากหลาย โดยผลที่เกิดขึ้น นั้นจะสามารถเพิ่ม
ศักยภาพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการผลิตด้านคุณภาพ  กล่าวคือ  การผลิตไม้อัด
แปรรูปจากต้นมันสำปะหลังที่มีคุณภาพทั้งในส่วนของของความสวยงามและการใช้งาน  ดังนั้นที่กลุ่มควรพัฒนาต่อไปคือด้าน
การขาย และการเพิ่มมูลค่าให้กับไม้อัดแปรรูป เนื่องจากหากผลผลิตได้ดีมีคุณภาพแต่ไม่มีพื้นที่ขาย ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่พึง
ประสงค์ต่อกิจการแน่นอน จึงควรเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในอนาคตเพื่อเป็น

พื้นที่สำหรับถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ทำการเกษตรควบคู่ไปกับการทำไม้อัดแปรรูปจากต้นมันสำปะหลังการวางแผนการทำการตลาดเชิงรุกเป็นต้น 

นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการแปรรูปที่หลากหลายโดยควรสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนา
ห้วยตาดข่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่นและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องเช่น  การ
พัฒนาและแปรรูปจากการเกษตรอื่นๆ เป็นต้น 

ควรนำแนว ทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่าไปเป็นแนวทางสำหรับศึกษา
และพัฒนาให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นต่อไป 
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แนวทางการพฒันาผลิตภัณฑ์และการตลาดข้าวเกรียบเปลือกกล้วย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย 
บ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธาน ี

Guidelines for product development and marketing of banana peel crackers of 
the banana processing community enterprise group Ban Non Chiang Kham, Thap Kung 

subdistrict, Nong Saeng district, Udon Thani province. 
อภิสิทธิ์  ภูเทียมศรี1 สมใจ  สมมี1 สโรชา ชิยางคะบุตร1 อาภานันท์ พัวตนะ1 ศิริรัตน์ วรรณพัฒน์1 ปิยวดี อังคะปาน1  

สุภาวรรณ ดีมิตร1  อภิสิทธิ์ ไชยช่อฟ้า1 วนิดา ฉิมงาม1 และ พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย  บ้านโนนเชียงค้ำ  
ตำบลทับกุง  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเปลือกกล้วย กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุด รธานี 3) เพื่อเสนอแนะแนวทาง
การตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยผู้ให้
ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ที่รับผิดชอบการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้นจ้านวน 15 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
สำหรับรวบรวมข้อมูลความเป็นมาและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเปลือกกล้วย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนถูกนำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวทางพัฒนาการดำเนินงานทางการตลาด 
ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกล้วย มีการแปรรูปกล้วยเพื่อจำหน่าย ซึ่งได้เผชิญกับปัญหา 
คือ กลุ่มยังขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกล้วยอย่างคุ้มค่าสูงสุดเนื่องจากมีเศษเหลือจากการแปรรูปกล้วย ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 2) ผลการเสนอแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจากเปลือกกล้วย โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากกล้วยอย่าง
คุ้มค่าสูงสุด และสร้างความเชื่อใจของผู้บริโภคเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันการผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย 3) ผล
เสนอแนะแนวทางการตลาดเสนอช่องทางด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยให้มีการจัดจำหน่ายทุกรูปแบบ
เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคและเสริมสร้างการผลิต 

 
คำสำคัญ: การพัฒนา,  ผลิตภัณฑ์แปรรูป,  ข้าวเกรียบเปลือกกล้วย,  ข้าวเกรียบ,  เปลือกกล้วย 
 

Abstract 
 

The objectives of this study were 1) to study the operation of Banana Processing Community 
Enterprise groups, Ban Non Chiang Kham, Tab Kung Sub-district, Nong Saeng District, Udon Thani Province, 
2) to study the development of banana peel cracker products, Banana Processing Community Enterprise 
groups, Ban Non Chiang Kham, Tab Kung Sub-district, Nong Saeng District, Udon Thani Province, and 3) to 
suggest marketing guidelines for Banana Processing Community Enterprise groups, Ban Non Chiang Kham, 
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Thap Kung Subdistrict, Nong Saeng District, Udon Thani Province. The fifteen key informants who were 
responsible for the operation.  The tools used in the research were in-depth interviews for gathering 
background information and product development guidelines for banana peel crackers.  Data obtained from 
the interviews of the fifteen informants was analyzed and synthesized for the development of the products 
and guidelines for developing marketing operations. The results of the study revealed that 1) Banana 
Processing Community Enterprise groups make processed banana for sale. However, they lacked the 
knowledge about the optimal utilization of bananas due to banana scraps from banana processing. 2) 
Banana Processing Community Enterprise groups received the product development guidelines for 
processing products from banana peels, focusing on making the most of the benefits of bananas and 
building customers’ trust to enhance production competitiveness of processed products from bananas. 3) 
Results of marketing recommendations suggesting that distribution channels for processed products from 
bananas to be distributed should be publicly promoted in all forms and platforms in order to attract all 
kinds of customers and enhance production. 
 
Keywords: Development,  Processed Products,  Banana Peel Crackers,  Cornflakes,  Banana peel 
 

บทนำ 
จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 123 

เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 16,112.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.07 ล้านไร่ และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 449 
กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดหนองคาย ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
กาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสกลนครทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดเลยลั กษณะภูมิ
ประเทศลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดอุดรธานีเป็นที่ราบสูง โดยทิศตะวันตกมีภูเขาและป่าไม้ติดต่อกันเป็นแนวยาว
ตามเขตแดนของจังหวัดลงมาทางทิศใต้ ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ราบสูงและค่อย ๆ เอียงลาดลงสู่ที่ราบลุ่ม
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด และมีสายน้ำไหลมารวมกันในพื้นที่ดังกล่าวและไหลลงสู่แม่น้ำโขง ทำให้พื้นที่
บริเวณนี้เหมาะกับการเพาะปลูกโดยท่ัวไป (ศูนย์ภูมิอากาศ, 2565)  

ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอหนองแสง ระยะทางห่าง
จากอำเภอ ประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงชนบท หมายเลข อด 1079 สาย บ้านสามเหลี่ยม - บ้านวาปี เชื่อมต่อ ทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 2316 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที อาณาเขตทิศเหนือ จดตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี อาณาเขตทิศใต้ จดตำบลแสงสว่าง ,ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี อาณาเขตทิศตะวันออก จด
ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี อาณาเขตทิศตะวันตก จดตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เนื้อ
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 27,500 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลหนองแสง มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับลูกเนินเตี้ยๆ อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง เฉลี่ย 
200 เมตร (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง, 2557) และประชากรในเขตเทศบาลตำบลแสงสว่าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม อาชีพหลักของประชาชน ได้แก่การปลูกอ้อย ปลูกกล้วย ส่วนข้าวจะปลูกไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนเนื่องจาก
ประชาชนในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก เนื่องจากชุมชนคุณธรรมวัดภูทองเทพนิมิต หมู่ที่ ๒ บ้านโนนเชียง
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ค้ำ แห่งนี้มีผลผลิตจากการปลูกกล้วยน้ำว้ากันเป็นจำนวนมากจนกินและตัดขายไม่ทัน มีนกหนูมาแทะกิน เสียเปล่า รู้สึก
เสียดาย จึงคิดแปรรูปขาย โดยเมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา นางบุญรอด เฉื่อยนอก และครอบครัวได้ไปเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง 
เห็นแม่ค้านำกล้วยแปรรูมาขายหลายแบบ จึงให้ลูกสาวเรียนรู้วิธีทำจากอินเตอร์เน็ต ลองผิดลองถูกประมาณ 1 ปี จนได้สูตรที่
ตรงตามความต้องการ แล้วจึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทำกล้วยฉาบ ซึ่งมีสมาชิก จำนวน 15 คน โดยสินค้าของ
กลุ่มแม่บ้านนั้น จะทำใหม่ ทุกวัน จะใช้วัตถุดิบหลัก คือ กล้วยน้ำว้า และกล้วยหอมส้ม ที่รับ ซื้อจากชุมชน การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบจะมีด้วยกัน 6 รสชาติ คือ รสหวาน รสธรรมดา รสชีส รสปาปริก้า รสเค็ม รสบาบีคิว และรสดั้งเดิม ส่ง
ขายยังลูกค้าทั่วประเทศ นำไปวางขายตามซุปเปอร์มาเกต ร้านค้าชุมชน และร้านของฝากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ปัจจุบันได้
ส่งเสริมในเกษตรกรในพื้นที่ปลูกกล้วยเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างรายได้ ในชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านโนนเชียงค้ำ 

จากการลงพื้นที่และสำรวจสภาพปัญหาความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ พบว่า 
ถึงแม้จะมีการจดทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีทรัพยากรและวัตถุดิบที่สำคัญ ต่อกระบวนการผลิตใน
พื้นที่ แต่กลุ่มยังขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกล้วยอย่างคุ้มค่าสูงสุด คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดศึกษาแนวทางพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเปลือกกล้วย ซึ่งเป็นเศษ เหลือจากการแปรรูปกล้วยฉาบ เนื่องจากเปลือกกล้วยมีโพแทสเซียมสูง และมี
เส้นใยอาหารทั้งที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำสูงมากกว่าเนื้อกล้วยของตัวเอง ซึ่งใยอาหารนี้ ช่วยส่งเสริมการย่อยอาหาร และ
การเคลื่อนไหวในลำไส้ อีกทั้งยังสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ (ณ้ำว้า ทวีผล , 2565) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือในการแปรรูปจากกล้วย โดยพัฒนาจากผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้างใหม่ ให้สามารถ
แข่งขันในเชิงธุรกิจ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนอาจใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาให้กับ
กลุ่มอาชีพอื่น ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้ในโอกาสต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง 

จังหวัดอุดรธานี 
2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเปลือกกล้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนน

เชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 
3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนอง

แสง จังหวัดอุดรธานี 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดข้าวเกรียบเปลือกกล้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย 
บ้านโนนเชียงค้ำ หมู่ 2 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีระยะเวลาการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2565 
ถึงเดือนธันวาคม 2565 โดยงานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Contact Analysis) การเก็บข้อมูลจากการ สัมภาษณ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 
ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาวิธีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือในการ
แปรรูปจากกล้วย ในพื้นที่ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนน
เชียงค้ำ ให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในรูปแบบแปลกใหม่โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานำเสนอต่อผู้บริโภค โดยใช้การวิจัย
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เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PAOR ประกอบด้วย การวางแผน(Planning: P) การปฏิบัติการ (Action: A) การสังเกตการ 
(Observation: O) และการสะท้อนผล(Reflection: R) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Ker Informant) เพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ และ
การเสนอแนะแนวทางการตลาดให้กับกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย โดยใช้วิธีกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด 4 P 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจำหน่าย (Place) กำหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และ
การสนทนากลุ่มกับคณะผู้ดำเนินงาน จำนวน 9 คน และสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยประกอบด้วยภาคีที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นางบุญรอด เฉลี่ยนอก ประธานกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ 
นางสุภาพร จันทร์โสม รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ นางมัดจุราช เฉลี่ยนอก เลขากลุ่ม
วิสาหกิจแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ และสมาชิกภายในกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 12 คน มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
ขอบเขตงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเปลือกกล้วยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่ ชุมชนบ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดข้าวเกรียบเปลือกกล้วย กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 
3. ขอบเขตด้านการตลาด วิเคราะห์และทบทวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อพัฒนาขยายฐานลูกค้าและเพิ่มช่องทางการ 

จัดจำหน่าย รวมถึงการศึกษาข้อมูลและกำหนดแนวทางให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง 
อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

คณะผู้วิจัยศึกษาพื้นที่ชุมชนบ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และเลือกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเลือกตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก
พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนา (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2559) โดยคัดเลือกผู้ที่รับผิดชอบการ
ดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ นางบุญรอด เฉลี่ยนอก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ 
นางสุภาพร จันทร์โสม รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนางมัดจุราช เฉลี่ยนอก เลขากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิก
ภายในกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 12 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อค้นหาสภาพปัญหาและรูปแบบการแปรรูปกล้วยของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับแปรรูปกล้วย 

2. การเสนอแผนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื ่อการวิเคราะห์ข้อมูลแผนการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเปลือกกล้วย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาบริบทชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบเปลือกกล้วย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ นำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ 
SWOT จัดการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกันหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ และดำเนินการคืนข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
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วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลสามเส้า (Data 
triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล ได้แก่การตรวจสอบ
แหล่งเวลา การตรวจสอบแหล่งสถานที่ และการตรวจสอบแหล่งบุคคลเพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ได้จากบุคคลที่แตกต่างกันในเวลา
และสถานที่แตกต่างกันในเรื่องเดียวกันได้คำตอบที่เหมือนกัน ซึ่งการรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยจะดำเนินการไป
อย่างต่อเนื่องไม่มีความแตกต่างในคำตอบเรียกว่า "อิ่มตัว" ก็จะนำเอาข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาใช้ในการตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดข้าวเกรียบเปลือกกล้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย 

บ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง 

จังหวัดอุดรธานี  ผลการศึกษาดังนี้ 
1.1  ประวัติความเป็นมาและการดำเนินงาน  จากการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ 

พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ หมู่ 2 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 5 ตุลาคม 2557 โดยมี นางบุญรอด เฉื่อยนอก ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนเชียงค้ำ มีวัตถุประสงค์ในการ
ก่อตั้งเพื่อที่จะผลิตเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จากการแปรรูป ผลิตภัณฑ์กล้วย ที่ทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และ
สร้างรายได้ให้สมาชิก ภายใต้ชื่อ “กล้วยฉาบ ภูทอง” ซึ่งเป็นชื่อวัดของหมู่บ้าน วัดภูทองเทพนิมิต เนื่องจากชุมชนคุณธรรมวัด
ภูทองเทพนิมิต หมู่ที่ ๒ บ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี แห่งนี้มีผลผลิตจากการปลูกกล้วย
น้ำว้ากันเป็นจำนวนมากจนกินและตัดขายไม่ทัน มีนกหนูมาแทะกินเสียเปล่า รู้สึกเสียดาย จึงคิดแปรรูปขาย โดยเมื่อปี พ.ศ. 
2559 ที่ผ่านมา นางบุญรอด เฉื่อยนอก และครอบครัวได้ไปเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง เห็นแม่ค้านำกล้วยแปรรูมาขายหลายแบบ 
จึงให้ลูกสาวเรียนรู้วิธีทำจากอินเตอร์เน็ต ลองผิดลองถูกประมาณ 1 ปี จนได้สูตรที่ตรงตามความต้องการ แล้วจึงได้มีการจัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทำกล้วยฉาบ ซึ่งมีสมาชิก จำนวน 15 คน โดยสินค้าของกลุ่มแม่บ้านนั้น จะทำใหม่ ทุกวัน จะใช้วัตถุดิบ
หลัก คือ กล้วยน้ำว้า และกล้วยหอมส้ม ที่รับ ซื้อจากชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบจะมีด้วยกัน 6 รสชาติ คือ รส
หวาน รสธรรมดา รสชีส รสปาปริก้า รสเค็ม รสบาบีคิว และรสดั้งเดิม ส่งขายยังลูกค้าทั่วประเทศ นำไปวางขายตามซุปเปอร์
มาเกต ร้านค้าชุมชน และร้านของฝากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ปัจจุบันได้ส่งเสริมในเกษตรกรในพื้นที่ปลูกกล้วยเพิ่มขึ้น เพื่อ
สร้างรายได้ ในชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนเชียงค้ำ ได้รับการพัฒนาและ รักษา
คุณภาพสินค้า จนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ระดับ 4 ดาวของจังหวัดอุดรธานี  (บุญรอด เฉื่อยนอก, 2565) 

1.2 สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  จากการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกลว้ย 
บ้านโนนเชียงค้ำ พบว่า   

1.2.1  ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
1)  กล้วยฉาบ รสธรรมดา  80  กรัม 20  บาท 
     90  กรัม 30  บาท 
     500  กรัม 100  บาท 

1 กิโลกรัม 180 บาท 
2) กล้วยฉาบ รสหวาน  80  กรัม 20  บาท 
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     90  กรัม 30  บาท 
     500  กรัม 100  บาท 

1 กิโลกรัม 180 บาท 
3) กล้วยฉาบ รสชีส  80  กรัม 20  บาท 
     90  กรัม 30  บาท 
     500  กรัม 100  บาท 

1 กิโลกรัม 180 บาท 
4) กล้วยฉาบ รสบาร์บีคิว  80  กรัม 20  บาท 
     90  กรัม 30  บาท 
     500  กรัม 100  บาท 

1 กิโลกรัม 180 บาท 
5) กล้วยฉาบ รสปาปริก้า  80  กรัม 20  บาท 
     90  กรัม 30  บาท 
     500  กรัม 100  บาท 

1 กิโลกรัม 180 บาท 
6) กล้วยฉาบ เบรกแตก  80  กรัม 20  บาท 
     90  กรัม 30  บาท 
     500  กรัม 100 บาท 

1 กิโลกรัม 180 บาท 
1.2.2  ด้านสภาพการแข่งขัน มีคู่แข่งขันทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย  โดยตามลักษณะ

ภูมิศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 1) วิสาหกิจชุมชน แม่บุญช่วยกล้วยทอด เลขที่ 13 หมู่ 6 ตำบลเมืองพาน อำเภอ บ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี 2) วิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบคำนาคาสามรสเลขที่ 45 หมู่ที่ 16 ถนน ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 3) 
วิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบคำนาคาสามรสเลขที่ 45 หมู่ท่ี 16 ถนน ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

1.2.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ มีการจำหน่าย 2 
ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) ช่องทางออฟไลน์ โดยได้จัดบูธจำหน่ายสินค้าออกร้านในงานต่างๆ , ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
อุดรธานี , จัดจำหน่ายตามงานสินค้า OTOP , จัดจำหน่ายตามร้านค้าภายในชุมชน  2) ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook , 
Shopee , Lazada โดยได้จัดทำสื่อนำเสนอด้วยออกแบบหมวดหมู่รายการสินค้า ภาพสินค้า ราคาสินค้า ให้มีความสวยงาม 
น่าสนใจและนำไปประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายในรูปแบบออนไลน์  

1.2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ มีการจัดการส่งเสริมกา ร
ขายแบบกิจกรรมสะสมตราสินค้าที่ติดกับบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อไป ทำการสะสมให้ครบ 10 ชิ้น เพื่อแรกรับกล้วยฉาบ 1 ถุง 
ขนาด 80  กรัม ฟรี 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดข้าวเกรียบเปลือกกล้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
กล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 

จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลสามเส้า 
(Data triangulation) พบว่า มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
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จากการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน (SWOT Analysis) คณะผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่ออธิบายสภาพการ
ดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนเชียงค้ำ  ตำบลทับกุง  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1.  กลุ่มวิสาหกิจมีทักษะความชำนาญในการผลิตกล้วยแปรรูป 
2.  กลุ่มวิสาหกิจปลูกกล้วยเองทำต้นทุนการผลิตต่ำ  
3.  วัตถุดิบของกลุ่มวิสาหกิจชมุชนมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี เพราะว่าเป็นกล้วยท่ีปลูกอยู่ในภูมิศาสตร์ท่ี

เจริญเติบโตได้ดี  
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  เป็นผลิตภัณฑ์ที่เลียนแบบได้ง่าย เนื่องจากทำง่าย และมีต้นทุนต่ำ 
2.  ขาดการประชาสัมพันธ์ในด้านการตลาด 
3.  บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดยังไม่ทันสมัย 
4.  เปลือกกล้วยเหลือใช้เปล่าประโชน์ 

โอกาส (Opportunities) 
1.  ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีส่วนช่วยในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.  ผู้บริโภคให้ความสนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีราคาถูก และมีประโยชน์ 

ผู้บริโภคจึงนิยมรับประทาน จึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
3. การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อที่

หลากหลายมากขึ้น 
อุปสรรค (Threats) 

1.  มีคู่แข่งกล้วยแปรรูปในตลาดจำนวนมาก 
2.  มีสินค้าทดแทนจำนวนมาก 
3.  สภาพอากาศ และฤดูกาลที่ไม่คงที่ส่งผลใหได้ผลผลิตและมาตรฐานที่ไม่แน่นอนในบางฤดูกาล 

2.1 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเกลือกกล้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ  
จากการศึกษา พบว่า ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ  ต้องการผลิตสินค้าที่มีความแปลก

ใหม่ ไม่ซ้ำกับที่อื่น มีบรรจุภัณฑ์ใหม่ สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน หากกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้สามารถสร้างรายได้ ลดจำนวนของเสียเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ที่แตกต่างจากส่วนแบ่งทางการตลาดเดิม ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกศักยภาพของกลุ่มโดยใช้ SWOT เพื่ออธิบายสภาพ
การดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนเชียงค้ำ  ตำบลทับกุง  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี และเป็นแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเกลือกกล้วย ได้ดังนี้ 

2.2.1  แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ (อัจจิมา ศุภจริยาวัตร และสิทธิ จิตติชานนท์ , 2562) เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัด
สระแก้วเพื่อการส่งออก พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนอย่างยั่งยืนนั้นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
รัฐ 

2.2.2 ด้านบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น สอดคล้องรับกับ
ผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความสวยงาม และเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  ประวัติความเป็นมา โดยสร้างเนื้อหาร่วมกับ
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การเล่าเรื่อง รวมถึงการสร้างการรับรู้ในเรื่องของสุขภาพ คุณค่าจากสารอาหาร และการอุดหนุนสินค้าชุมชน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ (ลลิตา พิมทา และรักษดาวัลย์ ศิริตาคํา, 2564) เกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านมะยาง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาขึ้นควรสื่อให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์โดดเด่น เน้นการบอกเล่าเรื่องราว และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.2.3  การพัฒนาผลติภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง และมีเอกลักษณ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และ
เป็นที่น่าพึงพอใจต่อความต้องการของตลาดโดยการพัฒนาผลติภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน  สอดคล้องกับการศึกษา
ของ (มาโนชย์ นวลสระ, 2563) เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล จังหวัดเชียงราย พบว่า ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้ได้มาตรฐาน ผู ้ประกอบการจำเป็นต้อง 
ดำเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงตลาดในประเทศด้วยการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนที่
เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ 
สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น 

3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ  
จากการศึกษา พบว่า ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ ต้องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ

พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อที่หลากหลายมาก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและยอดขาย
ทางการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาศักยภาพของกลุ่มโดยใช้ SWOT ดังข้อที่ 2 มาใช้กับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด 
4P เป็นส่วนประสมการตลาดที่ เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเป็นแนวทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปกล้วยบ้านโนนเชียงค้ำ  ตำบลทับกุง  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี ได้ดังนี้  

3.1 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านโนนเชียงค้ำ  
3.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพในเรื่องของรสชาติ และสัมผัส ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานตามที่ระบุไว้ มีความ

น่าเชื่อถือ ความปลอดภัยต่อการบริโภค และสินค้ามีความหลากหลาย สอดคล้องกับการศึกษาของ (มีพรหาญชัย สุขสกุล, 
2555) ที่กล่าวว่า ถ้าลักษณะของผลิตภัณฑ์มีลักษณะพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน สิ่งที่ธุรกิจนิยมทำ คือ การ พยายามลดต้นทุน การ
ลดราคาผลิตภัณฑ์ให้ต่ำลงเพื่อดึงดูดลูกค้า แต่สิ่งที่บริษัทควรทำ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 

3.1.2 ด้านราคาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และราคาตลาดโดยรวมเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด สอดคล้องกับการศึกษาของ (ณัฐกนก รัตนางกูร , 2552) เกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการดัดสินใจเถือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ราคานับว่าเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในระดับมาก การตั้งราคาสินค้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับสินค้าตามท้องตลาดโดยทั่วไปนั้นมี
อิทธิพอต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นอย่างมาก 

3.1.3  ทำการสร้างช่องทางการตลาด โดยเฉพาะช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ภูทอง 
เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ และเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภครับรู้ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
และสร้างยอดขายให้แก่ทางกลุ่ม สอดคล้องกับการศึกษาของ (เจนจิต จิวะนนท์ , 2564) เกี่ยวกับ การส่งเสริมช่องทาง
การตลาดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วย การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) พบว่า การใช้ช่องทางการตลาด
ออนไลน์ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสาร สร้างการรับรู้ไปยังผู้บริโภค และสามารถนำเสนอสินค้และบริการให้กับลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายในช่องทางการตลาดออนไลน์ 

4. การโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแบรนด์ โดยทั่วถึงทั้งออนไลน์และออฟไลน์ มีการส่งเสริมการขาย 
การลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง และสิทธิพิเศษในการแลกของรางวัล เมื่อยอดสั่งซื้อ ตามที่กลุ่มวิสาหกิจตั้งไว้  สอดคล้องกับ
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การศึกษาของ (สมภพ อดุงจงรักษ์, 2561) เกี่ยวกับ กลยุทธ์การตลาดสินค้าออนไลน์ ซึ่งในผลการวิจัยกลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่า ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการออนไลน์ควรให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการตลาด เพราะเป็นด้านที่ส่งผลสูงสุด
ต่อความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาดสินค้า ออนไลน์ เช่น การประชาสัมพันธ์ว่าผู้บริโภคสามารถผ่อนชำระสินค้าได้ หรือการ
ซื ้อ ! แถม ! เป็นต้น ผ่านสื ่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นการนำกลยุทธ์การตลาดสินค้ าออนไลน์ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการตลาดจะต้องมีมาตรการการ โฆษณา การประชาสัมพันธ์ ด้วย
การเพิ่มพลังในการสื่อสาร ทำให้ต่ืนเต้นมากยิ่งขึ้นด้วยเนื้อหาที่มีประโยชน์ ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดข้าวเกรียบเปลือกกล้วย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

กล้วย  บ้านโนนเชียงค้ำ  ตำบลทับกุง  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี สรุปผลได้ดังนี้ เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนที่
สนใจทำอาชีพเสริมรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ ทำนาและทำสวน โดยมี นางบุญรอด เฉื่อย
นอก เป็นผู้ริเริ ่มจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจโดยมีชาวบ้านในชุมชนที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่
หลากหลาย เช่น ข้าว พืชผัก กล้วย อ้อย ซึ่งให้ผลผลิตตลอดทั้งปีและมีปริมาณค่อนข้างมาก ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
แนวคิดในการพัฒนาการแปรรูปเพื่อนำ ผลผลิตต่างๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่มภายในชุมชน และยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย ผลการพัฒนา คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการเสริมสร้างและการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และ
ความสามารถในการแข่งขันของการผลิตและบริการ โดยเสนอแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจากเปลือกกล้วย โดยมุ่งเน้น
การใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยอย่างคุ้มค่าสูงสุด และสร้างความเชื่อใจของผู้บริโภคเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันการ
ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเปลือกกล้วย เพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย บ้าน
โนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี แนวทางการทำตลาดจากการสนทนากลุ่มสรุปได้ว่าควรมีการ
กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 4P ด้านผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพในเรื่องของรสชาติ และสัมผัส ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานตามที่ระบไุว้ 
มีความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยต่อการบริโภค และสินค้ามีความหลากหลาย ด้านราคาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และราคาตลาดโดยรวมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด ทำการสร้างช่องทางการตลาด โดยเฉพาะ
ช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ภูทอง เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ และ
เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภครับรู้ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และสร้างยอดขายให้แก่ทางกลุ่ม การโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับแบรนด์ โดยทั่วถึงทั้งออนไลน์และออฟไลน์ มีการส่งเสริมการขาย การลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง และสิทธิพิเศษใน
การแลกของรางวัล เมื่อยอดสั่งซื้อ ตามที่กลุ่มวิสาหกิจตั้งไว้  
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการแปรรูปอย่างต่อเนื่อง โดยควรสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้าน

โนนเชียงค้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่น และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง ควรนำ
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านโนนเชียงค้ำ ไปเป็นแนวทางสำหรับการศึกษา และ
พัฒนาให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นต่อไป 

2. ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาเพื ่อเพิ ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ใช ้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างคุ ้มค่าสูงสุด เกิด
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนอย่างทั่วถึง 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
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1.  ควรมีการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
2.  ควรศึกษาลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อความ ต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบ ข้อมูลความ

คิดเห็นในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเปลือกกล้วย และจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 
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แนวทางการพฒันาผลิตภัณฑ์ข้าวผงธัญพืชชงดื่ม วิสาหกิจชุมชนขา้วเกษตรอินทรีย ์
หนองโสกดาว บ้านหนองโสกดาว ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

Product development guidelines for drinking cereal powder rice, Nong Sok Dao organic 
agricultural community enterprises, Non Sung subdistrict, Mueang district,  

Udon Thani province 
อนุชา หล้าแก้ว1 ธนภัทร แทนทุมมา1 ปริญญา สิริแสน1 อัญชธิดา โพนทองถิ่น1 มลิวัลย์ คันโททอง1 ชลธิชา แสงสุข1               

และ กมณทิพย์ ชูประทีป1 
1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ  
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว  
บ้านหนองโสกดาว ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้างผงธัญพืชชงดื่ม 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว บ้านหนองโสกดาว ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่รับผิดชอบการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้นจ้านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกสำหรับรวบรวมข้อมูลความเป็นมาและแนวทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ข้างผงธัญพืชชงดื่ม ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถูก นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวทางพัฒนาการดำเนินงานทาง
การตลาด ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว มีการแปรรูปข้าวเพื่อ  
จำหน่าย ซึ่งได้เผชิญกับปัญหา คือ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่เป็นที่ยอมรับ  เนื่องจากแบบบรรจุภัณฑ์ขาดเอกลักษณ์ 2) ผลการ
วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการ พัฒนาการดำเนินงานทางการตลาด ได้แก่ เสนอแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โดย
มุ่งเน้นให้เกิดความหลากหลายและสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพื่อยกระดับ ศักยภาพในการแข่งขันการผลิตผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากข้าว และเสนอช่องทางด้านการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากข้าวให้มีการจัดจำหน่ายทุกรูปแบบเพื่อให้ครอบคลุม
กลุ่มลูกค้าผู้บริโภคและเสริมสร้างการผลิต 

 
คำสำคัญ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์, ข้าวผงธัญพืช, วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองโสกดาว 

 

Abstract  
 

This research aims 1) to study the operation of Nong Sok Dao Organic Rice Community Enterprise 
Group, Ban Nong Sok Dao, Non Sung Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province, and to 2) to develop 
guidelines for the rice powder drinking products of Nong Sok Dao Organic Rice Community Enterprise Group, 
Ban Nong Sok Dao, Non Sung Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province. The research samples were 
ten people who were responsible for the operation. Research tools include an in-depth interview form for 
collecting background information and developing guidelines for the rice powder drinking products. The 
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information obtained from the interview with the community enterprise group were analyzed and 
synthesized in order to develop products and marketing operations. The research results showed that 1) 
Nong Sok Dao Organic Rice Enterprise Group make processed-rice for sale, but the products were not 
accepted because the packaging lacked the product’s identity. 2) The results of the marketing guidelines’ 
analysis suggested that there should be a variety of different rice-processed products and disciplines to 
build customers’ trust in order to enhance the rice-processed products’ competitiveness in the market. 
Additionally, distribution channels for processed products from rice to be distributed should be publicly 
promoted in all forms and platforms in order to attract all kinds of customers and enhance production.  

 
Keywords: Development, Package of Nong Sok Dao, Organic Rice, Community Enterprise Group 
 

บทนำ 
ข้าวจัดว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งดินแดนในเอเชีย ที่นิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก เพราะข้าวเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงาน
และความอบอุ่น นอกจากนี้ยังใช้ทำเป็นขนมหวานต่าง ๆ และใช้เป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย  นับย้อนหลังไป 5,000 ปีตั้งแต่ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ บรรพบุรุษบนแผ่นดินไทยก็ได้รู้จักการทำนาเพาะปลูกข้าวเพื่อเป็นอาหารกันแล้ว ต่อมาเมื่อเกิดอาณาจักร
ต่างๆ ก็มีการสั่งสมภูมิปัญญา และรวบรวมเป็นองค์ความรู้  สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนมีสถาบันวิจัย ค้นคว้า และพัฒนา
เพื่อเกษตรกรไทยสามารถเลือกวิธีการปลูกและคัดสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม ทำให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีสายพันธุ์
ข้าวที่หลากหลาย ทั้งพันธุ์ข้าวป่า พันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใหม่ จนกระทั้งครองความเป็นผู้นำใน
ตลาดข้าวของโลกมาหลายทศวรรษ (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559) ซึ่งข้าวในประเทศไทยสามารถแบ่ง
ออกได้ 4 ประเภท 1) ข้าวหอมมะลิ มีถิ่นกำเนิดในไทย มีลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตย พันธุ์ที่นิยมปลูกและบริโภคกันอย่าง
แพร่หลาย 2) ข้าวเหนียว พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ดีส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ข้าวขาว ข้าว
ขาวที่ปลูกกันอยู่โดยทั่วไปมีหลายพันธุ์ และ 4) ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวพวกนี้จะเป็นข้าวที่ยังไม่ได้ผ่านการขัดสี ข้าวที่ได้จึงยัง คง
คุณค่าของวิตามินและกากใยไว้สูง (จิ๋วหิวโซ, 2564)  ข้าวจึงเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ทั้งในด้านการบริโภค 
(ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย) และการเป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อภาวะ
เศรษฐกิจภูมิภาค เนื่องจากเป็นพืชเกษตรหลักของประเทศ ที่ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด (คิดเป็น 45.2% ของพื้นที่
การเกษตรทั้งหมดของประเทศ) และมีจำนวนครัวเรือนที่มากถึง 4.3 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 74.4% ของจำนวนครัวเรือนภาค
เกษตรทั้งหมด (ชัยวัฒน์ โซวเจริญสุข, 2562) 

กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าทางการเกษตร ต้องอาศัยสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ บางฤดูกาล
ผลิตได้น้อย ขาดตลาดส่งผลให้สินค้าทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น ในขณะที่บางฤดูกาลผลผลิตสามารถผลิตได้มาก ส่งผลให้
สินค้ามีราคาตกต่ำ มีการขยับขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อเป็นแก้ปัญหาเกษตรกรจึงใช้วิธีการแปรรูปหรือการถนอมอาหาร 
เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค่าให้มีราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหากมีการทำอย่างเป็นระบบ จะช่วยส่งผลให้ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมี
ปริมาณไม่ล้นตลาด สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าได้อีกด้วย เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูป
มาแล้ว ส่วนใหญ่จะมีขนาดที่เล็กลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งจัดจำหน่ายลดลง ผู้ผลิตสินค้า
ทางการเกษตร หรือเกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีการฝึกฝน เรียนรู้การแปรรูป และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรให้มีลักษณะพิเศษ
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หรือจุดเด่นบางอย่างให้แตกต่างไปจากเดิม เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้างทางการเกษตรของตัวเองให้ตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเสริมสร้างอาชีพใหม่ๆ ในชุมชน  

ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชน โดยเลือกวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านหนองโสกดาว ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สมาชิกในกลุ่มการให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ แต่ยังขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวแปรรูป  คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
มูลค่าเพิ่ม โดยพัฒนาจากผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้างใหม่ ให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชนได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับกลุ่มอาชีพอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้ใน
โอกาสต่อไป 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 
 วิสาหกิจชุมชน หรือ Community Enterprise มีความหมายตาม  หมายถึง กิจการที่ผลิตสินค้าหรือการให้บริการ
ของชุมชน ซึ่งดำเนินกิจการโดยคณะบุคคลที่มีวิถีชีวิตร่วมกัน สามารถเป็นได้ทั้งนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้
จากการพึ่งพาตนเอง ครอบครัว และชุมชน สามารถแบ่งวิสาหกิจชุมชนได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ (1) วิสาหกิจชุม ชน
พื้นฐาน หมายถึง กิจการประเภทแปรรูป กิจการที่มีขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นพื้นฐานภายในครอบครัวและ
ชุมชน และ(2) วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า หมายถึง กิจการที่ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน เพื่อตอบสนองต่อ
ตลาด ชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จึง เป็นกิจการที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน หรือระหว่างชุมชน
ใกล้เคียง เพื่อสร้างกิจกรรมที่ประกอบร่วมกัน โดยอาศัยองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเกิดจากวิถีชีวิตดั้งเดิมและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู้ นำมาพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือการบริการเพื่อสร้างรายได้
ให้แก่สมาชิก เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามุ่งประโยชน์ของสังคมและระบบนิเวศมากกว่ากำไรของธุรกิจ และสมาชิกยัง
นำกำไรจากรายได้นำไปต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อขยายกิจการ หรือนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (อุทัย 
ปริญญาสุทธินันท์, 2560)  สอดคล้องกับ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) ได้ให้ความหมายว่า การใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสามารถบรรลุเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ โดยใช้แนวคิดด้านต่างๆ การจัดการ
มาดำเนินการให้ประสบความสำเร็จโดยใช้ทรัพยากรซึ่งประกอบด้วย คน เงิน วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการและการบริหารให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ เยาวลักษณ์ แก้วยอ (2555) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเกี่ยวกบัการผลิตสินค้าที่
ดำเนินการโดยกลุ่มหรือคณะบุคคล ได้แก่ กลุ่มชุมชน สมาคม สหกรณ์โดยสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันผลิตที่ดำเนินการและรับ
ผลประโยชน์มีความผูกพันในวิถิีชีวิตภายใต้รากฐานทางสังคม และวัฒนธรรมนในท้องถิ่น เพื่อสร้างฐานะการพึ่งพาตนเองของ
ครอบครัวชุมชนหรือระหว่างชุมชน 

2. แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development)  คือ สินค้าหรือบริการหรือความคิดที่ได้ปรับปรุงจาก
ผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น (Armstrong & Kotler, 2009)  สอดคล้องกับ วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ (2550)  อธิบายว่า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยรูปแบบ
ในการพัฒนาอาจเป็นด้านบรรจุภัณฑ์หรือตัวผลิตภัณฑ์อาหารก็ได้ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็น อาศัยทั้ง
ระบบและกลยุทธ์ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับ สุดาดวง เรืองรุจิระ ( 2543) ได้อธิบายว่า การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่กิจการนำเสนอต่อตลาดแล้วทำให้ตลาดมีโอกาสเลือกเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่อาจเป็น 
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีผู้ผลิตมาก่อน เริ่มมีผู้ผลิตรายแรกของโลกจัดเป็นนวัตกรรม ( Innovation) หรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ของกิจการที่เพิ่งนำออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก หรืออาจดัดแปลงปรับปรุงจากผลิตภัณฑ์ที่เคยจำหน่ายอยู่เดิม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว – โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวผงธัญพืชชงดื่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว–  

โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวผงธัญพืชชงดื่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสก

ดาว-โนนสูง มีระยะเวลา การดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยงานวิจัยฉบับนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Contact Analysis) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว – โนนสูง  เลขที่ 66 หมู่ 5 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี เพื่อศึกษาวิธีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากข้าวชนิดต่างๆ นำมาพัฒนาเป็นข้าวข้าวผงธัญพืชชงดื่ม 
เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว-โนนสูง ให้มีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแปลกใหม่โดยการสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ขึ้นมานำเสนอต่อผู้บริโภค โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PAOR ประกอบด้วย การวางแผน (Planning: P) 
การปฏิบัติการ (Action: A) การสังเกตการ (Observation: O) และการสะท้อนผล (Reflection: R) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
(Ker Informant) เพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายบัวผัน 
มุงเคน ประธานกลุ่มวิสาหกิจข้าวเกษตรอินทรีย์  นางปุญวี สิงห์เหลือ รองประธานกลุ่ม  นางกอบกูล สิงห์ช่วย เลขานุการ 
นางพิมพ์ทอง ทิปโก เหรัญญิก และสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 11 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อค้นหาสภาพปัญหาและรูปแบบการแปรรูปข้าวของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ

ความรู้เกี่ยวกับแปรข้าวผงธัญพืชชงดื่ม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว-โนนสูง  
2. การเสนอแผนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแผนการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ข้าวผงธัญพืชชงดื่ม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว-โนนสูง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาบริบทชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางพัฒนาข้าวผงธัญพืช
ชงดื่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว-โนนสูง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ SWOT 
จัดการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกันหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และดำเนินการคืนข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับสมาชิก
กลุ่ม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลสามเส้า (Data Triangulation) 

คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล ได้แก่การตรวจสอบแหล่งเวลา การ
ตรวจสอบแหล่งสถานที่ และการตรวจสอบแหล่งบุคคลเพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ได้จากบุคคลที่แตกต่างกันในเวลาและสถานที่
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แตกต่างกันในเรื่องเดียวกันได้ค้าตอบที่เหมือนกัน ซึ่งการรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยจะดำเนินการไปอย่าง
ต่อเนื่องไม่มีความแตกต่างในค้าตอบเรียกว่า "อิ่มตัว" ก็จะนำเอาข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาใช้ในการตอบวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 

ขอบเขตงานวิจัย 
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว – โนนสูง   

อ.เมือง จ.อุดรธานี 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการศักยภาพของกลุ่มแปรรูปข้าวเกษตรอินทรีย์ หนองโสก

ดาว-โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวผงธัญพืชชงดื่ม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนอง

โสกดาว-โนนสูง มีรายละเอียดตตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1.เพื่อศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว – โนนสูง    อ.เมือง   

จ.อุดรธาน ี
1.1 ประวัติความเป็นมาและการดำเนินงาน กลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว – โนนสูง เป็นกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนที่มีการรวมกลุ่มของชาวนาในตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ.2558  โดยพ่อบัวผัน 
มุงเคน เป็นประธานกลุ่ม  ที่ได้มองเห็นปัญหาของข้าวในด้านต่างๆของกลุ่มเกษตรผู้ปลูกข้ าว เช่นปัญหาด้านการผลิต ปัญหา
ประสิทธิภาพทางการผลิตตกต่ำ ปัญหาจากข้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพต่ำเนื่องจากพันธุ์ที่ปลูกไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปัญหา
ด้านการตลาด รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการของนโยบายรัฐบาล รัฐให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำ
มากกว่าการลดต้นทุนการผลิตและการผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี และที่สำคัญก็คือ ขาดการวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในเรื่องข้าว โดยเฉพาะการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ทำให้การส่งออกข้าวไทยมีมูลค่าต่ำ การร่วมกลุ่มของพ่อบัวผันเพื่อที่จะได้
ช่วยเหลือเกษตรกรรายอื่นๆ ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ของในการปลูกข้าวรวมทั้งการจัดจำหน่าย  ในปี 2561 กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว – โนนสูง ได้นำข้าวของกลุ่มมาบรรจุถุงสูญญากาศเพื่อจำหน่ายสู่ท้องตลาด
ทั้งหมด  11 ชนิด ได้แก่ ข้าวกล้องหอมมะลิ 105  ข้าวกล้องหอมนิล  ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องสามชนิด  ข้าวกล้องมันปู 
ข้าวฮางมันปู ข้าวฮางหอมมะลิ  ข้าวฮางไรซ์เบอรี่  ข้างฮางหอมนิล ข้าวหอมมะลิ 105  ข้าวเหนียว กข.6 และได้รับการรับรอง
จากกรมการค้าทั้ง 11 ชนิด และได้ตั้ง โลโก้เป็น “อุดรอิ่มสุข”  และในปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และกลุ่มวิสาหกิจได้ช่วยกันคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ “ข้าวผงธัญพืชชงดื่ม” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชน เป็นการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย หรือภูมิปัญญาต่างประเทศ 
มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างผิดแผกไปจากเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค (บัวผัน มุงเคน, 
2565) 

1.2 สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จากการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว – โนนสูง พบว่า  

 1.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว – โนนสูงพบว่า  1) ผลิตภัณฑ์ข้าวเกษตร
อินทรีย์ ประเภทข้าวกล้อง 5 ชนิด มีดังนี้ ข้าวกล้องหอมมะลิ105 ราคากิโลกรัมละ 140 บาท ข้าวกล้องหอมนิล ราคากิโลกรัม
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ละ 120 บาท ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ราคากิโลกรัมละ 120 บาท  ข้าวกล้องสามชนิด ราคากิโลกรัมละ 120 บาท และข้าวกล้อง
มันปู ราคากิโลกรัมละ 120 บาท  2) ผลิตภัณฑ์ข้าวเกษตรอินทรีย์ ประเภทข้าวฮาง 4 ชนิด มีดังนี้ ข้าวฮางมันปู ราคากิโลกรัม
ละ 140 บาท ข้าวฮางหอมมะลิ ราคากิโลกรัมละ 140 บาท  ข้าวฮางไรซ์เบอรี่ ราคากิโลกรัมละ 140 บาท และข้าวฮางหอม
นิลราคากิโลกรัมละ 140 บาท  3) ผลิตภัณฑ์ข้าวเกษตรอินทรีย์ ประเภทข้าวขาว 2 ชนิด มีดังนี้  ข้าวหอมมะลิ 105 ราคา
กิโลกรัมละ 65 บาท และข้าวเหนียว กข.6 ราคากิโลกรัมละ 65  บาท  และข้าวธัญพืชผงชงดื่มราคากล่องละ 119 บาท 

1.2.2 ด้านสภาพการแข่งขัน มีคู่แข่งขันทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว-โนนสูง โดย
ตามลักษณะภูมิศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 1) คู่แข่งภายในจังหวัดอุดรธานี ข้าวหอมมะลิอุดรธานี ตราเกลียวทอง, ข้าวตราลิ้นจี่
แดง ของโรงสีแสงทอง, ข้าวตรากิเลนทอง 2) คู่แข่งต่างจังหวัด ข้าวหอมมะลิแดงรักษ์ข้าว จังหวัดสุรินทร์, ข้าวสารหอมมะลิ 
105 ทุ่งกุลา จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.2.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว – โนนสูงพบว่า มีช่องทาง
การจัดจำหน่าย 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) ช่องทางออฟไลน์ ตลาดจริงใจ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างท็อปแลนด์ หนองหาน, 
ร้านของฝากไมค์ ทางไปจังหวัดหนองคาย 2) ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ โซเซียลมีเดีย Facebook โดยได้จัดทำสื่อนำเสนอสินค้า 
ราคาสินค้า โดยแยกเป็นหมวดหมู่ ให้มีความสวยงาม น่าสนใจต่อการตัดสินใจซื้อ 

1.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว – โนนสูง มีส่งเสริมการตลาด
ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสงกานต์ เพราะจะมีหน่วยงานต่างๆที่จะซื้อข้าวไปเป็นของขวัญปีใหม่    

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวธัญพืชผงชงดื่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสก
ดาว – โนนสูง อ.เมือง  จ.อุดรธานี 

2.1 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวธัญพืชผงชงดื่ม 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อค้นหาศักยภาพของกลุ่มโดยใช้ SWOT และนำมากำหนด

กลุยทธ์ด้วยเทคนิค (TOWS Matrix) มีรายละเอยีดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ SWOT 

 
               ปัจจัยภายนอก 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
2. สามารถควบคุมคุณภาพการปลูก  
ข้าวได้มาตรฐานตามที่ต้องการ 
3.ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของกลุ ่มได้รับ
เครื ่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร หรือ เครื่องหมาย
รับรอง “Q” (Quality) 
4.ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับมาตรฐาน 
อย. และมีเลขท่ีจดแจ้ง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.สินค้าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก 
2.สินค้ามีกระบวนการในการผลิต 
ที่ง่ายทำให้คู่แข่งขันสามารถลอก 
เลียนแบบได้ง่าย 
3. บ ุ ค ล า ก รข าดท ั กษะทา ง ด ้ า น
การตลาด,ด้านเทคโนโลยี, ด้านการ
บันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง 
 

โอกาส (Opportunities) 
1. ได้รับการช่วยเหลือทางด้านองค์ 
ความรู้ด้านต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
(S3, S4,O3)  ผลิตภัณฑ์ชุมชนมี 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
(W1,W3,O1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่สอดคล้องกับความต้องการ เช่น การ
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2.2 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวธัญพืชผงชงดื่มของกลุ่มวิสาหกิจข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว – โนนสูง  

อ.เมือง จ.อุดรธานี จากการศึกศักยภาพของกลุ่มโดยใช้ SWOT และการกำหนดกลยุทธ์ด้วยเทคนิค (TOWS Matrix) ดังนี้ 
2.2.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO) จากการวิเคราะผลิตภัณฑ์ข้าวธัญพืชผงชงดื่ม มีดังนี้ (S3, S4,O3)  ผลิตภัณฑ์ชุมชนมี

มาตรฐานและมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื ่อง, (S2, O1,O2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ มีความ
หลากหลาย และ (S3, S4, 04) สามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เมทิกา 
พ่วงแสง และหญิง มัทนัง (2563) เกี่ยวกับ แนวทางการส่งเสริมการตลาดสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตำบลบ้านบึง 
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พบว่า ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึงต้องมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของกลุ่มและทำ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยดำเนินการในแต่ละกลุ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มอาหารหรือ
กลุ่มของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น รวมถึงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ สินค้าของกลุ่มให้สวยงาม โดดเด่น 
และเป็นที่จดจำได้ง่าย เมื่อมีการพบเห็น  

2.2.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) จากการวิเคราะผลิตภัณฑ์ข้าวธัญพืชผงชงดื่ม มีดังนี้ (W1,W3 ,O1) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ เช่น การทำการตลาดออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดแสดงสินค้า ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษณะ ดาราเรือง (2559). เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด วิสาหกิจชุมชน
บ้านเขาแหลม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า กลยุทธ์เชิงรุกประกอบด้วย ออกงานแสดงสินค้าอย่าง
ต่อเนื่องแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดModern Trade 
ขยายตลาดในกลุ่มธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงานด้วยการตลาด 4.0 ผ่าน Social Media และ Digital Marketing 

2.2.3 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) จากการวิเคราะผลิตภัณฑ์ข้าวธัญพืชผงชงดื่ม มีดังนี้ (S2, S3, S4,T1,T2,T3) ต้องการ
ของผู้บริโภคตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธงพล 
พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์ (2560). เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา พบว่า กล่าวว่าการดำเนินงานด้านการตลาดผู้ประกอบการจะต้องเปลี่ยนวิธีการผลิตจากการผลิตนำ

2.ได้รับการสนับสนุนเครื ่องจักรจาก
ภาคเอกชน 
3. สามารถวางจำหน่ายสินค้าจาก
ร้านค้าพันธมิตรและห้างสรรพสินค้า 
4. จากกระแสใส่ใจสุขภาพ ทำให้ 
ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มี
ความปลอดภัย 

มาตรฐานและมีศักยภาพการเติบโตใน
อนาคตอย่างต่อเนื่อง 
(S2, O1,O2)  พ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ ์ ใน
รูปแบบใหม่ๆ มีความหลากหลาย 
(S3, S4, 04) สร ้างการร ับร ู ้แบรนด์
ผลิตภัณฑ์ “อุดรอิ่มสุข” ต่อผู้บริโภค 

ทำการตลาดออนไลน์  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การจัดแสดงสินค้า เป็นต้น 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. มีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก 
2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่รู้จักแบรนด์  
“อุดรอิ่มสุข” 
3..สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เสถียรและส่งผล
ต่อรายได้ของผู้บริโภค จึงทำให้กำลังการ
ซื้อของผู้บริโภคลดลง 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน  (ST) 
(S2, S3,S4,T1,T2,T3) ศึกษาความ
ต้องการของผู้บริโภคตลอดจนกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
(W1 ,T1 T3)  จ ัดให ้ม ีการส ่ ง เสริม
การตลาดในช่วงเทศกาลต่างๆ 
(W2, T1) ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 
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การตลาดมาเป็นการตลาดนำการผลิต กล่าวคือ ก่อนที่จะผลิตอะไรผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจะต้องศึกษาก่อนว่าสินค้าที่
จะผลิตเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ผลิตแล้วกลุ่มผู้บริโภคคือใคร ผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์แบบไหน และผลิตแล้วจะไป
ขายที่ไหน 

2.2.4 กลยุทธ์กลยุทธ์เชิงรับ (WT) จากการวิเคราะผลิตภัณฑ์ข้าวธัญพืชผงชงดื่ม มีดังนี้  (W1 ,T1 T3) จัดให้มีการ
ส่งเสริมการตลาดในช่วงเทศกาลต่างๆ และ (W2, T1) ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เมทิกา พ่วง
แสง และหญิง มัทนัง (2563) เกี่ยวกับ แนวทางการส่งเสริมการตลาดสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตำบลบ้านบึง 
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พบว่า แนวทางการส่งเสริมการตลาดที่ชัดเจนของลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง มีความ
กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วม ช่วยกันดำเนินงานในส่วนนี้อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการส่งเสริม
การตลาด สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต้องร่วมกันวางแผนสำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ ดำเนินการ
สำหรับการส่งเสริมการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการโฆษณา ร่วมกันวางแผนกำหนดระบบการส่งเสริมกา รขายด้วยการ
จัดส่วนลดหรือการแถมสินค้า ร่วมกันวางแผนสร้างแนวทางการส่งเสริมการขายแบบการบอกต่อปากต่อปาก เน้นพัฒนาการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์รวมถึงร่วมกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สินค้าของกลุ่มให้สวยงาม โดดเด่น และมีความแตกต่างจากคู่
แข่งขัน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
วิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว – โนนสูง อ.เมือง  จ.อุดรธานี เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของชาวนาใน

ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ.2558  โดยพ่อบัวผัน มุงเคน เป็นประธานกลุ่ม  ที่ได้
มองเห็นปัญหาผลผลิตข้าวในด้านต่างๆของกลุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าว เช่นปัญหาด้านการผลิต ปัญหาประสิทธิภาพทางการผลิต
ตกต่ำ ปัญหาจากข้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพต่ำเนื่องจากพันธุ์ที่ปลูกไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปัญหาด้านการตลาด รวมทั้งปัญหา
การบริหารจัดการของนโยบายรัฐบาล เพื่อเกิดการพึ่งพอตัวเองและอำนาจในการต่อรองในด้านต่าง แต่ก็ยังขาดความพร้อม
หลายๆด้านด้วยกัน เครื่องจักร อุปกรณ์ในการแปรรูป ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่
ข้าวเกษตรอินทรีย์มาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาด โดยยึดหลักของการผลิตได้
ด้วยองค์ความรู้ ทักษะของตนเอง ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์ ควรศึกษาจากความต้องการ

กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้และต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ และต้นทุนในการผลิต 
2. ภาครัฐควรสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการ

ภาพรวมของกลุ่ม การบัญชี การเงิน การตลาด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มการช่องทางสื่อสารและเพิ่มช่องทางในการ
จัดจำหน่าย ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เครือข่ายหรือหน่วยงานที่ได้มีการลงนามความร่วมมือไว้ 

3. กลุ่มควรมีการส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าโดยตรงให้มากขึ้น มิใช่เป็นหน้าที่ของประธานหรือ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ สร้างแนวคิดและประสบการณ์ใหม่ ๆ ในด้าน
การตลาดให้สมาชิกกลุ่ม เพื่อให้เป็นผู้จำหน่ายที่สามารถทดแทนกันได้ในการ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามงานแสดงสินค้า
ต่าง ๆ 
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แนวทางการพฒันาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ์
เลม่อนทรีย์ฟาร์ม บ้านหนองด่าน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 

Guidelines for the development of charcoal briquettes from bagasse of lemon tree 
farm organic community enterprise group, Ban Nong Dan, Dan Chang sub-district,  

Na Klang district, Nong Bua Lamphu province 
กุลธิดา  อิวสกุล1  ทิพวรรณ  อาจหาญ1  วรัญญา  สินสมบุญ1  สุมาลี  พิมสาร1  นิศารัตน์  แก้วเมือง1   

ทัตจิรา กาวนอก1  และ กัลยกร โคตรทะจักร1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์มและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์ม บ้านหนองด่าน ตำบลด่าน
ช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์มจำนวน13
คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เลือกใช้คือวิธีการลงพื้นที่สัมภาษณ์สมาชิกภายในกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์ม บ้านหนองด่าน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งได้เผชิญกับปัญหา การ
แปรรูปอ้อยส่งออกแล้วเหลือเศษชานอ้อยทิ้งเป็นขยะทับถมส่งกลิ่นเหม็น หลังการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมี
ผลเป็นรูปธรรม ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมีความแปลกใหม่โดดเด่นสร้างมูลค่าให้กับผลิตภณัฑ์
และสร้างรายได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยประการข้างต้นเป็นสิ่งที่นำมาสู่กระบวนการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
และให้ชุมชนเกิดความมั่งคั่งและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
 
คำสำคัญ: ถ่านอัดแท่ง, ชานอ้อยเหลือใช้, ผลิตภัณฑ์จากชานอ้อย, กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์ม 
 

Abstract 
 

 The objectives of this study were to study the operation of the Lemon Tree Farm organic farming 
community enterprise group and to develop charcoal briquettes from bagasse of Lemon Tree Farm Organic 
Community Enterprise Group, Ban Nong Dan, Dan Chang Sub-district, Na Klang District, Nong Bua Lamphu 
Province. The research samples were thirteen Organic Lemon Tree Farm Community Enterprise Group 
members. The research data and information were collected by interviewing members of the community 
enterprise group. The results revealed that Lemon Tree Farm Organic Community Enterprise Group, Ban 
Nong Dan, Dan Chang Sub-district, Na Klang District, Nong Bua Lamphu Province was facing problems such 
as  smelly wastes from dumped bagasse scraps. However, this research had made some evident 
improvements to develop community products, including the outstanding new-look of processed products, 
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creating more value to the products and generating more income for community enterprises, which led to 
the development process for more efficient product-processing and sustainability in the community. 
 
Keywords: charcoal briquettes, bagasse waste, Bagasse products, Organic farming enterprises, Lemon Tree 

Farm 
 

บทนำ 
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มี
ความแตกต่างไปจากเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้ (อุกฤษฏ์ โข่ศรี, 2554)การแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เลม่อน 
ทรีย์ฟาร์มให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลที่ต้องการลดจำนวนเศษชานอ้อยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาเพิ่มมูลค่าให้แก่กลุ่ม
วิสาหกิจและชุมชน (วีรสุทธิ์ โฮสูงเนิน, 2563) เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์มได้เผชิญกับปัญหาและ
อุปสรรคของเศษชานอ้อยที่เหลือทิ้งที่ทับถมเป็นจำนวนมากทำให้ส่งกลิ่นรบกวนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์
ฟาร์มในเขตพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ดำรงวิถีชีวิตด้วยการทำการเกษตรเป็นวิถีการทำมาหากินที่ส่งต่อจากรุ่น
สู่รุ่นนอกจากเพื่อการบริโภคในครัวเรือนแล้วยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง ชุมชนและครอบครัว (อนุชา ทะ
รา, 2560)  
         โดยในช่วงก่อนหน้านี้กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์มได้มีการแปรรูปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างจากน้ำอ้อยทั่วไปโดยการนำอ้อยมาแปรรูป ซึ่งจากกระบวนการ
ในการผลิต ทำให้เกิดซากชานอ้อยเหลือทิ้งจากการนำมาแปรรูปเป็นไซรัปน้ำอ้อยและน้ำอ้อยผง จากเดิมได้นำเศษชานอ้อยมา
ทำเป็นปุ๋มหมัก ด้วยการ หมักกับปุ๋ยคอกเเละ ได้นำกากอ้อยไปคลุกกับดินแล้วไถพรวนก่อนปลูกพืช เพื่อใช้เป็นอินทรียวัตถุ
ปรับปรุงบำรุงดินได้โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีเเต่เศษชานอ้อยที่มี จำนวนเยอะมากจึงทำให้เกิดส่งกลิ่นเหม็น  จึ่ง ได้นำชานอ้อยไป
เผาทิ้งทำให้ไม่ เกิดประโยชน์ 
         จากการลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์ม พบว่า 
ถึงแม้ว่าจะมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP, ม.ป.ป.) 
ตลอดจนมีทรัพยากรและวัตถุดิบที่สำคัญต่อกระบวนการผลิตในพื้นที่แต่กลุ่มวิสาหกิจยังมีปัญหาหลังจากการผลิตคือมีปริมาณ
ชานอ้อยที่เหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก (ศตพล มุ่งค้ำกลาง, 2559) ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาสภาพการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่เผชิญอยู่โดยให้ความสำคัญกับปริมาณชานอ้อยที่เหลือทิ้งมาแปรรูปเป็นถ่านอัดแท่งโดยถ่านที่ได้มาจากชานอ้อยที่ถูก
รีดน้ำอ้อยออกหมดเรียบร้อยแล้ว นำมาตากแดด 2-3แดด เพื่อนำชานอ้อยมาเผา หลังจากนั้นจะได้เนื้อถ่านของเศษชานอ้อย 
และนำเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น กะลามะพร้าว และ แกลบ นำมาเผาให้เป็นถ่านเช่นเดียวกัน แล้วนำมารวมกันด้วยปริม าณที่
พอเหมาะ แล้วใช้แป้งมันสำปะหลังและน้ำเพื่อเป็นตัวประสาน จากนั้นนำมาอัดให้เป็นแท่งด้วยแท่งเหล็กอัดถ่าน จะได้ถ่านที่
เป็นแท่งขนาดที่พอเหมาะ ขั้นตอนสุดท้ายนำไปจากแดดให้แห้ง จะได้ถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยเพื่อนำมาให้ประโยชน์ได้ต่อไป
ให้สามารถเพิ่มมูลค่าและแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ (สุพัฒน์ บัวสิม, 2561) เป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชนได้อย่างมั่นคง
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และยั่งยืน (รสรินทร์, 2558) ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับกลุ่มวิชาชีพอื่นๆได้ศึกษาเรียนรู้และนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ในโอกาสต่อไป 
 

ภาพที่ 1 ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ 
         1.เพื่อศึกษาการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 
         2.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดก้อนจากชานอ้อยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลำภู 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
         วิธีการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการ(action research) โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเป้าหมาย ใช้วิธีเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง คือ กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์ม ตำบลด่านช้าง 
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 13 คน การลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงโครงการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ต่อมาเป็นการประชุม ร่วมกันระหว่างผู ้วิจัย ผู ้เชี ่ยวชาญ สมาชิกที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ที่กลุ่มได้เผชิญอยู่ ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ตลอดจนปัญหาและแนวทางการพัฒนา การเก็บข้อมูล
ภาคสนามได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุ่มเป้าหมายด้วย การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการร่วมปฏิบัติการ 
ส่วนเครื่องมือและวิธีการได้แก่ แบบสัมภาษณ์และการลงพื้นที่ เพื่อศึกษาและอธิบายการแปรรูปชานอ้อย การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ การจัดทำแผน การตลาดการพัฒนาตราสินค้า เป็นต้น การใช้ความรู้นวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการนำ
ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างไรนั้น ทุกกระบวนการในการเก็บข้อมูลตลอดจน
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมด้วยความสมัครใจของกลุ่มเป้าหมาย ด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บข้อมูล และดำเนินกิจกรรมต่างๆตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้นำข้อมูลมา
วิเคราะห์ด้วยและนำเสนอให้ถึงข้อค้นพบและความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ชานอ้อย
ต่อไป 
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ผลการวิจัย 

 1.ประวัติความเป็นมาวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีฟาร์ม เดิมครอบครัวและบ้านเกิดอยู่ในชนบท มี
แนวคิดอยากกลับไปใช้ชีวิตทำการเกษตรที่บ้านเกิด จึงได้ศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตรเสมอมาได้น้อมนำเอาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักคิดและแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนชีวิตจากการใช้ชีวิตในเมือง
หลวงที่วุ่นวายมาอยู่ในชนบทที่เรียบง่าย และพอเพียง มุ่งหวังให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุข และมีสุขภาพที่ดีมองว่าหากจะ
ทำเกษตรอินทรีย์เพื่อจำหน่ายและเป็นอาชีพอย่างยั่งยืนต้องมีตลาดที่แน่นอนและต้องให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้า จึงได้ติดต่อ
ประสานงานกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ในการยื ่นขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
นอกจากนั้น ยังเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์หนองบัวลำภูของจังหวัดหนองบัวลำภูแนวคิดต่อไปคือการพัฒนาให้เป็นอาชีพที่
ยั่งยืนของครอบครัว จากการที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานราชการต่างๆ ได้นำเอาหลักการตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็น
นโยบายส่งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาใช้ มีการรวมกลุ่มเกษตรกรจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ชื่อ
วิสาหกิจชุมชนเลม่อนทรีย์ฟาร์ม 
 วิสัยทัศน ์มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชานอ้อย ให้มีทางเลือกที่หลากหลายเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ สร้าง
รายได้ให้ชุมชนอย่างมั่นคงเพื่อชุมชนมีอาชีพที่มั่งคั่ง 
 พันธกิจ มุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับชานอ้อยเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
 วิเคราะห์แรงกดดัน 5 ประการ (The five forces model) 1)แรงกดดันจากคู่แข่งขันปัจจุบัน (Pressure 
from the Existing Competitors)แรงกดดันมาก ถ่านไม้ไผ่อัดแท่ง Lamboochar ให้ค่าความร้อนสูงคงที่ปราศจากควัน 
ไม่มีสารเคมี 2)แรงกดดันจากคู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่(Pressure from the New Entrants)แรงกดดันมาก เตาแก๊ส ยังคง
เหนือกว่าค่อนข้างมาก ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และอายุการใช้งาน 3)แรงกดดันจากผู้ขายปัจจัยการผลิต(Pressure from 
the Suppliers)แรงกดดันน้อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลม่อนทรีฟาร์ม ได้มีการใช้วัตถุดิบที่เหลือจากอ้อยที่คั่นน้ำคือชานอ้อย
และอ้อยที่อำเภอหนองบัวลำภูมีผลผลิตตลอดทั้งปี 4)แรงกดดันจากผู้ซื้อ(Pressure from the Buyers)เเรงกดดันมาก 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ ชานอ้อยอัดแท่ง ยังไม่เป็นที่รู ้จักในตลาด จึงทำให้ ผู้บริโภคยังไม่เกิดความเชื่อมั่น 5)แรงกดดันจาก
ผลิตภัณฑ์ทดแทน(Pressure from the Substitutes)แรงกดดันมาก มีผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากไม้ ส่งผลกระทบต่อชาน
อ้อยอัดแท่ง  
 สถานการณ์ด้านการจัดจำหน่าย(Distribution Situation)กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์ม 
จำหน่าย ณ ท่ีทำการกลุ่มและงานแสดงสินค้า และจำหน่ายทาง 
Facebook: เลม่อนทรีย์ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 
 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมหภาค(Marco Environment)ได้ ถ่านที่นิยมนำส่งออกไปต่างประเทศ ถ่านไม้เริ่ม
เป็นที่ต้องการทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น (สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก, 2553)เพราะราคา
เชื้อเพลิงเริ่มแพงขึ้นทุกวัน ถ่านจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่น่าจะทดแทนเชื้อเพลิงที่ราคาสูงขึ้น   
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT-Analysis) 
 
ตารางที่1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT-Analysis) 

 
2.แนวทางการพัฒนาถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์ม 
 ถ่านนับเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในครัวเรือนเพื่อประกอบอาหารประเภทปิ้ง ย่าง ในอดีตเราจะคุ้นเคยกับถ่านไม้
เท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการผลิตถ่านอัดแท่งโดยใช้วัสดุเหลือใช้ การส่งเสริมใช้ถ่านไม้จากวัสดุเศษเหลือการเกษตร นอกจากจะ
เป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว การผลิตถ่านที่มีคุณภาพยังจะช่วยให้อาหารปิ้งย่างมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย 
นอกจากนี้ กระบวนการเผาถ่านนอกจากได้ถ่านแล้ว ยังมีน้ำส้มควันไม้เป็นผลพลอยได้ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้าน
การเกษตรอีกด้วยและเป็นการนำวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์ม จึงได้เริ่มลงพื้นที่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ 2565 ที่อยู่ 99 หมู่ 2 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อสอบถามทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์มพบว่ามีเศษชานอ้อยปริมาณมาก จึง
อยากนำสิ่งเหลือใช้ที่มีอยู่มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มวิสาหกิจและชุมชนได้  จากการหาข้อมูล
พบว่าสามารถนำมาแปรรูปเป็นถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยได้ และยังมีประสิทธิภาพกว่าการใช้ถ่านไม้ค่อนข้างมาก ราคาถูก และ
ช่วยลดการใช้แก๊สหุงต้ม เราจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาของวิสาหกิจชุมชุน  ที่มีชานอ้อยเหลือจากการหีบน้ำอ้อย ซึ่งเป็นต้นทุน
ความสูญเสีย มีแนวคิดที่จะนำเอาชานอ้อยท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งจากชานอ้อย 
 จากผลการดำเนินการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปถ่านชานอ้อยอัดแท่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืนดังนี้ 1)ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและถูกหลักอนามัยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตรงตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคให้เป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อสินค้าได้รับการยอมรับและเป็นที่
ต้องการของลูกค้าแล้วย่อมส่งผลดีต่อกิจการที่ส่งผลดีต่อปัจจุบันและอนาคตทั้งเรื่องรายได้ความมั่นคงในอาชีพของสมาชิกและ
ชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย 2)ทำให้มีตราสินค้าและมีบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจากการมีตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
จดจำง่ายและสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มและตัวสินค้าได้อย่างชัดเจนทำให้ลูกค้ามีความผูกพันธ์ต่อตัวสินค้า 3)
ผลกระทบต่อชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์มที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากเดิมทำให้สมาชิกในกลุ่มและ

Strength (S) จุดแข็ง 
1)เป็นการนำผลิตภัณฑ์เดิมมาใช้ 
2)ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แบบผสมผสาน 
3)ถ่านอัดแท่งมีการเผาไหม้ในอุณหภูมิที่สูงทำให้ไม่เกิดสาร
ก่อมะเร็ง 

Weakness (W) จุดอ่อน 
1)ยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มการตลาดเเละกลุ่มผู้บริโภค 
2)พื้นที่ในการปลูกค่อนข้างน้อย 
3)ถ่านอัดแท่งในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นในท้องตลาด 
4)ใช้เวลาในการผลิตนาน 

Opportunity (O) โอกาส 
1)เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปจึงทำให้เกิดความต้องการอย่าง
ต่อเนื่อง 
2)ปัจจุบันคนหันมารับประทานอาหารปิ้งย่างเพิ่มมากขึ้น 
3)มีต้นทุนในการผลิตต่ำ 
 

Threats (T) อุปสรรค 
1)ด้านเศรษฐกิจและการเมือง 
2)มีคู่แข่งขันค่อนข้างมาก 
3)มีสินค้าทดแทนเกิดขึ้นมากมาย 
4)พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้มีการ
วางแผนในด้านต่างๆอย่างทันเหตุการณ์ 
5)การรับรู้ในตัวสินค้ายังไม่แพร่หลาย 
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ชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนี้เมื่อสินค้าขายได้และกิจการเติบโตย่อมส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน
อีกด้วย 
 

 
ภาพที่ 2 กระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งชานอ้อย 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องการดำเนินงานด้านการตลาดของ กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์ม ตำบลด่านช้าง 
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 
         1.ข้อมูลการดำเนินงานด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจวิสาหกิจสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิดตาม
วัตถุดิบที่ปลูกในแปลงเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์มแต่ประสบปัญหาขาดความรู้และ นวัตกรรมบางประการเช่นการผลิต 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย สาเหตุมาจากมีสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกันวางขายในห้างสรรพสินค้าหรือ
ร้านค้าในชุมชนซึ่งเป็นสินค้าทดแทนที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เมื่อมีผลผลิตมากขึ้นจึงได้นำออกมาจัดจำหน่ายแก่ลูกค้าโดย
เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น ที่มาจากการรู้จักใช้ประโยชน์จากความหลากหลายหรือทรัพยากรในท้องถิ่นและความคิด
สร้างสรรค์ของคนในชุมชนหากมีการวางแผนที่ดีจะทำให้ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์มในด้าน
การตลาดให้เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นและหากมีตลาดรองรับที่ดีจะสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เลม่อนท
รีย์ฟาร์มอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เสาวณี จุลิ รัชนีกร, 2564) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นการสื่อสาร
ให้ผู้ซื้อทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและเพื่อกระตุ้นให้ผู้ซื้อมีความต้องการที่จะซื้อ 
  2.แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆเช่น มีการเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้ การดำเนินการการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้าในช่องทางที่หลากหลาย ทำให้วิสาหกิจ
ชุมชนได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธาตุพงศ์ นำวัตน์, 2565) วิสาหกิจชุมชนที่มีการเรียนรู้และ
คล่องตัวจะสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสภาพแวดส้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว มี
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ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถผลิตสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดย
คำนึงถึงคุณภาพเป็นหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
  ทั้งนี้ หากกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์ม ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูสามารถ
ต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชานอ้อยได้ จากการวิจัยในครั้งนี้ได้ส่งผลดีต่อการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับ
กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เลม่อนทรีย์ฟาร์มให้มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป 

 
ภาพที่ 3 ผลผลิตถ่านอัดแท่งชานอ้อย 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
         1.วิสาหกิจชุมชนควรจัดหาสถานที่แสดงสินค้าอย่างถาวรสำหรับวิสาหกิจชุมชนประจำจังหวัดโดยให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนสามารถนำสินค้าของตนมาแสดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
         2.วิสาหกิจชุมชนต้องมีการเร่งจัดทำแผนงาน งบประมาณที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกิจการวิสาหกิจชุมชน
ที่เพิ่มจำนวนขึ้นในอนาคต 
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การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากสับปะรด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด 
บ้านจำปาทอง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

Development of Pineapple Products of Ban Champathong Pineapple  
Community Enterprise Nong Pla Pak Subdistrict Si Chiang Mai District   

Nong Khai Province 
ธัญรัศม์ เกียรติสิทธิชัย1 อภิญญา ตั้วสมพงษ์1  ศิริกัญญา แสงจันทร์1 ปริศนา นรชาญ1 ชนิดา หลงเคน1 พิทักษ์ เป้าป่าเถื่อน1 

ธนารีย์ ไชยแสน1 ชลธิชา แก้วเกษ1 และ รัญชน์ สมวงศ์1 
1สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด ตำบลหนองปลาปาก 2) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด 
ตำบลปลาปาก เก็บข้อมูลกลุ่มตัวย่าง ได้แก่ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รองประธานวิสาหกิจชุมชน  ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชน 
และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับประรด จำนาน 
68 คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เลือกใช้คือวิธีการลงพื้นที่สัมภาษณ์สมาชิกภายในกลุ่ม ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด บ้านจำปาทอง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้เผชิญกับปัญหา 
ได้แก่ การแปรรูปยังไม่ถูกหลักอนามัย ทำให้เน่าเร็ว มีการทดลองทำแปรรูปหลายรอบ หลังการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีผลเป็นรูปธรรม ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปมีความแปลก
ใหม่และทันสมัย โดดเด่น สร้างเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 2) เพิ่มช่องทางการจำหน่าย การขายทางออนไลน์สามารถทำให้คน
รู้จักผลิตภัณฑ์มาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภค และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค โดยทั้ง 2 ประการข้างต้น ล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องซึ่ง
กันและกันที่นำมาสู่กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและให้ชุมชนเกิดความมั่งคั่งและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

 
คำสำคัญ: การพัฒนาแปรรูป, ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด 

 

Abstract 
 

The objectives of this study were 1) to study the development plan of fermented vinegar from 
pineapple of the Plaeng Yai Pineapple community enterprises in Ban Champa Thong, Nong Pla Pak 
Subdistrict, Si Chiang Mai District, Nong Khai Province, and 2) to study the operation of the Plaeng Yai 
Pineapple community enterprises according to the development plan. The research samples were sixty-
eight people of the Plaeng Yai Pineapple community enterprises, including the president, the vice president, 
the managers, and members of the community. The research data and information were collected by on-
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site interviewing. The research results showed that the Plaeng Yai Pineapple community enterprises in Ban 
Champa Thong, Nong Pla Pak Subdistrict, Si Chiang Mai District, Nong Khai Province had a problem with 
unhygienic food-processing which quickly polluted the water. This research had made several explicit 
improvements in 1) the outstanding and modern new-look of the processed products creating more value 
to the products, 2) more selling channels such as online applications to quickly reach a lot more customers. 
These improvements led to the development process for more efficient product-processing and 
sustainability in the community. 

 
Keywords: Development of pineapple-based products, community enterprises, pineapple-based products 
 

บทนำ 

ประเทศไทยมีการปลูกผลไม้ในปริมาณมาก และผลไม้ไทยหลายชนิดที่มีศักยภาพในการ ส่งออกจำหน่ายในตลาด
ต่างประเทศโดยเฉพาะในรูปแบบผลไม้สด อย่างไรก็ตามในการจำหน่ายในรูปแบบผลไม้สดมักมีการคัดเกรดเพื่อการส่งออก ทำ
ให้มีผลผลิตส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพต่ำกว่า เช่น มีตำหนิ ขนาดผลเล็ก จะจำหน่ายเพื่อการบริโภคสดภายในประเทศ และอาจพบ
ปัญหาล้นตลาด ราคาตก และ เน่าเสียง่ายระหว่างการรอจำหน่าย (วิชมณี ยืนยงพุทธกา, 2560) หรือจำนวนผลไม้ที่ออกสู่
ตลาดในช่วงฤดูกาลนั้นมีจำนวนมาก และเกินความต้องการของผู้บริโภค  (ภูวกฤษ รุ่งทิวากกรกิจ, 2565) นอกจากนี้สาเหตุ
สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผลไม้ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำเป็นองค์ประกอบมาก จึ งจัดเป็นอาหาร ประเภทเสื ่อมเสียง่าย 
(perishable food) (ไพโรจน์ วิริยะจารี, 2539) แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา ดังกล่าวคือควรให้ความสาคัญกับการแปรรูป
ผลไม้ที่เน้นรูปแบบการเพิ่มมูลค่า(value added) ของผลไม้ไทย (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 โดยให้ ประเทศมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (value-based economy) ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม  

การแปรรูปผลไม้เป็นการแปรสภาพผลไม้ และทำให้ผลไม้นั้นมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้บริโภค หรือผู้
ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งการแปรรูปสินค้าเกษตรจะก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ทั้งทางด้านรูปร่าง เวลา และความสามารถ
ในการเป็นเจ้าของได้ นอกจากนั้นระบบการแปรรูปสินค้าเกษตร ยังทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในตัวผลิตภัณฑ์ และ
ที่สำคัญยังมีส่วนช่วยในการสร้างงาน การรักษาเสถียรภาพของราคาผลผลิต และการเป็นแหล่งรองรับปริมาณผลผลิตเกษตรที่
เป็นส่วนเกินจากปริมาณความต้องการของตลาด (ภูวกฤษ รุ่งทิวากกรกิจ, 2565) การแปรรูปผลไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใน
รูปของอาหารว่างมีอยู่แพร่หลายไม่ว่าจะด้วยวิธีการ ดอง แช่อิ่ม อบแห้ง หยี กวน ตากแห้ง เป็นต้น ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่
หลากหลายและอุตสาหกรรมประเภทนี้สามารถทำได้ในอุตสาหกรรมหลายขนาดไม่ว่าจะเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือแม้
ขนาดใหญ่ ทำให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมประเภทนี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง (ดำรงฤทธิ์ แจ่มสว่าง, 2553) 

สับปะรด เป็นผลไม้ที่คนไทยรู้จักกันดีปลูกได้ทุกพื้นที่ มีพื้นที่เพราะปลูกและผลผลิตสูงที่สุด สัปะรด เป็นพื้นใบเลี้ยง
เดี่ยว สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี มีสรรพคุณที่ดีและยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา สับปะรด จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศเนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมส่งออกสำคัญ และนำไปแปรรูปได้หลาหลาย 
(วันไชย คำเสน และคณะ 2560) เช่น สับปะรดแช่อิ่ม แยมสับปะรด คุกกี้ไส้สับปะรด ฯลฯ  (สุพรรษา ศรีมณี , 2548) รวมถึง
การทำ “น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด” ซึ่งเป็นเครื่องดื่มสุขภาพ นอกจากจะเป็นเครื่องดื่มแล้วยังสามารถนำมาปรุงอาหาร  
หรือด้านความงามก็สามารถนำมาใช้ได้ ซึ่งมีรสและกลิ่นเฉพาะตัว และยังมีสรรพคุณที่ค่อยข้างมาก เช่น เสริมระบบขับถ่าย 
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ดีท็อกลำไส้ ลดน้ำตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอลและความดัน ฯลฯ การนำสับปะรดไปผลิตเป็นน้ำส้มสายชูหมักนั้น ยังเป็น
แนวทางหนึ่งที่สามารถแปรรูปสับปะรดให้เป็นการเพิ่มมูลค่าของสับปะรดด้วย (วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา, 2560) 

กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ.2559 โดยมี
พ่อไพวรรณ อุตมะ ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม หรือผู้ที่ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่สับปะรดขึ้นมา จนสำนักงานเกษตรอำเภอศรี
เชียงใหม่ ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรรวมกลุ่มกันทำการเกษตร และจดทะเบียนเป็น “วิสาหากิจชุมชนสหกรณ์บ้านขุมขำ” จน
ต่อมาได้มีเปลี่ยนแปลงชื่อจดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรด ตำบลหนองปลาปาก” ได้มองเห็นปัญหาของ
สับปะรดที่มีล้นตลาดและราคาตกต่ำที่สุดในปี 2561 ในกิโลกรัมล่ะ 1-2 บาท ซึ่งเป็นปีที่สับปะรดที่ราคาตกในรอบ 10 ปีและ
ในปี พ.ศ.2562 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ GAP พ่อไพรววณ อตุมะ ได้เข้าร่วมโครงการ ในกลุ่มประชุมมีจำนวน68คน 
ในพื้นที่ตำบลหนองปลาปาก ตำบลพรพุทธบาท และตำบลบ้านหม้อ สถาบันการพัฒนาชุมชนภาค 4 ได้แนะนำการการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด เพื่อเป็นการลดการเน่าเสีย เนื่องจากราคาต่ำทำให้สับปะรดส่งออกยากคู่แข่งเยอะ พ่อไพรวรรณ อุต
มะ และสมาชิก 68ราย ได้มีการสนใจที่จะทำสับปะรดแปรรูป เพื่อการขายและการส่งออกที่ง่าย ผลออกมาดีทั้งเป็นที่รู้จักของ
ชุมชนอย่างดี และได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2556 ใน
ปี 2564 ต่อมาได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด เป็น
พื้นที่ปลูกสับปะรดทั้งหมด 873 ไร่ จึงได้ก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ก่อตั้งขึ้นที่ บ้านจำปาทอง บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 9 ตำบล
หนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย มีการสนับสนุนในการทำผลิตภัณฑ์มากขึ้นต่อมา ได้ทำการแปรรูป
ผลผลิตสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่า มี 6 อย่าง ได้แก่ คุกกี้สับปะรด น้ำสับปะรด สับปะรดกวน สบู่ก้อนสับปะรด สบู่เหลวสับปะรด 
น้ำยาล้างจาน จึงทดลองขายให้กับคนในหมู่บ้านปรากฎว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี 

จากการลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด พบว่าสมาชิกในกลุ่มได้มีต้องการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มสมาชิกมีเพียงสับปะรดเป็นวัตถุดิบหลักและยังขาดความรู้ทางบางประการ
ด้านแปรรูปอื่นๆจากผลสับปะรด  ดังนั้น การทำวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาสภาพปัญหาที่วิสาหกิจชุมชนกำลังประสบอยู่ โดย
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีหลากหลายทางเลือกเพื่อเพิ่มรายได้ที่มั่นคง
และยั่งยืน ตลอดจนเป็นแนวทางให้กับกลุ่มอื่นๆ ได้ศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้ได้ 

  
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แนวคิดวิสาหกิจชุมชน แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวคิดสภาพการ
ดำเนินงาน จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) 

วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่มีแนวคิดคล้ายกัน มีความต้องการ เดียวกัน เป็น
แนวทางหนึ่งในระบบเศรษฐกิจชุมชนที่น้ามาใช้สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีผู้อธิบาย เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน อาทิ 
(กรมส่งเสริมการเกษตร 2565) ได้อธิบายว่า วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของ ชุมชนเกี่ยวกบการผลิตสินค้า การให้บริการ
หรือ จัดกิจการอื่น ๆ โดยกลุ่มคน หรือคณะบุคคลที่เป็นสมาชิกของ ชุมชนที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน เป็นเจ้าของ
และร่วมด้าเนินกิจการ มุ่งจัดการทุน ความรู้ภูมิปัญญา และทรัพยากรอย่าง สร้างสรรค์ เป็นกลไก ในการขั บเคลื่อนเศรษฐกิจ 
การสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองอ ยางยางยืน เป็นเครื่องมือแก้ ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สุมิตรา อภิชัย 
2549) ได้อธิบายว่า วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นเมื่อองค์กรหรือชุมชน มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมาย 
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและทุนทาง สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ (วิลาสิณี ชูช่วง 2554) ที่ได้อธิบายว่า 
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การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ต้องให้ชุมชนเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการ เรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างช่องทางการ จัดจ้าหน่าย และการควบคุมต้นทุนการผลิต 

2. แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products) ในทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีในตลาด เรียกว่า นวัตกรรม 

(Innovation) ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ (Product Improvement) และผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการ ทำขึ้นมาเหมือนสินค้าของ
คู่แข่งขัน ดังนั้นที่มาของผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดจากความต้องการ เป็นผู้บุกเบิกหรือเป็น เจ้าแร กในตลาด ต้องการพัฒนาและ
ปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ไป และความต้องการมีสินค้าจ้าหน่ายครอบคลุมทุก
ชนิด เพื่อให้สามารถ ต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ (ปิ่นปินัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์และวนาวัลย์ดาตี้ 2558) สอดคล้องกับการศึกษาของ 
(Armstrong and Kotler 2007) ได้ 
 อธิบายว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ สินค้าหรือบริการหรือความคิดที่ได้ปรับปรุงจากผลิตภัณฑ์เดิมให้มี คุณสมบัติที่ดีขึ้น 
และการศึกษาของ (Fuller 1994) ได้ให้ความหมายของ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ว่า การพัฒนา ผลิตภัณฑ์มีความหมายที่
หลากหลาย แต่มีวัตถุประสงคเ์ พื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสามารถสร้างผลก้าไรและเพื่อ 
 3. สภาพการดำเนินงาน (operational conditions)  
ออกแบบควบคุมกระบวนการผลิต และการออกแบบในการดำเนินธุรกิจในการผลิตสินค้าหรือบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
สร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะมีประสิทธิภาพ ในแง่ของการใช้ทรัพยากรอย่างน้อยเท่าที่จำเป็น และมีประสิทธิภาพใน
แง่ของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบการผลิตทั้งหมดซึ่งเป็นกระบวนการที่แปลงข้อมูล 
เป็นสินทรัพย์หรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือบริการ การปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์ จัดการคุณภาพและสร้างการบริการ การบริหาร
การปฏิบัติการครอบคลุมภาคต่างๆเช่นระบบธนาคารโรงพยาบาล บริษัท การทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ลูกค้าและการใช้
เทคโนโลย ีการดำเนินการเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญในองค์กรพร้อมกับห่วงโซ่อุปทานการตลาดการเงินและทรัพยากรมนุษย์ การ
ปฏิบัติการจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการในแต่ละวันทั้งด้านการผลิตเชิงกลยุทธ์และของสินค้าและบริการ  ในการจัดการการ
ผลิตหรือการบริการมีการตัดสินใจหลายอย่าง เช่น กลยุทธ์การดำเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวน การ
การจัดการด้านคุณภาพ สมรรถภาพ การวางแผนสถานที่การวางแผนการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง แต่ละสิ่งเหล่านี้
ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและหาทางออกที่ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การผลิตหรือการบริการ (OperationsAcademia, 2016) 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด  ตำบล
หนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

2. เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด ตำบลปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย 
 
 
 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 
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 การศึกษาครั้งนี้กลุ่มผู้วิจัยทำการศึกษา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด ตำบลปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Contact Analysis) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด ตำบลปลาปาก ตั้งอยู่ที่ บ้านจำปา
ทอง บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหองคาย ระยะเวลาในการดำเดินการ เดือน
กรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565 

ขอบเขตงานวิจัย 

 1.ขอบเขตด้านพื้นที่ เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่ ไร้สับปะรดในเขต ตำบลปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
อุดรธานี 
 2.ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูจากสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด ตำบลปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนอคาย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ได้แก่ นายไพรวรรณ อุตมะ ประธานกลุ่ม 
นายสมศักดิ์ นวนคำสิงห์ รองประธาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด ตำบลปลากปาก และสมาชิกภายในกลุ่ม รวม
ทั้งสิ้น 68 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อค้นหาสภาพปัญหาและรูปแบบการแปรรูปสับปะรดของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการจัดการความรู้เกี่ยวกับแปรรูปสับปะรด 
2. การเสนอแผนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแผนการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา แปรรูป

ผลิตภัณฑ์ปลาน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาบริบทกลุ่มวิสาหกิจ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด ตำบลปลากปาก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
น้ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ SWOT ร่วมพูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจเพื่อหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และดำเนินการคืนข้อมูล เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับสมาชิกกลุ่ม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บข้อมูลและดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) การวิเคราะห์เชิงบริบทของ
เนื้อหา (Content analysis) และการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive analysis) และนำเสนอให้เห็นถึงข้อค้นพบและ
ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด 
ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปัญหาและศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด ตำบลปลากปาก 
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป กลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่สับปะรด ตำบล
ปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูจากสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด 
ตำบลปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวักหนองคาย มีรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1.เพื่อศึกษาการดำเนินวานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำโขงแม่จ๊อด ตำบลปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย 

1.1 ประวัติความเป็นมาและการดำเนินงาน ตำบลหนองปลาปากเดิมขึ้นอยู่กับตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ 
เมื่อปี พ.ศ.2512 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลหนองปลาปาก ปัจจุบันเป็นตำบลหนองปลาปากที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตการปกครอง
ของอำเภอศรีเชียงใหม่ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองปลาปาก หมู่ 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 บ้านดอนก่อ 
หมู่ 4 บ้านนาโพธิ์ หมู่ 5 บ้านขุมคำ หมู่ 6 บ้านไทยสามัคคี หมู่ 7 บ้านเสียว หมู่ 8 บ้านดงบัง หมู่ 9 บ้านจำปาทอง หมู่ 10 
บ้านดอนก่อ ซึ่งประชากรในตำบลหนองปลาปากจะนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก และมีครัวเรือนทั้งหมด 2,500 ครัวเรือน มี
ประชาชนทั้งหมด 8,000 คน แบ่งเพศชายออกเป็น 4,100 คน แบ่งเพศหญิงออกเป็น 3,900 คน ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชน
เผ่าลาว ,ไทพวน ซึ่งมีการเล่าขานต่อกันมาว่า “คนในสมัยก่อนได้เดินทางไปค้าขายกันระหว่างไทย กับลาว การเดินทางยังไป
มาหาสู่กันอย่างสะดวกสบาย” จึงทำให้เผ่าลาวและไทพวน บางครัวเรือนได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักปักฐานในพื้นที่บ้าน
หม้อ บ้านพานพร้าว จากนั้นได้ย้ายออกมาตั้งเป็นหมู่บ้าน ดังนี้ บ้านเสียว บ้านนาโพธิ์ บ้านหนองปลาปาก บ้านด่อนก่อ บ้าน
ไทยสามัคคี บ้านดงบัง จึงร่วมกันเป็นตำบลหนองปลาปาก ซึ่งตำบลหนองปลาปากมีอายุประมาณ 200 ปี  มีพื้นที่ทั้งหมด 
37,000 ไร่ ส่วนใหญ่การครอบครองที่ดินในตำบลหนองปลาปากเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. โฉนด น.ส 3 และที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ประมาณ 200 ไร่ โดยมีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับ ต.พระพุทธบาท, ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ทิศใต้ ติดกับ ต.
น้ำโมง อ.ท่าบ่อ และ ต.โพนทอง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ด่านศรีสุข อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ซึ่งตำบลหนองปลาปากจะมีลักษณะทางภูมิศาสตร์แบบราบลุ่ม 
ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติ มีบึง มีห้วย ที่ประชากรในตำบลหนองปลาปากได้ใช้ประโยชน์จาก บึงหนองปลาปาก บึงหนองก่อ บึง
หนองอ้อ หนองแหน ห้วยหินลาด ห้วยเสียว จึงทำให้ประชากรในตำบลหนองปลาปากประกอบอาชีพ คือ การทำการเกษตร 
เช่น ทำไร่ ทำนา ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

สภาพการดำเนินการ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่
สับปะรดตำบลปลาปาก 

ด้วยการวิเคราะห์ SWOT 

ความรู้และนวัตกรรมที่
เหมาะสมนำมาใช้ 

การพัฒนาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สับปะรด

อย่างยั่งยืน 
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 1.2 สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จากการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด 
พบว่า 
  1.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่ายสับปะรดผลสดและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด มีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก สับปะรดมีดังนี้ 1)คุกกี้สับปะรด 2)น้ำสับปะรด 3)สับปะรดกวน 4)สบู่ก้อนสับปะรด 5)สบู่เหลว6)
สับปะรด 7) น้ำยาล้างจาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้แบรนด์อุตมะและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับ
สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจ 
  1.2.2 ด้านสภาพการแข่งขัน มีคูแข่งขันทางการตลาดด้านผลิตภัทฑ์แปรรูปจากสับปะรด โดยตามลักษณะ
ภูมิศาสตร์ ดังนี้ 1)ผู้ประกอบการภายในจังหวัด ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด ได้แก่ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนเห็ด บ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2)ผู้ประกอบการภายนอกจังหวัด 
คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดอื่นๆในตลาด 
  1.2.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มแปลงใหญ่ ได้ส่งออกร้านค้าชุมชน 
ห้างสรรพสินค้า top/makro ตลาดสี่มุมปทุมธานี ตลาดรถไฟขอนแก่น ตลาดพันธุ์ทวีร้อยเอ็ด และได้จัดบูธจำหน่ายสินค้า 
จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ไวนิลนำเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ รายการผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการขาย 

 2.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูจากสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด ตำบล
ปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
 จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน (SWOT Analysis) คณะผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่ออธิบายสภาพการ
ดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับประรด บ้านจำปาทอง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
 

จุดแข็ง (Strengths) 

1)กลุ่มวิสาหกิจปลูกสับปะรดและหมักน้ำส้มสายชูถึงทำให้
ต้นทุนต่ำ 
2)กลุ่มวิสาหกิจมีผลิตภัณฑ์จากสับปะรดที่หลากหลาย 
3)กลุ่มวิสาหกิจมีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี 
4)มีความได้เปรียบด้านวัตถุดิบในการผลิต 
5)ได้เปรียบในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
6)ลักษณะด้านการทำธุรกิจมีความได้เปรียบด้านการผลิต
สินค้าที่หลากหลาย 

จุดอ่อน (Weakness) 

1)ขาดความรู้ทางด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
2)ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค 
3)ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดยังไม่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน อย. 
4)น้ำส้มสายชูเป็นสินค้าที่สามารถทดแทนได้ 
5)ขาดความรู้ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
6)ขาดด้านการพัฒนาสินค้าเพื่อต่อยอดทางการตลาด 
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โอกาส (Opportunities) 

1)มีวิทยากรจากภายนอก ได้เข้ามาให้ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการ 
พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
2)หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ไปวาง
จำหน่ายตามงานต่างๆที่หน่วยงานจัดขึ้น เพื่อทำให้กลุ่ม
วิสาหกิจเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 

1)เนื่องจากสภาพอากาศแต่ละฤดูไม่คงที่ ทำให้ผลผลิตของ
สับปะรดของแต่ละฤดูไม่แน่นอน  
2)มีคู่แข่งขันทางการค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทำให้การ
แข่งขันทางการตลาด 
 

 
 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่องการดำเนินงานด้านการตลาดของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับประรด บ้านจำปาทอง ตำบล
หนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

ข้อมูลการดำเนินงานด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจ วิสาหกิจสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิดตามวัตถุดิบ
ที่ปลูกในแปลงสับประรดแต่ประสบปัญหาขาดความรู้และนวัตกรรมบางประการ เช่น การผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ
ช่องทางการจัดจำหน่าย สาเหตุมาจากมีสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกันวางขายในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าในชุมชนซึ่งเป็นสินค้า
ทดแทนที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เมื่อมีผลผลิตมากขึ้นจึงได้นำออกมาจัดจำหน่ายแก่ลูกค้าโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีเอก ลักษณ์
ท้องถิ่น ที่มาจากการรู้จักใช้ประโยชน์จากความหลากหลายหรือทรัพยากรในท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน 
  แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ มีการเรียนรู้ และทํา ให้วิสาหกิจชุมชนได้รับ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง วิสาหกิจชุมชนมีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถผลิตสินค้าและบริการตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
 ทั้งนี้ หากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด บ้านจำปาทอง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคายสามารถต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลของสับปะรดได้ จากการวิจัยในครั้งนี้ได้ส่งผลดีต่ อการดำเนินงานของ
กลุ่มเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่สับปะรดได้มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการแปรรูปอย่างต่อเนื่องโดยควรสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรด
พัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่นและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง  

แนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 1. เสนอแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างคุ้มค่าสูงสุด 
 2. ควรศึกษาลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้ทราบข้อมูลความ
คิดเห็นในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูจากสับปะรดและจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 
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การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรปูจากสับปะรดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ  
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

Enhancement of processed pineapple products for Ban Mo mushroom community 
Si Chiang Mai District, Nong Khai Province 

จุฑามาศ อุปบุตร1 อภิติญา ยศสูงเนิน1  ชมพูนุช อุ่นเที่ยว1 ทิพย์วรรณ บุญเวิน1 
ปริมสุดา ยุพานิชย์1 สุกัญญา หอมสมบัติ1 และ กมณทิพย์ ชูประทีป1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนเห็ด บ้านหม้อ ตำบลบ้าน
หม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  2) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนเห็ด บ้านหม้อ ตำบลบ้าน
หม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประธานกลุ่มสับปะรดแปลงใหญ่ 1 คน ผู้นำ
ชุมชน 1 คน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 คน รองประธานกลุ่มวิสาหกิจ 1 คน และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 14 คน รวม
ทั้งสิ้นจำนวน 18 คน วิธีการศึกษา โดยผู้วิจัยทำการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มประชากร ( In-
depth interview) และใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้วิจัยได้จำแนกผลการศึกษาออกเป็น 2 
ประเด็น 1) สภาพการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ มีการแปรรูปสับปะรดเพื่อจำหน่าย ซึ่งมีการเผชิญ
ปัญหา คือ ด้านกระบวนการผลิต ปัญหาด้านการตลาด ด้านการเงินและบัญชี ผลิตภัณฑ์มีความเป็นนวัตกรรมน้อยและปัญหา
ด้านวัตถุดิบ 2) ผลจากการวิเคราะห์มีแนวทางยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดที่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด(SWOT) เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยเทคนิค (TOWS Matrixs) และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของ
กลุ่มวิสาหกิจมีผลการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์และโมเดล BCG มาประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเป็นการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าต่อกลุ่มวิสาหกิจ 

 
คำสำคัญ: การยกระดับผลิตภัณฑ,์  ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด,  วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ 
 

Abstract 
 

The objectives of this study were as follows: 1 )  to study the operation of Ban Mor mushroom 
garden community enterprise, Ban Mo sub-district, Si Chiang Mai district; Nong Khai Province. 2) To upgrade 
the products of mushroom garden community enterprise, Ban Mo Sub-district, Si Chiang Mai District, Nong 
Khai Province. The research samples were eight teen people of Ban Mor mushroom garden community 
enterprise, including the chairman of Plaeng Yai Pineapple community, the community leader, the president 
of the community enterprise, and fourteen members of the community. For the research methodology, 
the researcher conducted a qualitative study and collected data via in-depth interview and focus-group 
discussion. The results of this research were divided into two aspects. 1 )  Ban Mo mushroom garden 
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community enterprise make processed-pineapples for sale. However, the community was facing some 
problems in production, supplies, marketing, financing, and accounting. In addition, the products lacked 
innovativeness. 2 )  The results of the data analysis suggested that SWOT should be carried out to set up 
marketing strategies using TOWS matrixs. In addition, there were ways to cope with the problems and 
develop the products using BCG model in order to induce the development process for more efficient 
product-processing and sustainability in the community. 
 
Keywords: Product enhancement pineapple, Products Ban Mor, Mushroom Garden, Community Enterprise 
 

บทนำ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอ

ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นแนว
ยาวไปตาม แม่น้ำโขงประมาณ 320 กิโลเมตร โดยมีความกว้างประมาณ 50 - 100 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะ
เป็น ภูเขาสูงทางด้านตะวันตกลาดลงทางตะวันออก บริเวณตอนกลางเป็นที่ราบเรียบจนถึงเนินเขาและเป็นภูเขาทางด้าน
ตะวันออกของพื้นที่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม มีป่าโปร่งและเนินเขาติดต่อระหว่างอำเภอสังคม มีแม่น้ำโขงไหลผ่านทาง
ทิศเหนือ มีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ซึ ่งเป็นแม่น้ำที ่กั ้นพรมแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักงานเทศบาลตำบลศรี เชียงใหม่ และเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
เกษตรกรรมบริเวณริมแม่น้ำโขง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูก ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น การ
ปลูกสับปะรด ปลูกพืชผัก ทำนาปี ทำนาปัง รวมถึงมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้ องการลดปัญหาของการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรตำบลบ้านหม้อ ที่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว คือ มีการใช้
สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในปริมาณที่เข้มข้นมาก ส่งผลให้ดิน ขาดความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตคุณภาพต่ำ 
ปริมาณลดลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกร จึงทำให้เกิดแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหา โดย
ส่งเสริม ให้มีการปลูกพืชผักในโรงเรือน เช่น ผักกินใบ และเห็ด เพื่อเกิดการบริโภคในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ 2561 โดย นายภา
นุวัฒน์ แสงรัตน์ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ และมีสมาชิกภายในกลุ่มจำนวน 16 ราย จุดประสงค์ของ
การจัดตั้งกลุ่ม เนื่องจากเกษตรกรในชุมชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว จึงได้มีมติในการจัดตั้งกลุ่มเพาะเลี้ย งเห็ดและทำ
สวนสับปะรด  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางกลุ่มได้ยุติการเพาะเห็ด จึง
เหลือแค่การทำสวนสับปะรดเพียงอย่างเดียว สับปะรดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อเป็นสายพันธุ์ “ปัตตาเวีย” 
ของอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากสับประรดที่อื่น คือ มีผลทรงรี ร่องตาตื้น ก้านสั้น เปลือก
บาง เนื้อสับปะรดมีเส้นใยละเอียดและมีสีเหลืองเข้มหรือสีน้ำผึ้ง มีกลิ่นหอม รสชาติหวานฉ่ำ แกนหวานกรอบ รับประทานแล้ว
ไม่กัดลิ้น ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน GI แต่ในขณะเดียวกันก็พบปัญหาของการทำสวนสับปะรดของกลุ่มเกษตรกรตำบลบ้านหม้อ
คือ ผลสับปะรดในสวนจะมีขนาดไม่เท่ากัน มีทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ซึ่งสับปะรดผลเล็ก  เราเรียกว่า สับปะรด ตกเกรด
หรือสับปะรดลูกกอล์ฟ  เมื่อนำไปจำหน่ายจะไม่ได้ราคาตามที่เกษตรกรต้องการ กลุ่มเกษตรกรจึงมีความคิดที่ จะนำผล
สับปะรดเหล่านี้ไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาต่างประเทศ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างผิดแผกไปจากเดิม
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ที่มีอยู่ ทั้งนี้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลที่ต้องการเพิ่มมูลค่า
ให้แก่ผลิตภัณฑ์และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค (Grisanaputi, 2016) เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนได้เผชิญกับปัญหาและ
อุปสรรคในหลายด้าน ทั้งการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ คือ การผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและ
ไม่ได้มาตรฐาน ขาดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม (พชรพร วงษ์วาน, 2563) ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงควรนำ
ความรู้สมัยใหม่ท้ังด้านการผลิต การตลาดและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่ม ตรงกับความต้องการเพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค (Kasornbua, 2013) โดยเฉพาะการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร ต้องเน้นความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ โดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน
เป็นสำคัญ (Rattanaphan, Rattanaphan, & Sae-Wong, 2018) 

จากการลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจสวนเห็ดบ้านหม้อ พบว่า กลุ่มยังขาดองค์
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูป ขาดเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแปรรูปบางอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาแปร
รูปสับปะรด ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญในการแปรรูปสับปะรด สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ และอีกทั้งยังขาดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ภายในกลุ่ม ขาดวิธีการแก้ปัญหา ดังนั้นคณะผู้วิจัยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงได้มีแนวคิดในการแก้ปัญหาและพัฒนาการแปร
รูปสับปะรด โดยใช้ จุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพภายในท้องถิ่น ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์
ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกภายในกลุ่ม ในการนำมาสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่คำนึงถึงคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย ได้มาตรฐาน สามารถ
แข่งขันในเชิงธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจและชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนเห็ด บ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด

หนองคาย 
2. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนเห็ด บ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด

หนองคาย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้กลุ่มผู้วิจัยทำการศึกษาเชิงคุณภาพ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรด เพื่อให้เกิดความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์ และเกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูป ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ  ตำบลบ้านหม้อ 
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกรกฏาคม 2565 – เดือนกันยายน 2565  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  คือ ประธานกลุ่มสับปะรดแปลงใหญ่ 1 คน ผู้นำชุมชน 

1 คน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 คน รองประธานกลุ่มวิสาหกิจ 1 คน และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 14 คน รวมทั้งสิ้น
จำนวน 18 คน 
 

พื้นที่ศึกษา 
ศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ เลขที่ 218 หมู่ 2 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
วิธีการศึกษา 
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ผู้วิจัยทำการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มประชากร ( In-depth interview) และใช้การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับประธานกลุ่มสับปะรดแปลงใหญ่ ผู้นำชุมชน ประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวน
เห็ดบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปและจำหน่ายสับปะรด  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) การวิเคราะห์เชิงบริบทของเนื ้อหา 

(Content analysis) และการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive analysis) 
 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปัญหาและศักยภาพของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจ

ชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ  ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  เพื่อ เสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ  ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แนวคิดวิสาหกิจชุมชน และแนวคิดการวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจาก

การทบทวนวรรณกรรม พอจะสรุปสาระสังเขปของแต่ละแนวคิดได้ดังต่อไปนี้ 
1.แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มงานพัฒนาวิสาหกิจเกษตรชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร (2549) ได้อธิบาย ความหมายของวิสาหกิจชุมชนไว้ว่า 

วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ Small and micro community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิต
สินค้า การให้บริการหรืออื่นๆที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชนและระหว่างชุมชน หรือกล่าวโดย การประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการการพึ่งตนเอง 
ซึ่งทุนของชุมชนนั้นก็จะหมายรวมถึง ทรัพยากร ผลผลิตทางการเกษตร ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีขอ งท้องถิ่น  
ซึ ่งสอดคล้องกับกัญญามน อินหว่างและคณะ  (2554) กล่าวว่า “วิสาหกิจชุมชน” (Small and Micro community 
Enterprise - SMCE) จัดเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ไม่มีรูปแบบ ไม่ได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเพ่งและพานิชย์ การ
สนับสนุนจึงไม่เป็นระบบและไม่เป็นเอกภาพ ทําให้มีปัญหาในการดําเนินงาน เพราะวิสาหกิจชุมชนบางแห่งไม่เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนและบางครั้งมีการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ไม่ตรงความต้องการที่แท้จริง วิสาหกิจชุมชน 
จะต้องมีการประกอบการ ที่มีภูมิปัญญาขององค์กรชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยที่สมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัย
การผลิต ทั้งด้านการผลิต การค้าและการเงิน และต้องการให้ปัจจัยการผลิต และทรัพยากรทุกขั้นตอน เพื่อการเรียนรู้ของ

การดำเนินงานและปัญหากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

1. การสนทนากลุ่มย่อย 
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
3. การวิเคราะห์ SWOT 

การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

 

แนวทางการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1. ด้านรูปแบบ 
2. ด้านคุณภาพ 
3. ด้านอัตลักษณ์ 
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ชุมชน ให้เกิดดอกผล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการผลผลิต ซึ่งมิได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการสร้างกําไรทางการเงิน
เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงกําไรทางสังคม ได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชน และความสงบสุขของสังคม ยึดโยงเป็นโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเป็นส่วนต่อยอดให้ระบบเศรษฐกิจข้างบนแข็งแรงเพราะรากฐานที่แข็งแรง และ
สอดคล้องกับเสรี พงศ์พิศ (2548) กล่าวว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่มุ่งแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติ หรือสร้างผลิตภัณฑ์
หรือผลิตผลโดยครอบครัวในชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ที่สูงขึ้นให้แก่
ชุมชน โดยมีหลักการคิดที่สำคัญ คือ การสร้างความหลากหลายให้แก่ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุ มชนเพื่อให้เกิดการ
บริโภคกันภายในชุมชนแบบพึ่งพาตนเองอันเป็นการลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัว ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่
ตนเอง และมีคุณธรรมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกันในชุมชน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ในการสร้าง
กำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียวและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภควิสาหกิจชุมชนเกิดจากการที่คนกลุ่มหนึ่งในชุมชนมาร่วมมือกัน
ผลิต การแปรรูป การจัดการทรัพยากร การจัดการทุน การจัดการตลาดโดยมีการซื้อขายในลักษณะสหกรณ์ แต่แตกต่างกันที่
ระเบียบและกฎเกณฑ์ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเน้นการแบ่งปันการช่วยเหลือกันมากกว่าการแข่งขัน วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นหน่วยที่ทา
ให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ การช่วยเหลือกันของคนในชุมชน  

2.แนวคิดการวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
คณะวิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน  2) 

ด้านปัญหาและอุปสรรค ในภาพรวมของ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ตามหลักการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก (SWOT Analysis) (ปาณเดชา ทองเลิศ, 2563) 

1) ศักยภาพทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภายในท้องถิ่น หมายถึง ศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูปวัตถุดิบ รวมถึงองค์
ความรู้หรือต้นทุนทางวัฒนธรรมในการแปรรูปจากภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน ล้วนมีความสำคัญในการ
ประเมินคุณสมบัติขอผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2) การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค 
Wheelen and Hunger (2004) การวิเคราะห์ SWOT หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุม
ขอบเขตของปัจจัยที่กว้าง ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับชลธิชา สายศิลา  
(2561) กล่าวว่า การวิเคราะห์ SWOT ทำให้มีข้อมูลในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งของ
องค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถกำหนดกลยุทธ์ที ่มุ ่งเอาชนะอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับ การวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร 
และความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูล เพื่อก าร
ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธี
ปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจ สถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย 

2.1) จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่า
ปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่ควรนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้และควรดำรงไว้เพื่อการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 
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2.2) จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ 
เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อยข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร 

3) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาส
และอุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจาก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทาง
สังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา
และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่ ๆ และพัฒนาการทางด้านเครื ่องมืออุปกรณ์ที ่จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 

     3.1) โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่
สามารถส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินการขององค์กรในระดับมหภาค และองค์กร
สามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข้มแข็งขึ้นได้ 

     3.2) อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถ
ส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางทางตรงและทางอ้อมซึ่งองค์กรจะต้องหลีกเลี่ยงหรือ
ปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้ 

3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่จับต้องได้ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยมี  เกณฑ์จำแนกประเภทของ

ผลิตภัณฑ์ (วรรณพรรธน์ ริมผดี, 2554) ประกอบด้วย 1) เกณฑ์อายุใช้งาน แบ่ง ได้ 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์คงทนและ
ผลิตภัณฑ์ไม่คงทน  2) เกณฑ์ทางกายภาพ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 3) 
เกณฑ์ผู้ใช้ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ เกษตรกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านรูปแบบ ด้านบรรจุภัณฑ์  ด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (วรรณพรรธน์ ริมผดี , 2554) ประกอบด้วย 1) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 4) การพัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑ์ 5) การพัฒนาด้านภูมิปัญญา 
6) การพัฒนาเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้ง ผู้วิจัยได้จำแนกผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น รายละเอียด ดังนี้ 
1. ศึกษาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนเห็ด บ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด

หนองคาย 
     1.1 ประวัติความเป็นมา พบว่า วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอ ศรีเชียงใหม่จังหวัด

หนองคาย ได้ทำการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจขึ้นในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยนายภานุวัฒน์ แสงรัตน์ เป็นประธานกลุ่ม 
จุดประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มในครั้งแรก เนื่องจากต้องการลดปัญหาของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  และปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็น
ปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรตำบลบ้านหม้อ ที่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น การปลูกสับปะรด ปลูกพืชผัก ทำนาปี ทำนาปัง  



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

316 
 

โดยมีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในปริมาณที่เข้มข้นมาก ส่งผลให้ดิน  ขาดความอุดมสมบูรณ์ผลผลิต
คุณภาพต่ำ ปริมาณลดลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ  สุขภาพอนามัยของเกษตรกร จึงทำให้เกิดแนวทางการป้องกันและ
แก้ปัญหา โดยส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักในโรงเรือน เช่น ผักกินใบ และเห็ด เพื่อเกิดการบริโภคในครัวเรือน  และสร้างรายได้
ให้กับชุมชน ดังนั้นจึงได้มีการรวมกลุ่มทำโรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ดขึ้น ตาม โครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อบรรเทาภัย
แล้งปี 2558 – 2559 นอกจากนี้ทาง กลุ่มยังได้การสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร และกระบวนการผลิตจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย และในระยะต่อมาได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคีเครือข่าย ผนวกกับภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปวัตถุดิบในชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้ สร้างอาชีพ ที่จะนำมาซึ่งการพึ่งพาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนภาพรวม ของประเทศในอนาคต 

     1.2 สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จากการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวน
เห็ดบ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พบว่า 

     1.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจสวนเห็ดบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  พบว่า 
ผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่มวิสาหกิจสวนเห็ดบ้านหม้อ คือ เห็ดชนิดต่างๆ และสับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวีย ซึ่งในช่วงหลังทางกลุ่ม
วิสาหกิจไม่ได้ทำการเพาะปลูกเห็ด เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงเหลือสับปะรดเพียงอย่างเดียว และมีผลิตภัณฑ์ภายใน
กลุ่ม ดังนี้ น้ำสับปะรด ราคา 45 บาท แยมสับปะรด ราคา 45 บาท สับปะรดกวน ราคา 50 บาท สับปะรดกำมี่แบบกระปุก 
ราคา 120 บาท สับปะรดกำมี่แบบถุง ราคา 60 บาท สับปะรดกรอบแบบกระปุก ราคา 100 บาท สับปะรดกรอบแบบถุง 
ราคา 35 บาท สับปะรดอบแห้ง ราคา 35 บาท คุกกี้สับปะรด ราคา 89 บาท น้ำพริกสับปะรด ราคา 35 บาท น้ำพริกสับปะรด
ก้างปลา ราคา 35 บาท น้ำพริกสับปะรดกางปลาแบบกระปุกแก้ว ราคา 45 บาท ชาผลไม้ ราคา 120 บาท 

     1.2.2 ด้านสภาพการแข่งขัน พบว่า มีคู่แข่งขันทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด โดยตาม
ลักษณะภูมิศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 1) ผู้ประกอบการภายจังหวัด ได้แก่ กลุ่มสตรีบ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่  จ.
หนองคาย มีการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด เช่น น้ำสัปปะรด แยมสับปะรด 2) ผู้ประกอบการภายนอกจังหวัด คือ 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำซอสอเนกประสงค์ เช่น วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแร้ง จังหวัดตราด 

     1.2.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ ตั้งอยู่ที่ 218 หมู่ 2 ตำบล
บ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130 ช่องทางการติดต่อ 0929659541 จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่ม งานแสดง
สินค้ายังสถานที่ต่างๆ ฝากวางจำหน่ายของฝากจังหวัดหนองคาย และจำหน่ายทาง Facebook ชื่อเพจ สวนวรัญญา 

     1.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนเห็ดบ้านหม้อ มีการจัดการแสดง
สินค้าหรือการจัดตั้งบูธแสดงสินค้ายังสถานที่ต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์สินค้าทาง Facebook ชื่อเพจ สวนวรัญญาและยังมี
การส่งเสริมการขาย ด้วยวิธีการ ลด แลก แถม ในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  

     1.3 ปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
     1.3.1 ด้านกระบวนการผลิต พบว่า ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพสม่ำเสมอ เนื่องจากขาดความ

พร้อมทางด้านอุปกรณ์ สถานที่ผลิตคับแคบและไม่ถูกสุขลักษณะ  
     1.3.2 ปัญหาด้านการตลาด พบว่า มีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สวยงามและยังไม่ทันสมัย สมาชิกภายในกลุ่มขาด

ความรู้เรื่องการตลาด โดยทางกลุ่มวิสาหกิจ ขาดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ที่สม่ำเสมอ ทำให้ผู้บริโภคไม่รู้จักแบรนด์
และสินค้า 

     1.3.3 ด้านการเงินและบัญชี พบว่า สมาชิกภายในกลุ่มยังขาดความรู้ในเรื่องการจัดทำบัญชีแบบมาตรฐาน  
     1.3.4 ผลิตภัณฑ์มีความเป็นนวัตกรรมน้อย พบว่า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย  
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     1.3.5 ปัญหาทางด้านวัตถุดิบ พบว่า ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรด ผลผลิตจากทางไร่จะมี 4 ขนาด 
ดังนี้ ขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากกว่า 2 กิโลกรัม ถึง 3 กิโลกรัม ขนาดกลางมี 1.5 – 2 กิโลกรัม ขนาดเล็กมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม 
และขนาดตกเกรด จะมีขนาด 3 – 5 กรัม หรือเรียกว่า “สับปะรดลูกกอล์ฟ” สับปะรดที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี จะนำไป
จำหน่ายยังคนกลางหรือผู้บริโภค สวนผลผลิตที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน จะนำไปขายในราคาผลผลิตตกเกรด ซึ่งอาจจะมีราคาที่ถูก 
ไม่คุ้มกับต้นทุน 

2. การยกระดับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนเห็ด บ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย 

     2.1 แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดของวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อค้นหาศักยภาพของกลุ่มโดยใช้ SWOT และนำมากำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดด้วย
เทคนิค TOWS Matrixs มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ SWOT 
 
                      ปัจจัยภายใน 
 
ปัจจัยภายนอก 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1.สมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจมีความ
สามัคคี 
2.วัตถุดิบได้รับมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ 
3.กลุ่มมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด
ที่หลากหลาย 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
1.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดยัง
ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย. 
2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดยังไม่
เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค 

โอกาส (Opportunities) 
1.หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การ
สนับสนุนด้านองค์ความรู้อุปกรณ์ และ
เครื่องจักร 
2.หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้พื้นที่
ในการจัดจำหน่ายสินค้า 
3. ผู้บริโภคนิยมทานสับปะรดรสชาติ
หวาน กรอบ 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
(S1, O1) สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจ   มี
ความพร้อมในการรับองค์ความรู้และ
รับการพัฒนาด้านต่างๆ จากหน่วยงาน
ภายนอก 
(S2,S3,O1) พัฒนาผลิตภัณฑ์    แปร
รูปจากสับปะรดให้มีอัตลักษณ์และมี
ความหลากหลาย 
 
 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
(W1,O1) ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน
รัฐเพื ่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรการ 
ผมช หรือ อย. 
(W1, O2) สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากสับปะรดภายใต้แบรนด์ 
“วรัญญา” ให้เป็นที่รู้จัก 

อุปสรรค (Threats) 
1.สภาพอากาศและฤดูกาลผันผวนต่อ
วัตถุดิบ 
2. ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อ
กำลังซื้อของผู้บริโภค 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
(S2 ,T3)  ศ ึกษาความต ้องการของ
ผู้บริโภค เพื่อนำมาสร้าง 
กลยุทธ์ทางการตลาด  

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
(W2,T3)  จ ัดให ้ม ีการส ่ง เสร ิมทาง
การตลาด ในช่วงเทศกาล หรือออกบูธ
แสดงสินค้าตามงานต่างๆ  
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3.มีคู่แข่งขันจำนวนมาก (W2,T2) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
สับปะรด ให้ได้รับมาตรการ ผมช หรือ 
อย. เพื่อเพิ่มมูลค่า 

 
     2.2 แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดของวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ อำเภอศรี

เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  
จากการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนเห็ดบ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย มี

รายละเอียด ดังนี้  
     2.2.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO) จากการวิเคราะห ์พบว่า (S1, O1) สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจ  มีความพร้อมในการ

รับองค์ความรู้และรับการพัฒนาด้านต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก  (S2,S3,O1) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดให้มีอัต
ลักษณ์และมีความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สรรเพ็ญ เพียรจัด พร้อมคณะ (2564)ได้ศึกษา รูปแบบการ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการของอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
พบว่า แผนปฏิบัติการเชิงผลลัพธ์เป็นแผนร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางในการเดินทางไปสู่ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีกับภาคีเครือข่ายกำหนดวัต ถุประสงค์ เป้าหมาย  และ
ประโยชน์ร่วมกันโดยมีแนวทางการบูรณาการการประชุมร่วมกัน ก่อให้เกิดพลังในการทำงานสู่การยั่งยืนแต่ไม่เอาเวลามาเป็น
ตัวต้ัง 

     2.2.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) จากการวิเคราะห์ พบว่า (W1,O1) ขอคำแนะนำจากหน่วยงานรัฐเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรการ ผมช หรือ อย. (W1, O2) สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดภายใต้แบรนด์ “วรัญญา” ให้
เป็นที่รู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ (2559) ศึกษา กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของธุรกิจ
ขายตรงในประเทศเวียดนาม พบว่า การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจไทยได้ประสบกับปัญหาอุปสรรคในเรื่องความสามารถใน
การเข้าถึง แหล่งทุน ทําให้ผู้ประกอบการขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนากิจการของตนขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
นอกจากนี้ยัง พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (SMEs) ยังมี จุดอ่อนในด้านอื่นๆ เช่น ขาดการบริหารจัดการที่ดี 
ขาดทักษะในการสื่ออสารภาษาต่างประเทศ รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐได้ ประเด็นปัญหาดังกล่าวทํา
ให้หน่วยงานภาครัฐในหลายหน่วยงานพยายามส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านต่างๆ ทั้ง
การเงิน การตลาด การบริหาร จัดการ และการนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีความกระชับ และ คล่องตัวมากขึ้น 

     2.2.3 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) จากการวิเคราะห์ พบว่า (S2,T3) ศึกษาความต้องการของผู้บริโภค เพื่อ
นำมาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปรีชา ปั้นกล่า (2562) ได้ศึกษา การสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์สำหรับติดตั้งในโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนควรมีการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะน้ัน โดยใช้วัตถุดิบ
จากท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ความงาม เอกลักษณ์ที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางความรู้สึกและคุณค่าทางจิตใจแก่ผู้บริโภคได้ ผลิตภัณฑ์นั้น
จะเป็นตัวสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้ซื้อสิ้นค้าได้เป็นอย่างดี ผู้บริโภคจะเลือก สินค้าที่มีความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร ผู้บริโภคจะ
มี ความคิดการรับรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงผลิตภัณฑ์กันคนละแบบ แต่ถ้ามองในรายบุคคลก็ยังคงมีมุมมองที่แต่ละคนก็ไม่
เหมือนกัน ผู้บริโภคส่วนมากจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ ที่ตรงตัวกับผู้ซื้อและองค์ประกอบบนผลิตภัณฑ์ ล้วนมีอิทธิพล
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กับการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคและเป็นตัวเลือกอันดับต้นของผู้บริโภค รูปแบบ ผลิตภัณฑ์สามารถดึงดูดให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างง่ายดาย 

     2.2.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT) จากการวิเคราะห์ พบว่า (W2,T3) จัดให้มีการส่งเสริมทางการตลาด ในช่วง
เทศกาล หรือออกบูธแสดงสินค้าตามงานต่างๆ  (W2,T2) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด ให้ได้รับมาตรการ ผมช หรือ 
อย. เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อนุวัต สงสม (2559) ได้ศึกษา การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  กรณ๊ศึกษาธุรกิจสมัยใหม่ พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ด้านการส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สามารถทําให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในการเลือกและกระตุ้นการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ควรมีการจัดโปรโมชั่น 1 แถม 1 เฉพาะช่วง วันเวลา ทั้งหน้าร้านและผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเสนอโปรโมชั่น
พิเศษเพื่อกระตุ้นให้ซื้อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีการลดราคาพิเศษ ในช่วงเทศกาล ผลิตภัณฑ์มีการให้ของแถมเมื่อซื้อสินค้าครบ
ตามจํานวน และการแจกผลิตภัณฑ์ มีแนวโน้มที่ลูกค้าจะมีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือมากด้วย 

     2.3 ความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจสวนเห็ดบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  คือ การพัฒนา
แปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรด ให้ออกมาในรูปแบบหลากหลายและครบวงจร ที่ทำให้สร้างมูลค่าพร้อมทั้งยังสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน  จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค  SWOT พบว่า กลุ่มวิสาหกิจสวนเห็ดบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย มีจุดแข็ง (Strengths) คือ ได้รับมาตรฐาน Geographical Indication หรือ GI เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใน
การบ่งบอกถึงความพิเศษของวัตถุดิบ จุดอ่อน(Weaknesses) คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดและเห็ดยังไม่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนอย.เนื่องจากสถานที่การผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน ส่วนด้านโอกาส(Opportunities) คือ มีการนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจไปนำเสนอในงานต่างๆ และยังมีหน่วยงานจากกิจกรรมภาครัฐและจังหวัดที่วิสาหกิจชุมชนสามารถนำผลิตภัณฑ์ 
ชุมชนไปนำเสนอขายและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และอุปสรรค(Threats) คือ สภาพอากาศและฤดูกาลที่ไม่คงที่ ส่งผลให้
ได้ผลผลิตและมาตรฐานที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี 

จากการศึกษาสภาพการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจสวนเห็ดบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เมื่อ
ทราบข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาใช้สู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในทุกกระบวนการ ทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ จนสามารถใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด ของกลุ่มวิสาหกิจสวนเห็ดบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย 

     2.4 ด้านสัมพันธ์ภายในกลุ่มวิสาหกิจสวนเห็ดบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เนื่องจากเป็น
วิสาหกิจที่ สมาชิกในชุมชนบ้านหม้อ ซึ่งมีความผูกพันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมถึงมีความสามัคคี ที่มีความสนิทสนม
กัน พร้อมให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพความอาวุโส ตลอดจนการเคารพกฎระเบียบกฏิกาของกลุ่ม เพื่อความสัมพันธ์อันของ
สมาชิกในระยะยาว และเป็นไปตามหลักการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ มีสมาชิก 16 คน 
ซึ่งได้กำหนดหน้าที่โดยสังเขป ดังนี้ (1)ประธานกลุ่ม นายภาณุวัฒน์ แสงรัตน์ จำนวน 1คน (2)รองประธานกลุ่มจำนวน1คน มี
หน้าที่ช่วยเหลืองานประธาน อาทิ กำหนดเป้าหมาย ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย 
(3)เลขานุการ จำนวน 1 คน มีหน้าที่จัดประสานงานการประชุม หรือการดำเนินกิจการต่างๆของกลุ่ม และการดูแลข้อมูล
เอกสาร (4)เหรัญญิก จำนวน1คน ทำหน้าที่จัดทำระบบบัญชี จัดทำแผนงบประมาณการเงินทุน อย่างไรก็ดี ถึ งแม้โครงสร้าง
องค์กรจะเป็นแนวดิ่ง แต่ทางกลุ่มมีหลักการบริหารงานโดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม และให้ความสำคัญต่อมัติของที่
ประชุม โดยมีโครงสร้างองค์กร ดังนี้   
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ภาพที่2 โครงสร้างกลุ่มวิสาหกิจสวนเห็ดบ้านหม้อ 
 
จากรายละเอียดข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในแต่ละ

ฝ่ายไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งหากมีการกำหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน การปฏิบัติตาม
หน้าที่ย่อมมีความชัดเจนด้วย ซึ่งจะอำนวยผลสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย ตลอดจนปัญหาและความขัดแย้งภายในกลุ่มก็มีโอกาส
เกิดขึ้นได้น้อย หากชวนพิจารณาอีกมุม หนึ่งจะเห็นว่า สมาชิกในกลุ่ม มีเพียง 16 คน โดยกลุ่มวิสาหกิจมีความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กระนั้น ทางกลุ่มก็มีกลไกเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้ประโยชน์จากการดำเนินงานของกลุ่ม 
อาทิ การรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านที่ทำการปลูกสับปะรด การจำหน่ายสินค้าแปรรูปสับปะรดให้กับชาวบ้านในราคาที่ถูกกว่า 
การจ้างชาวบ้านในบางช่วงของการผลิต เป็นต้น 

     2.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย จากการลงพื้นที่สำรวจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อทำให้ทราบถึงปัญหาที่พบจึงมีแนวทางการแก้ไข
โดยรายละเอียด ดังนี้ 

     2.5.1 ด้านกระบวนการผลิต แนวทางการแก้ปัญหา คือ ทางวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อได้มีการ
ประชุมภายในกลุ่มจึงได้ข้อสรุปว่าเนื่องจากสถานที่ในการผลิตคับแคบ ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการผลิตจึงมีการจึงมี
การขอความร่วมมือจากชุมชนที่ใกล้เคียงในการขอใช้อุปกรณ์บางส่วนในการผลิต  

     2.5.2 ด้านการตลาด แนวทางการแก้ปัญหา คือ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อได้มีการขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยในการแนะนำให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยนอกจากนั้นยังมี
การขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในการแนะนำการใช้สื่อออนไลน์  

     2.5.3 ด้านการเงินและบัญชี แนวทางการแก้ปัญหา คือ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อให้
สมาชิกในกลุ่ม ร่วมเข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบื้องต้นกับสถานศึกษาและมีการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการ
จัดทำระบบการเงินและการบัญชีภายในกลุ่มวิสาหกิจ  

     2.5.4 ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นนวัตกรรม แนวทางการแก้ปัญหา คือ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ด
บ้านหม้อได้มีการขอความร่วมมือจากสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้การช่วยเหลือในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ใหม่
ที่มีการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ภายในกลุ่มให้มีความแปลกใหม่มากขึ้น 

     2.5.5. ปัญหาทางด้านวัตถุดิบ แนวทางการแก้ปัญหา คือ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ ได้มี
การประชุมภายในกลุ่มเกี่ยวกับแก้การปัญหาผลผลิตที่ตกเกรด จึงได้ข้อสรุป คือการนำผลิตสับปะรดที่ตกเกรด หรือสับปะรด
ลูกกอล์ฟนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ  
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     2.6. ผลการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทำให้ทราบถึง
สภาพปัญหาและข้อจำกัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จึงได้นำองค์ความรู้
ที่มีมาใช้ในการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

     2.6.1 ด้านความสัมพันธ์เครือข่ายภายนอก หมู่บ้านหม้อ ชาวบ้านมีความเป็นเครือญาติกันสูง มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเคารพความอาวุโส ด้านเครือข่ายภายนอก มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับหมู่บ้านใกล้เคียง หน่วยงานต่างๆ
ทั้งหน่วยงานในระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น นอกเหนือจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่บ้านและกลุ่มสมาชิกแล้ว ทางกลุ่ม
ยังมีเครือข่ายภายนอกที่ทรงพลังโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน และหลาย
องค์กร ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำและแก้ปัญหาต่างๆ ที่ต้องทำอย่างประสานสอดคล้องกันตั้งแต่กระบวนการและ
กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่และ
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายที่คำแนะนำในการปลูกสับปะรดที่มีสายพันธุ์ปัตตาเวีย ที่มีเนื้อหวานฉ่ำ สีเหลืองเข้ม ไม่กัด
ลิ้น ได้รับมาตรฐาน GI สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาค 4 ให้คำปรึกษา
ทางด้านผลิตภัณฑ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ให้คำปรึกษาทางด้านผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้
คำปรึกษางานทางด้านการตลาด การสร้างเว็บไซต์และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยงานสำคัญที่ได้ให้ 
ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ ่มวิสาหกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 
สร้างสรรค์นวัตกรรม  

      2.6.2 การมีแผนระดมสมอง/เรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ สมาชิก
ภายในกลุ่มจะมีการรวมกลุ่มประชุม เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดย
การนำภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น ผสมผสานกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกในการออกแบบ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อได้มีการวางแผนและแบ่งหน้าที่ในการ
ดำเนินงานตามความถนัดของสมาชิกภายในกลุ่มที่มีพยายามดึงศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด ส่งเสริมให้
มีการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม อีกทั้ งยังได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้
ทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ ที่มีความสนใจ 

     2.6.3 การจัดทำแผนการตลาด โดยได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์ 
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ มาประกอบสำหรับการพัฒนาแผนการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดทำช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook และ Marketplace เนื่องจาก
ช่องทางนี้สามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นจำนวนมาก ใช้งานง่ายมีความสะดวกรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายน้อย เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ขายสินค้าให้หลากหลายขึ้นจากแต่เดิมที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ มีการจำหน่ายออฟไลน์โดยจำหน่าย ณ ที่ทำ
การกลุ่ม ที่มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน คนต่างตำบล ต่างอำเภอ และมีการโทรสั่งจากต่างจังหวัดในจังหวัดใกล้เคียงเป็น
การขยายลูกค้าไปยังบริเวณโดยรอบข้างของจังหวัดหนองคาย งานแสดงสินค้ายังสถานที่ต่างๆ ฝากวางจำหน่ายของฝาก
จังหวัดหนองคายให้กับกลุ่มเป้าหมาย และนำข้อมูลจากการศึกษาสภาพแวดล้อมของกิจการผ่านการวิเคราะห์ SWOT โดยการ
นำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกิจการมาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาด ลดความเสี่ยงและกำหนดแนวทางพัฒนาการขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการผนวกจุดแข็งและโอกาสมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งข้นให้กับกิจการ ลดทอนจุดอ่อนและอุปสรรคให้น้อยลง 
โดยมีปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จ ดังนี้ 

(1) รสชาติ คุณภาพ ความสะอาด และราคาของสินค้า ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีผลต่อลูกค้าทั้งในเรื่องการ
ตัดสินใจซื้อ การไว้วางใจ ความผูกพันต่อสินค้า และการบอกต่อ 
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(2) ช่องทางการขายสินค้า นอกเหนือจากการขายผ่านสมาชิกในกลุ่มแล้ว ควรสร้างเครือข่ายตัวแทนการขาย
สินค้าให้มากขึ้น อาทิ ตามตลาดชุมชน ตลาดสดในตัวอำเภอศรีเชียงใหม่ และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย เป็นต้น 
เนื่องจากเป็นสินค้าบริโภค ด้านการขายสินค้าทางออนไลน์ได้สร้าง Page Facebook ขึ้น โดยการนำตราผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อมาเป็นภาพโพรไฟล์ (Profile) ที่สะท้อนถึงความเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนำมาเป็นภาพ
หน้าปกโพรไฟล์ เพื่อสร้างความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับสิ่งที่นำมาสู่สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมของการขายสินค้า 
คือ การขายสินค้าและการทำการตลาดผ่านทางออนไลน์ โดย Page Facebook ภายใต้ชื่อ "สวนวรัญญา" ซึ่งนอกเหนือจาก
การขายสินค้าแล้ว ช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่สื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี  

ดังนั้น การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ด้านกระบวนการผลิตเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่อลูกค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าจดจำและมีความผูกพันกับสินค้า ทำให้เกิดการสั่งซื้อสินค้า 
และที่สำคัญการสื่อสารผ่าน Facebook เป็นช่องทางที่สะดวก เข้าถึงง่าย และมีต้นทุนต่ำ และเป็นช่องทางเพิ่มยอดขายที่มาก
ขึ้น จึงถือว่าเป็นช่องทางการขายสินค้าและการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ 

     2.7 โมเดล BCG และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ จากการศึกษา ทำให้ทราบถึงปัญหาและข้อจำกัดของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จึงได้นำองค์ความรู้โมเดล BCG มาร่วมใช้ในการแปรรูป
สับปะรดสู่ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

     2.7.1 การนำโมเดล BCG มาประกอบใช้ในการพัฒนาภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อได้มีการ
นำองค์ความรู้ใหม่ BCG Model มาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ BCG Model คือ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะ
พัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
ชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู ่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว ( Green 
Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้ มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนา
สังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน 
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ภาพที่3 BCG Model  
(ที่มา: https://www.nxpo.or.th) 

 
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราได้คิดต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กระบวนการผลิตเกิดของเสียน้อยที่สุด (Eco – design 

& Zero – Waste) ด้วยการนำวัตถุดิบที ่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู ่กระบวนการแปรสภาพเพื ่อกลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle, Up cycle) ซึ่งต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ที่เน้นการใช้ทรัพยากร การผลิต และการสร้าง ของเสีย (Linear 
Economy) 

     2.7.2 มีการใช้วัตถุดิบ/วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชน/ จังหวัดอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  วัตถุดิบในการแปรรูป
สับปะรดนั้น เป็นวัตถุดิบในชุมชนทั้งหมด สับปะรดที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อเป็นสายพันธุ์ “ปัตตาเวีย ” ของ
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากสับประรดที่อื่น คือ มีผลทรงรี ร่องตาตื้น ก้านสั้น เปลือกบาง 
เนื้อสับปะรดมีเส้นใยละเอียดและมีสีเหลืองเข้มหรือสีน้ำผึ้ง มีกลิ่นหอม รสชาติหวานฉ่ำ แกนหวานกรอบ รับประทานแล้วไม่
กัดลิ้น ซึ่งได้รับการข้ึนทะเบียน GI 

2.7.3 ผลิตซ้ำได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและต่อเนื่อง ในกระบวนการผลิตทุกครั้งจะมีการควบคุม ชั่ง ตวง 
วัด เรื่องของอัตราส่วน ของวัตถุดิบ และมีการจดบันทึกทุกครั้งที่ทำการผลิต เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น การผลิตใน
ครั้งต่อไปจึงไม่เกิดข้อผิดพลาดของสูตรในการผลิต สามารถผลิตซ้ำได้อย่างต่อเนื่อง 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของวิสาหกิจชุมชนโดยภาพรวม พบว่า จุดแข็งคือ สมาชิกภายในกลุ่มมีความ

สามัคคีและต้องการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  และได้รับมาตรฐาน Geographical Indications 
หรือ GI เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในการบ่งบอกถึงความพิเศษของวัตถุดิบ  จุดอ่อนคือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดและเห็ด
ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย. เนื่องจากสถานที่การผลิตยังไม่ได้รับมาตรฐาน  และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดและยังไม่
เป็นที่รู้จักต่อผู้บริโภค โอกาส คือ มีหน่วยงานจากภาครัฐเข้ามาให้คำแนะนำช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ แก่กลุ่มวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง มีการนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจไปเสนอในงานต่างๆ และอุปสรรคคือ สภาพ
อากาศและฤดูกาลที่ไม่คงที่ ส่งผลให้ได้ผลผลิตมีมาตรฐานไม่แน่นอนในแต่ละปี  ปัญหาทางสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อ
ราคาสับปะรดและเห็ดให้มีราคาตกต่ำ  มีคู่แข่งขันทางการตลาดที่อยู่ในบริเวณอำเภอศรีเชียงใหม่ ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูง  
โดยข้อมูลที่กล่าวข้างต้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการจัดองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ให้มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง ทาริกา สระทองคํา อนงค์ ไต่วัลย์ และ อมร ถุงสุวรรณ (2565) ได้กล่าวว่ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ควรเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน/กลุ่มสมาชิก ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
และรวบรวมความคิด มีการสํารวจความต้องการของผู้บริโภคแเพื่อสังเคราะห์แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้
สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพ การดําเนินงานของกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแสดงความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับณัฐ
พนธ์ สกุลพงษ์ จักรพงษ์ พวงงามชื่น นคเรศ รังควัต และพุฒิสรรค์ เครือคํา (2565) กล่าวว่าการดําเนินงานของเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนนั้นสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลักได้แก่ การดําเนินงานอย่าง
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ยั่งยืนด้านสังคม โดยให้ความสําคัญไปที่การจัดให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนกันอย่างสมํ่าเสมอและการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้
เกิดการเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน ในขณะที่การดําเนินงานอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ พบว่าเครื อข่ายได้
มุ้งเน้นไปที่การมีแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีรายจ่ายลดลงและมีการวางแผนเพิ่มการ
ลงทุนปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขาดและรายได้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายและการดําเนินงานอย่างยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม พบว่าสมาชิกให้ความสำคัญกับการผลิตเพื่อลดขยะและของเสีย และสอดคล้องกับทิพย์วรรณ จันทรา พระครูอรุณ
สุตาลังการ และพระครูวิรัตธรรมโชติ (2565) กล่าวว่าปัจจัยด้านการผลิตถือเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญในการตัดสินใจทําการ
ผลิตของแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะพิจารณาสินค้าที่กลุ่มจะสามารถผลิตออกให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มให้
มากที่สุดดังนั้นในการผลิต เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีแหล่งวัตถุดิบที่เพียงพอและสามารถหาวัตถุดิบได้สะดวก ต้องคํานึงในการ
ลดต้นทุนอันเกิดจากการจัดหาวัตถุดิบ และที่สําคัญต้องคํานึงทักษะและความรู้ความสามารถรวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านของ
สมาชิกในการผลิต จะช่วยให้สินค้าที่ผลิตได้นั้นมีคุณภาพได้มาตรฐาน และตอบโจทย์มาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่าง
ดี 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย  
1. ควรมีการพัฒนายกระดับรูปแบบช่องทางในการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ได้สะดวกและรวดเร็ว 
2. ควรมีการพัฒนาสถานที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่การจดทะเบียนขออย.ให้กับ

ผลิตภัณฑ์ 
แนวทางแก้ปัญหาของชุมชน 
1. เสนอแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างคุ้มค่าสูงสุด เกิด กระบวนการพัฒนา

เศรษฐกิจในชุมชนอย่างทั่วถึง โดยคณะผู้วิจัยมีวิธีดำเนินการคือ มีการชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ภายใน
กลุ่มวิสาหกิจสวนเห็ดบ้านหม้อ ที่มีการแปรรูปสับปะรดตกเกรดหรือสับปะรดลูกกอล์ฟ โดยมีการนำข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านยอดขายวิเคราะห์ เพื่อชี้ให้เห็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาด รวบรวมข้อมูลที่ได้  แล้วนำมาสรุปผล
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์อย่า งคุ้มค่า เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคู่แข่งขันในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำมาเปรียบเทียบใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต จากที่กล่าวมาข้างต้นจะสามารถเกิดการจ้างงานภายในชุมชนที่มากขึ้น คนในชุมชนมีรายได้และยังทำให้
ชุมชนได้รับผลกระทบที่ดีทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2. เสนอแนวทางการยกระดับพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดบ้านหม้อ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แปรรูปสับปะรด เพื่อ
เป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ โดยคณะผู้วิจัยดำเนินการคือ มีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ ยวข้องมา
ช่วยสนับสนุนผลักดันให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจตัวอย่างทางการแปรรูปสับปะรดและเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรและการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ มีการทำงานร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา สู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจอย่างยั่งยืน 
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ตำบลพระธาตบุังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
Development of basketry products of Ban Makhuea basketry community enterprise 

group, phra that Phang Phuan subdistrict, Mueang Nong Khai district,  
Nong Khai province 

ฐิติยา บุดดีวงค์1 ภาณุพงศ์ อุตทะบุตร1 ภัทรนันท์ สอนคำหาร1 พัทธ์ธีรา สวรรคส์กลุไทย1 และ รวิพร วันทอง1 
1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านมะเขือ และเพื่อส่งเสริมอาชีพให้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านมะเขือ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านมะเขือ ตำบล พระธาตุบังพวน อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านมะเขือ จำนวน 14 คน วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เลือกใช้ คือ วิธีการลงพื้นที่สัมภาษณ์สมาชิกภายในกลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้าน
มะเขือ ตำบล พระธาตุบังพวน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้เผชิญกับปัญหา ได้แก่ ปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่มี
ความโดดเด่น ขาดเอกลักษณ์และไม่ทันสมัย ทำให้ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจที่สามารถดึงดูดลูกได้ อีกทั้งยังขาดการสื่อสาร ไม่มีการ
จัดทำแผนการตลาด หลังการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานให้มีความทันสมัยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีผลเป็ น
รูปธรรมและเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเพิ่ม
มูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ 2)เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ ที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น  1) 
Line 2) Facebook 3) Shopee การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย มีเอกลักษณ์และได้มาตรฐานเพื่อสร้างความ  เชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภค และมีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น โดยทั้ง 2 ประการข้างต้น ล้วนเป็นสิ่งที่ เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันที่
นำมาสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
คำสำคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์จากต้นกก, การแปรรูป, วิสาหกิจชุมชนบ้านมะเขือ 

 

Abstract 
 

The objectives of this study were to develop guidelines for the operation of Ban Makhuea Weaving 
Community Enterprise, and to help promote the employment in Ban Makhuea Weaving Community 
Enterprise, Phra That Bang Phuan Subdistrict Mueang Nong Khai District Nong Khai Province. The research 
samples were fourteen members of Ban Makhuea Weaving Community Enterprise namely. The research 
data and information were collected from the on-site interview with the informants. However, the 
community was facing problems, such as unattractive product appearance with no identity and 
modernness, lacking of products’ promotion and marketing plan. Nevertheless, this research had made 
some evident improvements to develop community products, including 1) the outstanding, modern new-
look of processed products, creating uniqueness and more value to the products. 2) More selling channels 
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and platforms were operated via Line, Facebook, and Shopee, to catch up with the modern world and 
meet with international standards to build customer’s trust. These improvements are interrelated and lead 
to the development process for more efficient production in the community. 

 
Keywords: product development, reed products, processing, Ban Makhuea Community Enterprise. 

 

บทนำ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มา

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างผิดแผกไปจากเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้ การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง
ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ( กองส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน, 2565)การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงควร นำความรู้สมัยใหม่ทั้งด้านการผลิต การตลาดและผลิตภัณฑ์ การ
บริหารจัดการ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่ ม ตรงกับความต้องการเพื่อ
กระตุ้นการซื้อของผู้บริโภคโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทหัตถกรรมต้องเน้นความแตกต่างและ
เป็นเอกลักษณ์ โดย คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานเป็นสำคัญ (จิตพนธ์ ชุมเกตุ , 2560)  กระเป๋าจากต้นกก เป็นการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทหัตถกรรม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ให้รายละเอียดได้ว่า “ กระเป๋าจากต้นกก” เป็นวัสดุที่หา
ได้ในท้องถิ่นโดยทำมาจากต้นกกหรือต้นไหลที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไป การจักสารกระเป๋า ด้วยต้นกก หรือต้นไหล ในการจัก
สานเอาไว้ใช้ในครัวเรือนมีความผูกพันกับชุมชนมาแต่โบราณ เริ่ มจากการ ทอเสื่อ และเริ่มพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น 
กระเป๋า ตะกร้า และของใช้ต่างๆในครัวเรือน (นิด ศรีสอน, 2564) 

สำหรับบ้านมะเขือ เป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวนอำเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2564 โดยมี แม่สากล เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจกล่าวว่าก่อนที่จะตั้งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านมะเขือ แม่สากลเคยอยู่ในกลุ่มจักสานไม่ไผ่ชุมชนได้ทำผลิตภัณฑ์ออกมาจำนวนมาก แต่ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นที่พูดถึงมากที่สุดคือ กระท่อมไม้ไผ่บ้านมะเขือ ซึ่งแม่สากลได้คิดว่ากระท่อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว 
กลุ่มวัยทำงานไปจนถึงสูงอายุซึ่งยังเข้าถึงยากในกลุ่มวัยรุ่น จึงทำให้มีความคิดริเริ่มที่อยากจะทำผลิตภัณฑ์ที่วัยรุ่นสามารถจับ
ต้องได้ เช่น หมวก กระเป๋า โคมไฟ เป็นต้น   ในปี พ .ศ. 2562 แม่สากลจึงได้เสนอต่อกลุ่มจักสานไม้ไผ่ชุมชนว่าอยากที่จะทำ
ผลิตภัณฑ์จักสานที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ แต่ไม้ไผ่แข็งเกินที่จะนำมาดัดหรือมาฝนให้บางพอที่จะนำมาสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
แม่สากลจึงไปศึกษาว่าสามารถนำสิ่งใดมาสานให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องสานได้บ้าง แม่สากลจึงได้รู้จักกับ ต้นกก ที่อ่อนแ ละดัด
ง่าย จึงนำมาสานเป็น หมวก กระเป๋า โคมไฟ ตะกร้า  ตามที่แม่สากลต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับ ต้นกก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ใน
ชุมชน ด้วยการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีเป้าหมาย คือ การแปรรูปต้นกกให้เป็นกระเป๋าจักสานจากต้นกก และคาดหวัง
ว่าวิสาหกิจชุมชนที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มและชาวบ้านในชุมชน (สุขสันต์ ชัยทองคำ, 2565) 

หลักจากคณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สํารวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมะเขือพบว่า ถึงแม้ว่าจะ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนมีทรัพยากร และวัตถุดิบที่สำคัญต่อกระบวนการผลิตใน
พื้นที่ แต่ชุมชนยังขาดความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาต้นกกในการทำกระเป๋าจักสานที่พรีเมี่ยม ตั้งแต่ด้าน ระบบการ
จัดการตลอดจนถึงด้านการประชาสัมพันธ์ ล้วนมีความสําคัญในกระบวนการการพัฒนากระเป๋าจักสานถึงแม้ชุมชนจะรับทราบ
ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ยังขาดวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว ( มาลี ประจวบสุข, 2556 ) ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิด ในการ
แก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพด้วยการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยให้ความสําคัญในด้านความรู้ แนว
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ทางการแก้ไขและพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง (ชูเกียรติ์ ลีสุวรรณ, 2535) 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบา้นมะเขือ  
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านมะเขือ  

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้

วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมะเขือ ต.พระธาตุพังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด 
หนองคาย ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าจักสาน การลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจง  โครงการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ต่อมาเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ สมาชิกที่เกี่ยวข้อง  ในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 14 คน เพื่อให้ทราบถึง
สภาพแวดล้อมที่กลุ่ม ได้เผชิญอยู่ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ตลอดจนปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุ่มเป้าหมายด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการร่วมปฏิบัติการ  
ส่วนเครื่องมือและวิธีการ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการร่วมปฏิบัติการ เพื่อ  ศึกษาและ
อธิบายการพัฒนากระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กระบวนการการ  พัฒนา การจัดทำ
แผนการตลาด เป็นต้น การใช้ความรู้และนวัตกรรมการพัฒนากระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ เป็นการนำความรู้และนวัตกรรมที่
เหมาะสมมาใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างไรนั้น ทุกกระบวนการใน  การเก็บข้อมูล ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วม  ด้วยความสมัครใจของกลุ่มเป้าหมาย ด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บข้อมูล และดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้นำข้อมูล
มาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Analysis) และนำเสนอให้เห็นถึงข้อค้นพบและความรู้ที่ได้จากการ
ปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ ต.พังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่ง
การวิจัยครั้งนี้ มีแนวทาง การวิจัยโดยมี กรอบแนวความคิด ดังนี้ 
 
 
 
 

รูปที่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผลการวิจัย 

        
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จำแนกผลการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น รายละเอียด ดังนี้ 

ความรู้และนวัตกรรมที่
เหมาะสมมาใช้ 

สภาพการดำเนินการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจกัสานบ้าน
มะเขือด้วยการวิเคราะห์  

SWOT 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระเป๋าจักสานอย่างยั่งยืน 
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1. บริบทชุมชนบ้านมะเขือ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
บ้านมะเขือ เป็นชุมชนในเขตพ้ืนที่การปกครองขององค์กรบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 43000 ทีต่ั้งของชุมชนบ้านมะเขือเป็นพื้นที่ติดกับในเขตที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนมีความ
เป็นอยู่ที่เรียบง่าย ชาวบ้านได้ประโยชน์ในเรื่องการใช้น้ำ อุปโภค-บริโภค การเกษตร และการทำมาหากิน ข้อมูล พื้นฐานบ้าน
มะเขือ หรือชื่อเดิมว่า ตำบลพระธาตุบังพวน เดิมชื่อตำบลดอนหมู ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลพระธาตุบังพวน 
เนื่องจากตั้งชื่อให้สอดคล้องกับโบราณสถานคู่บ้านคู่เมือง นั้นก็คือ องค์พระธาตุบังพวน ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนใน
ชุมชน กำนันคนแรกชื่อ นายพา แสงสีอ่อน ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีลำน้ำห้วยบังพวนไหลผ่าน  สภาพพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร  มีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่  คือ  หนองน้ำสาธารณะประโยชน์หนองพรานแน  ประชาชนส่วน
ใหญ่ใช้ร่วมกัน ประชาชนบ้านมะเขือส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืชผักสวนครัว แต่ส่วนน้อยจะเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ 
เป็ด เป็นต้น เส้นทางการ เดินทางสามารถเดินทางเข้าสู่บ้านมะเขือได้ 4 เส้นทาง คือ เส้นทางบ้านปะโค ระยะทาง 17 
กิโลเมตร เส้นทางตำบลบ้านฝาง ระยะทาง 12 กิโลเมตร เส้นทางตำบลหนองสองห้อง ระยะทาง 17 กิโลเมตร  และเส้นทาง
ตำบลบ้านถ่อน ระยะทาง 12 กิโลเมตร  

จากพื้นฐานบ้านมะเขือ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์สูง  และยังมี
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสิมวัดโพธิ์ชัยพฤกษ์  บ้านมะเขือ ตำบลพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคายที่สามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่าประวัติศาสตร์อีกทั้งยังมี พระธาตุบังพวน ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางธรรมชาติของบ้านมะเขือ 
เพราะ ในช่วงเข้าพรรษา และออกพรรษา จะมีผู้คนจำนวนมากมาที่พระธาตุบังพวน ดังนั้น บ้านมะเขือจึงได้มีแนวความคิดใน
การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนทั้งด้านงานหัตกรรมทำมือ ให้มีความโดดเด่น ทันสมัยและตรงต่อ  ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

แผนที่สังเขปแสดงแนวเขตตำบลพระธาตุพังพวน และระบุตำแหน่งเส้นทางไปยังบ้านมะเขือ ตำบลพระธาตุพังพวน 
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

❖ เส้นทางจากทิศเหนือ  ติดกับตำบลประโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายโดยระยะทางห่างจากบ้าน
มะเขือ ตำบลพระธาตุพังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร 

 
ภาพที่ 2 แผนที่เส้นทางทิศเหนือ 

❖ เส้นทางจากทิศใต้  ติดกับตำบลบ้านฝาง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายโดยระยะทางห่างจากบ้าน
มะเขือ ตำบลพระธาตุพังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร 
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ภาพที่ 3 แผนที่เส้นทางทิศใต้ 

 
❖ เส้นทางจากทิศตะวันออก ติดกับตำบลบ้านหนองสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายโดย

ระยะทางห่างจากบ้านมะเขือ ตำบลพระธาตุพังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นระยะทาง 
17 กิโลเมตร 

 
ภาพที่ 4 แผนที่เส้นทางทิศตะวันออก 

 
❖ เส้นทางจากทิศตะวันตกติดกับตำบลบ้านถ่อนอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายโดยระยะทางห่างจาก

บ้านมะเขือ ตำบลพระธาตุพังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นระยะทาง 12กิโลเมตร 

 
ภาพที่ 5 แผนที่เส้นทางทิศตะวันตก 

2. สภาพการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมะเขือ  
    การวิเคราะห์สภาวะเเวดล้อมบ้านมะเขือ (SWOT-Analysis) 
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จุดแข็ง (Strengths) 
- มีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในปริมาณเพียงพออยู่
ในท้องถิ่น 
- ต้นทุนในการผลิตต่ำ 
- สินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาเดิม
ในท้องถิ่น 
- กกหรือผักตบชวาได้มาจากธรรมชาติ ไม่มี
สารเคมีเจือปน 

จุดอ่อน (Weakness) 
- กระเป๋าจักสานมีลวดลายน้อยขาดสีสันสดใส 
- ใช้เวลาในการผลิตนานเนื่องจากเป็นการทำด้วยมือ 
- ขาดตลาดในการจำหน่ายสินค้า 
- ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก 
 

โอกาส (Opportunities) 
- มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเทศบาลให้การ
สนับสนุนในการหาตลาด 
- ออกบูธจำหน่ายสินค้า ตามงาน OTOP งานวัด 
งานประจำป ี
- มีวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เข้ามา
อบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

 

อุปสรรค (Threats) 
- มีวิสาหกิจชุมชนอื่นที่ผลิตกระเป๋าจักสาน และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกกหรือผักตบชวาเช่นเดียวกัน 
- สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การผลิตกระเป๋าจักสาน
ลดน้อยลง เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง จึงทำให้
ยอดขายตก 
- ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานจากธุรกิจอื่น มีสายผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลายกว่า 

ภาพที่ 6  วิเคราะห์สภาวะเเวดล้อมบ้านมะเขือ (SWOT-Analysis) 
 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่ออธิบายสภาพการดำเนินการชุมชนบ้านมะเขือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1. สภาพการผลิต มีกระบวนการดังนี้ (1) คัดเลือกต้นกกที่สมบูรณ์  อายุ 4 – 5  เดือน (2) ตัดต้นกกที่คัดเลือก
แล้วนำไปตากแดด ให้แห้ง  ประมาณ 5 – 7  วัน (3) เตรียมแบบพิมพ์ โดยคัดเลือกจากโฟมที่นำมาตัดเป็นรูปทรงกระเป๋า
ขนาดพอเหมาะสมกับขนาด (4) นำต้นกกมาฉีกโดยใช้เข็มแต่งให้ได้ขนาดเท่ากัน  แล้วนำไปแช่น้ำให้อ่อนก่อนที่จะสาน (5) 
นำมาสานให้เป็นกระเป๋าตามที่ต้องการเพื่อส่งขายต่อไป 

2.2. สภาพปัญหาในกระบวนการผลิต วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ปัญหาในกระบวนการผลิต คือ การขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี ่ยวกับการแปรรูปกกทำกระเป๋าจักสาน 
เครื่องมือที่แปรรูปให้มันเรียบไม่มีและเกิดเชื้อรา ระยะเวลาในการเก็บรักษาสั้น ปัญหาเรื่องการขาดตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ที่ดีและเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนการขาดแคลนวัตถุดิบในบางฤดูกาล ซึ่งสิ่งข้างต้นล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่ม 
ทั้งการดำรงอยู่ ในปัจจุบันและความอยู่รอดในอนาคต 

2.3 ความต้องการของบ้านมะเขือ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ประเภทกระเป๋าจักสานให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์  ที่โดดเด่น และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นหรือ
สินค้าประเภททดแทนได้ เพื่อให้กลุ่มกระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็น  พื้นที่สร้าง
รายได้ให้กับสมาชิก และชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค SWOT พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าจักรสานบ้านมะเขือ มีจุดแข็ง S 
(Strengths) คือ มีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในปริมาณเพียงพออยู่ในท้องถิ่น ต้นทุนในการผลิตต่ำ สินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์
จากภูมิปัญญาเดิมในท้องถิ่น กกหรือผักตบชวาได้มาจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน ส่วนจุดอ่อน W (Weaknesses) คือ
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กระเป๋าจักสานมีลวดลายน้อยขาดสีสันสดใส ใช้เวลาในการผลิตนานเนื่องจากเป็นการทำด้วยมือ ขาดตลาดในการจำหน่าย
สินค้า ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก ส่วนต้านโอกาส 0 (Opportunities) คือ มีหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และเทศบาลให้การสนับสนุนในการหาตลาด ออกบูธจำหน่ายสินค้า ตามงาน OTOP งานวัด งานประจำปี มีวิทยากรที่
มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นยังพบว่า อุปสรรค T (Threats) คือ มี
วิสาหกิจชุมชนอื่นที่ผลิตกระเป๋าจักสาน และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกหรือผักตบชวาเช่นเดียวกัน สถานการณ์โควิด - 19 ส่งผล
ให้การผลิตกระเป๋าจักสานลดน้อยลง เนื่องจากกำลังซื้อของ ผู้บริโภคลดลง จึงทำให้ยอดขายตก ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานจาก
ธุรกิจอื่น มีสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่า ดังนั้น การวางกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงต้องใช้กลยุทธ์ด้วยการนำ
จุดแข็งและโอกาสที่มีอยู่มา ประกอบสร้างให้ใหญ่ขึ้น เพื่อลดทอนจุดอ่อนและอุปสรรคให้เล็กลง คือ การนำจุดแข็งด้านศัทย
ภาพพื้นที่ ทั้งด้าน ทรัพยากรและวัตถุดิบ รวมถึงความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม ผนวกกับโอกาสที่มีมาพัฒนาต่อยอด ด้วย
การสร้างความแข็งภายใน และการสร้างเครื่องช่วยภายนอก    เช่น การพัฒนากระบวนการผลิตโดยการนำนวัตกรรมเข้ามา
ช่วยพัฒนาสินค้าให้พรีเมียมและมีความเป็นเอกลักษณ์ การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มจักสานจากภายนอก เพื่อลดความ  เสี่ยงใน
การขาดแคลนวัตถุดิบ และการเพิ่มเครือข่ายการขายสินค้าให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น  จากการศึกษาสภาพการดำเนินการของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ เมื่อทราบข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยได้นำ ข้อมูลมาใช้สู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายใน  ทุกกระบวนการ ทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นที่
ยอมรับ จนสามารถใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เข้าไปพัฒนา เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป 
 
3. การพัฒนากระบวนการผลิตกระเป๋าจักสาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทําให้ทราบถึงสภาพปัญหาและข้อจํากัดของกระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ 
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จึงได้นําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อพัฒนากระเป๋าจักสานให้
สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1. การตากต้นกกและเส้นกก 
             1.1 การเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ 

 ในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อเก็บเกี่ยวกก อาจจะใช้เคียว หรือ มีดบาง ก็ได ้ ส่วนการจักกกนั้นจะใช้ มีดเล็ก.   

 
ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มได้ทำ 
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ภาพที่ 7 ร่วมพูดคุยกับทางกลุ่มกระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ 

 

 
ภาพที่ 8 ร่วมคุยและทำกิจกรรมกับทางกลุ่มกระเป๋าจักสานบา้นมะเขือ 

 
  1.2 การตัดกก 
  ในการตัดกก ควรเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้พร้อม  ในการเลือกตัดกกนั้น ควรดูว่ากกมีลักษณะที่ไม่แก่หรืออ่อน

เกินไป โดยสังเกตที่ดอกกกจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาล 
  1.3 การคัดขนาดกก 
  ในการคัดขนาดกกนั้นจะทำการคัดแยกกกที่มีขนาดเท่ากันมากองรวมกันไว้ตามขนาดด่างๆ โดยการกำยอดกกไว้

แล้วสลัดให้กกที่สั้นกว่าหลุด   ออกมาแล้วเก็บรวบรวมกกที่สลัดหลุดออกมารวมกันใหม่ แล้วสลัดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมด ซึ่ง
จะได้กกขนาดต่างกันหลังจากนั้นจึงตัดยอดกกส่วนที่เป็นดอกทิ้งไป เหลือไว้เฉพาะส่วนของลำต้น   เตรียมนำไปจักกก 

  1.4 การจักกก 
  ในการจักกก จะนำลำต้นกกที่ผ่านการคัดขนาดแล้ว มาจักเป็นเส้นเล็กๆ โดยใช้มีดขนาดเล็ก ซึ่งกกต้นหนึ่งจะจัก

ออกได้ประมาณ 3-5 เส้น ขึ้นอยู่กับความต้องการความละเอียดของผืนเสื่อ  โดยจะตัดไส้ในสีขาวของกกออก   เมื่อได้ขนาด
เท่ากับหนึ่งกำมือจะนำมามัดรวมกันโดยใช้ไม้ตอกหรือยางรัด  

  1.5 การตากกก 
  เมื่อจักกกจนหมดตามจำนวนกกที่ตัดมาแล้ว มัดกกขนาดเท่ากำมือโดยใช้ไม้ตอกหรือยางรัด    นำมาตากแดดให้

แห้ง  โดยคลี่กกออกให้เป็นลักษณะรูปใบพัด  ตากในบริเวณที่แดดจัดๆ แล้วกลับกกขึ้นให้แห้งทั่วถึง  ตากไว้ประมาณ 2-3 วัน 
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เมื่อแห้งสนิทแล้วจึงนำไปจัดเก็บต่อไป 
         1.6 การจัดเก็บกก 

  เมื่อตากกกจนแห้งสนิทดีแล้ว นำกกขนาดเดียวกันประมาณ 8-12 มัด มากองรวมกันแล้วใช้เชือกหรือไม้ตอกมัด
เป็นมัดใหญ่  โดยกองหนึ ่งอาจมัดได้ 4-5 ช่วง  จนกระทั่งหมดจำนวนกก  แล้วจึงนำไปจัดเก็บไว้บริเวณที่แห้ง ไม่มี
ความชื้น  พร้อมท่ีจะนำไปใช้ทอเสือ่หรือย้อมสีกกต่อไป 

  การตากเส้นกกคือการนำเส้นกกที่กรีดแล้วมามัดเป็นมัดๆแล้วนำออกมาตากแดดโดยการวางบนพื้นดินหรือ
คอนกรีตแล้วขยายต้นกกให้แผ่บางๆเพื่อให้เส้นกกแห้งสนิท  การตากเส้นกกจะต้องพยายามตากเส้นกกให้แห้งสนิทที่สุด
พยายามไม่ให้เส้นกกเหลือง   ถ้าเส้นกกเหลือง แล้วจะทำให้ย้อมสีไม่สวยงาม  เส้นกกที่แห้งสนิทจะมีสีขาวนวล  ถ้าแดดจัด 3-
5 วัน เส้นกกก็แห้งสนิทแล้ว (ณสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล, 2563) 

2. การทำกระเป๋าจักสานจากต้นกก การทำ กระเป๋าจักสาน แปรรูปจากต้นกก เป็นการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้าน
ในอดีตมาใช้ในการจักสาน โดยปัจจุบัน ชาวบ้านยังคงนำภูมิปัญญาในอดีตมาใช้ด้วยการจักสานทำมือ และรีดกกด้วยมือ จึงทำ
ให้กระเป๋าจักสานที่ผลิตออกมา ไม่สมบูรณ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นปัญหาในการทำกระเป๋าจักสานออกมา จึงนำนวัตกรรม
มาปรับใช้ในโดยการนำเครื่องรีดกกมาใช้ในการแก้ปัญหา ทำให้เกิดความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในผลิตและนำไป
เผยแพร่แก่สมาชิกทุกคนให้วิสาหกิจชุมชนบ้านมะเขือเพื่อเป็นตัวเลือกแก่สมาชิก ซึ่งสถานที่ที ่ทำกระเป๋าจักสานต้องได้
มาตรฐานตามกฎหมาย 

ปัจจุบันการทำกระเป๋าจักสานแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมะเขือตำบลพระธาตุบังพ วนอำเภอเมือง
หนองคายจังหวัดหนองคายได้มีการพัฒนาจากเดิม โดยมีการนำนวัตกรรมเครื่องรีดกกเข้ามา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานในรูปแบบต่าง ๆ เป็นกระเป๋าจักสานที่มีความพรีเมียมและสามารถพัฒนาไปได้
หลากหลายรูปแบบ และ พัฒนากระบวนการผลิต ทำให้ สามารถเพิ่มกำลังผลิตกระเป๋าจักสานได้ตรงตามความต้องการ 
เนื่องจากมีนวัตกรรมที่ทันสมัย จึงนำไปสู่สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในการทำกระเป๋าจักสานจากต้นกก 

3. การออกแบบตราสินค้า เนื่องจากตราสินค้า หรือ โลโก้  คือชื่อ  สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าขององค์กร
อาจมีลักษณะเป็นตัวอักษรที่มีรูปแบบโดดเด่น  (ชาธิป รุจนเสรี, 2565) เป็นการสร้างการรับรู้ว่าสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์แบบนี้
เป็นสินค้าจากผู้ประกอบการเจ้าใด หรือใครเป็นผู้ผลิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างการจดจำและสร้างความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า ส่วน
ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานต้องเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะความแข็งแรง ทนทาน และสวยงามยิ่งต้อง
ให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้งาน ใช้ประโยชน์ มีมาตรฐาน และควรระบุข้อมูล
รายละเอียดของสินค้าให้ครบถ้วน ตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์  กระเป๋าจักสานที่มีคุณภาพจึงมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ หรือไม่ซื้อสินค้า ดังนั้น การออกแบบตราสินค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพ จึงมี
ความสำคัญต่อการสร้างการยอมรับและการจดจำในตัวสินค้า นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างคุณค่าทางความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อ
ตัวสินค้า และเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 

4. การจัดทำแผนการตลาด  นําความรู้และความเชี ่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์ และการ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจแหล่งชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา มาประกอบสําหรับการพัฒนา แผนการตลาด
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดทําช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ให้กับ กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก
ช่องทางนี้ สามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นจํานวนมาก ใช้งานง่ายมีความสะดวกรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายน้อย เดิมแหล่งชุมชน
กระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ ยังไม่เคยจัดทําแผนการตลาด และยังไม่มีการเปิดช่องการติดต่อทาง ออนไลน์ จึงได้นําข้อมูลจาก
การศึกษาสภาพแวดล้อมผ่านการวิเคราะห์ SWOT โดยการนําข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งจุด แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มา
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อป้องกันความผิดพลาด ลดความเสี่ยงและ กําหนดแนวทางพัฒนากระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ 
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ให้ประสบความสําเร็จด้วยการผนวกจุดแข็งและโอกาสมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน ลดทอนจุดอ่อนและอุปสรรคให้น้อยลง โดยมี ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสําเร็จ ดังนี้ 

(1) ความสวยงาม ความน่าสนใจ ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีผลต่อผู้บริโภค ทั้งในเรื่องการตัดสินใจมาเลือกชมสินค้า 
การบริการ การไว้วางใจ และความปลอดภัย 

(2) ช่องทางการติดต่อ นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสมาชิกในกลุ่มแล้ว ควรสร้างเครือข่าย ตัวแทน
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น อาทิ ตามเเหล่งงาน OTOP งานประจำปี แหล่งท่องเที่ยว มีชื่อเสียงในจังหวัดหนองคาย กลุ่มเพจ
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดหนองคาย เป็นต้น เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางธรรมชาติ และยังถือว่าเป็นการ
ท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีชีวิตคนในชุมชน 

ดังนั้น ถ้าแหล่งชุมชน กระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ มีความสวยงาม โดดเด่น แตกต่างจากแหล่งชุมชนอื่น มีการ 
ให้บริการที่ดี ย่อมป้องกันความเสี่ยงจากการขาดผู้บริโภคและรายได้ที่น้อยลง 
4. ผลกระทบและความยั่งยืนจากการพัฒนากระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  จากการ
ดําเนินการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืน ดังนี้ 

4.1 ศักยภาพและประสิทธิภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ ทําให้กระเป๋าจักสานมีความ
สวยงาม โดดเด่น ดึงดูด พรีเมียมมากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่ม สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า หรือผู้บริโภคได้
เป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อสินค้า ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการของลูกค้าแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อกิจการทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
ทั้งเรื่องรายได้และ ความมั่นคงในอาชีพของสมาชิกและชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย เนื่องจากความมั่นคงของกิจการย่อมหมายถึง
ความมั่นคงของกลุ่มและชาวบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.2 ทำให้มีช่องทางการขายสินค้าที่หลากหลาย การขายสินค้าในแบบเดิม ส่วนใหญ่เป็นการขายโดยตรงของ  
สมาชิกในกลุ่ม ส่วนการขายผ่านเครือข่ายทางการค้าอาจมีอยู่บ้าง ต่อมาเมื่อมีการพัฒนารูปแบบการขายออนไลน์ผ่าน  ทาง 
Page Facebook "กระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ" เป็นช่องทางการขายสินค้าและการสื่อสารการตลาดกับลูกค้า ส่งผลให้  กลุ่มมี
ช่องทางการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เป็นการ เพิ่ม
ศักยภาพในการขายสินค้าให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  

4.3 คนในชุมชนมีรายได้ การทำกระเป๋าจักสานจากกกที่หาได้จากธรรมชาติในท้องถิ่น ชุมชนจึงมีรายได้เสริมที่
สามารถนํารายได้นั้นไปดํารงชีพ โดยที่คนในบ้านมะเขือยังคงดําเนินวิถีดั้งเดิมหรือเป็นการสร้างทางเลือกเรื่องรายได้ ให้กับบาง
ครอบครัว ในการ สร้างอาชีพเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับการทำกระเป๋าจักสานสร้างงานให้กับคนในชุมชน และจัดสรรรายได้จากการ
ท่องเที่ยว สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสาธารณประโยชน์ 

4.4 ผลกระทบต่อวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าจักสานบ้านมะเขือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จากการเป็น
พื้นที่ทำกิจกรรมสร้างรายได้ในชุมชน ทำให้ไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่  สมาชิกในครอบครัวจึงได้ดูแลและอยู่ด้วยกัน
อย่างใกล้ชิด ส่วนด้านความสัมพันธ์ของชาวบ้านในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ  ชุมชนบ้านมะเขือ เป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ การ
วางแผน การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา ทำให้สมาชิกในกลุ่มเกิด การเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความผูกพัน มีความรักและสามัคคี
กันของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่จะนำไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชน และอำนวยผลต่อการพัฒนาที่มั่นคง และ
ยั่งยืนสืบไป 

 

อภิปรายผล 
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ผลการวิจัยครั้งนี ้มีประเด็นสำคัญที่นำมาสรุปและอภิปรายผล ตามลำดับดังต่อไปนี้ 
1. บริบทชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมะเขือ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 196  หมู่11 ถนน ตำบลพระธาตุบังพวน 

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่มีฝีมือในด้านหัตกรรมทำมือ ต้องการพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้มีความหลากหลายทางงานฝีมือ  ได้แก่ การจักสานไม้ไผ่ การจักสานต้นกก และการจักสานผักตบ เพื่อ
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนให้มากขึ้น กลุ่มวิสาหกิจจักสานบ้านมะเขือ เริ่มก่อต้ังในปี พ.ศ.2564 โดยมี นางสากล ปาณิ
เสน หรือแม่สากล เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ โดยมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 14คน  มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ผลประโยชน์ของ
ผลผลิตทางธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำต้นกกที่ขึ้นตามธรรมชาติมาทำงานหัตกรรมจักสานจากต้น   ด้วยความ
หลากหลายของพืชที่ปลูกในชุมชน  ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจจักสานบ้านมะเขือ จึงนำผลผลิตจากธรรมชาติหลายๆชนิดมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มภายในชุมชน และยังสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย  

2. สภาพการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจจักสานบ้านมะเขือ  เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ที่จัดตั้งขึ้นโดยรวมกลุ่มกัน
ของสมาชิกในชุมชน  มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างเป็นรายได้  อย่างไรก็ตาม  กลุ่ม
วิสาหกิจจักสานบ้านมะเขือได้เผชิญกับปัญหาในหลายด้าน มีทั้งด้านการผลิต  การบริหารจัดการ ข้อมูลข่าวสารและที่สำคัญ
คือการผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานรองรับ รวมทั้งการเผชิญกับการแข่งขันทางการตลาดที่สูง   

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจจักสานบ้านมะเขือ  จากสภาพการดำเนินการและปัญหาในหลาย
แง่มุมที่กลุ่มวิสาหกิจจักสานบ้านมะเขือได้เผชิญอยู่นั้น  จึงนำมาสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  ด้วยการใช้ความรู้และ
นวัตกรรมที่เหมาะสม  โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นดังนี้ 1)การพัฒนากระบวนการผลิตงานจักสานจากต้นกก ได้แก่ ประเด็นแรก 
การนำต้นกกมาดัดแปลงรูปแบบให้สามารถนำมาสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องมือการรีดไม้ มาปรับ
ใช้ในการรีดต้นกกให้เรียบและง่ายต่อการนำต้นกกไปสานให้เป็นผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาและแนะนำ
ความรู้ที่ได้จากการรีดต้นกกไปเผยแพร่แก่สมาชิกทุกคนให้วิสาหกิจจักสานบ้านมะเขือ เพื่อเป็นตัวเลือกแก่สมาชิก ซึ่งสถานที่ที่
ทำการรีดต้นกกและจักสานรูปแบบต่างๆ ต้องได้มาตรฐานตามกฎหมาย ประเด็นที่สองการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ ์ทำมาจากต้นกกแปรรูป จึงทำให้มีปัญหาด้านการเก็บรักษา อาทิ ห้องเก็บที่มีอากาศถ่ายเท ปราศจากแมลง เช่น มด 
ปลวก มอด อีกทั้งอย่าให้ไม้โดนน้ำ  สิ่งข้างต้นเป็นข้อจำกัดของการแข่งขันทางธุรกิจกับผู้ประกอบการอื่น  ดังนั้นจึงนำความรู้
ด้านต้นกกมาพัฒนาและยกระดับสินค้า เพื่อให้สามารถเก็บสินค้าได้นานขึ้น  ใช้วิธีดูแลต้นกกจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุง  
2)การออกแบบตราสินค้าเป็นการสร้างการรับรู้ว่าสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์นี้เป็นสินค้าที่มาจากผู้ประกอบการเจ้าใด หรือใคร
เป็นผู้ผลิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและยังช่วยสร้างการจดจำเกี่ยวกับตัวสินค้า 3)การจัดทำแผนการตลาด 
นำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และการวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมของธุรกิจจักสาน มาประกอบ
สำหรับการพัฒนาแผนกรตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

4. ผลกระทบความยั่งยืนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จะเห็นได้ว่ากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่
เกิดขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ 1)ทำให้มีกลุ่มชุมชนที่ทำผลิตภัณฑ์จากต้นกกขึ้นมาเป็นจำนวนมาก 2)ทำให้ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มวิสาหกิจจักสานบ้านมะเขือมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3)ทำให้มีตาสินค้าและได้รับมาตรฐานการผลิต 4)ทำให้มีช่องทาง
การขายสินค้าที่หลากหลาย โดยผลที่เกิดขึ้นนั้นจะสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มวิสาหกิจจักสานบ้านมะเขือได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะการผลิตด้านคุณภาพ  กล่าวคือ  การผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกกที่มีคุณภาพทั้งในส่วนของของความสวยงาม
และการใช้งาน  ดังนั้นที่กลุ่มควรพัฒนาต่อไปคือด้านการขาย และการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากงานจักสาน เนื่องจากหาก
ผลผลิตได้ดีมีคุณภาพแต่ไม่มีพื้นที่ขาย ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่อกิจการแน่นอน จึงควรเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย
สินค้าให้มากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านมะเขือเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในอนาคต เพื่อ

เป็น พื้นที่สำหรับถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่น ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ในด้านการให้
ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปจากต้นกกให้เป็นกระเป๋าจักสานจากต้นกก 

2. สมาชิกกลุ่มขาดความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการ ทำบัญชีของกลุ่มตามรูปแบบของหลักการทำบัญชีที ่ได้
มาตรฐาน ส่งผลให้ฝ่ายบัญชีของกลุ่ม ต้องจัดทำบัญชีแบบง่าย ๆ คือการแสดงเพียงรายรับและรายจ่ายเท่านั้น ดังนั้นหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำบัญชี ที่ถูกต้องและได้มาตรฐานให้แก่สมาชิก
กลุ่มทุกคน 

3. กลุ่มยังขาดขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดการด้านการตลาดโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์และการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งพบเพียงการ ประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิมคือ การใช้การบอกต่อแบบปากต่อปาก ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ 
ของกลุ่มไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งไม่เป็นรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 

4. กลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่า ให้แก่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเห็นได้จากการที่กลุ่มขาดบรรจุ
ภัณฑ์ที่สวยงาม ดึงดูดและ ได้มาตรฐานตลอดจนผลิตภัณฑ์ขาดความหลากหลายและ มีอัตลักษณ์ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
จึงควรมีนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมกลุ่มเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
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อิทธิพลของคุณภาพการบรกิารที่มีต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่มาใช้บริการร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนนุ จังหวัดพัทลุง 

Influence of service quality on tourist satisfaction of restaurants in Tai Nod market 
Khuan Khanun district, Phatthalung province 

รรินา  มุกดา1 สิริชนก อินทะสุวรรณ์1 จิราภรณ์ ทองบุญยัง1 สิริกันยา โชติช่วง1 และ ภฤศญา ชิณนะพงศ์2 

  1หลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาใช้บริการร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวผู้ที่เคยมาใช้
บริการร้านอาหารตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ถึง เดือนสิงหาคม 
2565 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 400 ชุด และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัท มีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15,000 – 20,000 บาท  โดยมีระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ
โดยรวม อยู่ในระดับมากในส่วนของคุณภาพการบริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในแต่
ละด้านที่มีนัยสำคัญที่ 0.05 ดังนี้ ตัวแปรคุณภาพในการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านความเป็น

รูปธรรม (β = 0.453) รองลงมาคือด้านการดูแลเอาใจใส่ (β = 0.241) ด้านการตอบสนอง (β = 0.105) ด้านความเชื่อมั่นต่อ

คุณภาพบริการ (β = 0.100) และด้านความน่าเชื่อถือ (β = 0.080) ตามลำดับ และตัวแปรคุณภาพในการให้บริการทุกตัวมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด  อำเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง 

 
คำสำคัญ: คุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว, ตลาดใต้โหนด 

 

Abstract 
 

 The purpose of this study was to examine the influence of service quality on the tourists' 
satisfaction with restaurants in Tai Nod Market Khuan Khanun District Phatthalung Province. Therespondents 
for this study were tourists who used the service ofrestaurants in Tai Nod Market Khuan Khanun District 
Phatthalung Province. Four hundred (400) respondents were selected by convenience sampling in the data 
collection phase executed during July and August 2022.  Descriptive statistical analysis was performed to 
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obtain the percentage, mean and standard deviation. In addition, inferential statistical analysis was 
performed applying multiple regression analysis to examine the relationship between the dependent and 
independent variables of the study.  The result of the study showed that the majority of the samples were 
female, and had an age range between 30 and 39 years with an educational level of bachelor’s degree.  
They worked as private firm employees and earned between 15,000 and 20,000 baht per month on average.  
Their response regarding overall tourist satisfaction was shown at the ‘satisfied’ level.  In terms of service 
quality, the respondents had a level of satisfaction in service quality with a statistically significant difference 
at the 0.05 level.  The variables of service quality that had the greatest influence on satisfaction included 

these factors: Tangibles (β = 0.453), Empathy (β = 0.241), Responsiveness (β = 0.105),  Assurance (β = 

0.100) and Reliability (β = 0.080). Accordingly, every variable in the results influenced satisfaction. 
 

Keywords: service quality, tourist satisfaction, Tai Nod Market 
 

บทนำ 
 สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอาจเป็นดัชนี ชี้วัดสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น
พลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง เป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้ และการจ้างงานให้กับประเทศเป็นอย่าง
มาก สำหรับประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง ทรัพยากร วัฒนธรรม ประเพณี และมีความเป็น อัตลักษณ์ของแต่
ละพื้นที่ภูมิภาค นักท่องเที่ยวหลายคนจึงเลือกประเทศไทยเป็นปลายทางของการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน อย่างไรก็ดี
ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดท่องเที่ยวที่สูงขึ ้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว (Tourism Industry) จึงถูกกำหนดให้เป็น
ยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้ถูกจำกัดและกระจุก
อยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ๆ แต่มีนโยบายส่งเสริมและกระจายการท่องเที่ยวออกสู่ภูมิภาคและจังหวัดเมืองรองต่างๆ ทั่วประ เทศ
ไทย  ทำให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเล็กๆ ทั่วทุกภูมิภาคในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เชิงสุขภาพ เป็นต้น จากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองรอง ของรัฐบาลทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทช่วย
กระตุ้นให้มีการนำเอาทรัพยากรของพื้นที่มา ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางเพื่อให้จังหวัดเมืองรองได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและเลือกเป็นปลายทางของการท่องเที่ยวพักผ่อนต่อไป 
 จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดท่ีเป็นเมืองรอง ทั้งยังเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มเมืองรองที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และมี
ความหลากหลายในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว  พัทลุงตั ้งอยู ่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของแหลมมลายูหรือแหลมทอง 
(Golden Chersonese) ที่สำคัญจังหวัดพัทลุงมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมากมาย ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวประเภท  
ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และยังคงรักษาเอกลักษณ์ ศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่น
สืบทอดมาถึงปัจจุบัน (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง , 2561) ที่สำคัญความนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในจังหวัดพัทลุงกลับมาเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวไทยและยังมีส่วนช่วยหนุนการท่องเที่ยว
ในช่วงครึ่งแรกของปี  สิ่งสำคัญคือปัจจุบันรัฐบาลได้มีการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยว เช่น นโยบายลดหย่อนภาษีสำหรับ  การ
เดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด และยังคงตั้งเป้าหมายให้รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดรอง ควรมีอัตรากา ร
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ขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 ต่อปี ซึ่งหนึ่งใน 12 จังหวัดที่ได้รับการ เลือกสรรว่ามีความโดดเด่นในด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ วิถีชีวิต ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม นั่น ก็คือจังหวัดพัทลุง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง, 2561) 
 อําเภอควนขนุน เป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุงลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การ
เพาะปลูก ทํานาทําไร่ ซึ่งเป็นที่ราบสูงทางทิศตะวันตกเกษตรกรใช้เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราและไม้ผล ส่วนที่ราบลุ่มทางทิศ
ตะวันออกใช้เป็นพื ้นที ่ทํานาข้าวปลูกกระจูดและเลี ้ยงสัตว์ จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมก ารท่องเที ่ยวในชุมชน ซึ ่งได้มี
ผู้ประกอบการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่อําเภอควนขนุนเพื่อเป็นการส่งเสริมนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
เที่ยวในชุมชนเพื่อเกิดเป็นรายได้ให้แก่คนในชุมชน เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสนใจแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมถึงการใช้ความ
หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวสร้างจุดแข็งในการประชาสัมพันธ์ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเพณีและวัฒนธรรม 
ความหลากหลายของสัตว์ป่าและพืชพรรณธรรมชาติอาหาร งานฝีมือสิ่งบันเทิงและแหล่งพักผ่อนทําให้มีนักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางมาท่องเที่ยว (อุมาพร บุญเพชรแก้ว, 2553) 

"ตลาดใต้โหนด" หรือที่คนใต้เรียกกันว่า "หลาดใต้โหนด"เป็นตลาดนัดพื้นบ้านสีเขียวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้
มา  ตลาดใต้โหนดได้เปิดดำเนินการเมื่อ 18 มกราคม 2558  โดยเปิดเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 15.00 น.  ณ บ้านเกิด
ของคุณกนกพงศ์ สงสมพันธุ์นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2539 ซึ่งหลังจากการเสียชีวิตของท่านในปี 2549 คุณนิยุติ สงสมพันธุ์ 
(พี่ชาย) ได้เริ่มจากจุดเล็กๆ หวังแค่เพียงให้บ้านหลังนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็นสถานที่อ่านหนังสือสุดเงียบสงบของ
เด็กๆและชาวบ้านในหมู่บ้าน พร้อมทั้งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปะ แต่ต่อมาได้มีโครงการตลาดท้องถิ่นซึ่งให้
ชาวบ้านในพื้นที่นําสินค้าปลอดสารพิษ พร้อมท้ังอาหารพื้นเมืองมาจําหน่ายแรกเริ่มนั้นมีร้านค้าเพียงแค่ไม่กี่สิบร้านแต่ปัจจุบัน
มีร้านค้ามากกว่าร้อยร้านโดยมีทั้งผักสด ผลไม้สด อาหารพื้นเมืองและขนมพื้นเมืองที่หาทานได้ยากรวมทั้งสินค้าแฮนด์เมดอัน
เป็นเอกลักษณ์โดยอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ กินดี มีสุข ซึ่งจะสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตของชาวใต้อย่างป่า นา เล ได้อย่างสมบูรณ์สิ่งที่
ทําให้ตลาดใต้โหนดแตกต่างจากตลาดชุมชนที่อื่นๆก็คือการตกแต่งร้านและพื้นที่ของตลาดที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติมาดัดแปลง
ออกแบบให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งยังให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคิดค้นภาชนะใส่สินค้า โดยจะต้องนําวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่นที่มีอยู่มารังสรรค์ให้กลายเป็นภาชนะสุดเก๋ ลดใช้โฟมและพลาสติกหากใครได้มาเยือนตลาดใต้โหนดแห่งนี้สิ่งที่จะได้รับ
กลับไปไม่ใช่เพียงแค่อาหารหรือสินค้าท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังจะได้รับความสุข  อย่างเต็มเปี่ยมจากรอยยิ้มและความจริงใจของ
ชาวบ้าน (ณขจร จันทวงศ์, 2558) 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการ
ร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จะเป็นโดยการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวถือเป็น
พันธกิจหลักของทางผู้ให้บริการร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด  ดังนั้นทางร้านอาหารผู้ให้บริการจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพ
ในการดำเนินงาน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) ได้อธิบายแนวคิด 
ของ Philip Kotlor เกี่ยวกับการให้บริการจะส่งผลต่อปัจจัยในเลือกใช้บริการของลูกค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้เลือกถึงปัจจัยเป็น
เรื่องสำคัญในการเข้าใช้บริการร้านอาหาร ของลูกค้า เพื่อสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า 
เพื่อนำไปสู่ความประทับใจและการต้องการกลับมาใช้บริการอีกครั้งต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการร้านอาหาร

ภายในตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มาใช้บริการร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
โดยเริ่มทำการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 – เดือนสิงหาคม  2565   ซึ่งการเก็บข้อมูลทางผู้วิจัยได้ใช้
สูตรการหาประชากรที่ไม่ทราบจำนวนประชากร  ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 
จำนวน 384 คนและเพื่อให้ข้อมูลวิจัยสมบูรณ์ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 400 ชุด  

โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก ( Convenience 
Sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามให้ผู้ที่มาใช้บริการร้านอาหารภายในตลาดโหนด  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 

     
  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการค้นคว้าและพัฒนา
แบบสอบถามขึ้นจากเอกสารทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจัดลำดับของเนื้อหาให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ โดยมี
ส่วนประกอบ 3 ส่วนดังนี ้
 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคำถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-
Ended Response Questions) แบบมีหลายคำตอบให้เลือก (Multiple Choice Quests) และเลือกได้เพียงคำตอบเดียว 
(Best Answer) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
 2. ส่วนที่ 2 ข้อมูลคำถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อมั่น 
และด้านการดูแลเอาใจใส่ ลักษณะของเครื่องมือเป็นคำถามมีลักษณะเป็นมาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert) ใช้มาตราวัดข้อข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งความสำคัญเป็น 5 ระดับ 
 ระดับ 5  หมายถึง สำคัญมากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง สำคัญมาก 
 ระดับ 3  หมายถึง สำคัญปานกลาง 

คุณภาพการบริการ 
 - ความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ(Tangibles)     
 - ความน่าเชื่อถือ (Reliability)    
 - การตอบสนอง (Responsiveness)      
 - ความเชื่อมั่น (Assurance)     
 - การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
  
การทบทวนวรรณกรรม   แนวคิดเกี่ยวกับอาหาร
อีสาน  อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส าคัญและจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ทุกชาติทุกภาษา               
จึงจ าเป็นต้องบริโภคอาหารเพื่อการอยู่รอดและต่างมี
อาหารประจ าชาติเป็นของตนเอง เช่นเดียวกับ                
ประเทศไทย ทีม่ีอาหารประจ าชาติเป็นของตนเอง 
โดยอาหารไทยเป็นอาหารประจ าชาติไทยที่มีชื่อเสียง
และ ได้รับความนิยมติดอันดับโลก (อภิวิชญ์ เอี่ยมสุข
แสง, 2552,น.1-6) โดย www.cnngo.com เว็บไซต์

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มาใช้บริการร้านอาหารภายใน
ตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 
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 ระดับ 2  หมายถึง สำคัญน้อย 
 ระดับ 1  หมายถึง สำคัญน้อยที่สุด 
 3. ส่วนที่ 3 ข้อมูลคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการร้านอาหารภายในตลาดใต้
โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ลักษณะของเครื่องมือเป็นคำถามมีลักษณะเป็นมาตราวัดแบบลิเคิร์ทใช้มาตราวัดข้อมูล
ประเภท อันตรภาคชั้นแบ่งความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ เช่นกัน 
 ระดับ 5  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง พอใจมาก 
 ระดับ 3  หมายถึง พอใจปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง พอใจน้อย 
 ระดับ 1  หมายถึง พอใจน้อยที่สุด 
 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาพิจารณาและตรวจสอบเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่  ปรับปรุงตาม
คำแนะนำจากที่ปรึกษา และเสนอให้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจและการวิจัย จำนวน 3 ท่าน เพื่อ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of item Object Congruence: IOC) ของ คำถามแต่ละข้อหลังจาก
ปรับปรุงตามคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญแล้วมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ซึ่งถือว่าข้อคำ ถามมีความเที่ยงตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค์
และคำนิยามการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาดำเนินการประมวลผลของข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถิติ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ 
2.  การลงรหัส โดยนำแบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ มาลงรหัสตามที่กำหนดไว้ 
3.  การประมวลผล โดยนำข้อมูลที่ลงรหัสแล้วไปประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อทำการประมวลผล

ทางสถิติ และใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (Level of Significance) 
4. ทำการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติของข้อมูลตรวจสอบการกระจายตัวของข้อมูลด้วยการตรวจสอบโดยใช้

การทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนว่า มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์หรือไม่ ด้วยวิธี Unstandardized Residual และทดสอบค่าความเบ้ 
(Kurtosis) พบว่า ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์ ค่าความเบ้มีค่าเท่ากับ -.035 หมายถึง มีความเบ้เพียงเล็กน้อยและมีความโด่ง 
(Kurtosis) โดยมีค่าเท่ากับ .262 ดังนั้น กราฟฮิสโตแกรม จึงมีลักษณะเข้าใกล้โค้งปกติ (Hair, Black, Babin, Anderson & 
Tatham, 2006) 

5. การวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ จะใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ซึ่ง
เป็นการหาค่าสถิติพื้นฐานโดยนำมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และนำเสนอข้อมูลเป็นร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลการวิจัย 

6. ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 
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ผลการวิจัย 
          จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน 400 คน คือ เพศชาย จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 และเพศหญิง 
231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75   สำหรับอายุ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี จำนวน 185 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.25  รองลงมาคือ กลุ่มที่มีอายุอยู่ในช่วง  20-29 ปี จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 และอายุ 40-49 จำนวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 14  สำหรับการศึกษา  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 275 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.75 รองลงมาคือ กลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และในระดับ
มัธยมศึกษา จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25  สำหรับอาชีพ ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน จำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 รองลงมาคือ กลุ่มคนที่มีอาชีพเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 และอาชีพเป็นนักเรียนและนักศึกษา จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00  สำหรับ
รายได้  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนในช่วง 15,000 – 20,000 บาท จำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 
รองลงมาคือ กลุ่มคนที่มีรายได้ต่อเดือนในช่วง 10,000 - 15,000 บาท จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และรายได้ต่ำ
กว่า 10,000 บาท จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง สามารถแยกรายด้านได้ ดังนี้ 
 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดับมากในทุกด้าน ได้แก่ ผู้บริการในแต่ละร้านมีเพียงพอในการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการ
ให้บริการ  พนักงานมีบุคลิกภาพ การแต่งกายมีความเป็นระเบียบช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดี  พนักงานสามารถแนะนำอาหาร
และให้ข้อมูลด้านราคาต่อนักท่องเที่ยวอย่างเต็มใจ มีสถานที่นั่งรับประทานอาหารอย่างเพียงพอกับจำนวนของนักท่องเที่ยวใน
การใช้บริการ ตามลำดับ 
 ด้านความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดับมากในทุกด้าน ได้แก่ พนักงานในร้านให้บริการอย่างมีคุณภาพและตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวได้ เป็นอย่างดี 
พนักงานมีความถูกต้องและแม่นยำในการให้การบริการ พนักงานให้บริการที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า  
นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจจากพนักงานในร้าน  พนักงานสามารถแก้ปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวกรณีที่เกิดปัญหาเช่น ส่ง
อาหารผิดโต๊ะ หรือคิดราคาผิด ตามลำดับ 
 ด้านการตอบสนองแก่ผู้ใช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดับมากในทุกด้าน ได้แก่  พนักงานมีการให้บริการที่ดีสะดวกและรวดเร็ว  พนักงานมีการให้บริการตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า พนักงานมีความตั้งใจในการทำงานและบริการท่านตลอดเวลา  พนักงานมีความพร้อมและเต็มใจจะ
ให้บริการท่านตลอดเวลา ตามลำดับ 
 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดับมากในทุกด้าน ได้แก่ พนักงานมีความสุภาพ กริยามารยาทที่ดีในการบริการ พนักงานมีทักษะในการดูแลและ
ให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามารับประทานอย่างเชี่ยวชาญ  พนักงานสามารถให้ข้อมูลด้านอาหารได้เป็นอย่างดี  พนักงานมี
ความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ ตามลำดับ 
 ด้านการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนมาก
ในทุกด้าน ได้แก่  นักท่องเที่ยวได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากพนักงานประจำร้านอาหาร  พนักงานสามารถตอบคำถามได้
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อย่างเข้าใจ พนักงานสามารถที่จะเข้าใจความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดี  และยังสามารถให้ข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดี ตามลำดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ     ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้
บริการร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เกี่ยวกับการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน ได้แก่  

ด้านผลิตภัณฑ์ รสชาติอาหารถูกปาก อร่อย สะอาดและมีเมนูอาหารแปลกใหม่ที่เป็นอาหารพื้นบ้านทีน่าสนใจ  
ด้านราคา มีราคาอาหารและเครื่องดื่มอยู่ในระดับที่เหมาะสม ราคาของอาหารเหมาะสมมีให้เลือกหลากหลายเหมาะ

กับจำนวนคนที่ไป มีความหลากหลายของประเภทอาหารพื้นบ้านประจำท้องถิ่น ตามลำดับ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของตลาดจะมีการประชาสัมพันธ์ตลาดแจ้งตำแหน่งของตลาดและแหล่งท่องเที่ยว

ใกล้เคียง  นอกจากนี้ในแต่ละร้านภายในตลาดใต้โหนดจะมีเพจประจำร้านแนะนำอาหารเด็ดประจำท้องถิ่น  พร้อมทั้งได้
แนะนำการเดินทางมายังตลาดใต้โหนดได้อย่างง่าย   นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถดูรูปภาพอาหาร พร้อมท้ังมีเบอร์โทรร้าน
สามารถสำรองที่นั่งได้สะดวก  และร้านยังทำการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลด 

ด้านกายภาพบรรยากาศภายในบริเวณที่ตั้งร้านอาหารไม่แออัด มีการจัดสถานที่ให้รอคอยโต๊ะอาหารในกรณีโต๊ะเต็ม
อย่างเหมาะสม  มีบรรยากาศภายในร้านที่สะอาดร่มรื่นเหมาะสมกับการมาท่องเที่ยวและพักผ่อน สามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวก มีที่จอดรถที่เพียงพอ ปลอดภัยและสะดวกกับนักท่องเที่ยว ตามลำดับ 
ทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 

ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
ไม่ปรับมาตรฐาน 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ปรับมาตรฐาน 

(β) 

ค่าสถิติ 
ทดสอบ 

(t) 

ระดับ
นัยสำคัญ 
ทางสถิติ 
(Sig.) 

สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

ความคาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าคงที่ (Constant) -.818 .252  -3.240 .001 
ความเป็นรูปธรรม .456 .044 .453 10.290   .000** 
ความน่าเชื่อถือ .099 .047 .080 2.112 .028* 
การตอบสนอง .178 .059 .105 3.015   .003** 
ความเชื่อมั่น .157 .065 .100 2.424 .014* 
การดูแลเอาใจใส่ .340 .064 .241 5.324  .000** 

R = 0.796, R Square = 0.682, Adjust R Square = 0.657, F = 140.352, Sig of F = 0.000 
 
 คุณภาพการบริการที่มีต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้
บริการร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความเป็นรูปธรรม (β = 0.453) รองลงมาคือการดูแลเอาใจใส่ (β = 0.241) การ

ตอบสนอง (β = 0.105) ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพบริการ (β = 0.100) และความน่าเชื่อถือ (β = 0.080) ตามลำดับ 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับคุณภาพบริการของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาใช้บริการร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า 
 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในเรื่องพนักงานในแต่ละร้านมีเพียงพอในการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ในการให้บริการ  พนักงานมีบุคลิกภาพ การแต่งกายมีความเป็นระเบียบช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดี  พนักงานสามารถ
แนะนำอาหารและให้ข้อมูลด้านราคาต่อนักท่องเที่ยวอย่างเต็มใจ มีสถานที่นั่งรับประทานอาหารอย่างเพียงพอกับจำนวนของ
นักท่องเที่ยวในการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภรา  เจริญภูมิ (2554)  ที่กล่าวว่าคุณภาพของพนักงานในการ
บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อและความตั้งใจซื้อในอนาคต 
 ด้านความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในเรื่องพนักงานในร้านให้บริการอย่างมีคุณภาพและตอนสนองต่อนักท่องเที่ยวได้
เป็นอย่างดี พนักงานมีความถูกต้องและแม่นยำในการให้การบริการ พนักงานให้บริการที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า  นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจจากพนักงานในร้าน  พนักงานสามารถแก้ปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวกรณีที่เกิดปัญหา
เช่น ส่งอาหารผิดโต๊ะ หรือคิดราคาผิด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิมลรัตน์  หงส์ทอง (2555) ที่กล่ าวว่าผู้ใช้บริการให้
ความสำคัญและคาดหวังต่อการบริการที่ไม่ผิดพลาดมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงาน
บริการ 
 ด้านการตอบสนองแก่ผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในเรื่อง พนักงานในร้านมีความมุ่งมั่นใส่ใจลูกค้าในขณะให้บริการ  พนักงานมี
จำนวนเพียงพอ สามารถดูแลให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
และตรงตามความต้องการของลูกค้า และพนักงานสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับบริการเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกีรติ บันดาลสิน (2558). การรับรู้คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาสำนักราชดำเนิน พบว่า 
 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในเรื่องพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และสามารถให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้อย่าง
ชัดเจน พนักงานสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องไม่มีความผิดพลาด ทั้งนี ้ อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามไ ด้เห็น
ความสามารถของพนักงานในการให้บริการ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำด้านอาหารแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเมนูอาหาร  
และให้บริการได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความมั่นใจในการรับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาภาพร  
พิมสาร (2556) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ของบริษัท 
นัติมอเตอร์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า คุณภาพบริการของบริษัทในด้านการให้ความมั่นใจกับลูกค้า ในข้อที่มีความสำคัญ
มากที่สุด คือ พนักงานของบริษัทมีการแสดงออกทางบุคลิกลักษณะท่าทาง ที่ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการให้บริการ 
 ด้านการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในเรื่องพนักงานในร้านให้บริการด้วยความเสมอภาค  พนักงานเอาใจใส่กระตือรือร้นใน
การให้บริการ  ในส่วนของการจัดคิวเข้ารับประทานโต๊ะเต็ม พนักงานสามารถให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่า สามารถจัดคิวเข้าใช้
บริการโต๊ะอาหาร ด้วยความเสมอภาค  ทั้งนี้การทำธุรกิจบริการร้านอาหาร สมควรที่ให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกันทุก ๆ บุคคล โดยเรียงตามลำดับ การมาก่อนและหลังเป็นหลัก  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Weber (1966) ที่
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กล่าวว่า การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากที่สุด คือ การให้บริการที่ไม่คำนึงถึงตัวบุคคล เป็นการให้บริการ
ที่ปราศจากอารมณ์ ทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน เมื่ออยู่ในสภาพที่ เหมือนกัน และบริการที่จัดตั้งนั้นจะต้องให้แก่
ผู้ใช้บริการทุกคนอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อย่าง
เห็นได้ชัด 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้
บริการร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง ความเชื่อมั่น การดูแลเอาใจใส่ ล้วนแต่มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความพึงพอใจทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับพิมล  เมฆสวัสดิ์ (2550) ที่ได้อธิบายว่า การส่งมอบบริการที่ดี เหมาะสมทั้งเวลา 
สถานที่ รูปแบบ โดยใช้แรงงานมนุษย์เพ่ือสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด มีความประทับใจด้านบวก เกิดการบอกต่อ รวมถึงอยากกลับมาใช้บริการอีก สอดคล้องกับงานวิจัยของน้ำ
ลิน  เทียมแก้ว (2556) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่ง
ได้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้บริการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้าน
กระบวนการการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของพรประภา  ไชยอนุกูล (2557) ที่ได้ศึกษา
คุณภาพการให้บริการของถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี พบว่า คุณภาพการให้บริการทุกด้านมีความสัมพันธ์กั บความพึงพอใจและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของกล้าหาญ ณ น่าน (2557) ที่ได้ศึกษาอิทธิพลของความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กรต่อคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีของลูกค้าในธุรกิจเสริมสวย พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพ
การให้บริการอันประกอบด้วยความเป็นรูปธรรม ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การให้ความมั่นใจ และการดูแลเอาใจใส่ทุก
ตัวแปรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
             1. ด้านความเป็นรูปธรรม ร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ควรจะมีการปรับปรุง
ในส่วนของลักษณะทางการกายภาพของร้าน เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่น บางครั้งทำให้ที่จอดรถไม่
เพียงพอ ควรมีการจัดการในจัดลำดับของการเข้าใช้บริการภายในตลาดใต้โหนดอย่างมีระบบและทันสมัย ควรเพิ่มที่นั่งคอย
ร้านสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้คิวจองโต๊ะเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 
    2. ด้านความน่าเชื่อถือ  ร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด ควรจะมีการปรับปรุงในส่วนของพนักงานผู้ให้บริการ 
ต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีมีมาตรฐานให้กับทางร้านๆ  ในเรื่องของมาตรฐานการบริการ ความรวดเร็วและด้านการแต่งกายของ
พนักงานเพื่อให้ดูมีความเป็นมืออาชีพและเป็นเอกลักษณ์ ควรจัดให้มีเครื่องแบบหรือเสื้อพนักงานเฉพาะร้าน  เพื่อให้ลูกค้าได้
ทราบว่าใครคือพนักงานบริการภายในร้าน จะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการมารับบริการ  ทำให้นำไปสู่ความ
น่าเชื่อถือของทางร้าน ร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด ควรจะมีการปรับปรุงในส่วนของการสร้างความซื่อสัตย์ของพนักงาน  
อาทิเช่นการทอนเงินผิดหรือในกรณีลูกค้าลืมของไว้บนโต๊ะและมีการเก็บรักษาของๆ ลูกค้าไว้เป็นอย่างดี  สิ่งต่างๆเหล่านี้อันจะ
นำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า 
   3. ด้านการตอบสนอง  ร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด  ควรจะมีการปรับปรุงในส่วนของ กระบวนการในการ
พัฒนาพนักงานให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น การจองโต๊ะผิดลำดับ
คิว  การส่งอาหารผิดโต๊ะ หรือกรณีการทำผิดคำสั่งของลูกค้าแต่ละโต๊ะ ดังนั้นพนักงานบริการควรจะมีการฝึกฝนในส่วนการ
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แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที  การควบคุมอารมณ์ของพนักงานบริการจึงเป็นเรื่องสำคัญ  ดังนั้นเพื่อให้สามารถสนองตอบความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พนักงานควรจะมีการสอบถามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ซึ่งจะสามารถสร้าง
ความพึงพอใจของลูกค้า ได้เพิ่มขึ้น 
  4. ด้านความเชื่อมั่น   ร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด  ควรจะมีการปรับปรุงในส่วนของการให้ความรู้เพิ่มเติมกับ
พนักงานบริการในด้านคำแนะนำลูกค้า  ในส่วนของสำหรับเมนูอาหารแนะนำของทางร้านซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้าน   เนื่องจาก
ลูกค้าบางครั้งมาจากต่างจังหวัด   ต่างท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวบางกลุ่มมาจากภาคต่างๆ ในประเทศไทย   มักจะไม่ทราบใน
เรื่องของอาหารประจำท้องถิ่นของทางจังหวัดพัทลุงและมีความอยากทดลองอาหารประจำท้องถิ่น  ดังนั้นในกรณีที่ลูกค้า
สอบถามเมนูแนะนำ  พนักงานสามารถอธิบายรายละเอียดของอาหารและส่วนผสมอาหารได้เป็นอย่างดี บอกรสชาติอาหาร 
เช่น ความเผ็ด ความจัดจ้านของรสชาติอาหาร  ตลอดจนกรรมวิธีหรือขั้นตอนในการประกอบอาหาร ได้อย่างละเอียด  เพราะ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะสอบถามจากทางพนักงานโดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านอาหาร  และการให้บริการที่ดี เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาพนักงานให้มีความชำนาญ  ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรอบรู้และสามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า 
  5. ด้านการดูแลเอาใจใส่  ร้านอาหารภายในตลาดใต้โหนด  ควรจะมีการปรับปรุงในส่วนของการดูแลเอาใจใส่
ลูกค้าอย่างทั่วถึงอย่างมีมารยาทที่เหมาะสม  พร้อมทั้งมีจิตบริการในการให้ความช่วยเหลือ ชี้แจง และให้คำแนะนำอย่างเป็น
กันเอง อำนวยความสะดวกและให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกคนด้วยความเท่าเทียม   มีการตรวจสอบติดตามกรณีเกิดปัญหาต่าง 
ๆ ภายในร้าน การสั่งอาหาร การจองที่นั่ง การเลือกสั่งอาหาร อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า 
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โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันการยอมรับการใช้งานโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) ของ
ประชาชนในจงัหวัดอุดรธานี 

A model to measure the factors for confirming the adoption of mobile banking among 
people in Udon Thani province  

กมลรัตน์ ป้อมสุวรรณ1 ชลนที บูรรุ่งโรจน์1 และ ศุภกฤต ปิติพัฒน์1 
1คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดองค์ประกอบการยอมรับการใช้งานโมบาย
แบงค์กิ้งของประชาชนในจังหวัดอุดรธานีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี 
จำนวน 400 คน ด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
 ผลการวิจัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการยอมรับการใช้งานโมบายแบงค์กิ้งมี 7 
องค์ประกอบ 22 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ องค์ประกอบความคาดหวังของความพยายาม
เรียนรู้วิธีการใช้งาน องค์ประกอบการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง องค์ประกอบเงื่อนไขในการอำนวยความสะดวก องค์ประกอบ
คุณค่าของราคา องค์ประกอบการรับรู้ และองค์ประกอบความเป็นส่วนตัว ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย

พิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (
2 ) มีค่าเท่ากับ 394.07  ที่องศาอิสระ (df) 202  P-value  เท่ากับ 0.00  ค่าไค-สแควร์

สัมพัทธ์ (
2 /df) เท่ากับ 1.951  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.92  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้

แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.90 ค่ารากกำลังสองของ  ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.049  และค่ารากของ
ค่าเฉลี่ยกำลังสองของ  เศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) เท่ากับ  0.042 
 
คำสำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, การยอมรับการใช้งาน, โมบายแบงค์กิ้ง 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to examine the consistency of the model for measuring the 
components of mobile banking acceptance of people in Udon Thani province with empirical data. The 
sample consisted of 400 residents in Udon Thani province by multistage randomization. Data was collected 
from questionnaires and analyzed using corroborative elemental analysis techniques. 
 The results showed that the model was consistent with the empirical data. There were seven 
components of mobile banking adoption, 22 indicators of which were performance expectations. There was 
an expectation component of learning how to use and effort. The reference group of conformance 
elements included: Element, Conditions of Facilitation Value, Component of Price, Perception Element, and 
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Privacy Component. The model had goodness-of-fit with the empirical data with the following values: = 
394.07, df = 202, P-value = 0.00, /df = 1.951, GFI = 0.92, AGFI = 0.90, RMSEA = 0.049 and Standardized RMR 
= 0.042 
 
Keywords: Confirm Factor Analysis, Usability Acceptance, Mobile Banking 
 

บทนำ 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ทำให้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ส่งผลให้ ธนาคารต้องรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีในการสร้างตลาดรวมถึง การลดต้นทุนบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว “บริการธนาคารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่” 
หรือ “โมบาย แบงก์กิ้ง” (Mobile Banking Application) จึงเป็นช่องทางของธนาคารยุคใหม่ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการ
ธุรกรรมต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา มีรูปแบบ บริการที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการทําธุรกรรมได้ตรงตามความต้องการ 
จึงทำให้ธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Mobile Banking เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแทนการทำธุรกรรมการเงินใน
แบบเดิม ทางธนาคารจึงได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรก รรม
ทางการเงินได้สะดวกรวดเร็วเพียงใช้บริการผ่าน Mobile Banking เป็นหลัก Mobile Banking คือ บริการหนึ่งของธนาคารที่
อนุญาตให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน โดยที่ตัวลูกค้าไม่ต้องไปถึงธนาคาร ซึ่งปกติ
แล้ว Mobile Banking จะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานของอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อข้อมูล
กับอุปกรณ์ ในปัจจุบันแต่ละธนาคารได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Mobile Banking ให้มีความสะดวกสบายและรัดกุม
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มฟีเจอร์พิเศษนอกเหนือจากการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของลูกค้า
อีกด้วยซึ่งการทำธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่น่าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่มี
ขนาดเล็กพกพาได้สะดวก ปัจจุบันเกือบทุกคนจำเป็นต้องทำธุรกรรมทางการเงินเกือบทุกวัน หรืออย่างน้ อยที่สุดเดือนละ 2-3 
ครั ้ง โดยธุรกรรมทางการเงินส่วนใหญ่ได้แก่ การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน และการชำระค่าสินค้าและบริการหรือค่า
สาธารณูปโภค (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2561) 
 การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นแรงหนุนสำคัญที่ทำให้การทำธุรกรรมผ่าน Mobile Banking และ e-Wallet มี
การเร่งการเติบโตสูงขึ้น สะท้อนจากผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่พบว่า ผู้บริโภคไทยโดยภาพรวมมีการโอนเงินและชำระ
ค่าสินค้าและบริการผ่าน Mobile banking และ e-Wallet อยู่ที่ 19 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งเพิ่มมากกว่าการใช้งานในช่วงการ
ระบาดระลอกแรกที่มีอัตราการใช้งานอยู่ที่ 17 ครั้งต่อสัปดาห์ ขณะที่มีผู้บริโภคกว่าร้อยละ 53.9 มีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ด้วยอานิสงส์ของกิจกรรมการใช้จ่ายออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงโควิดระลอกสาม คงทำให้ปี 2564 
ยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่การทำธุรกรรมผ่าน Mobile Banking และ e-Wallet มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัย
กสิกรไทยประมาณว่า ปริมาณการทำธุรกรรมโอนเงินและชำระเงินผ่าน Mobile Banking ในปี 2564 จะขยายตัวราวร้อยละ 
80.2 – 83.5 YoY ซึ่งเร่งขึ้นจากปี 2563 ที่ร้อยละ 79.7 เช่นเดียวกับประมาณธุรกรรมผ่าน e-Money ที่คาดว่าจะเติบโตราว
ร้อยละ 15.8 – 18.0 ซึ่งสูงกว่าปี 2563 ที่ร้อยละ 8.7 มูลค่าการทำธุรกรรมผ่าน Mobile Banking คาดว่าจะขยายตัวราวร้อย
ละ 36.5 – 38.0 YoY ใกล้เคียงกับปี 2563 ขณะที่ มูลค่าการทำธรกรรมผ่าน e-Money คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 
15.5-17.7 ซึ่งสะท้อนการเติบโตเร่งขึ้นจากร้อยละ 9.9 ในปี 2563 โดยทั้งปริมาณและมูลค่าการทำธุรกรรมผ่าน e-Money ที่
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เร่งตัวขึ้นนั้น น่าจะมีแรงผลักดันหลักมาจากการใช้ G-Wallet (เป๋าตัง) จากโครงการช่วยเหลือของภาครัฐที่น่าจะมีอย่าง
ต่อเนื่องในปี 2564 อีกทั้ง ยังได้รับแรงผลักดันจากกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือและมีศักยภาพที่เข้ามาทำ
การตลาดมากขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2564) ปัจจุบัน ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2565 มีธุรกรรมการชำระเงินผ่านบริการ 
Mobile Banking จำนวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ จำนวน 90 ,525,967 บัญชี  ปริมาณรายการ จำนวน 5,314,610 (พัน
รายการ) และมีมูลค่ารายการ ถึง 16,386 (พันล้านบาท) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2565) 
 จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองแห่งการค้าการลงทุน รายได้หลักอันดับหนึ่งมาจากการเกษตรและประมง ซึ่งมีสินค้า
เกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา อันดับสองจากการค้าส่งและค้าปลีก จังหวัดอุดรธานีมีทำเลที่ตั้ง
เหมาะในเรื่องของการค้าชายแดนที่ส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ผักและผลไม้ที่ใหญ่
ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ในการรองรับผู้ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่า
จะเป็นลาว เวียดนาม การค้าของจังหวัดอุดรธานี ขนาดเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี  GPP ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2564 มีมูลค่า
ประมาณ 108,113 ล้านบาท เป็นลำดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของ GDP 
ประเทศไทย ประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณปีละ 85,982 /คนต่อ/ปี (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2564) ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีมีการใช้โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone using ) และการมีโทรศัพท์มือถือ (Having 
mobile phone) เป็นอันดับที่ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชน ใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 69.6 ในปี2561 (ไตรมาส 1) เป็นร้อยละ 94.1 ในปี 2565 (ไตรมาส 1) (ไตรมาส 1) (กองสถิติเศรษฐกิจ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2565) จากข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจและแนวโน้มการใช้โทรศัพท์มือถือแบบSmart Phone ดังกล่าว  
จึงเป็นความท้าทายของผู้ให้บริการและสถาบันการเงินที่จะพัฒนาการให้บริการและระบบการใช้งานโมบายแบงค์กิ้ง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 แนวทางงานวิจ ัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology acceptance 
Research) เป็นการศึกษาในเชิงพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อ อธิบายวิธีการและเหตุผลของ  แต่ละบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ (IT) (Venkatesh และคณะ, 2003)  เพื่อพัฒนาทฤษฎีที่ใช้ พยากรณ์พฤติกรรมบุคคลหรือองค์การในการ
ยอมรับการ ใช้ระบบสารสนเทศ (Hevner et.al, 2004)  เพื่อนำไปสู่การให้คำอธิบายและการพยากรณ์การยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Brancheau, et.al, 1996)  และการสร้างความเข้าใจในอิทธิพลของปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวช่วยและตัวเร่ง
ให้เกิดการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองค์การ (Xu et.al, 2004)  รวมทั้งการแสดงให้
เห็นถึงเหตุผลของการลงทุนด้านไอทีในอนาคต (Khemthong, 2007)  ซึ่งแนวทางการวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาโดย มีทฤษฎี
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน และในแต่ละทฤษฎีจะมีองค์ประกอบหลักสำคัญที่แสดง
ให้เห็นถึงปัจจัยหรือตัวกำหนดที่แตกต่างกันว่าจะส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในการส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและการ
ใช้ จนกระทั่งทำให้นวัตกรรมนั้นเป็นเทคโนโลยีและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในที่สุด  
 จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดองค์ประกอบการยอมรับการใช้
งานโมบายแบงค์กิ้งของประชาชนในจังหวัดอุดรธานีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อทดสอบทางทฤษฎี (Theory testing) ด้วย
วิธีการทางสถิติว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์การพัฒนาแบบจำลองด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง เพื่อค้นหา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานโมบายแบงค์กิ้งของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยเป็นประโยชน์
ต่อผู้ให้บริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถาบันการเงิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในไปใช้พัฒนาและ  ปรับปรุงคุณภาพของ
บริการ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดองค์ประกอบการยอมรับการใช้งานโมบายแบงค์กิ้งของประชาชน
ในจังหวัดอุดรธานีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู ่จังหวัดอุดรธานี จำนวนทั้งสิ้ น 1,566,510 คน 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) กำหนดขนาดตัวอย่าง จำนวน 400 คน (Hair et.al, 2014) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling)  ขั้นตอนที่ 1 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ในระดับอำเภอ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีจำนวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งมากที่สุด  5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุดรธานี 
อำเภอกุดจับ อำเภอหนองหาน อำเภอกุมภวาปี และอำเภอพิบูลย์รักษ์ ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified random 
sampling) จำแนกตามตำบล วางแผนเก็บข้อมูล 25 ตำบล โดยวิธีใช้ตาราง  เลขสุ่ม (Table of Random Numbers) ได้แก่ 
ตำบลหมากแข้ง ตำบลหนองบัว ตำบลนากว้าง  ตำบลกุดสระ ตำบลโนนสูง ตำบลหมูม่น ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลสาม
พร้าว ตำบลปะโค ตำบลเมืองเพีย ตำบลบ้านเชียง ตำบลพังงู ตำบลผักตบ ตำบลหนองไผ่  ตำบลบ้านยา ตำบลสะแบง ตำบล
พันดอน ตำบลแชแล ตำบลสีออ ตำบลเสอเพลอ ตำบลห้วยเกิ้ง ตำบลท่าลี่ ตำบลผาสุก ตำบลดอนกลอย และตำบลนาทราย 
ขั้นตอนที่ 3 ในการลงพื้นที่ ผู ้วิจัยจะใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบโควต้า (Quota  sampling) โดยจะเก็บตำบลละ 16 คน เลือก
ตัวอย่างแบบบังเอิญ จะได้กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 400 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด โดยมีข้ันตอนในการ
ตรวจสอบคุณภาพดังต่อไปนี้ 
 2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบพัฒนาแบบสอบถาม 
 2.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของสำนวนและภาษาที่ใช้  
 2.3 ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กับประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) ในการวิจัยทั่วไป Nunnally (1978) แนะนำให้ใช้ความเชื่อมั่นที่ประมาณ 0.70 โดยชี้ให้เห็นว่าการใช้ค่า
ความเชื่อมั่นที่มีค่ามากกว่า 0.80 เหมาะสมสำหรับการสร้างแบบสอบถามมาตรฐาน อีกทั้งการสร้างแบบสอบถามให้มีความ
เชื่อมั่นที่ระดับ 0.80 จะทำให้สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ เพราะแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ต้องมีความคลาดเคลื่อนในระดับ
ที่ต่ำมาก แสดงถึงความพิถีพิถันและความประณีตในการสร้างแบบสอบถาม ในกรณีที่แบบสอบถามใช้ในเรื่องที่มีความสำคัญ
ยิ่งนั้น ควรมีความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.90 ซึ่งพบว่า แบบสอบถามงานวิจัยนี้ในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.892 
– 0.907 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถนำไปใช้ได้  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในการวิจัยดังนี้  
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  3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีการรวบรวม เอาไว้แล้ว อาทิ 
หนังสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์  
  3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่โดยใช้แบบสอบถามประชาชนที่ใช้
บริการโมบายแบงค์กิ้ง ซึ่งอาศัยอยู่ใน 25 ตำบลของจังหวัดอุดรธานี  ใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 1 
กันยายน พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 2 เดือน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้  
  4.1 การกำหนดข้อมูลจำเพาะแบบจำลอง (Specification of model) คือ การกำหนดความ สัมพันธ์เชิง
โครงสร้างในแต่ละองค์ประกอบของแบบจำลอง 
  4.2 การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของแบบจำลอง (Identification of model) คือ การระบุว่า
แบบจำลองสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่าเดียวหรือไม่ 
  4.3 ประมาณค่าพารามิเตอร์จากแบบจำลอง (Parameter estimation from the model) คือ การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสดุ (A Maximum 
Likelihood) 
  4.4 การทดสอบความกลมกลืนสอดคล้อง (Goodness of fit test) เพื่อตรวจสอบความตรงของ
แบบจำลอง (Model validation) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของแบบจำลอง (ดังตารางที ่1) 
  4.5 การปรับแบบจำลอง (Model adjustment) ในกรณีที่แบบจำลองไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ต้องมีการปรับแก้แบบจำลองเพื่อให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่ จนกว่าแบบจำลองที่วิเคราะห์ใหม่จะ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  4.6 การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการคำนวณมาใช้ในการ
อธิบายความสัมพันธ์แบบจำลอง 
ตารางที ่1 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนแบบจำลอง 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  

(Relative chi-square:
2 /df) 

มีค่าต่ำกว่า 2.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  .90 Joreskog and Sorbom (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า  .90 Joreskog and Sorbom (1989) 

ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized root mean square 
residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ำกว่า .08 Hu and Bentler (1999) 

ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 

มีค่าต่ำกว่า .06 Hu and Bentler (1999) 
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ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 224 ราย (ร้อยละ 56.00 ) มีอายุระหว่าง 
10 – 22 ปีจำนวน 144 ราย (ร้อยละ 36.00) มีการศึกษาอยู่ใน   ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 182 ราย (ร้อยละ 44.50) 
เป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 103 ราย (ร้อยละ 25.80) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 169 ราย (ร้อย
ละ 42.30) ใช้โมบายแบงค์กิ้งของธนาคารกสิกรไทย : K PLUS มากที่สุด จำนวน 122 ราย (ร้อยละ 30.50) เนื่องจาก รูปแบบ
การใช้ง่ายไม่ซับซ้อน จำนวน 140 ราย (ร้อยละ 35.00) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากดัชนีความ

กลมกลืน ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ (
2 ) ค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์ (

2 / df ) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (AGFI) ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของ
เศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี 
แสดงดังตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนแบบจำลอง 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ผลการทดสอบ 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  

(Relative chi-square:
2 /df) 

มีค่าต่ำกว่า 2.00 1.951 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  0.90 0.92 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่าไม่น้อยกว่า  0.90 0.90 

ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized root mean square 
residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ำกว่า 0.08 0.042 

ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 

มีค่าต่ำกว่า 0.06 0.049 
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 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมรับการใช้งานโมบายแบงค์กิ้งของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี
ทั้ง 22 ตัวบ่งชี้ พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง    0.78 - 0.89 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที ( t ) พบว่า มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบาย
ได้อย่างมีความหมาย 
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (PER) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มี

ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.82 – 0.83 มีค่าความเที่ยง  ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.67 – 0.69 โดยตัวบ่งชี้การ
เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน (PER3) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 ด้านความคาดหวังของความพยายามเรียนรู้วิธีการใช้งาน (EFF) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.81 – 0.83 มีค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง  0.66 – 0.69 โดยตัวบ่งชี้การสื่อสารที่เข้าใจง่ายและ
ชัดเจน (EFF1) และ ความง่ายในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (EFF3) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SUB) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.81 – 

0.89 มีค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.65 – 0.80 โดยตัวบ่งชี้ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งาน (SUB1) มี
น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 ด้านเงื่อนไขในการอำนวยความสะดวก (FAC) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 

0.78 – 0.83 มีค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.61 – 0.70 โดยตัวบ่งชี้ การใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น (FAC2) มีน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 ด้านคุณค่าของราคา (PRICE) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.84 – 0.87 มี

ค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.71 – 0.76 โดยตัวบ่งชี้ การเปรียบเทียบราคา (PRICE3) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
สูงสุด 
 ด้านการรับรู้ (AWAR) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.81 – 0.86 มีค่าความ

เที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.66 – 0.74 โดยตัวบ่งชี้ การรับรู้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (AWAR3) มีน้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุด 
 ด้านความเป็นส่วนตัว (PRI) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.83 – 0.88 มีค่า

ความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.69 – 0.78 โดยตัวบ่งชี้ การรับรองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ (PRI2) มีน้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุด ดังตารางที ่3 
 
ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมรับการใช้งานโมบายแบงค์กิ้งของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนักองค์ประกอบ 
มาตรฐาน t  ..ES  2R  

ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (PER) 0.73 8.05** 0.06 0.54 
PER1: ประโยชน์ที่มีต่อชีวิตประจำวัน 
PER2: การเพิ่มโอกาสทำงานให้สำเร็จ 
PER3: การเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน 

0.82 
0.82 
0.83 

- 
17.45** 
17.67** 

- 
0.04 
0.04 

0.67 
0.67 
0.69 

ความคาดหวังของความพยายามเรียนรู้ 
วิธีการใช้งาน (EFF) 

0.86 6.53**  0.04 0.74 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนักองค์ประกอบ 
มาตรฐาน t  ..ES  2R  

EFF1: การสื่อสารที่เข้าใจง่ายและชัดเจน 0.83 - -   0.69 
EFF2: ความง่ายในการใช้งาน 
EFF3: ความง่ายในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ 

0.81 
0.83 

18.26** 
18.68** 

0.04 
0.04 

0.66 
0.69 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SUB) 0.50 10.41** 0.07 0.25 
SUB1: บุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งาน 
SUB2: บุคคลที่มีคุณค่าต่อผู้ใช้งาน 
SUB3: บุคคลที่มีชื่อเสียงในมุมมองของผู้ใช้งาน 

0.89 
0.87 
0.81 

- 
22.07** 
19.95** 

- 
0.04 
0.04 

0.80 
076 
0.65 

เงื่อนไขในการอำนวยความสะดวก (FAC) 0.92 4.63** 0.03 0.85 
FAC1: การมีความรู้ที่จำเป็นในการใช้งาน 
FAC2: การใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น 
FAC3: การได้รับความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาใน
การใช้งาน 

0.82 
0.83 
0.78 

- 
19.02** 
17.45** 

- 
0.03 
0.04 

0.68 
0.70 
0.61 

คุณค่าของราคา (PRICE) 0.85 7.29** 0.04 0.73 
PRICE1: ความสมเหตุสมผล 
PRICE2: ความคุ้มค่า 
PRICE3: การเปรียบเทียบราคา 

0.84 
0.86 
0.87 

- 
20.99** 
21.51** 

- 
0.03 
0.03 

0.71 
0.74 
0.76 

การรับรู้ (AWAR) 0.85 6.91** 0.04 0.72 
AWAR1: การรับรู้เกี่ยวกับการใช้งาน 
AWAR2: การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ 
AWAR3: การรับรู้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

0.81 
0.85 
0.86 

- 
18.98** 
19.37** 

- 
0.04 
0.04 

0.66 
0.71 
0.74 

ความเป็นส่วนตัว (PRI) 0.82 8.09** 0.04 0.67 
PRI1: ความรู้สึกปลอดภัย 
PRI2: การรับรองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ 
PRI3: ความสอดคล้องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

0.83 
0.88 
0.87 

- 
21.91** 
21.66** 

- 
0.03 
0.03 

0.69 
0.78 
0.76 

PRI4: การรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น
ของผู้ใช้งาน 

0.85 20.79** 0.03 0.72 

หมายเหตุ: **p< .01 
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ภาพที่ 1 โมเดลการวัดองค์ประกอบการยอมรับการใช้งานโมบายแบงค์กิ้งของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี 
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อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ผู ้วิจัยมีข้อค้นพบ ประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด  ความชัดเจน 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อค้นพบด้านเงื่อนไขในการอำนวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักมากที่สุดที่ประกอบด้วย  การ
ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น และ การมีความรู้ที่จำเป็นในการใช้งาน แสดงให้เห็นว่าการยอมรับการใช้งานโมบาย แบงค์กิ้งของ
ผู้ใช้บริการจะให้ความสำคัญด้านการอำนวยความสะดวก  ได้แก่ การใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น และ การมีความรู้ที่จำเป็นใน
การใช้งาน โดยเฉพาะการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ โครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน การรับเงินเยียวยาของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เป็นต้น ซึ่งการใช้บริการ โมบาย แบงค์กิ้งจะต้องสามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น เช่น 
Application เป๋าตังค์หรือการยืนยันตัวตนของผู้รับบัตรสวัสดิการของรัฐหรือแม้แต่กระทั่งการจำหน่ายสลากดิจิตอลผ่าน 
Application เป๋าตังค์ นอกจากนี้การมีความรู้ที่จำเป็นในการใช้งานก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เพราะการเข้าถึงโครงการต่างๆ
ของรัฐบาลจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อได้รับการสนับสนุนจากโครงการของรัฐบาล สอดคล้องกับงาน
ของ Anderson, Burford และ Emmerton (2016) ที ่พบว่าเงื ่อนไขในการอำนวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบที ่มี
ความสำคัญสำหรับรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ในแอพลิเคชั่นสุขภาพมือถือเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแล
ตนเอง เนื่องจากผู้ใช้งานมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานแอพลิเคชั่นนี้ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอื่น เช่น กา รวิเคราะห์ระดับ
น้ำตาลในเลือด การคำนวณเวลาในการรับประทานอาหาร ในการดูแลสุขภาพตนเองและการมีความรู้ที่จำเป็นในการใช้งาน ซึ่ง
การอำนวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยี 
 2. ข้อค้นพบด้านความคาดหวังของความพยายามเรียนรู้วิธีการใช้งาน ตัวแปรการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและชัดเจน 
และความง่ายในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด  เนื่องจากผู้ใช้บริการมีความคาดหวังจะใช้
บริการโมบาย แบงค์กิ้ง โดยได้รับการสื่อสารเรื่องการใช้งานที่ง่ายและชัดเจนซึ่งผู้ให้บริการควรออกแบบ Application ที่ไม่
ซับซ้อนหรือยุ่งยาก เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถฝึกฝนความชำนาญ นำไปสู่ความพอใจในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ความ
คาดหวังในความพยายาม คือ ความง่ายของการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับบริการโมบาย แบงก์กิ้งที่ใช้งานง่ายจะลดความ
พยายามของผู้ใช้ในการเรียนรู้ที่จะใช้งาน และเพิ่มความรู้สึกในการควบคุมการรับรู้ของผู้ใช้ สิ่งนี้จะช่วยดึงดูดความสนใจของ
ผู้ใช้ในกิจกรรมหลักและมีผลต่อประสบการณ์การใช้งาน (Zhou, 2012) 
 3. ข้อค้นพบด้านคุณค่าของราคา ตัวแปรการเปรียบเทียบราคา มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด  เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการจะเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการให้บริการของสถาบันการเงินแต่ละประเภทหรือลักษณะการ
ให้บริการ เช่น การให้บริการโอนชำระค่าสินค้าและบริการ การให้บริการกดเงินสดโดยไม่ใช้บัตร การให้บริการกดเงินสดผ่านตู้
อัตโนมัติ การขอสินเชื่อผ่านแอพพลิเคชั่น เปรียบเทียบกันทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใ ห้บริการและผู้ให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดและได้ประโยชน์มากที่สุด ตรงกับ  (Venkatesh et.al,2012) ที่ได้
พัฒนาแบบจำลองเพิ่มเติม Modified UTAUT หรือ UTAUT2 ด้านมูลค่าราคา คือ ความรู้และทักษะการคิดเปรียบเทียบ 
(Cognitive tradeoff) ของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับและค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ประโยชน์นั้น ทำให้  ปัจจัยด้าน
ราคามีความสำคัญต่อผู้ใช้บริการ 
 4. ข้อค้นพบด้านการรับรู้  ตัวแปรการรับรู้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด 
รองลงมา คือ การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ ซึ่งการรับรู้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบัน
การเงินและธนาคารผู้ให้บริการโมบาย แบงก์กิ้ง ผู้ใช้บริการให้ความสำคัญในการได้รับข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าว เพื่อส ร้าง
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ความมั่นใจในการใช้บริการ ตัวแปรรองลงมา คือ ด้านการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ ผู้ใช้บริการเมื่อได้รับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ใน
การใช้งานโมบาย แบงก์กิ้ง ได้แก่ การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินการลดความเสี่ยง
จากการสัมผัส เงินสดหรือความแออัดในการใช้บริการสถาบันการเงินโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 
รวมถึงการเป็นสังคมไร้เงินสดช่วยลดการสำรองเงินสดหรือพิมพ์ธนบัตร เป็นต้น  เช่นเดียวกับ Riquelme & Rios (2010) 
พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ของบริการโมบาย แบงก์กิ้ง เป็นปัจจัยที่มีนัยสํ าคัญสูงต่อการใช้บริการโมบาย แบงก์กิ้ง หาก
ผู้ใช้งานบริการโมบาย แบงก์กิ้ง รับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งานก็ยิ่งมีการยอมรับที่จะนําบริการโมบาย แบงก์กิ้งมาใช้  
 5. ข้อค้นพบด้านความเป็นส่วนตัว ตัวแปรการรับรองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด  
เนื่องจากผู้ใช้บริการ โมบาย แบงค์กิ้ง มีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการใช้บริการ โมบาย 
แบงค์กิ้งจากข่าวสารที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ โมบาย แบงค์กิ้ง มา
หลอกลวงให้เกิดการโอนเงินจากบัญชี ทั้งในรูปแบบของการโอนเงินโดยไม่ตั้งใจหรือการควบคุมแอพพลิเคชั่น โมบาย แบงค์กิ้ง
ของผู้ใช้บริการจากระยะไกล เช่นเดียวกับ (Yee-Loong Chong et.al, 2010) พบว่าผู้ใช้บริการ โมบาย แบงก์กิ้ง มีความ
คิดเห็นว่า โมบาย แบงค์กิ้ง เป็นบริการทางด้านการทําธุรกรรมทางการเงิน ความไว้วางใจในความปลอดภัยและการรักษาความ
เป็นส่วนตัวมีผลอย่างมีนัยสําคัญต่อการใช้บริการโมบาย แบงก์กิ้ง ซึ่งธนาคารผู้ให้บริการจะต้องให้ความสําคัญในการรักษา
ความปลอดภัยเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ  
 6. ข้อค้นพบด้านความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ ตัวแปรการเพิ ่มความรวดเร็วในการทำงานมีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด เนื่องจากผู้ใช้บริการมีความคาดหวังจากการใช้บริการโมบาย แบงค์กิ้งที่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการ
ทำงานขึ้นอยู่กับลักษณะงานของผู้ใช้บริการเช่น ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ และธุรกิจเด ลิเวอรี่ คาดหวังในการใช้
บริการ โมบาย แบงค์กิ้งในการเพิ่มความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบการรับชำระค่าสินค้าและบริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ตรงกับทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology หรือ 
UTAUT) ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ คือ ความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ใช้เทคโนโลยีได้ (Venkatesh et.al, 2003) 
 7. ข้อค้นพบด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าการยอมรับการ
ใช้งานโมบาย แบงค์กิ้งของผู้ใช้บริการจะให้ความสำคัญด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงน้อยกว่าองค์ประกอบด้านอื่น เนื่องจาก 
ผู้ใช้บริการมีการยอมรับการใช้งานโมบาย แบงค์กิ้ง จากลักษณะงานและประโยชน์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่า
คล้อยตามบุคคลอื่น  
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษา พบว่า องค์ประกอบการยอมรับการใช้งานโมบายแบงค์กิ้งของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ด้าน
เงื่อนไขในการอำนวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักมากที่สุดที่ประกอบด้วย  การใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น 
และ การมีความรู้ที่จำเป็นในการใช้งาน ดังนั้น ผู้ให้บริการโมบายแบงก์กิ้งต้องตระหนักถึงการออกแบบแอปพลิเคชันโมบาย  
แบงก์กิ้งให้เป็นระบบที่สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น โดยเฉพาะที่รองรับกับการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นตามนโยบายของ
รัฐบาล นอกจากนี้ อาจมีการเตรียมพนักงานให้คำแนะนำวิธีการใช้งานโมบายแบงค์กิ้ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ที่จำเป็นและ
เกิดความชำนาญในการใช้งาน ซึ่งอาจจะทำให้สามารถขยายฐานผู้ใช้บริการใหม่ที่ไม่เคยใช้ให้ยอมรับการใช้งานโมบายแบงค์กิ้ง 
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 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ยังไม่ใช้งาน  โดยศึกษา
ทั้งในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและการศึกษาในเชิงปริมาณ และเมื่อทราบถึงปัจจัยซึ่งเป็น  สาเหตุที่ส่งผลให้ประชาชน
ที่ยังไม่ใช้หรือปฏิเสธการใช้งานแอปพลิเคชัน ตามแนวความคิดแบบจําลองการยอมรับ เทคโนโลยีทั้งในด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน รวมถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ  ความไว้วางใจ มาใช้เปรียบเทียบกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการใช้งานของผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชันแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ และนําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแอปพลิเคชันรวมถึง
กลยุทธเพ่ือสร้างการยอมรับและความไว้วางใจ เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เพิ่มมาก
ข้ึน 
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ความผูกพันตอ่องค์การของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
Organizational Engagement of Employees at Songkhla Rajabhat University  

รัตนากรณ์ ภู่เจนจบ1 ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร1 อรณิช สาครินทร์2 ณภัสร์วัลย์ ยินเจริญ3 และ รจรินทร์ ไพฑูลย์1 

1หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2หลักสูตรนวัตกรรมการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3หลักสูตรการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรและเพื่อเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของ
บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 274 คน การดำเนินการวิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ Independent Sample t-test สำหรับตัวแปรสองกลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA 
(F-test)  

ผลการวิจัยพบว่าระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และผลการวิจัยด้านการเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของบุคลากรกับความผูกพันต่อองค์การพบว่าลักษณะทั่วไปของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทั่วไป ในด้านเพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันของ
องค์กรไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ตำแหน่งงาน ประเภทของบุคลากร ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความผูกพันขององค์กรแตกต่างกัน 
 
คำสำคัญ: ความผูกพัน, บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were to study the level of the organizational engagement and to 
compare the general personnel characteristics of the organizational engagement of employees at Songkhla 
Rajabhat University. The researcher sampled a population of 274 from Songkhla Rajabhat University. 
Statistics were used to analyze the data by percentage, mean and standard deviation. The difference 
between the mean was tested using the Independent Sample t-test and two variables and the One-way 
ANOVA (F-test) statistic. 

The results showed that the overall level of the organizational engagement of employees at 
Songkhla Rajabhat University was at a high level. Moreover, a comparison of the general personnel 
characteristics in the organizational engagement of employees found that the general characteristics of 
personnel in Songkhla Rajabhat University in terms of different gender, age, status, and working years had 
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no effects on their organizational engagement. However, the different education level, monthly income, 
position, and type of personnel did have an effect on their organizational engagement.  

                                                                                        
Keywords: Engagement, Personnel in Songkhla Rajabhat University 
  
บทนำ 

การบริหารองค์การในยุคปัจจุบันให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้นั้น องค์การต้องให้ความสำคัญกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะ ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ าขององค์การเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์การประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และเมื่อบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่งกับองค์การ ๆ จึงต้องมีดึงดูด จูงใจ และ
บำรุงรักษาให้อยู่กับองค์การไปนาน ๆ โดยการสร้างให้เกิดความผูกพันในองค์กร จะส่งผลให้บุคลากรและงานเพื่อประโยชน์ต่อ
กัน เพราะบุคลากรเป็นผู้สร้างงาน ในขณะที่งานเป็นสิ่งที่ใช้ ควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรให้สอดคล้องกันในการทำงาน
ร่วมกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และประสิทธิผลโดยรวมขององค์กร ทั้งนี้พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มความสามารถมากกว่าพนักงานที่มีความผูกพันต่ำ นอกจากนี้ความผูกพันต่อองค์กรยังเป็น
องค์ประกอบสำคัญในการเพิ ่มผลผลิต คุณภาพ และผลการปฏิบัติงานในองค์กร เพื ่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 
(Northcraft & Neale, 2546, อ้างถึงในศรีสุนันท์ วัฒนา , 2559) ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง การที่สมาชิกยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร การเจ็บใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร ความปรารถนาอย่างแรงกล้าใน
การดำรงความเป็นสมาชิกขององค์กร ความเสียสละ ความจงรักภักดีต่อองค์กร และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังนั้น
จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่ผู้บริหารต้องตระหนักถึงความผูกพันต่อองค์กร ทั้งนี้เพราะถ้าบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง
แล้วจะแสดงออกโดยยินดีที่จะอยู่ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างเต็มความสามารถทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ เพื่อให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จแต่ถ้าบุคลากรมีความผูกพันน้อยลงอาจจะลาออกจากองค์กรดีหากไม่ลาออกจะทำงานไม่เต็มที่ขาดประสิทธิภาพ
ในการทำงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายความผูกพันต่อองค์กรจึงสามารถชี้วัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้
ผู้ปฏิบัติงานว่าหากมีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ ที่มีความผูกพันต่อองค์กรต่ำนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องชี้วัด
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรที่สำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้การทำให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ (Job Satisfaction) และความผูกพัน (Employee Engagement) ซึ่งเป็นวิธีหนึ่ง
ที่ทำให้พนักงานรู้สึกได้ว่าองค์กรได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรการเรียนรู้และการเข้าถึงความต้องการของคนในองค์กรเป็นการ
ธำรงรักษาทรัพยากรอันมีค่าขององค์กรโดยให้บุคลากรอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุขมีความรู้สึกและมีจิตใจที่อยากอยู่กับองค์กร
ด้วยความเต็มใจจะทาให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นและทุ่มเทความรู้ความสามารถในอันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จองค์กร และเป็นประโยชน์กับตัวบุคลากรและองค์กรอย่างยั่งยืน (สุขุม พันธุ์
ณรงค์และ พิมลพรรณ บุญยะเสนา, 2564)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคใต้ที่มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมากมีการเปิดสอน
ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีหลักสูตรที่มีความหลากหลายรวมทั้งมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
เป็นจำนวนมากและเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้อง
สร้างให้บุคลากรเกิดความรัก ความผูกพันและนำเอาความรู้ที่แต่ละคนมีไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ หากพนักงานขาด
ความผูกพันต่อองค์กรจะทำให้การดำเนินงานขององค์กรไม่บรรลุเป้าหมายและนำไปสู่สาเหตุที่ทำให้พนั กงานขาดขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน ไม่ปฏิบัติงานต่อหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ และบางคนอาจจะถึงขั้นลาออกจากองค์กรไปในที่สุด ซึ่งความ
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ผูกพันต่อองค์กรจะช่วยลดการลาออกของพนักงานได้ ซึ่งในปี 2563 - 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีอัตราการลาออก
ของพนักงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้องค์การเกิดปัญหาการเสียพนักงานที่ดีมีความรู้ มีความชำนาญและการลาออกของ
พนักงานจะทำให้องค์การมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่ง เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการสรรหา คัดเลือก 
ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่ เพื่อให้ทำงานแทนพนักงานเดิมที่ลาออกไปได้  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการนำผลการวิจัยไปใช้ในปรับปรุงสภาพการจ้างงานและจูงใจ การบำรุงรักษา ให้
บุคลากรนำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์การมากที่สุด พร้อมท้ังจะช่วยลดอัตราการลาออกของบุคลากร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

  
วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อ
ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 868 คน ได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับ ความ
เชื่อมั่น 95% (Taro Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 274 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมาจำนวน 247 คน คิดเป็น 
100 เปอร์เซ็นต์     

2. เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเรื่อง
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยเป็นคำถามปลายปิด (Close – Ended Question) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องของโครงสร้าง/เนื้อหา (Construct/Content) และปรับปรุงแก้ไขข้อคำถามให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านที่มีความ
เชี่ยวชาญ พบว่าข้อคำถามทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.60– 1 มีค่ามากกว่า 0.5 ดังนั้น แสดงว่าข้อคำถามสามารถวัดได้ตรง
กับจุดมุ่งหมายการวิจัย (นลินี ณ นคร, 2555) การตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือหาความเชื่อถือได้ ผู้วิจัยได้หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยการทดสอบก่อนนำแบบสอบถามไปใช้กับบุคลากรที่
มหาวิทยาลัยในอำเภอหาดใหญ่ พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.810-0.833 ซี่งอยู่ในระดับที่มากกว่า 0.70 (Hair 
et al., 2014) ชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ การทดสอบค่า factor loadings ของตัวแปร
อยู่ระหว่าง 0.680 – 0.833 ซึ่งสูงกว่า 0.40 แสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Hair et al., 2014) ถือว่า
ยอมรับได้  
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใช้สถิติเชิงอนุมานโดยใช้ (T-test) และ One-way ANOVA  
 

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของประชากร 
 
ตารางที่ 1 ค่าความถี่ ค่าร้อยละของลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะทั่วไป  ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

  
76 

198 

 
27.7 
72.3 

อาย ุ
ต่ำกว่า 30 ปี 
30-40 ปี 
40 ปีขึ้นไป 

  
15 

202 
57 

 
5.5 

73.7 
20.8 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู ่

  
79 

193 
2 

 
28.8 
70.4 
0.7 

ระดับการศึกษา 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

  
36 

213 
25 

 
13.1 
77.7 
9.1 

อายุงาน 
ต่ำกว่า 5 ปี 
5-10 ปี 
10 ปีขึ้นไป 

  
15 

190 
69 

 
5.5 

69.3 
25.2 

รายได้ต่อเดือน 
ต่ำกว่า 15,000 บาท 
15,001-30,000 บาท 
30,001-45,000 บาท 
45,000 บาท 

  
14 

179 
78 
3 

 
5.1 

65.3 
28.5 
1.1 

ตำแหน่งงาน 
สายสนับสนุน 

  
258 

 
94.2 
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สายวิชาการ 16 5.8 
ประเภทของบุคลากร 

ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
อื่น ๆ 

  
2 

155 
46 
25 
7 

36 
3 

 
0.7 

56.6 
16.8 
9.1 
2.6 

13.1 
1.1 

  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 198 คนคิดเป็น ร้อยละ 72.3 และมีอายุอยู่ในช่วง 30-40 ปี 

จำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 73.7 มีสถานภาพสมรส จำนวน 193 คนคิดเป็นร้อยละ 70.4 มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จำนวน 213 คน คิดเป็น 77.7 อายุงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงาน 5-10 ปี จำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.3 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 258 คน คติดเป็นร้อยละ 94.2 และส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 
155 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 
ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ความผูกพันต่อองค์การ  �̅� S.D.  ระดับ 
รวม  3.95 0.41 มาก 

  
จากตารางที่ 2 พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า ความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.95) 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของบุคลากรกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

ลักษณะทั่วไปของบุคลากร ความผูกพันต่อองค์การ 
           T           Sig       แปลผล  

เพศ -0.086** .931 ไม่แตกต่างกัน 
ตำแหน่งงาน -2.293** .036 แตกต่างกัน 

** p < 0.01; * p < 0.05 
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 จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของเพศต่อความผูกพันต่อองค์กร พบว่าเพศที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนตำแหน่งงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กรในภาพรวมที่
แตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของบุคลากรกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 
ลักษณะทั่วไปของบุคลากร ความผูกพันต่อองค์การ 

          F           Sig       แปลผล  
อาย ุ 0.027** .973 ไม่แตกต่างกัน 
สถานภาพ 
การศึกษา 
อายุงาน 
รายได้ต่อเดือน 
ประเภทของบุคลากร 

1.936** 
4.561** 

0.962** 

3.206** 

4.246** 

.146 

.011 

.383 

.024 

.000 

ไม่แตกต่างกัน 
แตกต่างกัน 
ไม่แตกต่างกัน 
แตกต่างกัน 
แตกต่างกัน 

** p < 0.01; * p < 0.05 
 

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของอายุต่อความผูกพันต่อองค์กร พบว่าอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กรในภาพรวมที่ไม่
แตกต่างกัน การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กรในภาพรวมที่แตกต่างกัน อายุงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ความผูกพันกับองค์กรในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กรในภาพรวมที่
แตกต่างกัน และประเภทของบุคลากรที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กรในภาพรวมที่แตกต่างกัน  มีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อธิบายผลตามวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความผูกพันต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอยู่ในระดับมาก  สามารถอธิบายได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ชื่อเสียงในภาคใต้ตอนล่างและเก่าแก่ที่สุดของภาคใต้ มีนักศึกษาเลือกที่จะเข้ามาศึกษาต่ออย่างเนื่อง ทำให้บุคลากรรู้สึกถึง
ความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่ รับรู้ถึงความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ นำไปสู่ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ
และเป็นความเต็มใจ ความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ มีความสอดคล้องกับแนวคิดความคิด (Mind–Sets) ที่จะ
ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของอเลนและเมเยอร์  (Allen  & Meyer, 1990) ที่กล่าวว่า ส่วนหนึ่งของความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ เกิดจากความเชื่ออย่างแรงกล้าและยอมรับอย่างจริงจังในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรโดย
เชื่อมั่นว่าองค์กรจะนําไปสู่ความสำเร็จได้และมองเห็นแนวทางที่จะทำให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมาย บุคคลจะรู้สึกว่าตนเองอยู่ใน
สภาวะที่มีโอกาสและสามารถประสบความสำเร็จในการทำงาน เมื่อบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรก็จะนำไปสู่การแสดงออก
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ทางด้านพฤติกรรมที่องค์การต้องการ พร้อมทั้งยังเป็นการช่วยในเรื่องของการลดอัตราการลาออกของพนักงาน นำไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางด้านการปฏิบัติงานต่อไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภพิชญ์ ศุขโกเมศ (2560) งานวิจัย
ของบงกช ตั้งจิระศิลป์ (2564) งานวิจัยของปรารถนา หลีกภัย (2564) และงานวิจัยของระชา เมืองสุวรรณ์ (2564)  

2. ผลการเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของบุคลากรกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ลักษณะทั่วไปของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในด้านเพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน ที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อความผูกพันขององค์การไม่แตกต่างกันสามารถอธิบายได้ว่ า มหาวิทยาลัยและผู้บริหารให้ความสำคัญกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในทุกตำแหน่งไม่ได้เลือกปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน อายุเท่าไหร่ หรือมีสถานภาพอย่างไร นอกจากนี้องค์การ
ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสามารถมีส่วนร่วมและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระทำให้บุคลากรมีความ รู้สึกเป็นอันหนึ่ง
เดียวกัน และมีความสอดคล้องกับ ทฤษฎีของ Porter & Steers (1991) ได้อธิบายความผูกพันต่อองค์กร ว่าเป็นความรู้สึกของ
ผู้ปฏิบัติงานที่แสดงตนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรมีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกองค์กรคนอื่น ๆ และมีเต็มใจที่จะอุทิศกำลังกาย
และกำลังใจเพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์กรความรู้สึกนี้จะต่างจากความผูกพันต่อองค์กร  อันเนื่องมาจากการเป็นสมาชิกของ
องค์กร โดยปกติตรงที่พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งความผูกพันต่อองค์กรจะ
ประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ 1) ความเชื่ออย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2) 
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร และ 3) ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ภาพในองค์กร นอกจากนี้องค์การมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรตามความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะของตำแหน่งงาน  ส่งผลให้บุคลากรเกิดความรู้สึกถึงความพึงพอใจในการที่จะปฏิบัติงาน ทำให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกถึงความเอาใจใส่ที่องค์กรมีต่อตัวพนักงาน และนำไปสู่ความรู้สึกถึงผูกพันกับองค์กร ลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ 
อายุ สถานภาพ อายุงาน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันขององค์การไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดรุณี ชมศรี
, พรชัย จูลเมตต์ และนรินทร์ กระจายกลาง (2561) และงานวิจัยของสีตลา กลิ่นมรรคผล และภาณี นาคไร่ขิง (2561) 
งานวิจัยของณัฎฐ์ชวัล โกสัยกานนท์และศรีรัฐ โกวงศ์ (2563) และงานวิจัยของปีราติ พันธ์จบสิงห์และ ธีระชินภัทร รามเดชะ 
(2564) 

ผลการวิจัยลักษณะทั่วไปของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในด้านระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ตำแหน่งลักษณะทั่วไปของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในด้านระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ตำแหน่งงาน 
ประเภทของบุคลากร ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันขององค์การแตกต่างกันงาน ประเภทของบุคลากร ที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อความผูกพันขององค์การแตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรจะเกิดความผูกพันต่อองค์กร มีความตั้งใจ
และเต็มใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้นั้นองค์กรจำเป็นต้องตอบสนองในสิ่งต่าง ๆ ที่บุคลากรต้องการ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยตระหนักว่าบุคคลแต่ละคนก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึง
พอใจและความผูกพันต่อองค์กรในที่สุดทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรสอดคล้ องการทฤษฎีสองปัจจัยของ 
Herzberg (อนุดิษฐ์ ฐานไชยกร,2562) ได้อธิบายปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร  ปัจจัยค้ำจุน 
ได้แก่ (1) เงินเดือน (2) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (3)  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อน
ร่วมงาน (4) สถานะของอาชีพ (5) นโยบายและการบริหารงาน (6 สภาพการทำงาน (7) ความเป็นอยู่ส่วนตัว (8) ความมั่นคง
ในการทำงาน (9) วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา ซึ่งลักษณะทั่วไปของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในด้าน
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ตำแหน่งงาน ประเภทของบุคลากร ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันขององค์การแตกต่าง
กันสอดคล้องกับเมาเดย์และคณะ (Mowday & et al., 1982) ที่กล่าวว่า ระดับการศึกษา ระยะเวลาทำงานในองค์การเป็น
ปัจจัยที่มีผลหรือก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ และงานวิจัยของสายสุนีย์  เบ็ญจโภคี (2559) งานวิจั ยของปารณีย์ ทอง
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ยอดเกรื่อง (2559) งานวิจัยของสุจิตรา แนใหม่ (2561) และงานวิจัยของรักชนก เชื้อชา, เกวลิน ศีลพิพัฒน์ และณัฐวีณ์ 
บุนนาค (2564) 
 

 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้  
มหาวิทยาลัยควรจะมีการเอาใจใส่บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร ด้วยความยุติธรรม และเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะ

เป็นเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานโดยการจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้วย
กันเอง ก็จะเป็นการช่วยให้เกิดความรัก ความผูกพันขึ้น และมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี
ความเที่ยงตรง มีความยุติธรรม และควรจะมีค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากร ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น  

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรทำการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพ

ชีวิตในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น 
2. ควรทำการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรในเชิงลึกมากยิ่งขึ ้น อาจจะใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเพื ่อให้ได้

รายละเอียดที่กว้างขึ้น 
3. ควรทำการศึกษาความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อความคงอยู่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิก์ารเรียนกับปจัจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหา
วิทยาลัยราชภฏัสงขลาผ่านบททดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยใชส้ื่อออนไลน ์

 comparison of undergraduate management students’ personal factors with  learning 
achievements doing the English business test through online learning, at the 

Management Program, Faculty of Management Sciences, Songkhla Rajabhat University 

อรณิช  สาครินทร์1  รัตนากรณ์ ภู่เจนจบ2  ณภัสร์วัลย์ ยินเจริญ3 และ สิริชนก  อินทะสุวรรณ์4 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี สาขา
การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาผ่านบททดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิ จโดยใช้สื่อออนไลน์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ผ่านบททดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ประชากรที่ใน
การวิจัย คือ นักศึกษาปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ปีการศึกษา 2/2564 จำนวน 4 กลุ่ม
เรียน รวมนักศึกษา 110 คน  การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาใช้คะแนนบททดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของ
นักศึกษาทุกคนซึ่งวัดผลหลังเรียนภายใน 4 สัปดาห์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ Independent T-Test และ One-
way Anova ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มี เพศ อายุ และสายการเรียนแตกต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาแตกต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
ธุรกิจแตกต่างกัน และจากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนารายวิชาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ให้นักศึกษาต่อไป 
 
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์การเรียน, แบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, สื่อออนไลน์ 
 

Abstract 
 

 The objective of this research was to compare the learning achievement of undergraduate 
management students with their personal factors.  The research population consisted of 110 undergraduate 
students from the management program at the Faculty of Management Sciences of Songkla Rajabhat 
University. The students were divided into 4 classes and enrolled in Business English in the second semester 
of 2021, and would take the Business English test by online learning. The research tools included the 
Business English test, from which the students' learning achievement was measured using the post-study 
test scores of all students 4 weeks after graduation. The statistics used in the data analysis were the 
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independent T-test and one-way Anova. The results showed that students with different gender, age, and 
study programs had no difference in their Business English achievement scores. However, different 
hometowns had a different effect on students’ achievement scores. These results can be used to improve 
and develop Business English courses for teaching future students through online media. 
  

Keywords: Learning Achievement, English Business Test, Online Learning      
 

บทนำ 
 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้พัฒนาตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology: ICT) ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตพัฒนาเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบไร้สายทำให้การติดต่อสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ   ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ (1) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่าง วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์(2) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3) ทักษะด้าน
อาชีพและทักษะการเรียนรู้(4) ทักษะความมีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรมและจริยธรรม (5) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา (6) ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (7) ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะ
ผู้นำ (8) ทักษะด้านสื่อสาร สารสนเทศ และ รู ้เท่าทันสื่อ (ดาร์พงษ์ รัตนสุวรรณ , 2558) ทำให้มีการพัฒนาและการนำ
เทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการทุกด้าน  
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการนำเครื่องมือที่มีอยู่บนระบบอินเตอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนทั้งยังเป็นการลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่
ในการเรียนรู้โดยเครื่องมือเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของยุคเว็บ 2.0 ที่นักเรียนและครูสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ที่ได้จากประสบการณ์ตรงอีกด้วย
ตัวอย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจด การเรียนรู้  ได้แก่ Facebook, Twitter, Web Blog, Youtube 
และ Google Apps เป็นต้นโดยครูต้องเข้าใจคุณลักษณะของเครื่องมือแต่ละชนิดเพื่อวางแผนและเลือกใช้ได้ตรงกับความ
ต้องการและสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ (Roungrong, 2013) จึงเป็นหน้าที่ของครูที่ต้องแสวงหากระบวนการหรือวิธีการ 
ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาศัยเทคนิควิธีการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเข้ามามีส่วนช่วยในการสอนของครูให้เป็นไปตามความต้องการ และช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ ความเข้าใจบทเรียน และสามารถฝึกฝนทักษะด้วยตนเอง  นอกจากการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ นอกจากนี้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษยังคงมีคำสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นภาษาที่
คนทั่วโลกใช้กันมากกว่า 100 ประเทศ แต่อาจจะไม่เป็นเป็นภาษาหลักในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ในทุกๆหลักสู ตรใน
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยก็ยังคงมีวิชาภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เพราะในอนาคตของนักเรียนและนักศึกษา ยังต้องมี
การนำเอาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป เช่น การศึกษาต่อ และการปฏิบัติงานในอนาคต เป็นต้น 
 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในภาคการเรียนที่ 2/2564  ได้จัดทำการเรียนการสอนออนไลน์100 เปอร์เซ็นต์  
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยเนื้อหาของรายวิชาจะมีคลอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ 110 คน ปัญหาจาก
การการเรียนการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์แตกต่างกัน เป็นผลทำให้ผู้วิจัยจึงสนในการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน
กับปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ ผ่านบททดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยใช้สื่อออนไลน์ กับ
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ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิลำเนา และสายการเรียน โดยผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว เพื่อนำมานำมาปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ให้นักศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการผ่านบท
ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยใช้สื่อออนไลน์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยกำหนดขั้นตอนดำเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 110 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  แบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจใช้สื่อออนไลน์ที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจำนวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of Item Object Congruence: IOC) ของคำถามแต่
ละข้อ หลังจากการปรับปรุงตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิแล้วมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ซึ่งถือว่า ข้อคำถามมีความเที่ยงตรงและ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และคำนิยามการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                                                            
  1. ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับบททดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยใช้สื่อออนไลน์เอกสารที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็น
เอกสารปฐมภูมิ (Primary Data) ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย และงาน
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบททดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อออนไลน์                                       

2. ผู้วิจัยได้ปฐมนิเทศและชี้แจงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านบททดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ  
และได้ดำเนินการสอนบททดสอบภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลา 4 สัปดาห ์

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ภูมิลำเนา 
- สายการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
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  3. เมื ่อครบ 4 สัปดาห์ ผู ้วิจัยได้ทำการทดสอบผ่านบททดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษให้   
กลุ่มเป้าหมายทำกิจกรรมดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง ในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ทำการศึกษา ได้แก่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
Independent T-Test และ One-way Anova เพื่อทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของประชากร 
 

ผลการวิจัย 
 จากการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญา
ตรี สาขาการจัดการ ผ่านบททดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยใช้สื ่อออนไลน์ สามารถนำมาวิเคราะห์ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 
42 
68 

 
38.18 
61.82 

รวม 110 100.00 
อายุ  

- 18 ปี 
- 19 ปี 
- 20 ปี 
- 21 ปี 
- 22 ปี 
- 23 ปี 

 
12 
67 
20 
9 
1 
1 

 
10.9 
60.9 
18.2 
8.2 
0.9 
0.9 

รวม 110 100 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
ภูมิลำเนา 

- สงขลา 
- ตรัง 
- นครศรีธรรมราช 
- นราธิวาส 
- ยะลา 
- ปัตตานี 
- พัทลุง 
- สตูล 
- กระบี่ 
- ลำปาง 
- สุราษฏร์ธานี 
- กรุงเทพมหานคร 

 
15 
17 
7 
20 
6 
16 
12 
13 
1 
1 
1 
1 

 
13.6 
15.5 
6.4 
18.2 
5.5 
14.5 
10.9 
11.8 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 

รวม 110 100 
สายการเรียน 

- สามัญ 
- อาชีพ 

 
103 
7 

 
93.6 
6.4 

รวม 110 100 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68) อายุ 18 ปี (ร้อยละ 67) และ 
20 ปี (ร้อยละ 18.2) ภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในจังหวัดนราธิวาส (ร้อยละ 18.2)  จังหวัดตรัง (ร้อยละ 17) จังหวัดปัตตานี (ร้อยละ
14.5) สายการเรียนสายสามัญ (ร้อยละ 93.6) และสายอาชีพ (ร้อยละ 6.4) 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนนักศึกษาของสาขาการจัดการ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาผ่านบททดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยใช้สื่อออนไลน์ 
ผลสัมฤทธิ์การ
เรียน 

เพศชาย เพศหญิง  
 

ค่า t 

 
 
P ผลสัมฤทธิ์การ

เรียนกับเพศ 
ค่าเฉลี่ย�̅� 

  
 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ค่าเฉลี่ย�̅� 

 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

2.33 0.570 2.91 2.336 -1.574 0.118 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศแตกต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์การเรียนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาของสาขาการจัดการ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาผ่านบททดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจผ่านบททดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
โดยใช้สื่อออนไลน์ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียน แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F T 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนกับ
อายุ 

ระหว่างกลุ่ม 5 10.949 2.190 0.605 
  
  

0.696 
  
  

ภายในกลุ่ม 104 376.542 3.621 
รวม 109 387.491   

*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุแตกต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์การเรียนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านภูมิลำเนาต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ 

ผ่านบททดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยใช้สื่อออนไลน์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F T 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนกับ
ภูมิลำเนา 

ระหว่างกลุ่ม 11 76.548 6.959 2.193 0.021* 
ภายในกลุ่ม 98 310.943 3.173 
รวม 109 387.491  

*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  
 จากตารางที่ 4 พบว่านักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านภูมิลำเนาแตกต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์การเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านสายการเรียนต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการ

จัดการ ผ่านบททดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยใช้สื่อออนไลน์  

ผลสัมฤทธิ์การเรียน เพศชาย เพศหญิง  
 

ค่า t 

 
 
P 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนกับสาย
การเรียน 

ค่าเฉลี่ย

�̅�  
 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ค่าเฉลี่ย�̅� 

 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

2.33 0.570 2.91 2.34 -1.574 0.118 
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*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  
 จากตารางที่ 5 พบว่านักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสายการเรียนแตกต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์การเรียนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาผ่านบททดสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยใช้สื่อออนไลน์  โดยมีการ
อภิปราย ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่อผลสัมฤทธิ ์การเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ ผ่านบททดสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยใช้สื่อออนไลน์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เพราะว่า การเรียนภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์การเรียนดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับพื้นฐานการเรียน การเอาใจใส่ การฝึกฝน ความชอบ
ในการเรียนภาษาอังกฤษและสภาพแวดล้อม ได้แก่ บ้าน โรงเรียน เป็นต้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศชายและเพศหญิงก็สามารถ
ฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง สอดคล้องกับ บุษบา ใหม่สีทอง (2551) ศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ระหว่างเพศและค่าระดับผลการเรียนไม่แตกต่างกันมีนัยยะสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ Perienen Appavoo (2020)  ศึกษา
เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 150 คนทั้งเพศชายและหญิง ผลการศึกษา
พบว่าผลกระทบของเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติและผลสัมฤทธิ์ที่ได้อาจจะได้
น้อยกว่านักเรียนที่เรียน 2 ภาษา อีกทั้งเทคโนโลยีสามารถช่วยให้นักเรียนมีคะแนนที่ดีขึ้น 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุต่อผลสัมฤทธิ ์การเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ ผ่านบททดสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยใช้สื่อออนไลน์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งอายุจะมากหรือน้อยนั้น ไม่สำคัญเท่าการฝึกฝน พื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งสอดคล้องกับบุษบา ใหม่ สีทอง (2551) 
ศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษกลุ่มระดับที่มีระดับชั้นต่างกันมีค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการเรียนไม่แตกต่างกัน 
เช่นเดียวกับปิยะพร บัวระพาและคณะ(2563) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาการ
บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว่าอายุที่ต่างกันส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน แสดงการเปรียบเทียบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผล   การเรียน จำแนกตามอายุในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส่วนบุคคลด้านภูมิลำเนาที่แตกต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี
ซึ่งสอดคล้องกับการประมวลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
องค์การมหาชน, 2561) โดยผลคะแนนสอบเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ค่าสถิติพื้นฐานระดับจังหวัด ของผลการทดสอบ O-NET 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา2561 พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนภาษาอังกฤษในรายวิชาสอบ 
ได้แก่ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชน และโลกภาษาเพื่อการสื่อสาร และ
ภาษาและวัฒนธรรม พบว่านักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยเฉลี่ยทุกรายวิชามากกว่านักศึกษาที่มา
จากต่างจังหวัด 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสายการเรียนต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ ผ่านบททดสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็นสายการเรียนในสายสามัญและสายอาชีพ พบว่า
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอธิบายได้ว่าในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจ ชั้นปีที่2 ได้มีการผ่านการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานมาก่อน จึงทำให้นักศึกษามีการปรับตั วในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสายการเรียนไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับปิยะพร บัวระพาและคณะ
(2563) ได้ศึกษาเรื ่อง ปัจจัยที ่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว่า ระบบการศึกษาซึ่งแบ่งออกได้เป็นปริญญาตรี(4ปี) ปริญญาตรี (เทียบโอน)ไม่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 นอกจากนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ FengXia Wang (2008) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาได้
สอดคล้องกับแรงจูงใจภายใน ได้แก่ทัศนคติ ความชอบ ความสนใจของตัวผู้เรียน นอกจากนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า แรงจูงใจภายนอกได้แก่ ปัจจัยสนับสนุนด้านตัวผู้เรียน ด้าน
ตัวครูผู้สอน ด้านครอบครัว และด้านโรงเรียน มีความสัมพันธ์ กับ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เช่น ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนโดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากกิจกรรมส่งเสริม
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง วางแผนในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ การจ้างครูชาวต่างชาติและ
สอนให้นักเรียนใช้สื่อ วิทยุ ฟังเพลง ดูวีดิโอเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษต่อไป  (ธนวัฒน์ 
อรุณสุขสว่างและนรินทร์ สังข์รักษา, 2558)  

  
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเปรียบเทียบเกี่ยวกับทัศนคติ ความชอบ ความสนใจของตัวผู้เรียน ปัจจัยสนับสนุน
ด้านตัวผู้เรียน ด้านตัวครูผู้สอน ด้านครอบครัว และด้านโรงเรียน 
 2. ควรนำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอื่น ๆ มาใช้เพิ่ม เช่น กระบวนการกลุ่ม (Focus Group) หรือ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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แนวทางการพฒันาการบริการรถตู้โดยสารสาธารณะเส้นทางสงขลา – หาดใหญ ่
Guidelines for service development of Songkhla - Hatyai public van  

ณัฐชยา ตันกุ้ย1 ปราการ หังสวนัส2 และ รรินา มุกดา3 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา วิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา วิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำ
เส้นทางสงขลา – หาดใหญ่ และเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการบริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำเส้นทางสงขลา – 
หาดใหญ่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร จำนวน 400 ราย ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้ระหว่าง 5,001- 10,000 บาทต่อเดือน พฤติกรรมการใช้บริการรถตู้โดยสาร 
พบว่า ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อเดินทางไปสถานศึกษา ใช้บริการในช่วงเวลา   06.30 – 09.30 น. 3-4 วันต่อ
สัปดาห์ และใช้ระยะเวลาในการรอคอยไม่เกิน 10 นาที กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาดังกล่าวได้จัดทำการเสนอแนวทางการพัฒนาการบริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำ
เส้นทางสงขลา – หาดใหญ่ โดยใช้แนวคิดคุณภาพการให้บริการ 5 มิติ คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจ
ได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
 

คำสำคัญ: การพัฒนาการบริการ, รถตู้โดยสารสาธารณะ 
 

Abstract 
 

      The purposes of this research were to study the Songkhla – Hatyai public van passengers’ behavior 
and satisfaction and to make guidelines for service development of Songkhla – Hatyai public van.  Data 
were collected from questionnaires of 400 passengers and analyzed by SPSS in percent, mean, and standard 
deviation.  
         The results found that the majority of participants were female, students, between 20-30 years, 
single, with bachelor’s degree, and with average incomes between 5,001 and10,000 baht per month. In 
terms of the public van’s use, it was found that the most common purpose for transportation was to go 
to the educational institution between 06.30 – 09.30 a.m., 3-4 days per week, with less than a 10 minutes 
wait. The overall satisfaction of the sample to the public services van was at a high level. According to the 
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findings of this research, guidelines were made for service development of Songkhla – Hatyai public van by 
using The SERVQUAL Model: Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy. 
 
Keywords: Service Development, Public Van   
      

บทนำ 

 การคมนาคมทางถนนนั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการคมนาคมทางถนนถือ
เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่ครอบคลุมทุกพื้นที่มากที่สุด ทำให้เกิดการเชื่อมโยงในปัจจัยด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระบบการคมนาคมที่ดีจะช่วยให้เกิดการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของ
ประเทศให้สูงขึ้น สามารถเชื่อมโยงฐานการผลิตภายในภูมิภาคได้โดยสะดวก ส่งผลทำให้เกิดการจ้างงาน เป็นแรงขับเคลื่อนที่
สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากนี้ยังทำให้มีการเดินทางเชื่ อมโยงกันระหว่างพื้นที่ เกิดการพัฒนา
เมืองและทางสังคมอย่างเป็นระบบ (สำนักงบประมาณของรัฐสภา, 2562) 
 การให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อปี 2535 ซึ่งต่อมาปริมาณความต้องการ   ใช้บริการและ
ปัจจัยองค์ประกอบการอื่น ๆ ยังเอื้อต่อการเติบโตของรถตู้เพื่อเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่ม โดยรัฐได้เข้า
มาจัดระเบียบให้สอดคล้อง เหมาะสม ตามแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการใช้บริการสูงสุด (กรมการขนส่งทาง
บก, 2561)  
 การให้บริการรถโดยสารเส้นทางสงขลา-หาดใหญ่ นับเป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการมายาวนานหลายปี เนื่องจาก อำเภอ
เมืองสงขลา เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการสำคัญของจังหวัด มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมถึงมีสถาบันการศึกษา
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงมหาวิทยาลัยอยู่เป็นจำนวนมาก ด้านอำเภอหาดใหญ่ เป็นอำเภอสำคัญด้านการเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจ การค้า บริษัทห้างร้าน และมีสถาบันการศึกษาหลากหลายระดับเช่นเดียวกัน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ของคนระหว่าง 2 อำเภอเป็นจำนวนมาก การเดินทางระหว่างอำเภอจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ซึ่งรูปแบบการเดินทางที่ คือ
การใช้รถส่วนตัว และการใช้โดยสารสาธารณะ โดยเส้นทางที่ที่เชื่อมระหว่างอำเภอเมืองสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ จะมี 2 
เส้นทางหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 สายคลองหวะ–สงขลา หรือ ถนนกาญจนวณิชย์ เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อม
เมืองหาดใหญ่เข้ากับเมืองสงขลา มีจุดเริ่มต้นจากทางแยกคลองหวะในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  แล้ววิ่งขึ้น
เหนือไปยังอำเภอเมืองสงขลา ไปสิ้นสุดที่ทางแยกสำโรง อำเภอเมืองสงขลา รวมระยะทางทั้งหมด 28.3 กิโลเมตร  และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 414 สายน้ำกระจาย–ท่าท้อน หรือ ถนนลพบุรีราเมศวร์ มีจุดเริ่มต้นจากห้าแยกน้ำกระจาย อำเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วิ่งขึ้นลงใต้ไปสิ้นสุดที่ถนนเพชรเกษม  โดยเป็นเส้นทางสายใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเลี่ยงเมืองหาดใหญ่
แทนถนนกาญจนวณิช (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407) มีความยาวทั้งสิ้น 24.315 กิโลเมตร 
 ปัจจุบันการให้บริการรถโดยสารเส้นทางสงขลา-หาดใหญ่ มี 2 รูปแบบหลัก คือ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถสองแถว 
รถตู้โดยสารสาธารณะ จะให้บริการใน 2 เส้นทาง คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ซึ่งคนในพื้นที่จะเรียกว่า สายเก่า 
ให้บริการบนเส้นทางถนนเพชรเกษม โดยผ่านสถานที่ต่าง ๆ เช่น สยามนครินทร์ สามแยกคอหงส์ ค่ายคอหงส์ สวนสาธารณะ
หาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ควนหิน โรงเรียนน้ำกระจาย ห้าแยกเกาะยอ ม.ทักษิณ ม.ราชภัฏสงขลา แยกสำโรง และ 
อ.เมืองสงขลา และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 ซึ่งคนในพื้นที่จะเรียกว่า สายใหม่ ให้บริการในเส้นทาง ตัวเมืองหาดใหญ่ 
แล้ววิ่งผ่านบิ๊กซีคลองแห และมุ่งหน้าสู่ถนนลพบุรีราเมศวร์ ผ่านสถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้านท่านางหอม สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ห้า
แยกเกาะยอ ม.ทักษิณ ม.ราชภัฏสงขลา แยกสำโรง และเข้าสู่ อ.เมืองสงขลา คิดค่าบริการ 34 บาทตลอดสาย ส่วนรถสองแถว
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จะให้บริการในเส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 หรือ สายเก่า เพียงเส้นทางเดียว อัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 24 บาท แต่
หากผู้ใช้บริการเดินทางในระยะสั้น ค่าโดยสารก็จะลดลงตามระยะทาง ด้วยความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และสามารถ
วางแผนด้านเวลาได้ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ จึงเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะมากกว่ารถสองแถว  
 แม้ว่าขณะนี้ บริษัทโพธิ์ทองขนส่ง (2505) จะเป็นผู้ให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะเพียงรายเดียวบนเส้นทาง สงขลา - 
หาดใหญ่ จากปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริการตามพฤติกรรมและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยยกระดับการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อเสริมสร้า ง
ความแข็งแกร่งทางธุรกิจต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำเส้นทางสงขลา – หาดใหญ่ 
 2.เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการบริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำเส้นทางสงขลา – หาดใหญ่  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำเส้นทาง
สงขลา – หาดใหญ่ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริการ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวิธีการดังนี้ 
 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำเส้นทางสงขลา – 
หาดใหญ่ 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรคำนวณที่ไม่ทราบขนาดประชากร จากการคำนวณจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการ
ทำการศึกษาครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสะดวก (Convenience Sampling)  
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง 
400 คน แบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ 
 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ   
 3.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยดังนี้  
 3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม หลังจากนั้นผู้ทำการวิจัย นำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากหนังสือรายงานทางการ ข้อมูลทางสถิติ บทความผลงานทางวิชาการ 
นิตยสาร วารสาร อินเตอร์เน็ตและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี 
และข้อมูลอ้างอิง 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดำเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
 4.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาทำการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ 
 4.2 ทำการลงรหัสแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 4.3 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC (statistical package for Social 
Science/Personal Computer) 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics ) 
 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าร้อยละ    
 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าความถี่ และค่า
ร้อยละ  
 5.3 ข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นปลายเปิด Open-Ended 
 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไป  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 230 คน (ร้อยละ 57.50) ช่วงอายุ 20 -30 ปี จำนวน 235 คน (ร้อยละ 
58.80) การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 248 คน (ร้อยละ 62.00) มีสถานภาพโสด จำนวน 294 คน (ร้อยละ 73.50) อาชีพ
ปัจจุบันคือ นักเรียนนักศึกษา จำนวน 237 คน (ร้อยละ 59.3) และมีรายได้ระหว่าง 5,001- 10,000 บาท จำนวน 139 คน 
(ร้อยละ 34.75) 
 2. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำเส้นทางสงขลา – หาดใหญ่  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะเพื่อเดินทางไปสถานศึกษาเป็นจำนวน 122 คน (ร้อยละ 30.5) 
รองลงมา เดินทางเพื่อทำธุระส่วนตัว จำนวน 105 คน (ร้อยละ 26.25) และเดินทางเพื่อไปยังสถานีเชื่อมต่อจำนวน 92 (ร้อย
ละ 23.00) โดยใช้บริการในช่วงเวลา   06.30 – 09.30 น. เป็นส่วนมาก จำนวน 187 คน(ร้อยละ 46.75) รองลงมาคือช่วงเวลา 
09.31 -16.30 น. จำนวน 129 คน (ร้อยละ 32.25) และช่วงเวลา 16.30 -19.30 น. จำนวน 70 คน (ร้อยละ 17.50) ด้าน
ความถี่ในการใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้บริการ 3-4 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 172 คน (ร้อยละ 43.00) รองลงมา 1-2 
วันต่อสัปดาห์ จำนวน 110 คน (ร้อยละ 27.50) และใช้บริการนาน ๆ ครั้ง จำนวน 48 คน (ร้อยละ 12.00) กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ใช้ระยะเวลาในการรอคอยไม่เกิน 10 นาที จำนวน 181 คน (ร้อยละ 45.25) รองลงมาใช้ระยะเวลาในการรอคอย 
มากกว่า 20 นาที จำนวน 123 คน (ร้อยละ 30.75) และ รอคอย 10-20 นาที จำนวน 96 คน (ร้อยละ 24) 
 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำเส้นทางสงขลา – หาดใหญ่ 
 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำเส้นทางสงขลา – หาดใหญ่ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ผลการศึกษามีดังนี้ ความพึงพอใจด้านอัตราค่าโดยสาร เมื่อเทียบกับระยะทาง มีความพึงพอใจระดับมาก (4.01) 
และความพึงพอใจต่ออัตราค่าโดยสาร เมื่อเทียบกับการบริการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (3.48) ความพึงพอใจด้าน
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ระยะเวลาในการเดินทาง เดินทางได้รวดเร็วเพราะมีความคล่องตัว (4.04) และเดินทางได้เร็วเพราะมีการจอดรับผู้โดยสารเพิ่ม
เพียงเล็กน้อย (4.02) มีความพึงพอใจระดับมาก ความพึงพอใจด้านผู้ให้บริการ พนักงานขับรถขับขี่ด้วยความไม่ประมาทและ
ส่งผู้โดยสารถึงที่หมายปลายทาง (3.92) และพนักงานจำหน่ายตั๋วให้มีความสุภาพ (3.88) มีความพึงพอใจระดับมาก ความพึง
พอใจด้านการใช้บริการ มีรถให้บริการสม่ำเสมอ สามารถกำหนดระยะเวลาได้ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง (3.30) บริเวณ
ท่ารถมีพื้นที่สำหรับรอคอยเพียงพอกับผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจระดับมาก (3.91) ความพึงพอใจด้านความสะดวกสบาย
ระหว่างการใช้บริการ บนรถมีที่นั่งเพียงพอสำหรับผู้โดยสาร (3.87) และมีความสะอาด (3.86) มีความพึงพอใจระดับมาก 
ความพึงพอใจด้านความปลอดภัย ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การเฉี่ยวชน (3.95) และปลอดภัยจากการปล้น จี้ หรือเหตุการณ์อื่น 
ๆ ของผู้ร่วมเดินทาง (3.88) มีความพึงพอใจระดับมาก ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มั่นใจว่ามีความปลอดภัยในการ   ใช้
บริการ (3.82) มั่นใจว่ามีความรวดเร็ว ตรงเวลา (3.80) มีความพึงพอใจระดับมาก  
 4.แนวทางในการพัฒนาการบริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำเส้นทางสงขลา – หาดใหญ่  
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำเส้นทางสงขลา – หาดใหญ่ 
ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดคุณภาพการให้บริการ ( SERVQUAL MODEL ) ประกอบด้วย 5 มิติ คือ ความ
เป็นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า (1)ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้บริการในช่วงเวลาที่แตกต่าง กัน โดยใช้บริการใน
ช่วงเวลา   06.30 – 09.30 น. มากที่สุด การจัดให้มีตารางเดินรถที่สอดคล้องกับความต้องการ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการได้ เช่น ในช่วงเวลาที่มีคนใช้บริการมาก อาจจัดให้มีความถี่ในการเดินรถมากขึ้น นอกจากนี้ จากผลการศึกษาที่พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระดับมาก (3.91) ต่อประเด็นของการที่บริเวณท่ารถมีพื้นที่สำหรับรอคอยเพียงพอกับผู้ใช้บริการ 
แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการให้ความสำคัญกับความเป็นรูปธรรมของบริการ  ดังนั้นการมีพื้นที่นั่งรอที่เพียงพอในบริเวณท่ารถ 
และการจัดที่นั่งบนรถสำหรับผู้โดยสาร รวมถึงความสะอาด บรรยากาศบนรถ จะช่วยยกระดับการบริการให้เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีมากยิ่งขึ้น (2)ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจว่ารถตู้โดยสารมีความ
รวดเร็ว ตรงต่อเวลา  มีความคล่องตัว เดินทางได้เร็วเพราะมีการจอดรับผู้โดยสารเพิ่มเพียงเล็กน้อย และมีความปลอดภัยใน
การใช้บริการ (3) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเรื่องระยะเวลาการรอคอย โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้ระยะเวลาในการรอคอยเพื่อใช้บริการไม่เกิน 10 นาที หมายความว่า ผู้ให้บริการ มีความสามารถในการ
ตอบสนองต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี และพนักงานจำหน่ายตั๋วให้บริการด้วยความสุภาพ  (4) ด้านการให้ความเชื่อมั่น ต่อลูกค้า 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงใจในการส่งผู้ใช้บริการถึงจุดหมายปลายทางในจุดที่กำหนดในระดับมาก    ซ่ึงเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นต่อลูกค้าในรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการมีรถให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 
ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่า จะสามารถเข้าใช้บริการได้ทันทีเมื่อต้องการ และกลุ่มตัวอย่างยังมีความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัย
เมื่อใช้บริการ ทั้งความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การเฉี่ยวชน   และความปลอดภัยจากการปล้น จี้ หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ของผู้
ร่วมเดินทาง (5)ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า  ประเด็นนี้ มีความเชื่อมโยงกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ด้านอาชีพ รายได้ 
และอัตราค่าโดยสาร จากการศึกษาความพึงพอใจด้านค่าโดยสารเมื่อเทียบกับระยะทาง มีความพึงพอใจในระดับมาก แสดงให้
เห็นว่า การกำหนดอัตราค่าโดยสารของผู้ให้บริการ อยู่บนพื้นฐานของการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการบริการ รถตู้โดยสาร
สาธารณะประจำเส้นทางสงขลา – หาดใหญ่สามารถนำมาอภิปรายผลการศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อ้างอิงจากทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยทำการสรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
 1.พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำเส้นทางสงขลา – หาดใหญ่ 
  ผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5 ,001- 
10,000 บาท ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะเพื่อเดินทางไปสถานศึกษา ใช้บริการในช่วงเวลา   06.30 – 09.30 น. และใช้
บริการ 5 - 6 วันต่อสัปดาห์ มีระดับความพึงพอใจต่อการบริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำเส้นทางสงขลา – หาดใหญ่
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ กรณีศึกษา : 
เส้นทางสายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์-เดอะมอลล์งามวงวาน-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หมายเลข ต.86 ของ นพรัตน์ กองแปง 
และคณะ (2560) ที่พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้รถตู้โดยสารสาธารณะอยู่ในระดับมากเช่นกัน  เมื่อ
พิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านอัตราค่าบริการ มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับการบริการและระ ยะ ทั้งนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วริยา  ณรงค์ใย และคณะ (2558) เรื่องการปรับปรุงการให้บริการของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารและรถ
โดยสารประจำทางเส้นทางขอนแก่น-อุดรธานี สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับแสดงความ
คิดเห็นอยู่ในระดับที่เห็นกับราคาในการใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจในปัจจุบัน ราคาของค่าโดยสารอยู่ใน
ระดับราคาที่ผู ้มาใช้บริการ สามารถรับได้และค่าโดยสารมีราคาที่เป็นมาตรฐาน ด้านระยะเวลาในการเดินทาง พบว่า 
ผู้ใช้บริการเลือกใช้รถตู้โดยสารสาธารณะเพราะมีความคล่องตัว ทำให้ถึงที่หมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่จอดรับผู้โดยสารเมื่อที่นั่ง
เต็มแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการให้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศประจำเส้นทางกรณีศึกษา : สายกรุงเทพ 
– ปราณบุรี ของ ศุภรัตน์  จุลพงศ์และ ปรีชา   วรารัตน์ไชย (2560) ที่มีผลความพึงพอใจด้านความรวดเร็วในลักษณะเดียวกัน 
ทั้งนี้เป็นเพราะรถตู้มีขนาดที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับรถบัส และมีจำนวนที่นั่งที่น้อยกว่า การจอดรับ -ส่งผู้โดยสาร จึงใช้เวลาน้อย
กว่า ด้านผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจต่อพนักงานขับรถและพนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารในระดับมาก ผู้ให้บริการให้บริการด้วย
ความสุภาพ รับ-ส่งถึงที่หมายปลายทาง  และขับรถด้วยความไม่ประมาท ในด้านความสะดวกสบายขณะรับบริการ ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจต่อการจัดสรรที่นั่ง ทั้งที่นั่งบนรถ และพื้นที่นั่งรอ และการมีรถบริการสม่ำเสมอตามเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย เรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้สาธารณะของกลุ่มคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร ของ ปริมฉัตร ศักดิ์พิทักษ์ 
(2562) ที่พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านกระบวนการบริการ ความคล่องตัว และการ  ตอบสนองอย่างมีคุณภาพ อีกทั้ง
ความพึงพอใจด้านสถานที่บริการ เข้าถึงได้ง่ายพร้อมทั้งสะดวก และ  ความพึงพอใจด้านการวางแผนนโยบายการบริการให้
ลูกค้า และผลการศึกษาเรื ่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับบริการและการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารประจำทางสายภาค
ตะวันออก ของวรัมพร ศรีเนตร และภาชญา เชี่ยวชาญ (2562) ที่พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในประเด็นการมีที่นั่งพักรอ
รับบริการอย่างสะดวกสบายและเพียงพอ และพนักงานขับรถโดไม่ประมาท อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
 2.แนวทางในการพัฒนาการบริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำเส้นทางสงขลา – หาดใหญ่ ตามแนวคิด คุณภาพการ
ให้บริการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องมีการติดต่อที่สถานีต้นทางเป็นจุดแรก  ดังนั้นการดูแล
รักษาความสะอาดภายในบริเวณท่ารถจึงเป็นสิ่งสำคัญ จากผลการวิจัยด้านความพึงพอใจยังสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการ ให้
ความสำคัญกับการมีพื้นที่นั่งรอที่เพียงพอ ดังนั้นการจัดพื้นที่บริเวณท่ารถ จึงควรให้ความสำคัญทั้ งด้านความสะอาดเรียบร้อย 
และความสะดวกในการใช้บริการด้วย นอกจากนี้ พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารจะต้องให้บริการด้วยความสุภาพ แต่งกายให้
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สะอาดเรียบร้อย เหมาะสม และถ้าสามารถมีชุดเครื่องแบบพนักงานที่ตรงกับรูปแบบของพนักงานขับรถได้ ก็จะเป็นสิ่งที่จะ
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้ให้บริการได้ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรจัดให้มีป้ายแสดงตารางเดินรถ อัตราค่าโดยสาร ที่ชัดเจน 
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ ส่วนของตัวรถ ควรให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอก เนื่องจาก
เป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้บริการสัมผัสได้ โครงสร้างภายนอกของรถต้องมีความสมบูรณ์อยู่ในสภาพปกติ  เพราะผู้ใช้บริการจะสามารถ
ประเมินความพร้อมของการให้บริการได้จากสิ่งนี้ รวมทั้งการจัดให้มีเข็มขัดนิรภัยประจำเบาะที่นั่ง อยู่ในสภาพสมบูรณ์และ
สามารถใช้งานได้ มีจำนวนเพียงพอครบถ้วน ด้านพนักงานขับรถ การแต่งกายที่สะอาด สุ ภาพ มีส่วนในการสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้ใช้บริการได้   
 มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้  พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารจะต้องให้บริการด้วยความถูกต้อง ทั้งการให้ข้อมูล และ
การรับ-ทอนเงินค่าโดยสาร เพื่อสร้างความเชื่อถือไว้วางใจได้แก่ผู้ใช้บริการในอันดับแรก นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังคงต้องให้
ความสำคัญกับการรักษาคำมั่นกับผู้ใช้บริการด้วย เช่น การตรงต่อเวลา ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจในประเด็นความเชื่อถือ
ได้ของการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นว่ารถตู้โดยสารมีความรวดเร็ว และตรงต่อเวลา ผู้ประกอบการควรจัดให้มี
รถออกให้บริการตามกำหนดเวลาของตารางเดินรถ ที่แสดงไว้ ณ จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร รวมถึงการแสดงข้อมูลของพนักงาน
ขับรถภายในห้องโดยสาร เพื่อให้เกิดความไว้วางใจได้ว่าพนักงานมีประสบการณ์ในการขับรถและได้รับอนุญาตถูกต้อง 
ครบถ้วน นอกจากนี้ ควรจัดให้มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การใช้ระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อรับข้อน้อง
เรียนจากผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความไว้วางใจได้ว่าปัญหาของผู้ใช้บริการ จะถูกส่งถึงผู้ประกอบการอย่างแน่นอน 
 มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ ทั้งพนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารและพนักงานขับรถจะต้องให้บริการอย่าง
รวดเร็ว มีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการทั่วถึง เช่น ในกรณีที่มีผู้ใช้บริการกำลังรอพนักงานอาจใช้การสบตา ยิ้มรับ ทักทาย หรือ
แสดงออกด้วยท่าทีเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตอบสนอง ซึ่งจะช่วยสร้างความพึงพอใจได้ ด้านพนักงานขับรถ ควรใช้การ
ตอบสนองที่รวดเร็วในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในขณะขึ้น-ลงรถ เช่น การช่วยเปิด ปิดประตูรถ การ
ดูแลให้ผู้โดยสารที่นั่งด้านในสามารถลงรถได้สะดวกขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้การตอบสนอง  ยังสามารถทำได้ด้วยการสร้างความ
ยืดหยุ่นในการบริการ กล่าวคือ ผู้ประกอบการ ควรมีการปรับตารางเดินรถให้ถี่ขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน และการจัดให้มีพนักงาน
บริการจำหน่ายตั๋วโดยสารเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น 
 มิติที่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ ต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถ สามารถตอบคำถามของ
ผู้ใช้บริการได้ ประสบการณ์ของผู้ให้บริการ การให้บริการด้วยความเต็มใจ เช่น การส่งผู้ใช้บริการถึงจุดหมายปลายทางในจุดที่
กำหนด แม้ว่าจะเหลือผู้ใช้บริการเพียงรายเดียว การมีความซื่อสัตย์ คอยสอดส่องดูแลทรัพย์สินของผู้ใช้บริการที่อาจหลงลืมไว้ 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าได้โดยการจัดให้มีอุปกรณ์ในรถที่มีความสมบูรณ์ ได้แก่ เบาะที่
นั่ง อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน (ถังดับเพลิงขนาดเล็ก , อุปกรณ์ทุบกระจก) สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้ และ
ช่วยสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการได้ 

มิติที่ 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ใช้บริการ 3 -4 วันต่อสัปดาห์ ดังนั้น 
การดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคนจะช่วยสร้างความประทับใจ และดึงดูดให้
เกิดความภักดี (loyalty) ในประเด็นนี้ การกล่าวทักทายของพนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารและพนักงานขับรถเพียงเล็กน้อย 
และการจดจำรายละเอียด เช่น สถานที่ปลายทาง ก็สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้ และอาจนำระบบสมาชิก
เข้ามาใช้ เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ  และสามารถใช้เป็นช่องทางได้การติดต่อสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  
 ผู้ประกอบการสามารถนำการอภิปรายผลการวิจัยในส่วนที่ 2 เรื่องแนวทางในการพัฒนาการบริการรถตู้โดยสาร
สาธารณะ ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น และ
สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ออกแบบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในรูปแบบอื่นได้เช่นกัน 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรทำการศึกษาในเชิงลึก เช่นการใช้วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่การศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถ
อธิบายได้ ซึ่งจะทำให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรทำการศึกษาในส่วนของผู้ประกอบการ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการ เพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขต่อไป 
 3. ศึกษาเปรียบเทียบการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ในเส้นทางอื่น ๆ  
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โมเดลการวัดองค์ประกอบความตั้งใจซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซี (Gen Z) 
The Measurement Model for the Factors of Purchase Intention toward               

Second-Handed Clothes in Gen Z Consumers 
ศรินรัตน์ ศงสนันท์1 ชัยธัช กุประดิษฐ์1 และ ศุภกฤต ปิติพัฒน์2 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดองค์ประกอบความตั้งใจซื้อเสื้อผ้ามือสอง
ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวตัวอย่างเป็นประชาชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 27 ปี ในจังหวัดอุดรธานี 
จำนวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความตั้งใจซื้อเสื้อผ้ามือสองของ
ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซี มี 4 องค์ประกอบ โดยความเต็มใจจ่าย มีน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด รองลงมาคือ บรรทัดฐานส่วน
บุคคล การรับรู้คุณค่า และความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ 
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Abstract 
 

 This research aimed to examine the congruence of the measurement model for the factors of 
purchase intention toward second-hand clothes in Gen Z consumers and the empirical data (Goodness of 
Fit). The samples included 400 people aged between 15 – 27 years in Udon Thani Province, obtained by 
multi-stage sampling. A questionnaire was used for data collection and confirmatory factor analysis was 
used for data analysis. The findings revealed goodness of fit. To clarify, purchase intention toward second-
hand clothes in Gen Z consumers included 4 factors. The willingness to pay (WTP) had the highest factor 
loading, followed by personal norm, perceived value, and environmental concern, respectively.     
 
Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Purchase Decision on Second-Hand Clothes, Generation Z 
 

บทนำ 
“เสื้อผ้า” เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาตามยุคสมัย จึงทำให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่มต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา และยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พิจารณาได้จากมูลค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนมกราคม 2565 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 540.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 355.3 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 185.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.5 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 501.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
13.6 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 353.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.8 และ (2) การนำเข้า
กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 147.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.2 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็น
มูลค่า 39.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2565) 

เสื้อผ้ากับสิ่งแวดล้อม อาจเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมองข้ามหรือไม่ได้ตระหนักถึงมาก่อน มีการประมาณการว่า ร้อยละ 20 
ของปริมาณของเสียในโลกเกิดมาจากอุตสาหกรรมแฟชั่นและเสื้อผ้า ซึ่งเกิดจากเสื้อผ้าที่ถูกใช้แล้วทิ้ง นอกจากนี้การผลิตเสื้อผ้า
ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องของปริมาณน้ำที่ต้องใช้และน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมถึงผลกระทบจาก
สีย้อมผ้าที่ส่งผลต่อมลพิษทางน้ำ และกระบวนการผลิตเสื้อผ้าที่ใช้เส้นใยสังเคราะห์ต่างๆ ทั้งไนลอนหรือโพลิเอสเตอร์  ก็ส่งผล
ต่อการสร้างก๊าซเรือนกระจกด้วย อีกทั้งพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากข้อมูลสภา
เศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) พบว่า การใช้เสื้อผ้าของผู้บริโภคตั้งแต่ซื้อมาจนกระทั่งทิ้งไปนั้น มีระยะเวลาลดลง
จากเดิมร้อยละ 40 มีการทิ้งเสื้อผ้าที่ซื้อมาภายในปีแรกร้อยละ 60 โดยเสื้อผ้าที่ทิ้งไปทั้งหมด ร้อยละ 73 จะถูกเผาหรือฝังกลบ 
ขณะที่มีเพียงร้อยละ 12 ที่มีการนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ (Recycle) เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ และน้อยกว่า ร้อยละ 1 
ที่มีการนำกลับมาทำเป็นเสื้อผ้าใหม่อีกครั้ง (พสุ เดชะรินทร์, 2563)    

“แฟชั่นหมุนเวียน” (Circular Fashion) เป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) โดยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นวงจรในระบบการผลิตและการบริโภค กล่าวคือ เป็นการใช้ทรัพยากรที่ใช้
ผลิตเป็นเสื้อผ้าให้ได้รับการใช้งานอย่างยาวนานและคุ้มค่า เพื่อลดการเกิดขยะจากเสื้อผ้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแฟชั่น
ในการผลิตเสื้อผ้าใหม่ โดยธุรกิจซื้อขายเสื้อผ้ามือสอง เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิดแฟชั่นหมุนเวียน และยังเหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นหลังจากวิกฤตโควิด 19 อีกด้วย (ศุภวิชญ์ จันทร์ขาว, 2565)  

“Gen Z” เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1995 – 2010 (พ.ศ. 2538 - 2553) (Bassiouni & Hackley, 2014; 
Francis & Hoefel, 2018; Priporas et al., 2017) จัดเป็นคนกลุ่มแรกที่เป็น “พลเมืองดิจิทัล” กล่าวคือ เป็นกลุ่มคนที่เกิดมา
พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว มีทัศนคติที่เปิดกว้างทางความคิดและยอมรับใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริโภคเน้นจริยธรรม (Ethical Consumption) ที่คำนึงถึงผลกระทบของ
การบริโภคที่อยู่นอกเหนือจากราคาและคุณภาพ เช่น ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (Francis & Hoefel, 2018) ดังนั้น 
การศึกษาถึงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้ามือสองของกลุ่มคนดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อทำความเข้าใจใน
พฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ว่ามีมุมมองต่อการใช้เสื้อผ้ามือสองเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นอย่างไร สามารถวัดได้จากตัว
บ่งชี้อะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการเสื้อผ้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวง
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดองค์ประกอบความตั้งใจซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซีกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เป็นประชาชนในจังหวัดอุดรธานีที่มีอายุระหว่าง 15 – 27 ปี ซึ่งเกิดในช่วงปี พ.ศ. 
2538 - 2553 (Bassiouni & Hackley, 2014; Francis & Hoefel, 2018; Priporas et al., 2017) กำหนดขนาดตัวอย่าง 
จำนวน 400 คน (Hair et al., 2014) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi stage Random Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพ
ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบพัฒนาแบบสอบถาม 
  2.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของสำนวนและภาษาที่ใช้ 
  2.3 ทดสอบความเชื่อมัน (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 30 คน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของ    
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.802 – 
0.923 ซึ่งมีค่ามากว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 0.70 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถ
นำไปใช้ได้ (Nunnally, 1978) 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้  
 1. การกำหนดข้อมูลจำเพาะโมเดล (Specification of model) คือ การกำหนดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในแต่ละ
องค์ประกอบของโมเดล 
 2. การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of model) คือ การระบุว่าโมเดลสามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่าเดียวหรือไม่  
 3. ประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter estimation from the model) คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (A Maximum Likelihood) 
 4. การทดสอบความกลมกลืนสอดคล้อง (Goodness of fit test) เพื ่อตรวจสอบความตรงของโมเดล (Model 
validation) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล (ดังตาราง 1) 
 5. การปรับโมเดล (Model adjustment) ในกรณีที่โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องมีการ
ปรับแก้โมเดลเพื่อให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่ จนกว่าโมเดลที่วิเคราะห์ใหม่จะสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 6. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการคำนวณมาใช้ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์โมเดล 
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ตารางที่ 1 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนโมเดล 
ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 

ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  

(Relative chi-square: 2 /df) 
มีค่าต่ำกว่า 2.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  .90 Joreskog and Sorbom (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า  .90 Joreskog and Sorbom (1989) 

ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized root mean square residual: 
SRMR) 

มีค่าต่ำกว่า .08 Hu and Bentler (1999) 

ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 

มีค่าต่ำกว่า .06 Hu and Bentler (1999) 

 

สรปุผลการวิจยั 
 1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (จำนวน 315 คน, ร้อยละ 78.6) มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (จำนวน 366 คน, ร้อยละ 91.5) เป็นนักเรียน/นักศึกษา (จำนวน 255 คน, ร้อยละ 88.6) และมีรายได้ต่อ
เดือนน้อยกว่า 5,000 บาท (จำนวน 239 คน, ร้อยละ 59.7) 
 2. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ทำการ
ปรับโมเดลโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น โดยให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งหลังจาก

ปรับโมเดลแล้วเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์  ( 2 / df ) ค่าดัชนีวัดระดับควากลมกลืน (GFI) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (AGFI) ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และค่ารากของค่าเฉลี่ย
กำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี 
แสดงดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนโมเดล 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืนโมเดล 

ก่อนปรับโมเดล แปลผล หลังปรับโมเดล แปลผล 
2 /df < 2.000 4.489 ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.775 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > .900 0.89 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.96 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI > .900 0.85 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.94 ผ่านเกณฑ์ 
SRMR < .080 0.078 ผ่านเกณฑ์ 0.039 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA < .060 0.094 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.044 ผ่านเกณฑ์ 
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 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบความตั้งใจซื้อเสื้อมือสองของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซีทั้ง 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า           
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.47 - 0.94 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที (t) พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสำคัญ 0.01 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือ และสามารถอธิบายได้อย่างมี
ความหมาย 
 ด้านความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ( ENVIRON ) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัว มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
0.35 – 0.79 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.44 – 0.62 โดยตัวบ่งชี้เรื่องความเต็มใจลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (X2)     
มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 ด้านบรรทัดฐานส่วนบุคคล (NORM )  ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัว มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.84    
มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.22 – 0.71 โดยตัวบ่งชี้เรื ่องการนำเสื้อผ้ากลับมาใช้ใหม่ (X7) มีน้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุด 
 ด้านความเต็มใจที่จะจ่าย ( PAY ) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัว มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.84 – 0.89 มีค่า
ความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.70 – 0.79   โดยตัวบ่งชี้เรื ่องความต้องการซื้อเสื้อผ้ามือสอง (X8) มีน้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุด  
 ด้านการรับรู้ถึงคุณค่า (VALUE) ) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัว มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.75 – 0.94 มีค่า
ความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.57 – 0.88   โดยตัวบ่งชี้เรื่องคุณค่าของการลดการใช้ทรัพยากร (X13) มีน้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุด  
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบหลัก พบว่า องค์ประกอบความเต็มใจที่จะจ่าย (PAY) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูง
ที่สุดเท่ากับ 1.00 รองลงมือคือ บรรทัดฐานส่วนบุคคล (NORM) การรับรู ้ถึงคุณค่า (VALUE) และความกังวลเกี ่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม (ENVIRON) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.93, 0.92 และ 0.41 ตามลำดับ แสดงรายละเอียดดังตาราง
ที่ 3 
 
ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความตั้งใจซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซี 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

น้ำหนักองค์ประกอบ 
มาตรฐาน 

t S.E. R2 

ความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ENVIRON) 0.41 6.76** 0.130 0.17 
X1: ความรู้สึกห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม 
X2: ความเต็มใจลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
X3: การเปลี่ยนแปลงสังคมที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
X4: ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ 

0.68 
0.79 
0.66 
0.67 

- 
11.69** 
10.51** 
10.57** 

- 
0.051 
0.046 
0.050 

0.47 
0.62 
0.44 
0.44 

บรรทัดฐานส่วนบุคคล (NORM)  0.93 16.09** 0.036 0.87 
X5: การมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม 
X6: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
X7: การนำเสื้อผ้ากลับมาใช้ใหม่ 

0.77 
0.47 
0.84 

- 
9.09** 
16.84** 

- 
0.041 
0.055 

0.59 
0.22 
0.71 

ความเต็มใจที่จะจ่าย (PAY) 1.00 21.82** 0.022 0.99 
X8: ความต้องการซื้อเสื้อผ้ามือสอง 0.89 - - 0.79 
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องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

น้ำหนักองค์ประกอบ 
มาตรฐาน 

t S.E. R2 

X9: ความยินดีที่จะจ่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
X10: ความรู้สึกภูมิใจต่อการซื้อเสื้อผ้ามือสอง 

0.84 
0.86 

22.63** 
24.08** 

0.040 
0.038 

0.70 
0.74 

การรับรู้ถึงคุณค่า (VALUE) 0.92 16.07** 0.025 0.85 
X11: คุณค่าในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
X12: คุณค่าเชิงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
X13: คุณค่าของการลดการใช้ทรัพยากร 
X14: คุณค่าเชิงเปรียบเทียบที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 

0.75 
0.91 
0.94 
0.91 

- 
19.73** 
20.55** 
19.67** 

- 
0.050 
0.049 
0.051 

0.57 
0.84 
0.88 
0.83 

หมายเหตุ: **p< .01; R2 เป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับตัวแฝงที่ต้องการวัด ซึ่งเรียกว่า ค่าความเที่ยง 
(Reliability) ตามหลักการวัดของ Joreskog and Sorbom (1989) 
 

 
ภาพที่ 2 โมเดลการวัดองค์ประกอบความตั้งใจซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซี 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจน ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลจากการศึกษา พบว่า โมเดลการวัดตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าทั้ง 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บรรทัดฐานส่วนบุคคล ความเต็มใจที่จะจ่าย และการรับรู้ถึงคุณค่า เป็น
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องค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซี สอดคล้องกับแนวคิดของ Mintu and 
Hector (1993) กล่าวว่า การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยนระหว่าง
เป้าหมายขององค์การและบุคคลในการสนับสนุนและป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียธรรมชาติ และยังเป็นการปกป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้ดีขึ้นอีกด้วย 
 2. ตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดทั้ง 14 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factors Loading) 
มากว่ากว่า 0.30 และ มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบสามารถวัดองค์ประหลักได้อยู่ในเกณฑ์
ดี (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2551) 
 3. องค์ประกอบความเต็มใจที่จะจ่าย มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดในบรรดาองค์ประกอบทั้งหมด แสดงให้
เห็นว่าผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซี ให้ความสำคัญกับความต้องการซื้อเสื้อผ้ามือสอง  ความยินดีที่จะจ่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และ
ความรู้สึกภูมิใจต่อการซื้อเสื้อผ้ามือสอง  สอดคล้องกับแนวคิดคุณลักษณะของกลุ่ม “Gen Z” ที่มีทัศนคติเปิดกว้างทาง
ความคิด และให้ความสำคัญกับการบริโภคเชิงจริยธรรม (Ethical Consumption) ที่คำนึงถึงผลกระทบของการบริโภคที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม (Francis & Hoefel, 2018) 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สามารถนำไปใช้
วางแผนทางธุรกิจได้ดังนี้ 
 1. ด้านความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หากมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เห็นถึงผลเสียที่จะตามมาต่อการละ เลย
สิ่งแวดล้อม ก็จะสามารถทำให้ผู้บริโภคตระหนักในการจะลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. ด้านบรรทัดฐานส่วนบุคคล หากทราบถึงความพึงพอใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสอง ก็สามารถที่จะส่งเสริมปัจจัยที่
สนับสนุนต่อการบริโภคมากขึ้น 
 3. ด้านความเต็มใจที่จะจ่าย เป็นโอกาสที่ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจะชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการใช้เสื้อผ้ามือสอง ซึ่ง
สามารถช่วยลดปริมาณขยะและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง 
 4. ด้านการรับรู้ถึงคุณค่า ภาครัฐควรมีการกระตุ้นการใช้กฎหมายที่ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น มีการลดหย่อน
ภาษีเงินได้สำหรับประชาชนหรือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค ใน
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาและเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ในตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ จำนวน 400 ราย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS ด้วยค่าสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Chi-square 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคมีความถี่เฉลี่ยในการซื้อเป็นจำนวนครั้งต่อเดือนคือ 1-2 ครั้ง โดยส่วนใหญ่ในการซื้อแต่
ละครั้งจะซื้อครั้งละ 2 ชิ้น สินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจะเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคสั่งซื้อมากที่สุด ผู้บริโภคจะให้
ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ และผู้บริโภคนิยมสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงที่ว่างจาก
การทำงานงานมากที่สุดและชื่อเสียงที่ดีของแอพพลิเคชั่นเป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและ
รายได้ของผู้บริโภคมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ 
 

คำสำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, แอพพลิเคชั่นออนไลน์ 
 

Abstract 
 

This study's goal was to examine how consumers in Khao Rup Chang Sub-district, Mueang District, 
Songkhla Province behave when making purchases using internet platforms., and to examine how the 
customers' individual characteristics influence their use of internet applications for shopping. A 
questionnaire was used to gather information from 400 people in the Mueang District, Songkhla Province's 
Khao Rup Chang Subdistrict who had previously shopped online. The goal of this study was to examine the 
personal factors of consumers related to their online shopping behavior. SPSS was used to analyze the 
data, and statistical measures like frequency, percentage, mean, standard deviation, and Chi-square were 
calculated. 
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According to the study, purchases were made on average 1-2 times per month, typically for two 
items. When making selections about their online purchases, the majority of consumers will focus more on 
the product. Additionally, consumers like to place their orders online while they are free from work, and 
positive reviews for the app are what influence customers the most to make purchases. Individual customer 
characteristics such as age and income have an impact on their online shopping habits quality as well. 

 
Keywords: Consumer Behavior, Online Application 
 

บทนำ 
 อ ินเตอร ์ เน ็ตเร ิ ่มม ี ใช ้ ในประเทศไทยเม ื ่อป ี  พ.ศ.2530 โดยการเช ื ่อมต ่อเคร ื ่องคอมพ ิวเตอร ์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย(AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดย
เชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ช้า ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเซีย(AIT), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเชื่อมต่อทั้ง 6 แห่งเข้าด้วยกันและเรียกว่า “เครือข่ายไทยสาร” 
โดยสำน ักว ิทยบร ิการจ ุฬาลงกรณ ์  มหาว ิทยาล ัยได ้ เช ่ าวงจรส ื ่ อสารความเร ็ ว  9 6000 บ ิตต ่อว ินาท ีจาก
การสื่อสารแห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมเข้าสู่อินเตอร์เน็ตที่ บริษัท    ยูยูเน็ตเทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี พ.ศ. 
2537 ความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตจากภาคเอกชนมีมากขึ้น การสื่อสารแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนเปิด
บริการอินเตอร์เน็ตให้แก่บุคคลผู้สนใจทั่วไปได้สมัครเป็นสมาชิก ตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ 
เรียกว่า “ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต” หรือ ISP ซึ่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตจะถูกส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร
ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะต้องรับผิดชอบกันเองเพื่อเชื ่อมต่อกับระบบใหญ่ของโลกให้ได้ ดังนั ้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตที่ทำหน้าที่ให้บริการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากแหล่งต่างๆของผู้ใช้บริการ ปัจจุบัน(พ.ศ.2565)ประเทศไทยมี
จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 54.5 ล้านคน คิดเป็น 77.8% ต่อประชากรทั้งหมด โดยคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมาก
ที่สุดคือ 96.2% ใช้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 46.1% เครื่องคอมพิวเตอร์ของที่ทำงาน 19.3% ใช้จากแท็ปเล็ต 27.6% 
โดยคนไทยใช้เวลาในการเล่นอินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ยถึง 9 ชั่วโมง 6 นาทีต่อวัน (โต๊ะข่าวไอที, 2565) 
 การที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจการค้า ในอดีตธุรกิจการค้ามี
การซื้อขายผ่านทางหน้าร้าน ซึ่งธุรกิจจำเป็นจะต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อหาสถานที่ จัดตั้งร้าน และลงทุนในการซื้อสินค้ามาขาย
ในร้าน แต่ปัจจุบันจากจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นธุรกิจจึงปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อขายสินค้าแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเข้า
มาเกี่ยวข้องที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce เป็นการทำธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการบนอินเตอร์เน็ตโดยใช้เว็ปไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเป็นสื่อในการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆรวมถึงใช้เป็นสื่อกลางใน
การติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพสูง ไม่ต้องมีหน้าร้าน ไม่ต้องมีพนักงานขาย ไม่ต้อง
มีพ่อค้าคนกลาง ไร้พรมแดน ไม่จำกัดเวลาซื้อขาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ทำการตลาดได้แม่นยำและสามารถ
วัดผลได้ สามารถเข้าถึงได้โดยตรง รวดเร็ว และตามเวลาที่ต้องการ  
 ธุรกิจ E-Commerce กลายเป็นช่องทางการตลาดและการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากด้วย
การที่ E-Commerce เป็นสื่อกลางในการโฆษณาและเชื่อมโยงข้อมูลหรือความต้องการของผู้ใช้งานไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็น
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เป้าหมายโดยตรง พร้อมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ลดเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด ทำให้สามารถขยาย
ตลาดได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเป็นทวีคูณ จากผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) พบว่าในปี 
2563 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce ในประเทศไทยมีมูลค่า 3.78 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วนของมูลค่า E-
Commerce ในรูปแบบ B2C (Business to Consumer) มากที่สุดคิดเป็นมูลค่า 2.17 ล้านล้านบาท B2B (Business to 
Business) มีมูลค่า 0.84 ล้านล้านบาท และ B2G (Business to Government) มีมูลค่า 0.77 ล้านล้านบาท และในปี 2564 
มูลค่า E-Commerce ในประเทศไทยอยู่ที่ 4.01 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 6.11 ซึ่งอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ปี 
2560 – 2564 อยู ่ท ี ่ร ้อยละ 9.79 มูลค่าของ E-Commerce ในปี 2563 แบ่งเป็นรายอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกคือ 
อุตสาหกรรมค้าปลีกและการค้าส่งมีมูลค่า 1,434,663.54 ล้านบาท อุตสาหกรรมให้บริการที่พักมีมูลค่า 463,784.88 ล้านบาท 
และ อุตสาหกรรม  การผลิตมีมูลค่า 460,220.36 ล้านบาท และมูลค่าของ E-Commerce ในปี 2564 แบ่งเป็นราย
อุตสาหกรรม 3 อันดับแรกคือ อุตสาหกรรมค้าปลีกและการค้าส่งมีมูลค่า 1,628,488.05 ล้านบาท อุตสาหกรรมข้อมูล ข่าวสาร 
และการสื่อสาร มีมูลค่า 477,293.12 ล้านบาท และอุตสาหกรรมการผลิตมีมูลค่า 476,328.08 ล้านบาท(สำนักงานพัฒนาธถุร
กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,2564)  
 จะเห็นว่า ธุรกิจ E-Commerce เป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากมูลค่าของตลาด E-
Commerce ที่สูงและมีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปีจึงทำให้ปัจจุบันมีธุรกิจออนไลน์จำนวนมากและหลากหลาย แพลตฟอร์ม จึงทำให้
มีการแข่งขันที่สูงตามไปด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค ใน
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาการ
ส่งเสริมการตลาดของผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 
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1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค ในตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น

ออนไลน์ ในตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค ในตำบล   เขารูปช้าง 
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยประชากรใน ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.
สงขลา มีจำนวน 42,942 คน การสุ่มตัวอย่างจะสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรที่เคยซ้ือสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์เท่านั้น
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ซึ่งไม่มีตัวเลขประชากรในกลุ่มนี้ ผู้วิจัยจึงใช้ตารางสำเร็จรูปของ  Taro Yamane      ในกรณีที่ไม่ทราบจำนวนประชากรที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 400 คน 

2. เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื ่อมือที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แบบสอบถามสร้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค  ในพื้นที่ 
ต.เขารูช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค ในพื้นที่ ต.เขา
รูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ประกอบด้วยแอพพลิเคชั่นที่เคยใช้บริการ ความถี่ในการสั่งซื้อต่อเดือน ซื้อสินค้าเฉลี่ยครั้งละกี่ชิ้น 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) จำนวน 20 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในพื้นที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง    จ.สงขลา ประกอบด้วย ประเภทสินค้าที่สนใจซื้อ 
ช่วงเวลาที่ตัดสินใจซื้อ สาเหตุในการซื้อ และผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในการซื้อ  

ส่วนที่ 4 เป็นข้อคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของการเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในพื้นที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน 1 ข้อ 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยดังนี้  
1. ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสะดวก 

(Convenience Sampling)  หลังจากนั้นผู้ทำการวิจัย นำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากหนังสือรายงานทางการ ข้อมูลทางสถิติ บทความผลงานทางวิชาการ 

นิตยสาร วารสาร อินเตอร์เน็ตและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี 
และข้อมูลอ้างอิง 

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดำเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. หลังเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเตรียมนำข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ทางสถิติ 
2. ทำการลงรหัสแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
3. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC (statistical package for Social 

Science/Personal Computer) 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics ) 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าความถี่ ( Frequency ) และค่าร้อย

ละ   ( Percentage )  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าความถี่ ( Frequency ) ค่าร้อยละ 

( Percentage ) ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. การวิเคราะห์เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่าน

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคแตกต่างกัน ใช้ Chi-square 
4. ข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นปลายเปิด  Open-Ended 
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ผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจำนวน 400 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยเพศชายจำนวน 143 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.75 เป็นเพศหญิงจำนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 และเป็นเพศทางเลือก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 โดยมี
อายุต่ำกว่า 20 ปีจำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 อายุระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 และอายุ 
50 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 
 กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 ประกอบอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน จำนวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.75 
ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จำนวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.50 และประกอบอาชีพอื่นๆ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 
 กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ ต่ำกว่า 15,000 บาท จำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 รายได้ระหว่าง 15,001 – 
25,000 บาท จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 รายได้ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.50 รายได้ระหว่าง 35,001 – 45,000 บาท จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 รายได้ระหว่าง 45,001 – 55,000 บาท 
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 และรายได้ 55,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25  
 กลุ่มตัวอย่างมีความถี่เฉลี่ยในการซื้อเป็นจำนวนครั้งต่อเดือนคือ น้อยกว่า 1 ครั้ง จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.25 1-2 ครั้ง จำนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 3-4 ครั้ง จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75     5-6 ครั้ง จำนวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และ 6 ครั้งขึ้นไป จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนชิ้นของสินค้าในการ
ซื้อแต่ละครั้งดังนี้ ครั้งละ 1 ชิ้น จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ครั้งละ 2 ชิ้น จำนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 
ครั้งละ 3 ชิ้น จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และครั้งละมากกว่า 3 ชิ้น จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสำคัญของพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 
(สินค้าที่สนใจซื้อ) 

สินค้าที่สนใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความสำคัญ 
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 3.66 0.969 มาก 
กระเป๋า 3.36 1.049 ปานกลาง 
เครื่องประดับ 3.25 1.065 ปานกลาง 
เครื่องสำอาง 3.26 1.119 ปานกลาง 
สุขภาพและความงาม 3.42 1.022 ปานกลาง 
อื่นๆ 3.57 0.982 มาก 

 พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค พบว่าสินค้าที่ผู้บริโภคสนใจซื้อมากที่สุดคือ เสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกายมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย3.66) รองลงมาคืออื่นๆมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.57) และสินค้าด้าน
สุขภาพและความงามมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.42) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสำคัญของพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 
(ช่วงเวลาที่ซื้อ) 

ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความสำคัญ 
ช่วงเวลาที่ต้องการทันที 3.59 0.875 มาก 
ช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงาน 3.68 0.899 มาก 
ซื้อทันที่ที่ทราบว่ามีส่วนลด 3.63 0.905 มาก 
ซื้อในวันพิเศษหรือเทศกาล 3.63 0.917 มาก 

  

 พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค พบว่าช่วงเวลาที่ผู้บริโภคสนใจซื้อมากที่สุดคือ 
ช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย3.68) รองลงมาคือซื้อทันทีที่ทราบว่ามีส่วนลดและซื้อในวันพิเศษ
หรือเทศกาล มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.63) ตามลำดับ 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสำคัญของพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 
(สาเหตุในการซื้อ) 

สาเหตุในการซื้อสินค้า ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความสำคัญ 
เพราะต้องการอัพเดทแฟชั่น 3.45 0.914 ปานกลาง 
เพราะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นลดราคา 3.68 0.901 มาก 
เพราะราคาไม่แพงจนเกินไป 3.64 0.875 มาก 
เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 3.73 0.869 มาก 
เพราะคุณภาพของสินค้าดี 3.74 0.874 มาก 

 พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค พบว่าสาเหตุในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคมากที่สุด
คือ เพราะคุณภาพของสินค้าดีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย3.74) รองลงมาคือซื้อเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันมีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.73) และซื้อเพราะอยูใ่นช่วงโปรโมชั่นลดราคามีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.68) ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสำคัญของพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 
(ส่วนสนับสนุนในการซื้อสินค้า) 

ส่วนสนับสนุนในการซื้อสินค้า ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความสำคัญ 
คำบอกเล่าของเพื่อน 3.48 0.900 ปานกลาง 
ชื่อเสียงของแอพพลิเคชั่น 3.68 0.890 มาก 
โฆษณาของแอพพลิเคชั่น 3.46 0.875 ปานกลาง 
รูปแบบ สีสัน ของโฆษณา 3.61 0.903 มาก 
ได้รับข่าวสารทาง SMS  3.57 0.839 มาก 
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 พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค พบว่าส่วนสนับสนุนในการซื้อสินค้า  ของผู้บริโภค
มากที่สุดคือ ชื่อเสียงของแอพพลิเคชั่นมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย3.68) รองลงมาคือรูปแบบ สีสัน ของโฆษณามีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.61) และการได้รับข่าวสารทาง SMS มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.57) ตามลำดับ 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์ด้านความถี่ในการซื้อ 

ความถ่ีในการ
ซื้อสินค้า(ครั้ง) 

อาย ุ(ปี) Chi-
Square 

Sig. 
ต่ำกว่า 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 50 ขึ้นไป 

น้อยกว่า 1 7(15.56) 17(37.78) 2(4.44) 8(17.78) 11(24.44) 63.97 0.00 
1-2 45(17.37) 155(59.85) 41(15.83) 10(3.86) 8(3.09) 
3-4 11(15.49) 45(63.38) 12(16.90) 3(4.23) 0(0.00) 
5- 6 2(33.33) 4(66.67) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

มากกว่า 6 3(15.79) 14(73.68) 0(0.00) 2(10.53) 0(0.00) 

 การใช้สถิติ  Chi-square พบว่าอายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์
ด้านความถี่ในการซื้อของผู้บริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์ด้านจำนวนชิ้นที่ซื้อในแต่ละครั้ง 

ซื้อสินค้าเฉลี่ย
ครั้งละ (ชิ้น) 

อาย ุ(ปี) Chi-
Square 

Sig. 
ต่ำกว่า 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 50 ขึ้นไป 

1 28(21.21) 61(46.21) 11(8.33) 17(12.88) 15(11.36) 50.89 0.00 
2 30(13.95) 139(64.65) 39(18.14) 5(2.33) 2(0.93) 
3 6(20.00) 20(66.67) 2(6.67) 0(0.00) 2(6.67) 

มากกว่า 3 4(17.39) 15(65.22) 3(13.04) 1(4.35) 0(0.00) 

 การใช้สถิติ  Chi-square พบว่าอายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์
ด้านจำนวนชิ้นที่ซื้อในแต่ละครั้งของผู้บริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที ่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้ที ่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ด้านความถี่ในการซื้อ 

ความถ่ีในการ
ซื้อสินค้า
(ครั้ง) 

รายได้(บาท) Chi-
Square 

Sig. 
ต่ำกว่า 
15,000 

15,001 – 
25,000 

25,001 – 
35,000 

35,001 – 
45,000 

45,001 – 
50,000 

50,000 
ขึ้นไป 

น้อยกว่า 1 21(46.67) 18(40.00) 6(13.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 21.78 0.00 
1-2 148(57.14) 73(28.19) 31(11.97) 7(2.70) 0(0.00) 0(0.00) 
3-4 39(54.93) 18(25.35) 12(16.90) 0(0.00) 1(1.41) 1(1.41) 
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5- 6 6(100.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
มากกว่า 6 13(68.42) 5(26.32) 1(5.26) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

 การใช้สถิติ  Chi-square พบว่ารายได้ ที ่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์ด้านความถี่ในการซื้อของผู้บริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที ่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้ที ่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ด้านจำนวนชิ้นที่ซื้อในแต่ละครั้ง 

ซื้อสินค้า
เฉลี่ยครั้งละ

(ชิ้น) 

รายได้(บาท) Chi-
Square 

Sig. 
ต่ำกว่า 
15,000 

15,001 – 
25,000 

25,001 – 
35,000 

35,001 – 
45,000 

45,001 – 
50,000 

50,000 
ขึ้นไป 

1 74(56.06) 36(27.27) 15(11.36) 5(3.79) 1(0.76) 1(0.76) 11.97 0.00 
2 117(54.42) 65(30.23) 31(14.42) 2(0.93) 0(0.00) 0(0.00) 
3 18(60.00) 11(36.67) 1(3.33) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

มากกว่า 3 18(78.26) 2(8.70) 3(13.04) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

 การใช้สถิติ  Chi-square พบว่ารายได้ ที ่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์ด้านจำนวนชิ้นที่ซื้อในแต่ละครั้งของผู้บริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค ในตำบลเขารูปช้าง อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลาด้านความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ที่ 1-2 ครั้ง ต่อ
เดือนมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของชิษณุพงศ์ สุกก่ำ (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถีในการซื้อ
สินค้า 1-2 ครั้งต่อเดือนและสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐนี คงห้วยรอบ (2559) ศึกษาการสื่อสารตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็ปไซต์ LAZADA ในกรุงเทพมหานคร 
 จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคเป็นเพศหญิงร้อยละ 62.25 ซึ่งสรุปได้ว่าเพศหญิงจะมีพฤติกรรมที่ชอบ   ซื้อของ
ออนไลน์มากกว่าผู้ชายและเพศทางเลือกซึ่งสอดคล้องกับบทความ ช็อปปิ้งแบบผู้หญิงยุคใหม่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ โดย
ระบุว่าผู้หญิงเป็นเพศแห่งการชอบซื้อ หรือช็อปปิ้งอย่างไม่ลืมหูลืมตา ช็อปแหลก ช็อปกระจาย การตลาดของสินค้าโดยรวมจึง
มุ่งไปที่นักช็อปเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การโฆษณา  การจำหน่ายสินค้า ไปจนถึงการออกแบบ
และตกแต่งห้างร้าน โดยที่ 85% ของสินค้าโดยทั่วไป ทั้งหมดถูกซื้อโดยผู้หญิง และจากการสำรวจในอเมริกาของ Unicast Ad 
Server ได้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด เพื่อติดต่อกับเพื่อนและครอบครัว (76%) สองในสามของผู้หญิงใช้
อินเทอร์เน็ตในการติดตามข่าวสารและหาข้อมูลสินค้าก่อนซื้อ เว็บไซต์ที่ผู้หญิงเข้าใช้ในอันดับต้นๆ คือ เสิร์ชเอนจิ้นหาข้อมูล ดู
สินค้าหรือโปรโมชั่น เว็บไซต์ช็อปปิ้ง สั่งซื้อออนไลน์ อัพเดทเทรนด์ใหม่ และโซเชียลเน็ตเวิร์ก  ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ญิงนอกจาก
ผู้หญิงจะเป็นเพศที่นิยมการซื้อสินค้ามากกว่าเพศอื่นๆ ปัจจุบันผู้หญิงยังระเอียดรอบคอบในการค้นหาข้อมูลของสินค้า ก่อน
ตัดสินใจซื้อ 
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 สินค้าที่ผู้บริโภคสั่งซื้อมากที่สุดคือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สอดคล้องกับจุฑารัตน์ เกียรติรัศมี  (2558) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา
พบว่าสินค้าและบริการที่นิยมซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์มากที่สุดคือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  ซึ่งสอดคล้องกับข่าวสาร
กระทรวงพาณิชย์ (2564) ที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 7,499 คน ทุกอำเภอทั่วประเทศ เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2564 พบว่า สินค้าที่ได้รับความนิยมซื้อออนไลน์สูงสุดคือ
สินค้ากลุ่มเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ นอกจากนี้ข้อมูลสถิติ Insight E-commerce Stat 2021 จาก We Are Social 
พบว่าทั่วโลกมียอดการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเสื้อผ้ามากที่สุดประมาณ 6 แสนล้านดอลล่าสหรัฐโดยมีอัตราการเติบโต
ร้อยละ 27 
 ช่วงเวลาที่มีการสั่งซื้อมากที่สุดคือช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมรัตน์ ธารีรักษ์
(2563) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทยพบว่าวันที่มีคนสั่งสินค้ามากที่สุด
คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะสั่งสินค้าออนไลน์ในช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่จะใช้
เวลาที่ว่างจากการทำงานมาซื้อของออนไลน์  
 สาเหตุของการซื้อเพราะคุณภาพของสินค้าซึ่งสอดคล้องกับปัญญพัฒน์ เตชะศิริเชษฐ์  (2563) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้ามากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งการซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะให้
ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า โดยให้ความสำคัญกับการรีวิวสินค้าของผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าไปแล้วเพื่อดูว่าสินค้านั้นๆมี
คุณภาพมากน้อยเพียงใดเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจซื้อสินค้า 
 ส่วนสนับสนุนในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคคือชื่อเสียงของแอพพลิเคชั่นสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐ
กานต์ กองแก้ม (2559) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้ Application Shopee ในประเทศไทยผลการศึกษา
พบว่าผู้ที ่มีส่วนสนับสนุนในการซื้อสินค้าคือชื่อเสียงของ Application Shopee โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ตามชื่อเสียงของ Application นั้นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ Application ด้วย 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ อายุมีผลต่อความถี่ในการซื้อ 
โดยผู้บริโภคที่อายุต่ำกว่า 20 ปี อายุ 21 – 30 ปี อายุ 31 – 40 ปี และ อายุ 41 – 50 ปี มีความถี่ในการสั่งซื้อเป็นจำนวนครั้ง
ต่อเดือนอยู่ที่  1 – 2 ครั้ง ในขณะที่ผู้บริโภคที่อายุ 50 ปีขึ้นไปจะมีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับณัฐณี คงห้วยรอบ (2559) ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ     ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์ และการศึกษาพบว่าอายุมีผลต่อจำนวนสินค้าเฉลี่ยที่ซื้อใน   แต่ละครั้งโดยผู้บริโภคที่อายุต่ำกว่า 20 ปี อายุ 21 
– 30 ปี อายุ 31 – 40 ปี ส่วนใหญ่จะสั่งซื้อสินค้าครั้งละ 2 ชิ้น ในขณะที่ผู้บริโภคที่อายุ 41 – 50 ปี และ 50 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่
จะสั่งซื้อสินค้าครั้งละ 1 ชิ้นซึ่งสอดคล้องกับ  ชิษณุพงศ์ สุกก่ำ (2560) ที่พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับราคาที่ซื้อในแต่
ละครั้งแตกต่างกัน โดยจำนวนชิ้นของสินค้าที่สั่งซื้อในแต่ละครั้งสามารถเทียบเคียงได้กับเงินที่ใช้ในการซื้อแต่ละครั้ง 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านรายได้มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์โดยรายได้ มีผลต่อความถี่ใน
การซื้อโดยผู้บริโภคที่มีรายได้ ต่ำกว่า 15,000 บาท รายได้ 15,001 – 25,000 บาท รายได้ 25,001 – 35,000 บาท และ 
35,001 – 45,000 บาท ส่วนใหญ่จะมีความถี่ในการสั่งซื้อเป็นจำนวนครั้งต่อเดือนอยู่ที่  1 – 2 ครั้ง ในขณะที่ผู้บริโภคที่มี
รายได้ 45,001 – 50,000 และรายได้มากกว่า 50,000 บาท ส่วนใหญ่จะมีความถี่ในการสั่งซื้อเป็นจำนวนครั้งต่อเดือนอยู่ที่  3 
– 4 ครั้งซึ่งสอดคล้องกับณัฐณี คงห้วยรอบ(2559)ที่พบว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์เว็ปไซต์ LAZADA ผู้บริโภคที่มี
รายได้ต่างๆส่วนใหญ่จะมีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้า 1 – 2 เดือนแต่ผู้ที่มีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท ส่วนใหญ่มีความถี่ใน
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การสั่งซื้อสินค้า 3 – 4 ครั้งต่อเดือน และผู้ที่มีรายได้ มากกว่า 50,000 บาทจะมีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าใกล้เคียงกันระหว่าง 
1 – 2 กับ 3 – 4 ครั้งต่อเดือน ซึ่งจะเห็นว่าผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนมากขึ้นก็จะมีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าต่อเดือนมากขึ้นด้วย 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านรายได้มีผลต่อจำนวนสินค้าที่ซื้อเฉลี่ยในแต่ละครั้งโดยผู้บริโภคที่มีรายได้ ต่ำกว่า 
15,000 บาท รายได้ 15,001 – 25,000 บาท รายได้ 25,001 – 35,000 บาท ส่วนใหญ่จะสั่งซื้อสินค้าครั้งละ 2 ชิ้นในขณะที่
ผู้บริโภคที่มีรายได้ 35,001 – 45,000 บาท รายได้ 45,001 – 50,000 และรายได้มากกว่า 50,000 บาทส่วนใหญ่จะสั่งซื้อ
สินค้าครั้งละ 1 ชิ้น ซึ่งสอดคล้องกับณัฐณี คงห้วยรอบ (2559) ที่พบว่ารายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อ
ครั้งที่แตกต่างกันโดยผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท รายได้ 10,001 – 20,000 บาท รายได้ 20,001 – 30,000 บาท 
ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้าต่อครั้งอยู่ที่น้อยกว่า 1,200 บาท ในขณะที่ ผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 
บาท รายได้ 40,001 – 50,001 บาท และ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้งมากกว่า 
1,200 บาท และมีค่าใช้จ่ายสูงสุดมากกว่า 4,000 บาทต่อครั้ง แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงส่วนใหญ่จะ
สั่งซื้อสินค้าครั้งละ 1 ชิ้นและเป็นสินค้าที่มีราคาแพง 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลสามารถนำผลจากการอภิปรายไปปรับใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

วางแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เจาะกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ตามช่วงอายุ รายได้และ
กำหนดกิจกรรมทางการตลาดเช่นการลด แลก แจก แถม โดยจัดกิจกรรมทางการตลาดในช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายใช้บริการ
มากที่สุด เน้นคุณภาพของสินค้าที่ขาย โดยเฉพาะสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
2.1  ควรทำการศึกษาในเชิงลึก เช่นการทำวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่การศึกษาเชิงปริมาณไม่

สามารถอธิบายได้ ซึ่งจะทำให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้น 
2.2  ควรศึกษาถึงรายละเอียดของกลุ่มประชากรที่ไม่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ โดยอาจจะใช้วิธีการสอบถามข้อมูล

ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลกรือแบบกลุ่ม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการในกลุ่มผู้บริโภค
ที่ไม่เคยซ้ือสินค้าออนไลน์ ให้หันมาซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น 

2.3  ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคในจังหวัดอื่นๆเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าเหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร เพื่อนำไปวางแผนเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 

2.4 ควรศึกษาให้ละเอียดมากกว่านี้ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา เช่น ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค Gen Y 
หรือ Gen X เพื่อท่ีจะได้เห็นถึงความแตกต่างหรือเหมือนกันเป็นต้น การกำหนดขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างให้ละเอียดจะทำให้มี
ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการ ให้สามารถเข้าใจได้ถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาแผนธุรกิจของธุรกิจสวนมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี
Developing a Business Plan for Lime Plantations in Muang, Udon Thani Province      

ชนาภา บุตรเพ็ง1 และ ประนมพร ข่าขันมาลี1 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจสวนมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พัฒนา
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจมะนาว พัฒนาแผนธุรกิจสำหรับสวนมะนาว เพื่อเป็นโอกาสและความท้าทายในการพัฒนา
ธุรกิจสวนมะนาว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีในอนาคต เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือการวิจัยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยสัมภาษณ์
เกษตรกรที่ปลูกและมีสวนมะนาวในเขตตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรค
ของธุรกิจสวนมะนาว คือ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้อย ไม่มีองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิต ขาด
ช่องทางการจัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์และตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ผลผลิตมะนาวที่ได้แต่
ละปีมีจํานวนจํากัดและมีปริมาณที่ไม่แน่นอน สภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิ ตที่ได้ใน
แต่ละปี สําหรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ในการพัฒนาคือ กลยุทธ์ tows matrix กลยุทธ์การสร้างมูลค่า สร้างความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์ Viral Marketing และแผนธุรกิจ Business Canvas Model พัฒนาการแปรรูปผลผลิตแบบดั้งเดิม
เป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่ม ซึ่งเหมาะกับสภาวอากาศของประเทศไทย การดื่มน้ำมะนาวที่มีรสหวานเปรี้ยวจะทำให้สดชื่นมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งมะนาวเป็นผลไม้ที่มีกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดซิตริก กรดมาลิก กรดแอสคอร์บิก และยังเป็นแหล่งรวมวิตามินซี 
และแร่ธาตุอื่นๆ เหมาะพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และสามารถขยายฐานตลาดกลุ่มรัก
สุขภาพอีกด้วย 
 
คำสำคัญ : แผนธุรกิจ, แผนกลยุทธ,์ สวนมะนาว 
 

Abstract 
 

 The objectives of this study were to study the problems and threats to the lime garden business, 
to develop a marketing strategy for lime garden businesses, to develop a business canvas model for lime 
garden businesses, and to provide windows of opportunity and challenges for the development of lime 
garden businesses in Nongbua subdistrict, Muang, Udon Thani province. This research is qualitative research 
using in-depth interview and participatory observation as its instruments.  A specific sample group was 
selected by interviewing entrepreneurs who grow and have lime gardens in Nongbua subdistrict, Muang, 
Udon Thani province.  The result of this investigative research revealed many of the problems, 
predicaments, impediments, and obstacles of the lime garden business. Farmers have a narrow cognizance 
and intellect in management, with no knowledge of product processing, and some lack distribution 
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channels. The product brands are not notorious to clientele and the general public. The yield of lime 
acquired each year is limited and unpredictable, and changes in weather circumstances affect the amount 
produced each year. 
 
Keywords: Business plan, Business Canvas Model, Strategy plan, Lime Garden 
 

บทนำ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรไทยมีอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลให้ประเทศไทย
มีจำนวนประชากรในภาคเกษตรไม่น้อยกว่าสามสิบล้านคน ดังนั้นการพัฒนาการเกษตรจึงเป็นการพัฒนาที่มีความสำคัญเป็น
อย่างมาก เพราะจะส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้สูงขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสำนักงานนโยบาล
และยุทธศาสตร์การค้า ได้เปิดเผยภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรมีการขยายตัวมากขึ้น 36% ซึ่งยอดการส่งออกผัก ผลไม้สด 
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรยังคงเป็นที่ต้องการของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะผลไม้ไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรั บ
มาตรฐานระดับโลก ซึ่งประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศจีน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย เพิ่มขึ้นสูงสุดร้อย
ละ 54.8 (ข่าวการค้าระว่างประเทศ, 2564) ซึ่งสินค้าเกษตร (Agricultural Commodity) เป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใช้
บริโภคเป็นอาหารสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ได้อีกด้วย (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ, 2557) เช่น ผลผลิตจากพืชไร่ พืชสวน พืชผัก เป็นต้น ซึ่งมะนาวจัดเป็นพืชผักผลไม้ น้ำมะนาวนอกจากใช้ปรุง
รสเปรี้ยวในอาหารหลายประเภทแล้ว ยังนำมาใช้เป็นเครื่องดื่มน้ำมะนาวพร้อม หรือผสมเกลือ  ผสมน้ำตาลได้หลากหลาย
รสชาติ นอกจากนี้มะนาวยังมีคุณสมบัติทางยา เนื่องจากมีกรดซิตริก กรดมาลิก วิตามินซี จากน้ำมะนาว ทั้งยังมีแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสสูงอีกด้วย (สาวิตรี ยุพเยาว์, 2564) แต่เนื่องจากสถาวการณ์ปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตร การเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตรเพื่อการจําหน่าย มีการปรับราคาสูงขึ้น น้ำมันที่ราคาแพงขึ้น และราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่แน่นอนส่งผล
ให้เกษตรกรต้องประสบสภาวะการขาดทุนจากผลผลิตมีราคาซื้อ-ขายต่ำ แต่ความต้องการของผู้บริโภคกลับสูงขึ้น กลุ่มคนรัก
สุขภาพมากขึ้น วัยรุ่นหันมาสนใจสุขภาพและดื่มน้ำผลไม้เพื่อเพิ่มความสดชื่นมากยิ่งขึ้นนอกจากรสชาติที่หอมเปรี้ยวหวานและ
สดชื่นแล้ว ยังได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 
 จากการศึกษาบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสวนมะนาวในจังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบัน มีการซื้อ-ขายมะนาวผ่านพ่อค้าคน
กลาง ซึ่งพ่อค้าคนกลางจะคัดเลือกมะนาวที่มีความสมบูรณ์ ส่วนลูกมะนาวที่ไม่สมบูรณ์ผู้ประกอบต้องรับภาระในการขายใน
ราคาส่ง กำไรน้อย บางครั้งเกิดสภาวะมะนาวล้มตลาด ขาดทุน (กุหลาบ หมายสุขกลาง, 2560) รวมถึงโอกาสและความท้า
ทายในสภาวการณ์ที่กระแสนิยมผลิตภัณฑ์รักสุขภาพ กระแสความนิยมน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของมะนาวที่หลากหลาก อ าทิเช่น 
ลิปตันผสมมะนาว HOTTO มะนาวผสมน้ำผึ้ง MAXI น้ำมะนาวผสมโซดา น้ำมะนาวเขียว และอีกมากมายหลากหลายชนิดที่
วางขายในร้านสะดวกซื้อ ดังนั้นการวิเคราะห์แผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดขาดทุนน้อยที่สุด 
พึ่งพาพ่อค้าคนกลางให้น้อยที่สุด ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาการพัฒนาแผนธุรกิจของธุรกิจสวนมะนาวสามารถเป็นธุรกิจที่
สามารถเติบโตได้ เป็นโอกาสทางการตลาดที่ดีในการทําธุรกิจต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจสวนมะนาว 

2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า 
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3. เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจสวนมะนาว จังหวัดอุดรธานี 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ได้มีวิธีดําเนินการวิจัยในพื้นที่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่การทํา
เกษตรกรรมสวนมะนาว 3 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านเก่าน้อย จำนวน 20 ไร่ หมู่บ้านโนนขมิ้น จำนวน 15 ไร่ และหมู่บ้านบงคำ 
จำนวน 10 ไร่ ในการทําการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มผู้ทําวิจัยได้ลงพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้าน เพื่อทราบถึงกระบวนการบริหารการจัดการ 
ปัญหาและอุปสรรคและนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบและนํามาเขียนเป็นแผนธุรกิจ 
 การวิจัยในครั้งนี้นี้ดําเนินการวิจัยโดยระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาการพัฒนาแผน
ธุรกิจสวนมะนาว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดย
กลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัยมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาคําตอบร่วมกันมุ่งให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัย 
จากการเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เกษตรกรสวนมะนาวโดยตรง เพื่อให้ได้ที่เป็นจริงมากที่สุด โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย
และเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 
 1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบดําเนินการวิจัยในการศึกษาและประกอบการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้วิจัย
ได้ศึกษาจาก หนังสือ ตำรา ทฤษฏี วรรณกรรม บทความวิจัย รายงานต่างๆที่เกี่ ยวข้อง เช่น ทฤษฎีฐานราก Foundation 
Theory (Palaiologou, 2021) ซึ่งเป็นทฤษฏีแรกเริ่มในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เหมาะสมในการดำเนินงานการวิจัยใน
ครั้งนี้ เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้เกษตรกรเกิดการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  
 2. ศึกษาจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participation Observation) ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกับผู้ประกอบการ เกษตรชาวสวนมะนาวขณะเดียวกันก็ซักถามและจดบันทึกข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมอย่างละเอียด
มากขึ้น วิธีนี้จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นธรรมชาติ จากการสังเกตพฤติกรรมในการแก้ไขสถานการณ์ปัจ จุบัน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับทฤษฏีการบริหารเชิงสถานการณ์ Contingency Theory (Fred E.Fiedler, 1967); Shenkar, O., & Ellis, S., 
2022) ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารจัดการที่จะปฏิบัติขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือทางเลือกโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะ
ต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน โดยมีวิธีการที่มีลักษณะแตกต่างกัน จะต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน และต้องใช้วิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน 
 3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีการกําหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคำถามและ
ลำดับขั้นตอนของการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ  (Naturalistic Inquiry) ที่มีความยืดหยุ่น 
(Flexible) เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้รับข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ประเด็นข้อคำถามโดยยึด
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และกรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ประเด็นปัญหาและอุปสรรค กลยุทธ์การตลาดที่ใช้
ในปัจจุบัน ซึ่งข้อคำถามเป็นแบบเปิดกว้างไม่จำกัดคำตอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ) ซึ่งผู้วิจัยเลือกกลุม่ตัวอย่างเพื่อความเหมาะสมในการวิจัยจากผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งได้แก่เจ้าของสวนมะนาว ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเก่าน้อย
และเจ้าของสวนมะนาว จำนวน 15 คน ผู้นำชุมชนหมู่บ้านโนนขมิ้นและเจ้าของสวนมะนาว 10 คน และผู้นำชุมชนหมู่บ้านบง
คำและเจ้าของสวนมะนาว จำนวน จำนวน 10 คน ซึ่งได้ทำเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน โดยใช้การ
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สนทนา การเจรจาอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายคือนักวิจัย (ผู้สัมภาษณ์) และผู้ให้ข้อมูล (ผู้ถูกสัมภาษณ์) ภายใต้
บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
 ผู้วิจัยได้นำผลข้อมูลที่ได้ทําการวิเคราะห์ร่วมกันทำให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการของ
ชาวสวนมะนาวตรงตามวัตถุประสงค์ จึงนําผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มาเขียนเป็นแผนธุรกิจ ทําการสังเคราะห์ SWOT 
Analysis (Rothaermel, F. T., 2019); Siti, R.I. et.al, 2021) และ ส ังเคราะห์ร ูปแบบธุรก ิจโดยกลยุทธ ์ Tows Matrix 
(Weihrich, H., 1982); Rothaermel, F. T., 2019) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและพัฒนาแผนธุรกิจ Business Canvas 
Model (Schoormann et.al, 2022) ให้มีลักษณะการบริหารจัดการที่ทํางานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ การพัฒนาแผนธุรกิจสวนมะนาวเกิดจากการมีส่วนร่วมสําหรับเกษตรกรสวน
มะนาว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่ง
จากการลงพื้นที่ได้พบปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจสวนมะนาว ดังนี้ 

1. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ หรือองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้อย 

2. ขาดช่องทางการจัดจําหน่ายเกิดสภาวะขาดทุนในบางปีและเกิดปัญหามะนาวล้นตลาดในบางครั้ง 

3. ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากมะนาวทิ้งขยะ เพราะไม่มีองค์ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากเศษ
วัตถุดิบเหลือใช้ 

4. ไม่มีตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป 

5. ผลผลิตมีจํานวนจํากัดและมีปริมาณที่ไม่แน่นอนไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
6. สภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตที่เกิดข้ึน 

 ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าวได้นำเข้าสู่เป็นกระบวนการวิเคราะห์ (SWOT Analysis & TOWS Matrix) เพื่อเป็น
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพิ่มศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และพัฒนาเป็นแผนธุรกิจ Business Canvas Model สวนมะนาว โดยมีวิธีการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจดังตารางที่ 1 
และ 2 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มะนาวมีสรรพคุณประโยชน์ที่สามารถนํามาแปรรูปได้ 
2. พื้นที่การเพาะปลูกใกล้บ้านเดินทางสะดวกและมีอุปกรณ์
ครบครัน 
3. เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูก 
4. สมาชิกในครอบครัวประกอบธุรกิจร่วมกัน 

1. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจน้อย 
2. ขาดช่องทางการจัดจําหน่าย 
3. ตราสินค้าไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคและ
ประชาชนทั่วไป 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น 
2. ผู้ประกอบการสามารถแปรรูปน้ำมะนาวผสมกับผลไม้อื่นได้ 

1. ผลผลิตมีไม่มากพอต่อการส่งออกต่างประเทศ 
2. ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้เนื่องจากสภาวอากาศ 
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3. ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มที่มีส่วนผสมของมะนาวเป็นที่นิยมใน
ท้องตลาด 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจโดยกลยุทธ์ Tows Matrix 
 ปัจจัย
ภายใน 
ปัจจัยภายนอำ 

จุดแข็งที่สําคัญ 
(STRENGTH) 

จุดอ่อนที่สําคัญ 
(WEAKNESS) 

โอกาสที่สําคัญ 
(OPPORTUNITIES) 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
- มีความได้เปรียบในสรรพคุณและ
คุณประโยชน์ของมะนาวที่ 
หลากหลาย สามารถนํามาแปรรูปได้
หลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน 
- พฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงควรใช้จุด
แข็งและโอกาสให้เกิดประโยชน์ 
โดยการนําผลผลิตจากมะนาวมาพัฒนาให้
มีความแปลกใหม่ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือ
เพิ่มมูลค่าของมะนาวและผลิตภัณฑ์จาก
มะนาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ และเป็นการขยาย
การตลาดสุขภาพมากขึ้น 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 
- ควรเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อผลิตสินค้าที่
สอบสนองความต้องการและสร้างความแปลก
ใหม่ของผลิตภัณฑ์มะนาวทําให้ผู้บริโภคมีความ
สนใจ 
- เพิ่ม/ สร้างช่องทางที่ทำให้ผู้บริโภครู้จัก
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่เป็นที่รู้จัก 
-การบริหารจัดการเรื่องการพัฒนามะนาวให้มี
ความคุ้มค่าและมีความแปลกใหม่ และทําการโป
รโมทตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภค
ให้มากขึ้น 

อุปสรรคที่สําคัญ 
(THREATS) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 
- การแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มผสมน้ำ
มะนาวสูง 
- ผลผลิตมะนาวแต่ละปีได้ปริมาณไม่
เท่ากันทำให้คาดการณ์การขายได้ยาก 
- ไม่มีการส่งออกต่างประเทศ ส่งผลต่อการ
จัดจําหน่ายที่ไม่เพียงพอ จึงต้องมีการ
แผนการบริหารจัดการเรื่องคุณภาพของ
มะนาว กระบวนการผลิตเพื่อที่จะสามารถ
ส่งออกต่างประเทศได้ 
- สร้างจุดเด่นให้สินค้าเป็นที่รู้จัก 
ของกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น และส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกมะนาวมากขึ้น 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
- พัฒนาตนให้ทันกับโลกดิจิทัล ใช้สื่อ Viral 
marketing, social media เพื่อสร้างความ
ประทับและน่าจดจำให้ผู้บริโภค 
- สร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็วแต่ต้องทําด้วย 
ความระมัดระวัง และขอความร่วมมือจาก 
หน่วยงานของภาครัฐให้เข้ามาส่งเสริมและจัด 
อบรมให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
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 ดังนั้น การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจโดยกลยุทธ์ Tows 
Matrix ที่มีลักษณะการบริหารจัดการ มีขอบเขตอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการทํางานวิจัยเป็นการบูรณาการ
ประสานความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรสวนมะนาวในจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็น
ทีมงานในการทำงานวิจัยเป็นทีมงานที่ร่วมในการทํางานวิจัยเพื่อทําให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม ตลอดจนเกษตรกรสวนมะนาวสามารถนํากลยุทธ์ไปพัฒนาไปต่อยอดกับสวนของตนเองและสวน
ของบุคคลอื่นได้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้ดีมากยิ่งขึ้น จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์ Tows Matrix เพื่อให้ได้ผล
ออกมาว่าสามารถพัฒนาอะไรได้บ้าง และอย่างไร จึงเลือกกลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ที่เกิดจากกระบวนการของจุดแข็ง
และโอกาสมารวมกัน ซึ่งก็คือ มะนาวมีความได้เปรียบในเรื่องของมีสรรพคุณที่หลากหลาย สามารถนํามาแปรรูปได้ และใน
ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์จากน้ำมะนาวเป็นที่นิยม จึงควรใช้นำจุดแข็ง
และโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนําผลผลิตมะนาวมาพัฒนาให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่ม
ผู้บริโภค มีมูลค่าเพิ่ม ลดปัญหาการเสียของวัตถุดิบ คือ การแปรรูปจากมะนาว ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น น้ำมะนาวพร้อม
ดื่ม น้ำมะนาวเข้มข้น สเปร์น้ำมันหอมระเหยมะนาวไล่ยุงและแมลง เป็นต้น 
 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผู้วิจัยแนะนําให้กับผู้ประกอบการสวนมะนาว คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่จากมะนาว เช่น จากน้ำมะนาวนำมาแปรรูปเป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่ม น้ำมะนาวเข้มขน และ
เปลือกมะนาวนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยมะนาวไล่ยุงแมลง คือ ผู ้วิจัยได้ปรึกษาผู้เชี ่ยวชาญด้านการแปรรูและได้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ียังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นมะนาว 
 2. รูปแบบผลิตภัณฑ์ คือ ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปผลิตภัณฑ์ และได้ทําการสอบถามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร 
จึงได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย สื่อความหมายความสดชื่นของมะนาวได้เป็นอย่างดี 
 3. ตราสินค้า คือ ผู้วิจัยได้ออกแบบตราผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบตราผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เป็นที่น่าจดจํา  
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงแรกของการเปิดกิจการ ด้วยการ
จำหน่ายราคาพิเศษ สร้างการรับรู ้ให้ลูกค้าได้รู ้จัก และทำการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การทำโฆษณาผ่าน 
Facebook เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 
 จากผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจโดยกลยุทธ์ Tows 
Matrix สามารถพัฒนาเป็นแผนธุรกิจ Business Canvas Model สวนมะนาว ได้ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แผนธุรกิจสวนมะนาว (Business Canvas Model) 
พันธมิตรที่สำคัญ 

(Key 
partnerships) 
หน่วยงานองค์กร 
ภาครัฐและเอกชน 
ใครบ้างที่จะมาช่วย
สนับสนุน หรือรว่ม

ธุรกิจด้วย 

กิจกรรมหลัก  
(Key activities) 
กิจกรรมที่จะรักษา
ลูกค้าเก่าและดึง
ลูกค้าใหม่เข้ามา 

คุณค่าที่ส่งมอบให้
ลูกค้า (Value 
proposition) 
คือการนำเสนอ

จุดเด่นของสินค้า 
หรือสโลแกนเพ่ือให้

ติดปากลูกค้า 

ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า(Customer 
relationships) 

กิจกรรมที่ต้องการให้
ลูกค้ากลับมาซ้ือซ้ำ 

การแบ่งกลุ่ม
เป้าหมาย 

(Customer 
segments) 

คือการวิเคราะห์ว่า
กลุ่มลูกคา้ท่ีจะมา
ซื้อสินค้าเราคือใคร 

- มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 
- เทศบาลตำบล
หนองบัว 
- ผู้นำชุนชน 
-กลุ่มเกษตรกร 
 

-โปรโมชั่นทุกเดือน 
(ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์) 
- โปรโมชั่นสเปร์
มะนาวหอมระเหยใน
ฤดูร้อน-ฝน 
- ลูกค้าเก่าแนะนำ
ลูกค้าใหม่รับส่วนลด
ทันที 10% 

- น้ำมะนาวพร้อมดื่ม 
- น้ำมะนาวเข้มข้น
ผสมอะไรก็อร่อย 
- สเปรย์มะนาวหอม
ระเหยไล่ยุงแมลง 

- เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำ
มะนาวครบ 10 ขวด 
ฟรี 1 ขวด 
- บริการขนส่งฟรี (10 
กิโลเมตร) 
- ทุกการแชร์รับ
ส่วนลด 5% 
อื่นๆ 

-ทุกเพศทุกวัยที่ชื่น
ชอบความเปรี้ยว 
หอมของน้ำมะนาว 
-กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ
สมุนไพร 
 

แหล่งข้อมูลที่สำคัญ 
(Key resources) 

ทรัพยากรหลักที่มีอยู่
และทำให้เกิดธุรกิจนี้

ข้ึน 

ช่องทางการจัด
จำหน่าย (Channels) 

กลุ่มเกษตรกร 
เครือข่ายสวนมะนาว 

- ร้านค้าชุมชนและ
งานแสดงสินคา้ใน
จังหวัดและ
ต่างจังหวัด 
-ออนไลน์ผ่านสื่อ
โซเซียลมิเดีย 

โครงสร้างต้นทุน (Cost structure) กระแสรายได้ (Revenue streams) 
ต้นทุนคงที่ เครื่องซิลฝาขวด เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย เงินเดือน

พนักงาน 
ต้นทุนผันแปร ค่าบรรจุภัณฑ์, ค่าวัตถุดิบ, ค่าอุปโภคบริโภค, ค่าขนส่ง, 

ค่าส่งเสริมการตลาด 

การขายผลิตภัณฑ์, การขายส่ง, ระบบสมาชิก 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกการพัฒนาแผนธุรกิจสวนเลมอนสําหรับกลุ่มเกษตรกรสวนมะนาว ตำบล
หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ในการทําเกษตรกรรม การผลิตและการจําหน่ายมะนาวซึ่งพบประเด็นปัญหาใน
การทําเกษตรกรรมสวนมะนาว คือ คุณภาพของมะนาวในบางฤดูคุณภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรทำให้มี
รายได้น้อย และบางฤดูผลผลิตดีมีคุณภาพมีรายได้มาก นอกจากนี้บางครั้งผลผลิตที่ได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค ยังขาดช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ กุหลาย 
หมายสุขกลาง (2560) ที่ได้กล่าวไว้ว่า สถานการณ์การปลูกมะนาวในปี 2559 ไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการเนื่องจากสภาว
อากาศที่เปลี่ยนไป อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ผลผลิตของน้ำมะนาวไม่มากตามที่คาดการณ์ไว้ควรมีวางแผนการแปรรูปมะนาวเพื่อ
เตรียมความพร้อมในทุกสภาวการณ์ที่ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ สาวิตรี ยุพเยาว์ (2564) ได้กล่าวถึง
แนวทางในการลดต้นทนของกระบวนการผลิตน้ำมะนาวบรรจุภัณฑ์ในขวดพลาสติก น้ำมะนาวแช่เย็น เพื่อรักษาน้ำมะนาวให้
คงทุนอยู่นาน ลดต้นทุนในต้นทุนในการผลิตโดยการนำเครื่องจักรมาใช้ในการบรรจุภัณฑ์ สร้ างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้ตัว
ผลิตภัณฑ์มะนาว สามารถเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สอดคล้องกับ Rothaermal (2019) ที่ได้มี
การค้นค้นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจ แผนธุรกิจ Business Canvas Model รวมถึงศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้กำไรสูงสุดโดยการวิเคราะสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจโดยใช้ SWOT Analysis และ Tows 
Matrix  เพื่อพัฒนาเป็นแผนธุรกิจ ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ดังที่ Idris et.al. (2021) ที่ได้มีการพัฒนา SWOT 
Analysis และ Tows Matrix ในงานธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในงานธุรกิจ 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ควรมีการพัฒนา แปรรูปมะนาวให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น ทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย 
 2. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสรรพคุณของมะนาวให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
กําไรให้แก่กลุ่มพัฒนาอาชีพให้ได้มีรายได้เสริมจากการทําสวนและเพาะปลูก 
 3. การเพิ่มช่องทางจัดจําหน่ายออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น 
 4. ควรสร้างเครือข่ายเกษตรกรสวนมะนาวในจังหวัดเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ลดปัญหาพ่อค้าคนกลาง 
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โมเดลการวัดองค์ประกอบความเชื่อมั่นของผู้ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะในจังหวัดอุดรธาน ี
A Measurement Model for Measuring the Confidence of Users of Smart Devices in 

Udon Thani Province 
คมกริช สนิทชน1 และ ชนาภา บุตรเพ็ง1 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบความเชื่อมั่นของผู้ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะในจังหวัด
อุดรธานีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โมเดลการวัดองค์ประกอบความเชื่อมั่นประกอบด้วย องค์ประกอบการรับรู้ความปลอดภัย การรับรู้
ความเป็นส่วนบุคคล ความเชื ่อมั ่นในตัวแทนจำหน่าย กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่อาศัยอยู ่ในจังหวัดอุดรธานี  และมี
ประสบการณ์ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะสมาร์ทโฟน จำนวน 700 ราย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความเชื่อมั่นในการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะสมาร์ทโฟ
นของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อมูลทางสถิติดังนี้ ค่าไค -สแควร์สัมพัทธ์ 

( 2 /df) มีค่าเท่ากับ 3.243 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .97 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) เท่ากับ .95 ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .050 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลัง
สองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) เท่ากับ .022 
 

คำสำคัญ: โมเดลการวัด, ความเช่ือมั่น, อุปกรณ์อัจฉริยะ 
 

Abstract 
 

 This research aimed to test the measurement model for the confidence of users of smart devices 
in Udon Thani Province. The measurement model measured 3 categories of user perception: Security 
Perception, Privacy Perception and Trust in Vendors. The empirical data was obtained from a sample group 
consisting of 700 people who live in Udon Thani and have experience in using smart devices. The research 
instrument used for the data collection was a questionnaire and the data were analyzed using descriptive 
statistics and confirmatory factor analysis. The research findings confirmed the 3 categories of the 
measurement model for using smart devices. The confirmatory factor analysis found the model to be 
consistent with the empirical data with /df= 3.243, GFI = .97, AGFI = .95, RMSEA = .050 and Standardized 
RMR = .022. 
 
Keywords: Measurement Model, Confidence, Smart Devices 
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บทนำ 
 สังคมปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Electronic Devices) สามารถสนับสนุนและอำนวย
ความสะดวกให้กับมนุษย์มากขึ้น หรือที่เรียกว่า อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) ซึ่งมีบทบาทและเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ของการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ดังนั้นด้วยความจำเป็นของมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื ่ออำนวยความสะดวก อุปกรณ์ที่ ใช้
จำเป็นต้องเชื่อถือได้ มีความแม่นยํา และตรวจสอบได้แบบทันทีทันใด (Real-time) ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
สามารถเชื ่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ตภายในเสี ้ยววินาที ทำให้เกิดการหลอมรวมเทคโนโลยีกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที ่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เรียกว่า อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Internet of Things (IoT) เข้ามามีบทบาทและเพิ่มศักยภาพของอุปกรณ์ที่ใช้งานใน
ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถสื่อสาร และเชื่อมต่อกันผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทําให้สามารถสั่งการ 
ควบคุมและใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (Smart Home) รถยนต์
อัจฉริยะ (Smart Car) โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch) เป็นต้น ด้วยการประมวลผลข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว พัฒนาขีดความสามารถของอุปกรณ์อัจฉริยะให้มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ด้วยนวัตกรรมและความก้าวหน้า
ในการพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้เพื่อมาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มากจากกลุ่มผู้ใช้ที่มีความหลากหลายทั่วโลก (Microvsmart, 2017) นอกจากนี้นวัตกรรมแห่งการสื่อสารของอุปกรณ์อัจฉริยะแบบ
มัลติมีเดีย (Multimedia) สามารถจัดการประชุมออนไลน์ได้ทั้งแบบระบบภาพและเสียง สามารถประชุมผ่านระบบทางไกล (Video 
Conference Meeting)  ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ทำการสำรวจและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล (2565) ได้
แถลงตัวเลขมูลค่าอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะเติบโตขึ้น 20% ในปี2564 คิดเป็นมูลค่ารวม 3.86 แสนล้านบาท และ
คาดการณ์ว่า จะโตขึ้นถึง 6.9 แสนล้านบาทในปี 2567 ซึ่งแนวโน้มการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อัจฉริยะ ผู้ผลิตมุ่ง
พัฒนาสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับเกิดการเติบโตของตลาดอุปกรณ์อัจฉริยะใน
ประเทศไทย (ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย, 2561) ในขณะที่ผู ้บริโภคหรือผู ้ใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะเกิดการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model: TAM) และเกิดการเรียนรู้ ยอมรับและใช้งานเทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology: UTAUT) ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยระบบการทำงานของอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลแลกเปลี่ยน
ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้บริษัทผู้ผลิตสามารถเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชั่นของผู้ใช้งานได้อย่างง่าย (Hill, 2017) สามารถบันทึก
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากพฤติกรรมของผู้ใช้งาน โดยการบันทึกจากรูปแบบ(Patterns) การสนทนา พฤติกรรมการซื้อสินค้า งาน
อดิเรก อาหารที่ชื่นชอบรับประทาน คำพูดหรือคำศัพท์ที่ใช้บ่อย รวมถึงตำแหน่งทำเลที่ตั้ง (Di Martino et.al, 2018) และสามารถนำ
ข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจหรือการโฆษณาออนไลน์ได้ จึงทำให้ผู้ใช้งานเกิดความกังวลและความไม่เชื่อมั่นในการถูกบันทึก
การสนทนาผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะ หรือการถูกบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะที่ใช้ ถึงแม้ว่าบริษัท กูเกิล (Google) ปฏิเสธ
ว่าไม่มีการนำข้อมูลจากการสนทนาของผู้ใช้งานมาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ (CBS, 2018) หรือบริษัทผู้ผลิตเฟสบุ๊ค (Facebook) ปฏิเสธ
เช่นเดียวกันว่าบริษัทไม่ได้นำข้อมูลของผู้ใช้งานมาใช้ในการโฆษณา หรือแสดงเนื้อหาข่าวใหม่ในหน้าแรกของเฟสบุ๊ค (Facebook Inc, 
2016) 
 การสร้างความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะ สร้างการรับรู้ การป้องกันความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคลใน
อุปกรณ์อัจฉริยะจึงมีความเป็นอย่างมากในยุคดิจิทัล ที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้สามารถรู้เท่า
ทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ป้องกันและรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่าน
มา Nicholas et al. (2021) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความกังวล การรับรู้และการเฝ้าระวังการสนทนาผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะ 
ได้นำกรอบทฤษฏีการรับรู้และเฝ้าระวังการสนทนา (Perceived Surveillance of Conversation: PSoC) ซึ่งอธิบายถึงการรับรู้และเฝ้า
ระวังผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะ ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะมีองค์ประกอบ คือ การรับรู้ถึงความปลอดภัยของ
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อุปกรณ์อัจฉริยะ (Security perception) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (Lee et al., 2020) ได้ทำการศึกษาการเฝ้าระวังการแบ่งปันข้อมูล
เสียงผ่านผู้ช่วยอัจฉริยะ (Voice assistant) ที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ความปลอดภัยของผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะ  การรับรู้ความ
เป็นส่วนตัว (Privacy Perception) ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในอุปกรณ์อัจฉริยะ จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทย 
นักวิจัยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะ หรือ การศึกษาทัศนคติและแนวโน้มของการใช้
เทคโนโลยีอินเตอร์เนตในทุกสรรพสิ่ง (อรุณโรจน์ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2564) ยังไม่มีการศึกษาในประเด็นของความเชื่อมั่นในการใช้อุปกรณ์
อัจฉริยะ ประกอบกับในปี 2565 รัฐบาลได้ออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล เพื่อสร้างมาตรฐานในการรักษาสิทธิและความ
ปลอดภัยของเจ้าของ ดังนั้นประเด็นเรื่องการรับรู้ และความเชื่อมั่นของในการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ จึงมีความสำคัญ ดังนั้น นักวิจัยจึงได้
ทำการศึกษาโมเดลความเชื่อมั่น โดยทำการวิเคราะห์องค์ประกอบความเชื่อมั่นในการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะของผู้ใช้งาน เพื่อจะได้เข้าใจ
ปัจจัยที่สร้างการรับรู้ และตัวแปรที่มีผลต่อการเฝ้าระวังการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะอย่างถูกต้อง เกิดความเชื่อมั่นในการใช้อุปกรณ์
อัจฉริยะในยุคดิจิทัล นอกจากนี้งานวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการการตัดสินใจก่อนซื้ออุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อสร้างการรับรู้  
สร้างความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นในตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์อัจฉริยะ และสร้างการรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดความเชื่อมั่นในการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะของประชาชนในจังหวัดอุดรธานีกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี และมีประสบการณ์ใช้อุปกรณ์
อัจฉริยะในชีวิตประจำวัน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 700 ราย จากจำนวนประชากร 1,586,646 คน (สาธารณสุขอุดรธานี, 
2563) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi stage Random Sampling) (Hair et al., 2014; กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2561) โดยขั้นที่หนึ่ง ทำการสุ่มเลือกอำเภอในเขตจังหวัดอุดรธานี จำนวน 5 อำเภอ ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ( Simple 
Random Sampling) ขั้นที่สอง ทำการสุ่มเลือกตำบลจากเขตอำเภอ อำเภอละ 2 ตำบล รวมจำนวน 10 ตำบล ด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) และขั้นที่สาม ทำการสุ่มเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะ 
ตำบล ๆ ละ 70 ราย รวมจำนวน 700 ราย ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบ
คุณภาพดังต่อไปนี้ 
  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบพัฒนาแบบสอบถาม 
  2.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยมีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content 
Validity) จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของสำนวน
และภาษาที่ใช้ โดยคำถามแต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 ถือได้ว่าแบบสอบมีความตรงเชิง
เนื้อหา (สุรพงษ์ คงสัตย์และธีรชาติ ธรรมวงศ์, 2551) 
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  2.3 ทดสอบความเชื่อมัน (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.821 – 0.977 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมี
ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ .925 และสามารถนำไปใช้ได้ (Nunnally, 1978) 
 3.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้ในการอธิบายข้อมูล
พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้โมเดลสมการเชิง
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ในการวิเคราะห์ข้อมูล และโมเดลการวัด (Measurement Model) เพื่อ
หาความเที่ยงตรงเชิงจำแนก (Discriminant Validity) ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้  
  1. การกำหนดข้อมูลจำเพาะโมเดล (Specification of model) คือ การกำหนดความ สัมพันธ์เชิงโครงสร้างในแต่
ละองค์ประกอบของโมเดล 
  2. การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of Model) คือ การระบุว่าโมเดลสามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่าเดียวหรือไม่  
  3. ประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter Estimation from the Model) คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (A Maximum Likelihood) 
  4. การทดสอบความกลมกลืนสอดคล้อง (Goodness of Fit Test) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล (Model 
Validation) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล (ดังตาราง 1) 
  5. การปรับโมเดล (Model Adjustment) ในกรณีที่โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องมีการ
ปรับแก้โมเดลเพื่อให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่ จนกว่าโมเดลที่วิเคราะห์ใหม่จะสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  6. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการคำนวณมาใช้ในการ
อธิบายความสัมพันธ์โมเดล 
 
ตารางที ่1 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนโมเดล 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  

(Relative chi-square: 2 /df) 
มีค่าต่ำกว่า 5.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  0.90 
Kelloway (2015) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า 0.90 
Kelloway (2015) 

ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized root mean square 
residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 
Schumacker & Lomax (2010)  

 

ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ มีค่าต่ำกว่า 0.08 
Schumacker & Lomax (2010)  

 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

423 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (จำนวน 468 ราย คิด
เป็นร้อยละ 66.90) มีอายุระหว่าง 18- 24 ปี (Generation Z) (จำนวน 372 ราย, คิดเป็นร้อยละ 53.1) มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (จำนวน 406 ราย, คิดเป็นร้อยละ 58) ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (จำนวน 356 ราย, คิดเป็นร้อยละ 50.9) 
โดยส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะคือโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) (จำนวน 675 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.4)  
 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาดัชนี

ความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์ ( 2 / df ) มีค่าเท่ากับ 3.243 ค่าดัชนีวัดระดับควากลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ
0.97  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน(AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) มี
ค่าเท่ากับ 0.050 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) มีค่าเท่ากับ 
0.022 เมื่อเทียบกับเกณฑ์พิจารณาจากตารางที่ 2  พบว่า ดัชนีทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จึงแสดงให้เห็นว่าโมเดล
องค์ประกอบเชิงยืนยันมีความกลมกลืนและความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถให้การยอมรับได้ 
 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา ผลการทดสอบ 
2 /df มีค่าต่ำกว่า 5.00 3.243 

GFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.97 
AGFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.95 
Standardized RMR มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.022 
RMSEA มีค่าต่ำกว่า 0.08 0.050 

 
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบวัดความเชื่อมั่นของผู้ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะในจังหวัดอุดรธานีทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.71 - 0.86 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที ( t ) พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสำคัญ .01 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย  
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า การรับรู้ความปลอดภัย (SP) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.78 – 0.83 มีค่าความเที่ยง( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.69 โดยตัวบ่งชี้
ความรู้สึกปลอดภัยขณะใช้งาน (SP1) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 การรับรู้ความเป็นส่วนบุคคล (PP) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.84 – 0.86 มีค่า
ความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.70 – 0.74 โดยตัวบ่งชี้ความสบายใจว่าอุปกรณ์มีระบบป้องกันข้อมูลขณะใช้งาน (PP2) มี
น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
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 ความเชื่อมั่นในตัวแทนจำหน่าย (TV) ตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.71 – 0.83 
มีค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.51 – 0.69 โดยตัวบ่งชี้บริษัทที่ซื ้อมีความจริงใจและบอกข้อปฏิบัติตามสัญญาอย่าง
ตรงไปตรงมา (TV2) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความเชื่อมั่นของผู้ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะในจังหวัดอุดรธานี 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก

องค์ประกอบ 
มาตรฐาน 

t  ..ES  2R  

การรับรู้ความปลอดภัย (SP) 
SP1: ความรู้สึกปลอดภัยขณะใช้อุปกรณ์ 
SP2: การรับรู้ถึงความปลอดภัยในการค้นหาข้อมูล 
SP3: ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อถูกบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 
SP4: อุปกรณ์อัจฉริยะเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

0.83 
0.82 
0.81 
0.78 

29.62** 
28.96** 
28.33** 
26.84** 

0.02 
0.02 
0.02 
0.02 

0.69 
0.67 
0.65 
0.60 

การรับรู้ความเป็นส่วนบุคคล (PP) 
PP1: การรับรู ้ว ่าอุปกรณ์อัจฉริยะมีระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
เพียงพอ 
PP2: ความสบายใจว่ามีความเป็นส่วนบุคคลขณะใช้งาน 
PP3: มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขณะที่ใช้งานออนไลน์ 

0.84 
0.86 
0.84 

30.35** 
31.23** 
30.22** 

0.02 
0.02 
0.02 

0.71 
0.74 
0.70 

ความเชื่อมั่นในตัวแทนจำหน่าย (TV) 
TV1: บริษัทที่ซื้อมีความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการข้อมูล 
TV2: บริษัทที ่ซื ้อมีความจริงใจและบอกข้อปฏิบัติตามสัญญาอย่าง
ตรงไปตรงมา 
TV3: ความเชื่อมั่นว่าบริษัทที่ซื้อคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด เมื่อได้รับ
ข้อมูลจากคุณ 
TV4: เชื่อว่าบริษัทที่ซื้อสามารถคาดการณ์พฤติกรรมต่างๆ ผ่านอุปกรณ์
อัจฉริยะ 
TV5: บริษัทมีความซื่อตรงและปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้ข้อมูลส่วน
บุคคล 

0.79 
0.83 

 
 

0.82 
 

0.71 
 

0.81 

27.71** 
29.84** 

 
 

29.35** 
 

23.93** 
 

28.71** 

0.02 
0.02 

 
 

0.02 
 

0.02 
 

0.02 

0.63 
0.69 

 
 

0.67 
 

0.51 
 

0.66 
หมายเหตุ: **p< 0.01 
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ภาพที่ 1 โมเดลการวัดองค์ประกอบการความเชื่อมั่นของผู้ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะในจังหวัดอุดรธานี 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบความเชื่อมั่นในของผู้ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะในจังหวัดอุดรธานี พบว่าแบบจำลองที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะของประชาชน
ในจังหวัดอุดรธานี มี 3 องค์ประกอบ 12 ตัวแปร ได้แก่ องค์ประกอบด้านการรับรู้ความปลอดภัยของอุปกรณ์อัจฉริยะ 
ประกอบด้วย ความรู้สึกปลอดภัยขณะใช้อุปกรณ์ การรับรู้มีความปลอดภัยในการค้นหาข้อมูล ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อถู ก
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และอุปกรณ์อัจฉริยะเป็นเทคโนโลยีที ่มีความปลอดภัยตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
องค์ประกอบด้านการรับรู้ความเป็นส่วนบุคคล ประกอบด้วย การรับรู้ว่าอุปกรณ์อัจฉริยะมีระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
เพียงพอ ความสบายใจว่ามีความเป็นส่วนบุคคลขณะใช้งาน และมีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขณะใช้งานออนไลน์ โดย
ตัวแปรในแบบจำลองมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื ่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมายและ มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. องค์ประกอบด้านการรับรู ้ความปลอดภัย พบว่า ตัวแปรความรู ้สึกปลอดภัยขณะใช้อุปกรณ์มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของเกศรินทร์ กลัดกุ่มและคณะ (2559) ที่ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
งานเทคโนโลยีเครือข่ายมือถือ 4G พบว่าเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไป มีส่วนสำคัญทำให้รู้สึกปลอดภัยในการใช้
อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะรับรู้เรื่องความปลอดภัย จากการ
เรียนรู้โดยการสะสมประสบการณ์มีผลต่อทัศนคติในการเปิดรับเทคโนโลยีและคำนึงถึงความปลอดภัยจาก การใช้อุปกรณ์
อัจฉริยะ (อรุณโรจน์ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2564) ยิ่งมีความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในขณะใช้งาน จะทำให้มีความน่าเชื่อถือในบริการ
มากขึ้น ดังนั้นบุคคลที่มีความรู้สึกปลอดภัยในการใช้งานจะมีแนวโน้มในการแบ่งปันข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้น (Frick 
et al, 2021) 
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 3.องค์ประกอบด้านการรับรู้เรื่องความเป็นส่วนบุคคล พบว่า ตัวแปรความสบายใจว่ามีความเป็นส่วนบุคคลขณะใช้งาน
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Xiaoyu Yu (2017) ว่าความพอใจและความสบายใจของการใช้
อุปกรณ์อัจฉริยะ มีผลต่อเนื่องมาจากคุณภาพของเทคโนโลยีและความเชื่อมั่นในตราสินค้า ความเป็นส่วนตัวบุคคล เป็นแนวคิด
หลักที่บริษัทผู้ผลิตหรือให้บริการให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและให้บริการ(Abomhara & Koien, 
2014) เพื่อให้ลูกค้าเกิดสบายใจและพึงพอใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 4.องค์ประกอบด้านความเชื่อมั่นในตัวแทนจำหน่าย พบว่า ตัวแปรบริษัทที่ซื้อมีความจริงใจและบอกข้อปฏิบัติตาม
สัญญาอย่างตรงไปตรงมา มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุด ความเชื่อมั่นในตัวแทนจำหน่ายมีส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้
และยอมรับอุปกรณ์อัจฉริยะ รวมไปถึงการให้ข้อมูลและความเข้าใจของผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีความสำคัญในระดับมาก (ฤทธิ
เดชา ตาบุญใจ, 2562) ที่ตัวแทนจำหน่ายจำเป็นต้องคำนึงถึงในการสร้างการรับรู้ในอุปกรณ์อัจฉริยะ ซึ่งความเชื่อมั่นของลูกค้า
จะเพิ่มมากขึ้นหากตัวแทนจำหน่ายมีความกระตือรือร้นในการแบ่งปันและให้ข้อมูล (Frick et al, 2021) 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช้ 
  ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ว่า ผู้ผลิต หรือ ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อัจฉริยะควรให้ความสำคัญกับสร้าง
การรับรู้ของผู้ใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะด้านความปลอดภัย ด้านข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ของผู้ใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะโดยตรง ดังนั้น การกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าและ
ภาพลักษณ์ตราบริษัท (Brand Loyalty & Brand Integrity) ควรพิจารณาการสร้างการรับรู้ดังกล่าวเพื่อสร้างความเชื่อให้กับ
ผู้ใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะดังต่อไปนี้ 
  1.1 เมื่อพิจารณาการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัย บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะควรมีแนวทางในการสร้าง 
ปรับปรุงสินค้า หรือ พัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะที ่ม ีความปลอดภัยมากกว่า 2 ระดับ เช่น Passcode system & Facial 
recognition system เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน กระตุ้นให้ผู้บริโภค  หรือผู้ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะเกิดการ
ยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เกิดการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น (UTAUT) และตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 
  1.2 เมื่อพิจารณาการสร้างการรับรู้ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะ ควรศึกษาการ
บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย (General Data Protection Regulation 
:GDPR) และผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือผู้จำหน่ายอุปกรณ์อัจฉริยะจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากมี
การนำข้อมูลไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาต ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นข้อบังคับให้องค์กรได้ปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกล่วงละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  งานวิจัยนี้ยังมีข้อจำกัดในการวิจัยหลายประการ เนื่องจากเป็นการศึกษาความเชื่ อมั่นของผู้ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะใน
จังหวัดอุดรธานีเพียงกลุ่มเดียวที่ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะในชีวิตประจำวัน ดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเติมถึง การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้
อุปกรณ์อัจฉริยะ การเฝ้าระวังการถูกบันทึกการสนทนาผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะ รวมถึงการรับรู้ การติดตาม และการละเมิดความ
เป็นส่วนตัวของผู้ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ ทำให้ได้องค์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งต่อไป 
นอกจากนี้ การรับรู้และความเชื่อมั่นผู้ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะทั้ง 3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ พัฒนามาจากงานวิจัยใน
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ต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งเป็นผู้บริโภคจากกลุ่มประเทศตะวันตก อาจมีทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างจากผู้บริโภคในประเทศ
ไทย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนาแบบกลุ่ม 
(Focus Group) หรือวิธีการวิจัยอื่นๆ ที่สามารถสกัดตัวแปรที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะก่อนนำมา
ทดสอบในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งต่อไป 
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โมเดลการวัดองค์ประกอบการรับรู้ประโยชน์การชำระเงินด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธาน ี

Measurement Model for Measuring Perceived Usefulness of Payment with QR Code on 
Mobile Phones of People in Udon Thani Municipality      

กมณทิพย์ ชูประทีป1 อรชุมา มูลศรี2 เสาวนีย์ สิทธิโชติ3  และ สุพักตร์ มะกุล3 

1บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  
2บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

3บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบการรับรู้ประโยชน์การชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน
โทรศัพท์มือถือกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 300 คน ด้วย
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  

ผลการวิจัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการรับรู้ประโยชน์การชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ มี 4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบความเชื่อมั่น มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความเชื่อถือผู้ให้บริการ ความ
ซื่อตรงของผู้ให้การบริการ และความคงอยู่ของผู้ให้บริการ องค์ประกอบความปลอดภัยของข้อมูล มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ
ของเทคโนโลยีที่ใช้บริการ ความเชื่อมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัว ความเชื่อมั่นในธนาคารที่ให้บริการ ความมั่นคงทางการเงิน
ของผู้ให้บริการ องค์ประกอบคุณภาพการบริการ มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความมั่นใจในระบบบริหารจัดการ ความปลอดภัยในการทำ
ธุรกรรม ความสุภาพในการให้บริการ องค์ประกอบผลกระทบจากการล็อคดาวน์โควิด 19 มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ วิธีการชำระเงินเพื่อซื้อ
สินค้าและบริการ แพลตฟอร์มที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ การใช้เว็บไซต์ในการเลือกใช้สินค้าและบริการ และความต้องการใช้
บริการ 
 
คำสำคัญ: โมเดลการวัด, การรับรู้ประโยชน์, QR Code 
 

Abstract 
 

The main objective of this research was to examine the consistency of the measurement model 
for measuring perceived usefulness of payment with QR Code on mobile phones by people in Udon Thani 
municipality. The sample group consisted of 300 residents of Udon Thani municipality, and was drawn using 
multi-stage sampling. The research instrument was a questionnaire. Data were analyzed by confirmatory 
factor analysis.  

The results showed that the model was consistent with the empirical data. For the perceived 
usefulness of payment with QR Code on mobile phones, there are 4 components and 14 indicators. There 
are 3 indicators of the trust component: the trust of service providers, the integrity of the service providers, 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

430 

and the persistence of service providers. There are 4 indicators of information security: the reliability of the 
technology used in the service, the trust in protecting privacy, the trust in the banks that provide services, 
and the provider's financials. There are 3 indicators of the service quality component: trust in the 
management system, transaction security, and politeness in service. There are 4 indicators of the impact of 
the COVID-19 lockdown: how to pay for goods and services, platform used to purchase goods and services, 
using the website to choose goods and services, and service demand. 
 
Keywords: Measurement Model, Perceived Usefulness, QR Code 

 

บทนำ 
นวัตกรรมทางการเงิน (Fintech)  เป็นนวัตกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุค 4.0  ส่งผลให้นวัตกรรม

ทางการเงิน (Fintech) เข้ามามีบทบาทในธุรกรรมทางการเงินในภาคประชาชนเพิ่มขึ้นรูปแบบการใช้จ่ายเปลี่ยนจากระบบเงิน
สดเป็นระบบการเงินดิจิทัล และเพื่อเพิ่มฐานผู้บริโภคของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินได้มีการพัฒนาระบบแอปพลิเค
ชันในโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานในการทำธุรกรรมทางการเงินได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และให้
ความสำคัญในด้านการรักษาความปลอดภัยของการใช้งานบัญชีออนไลน์  สหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดการเงินดิจิทัลขนาดใ หญ่ มี
ธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบออนไลน์ ท้ังการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และการชำระเงิน (Tiwari and Kartika, 2019) การ
ใช้งานธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน คิดเป็น 71% ในปี 2019 (Salz, 2563) ธนาคารและสถาบันการเงินส่วนใหญ่
ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์ พิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนหมายเลขโทรศัพท์ (Fisher, 
2001; Lee et al., 2012)      

นวัตกรรมทางการเงิน หรือ (Fintech) เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่นำเอาการเงิน (Financial) มาบวกเข้ากับ
เทคโนโลยี (Technology) นวัตกรรมทางการเงิน (Fintech) ซึ่งเริ่มต้นจากการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบงานของ
ธนาคาร  เทคโนโลยีการเงินสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ยุค 4.0  โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินของไทยและระหว่างประเทศ เพื่อใช้ระบบกา ร
ชำระเงินแบบ QR Code ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกโดยผ่านระบบ Mobile Banking เพื่อสอดรับกันนโยบายของภาครัฐ
ที่มุ่งให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless)  ที่ต้องการใช้เงินสดน้อยลง จากการซื้อสินค้าและบริการ ตลอดจนการ
ชำระหนี้  โดยมีรูปแบบการจ่ายเงิน เช่น การจ่ายเงินผ่าน QR Code, การจ่ายเงินผ่าน e-Wallet, การโอนเงินผ่านแอปพลิเค
ชันของธนาคาร, การโอนเงินผ่านระบบ Prompt Pay, การชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต เป็น
ต้น ซึ่งเทคโนโลยีทางการเงิน ทำให้ผู้รับการบริการสามารถจัดการและเข้าถึงทางการเงินได้ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว  โดยในปี 
พ.ศ. 2558 กระทรวงการคลังมีแผนยุทธ์ศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มี
มาตรฐานและสอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยี อาทิ โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต ที่ได้ทำการขยายวงกว้างมากขึ้น และ
ได้เกิดโครงการแรก คือ ระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการชำระเงินกลางของ
ประเทศไทย ที่ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายแลขโทรศัพท์มือถือในการระบุชื่อผู้รับโอนที่ได้ลงทะเบียนกับสถาบัน
การเงิน (National e-Payment, 2560) และในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเปิดมาตรฐาน 
Standard QR Code ที่สามารถชำระเงินด้วย QR Code ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์จำนวน 5 แห่ง ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วม
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โครงการและสามารถให้ QR Code ซึ่งประกอบด้วยธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)  กสิกรไทย (Kbank) ธนาคารกรุงไทย 
(KTB) ธนาคารออมสิน (GSB) และธนาคารกรุงเทพ (BBL)  (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560)  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรม ผู้รับ
การบริการส่วนใหญ่คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งด้านชีวอนามัย หลีกเลี่ยงที่ชุมชนและลดการสัมผัส จากเคยออกจากบ้านเพื่อไป
ทำงาน ไปโรงเรียน หรือไปจับจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสินค้า ต้องหันมาทำทุกอย่างที่บ้าน รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจ
และบริการต่างๆ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปสู่การดำเนินการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Online Business) เช่น ระบบการ
สั่งซื้อสินค้าและบริการ ระบบการขนส่งระยะสั้นและจัดส่งแบบรวดเร็ว การสั่งอาหารเดลิเวอรี่  จึงทำให้ภาคเอกชน ห้างร้าน
ต่างๆ ได้หันมาจริงจังกับการทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้น และสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กับการทำธุรกิจออนไลน์ คือ วิธีการชำระเงิน
ผ่านระบบ QR Code เป็นวิธีการชำระเงินที่มีความปลอดภัย มีความสะดวก รวดเร็ว ในช่วงล็อกดาวน์โควิด -19 นวัตกรรม
ทางการเงิน(Fintech)  เติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากการปิดร้านค้าและการปิดประเทศ (Talwar et al., 2020) 

ปัจจุบันการบริการชำระเงินด้วย Thai QR code ในประเทศ มีความสำเร็จและมีการประยุกต์ต่อยอดไปสู่บริการ
ชำระเงินด้วย QR code กับต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN Payment Connectivity ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
และธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนได้ผลักดันการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินร่วมกัน และประเทศไทยได้ขยายบริการ
ชำระเงินระหว่างประเทศด้วย QR code ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ 
เพื่อให้บริการชำระเงินระหว่างประเทศในภูมิภาค  ทำให้ มีความสะดวก ปลอดภัย ต้นทุนต่ำลง และส่งผลต่อการลดการใช้เงิน
สดในระยะต่อไป ทั้งยังเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคด้วย (พิชญา ฤกษ์สัจจนนท์ , 2565) 
ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาโมเดลองค์ประกอบการรับรู ้ประโยชน์การชำระเงินด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดองค์ประกอบการรับรู้ประโยชน์การชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน

โทรศัพท์มือถือกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 118,988 คน 

(กรมการปกครอง, 2564) กำหนดขนาดตัวอย่าง จำนวน 300 คน (Hair et al., 2014) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi stage Random Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศกึษา 
ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด โดยมีข้ันตอนในการตรวจสอบ
คุณภาพดังต่อไปนี้ 

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบพัฒนาแบบสอบถาม 
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2.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของสำนวนและภาษาที่ใช้ โดยคำถามแต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 

2.3 ทดสอบความเชื่อมัน (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) พบว่า แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.964 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่น
อยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถนำไปใช้ได้ (Nunnally, 1978) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 โดย

ผู้วิจัยขออนุญาตจากผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อทำการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย จากนั้นจึงให้คำอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
การวิจัย และกระบวนการวิจัยให้กับผู้ตอบแบบสอบถามได้รับทราบ โดยผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนจะตอบคำถามโดยจะใช้
เวลาในการตอบคำถามประมาณ 5 – 10 นาที หลังจากนั้นผู้วิจัยทำการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
1. การกำหนดข้อมูลจำเพาะโมเดล (Specification of model) คือ การกำหนดความ สัมพันธ์เชิงโครงสร้างในแต่ละ

องค์ประกอบของโมเดล 
2. การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of model) คือ การระบวุ่าโมเดลสามารถประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่าเดียวหรือไม่  
3. ประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter estimation from the model) คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบวธิีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (A Maximum Likelihood) 
4. การทดสอบความกลมกลืนสอดคล้อง (Goodness of fit test) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล (Model 

validation) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล (ดังตารางที1่)  
5. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการคำนวณมาใช้ในการอธิบาย

ความสัมพันธ์โมเดล 
 
ตารางที ่1 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนโมเดล 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  

(Relative chi-square: 2 /df) 
มีค่าต่ำกว่า 2.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  0.90 
Kelloway (2015) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า 0.90 
Kelloway (2015) 
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ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 
ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized root mean square 
residual: SRMR) 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 
Schumacker & Lomax (2010)  

 

ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 

มีค่าต่ำกว่า 0.08 
Schumacker & Lomax (2010)  

 

 
สำหรับสถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้อธิบายข้อมูล

พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา และ 2) สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)  ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (จำนวน 227 ราย, ร้อยละ 75.67) มี

อายุระหว่าง 20 – 30 ปี (จำนวน 214 ราย, ร้อยละ 71.33) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (จำนวน 246 ราย, ร้อยละ 
82.00) ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (จำนวน 226 ราย, ร้อยละ 75.33)  

ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ดี 

พิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์ ( 2 / df ) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (AGFI) ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสอง
ของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) แสดงดังตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา ผลการทดสอบ แปลผล 
2 /df มีค่าต่ำกว่า 2.00 1.901 ผ่านเกณฑ์ 

GFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.94 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.91 ผ่านเกณฑ์ 
SRMR มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.032 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.055 ผ่านเกณฑ์ 

  
เมื ่อพิจารณาตัวบ่งชี ้ขององค์ประกอบการรับรู ้ประโยชน์การชำระเงินด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีทั้ง 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.66 - 0.85 เมื่อ
พิจารณาจากค่าสถิติที (t) พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ใน
ระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย  
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เมื ่อพิจารณาตัวบ่งชี ้ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ความเชื ่อมั ่น (TRUST) ตัวบ่งชี ้ทั ้ง 3 ตัวบ่งชี ้ มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.66 – 0.71 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.44 – 0.51 โดยตัวบ่งชี้ความคงอยู่ของ
ผู้ให้บริการ (X3) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 

ความปลอดภัยของข้อมูล (SECURITY) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.73 – 
0.84 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.54 – 0.70 โดยตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัว (X5) มีน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 

คุณภาพการบริการ (QUALITY) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.75 – 0.78 มี
ค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.56 – 0.61 โดยตัวบ่งชี้ความมั่นใจในระบบบริหารจัดการ (X8) มีน้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุด 

ผลกระทบจากการล็อคดาวน์โควิด 19 (COVID19) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.78 – 0.85 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.61 – 0.73 โดยตัวบ่งชี้แพลตฟอร์มที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ 
(X12) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 
ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการรับรู้ประโยชน์การชำระเงินด้วย QR Code ผ่านโทรศัพทม์ือถือของประชาชนในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนักองค์ประกอบ 

มาตรฐาน 
t S.E. R2 

ความเชื่อมั่น (TRUST) 
X1: ความเชื่อถือผู้ให้บริการ 
X2: ความซื่อตรงของผู้ให้การบริการ  
X3: ความคงอยู่ของผู้ให้บริการ 

0.67 
0.66 
0.71 

12.16** 
12.05** 
13.21** 

0.04 
0.04 
0.04 

0.44 
0.44 
0.51 

ความปลอดภัยของข้อมูล (SECURITY) 
X4: ความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีที่ใช้บริการ 
X5: ความเชื่อมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัว 
X6: ความเชื่อมั่นในธนาคารที่ให้บริการ 
X7: ความมั่นคงทางการเงินของผู้ให้บริการ 

0.75 
0.84 
0.78 
0.73 

14.66** 
17.17** 
15.39** 
14.23** 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 

0.56 
0.70 
0.60 
0.54 

คุณภาพการบริการ (QUALITY) 
X8: ความมั่นใจในระบบบริหารจัดการ 
X9: ความปลอดภัยในการทำธุรกรรม 
X10: ความสุภาพในการให้บริการ 

0.78 
0.76 
0.75 

15.15** 
14.66** 
14.27** 

0.04 
0.04 
0.04 

0.61 
0.58 
0.56 

ผลกระทบจากการล็อคดาวน์โควิด 19 (COVID19)     
X11: วิธีการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ 
X12: แพลตฟอร์มที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ 
X13: การใช้เว็บไซต์ในการเลือกใช้สินค้าและบริการ 
X14: ความต้องการใช้บริการ 

0.78 
0.85 
0.79 
0.80 

15.44** 
17.59** 
15.77** 
15.87** 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 

0.61 
0.73 
0.63 
0.63 

หมายเหตุ: **p< .01 
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2 =134.95 df = 71 2 /df = 1.901 GFI = 0.94 AGFI = 0.91 SRMR = 0.032 RMSEA = 0.055 

ภาพที่ 1 โมเดลการวัดองค์ประกอบการรับรูป้ระโยชน์การชำระเงินด้วย QR Code ผ่านโทรศัพทม์ือถือของประชาชนในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาองค์ประกอบการรับรู้ประโยชน์การชำระเงินด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือของประชาชนในเขต

เทศบาลนครอุดรธานีทั้ง 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า ทุกตัวบ่งชี้มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้
อย่างมีความหมาย สามารถอธิบายให้ชัดเจนดังนี้  

1. ด้านความเชื่อมั่น (TRUST) ผู้รับการบริการเลือกใช้บริการการชำระเงินผ่านระบบ  QR Code กับธนาคารที่เปิด
ให้บริการมาเป็นระยะเวลายาวนาน สอดคล้องกับ Lewis and Weigert (1985) กล่าวว่า ความเชื่อมั่น หมายถึงความไว้วางใจ
ในบริการและชื่อเสียงของธุรกิจ สอดคล้องกับ Schmitt (1999) กล่าวว่า การสร้างประสบการณ์สถานการณ์การบริโภค หรือ
การสร้างเรื่องราวหรือมีความเป็นร่วมกันระหว่างลูกค้ากับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของสถาบันการเงินสามารถทำลูกค้าเรียนรู้
และจดจำ มุ่งเน้นให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์ที่ดี มีประโยชน์ หรือเรียกว่าประสบการณ์สถานการณ์การบริโภค ซึ่งทำลูกค้า
เกิดความผูกพัน และเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภั ทรา มหามงคล (2554) 
ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการจากธนาคารต้องการความมั่นใจทางด้านกายภาพ เช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์
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ความสวยงามของหน้าเว็บไชต์ของธนาคาร เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องมาจากลักษณะของการบริการนี้เป็น
บริการที่ไม่สามารถจับต้องได้ 

2. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (SECURITY) ผู้รับการบริการเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ QR Code กับธนาคาร
ที่มีการดูแล ปกป้องความเป็นส่วนตัวเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคล สอดคล้องกับ Hansen et al. (2018) กล่าวว่า ความไว้วางใจ
ในนวัตกรรมทางการเงิน ประกอบด้วยการรักษาความลับ ความพร้อมใช้งาน และความปลอดภัยในการทำธุรกรรม สอดคล้อง
กับ Hu et al. (2019) Stewart and Jürjens (2018) กล่าวว่า ผู้รับบริการต้องการให้นวัตกรรมทางการเงินมีความโปร่งใสใน
การรวบรวมข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมออนไลน์ของพวกเขา การปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของ
ชื่อเสียงของบริการและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อไรผู้ใช้ตระหนักถึงการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลในระดับที่
สูงขึ้น กลไกและการควบคุมหรือขั้นตอนการดำเนินการให้บริการนวัตกรรมทางการเงินอย่างมั่นคง และความคาดหวังของผู้รับ
การบริการจะพึงพอใจ หากลูกค้ารู้สึกว่าข้อมูลของตนเองที่เป็นความลับได้รับการคุ้มครอง และจะเพิ่มความต้องการที่จะใช้
บริการต่อไป  

3. ด้านคุณภาพการบริการ (QUALITY) ผู้รับการบริการให้ความสำคัญกับธนาคารที่มีการบริหารจัดการระบบการ
บริการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย สาลีทิพย์ บัวพิมพ์ (2561) พบว่า เหตุผลที่เลือกใช้บริการชำระเงินผ่าน QR Code 
ธนาคารกสิกรไทย พบว่า การเข้าใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีร้านค้ารองรับบริการที่หลากหลาย นอกจากนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม 
เกศวิทู ทิพยศ (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ 
กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้บริการธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับการโอน
เงินมากที่สุด รองลงมาคือ การสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี และการชำระค่าสินค้าและบริการ ตามลำดับ เนื่องมาจากมี
คุณภาพบริการ ราคาการบริการ เนื่องมาจากการยกเว้นค่าธรรมเนียนรายปีของการใช้บริการ ด้านช่องทางการบริการ 
เนื่องจากสามารถใช้บริการได้ทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มีจุดเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตกระจายอยู่ทุกแห่ง ด้าน
พนักงานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีความสุภาพ เต็มใจให้บริการ  

4. ผลกระทบจากการล็อคดาวน์โควิด 19 ผู้รับการบริการเลือกชำระเงินด้วย QR Code จากการเลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ที่ต้องการผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ สอดคล้องกับ  Fu and Mishra (2020) ที่พบว่า ผู้รับการบริการได้รับรู้ถึง
ประโยชน์ของนวัตกรรมทางการเงิน ทำให้ผู ้รับการบริการหันมาใช้นวัตกรรมทางการเงินเพื ่อซื ้อสินค้าและบริการใน
ชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับ ธมลวรรณ วรรณศิลป์ (2563) พบว่า ปัจจัยด้านความต้องการของผู้บริโภคส่งผลเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการชำระเงินรายย่อย e-Payment ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมี
นัยสำคัญ หมายความว่า การตัดสินใจใช้บริการ e-Payment ผู้ใช้บริการจะพิจารณาถึงความปลอดภัยมากกว่าการใช้เงินสด มี
ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายตรงตามที่ต้องการ มีความทันสมัย น่าใช้งานของรูปแบบของแพลตฟอร์ม มีความเสถียรของ
ระบบชำระเงิน และอัพเดทได้เรียลไทม์มีการแจ้งยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการทำธุรกรรมทุกครั้ง และมีการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เช่น การเปิดเผยเลขที่บัญชีบางส่วนเป็นต้น  
  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ให้บริการชำระเงินด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถนำองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้จากโมเดลการศึกษาในครั้งนี้ ไปใช้ในการวางกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการได้ ดังต่อไปนี้ 
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1.1 ควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยการให้บริการอย่างต่อเนื่อง บริการด้วยความซื่อตรง และสร้างความ
น่าเชื่อถือด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับผู้ใช้บริการ 

1.2 สร้างระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว
ของผู้ใช้บริการ นำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ   

1.3 ควรปรับปรุงคุณภาพการบริการ ด้วยการให้บริการที่สุภาพ สร้างความปลอดภัยในการทำธุรกรรม เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในระบบบริหารจัดการของผู้ให้บริการ  

1.4 เนื่องจากผลกระทบจากโควิด 19 ผู้ให้บริการควรปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม วิธีการชำระเงิน และเว็บไซต์
ที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรโดยจำแนกตามช่วงวัย (Generations) เพื่อพิจารณาความสำคัญของแต่ละปัจจัยใน

แต่ละกลุ่มประชากร อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบโมบายแบงค์กิ้งของสถาบันการเงินที่เหมาะสมต่อไป  
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แนวทางการพฒันาช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที ่1  
บ้านธวัชบุรี ต.ธงธานี อ.ธวัชบุร ีจ.ร้อยเอ็ด 

Development of distribution channels of the Moo 1 herbal processing group 1,  
Ban Thawatburi, Thong Thani Sub district, Thawat Buri District, Roi Et Province  

ตรีธิดา บุญทศ1 ญาณกร เขตศิริสุข1  และ สุริยาวุธ ธรณี2 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 
1  2) พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ท่ี 1 ในการส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่ม และ 3) ถ่ายทอดองค์
ความรู ้การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ ่มแปรรูปสมุนไพร หมู ่ที ่ 1 การวิจ ัยในครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) 
กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1 บ้านธวัชบุรี ต.ธงธานี  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 20 คน ผู้วิจัยใช้
วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกของกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1 บ้านธวัชบุรี ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.
ร้อยเอ็ด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้  คือ การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
การวิจัยซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถามการยอมรับเทคโนโลยี, แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้ค่าสถิตพื้นฐาน ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร (Place) หมู่ที่ 1 โดยการสัมภาษณ์ผู้นำกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1 พบว่า กลุ่มมีความต้องการที่จะ
พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ในทุกช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (facebook) และใน
แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล (Computer Platform) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการจัดจำหน่าย 2) ผลการพัฒนาช่องทางการจัด
จำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1  ทุกช่องทางในรูปแบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 100  และ 3) ผลการยอมรับพัฒนาช่อง

ทางการจัดจำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̃� = 4.05, SD = 0.66) 
 
คำสำคัญ: ช่องทางการจัดจำหน่าย, แปรรูปสมุนไพร 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) To study the guidelines for the development of distribution 
channels of the Moo 1 herbal processing group, Ban Thawatburi, Thong Thani Sub district, Thawat Buri 
District, Roi Et Province 2) To develop distribution channels of the Moo 1 herbal processing group in 
promoting the management group 3) To gain knowledge about the transfer process from in developing 
distribution channels of the Moo 1 herbal processing group, Ban Thawatburi, Thong Thani Subdistrict, Thawat 
Buri District, Roi Et Province. This research used a mixed methods approach, employing, quantitative and 
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qualitative research. Survey research was used to collect specific data from 20 participants in the target 
group who are members of the Moo 1 herbal processing group, Ban Thawatburi, Thong Thani Subdistrict, 
Thawat Buri District, Roi Et Province. The research tools used for this data collection were interview 
questionnaires which consisted of questions on technology adoption, and satisfaction. 
 The findings with regard to the guidelines for the development of distribution channels for herbal 
processing groups are as follows: 1) It was found by interviewing the herbal processing group Moo 1 that 
there is a need to develop distribution channels in all forms, such as Facebook and other computer 
platforms. 2) All channels were 100 percent in online format. 3) The acceptance of the development of 
distribution channels was at a high level (x ̃ = 4.05, SD = 0.66). 
 
Keywords: Distribution channels, Herbal Processing 
 

บทนำ 
 ในปัจจุบันกระแสสุขภาพและความงามอยู่ในความนิยมของผู้คนในปัจจุบันมากขึ้น เพราะกระแสรักสุขภาพของการ
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติปลอดจากสารเคมี กำลังได้รับความนิยมและถือว่าน้ำสกัดใบย่านางเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออร์แกนิค 
ปลอดสารเคมี เมื่อทางเราได้ทำการทดลองใช้จริงจึงพบว่า ผู้ที่ใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์จะได้รับความสดชื่นขณะใช้ยังส่งผลให้
เกิดการบํารุงหน้าไปได้พร้อม ๆ กันเวลาฉีดจะรู้สึกเย็นหน้า ไม่เหนียว ไม่มัน ที่สำคัญยังจะช่วยทำให้เครื่องสําอางติดทนหน้าได้
ดีขึ้น และนอกจากนั้น น้ำสกัดใบย่านาง จะช่วยบํารุงผิวหน้าให้ตึงกระชับมากขึ้น และหากใช้ไปนาน ๆ จะช่วยปรับสภาพ
ผิวหน้าให้ชุ่มชื่นขึ้น นอกจากนี้ ทางชุมชนยังมีการส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ดและได้จัดจำหน่ายใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่นๆ ด้วย และชุมชนบ้านธวัชบุรีเป็นอีกชุชนที่ให้ความสำคัญของสมุนไพรที่ มีอยู่มากมายใน
หมู่บ้าน ชาวบ้านจึงนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ ก็คือ ใบย่านาง โดยทำการศึกษาและทางแนวทางในการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า และได้มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านและโดยมีชื่อกลุ่มว่า  กลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ 1 และมีการช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระทั่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ น้ำสกัดย่านาง  ซึ่งใบย่านางถือเป็นสมุนไพรที่อยู่ในชุมชนและหาง่ายในธรรมชาติ ซึ่งมี
สรรพคุณมากมาย ในตำราสมุนไพรถือได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะ มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ จึงช่วยลดและชะลอการเกิดริ้วและ
ความแก่ชรา ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคในร่างกาย ช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย ช่วยฟื้นฟูเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย 
ช่วยในการปรับสมดุลของร่างกาย และนำทดลองใช้ภายในหมู่บ้านหรือชุมชนแล้วได้ผลตอบรับที่ดี ทางชุมชนจึงได้มีการ
วางแผนในการจัดจำหน่ายเพื่อต้องการสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึงแนวทางพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1  เพื่อการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มชุมชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบออนไลน์มาพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มให้เป็นที่รู้จักและยังเป็นช่อง
ทางการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มชุมชน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ท่ี 1  

2. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1  
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3. เพื่อการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1   
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) 
ซึ่งผู้วิจัยแบ่งระยะการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มแปรรูป
สมุนไพร หมู่ที่ 1, ระยะที่ 2 พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1  และ ระยะที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1   
 2. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 20 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น
สมาชิกของกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ท่ี 1ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้  คือ การสัมภาษณ์, แบบสอบถาม
การวิจัยซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถามการยอมรับเทคโนโลยี, แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้ค่าสถิตพื้นฐาน ได้แก่  ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดและตัวแปรการวิจัย โดยผ่านการทดสอบความ
เที่ยงตรงในเนื้อหา (Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และนำแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่ารวมทั้งฉบับ 0.919  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งคณะผู้วิจัย ได้ลงพื้นที่ภาคสนามทำการสัมภาษณ์ผู้นำกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนและดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากกลุ่มสมาชิกกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1ตำบลธงธานี อำเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่องพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1   ตำบลธงธานี 

อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1 
 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ผู้นำกลุ่มแปรรูปสมุนไพร 
หมู่ที่ 1  คือคุณสุนทรี ทิพยโสต (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564) เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับกลุ่มแปรรูปสมุนไพร 
เป็นการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีการดำรงชีวิตปกติอยู่แล้ว โดยการจับกลุ่มตามความถนัดและความสามารถของตน 
ทำให้เกิดกลุ่มแปรรูปสมุนไพรขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและคนชุมชนสามารถเลี้ยงชีพตนเองได้ ในการนี้
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศึกษาเจาะจงสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 20 คน หลังจากที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามความและ
ศึกษาข้อมูล ความต้องการของชาวบ้าน พบว่า กลุ่มแปรรูปสมุนไพรส่วนมากเป็นการดำเนินงานภายในครอบครัว หมู่บ้านและ
สมาชิกส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี รายได้ไม่คงที่ และที่สำคัญ คือไม่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสังคม
ปัจจุบัน ส่งผลให้บุคคลภายนอกหมู่บ้านไม่สามารถมีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มเติม รับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมนได้ จากการที่ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจ
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ชุมชน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการที่จะใช้สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายในทุกในแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล 
(Computer Platform) ในรูปแบบออนไลน์เพื ่อต้องการเพิ ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับมาใช้เป็นช่องทา งในการ
ประชาสัมพันธ์ และการจัดจำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1 
 2. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1 
 ผลการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1 พบว่า ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้าง ช่องทางการจัด
จำหน่ายให้กับกลุ่ม  ดังนี้  
 

ช่องทางจัดจำหน่าย Facebook 

 
ช่องทางจัดจำหน่าย Lazada 

 

 
ช่องทางจัดจำหน่าย Shopee 
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ช่องทางจัดจำหน่าย เทพช๊อป 

 
  

3) การยอมรับการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ท่ี 1 มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การยอมรับการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1   

รายการ �̅� S.D. แปลผล 
ด้านการรับรู้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีดิจิทัล    
1.แพลตฟอร์มช่องทางการจัดจำหน่ายมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ 4.09 0.56 มาก 
2.แพลตฟอร์มช่องทางการจัดจำหน่ายสามารถเรียกใช้งานได้ทุกเมื่อทำให้ผู้ใช้
สะดวกขึ้น 

4.15 0.64 มาก 

3.แพลตฟอร์มช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับผู้ใช้  4.13 0.53 มาก 
4.การรับข้อมูลของระบบ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 4.11 0.59 มาก 
5.การประมวลผลของระบบเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ใช้ 4.13 0.62 มาก 
6.การแสดงผลข้อมูลหลักสูตรสอดคล้องตามข้อมูลที่รับเข้า 4.01 0.67 มาก 
7.แพลตฟอร์มช่องทางการจัดจำหน่ายมีความเร็วในการแสดงผลข้อมูล 3.87 0.67 มาก 
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รายการ �̅� S.D. แปลผล 
ด้านการรับรู้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีดิจิทัล    
8.การแสดงรายละเอียด ได้ครบถ้วนตามความต้องการ 3.89 0.62 มาก 
9.การเลือกแพลตฟอร์มช่องทางการจัดจำหน่ายได้ตรงตามผู้ใช้ต้องการ 4.01 0.59 มาก 
10.การเลือกแพลตฟอร์มช่องทางการจัดจำหน่ายที่สอดคล้อง 3.93 0.71 มาก 
11.การใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ 3.93 0.75 มาก 
12.ประโยชน์ของแพลตฟอร์มช่องทางการจัดจำหน่ายต่อผู้ใช้โดยรวม 3.93 0.71 มาก 

โดยรวม 4.02 0.64 มาก 
ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
1.การเลือกรายการในแพลตฟอร์มทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 4.16 0.66 มาก 
2.การแสดงผลของแพลตฟอร์มช่องทางการจัดจำหน่ายรวดเร็ว 4.08 0.66 มาก 
3.การใช้งานระบบออนไลน์ทำได้ง่าย และสะดวก 4.06 0.73 มาก 
4.การใช้งานปุ่มคำสั่งและการประมวลผลผ่านระบบได้คำตอบรวดเร็ว 4.16 0.69 มาก 
5.เทคโนโลยีที่นำมาใช้ง่ายสอดคล้องกับผู้ใช้ 4.04 0.57 มาก 
6.เทคโนโลยีที่นำมาใช้เหมาะสมกับการทำงานของระบบ 4.02 0.73 มาก 
7.แพลตฟอร์มช่องทางการจัดจำหน่ายทำงานได้ง่ายไม่ซับซ้อน 4.06 0.71 มาก 
8.คู่มือการใช้งานเข้าใจได้ง่าย 4.06 0.73 มาก 
9.คู่มือการใช้งานมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 4.14 0.66 มาก 
10.ความเหมาะสมโดยรวมของคู่มือการใช้งาน 4.12 0.61 มาก 
11.ความง่ายในการใช้งานโดยรวม 4.00 0.75 มาก 
12.ความง่ายในการใช้งานผ่านเทคโนโลยีที่ผู้ใช้ มีอยู่ 4.10 0.58 มาก 

โดยรวม 4.08 0.67 มาก 
โดยรวมทั้งหมด 4.05 0.66 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบการยอมรับการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1 

แนวโน้มมีความพึงพอใจทั้ง 2 ด้าน มาก (�̅� = 4.05, SD = 0.66) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. แนวทางในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1 พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความ

ต้องการที่จะใช้สร้างช่องทางการจัดจำหน่าย ในทุกแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล (Computer Platform) รูปแบบออนไลน์เพื่อ
ต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับมาใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และการจัดจำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร 
หมู่ที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาสกร รอดแผลง ได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ของผลติภัณฑ์
งอบกลุ่มผลติภัณฑ์จักสานงอบไทย-ลาวแง้ว บ้านทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัญหาทาง
การตลาดของกลุ่ม คือ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขาดความรู้ทางการตลาด ช่องทางการตลาดมีจํากัด เน้นการ ขายให้กับ
ลูกค้าประจํา หรือขายในงานออกร้านที่หน่วยงานราชการในจังหวัดจัดขึ้นแนวทาง ในการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์
ของผลิตภัณฑ์งอบคือ การส่งเสริมความรู้ทางด้าน การตลาดออนไลน์ และการตลาดออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊ค 2) ผลการพัฒนา
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ช่องทางการตลาด ออนไลน์ของผลิตภัณฑ์งอบคือได้ลงสินค้าบนเว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ( facebook) 

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักงอบไทย-ลาวแง้ว บ้านทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรีโดยใช้กระบวนการนําเสนอตามหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ 
รูปแบบเนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสาร ประกอบด้วย ภาพถ่ายพร้อมมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาพอินโฟกราฟิก ลิงค์วีดิโอยูทูป การแชร์โพสต์ 
ข้อคิดเห็นและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม โดยมีการจัดการคําตอบ การจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้าผ่านทางหน้าเพจ 
 2. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1   โดยมีการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายจำนวน  4 
แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล (Computer Platform)  ได้แก่ Facebook , LAZADA , Shopee และ ร้านค้าออนไลน์ (เว็บไซต์
สำเร็จรูป) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวนาถ ทองสองยอด ได้ทำวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาช่องทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เกลือตำบลบานา จังหวัดปัตตานี ผลงานวิจัยพบว่า การพัฒนาช่องทางการตลาด เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของ
การดำเนินงานทางธุรกิจที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดและความสำเร็จทางธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา ซึ่งเป็น
ลักษณะ การดาเนินงานของกลุ่มชุมชน ประกอบด้วยเนื ้อหาในประเด็นประเภทของช่องทางการตลาด การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมทางการตลาด องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาช่องทางการตลาด รวมถึงข้อเสนอกลยุทธ์ การพัฒนา
ช่องทางการตลาด เนื้อหาในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน ตำบลบานาหรือกลุ่มชุมชนอื่น 
ๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจชุมชนได้ 
 3. การยอมรับการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู ่ที ่ 1  มีการยอมรับที ่มีต่อการใช้
แพลตฟอร์มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  และ ค่า S.D  เท่ากับ 0.66 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า จุดแข็งของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้
รับรองมาตรฐาน เน้นการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพ มีศักยภาพด้านการผลิต มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ มีความพร้อม
สำหรับการพัฒนาด้านต่างๆ ส่วนจุดอ่อน ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายยังไม่หลากหลาย แรงงานสำหรับการผลิตยังไม่
เพียงพอ ขาดการสร้างแบรนด์ที่จริงจัง ช่องทางการขายยังไม่แน่นอน โอกาส คือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ แนวโน้มของช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น และอุปสรรคสำคัญ คือ การแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ราคาวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
      แนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการดำเนินการลักษณะโครงการพี่ช่วยน้อง เป็นการดำเนินการใน
ลักษณะที่ผู้ประกอบการที่มีช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอื่นๆ ควรพัฒนาด้านการจัดวาง
สินค้าบนชั้นวางให้มีความโดดเด่น ควรมีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลาย เพื่อสามารถดึงดูด
ความสนใจของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ส่วนการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารต้องเน้นคุณภาพ 
และมาตรฐานของตัวสินค้า มีความแตกต่างมีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ท่ี 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 
ควรมีการการเพิ่มช่องทางเพิ่มเติมโดยการสร้างเนื้อหาใหม่ๆ (Content) ซึ่งสามารถสร้างในรูปแบบคลิปวิดีโอต่าง ๆ บทความ
ที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือรายการวิทยุ (Podcast) ให้ลูกค้าหรือกลุ่มคนให้เกิดความสนใจต่อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น 
โดยการเพิ่มระบบการทำงานให้ดีย่ิงขึ้นไปดังนี้ 
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 1. ควรมีการเน้นประชาสัมพันธ์สื่อรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น  
2 ควรปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมเพื่อถ่ายทอดลงในแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล (Computer Platform)  

 จากข้อเสนอแนะข้างต้น ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่จะพัฒนางานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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แบบจำลองการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสขุภาพบนสมาร์ทโฟน 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

Usage intention model of health application on smartphone   
In Udon Thani Rajabhat University students          

กนกกานดา ใต้จันทร์กอง1 สุชีรา สินทรัพย์2 และ ณัฐศิริ พงศาวลี3 
1หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
3หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบแบบจำลองการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพบน
สมาร์ทโฟนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 
2565 จำนวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน  

 ผลการวิจัย พบว่า แบบจำลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก ค่าไคสแควร์ ( 2 ) มีค่า

เท่ากับ 0.084 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) มีค่าเท่ากับ 1.267 ที่ ค่าดัชนีวัดระดับความลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) 
เท่ากับ 0.026 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) เท่ากับ 0.025 
โดยแบบจำลองการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพบนสมาร์ทโฟนมี 4 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 
องค์ประกอบความคาดหวังในประสิทธิภาพ มี 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ความรวดเร็วใน
การทำกิจกรรม ความสำเร็จในการทำกิจกรรม องค์ประกอบความคาดหวังในความพยายาม มี 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความ
ง่ายในการเรียนรู้ ความชัดเจนและความเข้าใจในการสื่อสาร ความง่ายในการใช้งาน และความง่ายในการฝึกฝนเพื่อให้เกิด
ความชำนาญ องค์ประกอบอิทธิพลทางสังคม มี 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย บุคคลใกล้ชิด บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลที่มี
ชื่อเสียง องค์ประกอบสภาพสิ่งอำนวยความสะดวก มี 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ทรัพยากรสำหรับการใช้งาน ความรู้และทักษะ
จำเป็น การประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น 
 
คำสำคัญ: แบบจำลองการวัด, แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพ, ความตั้งใจในการใช้งาน 
 

Abstract 
 

 This research aimed to examine usage intention model of health application on smartphone by 
comparing with the empirical data. The samples of this research were 400 students of Udon Thani Rajabhat 
University in the academic year 2022 using stratified Random Sampling. The research data was collected by 
questionnaire, and a confirmatory factors analysis was used for data analysis. 
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 The results found that the model was consistent with the empirical, considering the chi-square (
2 ) was 0.084, the relative chi-square ( 2 / df) was 1.267, Goodness of Fit Index (GFI) was 0.97 and 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) was 0.96. Root means square error of approximation (RMSEA) was 
0.026 and Standard Root Mean Residual (Standardized RMR) was 0.025. The usage Intention model of health 
application on smartphone consists of 4 components with 13 indicators, namely 1) Performance Expectancy 
factor, including 3 indicators which are finding the health application useful in the daily life, accomplishing 
things more quickly, and increasing productivity; 2) Effort Expectancy factor includes 4 indicators: the ease 
to learn to use, clarity and understanding, the ease to use, and the ease for user to become skillful; 3) 
Social Influence factor with 3 indicators: people who are intimate to the users, healthcare professionals and 
notable people; and 4) Facilitating Conditions, including 3 indicators which are consists of the necessary 
resources to use application, the knowledge and skills for using, and the  compatibility with other 
technologies. 
 
Keywords: Measurement Model, Health Application, Usage Intention 
 

บทนำ 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคนมากขึ้น รวมไปถึงการใช้สมาร์ท
โฟนและอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งประเภทของแอพพลิเคชั่นที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย
จากการสำรวจพบว่าบน Apple และ Google Play Stores มีแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับสุขภาพมากกว่า 97,000 แอพพลิเคชั่น 
และพบว่ามีแอพพลิเคชั่นสุขภาพใหม่ ๆ ถูกออกแบบและปล่อยสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 1,000 แอพพลิเคชั่นต่อเดือน (Jabour et al., 
2021) และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารและการให้ข้อมูลทำให้เครื่องมือดิจิทัลกลายมาเป็นอุปกรณ์ใน
การจัดการพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพและดูแลการเจ็บป่วยต่าง ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย 
โดยจากการสำรวจพบว่าผู้ที่มีสมาร์ทโฟนร้อยละ 19 มีแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับสุขภาพอย่างน้อยหนึ่งแอพพลิเคชั่น (Kajitani et 
al., 2020)  
 แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพเหล่านี้ถูกออกแบบให้สามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้
ข้อมูลด้านสุขภาพ การดูแลด้านโภชนาการ การช่วยเหลือในการประเมินผลต่าง ๆ (จุฬาวรรณ วิสภา และคณะ, 2563) โดย
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้ทำให้ผู้ใช้งานเกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพแตกต่างจากเมื่อก่อน ซึ่งการเรียนรู้ทางด้านสุขภาพ
แบบเดิม ๆ จะใช้วิธีการสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือในบางครั้งก็มีการจัดทำ เป็นภาพยนตร์ แต่สื่อเหล่านี้กำลังถูกทดแทนด้วย
การเรียนรู้ผ่านวิธีการใหม่ ๆ  แอพพลิเคชั่นทำให้เกิดความน่าสนใจผ่านการที่ผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ นอกจากนี้ยังมี
ความสะดวกมากกว่าเมื่อก่อนซึ่งในปัจจุบันสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพผ่านแอพพลิเคชั่นได้ทุกที่ทุก เวลา นวัตกรรมจึงเข้า
มาเป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพของผู้ใช้งาน (อติพร สําราญบัว และเบญจมาศ ทําเจริญ
ตระกูล, 2564) 
 ถึงแม้ว่าแอพพลิเคชั่นจะทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงการดูแลทางด้านสุขภาพได้สะดวกมากขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานที่
หลากหลายย่อมมีวัตถุประสงค์ของการใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ผู้ใช้งานในแต่ละช่วงวัยก็
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ย่อมมีพฤติกรรมและความต้องการในการดูแลสุขภาพที่ความแตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อกล่าวถึงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะการศึกษาพฤติกรรมทางด้านสุขภาพของเด็กไทยพบว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
เรียกว่า พฤติกรรมเนือยนิ่ง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว หมายถึง การอยู่นิ่งกับที่เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป พฤติกรรมดังกล่าวจึง
มีผลต่อสุขภาพในเรื่องของการเผาผลาญพลังงาน (จุฬาวรรณ วิสภา และคณะ, 2563)  นอกจากนี้การศึกษาพบว่าเด็กและ
วัยรุ่นไทยใช้เวลาไปกับพฤติกรรมหน้าจอต่าง ๆ และพฤติกรรมเนือยนิ่งเป็นเวลานาน ทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เช่น การนั่งเรียน การนั่งทำงาน การนั่งรถ และพฤติกรรมหน้าจอต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ 
นั่งเล่นนอนเล่นโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
เด็กและวัยรุ่นไทยโดยอาจนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกิน โรคเกี่ยวกับเมตาบอลิก โรคเบาหวาน โรคเครียด โรคซึมเศร้า และความ
วิตกกังวล เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้กำลังคุกคามไปสู่วัยเด็กและวัยรุ่นในประเทศไทย (ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และ ปัญญา ชูเลิศ , 
2660) ดังนั้นจึงมีการศึกษาและงานวิจัยที่ให้ความสนใจในการใช้แอพพลิเคชั่นทางด้านสุขภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ประเด็นหนึ่งที่นักวิจัยหลายท่านให้ความสนใจก็คือความตั้งใจในการการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพ 
 แบบจำลองที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานเทคโนโลยีมีหลากหลายแบบจำลองด้วยกัน สำหรับงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้น
ไปที่การศึกษาความตั้งใจในการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพบนสมาร์มโฟนผ่านแบบจำลองทฤษฎีการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี (Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model: UTAUT) โดยแบบจำลอง 
UTAUT ประกอบไปด้วยปัจจัยที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ ความคาดหวังในเรื่องประสิทธิภาพ ความคาดหวังของความพยายาม 
อิทธิพลทางสังคม และเงื่อนไขในเรื่องของความสะดวก ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ ใช้
เทคโนโลยี (ปัณณทัต จอมจักร, 2565) แม้ว่าจะมีการศึกษาความตั้งใจในการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพ และ Mobile 
Health (mHealth) ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์สุขภาพแบบเคลื่อนที่ เช่น นาฬิกาสำหรับสวมใส่ อุปกรณ์วัดระดับออกซิเจนหรือ
ระดับน้ำตาลแบบสวมใส่ โดยศึกษาผ่านแบบจำลองที่หลากหลาย  เช่น แบบจำลอง Extended Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology Model (UTAUT2)  แบบจำลอง TAM (Technology Acceptance Model) และ 
แบบจำลอง HBM (Health Belief Model) (Hasan et al., 2022) แต่งานวิจัยดังกล่าวไม่ได้มีการศึกษาในมุมมองของผู้ใช้งาน
ที ่เป็นกลุ ่มวัยรุ ่นหรือวัยหนุ ่มสาวเลย  โดยเฉพาะงานวิจัยต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ทำการศึกษาเกี ่ยวกับความตั ้งใจใช้
แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพของกลุ่มวัยรุ่นหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยยังมีจำนวนน้อย ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพบนสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยใช้ทฤษฎีการยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) เป็นกรอบแนวคิดทางทฤษฎีของงานวิจัย เพื่อทำความเข้าใจและทดสอบเชิงประจักษ์ รวมทั้ง
ทำการตรวจสอบความสอดคล้องแบบจำลองการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพบนสมาร์ทโฟนในกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผลการศึกษาสามารถใช้เป็น
เป็นแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ใน
อนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแบบจำลองการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพบนสมาร์ท 
โฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับ
ปริญญาตรีทุกชั้นปี โดยประชากรเป็นผู้เคยใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพบนสมาร์ทโฟน ผู้วิจัยทำการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 400 คน ตามวิธีคำนวณของ Hair, et al (2010: อ้างถึงใน ธานินทร์) ซึ่งกล่าวว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างควรอยู่ระหว่าง 
10-20 เท่าของจำนวนตัวแปรเชิงสังเกต โดยในงานวิจัยนี้มีข้อคำถามที่มีลักษณะเป็นแบบ Rating scale โดยมีข้อคำถามที่เป็น
ตัวแปรเชิงสังเกตทั้งหมด 26 ข้อ ข้อมูลถูกเก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) โดยทำการจำแนกประชากรเป็นชั้นภูมิ (Stratum) ตามคณะ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม และแบ่งประชากร
ออกเป็น 6 ชั้นภูมิตามคณะที่นักศึกษาศึกษาอยู่ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะครุ
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างจากทั้ง 6 คณะ เพื่อใช้เป็น
สมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละชั้น โดยประชากรที่อยู่ในชั้น
ภูมิที่มีจำนวนมากกว่าจะได้รับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าตามสัดส่วน  
(อาธง สุทธาศาสน์, 2527)  
 เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจำนวนนักศึกษา 842 คนคิดเป็นร้อยละ 27.34 คณะครุศาสตร์ มี
จำนวนนักศึกษา 745 คนคิดเป็นร้อยละ 24.19 คณะวิทยาการจัดการจำนวน 652 คนคิดเป็นร้อยละ 21.17 คณะวิทยาศาสตร์
จำนวน 424 คนคิดเป็นร้อยละ 13.77 คณะเทคโนโลยี จำนวน 352 คนคิดเป็นร้อยละ 11.43 และคณะพยาบาลศาสตร์จำนวน 
65 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 จากนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 3,080 คน (ระบบสารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี, 2565) จึงสุ่มตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นภูมิได้ ดังนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สุ่มกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 109 คน คณะครุศาสตร์สุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 97 คน คณะวิทยาการจัดการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 85 คน คณะ
วิทยาศาสตร์สุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 55 คน คณะเทคโนโลยีสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 46 คน และคณะพยาบาลศาสตร์สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 8 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คนตามการคำนวณ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด โดยมีข้ันตอนในการ
ตรวจสอบคุณภาพดังต่อไปนี้ 
 2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบพัฒนาแบบสอบถาม 
 2.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของสำนวนและภาษาที่ใช้ โดยคำถามแต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 
 2.3 ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.898 – 0.925 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมีระดับ
ความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถนำไปใช้ได้ (Nunnally, 1978) 
 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 
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 1. การกำหนดข้อมูลจำเพาะแบบจำลอง (Specification of model) คือ การกำหนดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ในแต่ละองค์ประกอบของแบบจำลอง 
 2. การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของแบบจำลอง (Identification of model) คือ การระบุว่าแบบจำลอง
สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่าเดียวหรือไม่  
 3. ประมาณค่าพารามิเตอร์จากแบบจำลอง (Parameter estimation from the model) คือ การวิเคราะห์
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบวิธีไลคล์ิฮู้ดสูงสุด (A Maximum Likelihood) 
 4. การทดสอบความกลมกลืนสอดคล้อง (Goodness of fit test) เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจำลอง 
(Model validation) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของแบบจำลอง  
(ดังตาราง 1) 
 5. การปรับแบบจำลอง (Model adjustment) ในกรณีที่แบบจำลองไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ต้องมีการปรับแก้แบบจำลองเพื่อให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่ จนกว่าแบบจำลองที่วิเคราะห์ใหม่จะสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  
 6. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการคำนวณมาใช้ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์แบบจำลอง 
 
ตารางที ่1 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนแบบจำลอง 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 

ค่าไคสแควร์ (Chi-square: 2 ) ค่า P มากกว่า 0.05 Jöreskog and Sörbom (1993)  

ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  

(Relative chi-square: 2 /df) 
มีค่าต่ำกว่า 2.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  0.90 
Kelloway (2015) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า 0.90 
Kelloway (2015) 

ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized root mean square 
residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 
Schumacker & Lomax (2010)  

 

ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 
Schumacker & Lomax (2010)  
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (จำนวน 312 ราย, ร้อยละ 78 ) มีอายุ
ต่ำกว่า 20 ปี (จำนวน 256 ราย, ร้อยละ 64) และมีรายได้ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท (จำนวน 208 ราย, ร้อยละ 52 )  
 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจำลองไมม่ีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้
ทำการปรับแบบจำลองโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น โดยให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน 

ซึ่งหลังจากปรับแบบจำลองแล้วเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ ( 2 ) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (
2 /df) ค่าดัชนีวัดระดับควากลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (AGFI) ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อน

โดยประมาณ (RMSEA) และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) พบว่า 
แบบจำลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของแบบจำลอง 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืน 

ก่อนปรับ
แบบจำลอง 

แปลผล 
หลังปรับ

แบบจำลอง 
แปลผล 

2  ค่า P มีค่ามากกว่า 0.05 0.000 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.084 
ผ่านเกณฑ์ 

2 /df มีค่าต่ำกว่า 2.00 2.009 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1.267 
ผ่านเกณฑ์ 

GFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.96 ผ่านเกณฑ์ 0.97 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.93 ผ่านเกณฑ์ 0.96 ผ่านเกณฑ์ 
Standardized 
RMR 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.034 
ผ่านเกณฑ์ 

0.025 
ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.050 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.026 
ผ่านเกณฑ์ 

  
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพบนสมาร์ทโฟนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทั้ง 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.68 - 0.89 เมื่อ
พิจารณาจากค่าสถิติที (t) พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ใน
ระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย 
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.87 – 0.88 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.75 – 0.77 โดยตัวบ่งชี้ความ
รวดเร็วในการทำกิจกรรม (PE2) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 ความคาดหวังในความพยายาม (EE) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.83 – 
0.87 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.68 – 0.75 โดยตัวบ่งชี้ความง่ายในการใช้งาน (EE3) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
สูงสุด 
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 อิทธิพลทางสังคม (SI) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.68 – 0.89 มีค่าความ
เที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.46 – 0.79 โดยตัวบ่งชี้บุคคลใกล้ชิด (SI1) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด  
 สภาพสิ่งอำนวยความสะดวก (FC) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.72 – 0.84 
มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.51 – 0.70 โดยตัวบ่งชี้ความรู้และทักษะจำเป็น (FC2) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
สูงสุด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพบนสมาร์ทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ SFL t  ..ES  2R  

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) 
PE1: ประโยชน์ต่อการด่าเนินชีวิตประจำวัน 
PE2: ความรวดเร็วในการทำกิจกรรม 
PE3: ความสำเร็จในการทำกิจกรรม 

0.87 
0.88 
0.87 

21.34** 
21.81** 
21.48** 

0.042 
0.040 
0.044 

0.75 
0.77 
0.76 

ความคาดหวังในความพยายาม (EE) 
EE1: ความง่ายในการเรียนรู้ 
EE2: ความชัดเจนและความเข้าใจในการสื่อสาร 
EE3: ความง่ายในการใช้งาน 
EE4: ความง่ายในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ 

0.83 
0.85 
0.87 
0.86 

19.64** 
20.49** 
21.37** 
21.14** 

0.045 
0.044 
0.041 
0.042 

0.68 
0.72 
0.75 
0.74 

อิทธิพลทางสังคม (SI) 
SI1: บุคคลใกล้ชิด 
SI2: บุคลากรทางการแพทย์ 
SI3: บุคคลที่มีชื่อเสียง 

0.89 
0.68 
0.68 

20.00** 
14.23** 
14.25** 

0.047 
0.054 
0.057 

0.79 
0.46 
0.46 

สภาพสิ่งอำนวยความสะดวก (FC) 
FC1: ทรัพยากรสำหรับการใช้งาน 
FC2: ความรู้และทักษะจำเป็น 
FC3: การประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น 

0.72 
0.84 
0.81 

15.65** 
19.39** 
18.55** 

0.042 
0.043 
0.043 

0.51 
0.70 
0.66 

หมายเหตุ: **p< .01; SFL คือ น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
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ภาพที่ 1 แบบจำลองการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพบนสมาร์ทโฟนของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของการใช้แบบจำลองการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพบนสมาร์ทโฟนข
องนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มี 4 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมา
อภิปรายผล ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ประโยชน์ต่อการ
ด่าเนินชีวิตประจำวัน, 2) ความรวดเร็วในการทำกิจกรรม และ 3)ความสำเร็จในการทำกิจกรรม โดยตัวบ่งชี้ด้านความรวดเร็ว
ในการทำกิจกรรม มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด เท่ากับ 0.88 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พณีพรรณ สมบัติ 
(2564) ที่ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งานนวัตกรรมบริการแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพความคาดหวังในการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม และความตั้งใจใน
การใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้งานนวัตกรรมบริการนวัตกรรมบริการแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”  
 2. องค์ประกอบด้านความคาดหวังในความพยายาม (EE) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ความง่ายในการ
เรียนรู้, 2) ความชัดเจนและความเข้าใจในการสื่อสาร , 3) ความง่ายในการใช้งาน และ 4) ความง่ายในการฝึกฝนเพื่อให้เกิด
ความชำนาญ โดยตัวบ่งชี้ด้านความง่ายในการใช้งาน   มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด เท่ากับ 0.87 ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยลำดับที่ 1 ของ สุภาภรณ์ วรอรุณ และคณะ (2563) ที่ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อการดูแลสุขภาพ พบว่า ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์และปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
ของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร สามารถร่วมทำนายการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้  งานวิจัย
ลำดับที่ 2 ของ อติพร สำราญบัว และเบญจมาศ ทำเจริญตระกูล (2563) ที่ทำการศึกษาผลของการใช้แอปพลิเคชั่นอาหารลด
ความดันต่อความเชื่อด้านสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า หลังการใช้แอปพลิเคชั่นอาหารลดความดัน กลุ่มทดลองมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) 
และงานวิจัยลำดับที่ 3 ของ คณิติน จรโคกกรวด และลักขณา สริวัฒน์ (2564) ที่ทำการศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันด้าน
สุขภาพจิตสำหรับการให้การปรึกษารายบุคคลแบบออนไลน์ เพื่อลดความเครียดของวัยรุ่น พบว่า การพัฒนาแอปพลิเคชันที่มี
ความสะดวกในการใช้งาน จะง่ายต่อผู้รับการบริการปรึกษาและผู้ให้การปรึกษาที่สามารถรองรับการใช้งานบนเว็บบราวเซอร์
ระบบปฏิบัติการ และโทรศัพท์มือถือได้อย่างหลากหลายในปัจจุบัน 
 3. องค์ประกอบด้านอิทธิพลทางสังคม (SI) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) บุคคลใกล้ชิด, 2) บุคลากรทาง
การแพทย์ และ 3) บุคคลที่มีชื่อเสียง โดยตัวบ่งชี้ด้านบุคคลใกล้ชิด  มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด เท่ากับ 0.89 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยลำดับที่ 1 ของ ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล และถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย (2565) ที่ทำการศึกษาการสร้าง
แบบจำลองที่ผู้บริโภคเลือกชำระค่าสินค้าและบริการด้วย QR Code payment ผ่านสมาร์ทโฟน : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า บรรทัดฐานของพฤติกรรมคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง และบรรทัดฐานของกลุ่มคนที่
ติดต่อด้วย จะมีผลครอบงำทำให้เกิดพฤติกรรมคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงในการใช้แอพพลิเคชั่น QR Code 
payment ซึ่งทั้งทัศนคติต่อการใช้แอพพลิเคชั่น บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง รวมถึงการรับรู้ถึงความปลอดภัย จะส่งผลให้เกิด
ความตั้งใจในการใช้แอพพลิเคชั่น QR Code payment และสุดท้ายจะส่งผลให้ตัดสินใจเลือกใช้ และงานวิจัยลำดับที่ 2 ของ 
ประกายเพชร วินัยประเสริฐ และจิณพิชญ์ชา มะมม (2562) ที่ทำการศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยคำนวณอาหารที่
จำเป็นต่อวัน (NuTu-App) เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ พบว่า ภายหลังที่ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยใช้แอปพลิเค
ชันช่วยคำนวณอาหารที่จำเป็นต่อวันนี้ ค่าเฉลี่ยระดับอัลบูมินในเลือดของผู้ป่วยที่มีแผลกดทับสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ซึ่งแสดงถึงภาวะโภชนาการที่ดีของผู้ป่วย และญาติผู้ดูแลมีความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันอยู่ในระดับดีมาก จึงเห็นได้ว่า
แอปพลิเคชันนี้เป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพในการช่วยส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ และช่วย
ทำให้ญาติผู้ดูแลมีความรูและความเข้าใจจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่มีแผล
กดทับได้อย่างถูกต้อง 
 4. องค์ประกอบด้านสภาพสิ่งอำนวยความสะดวก (FC) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 1) ทรัพยากรสำหรับ
การใช้งาน, 2) ความรู้และทักษะจำเป็น และ 3) การประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น โดยตัวบ่งชี้ด้านความรู้และทักษะจำเป็น 
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด เท่ากับ 0.84 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Venkatesh และคณะ (2003) ที่
ทำการศึกษา User acceptance of information technology: toward a unified view. พบว่า สภาพการอำนวยความ
สะดวกมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยในครั้งนี้ แต่ในงานวิจัยของ Venkatesh และคณะ 
(2003) กล่าวว่าการอำนวยความสะดวกจะมีผลอย่างต่อพฤติกรรมการใช้งานก็ต่อเมื่อถูกควบคุมโดยอายุและประสบการณ์ 
อย่างไรก็ตามในบางงานวิจัยกลับกล่าวว่าถ้าความแตกต่างระหว่างอายุและประสบการณ์ในการใช้งานไม่ได้มีมากเพียงพอที่จะ
สร้างความแตกต่างใดๆ พฤติกรรมการใช้งานก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพการอำนวยความสะดวก (Guo, 2022) และ
งานวิจัยลำดับที่ 2 ของ Almaiah, et al. (2019) ที่ทำการศึกษา Applying the UTAUT model to explain the students' 
acceptance of Mobile Learning System in higher education. พบว่า สภาพสิ่งอำนวยความสะดวกและความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในระบบการเรียนรู้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความสอดคล้องกัน ผลลัพธ์ตามแบบจำลอง UTAUT ระบุว่าความคาดหวัง
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ด้านประสิทธิภาพ ความคาดหวังของความพยายาม และการอำนวยความสะดวกมีส่วนช่วยในการยอมรับการเรียนรู้ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในหมู่นักศึกษา (Almaiah, et al., 2019) 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจหรือการดำเนินการสนับสนุนผู้ใช้งานใน
การดูแลสุขภาพได้ โดยนำตัวแปรแต่ละองค์ประกอบไปใช้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับสุขภาพ ได้ดังนี้ 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสุขภาพควรให้ความสําคัญ กับประสิทธิภาพของระบบ
ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้เกิดความรวดเร็ว และความสำเร็จในการทำกิจกรรม เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับทั้ง 3 ปัจจัยใกล้เคียงกัน 

ความคาดหวังในความพยายาม (EE) ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสุขภาพควรให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพของระบบ
ที่จะทำให้เกิดความง่ายในการใช้งานมากที่สุด รองลงมาเป็นความง่ายในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ ความชัดเจนและ
ความเข้าใจในการสื่อสาร และความง่ายในการเรียนรู้ 

อิทธิพลทางสังคม (SI) ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสุขภาพสามารถทำการสื่อสารการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นวัยรุ่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยผ่านบุคคลใกล้ชิด โดยบุคคลใกล้ชิดเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด  

สภาพสิ่งอำนวยความสะดวก (FC) ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสุขภาพควรให้ความสําคัญกับความรู้และทักษะที่
จำเป็นของผู้ใช้งาน รองลงมาเป็นการประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรได้รับความรู้และมีทักษะในใช้
แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพ 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
การนำผลจากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ยังมีข้อจำกัด ถึงอย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการ

ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
2.1 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินงานวิจัยตามกรอบแนวคิดของแบบจำลอง  

UTAUT ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ใช้อธิบายการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เนื่องจาก
การวิจัยนี้ทำการศึกษาแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับสุขภาพบทสมาร์ทโฟน ผู้ทำวิจัยจึงเสนอว่าควรมีการเพิ่มเติมกรอบแนวคิดนี้ ด้วย
การศึกษาแบบจำลองที่อธิบายเกี่ยวกับกับความเชื่อด้านสุขภาพ เช่น แบบจำลองความเชื่อทางสุขภาพ ( Health Belief 
Model: HBM) เพื่อการศึกษาในอนาคตที่สอดคล้องกับบริบทของการใช้แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวสุขภาพมากขึ้น 

2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยด้านความคาดหวัง 
ในประสิทธิภาพ (PE) ความคาดหวังในความพยายาม (EE) อิทธิพลทางสังคม (SI) และ สภาพสิ่งอำนวยความสะดวก (FC) เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาแอพพลิเคชั่นสุขภาพที่มีความเฉพาะกลุ่มสำหรับกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัย 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ใน
ชีวิตประจำวันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 
500 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
ผลการวิจัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความตั้งใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้ใน
ชีวิตประจำวันมี 3 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความคาดหวังจากความพยายาม มี 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความง่ายของ
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และความง่ายในการฝึกฝนความเชี่ยวชา ญเทคโนโลยี
ดิจิทัล องค์ประกอบแรงจูงใจทางอารมณ์ มี 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความสนุกสนานในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ความ
เพลิดเพลินในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความบันเทิงในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบความคาดหวังด้าน
ประสิทธิภาพ มี 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน การเพิ่มโอกาสในการทำงานจากการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผลสำเร็จของงานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
คำสำคัญ: โมเดลการวัด, การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล, ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to examine a model for measuring the intention component of 
using digital technology for everyday learning with empirical data. The samples were 500 students of Udon 
Thani Rajabhat University in the academic year 2022, selected by stratified random sampling. The research 
data was collected by using questionnaires, then the collected data were analyzed using corroborative 
component analysis. The results showed that the model was consistent with the empirical data. With the 
intention of using digital technology for everyday learning, there are 3 components, 9 indicators: There are 
three indicators of effort expectations: the ease of learning digital technology; the ease of using digital 
technology and how easy it is to become skillful in using digital technology. The emotional motivation 
component has three indicators: the enjoyment of using digital technology; the enjoyment when using 
digital technology, and the entertainment when using digital technology. The performance expectation 
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component comprises three indicators: the benefits of digital technology in daily life, the increase in job 
opportunities through digital technology, and the work achievements from using digital technology. 
 
Keywords: Measurement model, Digital Literacy, Using Digital Technology 
 

บทนำ 
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความสำคัญต่อมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

กิจวัตรประจำวันในการดำเนินชีวิตต่างๆ มีการการเผยแพร่ข้อมูลทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง  สร้างความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้โดยง่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลและสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ องค์กรต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้มีการการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนิน
ธุรกิจ มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ นำเครื่องมือทางดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนาสื่อที่ มีความหลากหลาย มีการสร้างแพลตฟอร์มโดย
มีการพัฒนากระบวนการทำงานของระบบให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ในด้านการศึกษาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เช่น ข้ อความ 
รูปภาพ และวิดีโอที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมช่วยอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงการเรียนรู้ได้
อย่างอิสระบนโลกดิจิทัล เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และทันต่อเวลา สามารถทบทวนความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สุทธิประภา กิตติยา และบาลชน  ธียุทธ, 2561) 

ในด้านพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ผ่านแท็บเล็ต หรือสมาร์ ท      
ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของนักศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ทำให้การเรียนการสอนใน
ห้องเรียนในรูปแบบเดิมไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้มากพอ จนเป็นผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตจึงสามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ได้มากกว่า เข้าถึงได้เร็วกว่า เนื่องจาก
เยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ถือเป็นกลุ่มคนที่สามารถพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะต้องพัฒนาควบคู่ไป
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัลจะต้องสามารถสร้างแรงจูงใจในการใช้งานเพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้และสติปัญญาของผู้เรียนได้ ดังนั้นการทราบถึงปัจจัย
ที่จะช่วยสนับสนุนต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ในการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือนักศึกษา ที่ช่วยใ ห้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีได้ตรงกับความต้องการ อันจะส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้ ซึ่งความตั้งใจการใช้งานนี้จะส่งผลไปถึงการลงมือปฏิบัติที่นำไปสู่ความยั่งยืนของการใช้งาน  เพื่อให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสในการทำงานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดผลสำเร็จ (Jang 
et al., 2021) 

โดยงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงองค์ประกอบความตั้งใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับข้อมูลเชิงประจักษ์  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ของ การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 1. ความคาดหวังจากความพยายาม ของ
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ผู้ใช้งานระบบ (Effort Expectancy)  2.แรงจูงใจเชิงอารมณ์ (Hedonic Motivation) และ 3. ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ 
(Performance Expectancy)   (Jang et al., 2021; Venkatesh et al., 2012)   

ความคาดหวังจากความพยายาม (Effort expectancy)  เป็นความคาดหวังในการรับรู้เมื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ใน
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ความง่ายของการเรียนรู้และความง่ายในการฝึกฝนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งความง่ายต่อการใช้งานนี้จะทำให้ผู้ใช้มีความคาดหวังในประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและเกิดความตั้งใจและแสดง
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในที่สุด สอดคล้องกับ Le et al. (2019) และ Venkatesh et al.(2012) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการ
ยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล พบว่าทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการคาดหวัง
ว่า ถ้าการใช้เทคโนโลยีนั้นสามารถใช้งานง่าย จะส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีในทางปฏิบัติต่อไป  

แรงจูงใจเชิงอารมณ์ (Hedonic Motivation)  เป็นความปรารถนาของบุคคลที่ต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางจิตใจ ความสนุกหรือความเพลิดเพลินที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคยอมรับเทคโนโลยี 
(Tamilmani et al., 2019) เช่น ความรู้สึกทางอารมณ์ ความพึงพอใจ ความรู้สึกส่วนตัวอื่นๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการ
กำหนดการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจทาง
อารมณ์ ได้แก่ ความสนุกสนาน  ความเพลิดเพลิน ความบันเทิงในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความตั้งใ จที่
จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการการเรียนรู้ต่อไป      

ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (Performance expectancy) เป็นความคาดหวังในการปฏิบัติงานที่เป็นการ
กำหนดให้เป็นระดับการใช้งานของบุคคลที่เชื่อว่าการใช้งานของเทคโนโลยีนั้นจะสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
ได้ โดยพบว่าบุคคลมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่มากขึ้นหากพบว่าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ทำงานในชีวิตประจำวัน จะสามารถเพิ่มโอกาสในการใช้งานจากผลสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ (Jang et al., 2021) 

จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
รู้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษา ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ใดบ้างที่สอดคล้องกับความเป็นจริงเชิงประจักษ์ 
(Empirical Truth) ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื ่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดองค์ประกอบความตั ้งใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการเรียนรู ้ใน

ชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนด
ขนาดตัวอย่าง จำนวน 500 คน (Hair et al., 2014) โดยใช้วิธ ีการสุ ่มแบบแบ่งชั ้น (Stratified Random Sampling)  
จำแนกตามคณะ 
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบ
คุณภาพดังต่อไปนี้ 
  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบพัฒนาแบบสอบถามโดยใช้ตัวแปรที่ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ ความคาดหวังจากความพยายาม (Effort expectancy)  แรงจูงใจเชิงอารมณ์ (Hedonic 
Motivation) และความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
  2.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของสำนวนและภาษาที่ใช้ โดยคำถามแต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 
  2.3 ทดสอบความเชื่อมัน (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) พบว่าแบบสอบถามแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.798 – 0.825 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมีระดับ
ความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถนำไปใช้ได้ (Nunnally, 1978) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้  
  1. การกำหนดข้อมูลจำเพาะโมเดล (Specification of model) คือ การกำหนดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในแต่ละ
องค์ประกอบของโมเดล 
  2. การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of model) คือ การระบุว่าโมเดลสามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่าเดียวหรือไม่  
  3. ประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter estimation from the model) คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (A Maximum Likelihood) 
  4. การทดสอบความกลมกลืนสอดคล้อง (Goodness of fit test) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล (Model 
validation) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล (ดังตารางที ่1) 
  5. การปรับโมเดล (Model adjustment) ในกรณีที่โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ต้องมีการ
ปรับแก้โมเดลเพื่อให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่ จนกว่าโมเดลที่วิเคราะห์ใหม่จะสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  6. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการคำนวณมาใช้ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ของโมเดล 
 
ตารางที ่1 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนโมเดล 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 

ค่าไคสแควร์ (Chi-square: 2 ) ค่า P มากกว่า 0.05 
Jöreskog and Sörbom 
(1993)  

ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  

(Relative chi-square: 2 /df) 
มีค่าต่ำกว่า 2.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน มีค่ามากกว่า  0.90 Kelloway (2015) 
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ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 
(Goodness of Fit Index: GFI) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า 0.90 
Kelloway (2015) 

ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
ม า ต ร ฐ า น  ( Standardized root mean square 
residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 
Schumacker & Lomax (2010)  
 

ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
( Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 
Schumacker & Lomax (2010)  
 

 

ผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (จำนวน 329 ราย, ร้อยละ 65.8)  เป็น
เพศชาย (จำนวน 171 ราย, ร้อยละ 34.2) มีอายุตั้งแต่ 18-22 ปี ในระดับการศึกษาปริญญาตรีโดยมีอายุเฉลี่ย 21 ปี รวม
ทั้งสิ้น 500 คน  ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึง
ได้ทำการปรับโมเดลโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น โดยให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ มีความสัมพันธ์กัน ซึ่ง

หลังจากปรับแบบจำลองแล้วเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ ( 2 ) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /
df ) ค่าดัชนีวัดระดับควากลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (AGFI) ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื ่อน
โดยประมาณ (RMSEA) และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) พบว่า 
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล 

ค่าดัชน ี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืน 

ก่อนปรับโมเดล แปลผล หลังปรับโมเดล แปลผล 
2  ค่า P มีค่ามากกว่า 0.05 0.000 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.128 ผ่านเกณฑ์ 
2 /df มีค่าต่ำกว่า 2.00 2.553 ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.346 ผ่านเกณฑ์ 

GFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.97 ผ่านเกณฑ์ 0.99 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.95 ผ่านเกณฑ์ 0.97 ผ่านเกณฑ์ 
Standardized 
RMR 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.035 ผ่านเกณฑ์ 0.022 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.056 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.026 ผ่านเกณฑ์ 
 
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบความตั้งใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทั้ง 9 ตัวบ่งชี้ พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.65 - 0.95 เมื่อพิจารณาจาก
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ค่าสถิติที (t) พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือ
และสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย  
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ความคาดหวังจากความพยายาม (Effort expectancy : EF) ตัว
บ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.65 – 0.85 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.43 – 
0.72 โดยตัวบ่งชี้ (X2) ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด (0.72) รองลงมาคือ 
(X3) ความง่ายในการฝึกฝนความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล (0.47) และ (X1) ความง่ายของการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (0.43) 
ตามลำดับ 
 แรงจูงใจทางอารมณ์ (Hedonic Motivation: HM) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.84 – 0.95 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.71 – 0.90 โดยตัวบ่งชี้ (X5) ความเพลิดเพลินในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด (0.90) รองลงมาคือ (X4) ความสนุกสนานในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (0.76) และ
(X6) ความบันเทิงในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (0.71) ตามลำดับ 
 ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (Performance Expectancy :PE) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.73 – 0.93 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.53 – 0.86 โดยตัวบ่งชี้ (X8) การเพิ่มโอกาสในการทำงาน
จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด  (0.90) รองลงมาคือ (X9) ผลสำเร็จของงานจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (0.70) และ (X7) ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน (0.53) ตามลำดับ  แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 3 
ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความตั ้งใจใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการเรียนรู ้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษา
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

น้ำหนัก 
องค์ประกอบ

SFL 

ทดสอบ
นัยสำคัญ

t  

ความคลาด 
เคลื่อน

มาตรฐาน

..ES  

สัมประสิทธิ์ 
พยากรณ์ 

2R  

ความคาดหวังจากความพยายาม (EF) 
X1: ความง่ายของการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 
X2: ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล  
X3: ความง่ายในการฝึกฝนความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล 

0.65 
0.85 
0.69 

13.21** 
17.00** 
13.97** 

0.038 
0.038 
0.041 

0.43 
0.72 
0.47 

แรงจูงใจทางอารมณ์ (HM) 
X4: ความสนุกสนานในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
X5: ความเพลิดเพลินในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
X6: ความบันเทิงในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

0.87 
0.95 
0.84 

24.31** 
27.57** 
22.92** 

0.026 
0.025 
0.028 

0.76 
0.90 
0.71 

ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (PE) 
X7: ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 
X8: การเพิ่มโอกาสในการทำงานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
X9: ผลสำเร็จของงานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

0.73 
0.93 
0.84 

18.22** 
25.75** 
22.15** 

0.030 
0.029 
0.032 

0.53 
0.86 
0.70 
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หมายเหตุ: **p< .01; SFL คือ น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 

 
ภาพที่ 1 โมเดลการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ดังต่อไปนี้ 

1. จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เกี่ยวกับความ ความ
ตั้งใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษา ทั้ง 3  ด้าน มาทำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ด้วยโปรแกรมลิสเรล พบว่า ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ ( 2 ) เท่ากับ 0.128 ซึ่งมีค่า P มากกว่า 0.05 (Jöreskog & Sörbom, 

1993)  ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ ( 2 / df ) เท่ากับ 1.346 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2.00 (Bollen, 1989) ค่าดัชนีวัดระดับควากลมกลืน 
(GFI) เท่ากับ0.99  และ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (AGFI) เท่ากับ 0.97 มีค่ามากกว่า  0.90  (Kelloway, 2015)  ค่าราก
กำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.026 มีค่าต่ำกว่า 0.05  (Schumacker & Lomax , 2010)  
และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) เท่ากับ 0.022 มีค่าต่ำกว่า 0.05 
(Schumacker & Lomax, 2010) แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
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2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความคาดหวังจากความพยายาม (Effort expectancy) มีตัวบ่งชี้ย่อย ได้แก่  
X1: ความง่ายของการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล  X2: ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล  และ X3: ความง่ายในการฝึกฝน
ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.65 – 0.85 มีค่าความเที่ยง 
(R2) อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.72 โดยตัวบ่งชี้ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (X2) ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด แสดงว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้นี้สามารถอธิบายความคาดหวังจากความพยายาม
ได้ สอดคล้องกับ Venkatesh et al., (2012) ที่ได้อธิบายว่าความคาดหวังของความพยายามเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีผลดีของ
ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ Nikou & Aavakare (2021) ได้แสดงผลของความคาดหวังของความพยายาม
สามารถอธิบายได้ด้วย (R2) สัมประสิทธิ์พยากรณ์ได้  67% แสดงให้เห็นว่าแบบวัดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์สามารถนำมาใช้วัดความตั้งใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน  

นอกจากนี้ Nikou (2019) ได้เปรียบเทียบความคาดหวังของความพยายามกับการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานใน
รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี ยืนยันว่ายิ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ง่ายเท่าไร คนจะยิ่งตั้งใจที่จะใช้มันเพื่อการเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น  
Jang et al. (2021)  หากผู้ใช้รู้สึกง่ายในการใช้เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการใช้งานดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้มากขึ้น ดังนั้น ในการที่
จะพัฒนาสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาควรออกแบบและพัฒนาการใช้งานให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งมี
การใช้พีซีและแท็บเล็ตอย่างกว้างขวางในการศึกษา ในด้านการออกแบบสื่อการเรียนรู้จึงควรออกแบบให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ 
ให้สามารถใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการฝึกฝนปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษามีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
มากขึ้น  

3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแรงจูงใจเชิงอารมณ์ (Hedonic Motivation) หรือแรงจูงใจด้านสุนทรียะ มี 3 
ตัวบ่งชี้ย่อย ได้แก่  X4: ความสนุกสนานในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล X5: ความเพลิดเพลินในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล X6: ความ
บันเทิงในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.71 – 0.90 โดยตัวบ่งชี้ความ
เพลิดเพลินในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (X5) ความเพลิดเพลินในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
สอดคล้องกับ Brown & Venkatesh (2005) ที่อธิบายว่าแรงจูงใจทางอารมณ์ว่าเป็นความเพลิดเพลินหรือความสุขที่เกิดจาก
การใช้เทคโนโลยีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้   Raman & Don (2013) อธิบายว่า
แรงจูงใจทางอารมณ์มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการเรียนรู้  และสอดคล้องกับ Jang et al. 
(2021) ความคาดหวังของความพยายามมีผลดีต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อธิบายว่าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อแรงจูงใจเชิงอารมณ์ที่แสดงถึงออกถึงคาดหวังในด้านความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานและความ
บันเทิง ซึ่งจะเป็นความพึงพอใจที่นักเรียนได้รับหลังจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดิจิทัล และจะส่งผลต่อการเพิ่มความตั้งใจ
ที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ต่อไป ดังนั้นหากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้มีออกแบบพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ผู้เรียนและสามารถสร้างความสนุกสนานในการใช้งาน ย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจเชิงอารมณ์ของผู้เรียน รวมทั้งสร้างความพึงพอใจ
ที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต 

4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) เป็นความ
คาดหวังในการปฏิบัติงาน มีตัวบ่งชี้ย่อย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ X7: ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน X8: การเพิ่ม
โอกาสในการทำงานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล X9: ผลสำเร็จของงานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง  ระหว่าง 0.53 – 0.86 โดยตัวบ่งชี้การเพิ่มโอกาสในการทำงานจากการใช้เทคโนโลยีดจิิทัล 
(X8) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด สอดคล้องกับ Venkatesh et al. (2012) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่มโอกาส
ในการทำงานช่วยให้สามารถบรรลุสิ่งที่สำคัญ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำสิ่งต่างๆ สำเร็จได้เร็วขึ้น เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
มากขึ้น และบุคคลจะมีแนวโน้มความคาดหวังในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นหากพบว่าเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยปรับปรุง
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ประสิทธิภาพการทำงาน และ Jang et al. (2021) อธิบายว่าความรู้ด้านดิจิทัล มีผลดีต่อความคาดหวังในการปฏิบัติงาน และ
ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน มีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ โดยที่การรู้ด้านดิจิทัล จะไม่
มีผลกระทบโดยตรงต่อ ความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ แต่ต้องใช้โครงสร้างคาดหวังด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เป็นตัวกลางที่จะส่งผลให้ต่อเกิดความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้  Mohammadyari & 
Singh (2015) ความรู้ด้านดิจิทัลไม่เพียงแต่มีผลในเชิงบวกต่อความคาดหวังด้านประสิทธิภาพและความคาดหวังของความ
พยายาม แต่ยังส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้ไอทีผ่านความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ  ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนจะตั้งใจใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ก็ต่อเมื่อสื่อการเรียนรู้นั้นจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานในชีวิตประจำวัน
ของผู้เรียนได้ ดังนั้นผู้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลควรออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยแก้ไขปัญหาผู้เรี ยนที่สร้าง
ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์และให้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้   

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าองค์ประกอบด้านความคาดหวังจากความพยายาม  แรงจูงใจเชิงอารมณ์ และ
ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  แสดงว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา จึงสามารถใช้ทฤษฎีดังกล่าวมาอธิบาย
ความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันได้ โดยความคาดหวังจากความพยายามมี
อิทธิพลมาจากความง่ายในการใช้งานมากที่สุด ด้านแรงจูงใจทางอารมณ์มีได้รับอิทธิพลจากความเพลิดเพลินต่อการใช้ และ
ความคาดหวังประสิทธิภาพจะเกิดจากการที่ผู้เรียนสามารถเพิ่มโอกาสการทำงานจากการใช้งานเทคโนโลยี   

2. สถานศึกษาควรสนับสนุนนักศึกษาให้เห็นถึงประโยชน์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้และส่งเสริม
เพื่อนำสู่การนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมการและพัฒนาทักษะการใช้งานของนักศึกษา เช่น จัดให้มีการอบรมให้
ความรู้พื้นฐานการใช้เทคโนโลยิดิทัล จัดให้มีการแลกเปลี่ยนการใช้งานร่วมกับผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาปรับตัวต่อการใช้งานและ
มีศักยภาพที่สามารถใช้งานได้ถูกต้อง  

3. ในด้านผู้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ควรมีการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงคาดหวังจากความ
พยายามในด้านการใช้งานของผู้ใช้ เช่นการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน เข้าถึงได้ง่าย สามารถสร้าง
แรงจูงใจเชิงอารมณ์เพื่อกระตุ้นการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และด้านคาดหวังด้านประสิทธิภาพสามารถตอบโจทย์การ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มโอกาสการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
   ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ เพ่ิมเติมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น รูปแบบการทำสื่อ ด้าน
เทคนิคในการพัฒนาสื่อ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบความตั ้งใจใช้บริการชำระเง ินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี
การศึกษา 2565 จำนวน 240 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
 ผลการวิจัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความตั ้งใจใช้บริการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน มี 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มี 3 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วย การสนับสนุนให้ใช้บริการ การแนะนำให้ใช้บริการ และการตัดสินใจใช้บริการ องค์ประกอบการรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน มี 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความง่ายในการเรียนรู้วิธีการใช้งาน ความชัดเจนและความเข้าใจในระบบบริการ และ
ความง่ายในการฝึกฝนให้มีความชำนาญ องค์ประกอบการรับรู้ประโยชน์ มี 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความรวดเร็วในการชำระ
เงิน ความสะดวกในการชำระเงิน และความมีประโยชน์ต่อการชำระเงิน องค์ประกอบการรับรู้ความเสี่ยงของโควิด 19 มี 3 ตัว
บ่งชี้ ประกอบด้วย ความกังวลที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรค ความไม่สะดวกในการชำระเงินด้วยเงินสด และความกังวลต่อเชื้อ
โรคที่มีอยู่บนเงินสด 
 
คำสำคัญ: โมเดลการวัด, บริการชำระเงิน, สมาร์ทโฟน 
 

Abstract 
 

 The research aims to verify a model of intention factor analysis of making electronic payment on 
smartphone with empirical data. The research samples were 240 Udon Thani Rajabhat University students 
in academic year 2022, which were selected by stratified random sampling. The data was collected using 
questionnaires and was analyzed by using confirmatory factor. 
 The results found that the model was consistent with the empirical data. The intention of making 
electronic payment on smartphone consists of 4 components, and 12 indicators; namely 3 indicators of 
subjective norms components, consisting of service support, service recommendation, and the decision to 
use the service. The perception in the ease-of-use component has 3 indicators, which are the ease of 
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learning how to use, clarity and understanding of the service system, and the ease of training to be 
proficient. For the benefit perceived component, there are 3 indicators, which are speed of payment, ease 
of payment, and benefits of payment. For the perception of the risk of COVID-19 component, there are 3 
indicators: concerns over the spread of the disease; Inconvenience of paying with cash, and concerns about 
germs that are present on cash. 
 
Keywords: Measurement Model, Payment, Smartphone 
 

บทนำ 
 จากแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) ที่ต้องการส่งเสริมให้รูปแบบการชำระเงิน
ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Payment ให้เป็นทางเลือกหลักในการ
ชำระเงิน ภายใต้ระบบการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ (Bank of 
Thailand, 2018) ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์มีการพัฒนาแอปพลิเคชันทางการเงิน เพื่อให้บริการและตอบสนองการเข้าถึงข้อมูล
ทางการเงินแก่ประชาชนในยุคดิจิทัล ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไป มาตรการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ ที่ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด การจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด การปิดสถานที่ให้บริการต่าง ๆ ชั่วคราว 
รวมไปถึงนโยบายการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) และความพยายามในการลดการสัมผัสการใช้เงินสด ทำให้
ประชาชนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่โลกออนไลน์และต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น (Bank of Thailand, 2021) จาก
ข้อมูลสถิติในปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 พบว่าประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการทำธุ รกรรมชำระเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2564 มีอัตราการเติบโตเชิงปริมาณการทำธุรกรรมจำนวนรายการต่อ
คนสูงถึงร้อยละ 54.46 และช่องทาง internet & mobile banking ได้รับความนิยมสูงสุด (Bank of Thailand, 2022) 
 จากการศึกษาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการชำระเงินในช่วงสถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษา Generation 
X ในประเทศฮังการี ที่ใช้โทรศัพท์ในการชำระเงิน (A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021) หรือมีการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจชำระเงินผ่านธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
(Siripan Saetim, 2020) แต่ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมหลายองค์ประกอบที่มีผลต่อความตั้งใจ ใช้บริการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟนมาพิจารณารวมกัน ซึ่งประกอบไปด้วย การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความเสี่ยงของโควิด 19 (COVID-19) 
 ปัจจุบันโครงสร้างประชากรไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป ประชากรที่เกิด
ในช่วง พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2548 ซึ่งรวมถึงนักศึกษาในปัจจุบันจะกลายเป็นประชากรวัยแรงงานที่มีสัดส่วนมากที่สุดเฉลี่ยร้อย
ละ 32.5 ของวัยแรงงานทั้งหมด ลักษณะเด่นของประชากรกลุ่มนี้ คือ การเติบโตในยุคที่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตพัฒนา
อย่างก้าวหน้า จึงคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและมีทัศนคติที่ต้องการสร้างฐานะทางการเงินให้มีความมั่งคั่งรวดเร็วที่สุด (Office of 
the Prime Minister, 2016) ทำให้สามารถเรียนรู้และยอมรับใช้งานเทคโนโลยีได้มากที่สุดกลุ่มหนึ่ง รวมถึงเทคโนโลยีทางด้าน
การชำระเงินค่าสินค้าและบริการบนแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน 
 จากข้อมูลข้างต้น จึงทำให้ผู ้วิจัยสนใจศึกษาโมเดลการวัดองค์ประกอบความตั ้งใจใช้บริการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษา เพื่อต้องการทราบองค์ประกอบความตั้งใจใช้บริการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน 
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โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่มีทักษะและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยีการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารในการนำไปพัฒนา แอปพลิเคชันทาง
การเงิน และธุรกิจร้านค้าในการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้งานมากที่สุด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ท

โฟน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 
กรอบแนวคิด 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดตัวแปรความตั้งใจใช้บริการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน มี 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

1. องค์ประกอบการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN) มี 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย การสนับสนุนให้ใช้บริการ การแนะนำให้
ใช้บริการ และการตัดสินใจใช้บริการ  

2. องค์ประกอบการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PEOU) มี 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความง่ายในการเรียนรู้วิธีการใช้
งาน ความชัดเจนและความเข้าใจในระบบบริการ และความง่ายในการฝึกฝนให้มีความชำนาญ  

3. องค์ประกอบการรับรู้ประโยชน์ (PU)  มี 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความรวดเร็วในการชำระเงิน ความ 
สะดวกในการชำระเงิน และความมีประโยชน์ต่อการชำระเงิน  

4. องค์ประกอบการรับรู้ความเสี่ยงของโควิด 19 (COVID 19) มี 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความกังวลที่มีต่อการแพร่
ระบาดของโรค ความไม่สะดวกในการชำระเงินด้วยเงินสด และความกังวลต่อเชื้อโรคที่มีอยู่บนเงินสด  

 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบแนวคิดดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการสังเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
องค์ประกอบ ตัวแปรสังเกตได้ แหล่งอ้างอิง 
การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง 
(SN)  

การสนับสนุนให้ใช้บริการ A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021) 
การแนะนำให้ใช้บริการ A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021) 
การตัดสินใจใช้บริการ  A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021) 

การรับรู้ความ
ง่ายในการใช้
งาน (PEOU) 

ความง่ายในการเรียนรู้วิธีการใช้งาน A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021) 
ความชัดเจนและความเข้าใจในระบบ
บริการ 

A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021) 

ความง่ายในการฝึกฝนให้มีความชำนาญ A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021) 
การรับรู้
ประโยชน์ 
(PU)   

ความรวดเร็วในการชำระเงิน A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021), Nattapol 
Suttisaksri (2020) 

ความสะดวกในการชำระเงิน A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021), Nattapol 
Suttisaksri (2020) 
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องค์ประกอบ ตัวแปรสังเกตได้ แหล่งอ้างอิง 
ความมีประโยชน์ต่อการชำระเงิน A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021), Nattapol 

Suttisaksri (2020) 
การรับรู้ความ
เสี่ยงของโควิด 
19 (COVID 
19) 

ความกังวลที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรค A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021) 
ความไม่สะดวกในการชำระเงินด้วยเงิน
สด 

A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021) 

ความกังวลต่อเชื้อโรคที่มีอยู่บนเงินสด A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021) 

 
จากการสังเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา พบว่า  โมเดลการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้บริการชำระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มี 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 
องค์ประกอบการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN องค์ประกอบการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PEOU) องค์ประกอบการรับรู้
ประโยชน์ (PU)  และองค์ประกอบการรับรู้ความเสี่ยงของโควิด 19 (COVID 19) โดยกำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดัง
ภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนด
ขนาดตัวอย่าง จำนวน 240คน (Hair et al., 2014) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จำแนก
ตามคณะ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบ
คุณภาพดังต่อไปนี้ 
  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบพัฒนาแบบสอบถาม 
  2.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของสำนวนและภาษาที่ใช้ โดยคำถามแต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 
  2.3 ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.865 – 0.897 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมี
ระดับความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถนำไปใช้ได้ (Nunnally, 1978) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้  
  1.  การกำหนดข้อมูลจำเพาะโมเดล (Specification of model) คือ การกำหนดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างใน 
แต่ละองค์ประกอบของโมเดล 
  2.  การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of model) คือ การระบุว่าโมเดลสามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่าเดียวหรือไม่  
  3.  ประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter estimation from the model) คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (A Maximum Likelihood) 
  4.  การทดสอบความกลมกลืนสอดคล้อง (Goodness of fit test) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล (Model 
validation) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล (ดังตารางที ่2) 
  5.  การปรับโมเดล (Model adjustment) ในกรณีที่โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องมีการ
ปรับแก้โมเดลเพื่อให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่ จนกว่าโมเดลที่วิเคราะห์ใหม่จะสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  6.  การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการคำนวณมาใช้ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์โมเดล 
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ตารางที ่2 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนโมเดล 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 

ค่าไคสแควร์ (Chi-square: 2 ) ค่า P มากกว่า 0.05 Jöreskog and Sörbom (1993)  

ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  

(Relative chi-square: 2 /df) 
มีค่าต่ำกว่า 2.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  0.90 
Kelloway (2015) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า 0.90 
Kelloway (2015) 

ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized root mean square 
residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 
Schumacker & Lomax (2010)  

 

ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 
Schumacker & Lomax (2010)  

 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (จำนวน 173 ราย, ร้อยละ 72.08) มีอายุ
ระหว่าง 21 – 25 ปี (จำนวน 136 ราย, ร้อยละ 56.67) และมีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท (จำนวน 107 ราย, ร้อยละ 44.58) 
 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ทำการ
ปรับโมเดลโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น โดยให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งหลังจาก

ปรับแบบจำลองแล้วเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ ( 2 ) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ ( 2 / df ) ค่า
ดัชนีวัดระดับควากลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (AGFI) ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(RMSEA) และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงดังตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืน 

ก่อนปรับโมเดล แปลผล หลังปรับโมเดล แปลผล 

2  ค่า P มีค่ามากกว่า 0.05 0.000 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.114 
ผ่านเกณฑ์ 

2 /df มีค่าต่ำกว่า 2.00 2.501 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1.266 
ผ่านเกณฑ์ 

GFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.92 ผ่านเกณฑ์ 0.96 ผ่านเกณฑ์ 
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ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืน 

ก่อนปรับโมเดล แปลผล หลังปรับโมเดล แปลผล 

AGFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.87 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.93 
ผ่านเกณฑ์ 

Standardized 
RMR 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.067 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.044 
ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.079 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.033 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบความตั้งใจใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.58 - 0.87 เมื่อพิจารณา
จากค่าสถิติที ( t ) พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่
น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย  
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.60 – 0.87 มีค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.37 – 0.75 โดยตัวบ่งชี้การแนะนำให้
ใช้บริการ (X2) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PEOU) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.74 
– 0.77 มีค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.55 – 0.59 โดยตัวบ่งชี้ความง่ายในการฝึกฝนให้มีความชำนาญ (X6) มีน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 การรับรู้ประโยชน์ (PU) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.86 มีค่า
ความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.74 โดยตัวบ่งชี้ความสะดวกในการชำระเงิน (X8) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
สูงสุด 
 การรับรู้ความเสี่ยงของโควิด 19 (COVID19) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
0.72 – 0.86 มีค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.52 – 0.74 โดยตัวบ่งชี้ความกังวลที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรค (X10) มี
น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความตั้งใจใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนักองค์ประกอบ 

มาตรฐาน t  ..ES  2R  

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN) 
X1: การสนับสนุนให้ใช้บริการ 
X2: การแนะนำให้ใช้บริการ 
X3: การตัดสินใจใช้บริการ 

0.86 
0.87 
0.60 

14.90** 
15.05** 
9.78** 

0.048 
0.053 
0.059 

0.73 
0.75 
0.37 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PEOU) 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

476 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนักองค์ประกอบ 

มาตรฐาน t  ..ES  2R  

X4: ความง่ายในการเรียนรู้วิธีการใช้งาน 
X5: ความชัดเจนและความเข้าใจในระบบบริการ 
X6: ความง่ายในการฝึกฝนให้มีความชำนาญ 

0.74 
0.76 
0.77 

12.39** 
12.72** 
12.82** 

0.045 
0.047 
0.047 

0.55 
0.58 
0.59 

การรับรู้ประโยชน์ (PU) 
X7: ความรวดเร็วในการชำระเงิน 
X8: ความสะดวกในการชำระเงิน 
X9: ความมีประโยชน์ต่อการชำระเงิน 

0.72 
0.86 
0.58 

11.71** 
14.73** 
9.12** 

0.043 
0.040 
0.050 

0.51 
0.74 
0.33 

การรับรู้ความเสี่ยงของโควิด 19 (COVID19) 
X10: ความกังวลที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรค 
X11: ความไม่สะดวกในการชำระเงินด้วยเงินสด 
X12: ความกังวลต่อเชื้อโรคที่มีอยู่บนเงินสด 

0.86 
0.72 
0.81 

14.85** 
11.94** 
13.78** 

0.060 
0.059 
0.065 

0.74 
0.52 
0.65 

หมายเหตุ: **p< .01 
 

 
 

ภาพที่ 2 โมเดลการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาโมเดลการวัดองค์ประกอบความตั้งใจใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มี 4 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผล
เพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ดังต่อไปนี้ 
 1. องค์ประกอบด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1)การสนับสนุนให้ใช้
บริการ, 2)การแนะนำให้ใช้บริการ และ 3)การตัดสินใจใช้บริการ โดยตัวบ่งชี้การแนะนำให้ใช้บริการ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงที่สุด เท่ากับ 0.87 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021) ที่ทำการศึกษา 
Fintech payments in the era of COVID-19 : Factors influencing behavioral intentions of “Generration X” in 
Hungary to use mobile payment พบว่า กลุ่มอ้างอิงที่แนะนำ/สนับสนุนให้ใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
สมาร์ทโฟน อาทิเช่น ครอบครัว เพื่อน ผู้มีชื่อเสียง ดารานักแสดง และผู้เชี่ยวชาญ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้บริการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน 
 2. องค์ประกอบด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PEOU) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1)ความง่ายใน
การเรียนรู้วิธีการใช้งาน, 2)ความชัดเจนและความเข้าใจในระบบบริการ และ 3)ความง่ายในการฝึกฝนให้มีความชำนาญ โดย
ตัวบ่งชี้ความง่ายในการฝึกฝนให้มีความชำนาญ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด เท่ากับ 0.77 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021) ที ่ทำการศึกษา Fintech 
payments in the era of COVID-19 : Factors influencing behavioral intentions of “Generration X” in Hungary 
to use mobile payment พบว่า ความง่ายในการใช้งานหรือขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน  
 3. องค์ประกอบด้านการรับรู้ประโยชน์(PU) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1)ความรวดเร็วในการชำระเงิน, 
2)ความสะดวกในการชำระเงิน และ 3)ความมีประโยชน์ต่อการชำระเงิน โดยตัวบ่งชี้ความสะดวกในการชำระเงิน มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด เท่ากับ 0.86 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021) ที่
ท ำ ก า ร ศ ึ ก ษ า  Fintech payments in the era of COVID-19 : Factors influencing behavioral intentions of 
“Generration X” in Hungary to use mobile payment พบว่า ปัจจัยด้านความสะดวกและรวดเร็วในการชำระค่าสินคา้/
บริการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Nattapol Suttisaksri (2020) ท ี ่ ท ำ ก า รศ ึ กษ า  Factors Affecting Intention to use Electronic Service via Mobile 
Banking of Government Saving Bank in Ratchaburi Province พบว่า ความสะดวกและรวดเร็วของการชำระเงินบน
แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากช่วยลดต้นทุน
และประหยัดเวลาในการทำธุรกรรมทางการเงิน 
 4. องค์ประกอบด้านการรับรู้ความเสี่ยงของโควิด 19 (COVID19) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1)ความ
กังวลที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรค, 2)ความไม่สะดวกในการชำระเงินด้วยเงินสด และ 3) ความกังวลต่อเชื้อโรคที่มีอยู่บนเงิน
สด โดยตัวบ่งชี้ความกังวลที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรค มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด เท่ากับ 0.86 ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ A.Daragmeh, C.Lentner, and J.Sagi (2021) ที่ทำการศึกษา Fintech payments in the era of COVID-
19 : Factors influencing behavioral intentions of “Generration X” in Hungary to use mobile payment พบว่ า 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กลุ่มตัวอย่างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระ
เงินด้วยเงินสดมาเป็นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) ผ่านสมาร์ทโฟนมากขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค   
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 สำหรับข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยขอนำเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  1.1 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN) ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) ผ่านสมาร์ทโฟน 
ควรให้ความสำคัญกับการแนะนำการใช้บริการ และการสนับสนุนให้ใช้บริการ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับทั้ง 2 
องค์ประกอบใกล้เคียงกัน 
  1.2 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PEOU) ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) ผ่าน
สมาร์ทโฟน ควรให้ความสำคัญกับความง่ายในการฝึกฝนให้มีความชำนาญในการใช้งาน ความชัดเจนและความเข้าใจในระบบ
บริการ และความง่ายในการเรียนรู้การใช้งาน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับทั้ง 3 องค์ประกอบใกล้เคียงกัน 
  1.3 การรับรู้ประโยชน์ (PU) ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) ผ่านสมาร์ทโฟน ควรให้
ความสำคัญกับความสะดวกในการชำระเงิน รองลงมาเป็นความรวดเร็วในการชำระเงิน และความมีประโยชน์ต่อการชำระเงิน 
ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรได้รับความสะดวกในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) ผ่านสมาร์ทโฟน 
  1.4 การรับรู้ความเสี่ยงของโควิด 19(COVID19) ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ผ่านสมาร์ทโฟน ควรให้ความสำคัญกับความกังวลที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรคมากที่สุด รองลงมาเป็นความกังวลต่อเชื้อโรค
ที่มีอยู่บนเงินสด และความไม่สะดวกในการชำระเงินด้วยเงินสด 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบความตั้งใจหรือตัวแปรปัจจัยด้านอื่น ๆ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมว่ายังมี
องค์ประกอบความตั้งใจหรือตัวแปรปัจจัยที่จะส่งผลต่อการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านสมาร์ท
โฟน อีกหรือไม่ อาทิเช่น องค์ประกอบหรือปัจจัยด้านความปลอดภัย ด้านความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด เนื่องจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านสมาร์ทโฟน ยังมีปัจจัย
เหล่านี้อยู่ด้วย 
  2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือปัจจัยด้านการคล้อยตาม
กลุ ่มอ้างอิง(SN) การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน(PEOU) การรับรู ้ประโยชน์(PU) และ การรับรู ้ความเสี ่ยงของโควิด 
19(COVID19) เพื่อประโยชน์ในการในการพัฒนาช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) ผ่านสมาร์ทโฟน 
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A Measurement Model of Components of Attitude to the Blockchain and 
Cryptocurrency of Udon Thani Rajabhat University’s Students       

เสกศิลป์  มณีศรี1 และ สมวรร ธนศรีพนิชชัย1 
1หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบทัศนคติที่มีต่อระบบบล็อกเชนและเงินดิจิทัล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 400 คน ด้วย
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
 ผลการวิจัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทัศนคติที่มีต่อระบบบล็อกเชนและเงินดิจิทัล
มี 3 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) องค์ประกอบความเชื่อมั่น มี 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ 
การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของผู้ให้บริการ และการคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 2) องค์ประกอบการรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน มี 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความง่ายในการเรียนรู้การใช้งาน ความง่ายในการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบบล็อก
เชน ความง่ายในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ และความง่ายในการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอื่น 3) องค์ประกอบการรับรู้
ประโยชน์ มี 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพการทำธุรกรรมทางการเงิน การเพิ่มความสามารถในการทำงาน 
และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางการเงิน 
 
คำสำคัญ:  โมเดลการวัด, บล็อกเชน, เงินดิจิทัล 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to examine the model for measuring the attitude component 
towards blockchain and cryptocurrency with empirical evidence. A survey was conducted among the Udon 
Thani Rajabhat University students for the academic year 2022 stratified randomly.  A total of 400 
questionnaires were collected from the respondents. The data were analyzed by Confirmatory Factor 
Analysis.  
 The empirical results demonstrated that the model was consistent with the data. The attitude 
component had mainly three elements and ten indicators namely, 1) Confidence in service quality 
component included three indicators which were the credibility of the service provider, service provider 
compliance, and the protection of client interests; 2) Perceived ease of use component included four 
indicators which were the ease of learnability, financial transaction, improving user skills with a system, and 
compatibility with other technologies; and 3) Perceived usefulness component included three indicators 
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which were the improvement the service quality, the increase in capacity, and the efficiency enhancement 
in financial transactions. 
 
Keywords: Measurement Model, Blockchain, Cryptocurrency 
 

บทนำ 
 จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนของระบบการทำงานด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะด้านธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ปัจจุบันได้มีการดำเนินธุรกิจและการลงทุนรูปแบบใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อก
เชน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เกิดคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) หรือเงินดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ความรวดเร็ว
จากการที่ไม่ต้องมีตัวกลางในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินอย่างเช่นธนาคาร ในขณะเดียวกันวิธีการทำงานของเทคโนโลยี
บล็อกเชนที่สามารถมาสร้างระบบที่กระจายอำนาจความเชื่อใจของตัวกลาง ทำให้ การทำธุรกรรมยังคงความถูกต้องและความ
ปลอดภัยในการทำธุรกรรมด้านการเงิน (พีรพงศ์ กนกเลิศวงศ์, 2564) อีกทั้งคริปโทเคอร์เรนซียังเป็นกระแสที่ถูกกล่าวถึงและมี
ผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ พิจารณาได้จากบัญชีผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากเดือนเมษายน 
2564 ที่มี 6.97 แสนบัญชี เพิ่มขึ้นเป็น 1.16 ล้านบัญชี ในเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกัน มี จำนวนบัญชีที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 66.71 ภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน (ชัชชญา อังคุลี, 2564) ปัจจุบันคริปโตเคอร์เรนซีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
อยู่ที่ 1,018,341,098,329 ดอลลาร์ (CoinMarketCap, 2022) เนื่องจากเงินดิจิทัลสามารถถูกใช้ในรูปแบบของการซื้อขาย 
แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการได้ด้วยการโอนจ่ายผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลจากบริษัทผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัล นอกจากนี้ คริปโทเคอร์เรนซียังถูกนำมาใช้ในการลงทุน โดยการถือครองไว้และใช้ในการเกร็งกำไรจากผลต่างของราคา
เช่นเดียวกันกับหุ้นหรือทองคำ รวมทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ และแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินจริงได้อีกด้วย  
 แม้ว่าการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลยังไม่ได้ถือว่าเป็นเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา ที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตาม
กฎหมาย (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2561) การทำธุรกรรมเงินดิจิทัลดังกล่าวในข้างต้นจึงเป็นการดำเนิน
กิจกรรมที่อาศัยความเชื่อมั่นและการทำข้อตกลงของผู้ใช้เงินดิจิทัลในตลาดเงินดิจิทัลเฉพาะกลุ่มเท่านั้น การลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัลจึงยังมีความเสี่ยงเพราะความผันผวนในมูลค่าของเงินดิจิทัลนั้นซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดเงินดิจิทัล (สำนัก
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2562) ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้บางส่วนนำไปใช้ในการเก็งกำไรจากการแลกเปลี่ยนค่าเงินดิจิทัลนั้น ๆ 
ด้วย อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำลังอยู่ ระหว่างการพิจารณาแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสม สำหรับ
บริการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทที่เป็นประโยชน์ต่อนวัตกรรมทางการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2565) 
 โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology acceptance model: TAM) ได้อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ไว้ว่า การ
รับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Davis, Bagozzi and Warshaw, 1989) นอกจากนี้ ยังมี
งานวิจัยหลายชิ้นที่กล่าวถึงความสำคัญของความเชื่อมั่น (Trust) ที่มีต่อการใช้งานระบบบล็อกเชนและเงินดิจิทัล อาทิ Sun, 
Dedahanov and Li (2021) ที่พบว่า ความเชื่อมั่นส่งผลต่อความตั้งใจลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 Fortino, Messina, Rosaci and Sarné (2020) พบว่า ความเชื่อมันที่มีต่อผู้ให้บริการระบบบล็อกเชนส่งผลต่อ
การใช้งานระบบดังกล่าว เช่นเดียวกับงาน จิรายุทธ์ ธราธรรุ่งเรือง และ พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ (2559) ที่พบว่า ความเชื่อมั่นที่มี
ต่อองค์กรอิสระที่มากำกับดูแล เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจใช้งานสกุลดิจิทัลลิบรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบทัศนคติที่มีต่อ
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ระบบบล็อกเชนและเงินดิจิทัล เพื่อยืนยันถึงตัวบ่งชี้ของตัวแปรที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อระบบบล็อกเชนและเงินดิจิทัล ได้แก่ 
การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และความเชื่อมั่น โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเติมเต็มองค์ความรู้ (body of knowledge) เกี่ยวกับเงินดิจิทัลให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื ่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดองค์ประกอบทัศนคติที ่มีต่อระบบบล็อกเชนและเงินดิจิทัลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 
กำหนดขนาดตัวอย่าง จำนวน 400 คน (Hair et al., 2014) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
จำแนกตามคณะ แล้วจึงทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้จำนวนตัวอย่างตามที่กำหนดไว้ ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ประชากรและจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 

คณะ ประชากร (คน) ตัวอย่าง (คน) 
วิทยาการจัดการ 3,356 95 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,906 110 
วิทยาศาสตร์ 1,745 49 
เทคโนโลย ี 1,387 39 
ครุศาสตร์ 3,587 101 
พยาบาลศาสตร์ 192 6 

รวม 14,173 400 
 

ที่มา: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2565) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วน
แรกเป็นคำถามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ส่วนที่
สอง เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบทัศนคติที่มีต่อระบบบล็อกเชนและเงินดิจิทัล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
เชื่อมั่น (Trust) ด้านการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) และด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease 
of Use) ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบตั้งแต่ระดับมากที่สุด
จนถึงน้อยที่สุด โดยมีข้ันตอนในการตรวจสอบคุณภาพดังต่อไปนี้ 
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  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบพัฒนาแบบสอบถาม 
  2.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของสำนวนและภาษาที่ใช้ โดยคำถามแต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 
  2.3 ทดสอบความเชื่อมัน (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.821 – 0.899 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมี
ระดับความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถนำไปใช้ได้ (Nunnally, 1978) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้  

  1. การกำหนดข้อมูลจำเพาะโมเดล (Specification of model) คือ การกำหนดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในแต่ละ
องค์ประกอบของโมเดล 
  2. การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of model) คือ การระบุว่าโมเดลสามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่าเดียวหรือไม่  
  3. ประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter estimation from the model) คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (A Maximum Likelihood) 
  4. การทดสอบความกลมกลืนสอดคล้อง (Goodness of fit test) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล (Model 
validation) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล (ดังตารางที่ 2) 
  5. การปรับโมเดล (Model adjustment) ในกรณีที่โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องมีการ
ปรับแก้โมเดลเพื่อให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่ จนกว่าโมเดลที่วิเคราะห์ใหม่จะสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  6. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการคำนวณมาใช้ในการ
อธิบายความสัมพันธ์โมเดล 
 
ตารางที่ 2 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนโมเดล 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 

ค่าไคสแควร์ (Chi-square: 2 ) ค่า P มากกว่า 0.05 Jöreskog and Sörbom (1993) 

ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  

(Relative chi-square: 2 /df) 

มีค่าต่ำกว่า 2.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  0.90 Kelloway (2015) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า 0.90 Kelloway (2015) 

ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Standardized root mean 
square residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 Schumacker & Lomax (2010) 
 

ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ มีค่าต่ำกว่า 0.05 Schumacker & Lomax (2010) 
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ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 

 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  (จำนวน 278 ราย, ร้อยละ 69.5) มีอายุ
ระหว่าง 20 - 21 ปี (จำนวน 302 ราย, ร้อยละ 75.5) และมีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท (จำนวน 198 ราย, ร้อยละ 49.5) 
 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ทำการ
ปรับโมเดลโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น โดยให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสั งเกตได้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งหลังจาก

ปรับแบบจำลองแล้วเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไคสแควร์ ( 2 ) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ ( 2 / df ) ค่าดัชนีวัด
ระดับควากลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (AGFI) ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) 
และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงดังตารางที ่3 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืน 

ก่อนปรับโมเดล แปลผล หลังปรับโมเดล แปลผล 

2  ค่า P มีค่ามากกว่า 0.05 0.000 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.064 
ผ่านเกณฑ์ 

2 /df มีค่าต่ำกว่า 2.00 3.423 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1.452 
ผ่านเกณฑ์ 

GFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.95 ผ่านเกณฑ์ 0.98 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.91 ผ่านเกณฑ์ 0.96 ผ่านเกณฑ์ 
Standardized 
RMR 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.020 
ผ่านเกณฑ์ 

0.011 
ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.078 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.034 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบทัศนคติที่มีต่อระบบบล็อกเชนและเงินดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานีทั้ง 10 ตัวบ่งชี้ พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.83 - 0.90 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที (t) 
พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถ
อธิบายได้อย่างมีความหมาย  
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ความเชื่อมั่น (TRUST) ตัวบ่งชี้ทั ้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.86 – 0.90 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.74 – 0.81 โดยตัวบ่งชี้ความน่าเชื่อถือ
ของผู้ให้บริการ (X1) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
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 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PEOU) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.84 
– 0.89 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.71 – 0.80 โดยตัวบ่งชี้ความง่ายในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (X6) มีน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 การรับรู้ประโยชน์ (PU) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.83 – 0.89 มีค่า
ความเที ่ยง (R2) อยู ่ระหว่าง 0.69 – 0.79 โดยตัวบ่งชี ้การปรับปรุงคุณภาพการทำธุรกรรมทางการเงิน  (X8) มีน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทัศนคติที่มีต่อระบบบล็อกเชนและเงินดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ SFL t S.E. R2 

ความเชื่อมั่น (TRUST) 
X1: ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ 
X2: การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของผู้ให้บริการ 
X3: การคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

0.90 
0.87 
0.86 

22.79** 
21.51** 
21.19** 

0.035 
0.035 
0.036 

0.81 
0.75 
0.74 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PEOU) 
X4: ความง่ายในการเรียนรู้การใช้งาน 
X5: ความง่ายในการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบบล็อกเชน 
X6: ความง่ายในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ 
X7: ความง่ายในการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอื่น 

0.84 
0.86 
0.89 
0.88 

20.63** 
21.28** 
22.62** 
21.92** 

0.036 
0.037 
0.034 
0.034 

0.71 
0.75 
0.80 
0.77 

การรับรู้ประโยชน์ (PU) 
X8: การปรับปรุงคุณภาพการทำธุรกรรมทางการเงิน 
X9: การเพิ่มความสามารถในการทำงาน 
X10: การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางการเงิน 

0.89 
0.86 
0.83 

22.26** 
21.12** 
19.80** 

0.034 
0.035 
0036 

0.79 
0.74 
0.69 

หมายเหตุ: **p< .01; SFL คือ น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน     
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ภาพที่ 1 โมเดลการวัดองค์ประกอบทัศนคติที่มีต่อระบบบล็อกเชนและเงินดิจิทัล 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ดังต่อไปนี้ 

1. ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทัศนคติที่มีต่อระบบบล็อกเชนและเงินดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี พบว่าแบบจำลองที่ผู้วิจัยใช้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบทัศนคติที่มีต่อ
ระบบบล็อกเชนและเงินดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ 10 ตัวแปร ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านความเชื่อมั่น ประกอบด้วยตัวแปร ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของผู้ให้บริการ การ
คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ องค์ประกอบด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ประกอบด้วยตัวแปร ความง่ายในการ
เรียนรู้การใช้งาน ความง่ายในการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบบล็อกเชน ความง่ายในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ  ความ
ง่ายในการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอื่น และองค์ประกอบด้านการรับรู้ประโยชน์ ประกอบด้วยตัวแปร การปรับปรุงคุณภาพ
การทำธุรกรรมทางการเงิน การเพิ่มความสามารถในการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยตัว
แปรในแบบจำลองมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย โดยมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
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2. องค์ประกอบด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน พบว่าตัวแปรเรื่องความง่ายในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญมี
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Albayati, Kim and Rho(2020) ที่พบว่าความง่ายในการมีทักษะ
การใช้ระบบหรือแอพพลิเคชันด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือสกุลเงินดิจิทัลมีผลต่อทัศนคติในการยอมรับการใช้เทคโนโลย ี

3. องค์ประกอบด้านความเชื่อมั ่น พบว่า ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพงศ์ กนกเลิศวงศ์ (2564) ที่ทำการศึกษาเรื่องเงินดิจิทัลกับเสรีภาพทางการเงินสู่ระบบเศรษฐกิจ
ประเทศไทย พบว่าความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ออกเหรียญเป็นปัจจัยหนึ่งที ่มีผลกระทบต่อการยอมรับการใช้เงินดิจิทัล
ภายในประเทศ เหตุผลเพราะความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือองค์กรนั้นเป็นส่วนในการสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีผลประโยชน์ร่วมและผู้มีส่วนได้เสีย 

4. องค์ประกอบด้านการรับรู้ประโยชน์ พบว่ามีผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและเงินดิจิทัล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล พิสูตร และ ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2565) ที่ศึกษาเรื่องการรับรู้และ ทัศนคติของประชาชน
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ระบบตลาดแลกเปลี่ยนแบบไร้ตัวกลาง  (Uniswap) ในประเทศไทย พบว่าด้านการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ระบบตลาดแลกเปลี่ยนแบบไร้
ตัวกลาง (Uniswap) ในระดับความสำคัญมาก 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

 จากผลการศึกษาโมเดลการวัดองค์ประกอบทัศนคติที ่ม ีต่อระบบบล็อกเชนและเงินดิจิทัลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว่าทัศนคติด้านความน่าเชื่อถือ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์
เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยองค์ประกอบด้านความเชื่อมั่น ปัจจัย
ด้านความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการระบบบล็อกเชนและเงินดิจิทัลเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติด้านความเชื่อมั่นต่อการใช้งานที่
มีค่าน้ำหนักมากที่สุด ดังนั้นหากในการทำธุรกรรมเงินดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนในเงินดิจิทัล การมีตล าดเงินดิจิทัลหรือ
บริษัทผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ อาจช่วยส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ระบบบล็อกเชนและเงิน
ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีมีผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ได้รับใบอนุญาตหลายราย เช่ น 
BITKUB, SatangPro และ Zipmex เป็นต้น และในการใช้งานระบบบล็อกเชนจากมีผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัล มีระบบการใช้งานที่ง่ายต่อการทำให้ผู้ใช้เกิดทักษะในการใช้ระบบ จะเป็นปัจจัยเสริมต่อทัศนคติการใช้งานมากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเพียงกลุ่ม
เดียว ดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเติมถึงกลุ่มตัวอย่างอื่น รวมถึงการปรับปรุงตัวแปรในองค์ประกอบแต่ละด้านที่ทำให้ได้ทัศนคติด้าน
อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น 
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การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันการรบัรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้าของผูบ้ริโภค 
ในจังหวัดอุดรธาน:ี กรณีศึกษา อาหารเวียดนาม ตรา “วีทีแหนมเนือง” 

Confirmatory factor analysis of consumer perceptions of brand authenticity  
in Udon thani province: a case study of the Vietnamese food brand, “Vt Namnueng.” 

อนุศักดิ์  รัตนกนกกาญจน์1  และ พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์1  
1คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ถึงความ
แท้จริงของตราสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี : กรณีศึกษา อาหารเวียดนาม ตรา “วีทีแหนมเนือง”  โดยกำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างคือ  ผู้บริโภคที่รู้จักและสนใจซื้ออาหารเวียดนามตรา “วีทีแหนมเนือง” ในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 400 ราย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ผลจากการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี 
กรณีศึกษา อาหารเวียดนามตรา “วีทีแหนมเนือง” มี 4 องค์ประกอบ 12 ตัวแปร ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โดยพิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (
2 ) มีค่าเท่ากับ 72.108 ที่องศาอิสระ (df) 47 P-value  เท่ากับ 0.011 ค่าไค-สแควร์

สัมพัทธ์ (
2 /df) เท่ากับ 1.534  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.955  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง

เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.990 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) เท่ากับ 0.986 ค่า
รากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.046  และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) เท่ากับ 0.033  
 
คำสำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, การรับรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้า, วีที แหนมเนือง 

 

Abstract 
 

  This research aimed to evaluate the coherence of the validated component measurement model 
for consumer perceptions of brand authenticity in Udon Thani Province: a case study of the V ietnamese 
food brand, “VT NAMNUENG”. The sample consisted of 400 consumers who know and are interested in 
buying the Vietnamese food brand “VT Namnueng” in Udon Thani Province. The research instrument was 
a questionnaire with a 5 point rating scale.  The data were analyzed by confirmatory factor analysis.  The 
results of the research showed that the factors affecting consumer perceptions of brand authenticity in 
Udon Thani province consist of 4 components, and 12 variables, which are consistent with the empirical 

data, based on the chi-square (
2 ) which is 72.108 at the degree of freedom 47 P-value 0.011. The relative 
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chi-square value (
2 /df) is 1.534. The goodness of fit (GFI) is 0.955. The comparative fit index (CFI) is .990. 

The Tucker–Lewis index (TLI) is 0.986. The root means square error of approximation (RMSEA) is 0.046 and 
the standardized root mean square residual (Standardized RMR) is .033. 
 
Keywords: Confirmatory factor analysis, Perceived brand authenticity, VT Namnueng 
 

บทนำ 
 สภาพสังคมในปัจจุบันมีลักษณะเฉพาะมากขึ้นเรื่อย ๆ  ด้วยสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน โรคติดต่อ เสถียรภาพทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ส่งผลต่อภาวะ
ความเครียด ความวิตกกังวล มนุษย์จึงพยายามแสวงหาความแท้จริ งในชีวิตประจำวัน เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับความไม่
แน่นอนนี้  การแสวงหานี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการเป็นเจ้าของ “ความแท้จริง” จึงเป็นความทะเยอทะยานของ
มนุษย์  ซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานที่สำคัญของการตลาดร่วมสมัย (Brown, Kozinets, & Sherry, 2003) ในด้านของการบริโภค
อาหารยุคปัจจุบัน มนุษย์ไม่เพียงต้องการบริโภคอาหารให้อิ่มท้องเท่านั้น แต่ต้องการความแท้จริงจากตราสินค้า คุณค่าแท้จริง
ด้านโภชนาการ และความสามารถในการป้องกันโรคของอาหาร (ชนัดดา ศิริพล, 2564) ซึ่งความแท้จริงดังกล่าว มีอิทธิพลต่อ
ความตั ้งใจซื ้อของผู ้บริโภค (Assiouras, Liapati, Koniordos, and Kouletsis, 2015) และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง
เอกลักษณ์ของตรา (Beverland, & Michael, 2005)   
 จากการสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2563) พบว่า สถานการณ์สุขภาพของคนไทย 
ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDS) ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง
และหัวใจ โรคอ้วนลงพุง โรคถุงลมโป่งพองและโรคความดันโลหิตสูง ที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิต  โดย
ในประเทศไทยในแต่ละปีมีจำนวนผู้เสียชีวิต เกือบ 400,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของจำนวนการตายทั้งหมด  ด้วยเหตุ
นี้กระแสการรักสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ จึงได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งผู้บริโภคเชื่อ
ว่าจะช่วยป้องกันโรค เยียวยาสุขภาพกายและใจให้ดีขึ้น (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , 2563) จากการสำรวจของ 
Nielsen Thailand (2018) พบว่าประชากรไทยโดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมรับประทานอาหารนอกบ้านมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน  
นิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ร้านอาหารที่ผู้บริโภคนิยมรับประทาน คือ ร้านอาหารเวียดนาม เนื่องจากเป็นอาหารเพื่อ
สุขภาพ  มีความเรียบง่าย และมีส่วนผสมที่เน้นผักสดเป็นหลัก (คมชัดลึก, 2565)  
 วีที แหนมเนือง เป็นร้านอาหารต้นตำรับแหนมเนืองในจังหวัดอุดรธานี เปิดกิจการมายาวนานกว่า 50 ปี ซึ่งคำว่า 
แหนมเนือง เพี้ยนมาจาก แนม เหนือง  ที่แปลว่า หมู ปิ้ง  เป็นอาหารชาววังของชาวเวียดนามสมัยโบราณ วีที แหนมเนือง เป็น
ตราที่นำเสนอ ความแท้จริงของอาหารเวียดนาม โดยยึดมั่นหลักการ “ความตั้งใจส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับทุกคน คัดสรรอาหารที่ดี 
มีคุณภาพ (Good Quality) อาหารที่ดีต่อสุขภาพ (Good Health) และเป็นอาหารที่สร้างความสุขให้กับทุกคน” จากหลักการ
ดังกล่าวเปรียบเสมือนการส่งมอบสัญลักษณ์แห่งสุขภาพ ซึ่งมีการใช้ตราสัญลักษณ์เน้นสีเขียวที่สื่อถึงอาหารจากธรรมชาติ 
สร้างความต่อเนื่องโดยมีการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการสัมผัสตราแก่ผู้บริโภค มีการสร้างความน่าเชื่อถือและความสื่อสัตย์
โดยการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน มีการลงทุนสร้างฟาร์มผักปลูกแบบไร้ดินและปลอดสารเคมี และที่สำคัญ
มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคซึ่งเปรียบเสมือนการปรุงอาหารให้คนในครอบครัวได้รับประทาน เหล่านี้ คือปัจจัยของความแท้จริง
ของตราส่งผลให้ผู้บริโภครู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้า (Kumar & Kaushik, 2022) ว่าหากต้องการรับประทานอาหาร
เวียดนามที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพต้องที่ วีที แหนมเนือง (วีทีแหนมเนือง, 2565) 
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 ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ถึงความ
แท้จริงของตราสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี : กรณีศึกษา อาหารเวียดนาม ตรา “วีทีแหนมเนือง” ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบทางทฤษฎี (theory testing) โดยวิธีการทางสถิติกับความสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลจากการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนากลยุทธ์ตราสินค้า  เช่น การสร้างตรา การสร้างความแท้จริง การสร้างคุณค่า และการสร้างภาพลักษณ์  
รวมถึงส่งเสริมโอกาสในการเติบโตธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานีที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้าของ
ผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี : กรณีศึกษา อาหารเวียดนาม ตรา “วีทีแหนมเนือง” 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) คณะผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1.1 ประชากร 
   ประชากรที่ใช้สำหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผู้บริโภคที่รู ้จักและสนใจซื้อสินค้าตรา วีที แหนมเนือง ที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดอุดรธานีซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน  ทั้งนี้ข้อมูลประชากรในจังหวัดอุดรธานี จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุจำนวน
ประชากร ปี 2564 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 1,566,510 คน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) 
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   ตัวอย่างสำหรับงานวิจัยนี้ คือ ผู้บริโภคที่รู้จักและสนใจซื้อสินค้าตรา วีทีแหนมเนือง ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี 
ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จากแนวคิดของแฮร์และคณะ (Hair, et. al., 2010) กล่าวถึงการวิเคราะห์
องค์ประกอบต้องมีจำนวนมากกว่า 100 คนขึ้นไป และสุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณาและรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ 
(2557) กำหนดกลุ่มตัวอย่างไม่ต่ำกว่า 100 คน มีอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจำนวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรควรจะ
เป็น 20:1 ดังนั้นงานวิจัยนี้ มี 4 องค์ประกอบ 12 ตัวแปรสังเกตได้ ขนาดตัวอย่างจึงเท่ากับ 120 คน เพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจ
การทดสอบ (Power of test)   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้าของผู้บริโภคใน
จังหวัดอุดรธานี : กรณีศึกษา อาหารเวียดนาม ตรา “วีทีแหนมเนือง” จึงกำหนดกลุ่มอย่างเป็น 400 คน  โดยการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน  (Multi-stage Sampling)  ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเพื่อสุ่มเลือกอำเภอในจังหวัดอุดรธานี 
จากทั้งหมด 20  อำเภอ ได้แก่  เมือง กุดจับ ประจักษ์ศิลปาคม หนองหาน หนองแสง หนองวัวซอ กุมภวาปี เพ็ญ พิบูลย์รักษ์ 
โนน สะอาด บ้านผือ กู่แก้ว ไชยวาน ทุ่งฝน สร้างคอม ศรีธาตุ บ้านดุง วังสามหมอ น้ำโสม และนายูง จากการสุ่มจับฉลากเลือก
อำเภอ ได้  10  อำเภอ ได้แก่ เมือง  ประจักษ์ศิลปาคม  หนองวัวซอ กุมภวาปี เพ็ญ  วังสามหมอ ไชยวาน ศรีธาตุ โนนสะอาด 
และนายูง 
 ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Sampling) โดยกำหนดขนาดตัวอย่างจากจังหวัดที่เป็นตัวแทน
จากขั้นตอนที่ 1 โดยใช้เกณฑ์ประชากรทั้งหมดที่ทำการสุ่ม คือ 400 คน ซึ่งมีสัดส่วนของจำนวนตัวอย่างจากการคำนวณได้
ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

อำเภอ จำนวนประชากร ร้อยละ จำนวนตัวอย่าง  

เมืองอุดรธานี 414,060 42.70 171 

ประจักษ์ศิลปาคม 25,621 2.64 11 

หนองวัวซอ 63,520 6.55 26 

กุมภวาปี 123,795 12.77 51 

เพ็ญ 116,190 11.98 48 

วังสามหมอ 58,995 6.08 24 

ไชยวาน 39,562 4.08 16 

ศรีธาตุ 48,968 5.05 20 

โนนสะอาด 50,157 5.17 21 

นายูง 28,823 2.97 12 

รวม 969,691 100 400 

ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน, 2565 
 

 ขั้นที่ 3 การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้บริโภคที่รู้จักและสนใจซื้ออาหารเวียดนามตรา วีทีแหนม
เนือง และเต็มใจที่จะตอบแบบสอบถาม จากจำนวนตัวอย่างในขั้นตอนที่ 2 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
    คณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี : 
กรณีศึกษา อาหารเวียดนาม ตรา “วีทีแหนมเนือง” 4 ด้าน คือ ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ความต่อเนื่อง (Continuity)  
ความซื่อสัตย์ (Integrity)  และสัญลักษณ์นิยม (Symbolism)  (Kumar & Kaushik, 2022) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale)  ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด มีการตรวจสอบความตรง
ด้านเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้อง
ของสำนวนและภาษาที่ใช้ และทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (try out) ที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 30 ชุด เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเที่ยงระหว่าง 0.875 -  0.905   
 3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 
     3.1 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่ออธิบายคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างรวมทั้งตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าความถี่ ( frequency) ร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้ ค่า
ความโด่ง การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ Bartlett’s Test การวิเคราะห์ค่า KMO ระหว่างตัวแปร 
12 ตัวแปร เพื่อนำเมทริกซ์สหสัมพันธ์ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไป 
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  3.2 วิเคราะห์ตรวจสอบองค์ประกอบของการรับรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี: 
กรณีศึกษา อาหารเวียดนาม ตรา “วีทีแหนมเนือง” ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบว่าองค์ประกอบของ
แบบวัดที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
 

ผลการวิจัย 
  1. การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวแปรสังเกตได้ด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และตรวจสอบการแจงแจงของข้อมูลจากค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า ข้อมูลมีแนวโน้มที่จะลู่เข้าสู่การแจกแจงปกติตาม
ทฤษฎีขีดจำกัดกลาง (The Central Limit Theorem) จึงมีความเหมาะสมที ่จะนำไปวิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
‘s Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ
และการวิเคราะห์พหุมิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัดการรับรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้าของ

ผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี : กรณีศึกษา อาหารเวียดนาม ตรา “วีทีแหนมเนือง” 

หมายเหตุ : ** มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค่าแนวทะแยง คือ ค่า Measures of Sampling Adequacy (MSA) 
  
 จากตารางที่ 2 ตัวแปรสังเกตได้ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (M = 3.81  ถึง  4.25)  มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1 ( SD =  0.709 ถึง 0.831)  มีความเบ้ (Skewness) (Sk = -0.533 ถึง 0.032) หรือความไม่สมมาตรของ
การแจกแจงในภาพรวม และความโด่ง (Kurtosis) (Ku = -1.217 ถึง -0.791) หรือความสูงของการแจกแจง มีค่าระหว่าง -2 
ถึง +2 และ -7 ถึง +7 ตามลำดับ  (Kline, 2011) แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาร่วมกับ
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ค่าความเบ้และความโด่งมีแนวโน้มที ่ข้อมูลจะลู ่เข้าสู ่การแจกแจงปกติตามทฤษฎีขีดจำกัดกลาง ( The Central Limit 
Theorem)  
  เมื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้โดยเมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Bartlett’ s test : x2= 2503.177,  df 
= 66, p = 0.000)  พบว่า ตัวแปรสังเกตได้สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะใช้สถิติวิเคราะห์
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์พหุมิติ โดยค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  
(KMO)   ซึ่งใช้ในการประเมินความเหมาะสมของข้อมูล มีค่าเท่ากับ 0.939  แสดงว่า ข้อมูลมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ เมื ่อพิจารณาค่าพิสัยของค่าความพอเพียงของการ เลือกตัวอย่าง (MSA) มีค่าระหว่าง 0.916 ถึง 0.962  
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 ทุกค่า (Kaiser & Rice, 1974) แสดงว่า ข้อคำถามมีความสัมพันธ์กัน เพียงพอที่สามารถนำมาใช้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างได้ และตัวแปรสังเกตได้ที่นำมาศึกษา มีความเป็นอิสระ การแจกแจงข้อมูลแบบปกติ 
 3. ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) การรับรู้ถึงความแท้จริงของตรา
สินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี: กรณีศึกษา อาหารเวียดนาม ตรา “วีทีแหนมเนือง” มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืน รายละเอียดดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี : 

กรณีศึกษา อาหารเวียดนาม ตรา “วีทีแหนมเนือง” 

ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ Factor 
Loading 

Composite 
Reliability 

(CR) 

Average 
Variance 
Extracted 

(AVE) 

t-value Square 
Multiple 

Correlation 
(R2) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 

ความน่าเชื่อถือ (Credibility) (α=0.905)  0.907 0.765   

     เป็นตราสินค้าที่ไม่หลอกลวงผู้บริโภค 
(Credibility1) 

0.868   17.370**                                                                                                                                0.753 

     เป็นตราสินค้าที่ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้
ไว้กับผู้บริโภค (Credibility2) 

0.913   18.725** 0.834 

     เป็นตราสินค้าที่มีความซื่อสัตย์ ไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค (Credibility3) 

0.841   N/A 0.708 

ความต่อเนื่อง (Continuity) (α=0.875)  0.874 0.698   

     เป็นตราสินค้าที่มีประวัติความเป็นมาอัน
ยาวนาน (Continuity1) 

0.803   15.025** 0.644 

     เป็นตราสินค้าที่ไม่ตกยุค (Continuity2) 0.854   16.425** 0.730 
     เป็นตราสินค้าที่อยู่รอดจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น (Continuity3) 

0.849   N/A 0.721 

ความซื่อสัตย์ (Integrity) (α=0.902)  0.903 0.756   
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ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ Factor 
Loading 

Composite 
Reliability 

(CR) 

Average 
Variance 
Extracted 

(AVE) 

t-value Square 
Multiple 

Correlation 
(R2) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 
     เป็นตราสินค้าที่ให้การตอบแทนกลับคืนสู่
ผู้บริโภค (Integrity1) 

0.839   17.758** 0.704 

     เป็นตราสินค้าที่ยึดหลักคุณธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ (Integrity2) 

0.876   19.141** 0.767 

     เป็นตราสินค้าที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
ของค่านิยมทางศีลธรรมที่ถูกต้อง  
(Integrity3) 

0.893   N/A 0.798 

สัญลักษณ์นิยม (Symbolism) (α=0.896)  0.897 0.744   

     เป็นตราสินค้าที่สะท้อนให้เห็นถึงการ
นำเสนอคุณค่าตามความต้องการของ
ผู้บริโภค  (Symbolism1) 

0.859   17.048** 0.739 

     เป็นตราสินค้าที่สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้บริโภคด้วยการนำเสนอตัวตนที่แท้จริง 
(Symbolism2) 

0.881   17.665** 0.776 

     เป็นตราสินค้าสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้บริโภค ด้วยการนำเสนอสิ่งที่ผู้บริโภคให้
ความสำคัญ (Symbolism3) 

0.847   N/A 0.717 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
การรับรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้า  
(Perceived Brand Authenticity)  

(α=0.900) 

 0.933 0.777   

     ความน่าเชื่อถือ (Credibility) 0.883   12.452** 0.780 
     ความต่อเนื่อง (Continuity) 0.889   11.828** 0.790 
     ความซื่อสัตย์ (Integrity) 0.844   12.555** 0.713 
     สัญลักษณ์นิยม (Symbolism) 0.909   N/A 0.826 

หมายเหตุ: **p< .01 
  
 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาคุณภาพของโมเดล จากการตรวจสอบความเชื่อมั่นรวมของตัวแปรแฝง (Composite 
Reliability: CR) และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) ซึ่งเป็น ค่าเฉลี่ย
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงที่ไปอธิบายตัวแปรสังเกตได้ โดยค่าความน่าเชื ่อมั ่นรวมของตัวแปรแฝง ( Composite 
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Reliability: CR) มีค่าระหว่าง 0.874 - 0.933   ซึ ่งมีค่ามากกว่า 0.60  (Fornell & Larcker, 1981)  ส่วนค่าเฉลี่ยความ
แปรปรวนที ่สก ัดได ้ (Average Variance Extracted: AVE) มีค ่าระหว ่าง 0.698 - 0.777  ซึ ่งค ่าท ี ่ ได ้มากกว ่า 0.50 
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000) แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรแฝงแต่ละตัว สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกต
ได้อย่างเป็นเอกภาพดี การประเมินโมเดลการวัดได้ หลักฐานที่ชัดเจนว่าการนิยามตัวแปรแฝงทั้งหมดถูกต้องและเชื่อถือได้  
  นอกจากนี ้ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ ์ แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha) มีค่าระหว่าง 0.875 -  0.905  ซึ่ง ทุกมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์มีความ
น่าเชื่อถือสูง (Zikmund et al., 2010)  
   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง  0.803 - 0.913 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที ( t ) พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มี
น้ำหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย  
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ความน่าเชื่อถือ (Credibility)  ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.841– 0.913  มีค่าความเที่ยง  (
2R ) อยู่ระหว่าง 0.708 – 0.834  โดยตัวบ่งชี้เป็นตรา

สินค้าที่ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้บริโภค (Credibility2) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 ด้านความต่อเนื่อง (Continuity)  ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้  มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.803 – 

0.854 มีค่าความเที่ยง (
2R ) อยู่ระหว่าง 0.644 – 0.730 โดยตัวบ่งชี้ เป็นตราสินค้าที่ไม่ตกยุค (Continuity2)  มีน้ำหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 ด้านความซื่อสัตย์ (Integrity)  ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.839 – 0.893 

มีค่าความเที่ยง (
2R ) อยู่ระหว่าง 0.704 – 0.798 โดยตัวบ่งชี้ เป็นตราสินค้าที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของค่านิยมทาง

ศีลธรรมที่ถูกต้อง  (Integrity3) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 ด้านสัญลักษณ์นิยม (Symbolism)  ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.847 – 

0.881 มีค่าความเที่ยง (
2R ) อยู่ระหว่าง 0.717 – 0.776 โดยตัวบ่งชี้ เป็นตราสินค้าที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคด้วยการ

นำเสนอตัวตนที่แท้จริง (Symbolism2)  มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  ทั้ง 4 ตัวแปรแฝง  พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง  0.844 - 0.909 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที ( t ) พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01  แสดงว่าทุกตัวแปร

แฝง มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย  มีค่าความเที่ยง (
2R ) อยู่

ระหว่าง 0.713 – 0.826  โดยตัวแปรแฝง สัญลักษณ์นิยม (Symbolism) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
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ตารางที่ 4 ค่าดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันการรับรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี : กรณีศึกษา อาหารเวียดนาม ตรา “วี
ทีแหนมเนือง” 

ค่าดัชนี 
เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา 
(Hair, et. al., 2010) 

ก่อนปรับ หลังปรับ 

ค่า แปลผล ค่า แปลผล 

(χ2) p-value 
มีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p > 0.05) 

90.020 
(50 df) 

(p = 0.000) 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

72.108 
(47 df) 

(p = 0.011) 
ผ่านเกณฑ์ 

χ2 / df  <2.00 1.800 ผ่านเกณฑ์ 1.534 ผ่านเกณฑ์ 

GFI >0.90 0.943 ผ่านเกณฑ์ 0.955 ผ่านเกณฑ์ 
CFI >0.95 0.984 ผ่านเกณฑ์ 0.990 ผ่านเกณฑ์ 
TLI >0.95 0.979 ผ่านเกณฑ์ 0.986 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA <0.06 0.056 ผ่านเกณฑ์ 0.046 ผ่านเกณฑ์ 
SRMR <0.08 0.035 ผ่านเกณฑ์ 0.033 ผ่านเกณฑ์ 

 

 
  จากตารางที่ 4  พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่า

ไค-สแควร์ (
2 ) ค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์ (

2 / df ) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) ค่ารากกำลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized 
RMR) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี 
 สรุปได้ว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี : 
กรณีศึกษา อาหารเวียดนาม ตรา “วีทีแหนมเนือง”  ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ภาพที่ 2 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบการรับรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี :  
กรณีศึกษา อาหารเวียดนาม ตรา “วีทีแหนมเนือง” 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
  จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี : 
กรณีศึกษา อาหารเวียดนาม ตรา “วีทีแหนมเนือง”  พบว่า ตัวแปรแฝงมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานตามลำดับ จากมากไป
น้อยที่สุด คือ สัญลักษณ์นิยม (Symbolism) ความต่อเนื่อง (Continuity) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) และความซื่อสัตย์ 
(Integrity)  ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ดังต่อไปนี้ 
 1. องค์ประกอบด้านสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) พบว่า ตัวแปรเป็นตราสินค้าที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค
ด้วยการนำเสนอตัวตนที่แท้จริง มีน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุด เนื่องจาก ตราสินค้า วีทีแหนมเนือง เป็นตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึง
ประวัติความเป็นมา โดยตัวอักษร วี มาจากชื่อของคุณย่าวีและ ที มาจากชื่อของคุณปู่ตวน  ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งรุ่นแรกและมีเชื้อ
สายเวียดนาม (วีทีแหนมเนือง, 2565)  การนำชื่อของผู้ก่อตั้งมาใช้มีส่วนช่วยสร้างเอกลักษณ์รวมถึงบุคลิกภาพของตราสินค้า  
(Brand personality) (Moutaftsi & Kyratsis, 2016) ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเวียดนาม โดยต้นตำหรับชาวเวียดนาม สามารถ
ส่งมอบประสบการณ์ตัวตนที่แท้จริงของตราสินค้าไปยังผู้บริโภค (ทิพย์กนก เวียงคำ และ เกิดศิริ เจริญวิศาล, 2565) เมื่อ
กล่าวถึงอาหารเวียดนาม ผู้บริโภคน้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก วีที แหมเนือง  สอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1997) อธิบายว่า 
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ตราสินค้าเป็นคุณค่าเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการรักษาเอกลักษณ์ เสริมเสร้างภาพลักษณ์
ของตนเอง  และแนวคิดของ Liao and Ma (2009) ว่า ผู้บริโภคบรรลุถึงประโยชน์ใช้สอยภายนอก ผ่านการบริโภคตราสินค้า 
คุณค่าเชิงสัญลักษณ์ของตราสินค้ามีบทบาทสำคัญในการสร้างความพึงพอใจในตราสินค้าของผู้บริโภค เนื่องจากจะทำให้
ผู้บริโภคแสดงตัวตนและคุณเชิงสัญญลักษณ์ของตรา  
 2. องค์ประกอบด้านความต่อเนื่อง (Continuity) พบว่า  ตัวแปรเป็นตราสินค้าที่ไม่ตกยุค มีน้ำหนักองค์ประกอบ
สูงสุด  เนื่องจากการปรับเปลี่ยนตราสินค้า (Rebrand) ให้ทันสมัยและต่อเนื่อง ส่งผลให้ตราสินค้าไม่ตกยุคและสร้างทัศนคตทิี่
ดีต่อตรา (Nhat Hanh Le, Ming Sung Cheng, Kuntjara, and Ting-Jun Lin, 2014) จากกรณีศึกษาของ วีที แหนมเนือง 
พบว่า ตราสินค้ามีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามยุคสมัย เพื่อให้ตราสินค้ามีภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ  สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Schallehn, Burmann, and Riley (2014) ที่ได้ศึกษาเกี ่ยวกับความแท้จริงของตราสินค้า การพัฒนา
แบบจำลองและการทดสอบเชิงประจักษ์ พบว่า ความต่อเนื ่องของการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า การปรับเปลี่ยน 
ปรับปรุงให้มีความทันสมัย ส่งผลให้ตราสินค้าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ นอกจากนี้ วีที แหนมเนือง ยังสร้างความ
ต่อเนื่องของตราสินค้า โดยเน้นการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงสไตล์ชีตของบริษัท (สี แบบอักษร ข้อความ นโยบาย การ
ให้บริการ ฯลฯ)  ในทุกสาขา เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการสร้างตรา วีทีแหนมเนือง และสร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บริโภคกับตรา วีทีแหนมเนือง 
 3. องค์ประกอบด้านความน่าเชื่อถือ (Credibility) พบว่า ตัวแปรเป็นตราสินค้าที่ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับ
ผู้บริโภค มีน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุด เนื่องจาก วีที แหนมเนือง ให้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้บริโภคตามแนวคิด คัดสรรอาหาร
ที่ดี มีคุณภาพ (Good Quality) อาหารที่ดีต่อสุขภาพ (Good Health) และเป็นอาหารที่สร้างความสุขใจให้กับทุกคน (วีที
แหนมเนือง, 2565) มีการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการปลูกโดยฟาร์มของบริษัท คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปรุง
อาหารอย่างพิถีพิถัน โดยมีการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีของตรา วีที แหนม
เนือง ไปยังผู้บริโภค ส่งผลให้ตรา วีที แหนมเนือง ได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภค  สอดคล้องกับ  Hilligoss and Rieh 
(2008) ที่อธิบายว่า ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญต่อตราสินค้า จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์การใช้บริการตรงกับคำสัญญาของ
บริษัทที่บอกกล่าวไปยังผู้บริโภค และ การศึกษาของ Loureiro and Panchapakesan (2017)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของผู้บริโภคต่อตราสินค้าที่มีความหรูหรา พบว่า ประสบการณ์การมีส่วนร่วมกับตราสินค้าและการส่งมอบคุณค่า ส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือต่อตราสินค้า 
 4. องค์ประกอบด้านความซื่อสัตย์ (Integrity)  พบว่า ตัวแปรเป็นตราสินค้าที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของค่านิยม
ทางศีลธรรมที่ถูกต้อง   มีน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุด  เนื่องจาก วีที แหนมเนือง มีความซื่อสัตย์ชัดเจนต่อแนวคิดและสิ่งที่
บริษัทประกาศหรือสื่อสารไปยังผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม และด้วยการบริหารงานของผู้บริหารที่เน้นการ
ดำเนินงานบนพื้นฐานทางศีลธรรมจากรุ่นสู่รุ่น (มาร์เก็ตพลัส, 2019)  ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค เคยรับประทานอาหารเวียดนามที่
มีคุณภาพก่อนหน้านี้เช่นไร ปัจจุบันยังคงรักษาคุณภาพและส่งมอบประสบการณ์และคุณค่าที่ดีของตรา วีที แหนมเนือง ไปยัง
ผู้บริโภคเช่นเดิม สอดคล้องกับ การศึกษาของ Garanti (2019) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าอย่างมีจริยธรรม ผลกระทบ
ต่อความภักดีและความตั้งใจในการเลือกตรา พบว่า การรับรู้ตราสินค้าอย่างมีจริยธรรมมีส่วนทำให้เกิดความผูกพันกับตราทาง
อารมณ์และสร้างความภักดีต่อตรา 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  จากการศึกษา พบว่า องค์ประกอบการรับรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี : กรณีศึกษา 
อาหารเวียดนาม ตรา “วีทีแหนมเนือง”  ด้านสัญลักษณ์นิยม เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักมากที่สุด ประกอบด้วย    เป็น
ตราสินค้าที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคด้วยการนำเสนอตัวตนที่แท้จริง เป็นตราสินค้าที่สะท้อนให้เห็นถึงการนำเสนอคุณค่า
ตามความต้องการของผู้บริโภค และ เป็นตราสินค้าสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค ด้วยการนำเสนอสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ 
ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการออกแบบสัญลักษณ์ภายในตราสินค้า ซึ่งเปรียบเสมือนบุคลิกภาพ สามารถ
แสดงคำมั่นสัญญา แนวคิดการบริหาร และความซื่อสัตย์ของธุรกิจที่มีต่อผู้บริโภค ดังนั้นการออกแบบตราสินค้า ต้องมีการสื่อ
ถึงตัวตนที่แท้จริง นำเสนอคุณค่าตามความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค   
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป   
     ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมปรียบเทียบผลการศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ถึงความแท้จริงของตราสินค้ากับ
ธุรกิจประเภทอื่นและธุรกิจประเภทเดียวกัน  
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การตัดสินใจซือ้เครื่องสำอางผ่านระบบออนไลนข์องผู้บรโิภคในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
Decision to Purchase Cosmetics Via Online System in Muang District,  

Ubon Ratchathani Province         
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ1  วิกานดา เกษตรเอี่ยม2  และ นรีนุช ยุวดีนิเวศ1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเครื่องสำอางผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี และ2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ได้จากการคำนวณตามสูตรของ Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามในเขตอุบลราชธานี ส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง , มีอายุ 21 – 30  ปี, การศึกษาระดับต่ำกว่า

ปริญญาตรี, มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และ ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท  
2. พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอาง พบว่า ผู้บริโภคในเขตอุบลราชธานี ส่วนใหญ่ซื้อเครื่องสำอางในระบบ

ออนไลน์ประเภทครีมบำรุงผิวหน้า, เลือกซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์เพราะสินค้าส่งถึงที่ , บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ คือ ตนเอง, ความถี่ในการซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์น้อยกว่าเดือนละครั้ง, ราคาที่ซื้อ
เครื่องสำอางในระบบออนไลน์ต่อครั้ง ต่ำกว่า 1,000 บาท และวัตถุประสงค์ในการซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์เพื่อใช้เอง 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ภาพรวม พบว่า การตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

สามารถแสดงรายละเอียด ดังนี้ ด้านการจัดจำหน่าย (�̅� = 4.55) ด้านราคา (�̅� = 4.40) ด้านผลิตภัณฑ์ (�̅� = 4.24) และ 

ด้านส่งเสริมการขาย (�̅� = 4.22) 
 
คำสำคัญ: การตัดสินใจซื้อ, เครื่องสำอาง, ระบบออนไลน์ 
 

Abstract 
 

 This research aims to 1 )  study the behavior of online consumers of cosmetics in Mueang District, 
Ubon Ratchathani Province and 2) study the factors affecting the online consumers’ selection of cosmetics 
in Muang District, Ubon Ratchathani Province. A sample of 400  people was calculated according to Taro 
Yamane's formula. The research instrument was a questionnaire. The statistics used in the research were 
frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The research results found that 
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1. Most of the respondents were female, aged 21-30 years, had lower than bachelor's degree, had 
an occupation of student, and most had an income of 10,001-20,000 baht 

2. Regarding the consumers’ buying behavior, it was found that most of the cosmetics consumers 
in Ubon Ratchathani buy facial creams online, and choose to buy cosmetics online because the products 
are delivered to them. It was also found that the person who affects the decision to buy the cosmetics 
online was themselves, that the frequency of buying cosmetics online was less than once a month, that 
the price of buying cosmetics online was lower than 1,000 baht per time, and that the purpose of buying 
the cosmetics online was for personal use. 

3. Concerning the overall factors affecting the decision to buy the cosmetics online, it was found 

that the decision was at the highest level, and the details can be shown as follows: distribution ((�̅� = 4.55), 

price ((�̅� = 4.40), product ((�̅� = 4.24), and promotion ((�̅� = 4.22). 
 

Keywords: Purchase Decision, Cosmetics, Online System 
 

บทนำ 
การใช้เครื่องสำอางจัดเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีมาแต่สมัยโบราณ มีการค้นพบว่า มีการใช้เครื่องสำอางมาตั้งแต่สมัย

อียิปต์โบราณ จีน อินเดีย และต่อมาจนถึงปัจจุบัน มีการนำวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิต และเมื่อผลิต
เครื่องสำอางแต่ละชนิดจะมีเครื่องหมายการค้าชัดเจน และ มีกรรมวิธีในการผลิตที่แน่นอน ทำให้เครื่องสำอางที่ผลิตขึ้นมี
คุณภาพ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ทำให้มีการเพิ่มการผลิต และพยายามปรับปรุงคุณภาพของเครื่องสำอางให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น (บริษัท สกินไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด, 2565) 

ตลาดเครื่องสำอาง เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง จากมูลค่าการตลาดกว่าหนึ่งแสนล้านบาท แม้ว่า สภาวะเศรษฐกิจ
หรือการเมืองจะเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถส่งผลต่ออัตราการเติบโตของตลาดความงามได้ หากแต่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
ผู้บริโภคมองว่าสินค้าในกลุ่มนี้เป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันไปแล้ว และถือเป็นเรื่องปกติถ้าจะกล่าวว่าตลาดกลุ่มนี้โตกว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศ ทั้งนี้การเติบโตของตลาดกลุ่มนี้อาจจะมาจากปัจจัยหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นการที่
ผู้บริโภคคำนึงถึงบุคลิกภาพของตนมากขึ้น สินค้ามีนวตักรรมใหม่ๆ มากขึ้น การเติบโตของ สังคมเมือง ทำให้มีกำลังซื้อมากขึ้น 
การเติบโตของ Social Network การที่ผู้บริโภคเน้นสินค้าที่มี ความหลากหลาย โดยยึดติดตรายี่ห้อน้อยลงและมุ่งเน้น ไป
ทางด้านคุณภาพและราคามากขึ้น และด้วย ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นแรงผลักดัน ให้ธุรกิจเครื่องสำอางมีการเติบโตไปเรื่อยๆ 
ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงของผู้ประกอบการโดยผู้ประกอบการต่างต้องลงทุนในด้านต่างๆ แบบครบวงจรและใช้กลยุทธ์ใน การ
แข่งขัน ทั้งด้านราคา การตลาดออนไลน์ เพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งไม่ว่าทั้งตรายี่ห้อ ไทยหรือตรายี่ห้อต่างชาติที่เข้า
มาทำการตลาดในประเทศไทยในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์สร้างความงาม (Make up) ยังมีแนวโน้มเติบโต ในขณะเดียวกัน กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ (Skin care) มีแนวโน้ม ที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ด้วยสินค้าที่หลากหลาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดูแล
ผิว อาทิ ครีมบำรุง ผิวหน้า ผิวกาย ครีมกันแดด ครีมลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย รวมไปถึงเวชสำอาง รักษาสิว ฝ้า มีการแข่งขันกัน
สูงด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2557, ออนไลน์) นอกจากนี้  

เมื่อพิจารณาลึกลงไปในตลาดเครื่องสำอางสีสัน (Colour Cosmetics) หากพิจารณา ประเภทของเครื่องสำอางโดย
การเปรียบเทียบสัดส่วนของแมสแบรนด์และพรีเมี่ยมแบรนด์จะพบว่า แมสแบรนด์มีสัดส่วนยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่องซึ่ง
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สวนทางกับ เครื่องสำอางพรีเมี่ยมแบรนด์กลับมี สัดส่วนยอดขายน้อยลงมากขึ้นทุกปีอย่างมีนัยสำคัญ (นางสาวภัณฑิรา สุขสม
นิรันดร, 2558) ธนาคารกรุงไทย (2565) ยังได้กล่าวเสริมว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (skin care) ในไทย เป็นตลาดที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอาเชียน โดยปี 2558 มีมูลค่าราว 60,544 ล้านบาทมีอันตราการ เติบโต 2.5% (yoy) แบ่งเป็นตลาด 
Mass มีสัดส่วน 77% และตลาด premium มีสัดส่วน 23% โดยแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสูงสด 5 อันดับ
แรก ค ือ Artistry, pond, Olay, Mistine และ Nivea vlsage ส่วนตลาดเคร ื ่องสำอางสำหร ับการแต่งหน้า (colour 
cosmetics) ในไทย ก็เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยเช่นกัน โดยในปี 2558 มีมูลค่าราว 19,052 
ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 4.4% (yoy) แบ่งเป็น เครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า 10.598 ล้านบาท ปาก 5.049 ล้านบาท ดวงตา 
3.185 ล้านบาท และเล็บ 220 ล้านบาท โดยตลาต Mass มีสัดส่วน 72% และตลาด premium มีสัดสวน 28% และ
บริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่มีการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 
มีการค้นหาข้อมูลจากสื่อโซเชียลและออนไลน์ผ่านการรีวิวสินค้ามากขึ้น ผู้ประกอบการจึงควรเพิ่มช่องทางตลาดผ่านออนไลน์
เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงตลาดของเครื่องสำอางที่ยังคงโตอย่างต่อเนื่องและโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้นผ่าน
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีนั้นเป็นจังหวัดที่มีประชากรทั้งหมด 
1,868,052 คน เป็นเพศชาย 932,286 คน และเพศหญิง 935,766 คน โดยภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2564 มี
การขยายตัวร้อยละ 1.5 ครัวเรือนในจังหวัดอุบลราชธานีมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,969.28 บาท (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 
2565) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากธุรกิจเครื่องสำอางจะเจาะตลาดจังหวัดอุบลราชธานีก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็น
จังหวัดท่ีมีศักยภาพในการบริโภคที่ค่อนข้างสูง 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของการศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหากลยุทธ์ที่จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคใน กลุ่มวัยเริ่มทำงานซึ่งเริ่มมีรายได้เป็นของตนเอง
และสามารถใช้จ่ายได้ด้วยเงินของตนเอง  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเครื่องสำอางผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื ่องสำอางในระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในรูปของการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) 

โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อสำรวจตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภค
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 223,721 คน 

(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2565)  
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Sample sampling) ได้กำหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรในการคำนวณหากลุ่มตัวอย่าง (ประสพชัย พสุนนท์, 2553:41) โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นที่
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ร้อยละ 95 และระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจากการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ได้
จำนวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 400 คน 

3. การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) กับกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลโดยตอบแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)  ศึกษาสร้างแบบสอบถามจากเอกสารเพื ่อกำหนดขอบเขตและเนื ้อหาของ

แบบสอบถาม เพื่อความชัดเจนในการศึกษาวิจัยแล้วนำมาเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี  

1.1 ผู้วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด 
1.2 ผู้วิจัยตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและทำการแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์

ออก 
1.3 นำแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสเพ่ือประมวลผลข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษาจากตำรา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อกำหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมมุ่งหมายของการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสารสำรวจงานวิจัยต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเป็นแบบสอบถามที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยเน้นเนื้อหาของแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 5 ส่วน  
ดังนี้ 
 ส่วนที่  1   ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เป็นคำถามปลายปิด 
(Close-ended question) ลักษณะคำถามเป็นแบบเลือกตอบ 
 ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ ได้แก่ ประเภทของเครื่องสำอาง สาเหตุที่
ซื้อเครื่องสำอาง บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง ความถี่ในการซื้อเครื่องสำอาง ราคาที่ซื้อเครื่องสำอาง และ
เหตุผลที่เลือกซื้อเครื่องสำอาง เป็นคำถามปลายปิด (Close-ended question) ลักษณะคำถามเป็นแบบเลือกตอบ 
 ส่วนที่  3  ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริม การขาย เป็น
คำถามปลายปิด (Close-ended question) ลักษณะคำถามเป็นการถามความคิดเห็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ของการตัดสินใจออกเป็น 5 ระดับ  
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้แก่ ด้านปัญหา/ความต้องการการรับรู้ ด้านค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้าน
การตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ เป็นคำถามปลายปิด (Close-ended question) ลักษณะคำถามเป็นการถามความ
คิดเห็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของการตัดสินใจออกเป็น 5 ระดับ  
  คำถาม 5 ระดับ ตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็น มีเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
  ระดับความคิดเห็น         คะแนน 

มากที่สุด    5 
มาก    4 
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ปานกลาง    3 
น้อย    2 
น้อยที่สุด    1 

 นำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลความเหมาะคะแนนเฉลี่ยที่ได้มา
จัดระดับความสำคัญเป็น 5 ระดับ คือ 
   คะแนน     ระดับความสำคัญต่อการตัดสินใจ 
   4.21 – 5.00   มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับมากที่สุด  
  3.41 – 4.20   มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับมาก 
   2.61 – 3.40   มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับปานกลาง 
   1.81 – 2.60   มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับน้อย 
   1.00 – 1.80    มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับน้อยที่สุด 
 ส่วนที่  5   เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นคำถามปลายปิด (Close-ended question)  

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้ศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ เพื่อนำมา
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. กำหนดโครงร่างของแบบสอบถามตามประเด็นสำคัญของขอบเขต โดยจัดทำแบบสอบถามตามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
เองไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความครบถ้วนความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาที่จะทำการสำรวจ 

3. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นหาความเที่ยงตรง 
โดยสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้วิจัยเลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใช้เป็นข้อ
คำถามที่ผู้วิจัยสร้างมีความเที่ยงตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย ส่วนข้อที่มี 
IOC ต่ำกว่า 0.5 ผู้วิจัยได้นำมาปรับปปรุงแก้ไขต่อไป ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 4. การหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) 
กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นการทดสอบก่อนจำนวน 30 ชุด เพื่อทดลองด้านการตอบแบบสอบถาม ก่อนการเก็บข้อมูลจริง เพ่ือหาค่า
ความเชื่อมั่นของผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม และนำไปหาค่าโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดย หาค่าสัมประสิทธิแอล
ฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.852  
 5. นำแบบสอบถามที่ตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วไปเก็บข้อมูลภาคสนามกับผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธาน ี

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์และเสนอผลการศึกษา โดยเสนอข้อมูล

เชิงพรรณนาและเชิงอนุมานประกอบตารางอธิบาย ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อใช้พรรณนาลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างจากปัจจัยทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ การหาความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
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ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้  
1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านเพศ, อาย,ุ ระดับ

การศึกษา, อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายการ จำนวน ร้อยละ 

เพศ   
หญิง 
ชาย 

300 
100 

75 
25 

รวม 400 100.0 

อาย ุ   
ต่ำกว่า 20 ปี 

21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 

มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 

65 
243 
67 
19 
6 

16.3 
60.8 
16.8 
4.8 
1.5 

รวม 400 100.0 
ระดับการศึกษา   

ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

สูงกว่าปริญญาโท 

199 
182 
18 
1 

49.8 
45.5 
4.5 
0.3 

รวม 400 100.0 
อาชีพ   

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 

รับจ้างทั่วไป 
ธุรกิจส่วนตัว 

แม่บ้าน 
นักเรียน/นักศึกษา 

62 
105 
47 
55 
14 
117 

15.5 
26.3 
11.8 
13.8 
3.5 
29.3 

รวม 400 100.0 
รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน   

ต่ำกว่า 10,000 บาท 110 27.5 
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รายการ จำนวน ร้อยละ 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
มากกว่า 40,001 บาท 

165 
68 
37 
20 

41.3 
17 
9.3 
5 

รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในเขตอุบลราชธานี ส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง จำนวน 304 คน คิดเป็นร้อย
ละ 76, มีอายุ 21 – 30  ปี จำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8, การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 199 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.8, มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และ ส่วนใหญ่มีรายได้ 10 ,001-20,000 บาท 
จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 

2. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ ประกอบ ด้วย ประเภทของ
เครื่องสำอาง, สาเหตุที่เลือกซื้อเครื่องสำอาง, บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง, ความถี่ในการซื้อเครื่องสำอาง, ช่วง
ราคาที่ซื้อเครื่องสำอาง และ วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อเครื่องสำอาง 

 
ตารางที่ 2 ประเภทของเครื่องสำอางที่เลือกซ้ือในระบบออนไลน์  

ประเภทเครื่องสำอางที่เลือกซื้อ จำนวน (คำตอบ) ร้อยละ 
แป้ง 

ลิปสติก 
ครีมบำรุงผิวหน้า 

ครีมบำรุงรอบดวงตา 
อายแชโดว์ 
มาสคาร่า 

ครีมลดริ้วรอย 
รองพื้น (BB) 

บรัชออน 
อายไลเนอร์ 
ครีมบำรุงผิว 
ครีมทาสิว 

ครีมกันแดด 
ครีมลดรอยแผลเป็น 

ครีมบำรุงรักแร้ 
ดินสอเขียนคิ้ว 

133 
147 
166 
68 
40 
39 
54 
65 
35 
34 
140 
1 
1 
1 
1 
1 

14.3 
15.8 
17.9 
7.3 
4.3 
4.2 
5.8 
7 

3.7 
3.6 
15.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

รวม 926 100.0 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อเครื่องสําอางในระบบออนไลน์ประเภท ครีมบำรุงผิวหน้า 
จำนวน 166 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 17.9 รองลงมาประเภท ลิปสติก จำนวน 147 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 15.8 ประเภท ครีม



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

510 

บำรุงผิว 140 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 15.1 ประเภท แป้ง จำนวน 133 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 14.3 ประเภท ครีมบำรุงรอบ
ดวงตา จำนวน 68 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 7.3 

 
ตารางที่ 3 สาเหตุที่เลือกซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์  

ประเภทเครื่องสำอางที่เลือกซื้อ จำนวน (คำตอบ) ร้อยละ 
สินค้าส่งถึงที ่

มีให้เลือกหลากหลาย 
มีการให้ข้อมูลสินค้าชัดเจน 

มีสินค้าให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ 
มีความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ 

สามารถชำระเงินได้ด้วยเครดิตการ์ด 

268 
155 
140 
108 
90 
64 

32.4 
18.7 
16.9 
13.0 
10.9 
7.7 

รวม 825 100.0 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อเครื่องสําอางในระบบออนไลน์เพราะสินค้าส่งถึงที่ 
จำนวน 268 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 32.4 รองลงมาเลือกซื้อเพราะมีให้เลือกหลากหลาย จำนวน 155 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 
18.7 เลือกซื้อเพราะมีการให้ข้อมูลสินค้าชัดเจน จำนวน 140 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 16.9 เลือกซื้อเพราะมีสินค้าให้เลือก
หลากหลายยี่ห้อ จำนวน 108 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.0 และ เลือกซื้อเพราะมีความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ จำนวน 90 คิด
เป็นร้อยละ 10.9 

 
ตารางที่ 4 บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์  

บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางใน
ระบบออนไลน์ 

จำนวน (คำตอบ) ร้อยละ 

ตนเอง 
เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 

พรีเซนเตอร์/ดาราที่ชื่นชอบ 
แฟน/สามี/ภรรยา 

ญาติพี่น้อง 

219 
164 
109 
82 
28 

36.3 
27.2 
18.1 
13.6 
4.6 

รวม 602 100.0 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางในระบบออนไลน์ด้วยตนเอง จำนวน 219 
คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมาตัดสินใจซื้อเพราะเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน จำนวน 164 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 27.2 
ตัดสินใจซื้อเพราะพรีเซนเตอร์/ดาราที่ชื่นชอบ จำนวน 109 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 18.1 ตัดสินใจซื้อเพราะแฟน/สามี/ภรรยา 
จำนวน 82 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.6 และ ตัดสินใจซื้อเพราะญาติพี่น้อง จำนวน 28 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.6 
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ตารางที่ 5 ความถี่ในการซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์  
ความถ่ีในการซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ จำนวน (คำตอบ) รอ้ยละ 

น้อยกว่าเดือนละครั้ง 
1-2 ครั้งต่อเดือน 
3-4 ครั้งต่อเดือน 

มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 

234 
133 
29 
4 

58.5 
33.2 
7.2 
1 

รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อเครื่องสําอางในระบบออนไลน์น้อยกว่าเดือนละครั้ง จำนวน 
234 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาซื้อเครื่องสําอางในระบบออนไลน์ 1-2 ครั้งต่อเดือน จำนวน 133 คำตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 33.2 ซื ้อเครื ่องสําอางในระบบออนไลน์ 3-4 ครั ้งต่อเดือน จำนวน 29 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 7.2  และ ซื้อ
เครื่องสําอางในระบบออนไลน์ มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน จำนวน 4 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 1 

 
ตารางที่ 6 ราคาที่ซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ต่อครั้ง 

ราคาที่ซื้อเครื่องสำอางในระบบ
ออนไลน์ต่อครั้ง 

จำนวน (คำตอบ) ร้อยละ 

ต่ำกว่า 1,000 บาท 
1,001-2,000 บาท 
2,001-3,000 บาท 

มากกว่า 3,000 บาท ขึ้นไป 

219 
134 
40 
7 

54.7 
33.5 
10 
1.7 

รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อเครื่องสําอางในระบบออนไลน์ ต่ำกว่า 1 ,000 บาท จำนวน 219 
คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมาซื้อเครื่องสําอางในระบบออนไลน์ 1,001-2,000 บาท จำนวน 134 คำตอบ คิดเป็นร้อย
ละ 33.5 ซื้อเครื่องสําอางในระบบออนไลน์ 2,001-3,000 บาท จำนวน 40 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 10 และ ซื้อเครื่องสําอางใน
ระบบออนไลน์ มากกว่า 3,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 7 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.7 

 
ตารางที่ 7 วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อเครื่องสำอาง  

วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อเครื่องสำอาง จำนวน (คำตอบ) ร้อยละ 

ใช้เอง 
ใช้ในครอบครัว 

ซื้อให้แฟน/สามี/ภรรยา 
ซื้อเป็นของขวัญ/ของฝากในโอกาสต่างๆ 

297 
123 
73 
44 

55.3 
22.9 
13.5 
8.1 

รวม 537 100.0 
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จากตารางที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อเครื่องสําอางในระบบออนไลน์ เพื่อใช้เอง จำนวน 297 คำตอบ คิด
เป็นร้อยละ 55.3 รองลงมาซื้อเครื่องสําอางในระบบออนไลน์ เพื่อใช้ในครอบครัว จำนวน 22.9 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.5 
ซื้อเครื่องสําอางใน เพื่อซื้อให้แฟน/สามี/ภรรยา จำนวน 73 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ ซื้อเครื่องสําอางในระบบ
ออนไลน์ เพื่อซ้ือเป็นของขวัญ/ของฝากในโอกาสต่างๆ จำนวน 44 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 8.1 

3. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ ประกอบไปด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย 

 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ใน

ภาพรวม และรายด้าน 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง

ในระบบออนไลน์ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 
ระดับการตัดสินใจ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.24 0.63 มากที่สุด 
ด้านราคา 4.40 0.66 มากที่สุด 

ด้านการจัดจำหน่าย 4.55 0.64 มากที่สุด 

ด้านส่งเสริมการขาย 4.22 0.74 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.32 0.69 มากที่สุด 

จากตารางที่ 8 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบ

ออนไลน์ภาพรวม พบว่า การตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.31) สามารถแสดงรายละเอียด ดังนี้ ด้านการจัดจำหน่าย (�̅� 

= 4.55) ด้านราคา (�̅� = 4.40) ด้านผลิตภัณฑ์ (�̅� = 4.24) และ ด้านส่งเสริมการขาย (�̅� = 4.22) 
 

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ ด้าน
ผลิตภัณฑ ์

ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับการตัดสินใจ 

เครื่องสำอางมีคณุภาพดี 4.38 0.66 มากที่สุด 
เครื่องสำอางมีชือ่เสียงเป็นที่ยอมรับ 4.20 0.61 มาก 
มีการพัฒนาการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4.19 0.58 มาก 

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ 4.19 0.63 มาก 

หีบห่อบรรจุสวยงาม 4.23 0.67 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.24 0.63 มากที่สุด 

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ภาพรวม พบว่า การตัดสินใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.24) สามารถแสดงรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

เครื่องสำอางมีคุณภาพดี (�̅� = 4.38) หีบห่อบรรจุสวยงาม (�̅� = 4.23) เครื่องสำอางมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ (�̅� =4.20) 

มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (�̅� =4.19) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ (�̅� = 4.19)  
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์            
ด้านราคา 

ด้านราคา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับการตัดสินใจ 

มีผลิตภัณฑ์หลายระดับให้เลือก 4.09 0.67 มาก 
เครื่องสำอางเหมาะสมกับคุณภาพ 4.26 0.61 มากที่สุด 

ชำระเงินได้หลายช่องทาง (โอน/เงินสด/เครดิต
การ์ด) 

4.59 0.60 มากที่สุด 

เครื่องสำอางระบบทางตรงมีราคาถูกกว่าเมื่อ
เทียบกับเครื่องสำอางที่จำหน่ายตามห้าง
ร้านค้าทั่วไป 

4.26 0.67 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.30 0.66 มากที่สุด 

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ ด้าน

ราคา ภาพรวม พบว่า การตัดสินใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.30) สามารถแสดงรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ ชำระเงินได้

หลายช่องทาง (โอน/เงินสด/เครดิตการ์ด) (X̅ = 4.59) เครื่องสำอางระบบทางตรงมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางที่

จำหน่ายตามห้างร้านค้าทั่วไป (X̅ = 4.26) เครื่องสำอางเหมาะสมกับคุณภาพ (X̅ = 4.26) มีผลิตภัณฑ์หลายระดับให้
เลือก (X̅ = 4.09) 

 
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ด้านการ

จัดจำหน่าย 
ด้านการจัดจำหน่าย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับการตัดสินใจ 

สินค้าส่งถึงที่ 4.68 0.55 มากที่สุด 
เข้าถึงผู้บริโภคได้ดี 4.37 0.67 มากที่สุด 
สั่งซื้อจากที่ไหนก็ได้ 4.48 0.69 มากที่สุด 

สั่งซื้อเวลาไหนก็ได้ 4.68 0.57 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.55 0.64 มากที่สุด 

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ ด้าน

การจัดจำหน่าย ภาพรวม พบว่า การตัดสินใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.55) สามารถแสดงรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

สั่งซื้อเวลาไหนก็ได้ (X̅ = 4.68) สินค้าส่งถึงที่ (X̅ = 4.68) สั่งซื้อจากที่ไหนก็ได้ (X̅ = 4.48) เข้าถึงผู้บริโภคได้ดี (X̅ = 
4.37) 
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ด้าน
ส่งเสริมการขาย 

ด้านส่งเสริมการขาย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับการตัดสินใจ 
เครื่องสำอางมีส่วนลด 4.13 0.73 มาก 
มีการจัดโปรโมชั่นเสมอ 4.18 0.70 มาก 

มีระบบบัตรสมาชิกเพื่อสะสมแต้ม 4.04 0.80 มาก 

มีโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 4.37 0.69 มากที่สุด 

ใช้พรีเซนเตอร์ที่น่าเชื่อถือ 4.40 0.78 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.22 0.74 มากที่สุด 

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ ด้าน

ส่งเสริมการขาย ภาพรวม พบว่า การตัดสินใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด (x̅ = 4.22) สามารถแสดงรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

มีโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ (x̅ = 4.40) มีโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ (x̅ = 4.37) มีการจัดโปรโมชั่นเสมอ (x̅ = 4.18) เครื่องสำอาง

มีส่วนลด (x̅ = 4.13) มีระบบบัตรสมาชิกเพื่อสะสมแต้ม (x̅ = 4.04) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางต่างกัน ได้แก่ ผู้บริโภคในเขตอุบลราชธานี ส่วนใหญ่ซื้อเครื่องสำอางใน

ระบบออนไลน์ประเภทครีมบำรุงผิวหน้า เลือกซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์เพราะสินค้าส่งถึงที่ บุคคลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ คือ ตนเอง ความถี่ในการซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์น้อยกว่าเดือนละครั้ง 
ราคาที่ซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ต่อครั้ง ต่ำกว่า 1,000 บาท และวัตถุประสงค์ในการซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์
เพื่อใช้เอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเทพ ทิพยพรกุล (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางในระบบ
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า เหตุผลของการเลือกซื้อ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านราคา ด้านสถานที่และด้านส่งเสริมการขาย ในขณะที่วิธีการสั่งซื้อและระยะเวลาในการสั่งซื้อมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการจัด
จำหน่าย ซึ่งหากดูในองค์ประกอบของด้านการจัดจำหน่ายนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก คือ สั่งซื้อเวลาไหนก็
ได้ สินค้าส่งถึงที่ สั ่งซื้อจากที่ไหนก็ได้ เข้าถึงผู้บริโภคได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรม ผู้บริโภคที่โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมเลือกซื้อเครื่องสำอางหากมีการส่งสินค้าถึงที่ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเทพ ทิพยพรกุล (2559)  ที่
ได้สรุปผลการวิจัยว่า สาเหตุท่ีผู้บริโภคเลือกซื้อเครื่องสำอางเพราะมีบริการส่งสินค้าถึงที่ 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจหรือมีพฤติกรรมการ

ซื้อเครื่องสำอางออนไลน์เนื่องจากความสะดวกสบายเนื่องจากสินค้ามีการจัดส่งถึงสถานที่พักอาศัยของผู้บริโภคเลย ดังนั้น 
ผู้ประกอบการที่มีการให้บริการหรือจำหน่วนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ต้องให้ความสำคัญกับรูปแบบการจัดส่ง ทั้งความ
รวดเร็ว คุณภาพของการจัดส่งที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟรีค่าส่ง เป็นต้น 
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2. จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า บุคคลอื่นๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางใน
ระบบออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อด้วยตนเองและซื้อใช้เอง กลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการซื้อเครื่องสำอางให้
ความสำคัญในปัจจัยด้านการจัดจำหน่ายมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการควร จัดโปรโมชั่นในช่วงปลายเดือนหรือต้นเดือน  
เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้บริโภคยังมีกำลังซื้อสูง เพื่อกระตุ้นความสนจแก่กลุ่มผู้บริโภค 

3. จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่ทำ
ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลุ่มความงามและสำหรับบำรุงร่างกาย เช่น ปัจจัยด้านการสื่อสารทาง
การตลาด ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพ และปัจจัยด้านความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) 

4. จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ พบว่า ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย
มีค่าสูงมากที่สุด ซึ่งหากดูในองค์ประกอบของด้านการจัดจำหน่ายนั้นก็จะสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค คือ ผู้ประกอบการ
ต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนของการจัดจำหน่ายที่ต้องมีความสะดวก รวดเร็ว เพราะที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ก็
เนื่องจากต้องการความรวดเร็ว ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภครตลอด 24 ชั่วโมง ช่องทางต้อง
หลากหลายทั้ง Facebook Line โทรศัพท์ และต้องสามารถตอบคำถามผู้บริโภครได้อย่างรวดเร็ว 

5. จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ พบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย 
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดังนั้น การส่งเสริมการขายด้วยระบบบัตรสมาชิกเพื่อสะสมแต้มหรือรับ
ส่วนลดพิเศษ เป็นที่นิยมมาก ผู้บริโภคให้คะแนนการตัดสินใจซื้อมากที่สุด โดยเฉพาะใช้พรีเซนเตอร์ที่น่าเชื่อถือ เพื่อกระตุ้นให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อมากขึ้น 

6. จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
การจัดจำหน่ายและด้านส่งเสริมการขายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มอายุ 21-30 ปี สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังนั้นผู้ประกอบการ
ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีสินค้าหลากหลาย การเพิ่มความสะดวกในช่องทางการจำหน่ายและการชำระ
เงิน และการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

7.  
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การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านจ่าทวี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 
DEVELOPMENT OF PUBLIC RELATIONS MEDIA FOR TOURISM AT BAN CHATHAVEE, 

MUANG DISTRICT PHITSANULOK PROVINCE 
        ปรียาภรณ์ เย็นขัน1 กนกพร สือไทย1 ศุภิสรา ธัญญผล1 บุษบา หินเธาว์1 และ พิชญาพร ประครองใจ1 

1หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาความต้องการการใช้สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านจ่าทวีอำเภอ
เมืองพิษณุโลกของนักท่องเที่ยว 2.เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ก ารท่องเที่ยวบ้านจ่าทวีอำเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านจ่าทวี อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน132คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 51.0 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 51 -60 ปี ร้อยละ 38.0 รองลงมา
อายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และอายุ31-40ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ตามลำดับ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ คือ อินสตราแกรม และ factbook และ เว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญ
นิเทศศาสตร์มีความพึงพอใจต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น 
 
คำสำคัญ: การพัฒนา, สื่อประชาสัมพันธ์, การท่องเที่ยว  
 

Abstract 
 

 The purposes of this study are: 1.) To study tourists’ demand to use public relations media for 
tourism at Ban Chathavee, Maung District, Phitsanulok Province. 2.) To design and develop public relations 
media for tourism at Ban Chamthavee. 3.) To study the satisfaction of Communication Arts experts toward 
public relations media for tourism at Ban Chamthavee. This study is a quantitative study, using a 
questionnaire as a research instrument, explored through 132 participants. The data were analyzed using 
percentage, the descriptive statistics of arithmetic mean, and standard deviation. The results show that the 
majority of the participants are women (51%), the majority of the participants are 51 - 60 years old (38%), 
62 persons are younger than 30 years old (31%), and 37 persons are between 31 and 41 years old (18.5%). 
The majority of the participants have a demand to use public relations media such as Instagram, Facebook, 
and website. Moreover, the Communication Arts experts are satisfied with the developed public relations 
media. 
 
Keywords: Development means, Public Relations media, Tourism 
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บทนำ 
 ในช่วงต้นปี 2563 เกิดวิกฤติโลกจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 (COVID19) โดยเริ่มแพร่
ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีนซึ่งได้รับการยืนยันในเดือนธันวาคม 2562 และได้แพร่กระจายไปทั่วโลก โดย
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ประกาศให้ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายในวันที ่ 11 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และต่อมาประกาศเป็นโรคติดต่อที่มีการ ระบาดใหญ่ไปทั่วโลก (Pandemic) ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 
2563 การตอบสนองทางสาธารณสุขทั่วโลก ประกอบด้วย การจำกัดการท่องเที่ยว การกักด่าน การห้าม ออกจากเคหะสถาน
เวลาค่ำคืน การยกเลิกการจัดงาน และการปิดสถานศึกษา และมีการใช้มาตรการการ ห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืนอย่าง
หลากหลาย มีการคัดกรองตามท่าอากาศยานและสถานีรถไฟ และมี การออกคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางไปยังภูมิภาคที่มี
การแพร่เชื้อในระดับประชาคม มีการปิดสถานศึกษา ทั่วประเทศหรือส่วนท้องถิ่นในอย่างน้อย 115 ประเทศ ส่งผลกระทบกับ
นักเรียนนักศึกษามากกว่า 1.2 พันล้านคน (UNESCO, 2020) จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นจนทำให้การ
ท่องเที่ยวโลกหยุดชะงักลง ด้วยการ เติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ติดลบร้อยละ 22.7 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2562 และ หยุดนิ่งต่อเนื่องมาจนถึงเดือนเมษายน 2563 ด้วยการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึงร้อยละ 97 เมื่อ  3 
เทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2562 ถือเป็นช่วงตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาหลังจากวิกฤติการเงินของโลก ในปี 2552 ซึ่ง
แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยใน ไตรมาส 1/2563 ลดลงร้อยละ 
38.01 เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยคนไทย (ไทยเที่ยวไทย) ที่หดตัวลงร้อยละ 30.77 (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2563) หลังวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมักจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ การแพร่ระบาดโควิด -19 ส่งผลต่อ
รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับชุดพฤติกรรมของมนุษย์ และการปรับตัวทางด้านธุรกิจและบริการ ให้ทันต่อสถ านการณ์
ปัจจุบัน รวมถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวก็ต้องเปลี่ยนแปลง  
 พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบน หรือภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพื้นที่10,815.854 
ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม 
อำเภอพรหมพิราม อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง อำเภอชาติตระการ อำเภอวัดโบสถ์และอำเภอบางระกำ มีเทศบาล
นครพิษณุโลกเป็นเขตเมืองศูนย์กลางของจังหวัดและเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงไชยะบุรี ประเ ทศ
ลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด จังหวัดเดียวของภาคกลางที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว 
 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลก ทางตอนเหนือและตอนกลางเป็นเขตที่สูง ที่ราบสูงทางด้านตะวันออก และ 
ตะวันตกเฉียงเหนือ มีขอบเขตภูเขาสูงทั้งนี้มีเขตที่ราบหุบเขา ซึ่ งเป็นที่ราบดินตะกอนที่อุดมสมบรูณ์ พื้นที่ตอนกลางและตอน
ใต้ เป็นที่ราบลุ่มตามแนวแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านเป็นย่านการเกษตรที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก 
 มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีกำเนิดขึ้น
ด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยชีวิตจิตใจของ จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ รวบรวมซื้อหาข้าวของเครื่องใช้ของชาวบ้านมาสะสมไว้เป็น
จำนวนมากนับหมื่นชิ้น โดยมุ่งเน้นของที่เจ้าของเลิกใช้งานแล้ว และเริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วย
อาคาร 5 อาคารคือ อาคาร 1 ร้านค้าของที่ระลึก และที่จัดแสดงพันธ์ปลาท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก อาคาร 2 จัดแสดง
รูปภาพเก่าที่แสดงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นพิษณุโลกอาคาร 3 อาคารนี้มี 2 ชั้น 1 ห้องโถงจัดแสดงเครื่องใช้พื้นบ้านในอดีต
อาคาร 4 จัดแสดงนิทรรศการชาวโซ่ง (ลาวโซ่ง หรือ ไทยทรงดำ) อาคาร 5 หอเกี ยรติยศแสดงรางวัลต่างๆ ที่ได้รับมา 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวียังไม่เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนนัก และยังขาดสิ่งที่ส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต และ
ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ การพัฒนาในเรื่องของสื่อการให้ข้อมูลความรู้ ในแต่ละพื้นที่จัดแสดงให้น่าสนใจ สื่อการเรี ยนรู้ประเภท
ป้ายบอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และยังขาดความชัดเจน รูปแบบความงามที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การประชาสัมพันธ์ที่
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รู้จักกันไม่มีความหลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ทั่วถึง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และข้อมูลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ 
และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่พิพิธภัณฑ์ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยม และตลอดจนเป็นแบบอย่างให้สถาบันทาง
การศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมศิลปะภูมิปัญญาไทยที่กำลังจะหายไปให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต 
 ด้วยปัจจุบันสาถานะการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้คนในปัจจุบันไม่ได้ออกมาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี
แล้วบางคนอาจจะหลงลืมไปแล้วว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งรวบรวมศิลปะภูมิปัญญาชาวจังหวัดพิษณุโลกที่
บ้านจ่าทวี  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงตระหนักถึงปัญหาเห็นความสำคัญพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวีที่ไม่มีคนเข้าชมในช่วงสถานะการณ์โควิด -19 
เราจึงสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี กระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
ต้องการหันมาท่องเที่ยวพิพธิภัณฑ์บ้านจ่าทวีมากขึ้นจะได้มีเงินหมุนเวียนจะได้มีเงินบำรุงพิพิธภัณฑ์ให้ดีย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความต้องการการใช้สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านจ่าทวีอำเภอเมืองพิษณุโลกของนักท่องเที่ยว 
 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านจ่าทวีอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านจ่าทวีอำเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาจะทำการศึกษาความต้องการการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของนักท่องเที่ ยวและออกแบบพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านจ่าทวีอำเภอเมืองพิษณุโลก 
 จากนั้นนำมาประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านจ่าทวีอำเภอเมือง
พิษณุโลก 

- ขอบเขตด้านเวลา มกราคม-กรกฎาคม 2565 

- ขอบเขตด้านพื้นที่  บ้านจ่าทวีอำเภอเมืองพิษณุโลก 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวบ้านจ่าทวี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 200 คน 
(ปรารถนา ศิริสานต์, 2560) 
 กำหนดกลุ่มตัวอย่าง หาได้จากการใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 132 คน โดยการสุ่มแบบไม่
อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวบ้านจ่าทวี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

2. ศึกษาความต้องการการใช้สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านจ่าทวีอำเภอเมืองพิษณุโลกของนักท่องเที่ยว
จากนั้นนำไปวิเคราะห์ข้อมูล 

3. นำสื่อประชาสัมพันธ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 3 ท่าน ได้แก่ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวีอาจารย์เอก
รงค์ ปั้นพงศ์ (อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์) อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม (อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สื่อวีดีทัศน์) 

4. นำข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ 
5. นำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาสรุปและรายงานผลการวิจัย 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามมี2ชุด ได้แก่ ชุดที่1 สอบถามความต้องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
บ้านจ่าทวีอำเภอเมืองพิษณุโลกของนักท่องเที่ยวโดยมีแบบสอบถาม 
  ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ 
 ส่วนที่3 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อกระบวนการเปิดรับสื่อ 
 ส่วนที่4 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านจ่าทวีอำเภอเมืองพิษณุโลกของนักท่องเที่ยว 
 ส่วนที่5 ข้อเสนอแนะ 
 ชุดที่2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านจ่าทวีอำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกมีแบบสอบถาม 3 ตอนได้แก่ 
 แบบสอบถาม  ตอนที่1 ถามเกี่ยวกับ สถานภาพ เพศ อายุ การศึกษา 
   ตอนที่2 ถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 
             ตอนที่3 ถามเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะ 
 มีการประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งกำหนดคะแนนนอกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
   ระดับที่1 หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 
   ระดับที่2 หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อย 
   ระดับที่3 หมายถึง ความคิดเห็นระดับกลาง 
   ระดับที่4 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมาก 
   ระดับที่5 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์โดยหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ที่1 เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร  การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวีอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
          ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 และเพศหญิง จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.0 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ51-60ปี จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา อายุต่ำกว่า30ปี จำนวน 
62 คนคิดเป็นร้อยละ 31.0 และอายุ31-40ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ตามลำดับ 
 ระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 
รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 21.5 และ อนุปริญญาจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
ตามลำดับ 
 ระดับอาชีพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมา อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 25.5 และ นักศึกษา/นักเรียน จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยล ะ 24.0 
ตามลำดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆจากพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยที่ 2.78 เมื่อ
แยกพิจารณาเป็นรายสื่อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับสื่อเฟซบุ๊ก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.94 เปิดรับสื่อในระดับมาก 
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รองลงมาอินสตาแกรมมีค่าเฉลี่ย 3.91  อยู่ในระดับมาก และผู้ตอบแบบสอบถามเปิดรับข่าวสารทางสื่อเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยที่ 
3.79 อยู่ในระดับมากตามลำดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆจากพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี ในระดับปานกลาง คือ3 -4วันต่อ
สัปดาห์มีค่าเฉลี่ยรวมที่2.64 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อินสตาแกรม 3.63 อยู่ในระดับมาก คือเปิดรับ 5 -6วันต่อ
สัปดาห์ รองลงมาคือสื่อเฟซบุ๊กมีค่าเฉลี่ย 3.61 อยู่ในระดับมากคือ 5-6วันต่อสัปดาห์และสื่อเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ย 3.16 อยู่ใน
ระดับปานกลาง 3-4วันต่อสัปดาห ์
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบเนื้อหาการท่องเที่ยวจากสื่อต่างๆจากพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี ในระดับมากคือข้อมูลที่
น่าสนใจมีค่าเฉลี่ยรวมท่ี4.12  รองลงมาคือสื่อรูปภาพสวยงามมีค่าเฉลี่ย 4.11อยู่ในระดับมากและสื่อแจกของที่ระลึกมีค่าเฉลี่ย
ที่ 3.77 ตามลำดับ 
 วัตถุประสงค์ที่2 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านจ่าทวีอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 หลังจากผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาการเปิดรับข่าวสารของประชาชน ที่มีต่อการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี ดังข้อมูลในวัตถุประสงค์ที่ 1 จากนั้นนำมาพฒันาสื่อเพจเฟซบุ๊ก    โดยมีการกําหนด เป้าหมายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการผลิตสื่อ คือ ต้องการบอกเล่าประสบการณ์การไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี และให้เกร็ดความรู้
แนะนำแก่ผู้รับสาร ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 ภาพหน้าเพจเฟซบุ๊กของพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวีที่พัฒนาขึ้น 
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ภาพที่ 2 ภาพบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี 
 
 ซึ่งการจัดทำเพจเฟซบุ๊กขึ้นมานั้นมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ท่องเที่ยวที่มาจังหวัดพิษณุโลกได้มีสถานที่ท่องเที่ยว นอกจาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ยังมีพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวีซึ่งตั้งอยู่ที่ 26/138 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่รวมของสะสมเครื่องใช้ที่แสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวจังหวัดพิษณุโลก มีอาคาร3หลัง หลังที่1 จัดแสดง
รูปภาพเก่าที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพิษณุโลก หลังที่2 จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านไทยในอดีตเน้นพิเศษในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง เช่น กระต่ายขูดมะพร้าว เครื่องจักสาน เครื่องมือจับสัตว์ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หลังที่3 นิทรรศการวิถีชีวิต
ชาวลาวโซ่งที่อยู่ในอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก 
 หลังจากนั้นได้นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ตรวจสอบประเมินความพึงพอใจ ของสื่อเพจเฟซบุ๊กนี้ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ย 3.22 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยังต้องพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ได้จากการเปิดรับเพจเฟซบุ๊กของ
พิพิธภัณฑ์บ้านจา่ทวี 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 และเพศหญิง จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.0 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ51-60ปี จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา อายุต่ำกว่า30ปี จำนวน 
62 คนคิดเป็นร้อยละ 31.0 และอายุ31-40ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ตามลำดับ 
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 ระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 
รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 21.5 และ อนุปริญญาจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
ตามลำดับ 
 ระดับอาชีพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมา อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 25.5 และ นักศึกษา/นักเรียน จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 
ตามลำดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆจากพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยที่ 2.78 เมื่อ
แยกพิจารณาเป็นรายสื่อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับสื่อเฟซบุ๊ก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.94 เปิดรับในระดับมาก รองลงมา
อินสตาแกรมมีค่าเฉลี่ย 3.91  อยู่ในระดับมาก และผู้ตอบแบบสอบถามเปิดรับข่าวสารทางสื่อเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยที่ 3.79 อยู่ใน
ระดับมากตามลำดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆจากพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี ในระดับปานกลาง คือ3-4วันต่อ
สัปดาห์มีค่าเฉลี่ยรวมที่2.64 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อินสตาแกรม 3.63 อยู่ในระดับมาก คือเปิดรับ 5-6วันต่อ
สัปดาห์ รองลงมาคือสื่อเฟซบุ๊กมีค่าเฉลี่ย 3.61 อยู่ในระดับมากคือ 5-6วันต่อสัปดาห์และสื่อเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ย 3.16 อยู่ใน
ระดับปานกลาง 3-4วันต่อสัปดาห์ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบเนื้อหาการท่องเที่ยวจากสื่อต่างๆจากพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี ในระดับมากคือข้อมูลที่
น่าสนใจมีค่าเฉลี่ยรวมที่4.12  รองลงมาคือสื่อรูปภาพสวยงามมีค่าเฉลี่ย 4.11อยู่ในระดับมากและสื่อแจกของที่ระลึกมีค่าเฉลี่ย
ที่ 3.77 ตามลำดับ 
 สอดคล้องกับ นางสาวนุชจรี  ศรีธรรม (2560) ได้ทำวิจัยเรื่อง อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการค้นหาติดตามข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในระดับมากที่สุดโดยประเด็นที่ค้นหามากที่สุดคือ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  ร้านอาหาร
แนะนำ/เมนูแนะนำ ราคาที่พักที่มีความเหมาะสม การคมนาคมที่สะดวกสามารถเข้าถึงสถานที่ได้และความคุ้มค่าของเงินที่
จ่ายไป ทั้งนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือปัจจัยด้านความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล การได้
ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เกิดความมั่นใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ได้แนวทางในการวาง
แผนการท่องเที่ยวได้ 
 สอดคล้องกับ ชนิกานต์ หนูทองคำ (2561) ได้ทำวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ กับ
ความคาดหวังของ นักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ (Retreat)ในจังหวัดกระบี่ พบว่า 

การสื่อสารการตลาดในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการขาย (β=0.311) และด้านการโฆษณา (β=0.234) ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ (Retreat) ในจังหวัดกระบี่ และความคาดหวังด้านลักษณะทางกายภาพ 

(β=0.278) ด้านคุณภาพการบริการ (β=0.212) ด้านความเหมาะสมของราคา (β=0.162) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ (Retreat) ในจังหวัดกระบี่ 
 จากข้อมูลที่ได้นำมาทำสื่อเพจเฟซบุ๊กโดยมีการกําหนด เป้าหมายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการผลิตสื่อ คือ 
ต้องการบอกเล่าประสบการณ์การไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี และให้เกร็ดความรู้แนะนำแก่ผู้รับสารและผู้เชี่ยวชาญได้
ประเมินความพึงพอใจ ของสื่อเพจเฟซบุ๊กมีค่าเฉลี่ย 3.22 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งต้องพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้ประ
โยขน์จากเพจเฟซบุ๊กพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวีสอดคล้องกับ บัวผิน โตทรัพย์และคณะ (2562) ได้ทำวิจัยเรื่องการศึกษาการ
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ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษาชุมชนพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสราษฎ์ธานี พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามพึงพอใจเพจเฟซบุ๊กการท่องเที่ยวมากที่สุดในประเด็นเนื้อหานำไปประยุกต์ใช้ความรู้ต่อยอดได้ 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. เจ้าของพิพิธภัณฑ์ควรพัฒนาเพจเฟซบุ๊กพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี ให้มีเนื้อหาที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ในรูปแบบที่
สามารถเข้าใจและทําตามได้ง่าย เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านเกิดการจดจํา 
 2. เจ้าของพิพิธภัณฑ์ควรเผยแพร่เพจเฟซบุ๊กพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวีให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
อาจทำการซื้อโฆษณาออนไลน์ 
 3. เจ้าของพิพิธภัณฑ์ควรใช้สื่อหลายๆประเภทในการประชาสัมพันธ์ เช่น อินสตราแกรม ยูทูป ติ๊กตอก และสื่อ
สิ่งพิมพ์ร่วมกับเพจเฟซบุ๊กพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี 
 

เอกสารอ้างอิง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2543). รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยปี 2542. กรุงเทพฯ: กอง 
 สถิติและวิจัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
กรรณิการ์ อัศวดรเดชา. (2544). สื่อและเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
กัญชลี สุขศรีสง่า. (2552). การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์สานกับงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5. การศึกษา 
 ค้นคว้าอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณทิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
กิติมา สุรสนธิ. (2533). ความรู้ทางการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ไกรทวี ประดิษฐ์จา. (2552). การพัฒนาระบบงานระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาศึกษา อำเภอ 
 สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ.์ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
จิรา จงกล . (2532). พิพิธภัณฑสถานวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. 
ชนิกานต์ หนูทองคำ .(2561). การสื่อสารการตลาดในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ กับความคาดหวังของ นักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพล 
 ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ (Retreat)ในจังหวัดกระบี่. วารสารวิชาการตลาดและการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี, 6(2), 180-190. 
โชคชัย กัลยาก้านตง. (2552). การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลบ้านนโนนทันอำเภอเมืองจังหวัด 
 ขอนแก่น. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณทิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ธาดา สุทธิธรรม. (2536). สถาปัตยกรรมสุโขทัย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.  
นุชจรี  ศรีธรรม. (2560). อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย. 
 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม. 
บัวผิน โตทรัพย์ พวงเพ็ญ ชูรินทร์ จิตติมา จ้อยเจือและอโศก ศรีสวัสดิ์ (2562). การศึกษาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน 
 สื่อสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษาชุมชนพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสราษฎ์ธานี.  วารสารน ิ เ ทศศาสตร ์ ธ ุ ร กิ จ

บัณฑิตย์, 31(2), 1-31. 
ปดิวรัดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. (2549). การวิจัยนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
ปรมะ สตะเวทิน. (2546). หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

524 

ปิน ิดา พุ ่มแย้ม. (2544). การศึกษาสภาพและปัญหาการดาเน ินงานประชาสัมพันธ ์ในโรงเร ียนสาธิตส ังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พลอยศรี โปราณานนท์. (2544). การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
ยุพดี ฐิติกุลเจริญ. (2537). ทฤษฎีการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบณัฑติยสถานพ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 
วิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี. (2543). การประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.  
ศิริประภา ประภากรเกียรติ. (2562). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดชุมชนเป็นฐาน. ปริญญา 
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
สวรส เขียวแสงส่อง. (2545). การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทกฎหมาย กับความเข้าใจและตัดสินใจใช้บริการ :  
 กรณีศึกษาบริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
หทัยชนก ยังสุขและภานุพงศ์ แสนจันทร์. (2561). สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดสุพรรณบุรี. รายงาน 
 โครงงานพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ 
 นคร. 
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. (2540). สื่อสารมวลชนเบื้องต้น สื่อมวลชน และสังคม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย 
Charles k. Atkin. (1973). Anticipated communication and mass media information seeking. New York  
 : Free Press. 
Deirdre Breakenridge. (2008). PR 2.0 : new media, new tools, new audiences. London: Pearson  
 Educations Inc.. 
Klapper, J.T. (1960). Effects of mass communication. New York: Free Press. 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

525 

โมเดลการวัดองค์ประกอบการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดีย :  
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A Model to Measure the Components of Social Media Tourism Image Creation:  
A Case Study of the Kham Chanod Tourist Attraction, Ban Dung District,  

Udon Thani Province 
สุวัฒนา ดีวงษ1์ สุพรรษา ปัญญาทอง1 และ อรจิตรา มีจันที1 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบโมเดลการวัดการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ กลุ่มตัวตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมีประสบการณ์ดู เห็น ฟัง หรืออ่านสื่อเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวคำชะโนดผ่าน
โซเชียลมีเดีย จำนวน 387 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรม LISREL   
 ผลการวิจัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านโซเชียล
มีเดีย มี 4 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบคุณภาพข้อคิดเห็น  มี 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ข้อคิดเห็นต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวจากการนำเสนอข้อมูลด้วยวีดีโอและรูปภาพผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในเรื่องความตรงประเด็น ความถูกต้อง ความ
ครบถ้วนรอบด้าน และความเหมาะสมกับเนื้อหา องค์ประกอบความรู้สึกผูกพันของผู้ชม จากการชมวีดีโอและรูปภาพผ่านสื่อ
โซเชียมีเดีย มี 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มีความสนใจอย่างยิ่ง มีความรู้สึกคล้อยตามเหมือนกำลังอยู่ในความฝัน มีความรู้สึก
สนุกสนานเพลิดเพลินที่ได้รับจากดูแหล่งท่องเที่ยว และมีความรู้สึกตื่นเต้น องค์ประกอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของสื่อ  
มี 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย เรื่องความจริงใจไม่หลอกลวง ความซื่อตรง ความรอบรู้ด้านการท่องเที่ยวและมีความเชี่ยวชาญด้าน
การท่องเที่ยว องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของผู้ชม มี 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความต้องการแสดงความคิดเห็นต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดีย การจินตนาการการมีอารมณ์ร่วมและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว  
  
คำสำคัญ: โมเดลการวัด, ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวคำชะโนด, โซเชียลมีเดีย 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to examine the measurement model for social media tourism 
image building compared with empirical data. The sample group consisted of 387 tourists who had 
experience looking at, seeing, listening or reading media about Kham Chanod tourist attraction via social 
media.  Purposive sampling was done using the LISREL program. Data were collected from questionnaires 
and analyzed using confirmatory factor analysis. The results showed that the model was consistent with 
the empirical data. In the creating of an image of tourism through social media, there are 4 components 
and 16 indicators. The component of comment quality has 4 indicators: the providing of accurate 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

526 

commentary on tourist attractions; the providing of complete opinions about tourist attractions; and the 
giving of opinions about tourist attractions appropriately. The component of the audience's sense of 
engagement has four indicators: the feeling of conformity from viewing attractions through social media; 
the enjoyment gained from viewing attractions through social media; and the feeling of excitement that 
arises from seeing the attraction through social media. The credibility of media sources has four indicators: 
the posters of the tourist attractions via social media are sincere; the social media posters are honest; the 
social media posters are knowledgeable; and the social media posters are proficient. The component of 
audience engagement has four indicators: the need to express opinions through social media; imagination 
towards the story of the tourist attraction; emotions towards the story of a tourist attraction; and feelings 
are part of the story of the tourist attraction.  
 
Keywords: The Measurement Model, Tourism Image, Kham Chanod tourist attraction, Social Media 
 

บทนำ 
ประเทศต่างๆทั่วโลกต่างยอมรับว่าการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญทั้งต่อในระดับปัจเจกบุคคลระดับสังคม และต่อเศรษฐกิจ 

ความสำคัญในระดับปัจเจกบุคคล การท่องเที่ยวทำให้เกิดความสุขและช่วยให้มนุษย์ได้รับการพักผ่อนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
มนุษยชาติตามมติเอกฉันท์ในของสหประชาชาติในการประชุม ครั้งที่ 21  ตั้งแต่ พ. ศ. 2510  ในระดับสังคมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการ
สืบทอดวัฒนธรรม นำความเจริญไปสู่ท้องถิ่น เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่วนระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทำให้เกิด
การหมุนเวียนเงินตราและการกระจายรายได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่งประเภทและรูปแบบของการท่องเที่ยวได้หลากหลาย 
เช่น การท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism)  การท่องเที ่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction 
Standard) การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) ตลอดจนการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction)  เป็นต้น 

“คำชะโนด” หรือ “วังนาคินทร์” แห่ง “วัดศิริสุทโธ” แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอำเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะปรากฏเหมือนกับเกาะกลางน้ำที่อยู่ภายในอ่างเก็บน้ำกุดขาม คนในพื้นที่มีความเชื่อว่าเป็นเกาะลอย
น้ำไม่มีวันจม เพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษาอยู่ รวมถึงมีเรื่องลี้ลับมากมายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า คำชะโนดจึงนับเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสักการะกราบไหว้ทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวด้วย  ในขณะเดียวกันนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแล้ว เมื่อมาเที่ยวที่คำชะโนด
นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ในหลายมิติทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตรวมทั้งธรณีวิทยา คำชะโนดจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยวที่ยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่สนใจวัฒนธรรม ประเพณี และมีความเชื่อมาอย่างต่อเนื่อง (สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี, 2563) 

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารในด้านต่างๆ เป็นสื่อกลางให้แต่
ละบุคคลสามารถสร้างเครือข่ายเพื่อติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นระบบ สามารถพูดคุย นำเสนอ บอกเล่าเรื่องราว แลกเปลี่ยนข้อมูล ความ
คิดเห็นหรือสิ่งที่สนใจระหว่างคู่สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว  รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 พบว่า 
กิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย มากที่สุด ร้อยละ 95.3 รองลงมา ใช้ดูโทรทัศน์ ดูคลิป ดูหนัง ฟังเพลง  ร้อยละ 
85.0 และใช้ค้นหาข้อมูล ร้อยละ 82.2 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าโซเชียลมีเดีย ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนในสังคมมาก
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ขึ้น รวมไปถึงในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว “โซเชียลมีเดีย” ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ สื่อสารข้อมูลการ
ท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาล อุปกรณ์ที่นักท่องเที่ยวใช้ในการเข้าถึงโซเชียลมีเดียมากที่สุด คือ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเฟสบุ๊กก็เป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว (ศุศราภรณ์ , 2564) โดย
การตัดสินสิ่งเร้าภายใน เช่น ความต้องการหรือความสนใจและสิ่งเร้าภายนอก เช่น การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวจากสื่อต่างๆ 
(Simon,1977) 

จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและการ
ตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการใช้สื่อโซเชียลเพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวคำ
ชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องมา
ใช้ในการศึกษาการสร้างและวัดโมเดลการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้หวังว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อการผลิตสื่อและสร้างภาพลักษณ์ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวและนำไปสู่การได้เปรียบทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดองค์ประกอบการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียกับข้อมูล

เชิงประจักษ ์
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดที่ผู้วิจัยนำมาเป็นแกนหลักของการศึกษา คือ แบบจำลองความน่าจะเป็นในการคิดไตร่ตรอง (Elaboration 

Likelihood Model: ELM) โดย Petty และ Cacioppo (1981)  ซึ่งเป็นแบบจำลองที่มุ่งอธิบายแนวทางในการประมวลผล
ข้อมูลของผู ้รับสาร โดยเชื ่อว่าผู ้รับสารจะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองต่อสารที ่ได้รับในระดับที ่แตกต่างกัน 
ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางหลัก (Central Route)  และ 2) แนวทางรอง (Peripheral Route) โดยแนวทาง
หลักจะเป็นทางที่ต้องใช้กระบวนการทางความคิดสูง เป็นการคิดโดยใช้เหตุผลเป็นหลัก ผู้รับสารจะเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับเนื้อหาจึงพิจารณาจากคุณภาพและข้อเท็จจริงของข้อมูล แต่ในแนวทางรองจะเน้นการใช้อารมณ์และความรู้สึกในการ
ประมวลผลข้อมูล ผู้รับสารพิจารณารับสารจากความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลแล้วจึงพิจารณารับรู้ประโยชน์จากข้อมูล ซึ่งทั้ง
สองแนวทางเมื่อผู้รับสารรับรู้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์ก็จะนำข้อมูลไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ จากแนวคิดหลักแนวคิดดั่งกล่าว 
และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มตัวแปรองค์ประกอบของสื่อที่มีผลต่อการตอบสนองหรือการตัดสินใจ
ของผู้รับสาร เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูล (Argument Quality) 
ตัวแปรองค์ประกอบของสื่อในกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับคุณภาพและความหนักแน่นของสารหรือข้อมูล ได้แก่ 

เนื้อหาสาระที่ตรงประเด็น ความถูกต้องของข้อมูล ความครบถ้วนรอบด้าน และความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน (John & De 
Villiers, 2020; Cheung, 2014) 

2. ความรู้สึกประทับใจหรือผูกพันกับสื่อ (Audience Engagement) 
ตัวแปรองค์ประกอบของสื่อในกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกของผู้รับสารที่มีต่อสื่อ ได้แก่ ความสนใจ 

ความรู้สึกคล้อยตาม ความเพลิดเพลิน และ ความรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ชมสื่อ (John & De Villiers, 2020) ซึ่งอาจเป็นผลจาก
การที่สื่อมีความสอดคล้องกับทัศนคติ ความรู้สึก และประสบการณ์เดิมของผู้รับสาร  
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3. ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล (Source Creditability) 
ตัวแปรองค์ประกอบของสื่อในกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานและคุณภาพของแหล่งที่มาของสื่อ เช่น ความ

จริงใจของผู้โพสต์ ความซื่อตรง ความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญ เป็นต้น ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่มี
ผลต่อระดับการรับรู้และประมวลผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือควรมาจากแหล่งองค์กรหรือบุคคลที่มี
ความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Cheung (2014) ที่ศึกษาอิทธิพลของ eWOM (Electronic Word – of Mouth) 
ต่อการยอมรับข้อมูลของผู้บริโภคบนสังคมออนไลน์พบว่าความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของข้อมูล
จากการสื่อสารบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปากต่อปาก  

4. การมีส่วนร่วมกับสื่อ (Audience Involvement) 
ตัวแปรองค์ประกอบของสื่อในกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับความต้องการและรูปแบบการมีส่วนร่วมกับสื่อของผู้รับสาร 

เช่น ความต้องการแสดงความคิดเห็น เกิดจินตนาการ การมีอารมณ์ร่วม และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว เป็นต้น 
(John & De Villiers, 2020) 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เคยมีประสบการณ์ดู เห็น ฟัง หรืออ่านสื่อเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวคำชะโนดผ่านโซเชียลมีเดีย การเก็บข้อมูลครั้งนี้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
รวมระยะเวลา 25 วัน กำหนดขนาดตัวอย่าง (Hair et al., 2014) โดยใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จำนวน 387 คน ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแบบกระดาษในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวคำชะโนด จำนวน 200 ชุด 
และแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน  187 ชุด 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบ
คุณภาพดังต่อไปนี ้
  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบพัฒนาแบบสอบถาม 
  2.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของสำนวนและภาษาที่ใช้ โดยคำถามแต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 
  2.3 ทดสอบความเชื่อมัน (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.811 – 0.923 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมี
ระดับความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถนำไปใช้ได้ (Nunnally, 1978) 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Lisrel ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้  
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  1. การกำหนดข้อมูลจำเพาะโมเดล (Specification of model) คือ การกำหนดความ สัมพันธ์เชิงโครงสร้างในแต่
ละองค์ประกอบของโมเดล 
  2. การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of model) คือ การระบวุ่าโมเดลสามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่าเดียวหรือไม่  
  3. ประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter estimation from the model) คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (A Maximum Likelihood) 
  4. การทดสอบความกลมกลืนสอดคล้อง (Goodness of fit test) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล (Model 
validation) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล (ดังตาราง 1) 
  5. การปรับโมเดล (Model adjustment) ในกรณีที่โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องมีการ
ปรับแก้โมเดลเพื่อให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่ จนกว่าโมเดลที่วิเคราะห์ใหม่จะสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  6. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการคำนวณมาใช้ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์โมเดล 
 
ตาราง 1 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนโมเดล 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  

(Relative chi-square: 2 /df) 
มีค่าต่ำกว่า 2.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  0.90 
Kelloway (2015) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า 0.90 
Kelloway (2015) 

ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized root mean square 
residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 
Schumacker & Lomax (2010)  

 

ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 
Schumacker & Lomax (2010)  

 

 

ผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (จำนวน 254 ราย, ร้อยละ 66.63) มี
อายุต่ำกว่า 20 ปี (จำนวน 91 ราย, ร้อยละ 23.51) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (จำนวน 158 ราย, ร้อยละ 40.83) เป็น
นักเรียน/นักศึกษา (จำนวน 95 ราย, ร้อยละ 24.55) มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท (จำนวน 142 ราย, ร้อยละ 36.69)  
 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ทำ
การปรับโมเดลโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น โดยให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพั นธ์กัน ซึ่ง

หลังจากปรับแบบจำลองแล้วเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์ ( 2 / df ) ค่าดัชนีวัดระดับควาก
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ลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (AGFI) ค่ารากกำลังสอง ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และค่าราก
ของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืน 

ก่อนปรับโมเดล แปลผล หลังปรับโมเดล แปลผล 

2 /df มีค่าต่ำกว่า 2.00 3.499 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1.496 
ผ่าน

เกณฑ์ 

GFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.90 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.96 
ผ่าน

เกณฑ์ 

AGFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.86 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.94 
ผ่าน

เกณฑ์ 
Standardized 
RMR 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.040 
ผ่านเกณฑ์ 

0.026 
ผ่าน

เกณฑ์ 

RMSEA มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.080 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.036 
ผ่าน

เกณฑ์ 
 
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียทั้ง 16 ตัวบ่งชี้ พบว่า ค่า
น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.74 - 0.91 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที (t) พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสำคัญ .01 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย  
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า คุณภาพข้อคิดเห็น  (AQ) ตัวบ่งชี้ทั ้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู ่ระหว่าง 0.75 – 0.83 มีค่าความเที ่ยง (R2) อยู ่ระหว่าง 0.57 – 0.68 โดยตัวบ่งชี ้การให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม (X4) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 ความรู้สึกผูกพันของผู้ชม (AE) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.74 – 0.83 มีค่า
ความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.55 – 0.68 โดยตัวบ่งชี้ความเพลิดเพลินที่ได้รับจากดูแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อทางโซเชียลมีเดีย 
(X7) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของสื่อ (SC) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.82 
– 0.84 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.68 – 0.70 โดยตัวบ่งชี้ผู้โพสต์สื่อแหล่งท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียมีความซื่อตรง 
(X10) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 การมีส่วนร่วมของผู้ชม (AI) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.74 – 0.91 มีค่า
ความเที ่ยง (R2) อยู ่ระหว่าง 0.55 – 0.83 โดยตัวบ่งชี ้อารมณ์ร่วมที ่มีต่อเรื ่องราวของแหล่งท่องเที ่ยว (X15) มีน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

531 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดีย 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ SFL t S.E. R2 
คุณภาพข้อคิดเห็น (AQ) 
X1: การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้ตรงประเด็น 
X2: การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 
X3: การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วน 
X4: การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 

0.75 
0.82 
0.82 
0.83 

16.86** 
19.15** 
18.96** 
19.30** 

0.037 
0.035 
0.036 
0.034 

0.57 
0.68 
0.67 
0.68 

ความรู้สึกผูกพันของผู้ชม (AE) 
X5: ความสนใจที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวจากการดูสื่อทางโซเชียลมีเดีย 
X6: ความรู้สึกคล้อยตามจากการดูแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อทางโซเชียลมีเดีย 
X7: ความเพลิดเพลินที่ได้รับจากดูแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อทางโซเชียลมีเดีย 
X8: ความรู้สึกตื่นเต้นที่เกิดขึ้นจากดูแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อทางโซเชียลมีเดีย 

0.74 
0.78 
0.83 
0.81 

16.53** 
17.72** 
19.18** 
18.51** 

0.039 
0.046 
0.039 
0.041 

0.55 
0.61 
0.68 
0.66 

ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของสื่อ (SC) 
X9: ผู้โพสต์สื่อแหล่งท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียมีความจริงใจ 
X10: ผู้โพสต์สื่อแหล่งท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียมีความซื่อตรง 
X11: ผู้โพสต์สื่อแหล่งท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียมีความรอบรู้ 
X12: โพสต์สื่อแหล่งท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียมีความเชี่ยวชาญ 

0.83 
0.84 
0.82 
0.83 

19.12** 
19.63** 
19.20** 
19.10** 

0.037 
0.040 
0.039 
0.041 

0.69 
0.70 
0.68 
0.69 

การมีส่วนร่วมของผู้ชม (AI) 
X13: ความต้องการแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดีย 
X14: การจินตนาการที่มีต่อเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว 
X15: อารมณ์ร่วมที่มีต่อเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว 
X16: ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว   

0.74 
0.83 
0.91 
0.87 

16.39** 
19.13** 
22.41** 
20.66** 

0.045 
0.050 
0.042 
0.045 

0.55 
0.69 
0.83 
0.75 

 
หมายเหตุ: **p< .01; SFL = น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
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ภาพที่ 1 โมเดลการวัดองค์ประกอบการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดีย 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยที่แนวทางการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดีย: กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวคำชะโนด อำเภอบ้าน
ดุง จังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปในภาพรวมได้ว่า เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว สร้างความรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน  ที่มาของสื่อหรือผู้โพสต์ต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความซื่อตรง นำเสนอข้อมูล
ตรงไปตรงมา และทำให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมเมื่อได้ชมเรื่องราวของคำชะโนดผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ จากผลการศึกษาตาม
องค์ประกอบและตัวชี้วัด พบว่า  

1. องค์ประกอบด้านคุณภาพข้อคิดเห็น (AQ) มีความสำคัญเป็นอันดับ 1 มีค่าน้ำหนักมากที่สุด  
เท่ากับ 0.83 คือ การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอที่ดีและเหมาะสมกับเนื้อหา สอดคล้องกับแนวคิดของ Bhatta 
Cherjee and Sandford, 2006 ที ่พบว่า ข้อมูลที ่ส ื ่อสารผ่านรูปภาพและวีดิโอควรมีความถูกต้องและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย  

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึกผูกพันของผู้ชม (AE)  มีความสำคัญเป็นอันดับ 1 มีค่าน้ำหนัก 
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มากที่สุด เท่ากับ 0.83 คือ ความเพลิดเพลินที่ได้รับจากการดูแหล่งท่องเที่ยวผ่านทางโซเชียลมีเดีย สอดคล้องกับ Pletikosa 
Cvijikj, Dubach Spiegler, & Michahelles, 2013 ศึกษาพบว่า นักการตลาดจำเป็นต้องออกแบบเนื้อหาที่ให้ความบันเทิง
และให้ข้อมูลอย่างรอบคอบ 

3. องค์ประกอบด้านความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของสื่อ (SC)  มีความสำคัญเป็นอันดับ 1 มีค่า 
น้ำหนักมากที่สุด ซึ่งเท่ากับ 0.84 คือ ผู้โพสต์สื่อแหล่งท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดีย มีความซื่อตรง นำเสนอข้อมูลตรงไปตรงมา
ไม่มีนัยแอบแฝง ไม่นำเสนอเกินความจริง สอดคล้องกับ Schultz and Patti, 2009) พบว่า ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของ
สื่อมีผลโดยตรงต่อกระบวนการในการชักชวน ซึ่งชี ้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการจัดหาข้อมูลในรูปแบบที่เกี ่ยวข้องกับ
จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ผู้โพสต์สื่อจำเป็นโพสต์ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา รอบคอบ และสอดคล้องกับการศึกษาของ Petty 
and Cacioppo, 1986: Yoo and Gretzel, 2008) ที่เห็นว่าเนื้อหาของสื่อภาพและวีดิโอที่ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ผู้โพสต์
และแหล่งที่มาของสื่อควรมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในแวดวงการท่องเที่ยว  

4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชม (AI)  มีความสำคัญเป็นอันดับ 1 คือ อารมณ์ที่มีต่อ 
เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว เมื่อได้ชมเรื่องราวของคำชะโนดผ่านโซเชียลมีเดียทำให้ผู้ชมมีความรู้สึกอารมณ์ร่วมกับเรื่องราว
นั้น โดยมีค่าน้ำหนักมากที่สุด เท่ากับ 0.91 องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดและมีอิทธิพลต่อการ
สื่อสารทางสื่อโซเชียลมีเดีย ในขณะที่การศึกษาของ Abubakar and Ilkan, 2016 ; O Reilly et al.,2016) พบว่า การมีส่วน
ร่วมของผู้ชมในสื่อออนไลน์ที่เรียกว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-WOM) มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค
มากกว่าข้อมูลที่ได้รับจากสื่อเพื่อส่งเสริมการขายทั่วไป  
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ที ่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดีย 
กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวคำชะโนดที่มีค่าน้ำหนักมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกองค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วมของผู้ชม โดยสื่อ
ภาพและเสียงที่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมต่อเรื่องราวของคำชะโนด ดังนั้น หากผู้ผลิตสื่อทั้งจากภาครัฐ เอกชน รวมไปถึง 
influencer ในสื่อโซเชียลจะสื่อสารข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
ผ่านสื่อโซเชียลจึงมีแนวโน้มว่าควรให้ความสำคัญกับประเด็นนี้สื่อต้องสามารถสร้างอารมณ์ร่วมต่อเรื่องราวประกอบการผลิต
สื่อได้ด้วย ในขณะเดียวกันองค์ประกอบด้านอื่นๆรองลงมาก็มีส่วนต่อการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน เช่น 
การนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม จริงใจไม่หลอกลวงต่อความเชื่อศรัทธา ในขณะเดียวกันสื่อต้องสร้างความเพลิดเพลินขณะที่ชม  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เน้นการศึกษาเชิงปริมาณและมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบการ
สร้างภาพลักษณ์ ในครั้งต่อไปอาจศึกษาเชิงคุณภาพหรือรายละเอียดในเชิงลึกถึงสาเหตุของความไม่สอดคล้องกับโมเดลใน
พื้นที่ที่มคีวามแตกต่าง  
 2) การศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยเน้นเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในพื้นที่และศึกษาเฉพาะกรณีแหล่งท่องเที่ยวคำชะโนด 
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เท่านั้น  ในครั้งต่อไปอาจจะนำโมเดลการสร้างภาพลักษณ์นี้ไปศึกษากับพื้นที่อื่นๆ ขยายเวลาการเก็บ
ข้อมูลให้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงศึกษากรอบแนวคิดนี้ว่ามีความสัมพันธ์กับกรอบแนวคิดอื่นอีกหรือไม่ เช่น แนวคิด ทฤษฎีการ
ยอมรับข่าวสาร (information Adoption Model หรือ IAM) จำนวนนักท่องเที่ยวหรือรายได้ของนักท่องเที่ยวว่าเป็นตัวแปร
หรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างของอิทธิพลของสื่อโซเชียลต่อการสร้างการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวหรือไม่  
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อิทธิพลของความเป็นอิสระจากการตรวจสอบบัญชีที่มตี่อคุณภาพการตรวจสอบ 
ของผู้สอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Influence of Auditor Independence on the Audit Quality of Auditors in Bangkok         
ประสิทธิ์ รุ่งเรือง 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเป็นอิสระจากการตรวจสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 387 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ F-test (ANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ
พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นอิสระจากการตรวจสอบบัญชี ด้านการวาง
แผนการตรวจสอบ และการรายงานการสอบบัญชี มีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพการตรวจสอบของผู ้สอบบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระในการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีเพื่อเพิ่มคุณภาพการตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีถือเป็นคนกลางที่
ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแทนผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่สามารถเข้าไปทำหน้าที่ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ เป้าหมายการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการตรวจสอบบัญชี สร้างความโปร่งใส่ และชื่อเสียงให้กับ
ผู้สอบบัญชีต่อไป 
 
คำสำคัญ: ความเป็นอิสระ การตรวจสอบบัญชี คุณภาพการตรวจสอบ 
 

Abstract 
 

 This study aimed to investigate the influence of auditor independence on the audit quality of 
auditors in Bangkok by using questionnaires to gather data from 387 auditors in Bangkok. The statistics were 
F-test (ANOVA), multiple correlation and multiple regression. The results found that auditor independence 
in terms of auditing, audit planning, and audit reporting had significant positive influence on the audit quality 
of auditors in Bangkok at the 0.5 level. The results revealed that auditor independence, which is the basis 
for auditing, increases the audit quality. Auditors can act as mediators who audit the financial statements 
of a company instead of stakeholders.  In addition, the goal of the auditor's independent performance can 
lead to fulfilling auditing goals, which include  transparency, achievement and a positive reputation for the 
auditors. 
 
Keywords: Independence, Auditor, Audit Quality 
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บทนำ 
 การทุจริตเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้องค์กรต่าง ๆ ล้มละลายทั่วโลก การทุจริตมักเกิดจากระบบควบคุมภายในหรือ
การตรวจสอบมีช่องโหว่หรือมีความล้มเหลว ผู้กระทำผิดมักใช้ประโยชน์จากการควบคุมภายในที่ไม่ดีพอเพื่อหาผลประโยชนท์ี่
สามารถกระทำการโดยไม่ถูกจับ การทุจริตสามารถกระทำโดยพนักงานในระดับใดก็ได้ภายในองค์กร การศึกษาจำนวนมาก
ระบุว่าการทุจริตส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของฝ่ายจัดการ โดยทั่วไปผู้บริหารจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับได้ง่าย
และสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้สูงกว่าพนักงานระดับล่าง การทุจริตหรือฉ้อโกงทางบัญชีมีจำนวนและขนาดเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (Agarwal and Medury, 2014) นี้คือสาเหตุสำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อทั้งผู้บริหารองค์กร และผู้มีส่วนได้
เสียจากการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาด การเพิ่มขึ้นของกฎระเบียบภายในองค์กรเป็นผลมาจากการควบคุม และป้องกัน
การทุจริตด้วยความระมัดระวังจากความพยายามแก้ปัญหาการทุจริตภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอน แต่องค์กรก็อาจได้รับ
ภัยคุกคามจากการทุจร ิตถึงแม้จะมีความพยายามป้องกันมากเพียงใด The International Professional Practices 
Framework (IPPF) กิจกรรมการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
มาก แม้ว่าผู้บริหารต้องความรับผิดชอบต่อการต่อต้านการทุจริตและพยายามหาวิธีการต่าง ๆ มาป้องกันมากเพียงพอแต่การ
ทุจริตก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ผู้สอบบัญชีซึ่งถือเป็นหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้อย่างดียิ่ง เนื่องจากผู้สอบบัญชีถือเป็นบุคคลภายนอกองค์ก ร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทำงานขององค์กร ด้วยเหตุนี้ทำให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ต่างให้ความไว้วางในในการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ
ปราศจากการแทรงแซงจากฝ่ายบริหาร การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชีนั ้นจำเป็นต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานสูงเพื่อนำมาซึ่งการรายงานข้อเท็จจริงอันสะท้อนเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของกิจการ 
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชียังต้องมีการประเมินความเสี่ยง และประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของกิจการ เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการ
ตรวจสอบการทุจริตโดยมุ่งเน้นไปยังความเป็นอิสระจากตรวจสอบ การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และ
จากการรายงานผลการตรวจสอบถึงกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งมีความสำคัญต่อการเพิ่มคุณภาพการ
ตรวจสอบต่อไป 
 ความเป็นอิสระจากการตรวจสอบบัญชีถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สอบบัญชีควรให้ความสำคัญเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพการ
ตรวจสอบและสร้างชื่อเสียงให้กับผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระจากการตรวจสอบบัญชีประกอบด้วย1) ความเป็นอิสระจากการ
วางแผนการตรวจสอบ (Programming Independence) หมายถึง อิสระจากการควบคุมหรืออิทธิพลที่ไม่เหมาะสมในการ
เลือกเทคนิคการตรวจสอบ, การวางแผนขั้นตอนการตรวจสอบ และในขอบเขตการประยุกต์ใช้วิธีการตรวจสอบ 2) ความอิสระ
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Investigative Independence) หมายถึง อิสระจากการควบคุมหรืออิทธิพลที่ไม่เหมาะสมใน
การเลือกพื้นที่ตรวจสอบ, กิจกรรมตรวจสอบ, อิสระจากความสัมพันธ์ส่วนตัว และการบริหารนโยบายที่จะตรวจสอบ 3) ความ
เป็นอิสระจากการรายงานผลการตรวจสอบ (Reporting Independence) หมายถึง อิสระจากการควบคุมหรืออิทธิพลที่ไม่
เหมาะสมในการรายงานข้อเท็จจริงที่เปิดเผยจากการตรวจสอบหรือในการแสดงออกของข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอันเป็น
ผลมาจากการตรวจสอบ จากองค์ประกอบของความเป็นอิสระจากการตรวจสอบบัญชีทั้ง 3 เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี 
 คุณภาพการสอบบัญชี เป็นผลงานที่สำคัญอย่างมากต่อผู้สอบบัญชี เนื่องจากเป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่ได้จาก
กระบวนการสอบบัญชี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารอย่างชัดเจนและเป็นทางการเกี่ยวกับข้อสรุปที่ได้
จาการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีไปยังผู้ใช้งบการเงิน คุณภาพของรายงานผู้สอบบัญชีซึ่งผู้สอบได้ลงความเห็นไว้ใน
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งบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงิน (ณัฐณิชา ฟูเฟื่องสมบัติ , 2559) คุณภาพการสอบบัญชี 
(Audit Quality) คือ การประเมินคุณภาพของการรายงานผลการดำเนินงานที่แสดงไว้ในรายงานทางการเงินตามหลั กบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งบการเงินหรือเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ของบุคคลภายนอก และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความเป็นอิสระด้านการวางแผนการตรวจสอบที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความเป็นอิสระจากการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความเป็นอิสระจากการรายงานผลการตรวจสอบที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐาน 
1. ความเป็นอิสระด้านการวางแผนการตรวจสอบมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. ความเป็นอิสระจากการปฏิบัติงานตรวจสอบมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3. ความเป็นอิสระจากการรายงานผลการตรวจสอบมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  

ความเป็นอิสระจากการตรวจสอบบัญช ี
- . ความเป็นอิสระด้านการวางแผนการตรวจสอบ 
- ความเป็นอิสระจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- ความเป ็นอ ิสระจากการรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

 

คุณภาพการตรวจสอบ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ขึ้นทะเบียนกับ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วันที่ 24 เมษายน 2564 จำนวน 1,219 คน โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยัง
ประชากรทั้งหมดได้รับการตอบกลับ จำนวน 387 ฉบับ อัตราการตอบกลับ 31.74 เปอร์เซ็นต์ซึ่งสอดคล้องกับ Hoque and 
James (2000), ได้กล่าวว่าอัตราการตอบกลับสำหรับการสำรวจทางไปรษณีย์อย่างน้อยร้อยละ 20 ถือว่ายอมรับได้ 
 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาพิจารณาและตรวจสอบเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาให้ผู้ทรงคุณวฒุิ 
จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องของคำถามแต่ละข้อ หลังจากปรับปรุงตาม
คำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิแล้วมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งถือว่าข้อคำถามมีความเที่ยงตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค์และคำ
นิยามการวิจัย การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Validity) ไปทดลอง (Try Out) กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 ชุด ค่าระดับค่าเชื่อมั่นอยู่
ระหว่าง 0.756 – 0.835 มากกว่า 0.70 แสดงได้ว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น สามารถนำแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างจริงได้ (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2018) 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคุณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ ในการทดสอบความเป็นอิสระจากการตรวจสอบบัญชีที ่ม ีต่อคุณภาพการตรวจสอบของผู ้สอบบั ญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเขียนสมการได้ดังนี้ 

 AQU = βo + β1PIN + β2IIN + β3RIN + ε 
  

 โดย  β = ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

        ε = ค่าความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 
     AQA = คุณภาพการตรวจสอบบัญชี (Audit Quality) 
      PIN = ความเป็นอิสระในการเขียนแผนการตรวจสอบ (Programming Independence) 
       IIN = ความอิสระจากการตรวจสอบ (Investigative Independence) 
      RIN = ความเป็นอิสระจากการรายงาน (Reporting Independence) 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื ่อง ความเป็นอิสระจากการตรวจสอบบัญชีที ่มีต่อคุณภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ในขตรุงเทพมหานคร จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

 ชาย   126 32.60 

 หญิง 261 67.40 

    รวม 387 100.00 

2. อายุ   

 น้อยกว่า 30 ปี 20 5.20 

        31 – 40 ปี   70 18.10 

 41 – 50 ปี 109 28.20 

 มากกว่า 50 ปี 188 48.60 

    รวม 387 100.00 

  3. สถานภาพ   

       โสด 148 38.20 

        สมรส 204 52.70 

        หย่า / หม้าย 35 9.00 

    รวม 387 100.00 

4. ระดับการศึกษา   

 ต่ำกว่าปริญญาตรี 0 0 

 ปริญญาตรี / เทียบเท่า 135 34.90 

 ปริญญาโท 235 60.70 

 สูงกว่าปริญญาโท 17 4.40 

    รวม 387 100.00 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ในขตรุงเทพมหานคร จำนวน (คน) ร้อยละ 

5. ประสบการณ์ในการสอบบัญชี   

 น้อยกว่า 5 ปี 35 9.00 

 5 - 10 ปี 60 15.50 

 11 – 15 ปี 51 13.20 

 16  - 20 ปี 58 15.00 

 21 - 25 ปี 30 7.80 

 มากกว่า 25 ปี 153 39.50 

    รวม 387 100.00 

6.รายได้เฉลี่ยต่อปี   

 ต่ำกว่า 300,000 บาท 92 23.80 

 300,000 – 500,000 บาท 63 16.30 

 500,001 – 700,000 บาท 31 8.00 

 มากกว่า 700,000 บาท 201 51.90 

    รวม     387 100.00 

7. จำนวนงบการเงินที่ตรวจสอบต่อปี   

 น้อยกว่า 50 งบ     199 51.40 

 50 - 100 งบ     68 17.60 

 101 – 150 งบ      36 9.30 

 มากกว่า 150 งบ    84 21.70 

    รวม   387 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ67.40) อายุมากกว่า 50 ปี(ร้อยละ
48.60) รองลงมา 41-50 ปี(ร้อยละ28.20) สถานภาพ สมรส(ร้อยละ52.70) รองลงมา โสด(ร้อยละ38.20) ระดับการศึกษา 
ปริญญาโท(ร้อยละ60.70) รองลงมา ปริญญาตรี(ร้อยละ34.90) ประสบการณ์ในการสอบบัญชี มากกว่า 25 ปี (ร้อยละ39.50) 
รองลงมา 5-10 ปี (ร้อยละ15.50)รายได้เฉลี่ยต่อปี มากกว่า 700,000(ร้อยละ51.90) รองลงมา ต่ำกว่า 300,000 (ร้อยละ
23.80) และจำนวนงบการเงินที่ตรวจสอบต่อปี น้อยกว่า 50 งบ (ร้อยละ51.40)รองลงมา มากกว่า 150งบ (ร้อยละ21.70) 
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการตรวจสอบโดยรวมและเป็นรายด้านของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขต
กรุงเทพมหานคร  

 

รายการ ข้อคำถาม 
 

x 
S.D. ระดับความเห็น 

คุณภาพการสอบบัญชี 4 4.24 0.70 มาก 
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ     
 - ความเป็นอิสระด้านการวางแผนการตรวจสอบ 4 4.24 0.67 มาก 
 - ความเป็นอิสระจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ 5 4.46 0.56 มาก 
 - ความเป็นอิสระจากการรายงานผลการตรวจสอบ 4 4.32 0.65 มาก 
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบโดยรวม  4.34 0.63 มาก 

 
 จากตาราง 2 พบว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (¯x = 4.24) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระในด้านของผู้สอบบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ¯x = 4.34) เมื่อ
พิจารณาความเป็นอิสระจากการสอบบัญชีเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า 
ด้านความเป็นอิสระจากการตรวจสอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (¯x = 4.46) ด้านความเป็นอิสระจากการรายงานมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (¯x = 4.32) และด้านความเป็นอิสระของแผนการตรวจสอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (¯x = 
4.24) 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของความเป็นอิสระจากการตรวจสอบกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร AQU PIN IIN RIN VIF 

AQU - 0.614* 0.542* 0.633*  
PIN  - 0.577* 0.573* 1.681 
IIN   - 0.632* 1.882 
RIN    - 1.868 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เพื่อหาความสัมพันธ์ของความน่าเชื่อถือ
ของรายงานทางการเงิน และการจัดการความเสี่ยงจากการตรวจสอบที่มีต่อผลคุณภาพการตรวจสอบบัญชี พบว่า มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.542- 0.633 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตาม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ตัวแปรทุกตัวมีค่าต่ำกว่า 0.80 สอดคล้องกับ Hair et al., (2018) ชี้ให้เห็นว่าตัวแปรทุกตัวไม่
มีความสันพันธ์กัน (Multicollinearity) ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์อาจเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity ผู้วิจัยจึงทาการ
ทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ปรากฏว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระ มีค่าตั ้งแต่ 
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1.681 – 1.882 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity 
(Hair et al., 2018) ในการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ดังตารางที่ 3 
  
ตารางที่ 4 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความเป็นอิสระจากการตรวจสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพการตรวจสอบของ

ผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความเป็นอิสระจากการตรวจสอบ 
คุณภาพการสอบบัญชี 

t p-value สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a) -0.700 0.385 -1.819 0.070 
ด้านการวางแผนการตรวจสอบ 0.431 0.060 7.204 0.000* 
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ 0.286 0.123 2.325 0.021* 
ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ 0.443 0.060 7.433 0.000* 
F = 128.244, p = 0.000, Adj R2 = 0.497 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า สมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์คุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม (AQU) อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (F = 128.244 ; p = 0.000) และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adj R2) เท่ากับ 0.497 ความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบ ด้านการวางแผนการตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ และด้านความเป็นอิสระจากการ
รายงานผลการตรวจสอบมีอิทธิพลเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมุติฐานที่ 1 - 3 สามารถสร้างสมการพยากรณ์คุณภาพการสอบบัญชี ได้ดังนี้ 

  AQU = -0.700+ 0.431PIN - 0.286IIN + 0.443RIN+ ε 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษา เรื่อง อิทธิพลของความเป็นอิสระจากการตรวจสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 ความเป็นอิสระจากการตรวจสอบ ด้านการวางแผนการตรวจสอบมีอิทธิพลต่อคุณภาพการตรวจสอบ อาจกล่าวได้
ว่า การวาแผนการตรวจสอบเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิบัติงานตรวจสอบที่สำคัญเพื่อกำหนดระยะเวลาจากการตรวจสอบให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจไม่พบ ดังนั้น การวางแผนการตรวจสอบจำเป็นต้องมีการ
ประเมินสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ระบบการควบคุมภายในเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการตรวจสอบ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
อย่างอิสระเพื่อนำไปสู่คุณภาพการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้
เสีย สอดคล้องกับ กมล วานิชถาวร, พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ (2562) กล่าวว่า หากผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบไว้อย่าง
เหมาะสมจะส่งผลให้การตรวจสอบบัญชีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ พิธาน แสนภักดี , ณัฐพันธ์ เผ่าพันธุ์ และวิชิต 
อู่อ้น (2564) ผู้สอบบัญชีสามารถวางแผนการตรวจสอบอย่างอิสระปราศจากการแทรกแซง โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มา
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ซึ่งหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมกับธุรกิจนั้น ๆ ดังนันการวางแผนการตรวจสอบถือเป็นจุดเริ่มต้นที่
สำคัญที่ทำให้การตรวจสอบมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานต่อไป 
 ความเป็นอิสระจากการตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพการตรวจสอบ อาจ
กล่าวได้ว่า ผู้สอบบัญชีสามารถการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างอิสระโดยเลือกพื้นที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบโดยปราศจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว จะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อคุ ณภาพการตรวจสอบ
สอดคล้องกับความต้องการ สอดคล้องกับ เจริญ เจษฎาวัลย์ (2545) ผู้ตรวจสอบควรจะมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยปราศจากความลำเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออิทธิพลที่ไม่เหมาะสมจากผู้อื่น โดย
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การตรวจสอบภายในนั้นมีประสิทธิผล และ
ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สอดคล้องกับ ภัชราภรณ์ จันทร์สว่าง และวิษณุ สุมิต
สวรรค์ (2564) กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างอิสระจะช่วยสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งปราศจากการ
แทรกแซงจากผู้มีอิทธิพล ทำให้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับรายงานการตรวจสอบอันนำไปสู่คุณภาพการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ
แก่บุคคลภายในและภายนอกองค์กร 
 ความเป็นอิสระจากการตรวจสอบ ด้านการรายงานผลการตรวจสอบมีอิทธิพลต่อคุณภาพการตรวจสอบ อาจกล่าว
ว่า การรายงานผลการตรวจสอบนั้นเกิดจากการรายงานผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งผู้สอบบัญชี
จำเป็นต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณภาพของการตรวจเป็นไปตามมาตรฐานตามต้องการ สอดคล้องกับ ธีราภรณ์ 
แน่นดี, นาถนภา นิลนิยม และศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ (2561) กล่าวว่า การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรเพื่อให้ทราบถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการปฏิบัติงาน ในประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญและการควบคุม
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ นอกจากนี้ นวพร ขู้เปี้ยเต้ง และ
จันทร์ลอย เลขทิพย์ (2561) กล่าวว่า ผู้สอบบัญชีต้องรายงานข้อผิดพลาดที่ตรวจพบโดยอาศัยความรู้ ความสามารถของผู้สอบ
บัญชี และทีมงานตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ปัจจัยเหล่านี้จะส่ งผลให้การ
ตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้ 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ผู้สนใจอาจศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทำการ
เปรียบเทียบว่าตัวแปรใดท่ีมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 2. ผู้สนใจอาจการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อความเป็นอิสระจากการตรวจสอบบัญชีเพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตรงประเด็น 
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การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันความตั้งใจเลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชขีอง 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอดุรธาน ี

COMPONENT ANALYSIS FOR THE CONFIRMATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ 
INTENTIONS TO CHOOSE AN ACCOUNTING CAREER IN  

UDON THANI PROVINCE 
ขนิษฐา  ศักดิ์สุรีย์มงคล1 ประนมพร  ข่าขันมาลี1 ชนัญฎา  สินชื่น1 และ วันวิสา เนื่องสมศรี1 

1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดความตั้งใจเลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชี
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดอุดรธานี 
จำนวน 500 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  

ผลการวิจัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความตั้งใจเลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชี 
มี 3 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบด้านทัศนคติ มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความตระหนักถึงความรู้ทางการบัญชี 
ความสำคัญของความรู้ทางการบัญชี และการเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเอง องค์ประกอบด้านความตั้งใจแสวงหาความรู้ มี 
3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางการบัญชี การพัฒนาความรู้ความสามารถทางการบัญชี การส่งเสริม
ความรู้ทางการบัญชี องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความรู้ ความจำเป็นของ
ความรู้ และแหล่งที่มาของความรู้   
 
คำสำคัญ: องค์ประกอบเชิงยืนยัน, ความตั้งใจ, การประกอบอาชีพทางด้านบัญชี   

 

Abstract 
 

The purpose of this research was to examine the consistency of the model for measuring the 
intentions of high school students to choose an accounting career with the empirical data of high school 
students in Udon Thani Province. Data was collected from 500 students through questionnaires. They were 
analyzed using corroborative elemental analysis techniques.  

Research results found that the model is consistent with the empirical data of students with the 
intention of choosing a career in accounting. There are 3 components and 9 indicators. For the attitude 
component, there are 3 indicators: the awareness of accounting knowledge, the importance of accounting 
knowledge, and the appreciation of self-development. For the component of intention to seek knowledge, 
there are 3 indicators: increasing accounting knowledge, accounting knowledge development, and 
promoting accounting knowledge. For the component of the learning environment, there are 3 indicators: 
knowledge exchange, the need for knowledge, and source of knowledge.   
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Keywords: Confirmative Component, Intention, Accounting career  
 

บทนำ 
การทำมาหากินของคนไทยในปัจจุบันมีหลากหลายอาชีพ ทั้งงานด้านเกษตรกรรม งานอุตสาหกรรม งานคหกร

รม งานศิลปกรรม และงานธุรกิจ หากเปรียบเสาเข็มเป็นรากฐานของตึกสูง ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ก็คือ พื้นฐานที่จะ
นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้และจัดหาปัจจัย 4 อันเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นคง ในการเลือก
ประกอบอาชีพนั้น ควรพิจารณาจากความถนัด ความสนใจ ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นอาชีพที่สุจริตถูกต้องตามกฎหมาย 
และควรเป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข ได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอกับการดำเนินชีวิต และเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเพี ยงพอ หาก
ทุกคนเลือกอาชีพที่มีความมั่นคงต่อชีวิต สังคมก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดี เศรษฐกิจก็จะเจริญก้าวหน้าตามไปด้วย 

อาชีพทางด้านบัญชี เป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากวิชาชีพบัญชีมีความสำคัญและจำเป็น
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกส่วนทั้งภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ทั้งกิจการที่มุ่งหวังกำไร และกิจการที่ไม่
มุ่งหวังกำไร ซึ่งนักบัญชีจะต้องวางแผนและมองการณ์ไกล ต้องมีการพัฒนาศักยภาพต่างๆ นอกจากความรู้ทางด้านบัญชีแล้ว 
นักบัญชียังต้องพัฒนาความรู ้ด้านอื ่นที ่เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีหรือความรู ้ข้ามศ าสตร์มากขึ ้น ทั ้งเรื ่องของการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ การเมืองกฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นยุคดิจิทัล นักบัญชีต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ มีความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถนำความรู้รอบด้าน และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้กับงานบัญชี
ได้ และต้องเปลี่ยนบทบาทจากเพียงผู้สนับสนุนข้อมูล มาเป็นผู้นำเสนอข้อมูล ช่วยวางแผนวิเคราะห์ และเป็นที่ปรึกษาที่ดีใน
การช่วยตัดสินใจทางธุรกิจได้ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของนักบัญชี ซึ่งเรื ่องนี้ AI ทำไม่ได้ แต่คนทำได้ นักบัญชีจึงต้อง
ตระหนักว่า ตนเป็นนักบัญชีมีคุณค่าและมีความสำคัญกับทุกองค์กรธุรกิจ (พณชิติ  กิติปัญญางาม, 2562) ประกอบกับโลกที่ไร้
พรมแดน เรื ่องของภาษาจึงถือเป็นอีกเรื ่องที ่สำคัญ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2565) ผู ้ที ่มีทักษะประสบการณ์ และ
ความสามารถที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนองค์กรยังเป็นที่ต้องการขององค์กร ควบคู่ไปกับความตั้งใจในการเลือกประกอบ
อาชีพทางด้านบัญชี การมีทัศนคติที่ดี ความตั้งใจแสวงหาความรู้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานได้
โดยไม่หยุดนิ่งถือเป็นเรื่องที่ดี การจัดการศึกษาในปัจจุบัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดหมายมุ่งพัฒนาผู้ เรียน
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การตัดสินใจ
เลือกอาชีพนับว่าเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญในการวางแผนชีวิตด้านอาชีพของแต่ละบุคคล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจ และมีความ
ถนัด ซึ่งการตัดสินใจส่วนใหญ่มักมีเหตุผลสำคัญจากด้านสถาบัน ด้านเหตุผลส่วนตัว และด้านเศรษฐกิจและสังคม (ไกรสิงห์ 
สุดสงวน, 2560) ทั้งนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชี อาทิเช่น ด้านทัศนคติ ด้าน
ความตั้งใจแสวงหาความรู้ และด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป็นต้น  

ความตั้งใจของนักเรียนที่จะแสวงหาหรือเพิ่มพูนความรู้นับว่าขึ้นอยู่กับทัศนคติของพวกเขาเป็นอย่างมาก 
(Schwarz et al., 2009) มองว่าทัศนคติเป็นโครงสร้างที่ใช้มากที่สุดในการทำนายความต้องการของพฤติกรรมการศึกษาเชิง
ประจักษ์ แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติของปัจเจกบุคคลเป็นโครงสร้างที่มีอิทธิพลมาก ทัศนคติของนักเรียนไม่เพียงได้รับอิทธิพล
จากตัวเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้คนรอบข้าง และนักศึกษาด้วย นอกจากทัศนคติแล้วปัจจัยภายนอก เช่ น สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ ยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนความต้องการของนักเรียนในการเพิ่มพูนความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นช่องทางในการ
ได้รับความรู้ที่เป็นในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Laal and Salamati., 2012) 
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สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพอาจจำเป็นต้องเข้าถึงทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความจำเป็นของความรู้ และ
แหล่งที่มาของความรู้  

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความตั้งใจเลือก
ประกอบอาชีพทางด้านบัญชี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการ
วัดความตั้งใจเลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงจะเป็น
ประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดอุดรธานีได้พิจารณา
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้จากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดตัวแปรที่ ใช้ใน
การศึกษาได้ดังภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

ความตัง้ใจเลือกประกอบ
อาชีพทางดา้นบญัชี 

ดา้นทศันคต ิ

ความตระหนกัถึงความรู้
ทางการบญัชี 

ความส าคญัของความรู้
ทางการบญัชี 

การเห็นคณุค่าของการ
พฒันาตนเอง 

ดา้นความตัง้ใจแสวงหา
ความรู้

การเพิ่มพนูความรู้
ความสามารถทางการบญัชี

การพฒันาความรู้
ความสามารถทางการบญัชี

การสง่เสรมิความรูท้างการ
บญัชี 

ดา้นสภาพแวดลอ้มการ
เรยีนรู ้

แหลง่ท่ีมาของความรู้

ความจ าเป็นของความรู ้

การแลกเปลี่ยนความรู ้
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดความตั้งใจเลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี จำนวน จำนวน 16,769  
คน (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี, 2565)  กำหนดขนาดตัวอย่าง จำนวน 500 คน (Hair et al., 2014) โดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนระดับชั้นปีการศึกษา 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
   2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
             การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิจัยได้ศึกษาจาก
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธี
วิจัยเชิงสำรวจเป็นลักษณะแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะ
การตอบตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด โดยแบ่งสอบถามออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านทัศนคติ ประกอบด้วย ความตระหนัก
ถึงความรู้ทางดานบัญชี ความสำคัญของความรู้ทางด้านบัญชี การเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเอง ด้านความตั้งใจแสวงหา
ความรู้ ประกอบด้วย การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางการบัญชี การพัฒนาความรู้ความสามารถทางการบัญชี การส่งเสริม
ความรู้ทางการบัญชี และด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนความรู้ ความจำเป็นของความรู้ 
แหล่งที่มาของความรู้ 
    2.2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  
   2.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบพัฒนาแบบสอบถาม 
   2.2.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของสำนวนและภาษาที่ใช้ 
   2.2.3 ทดสอบความเชื่อมัน (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื ่อมั ่นโดยสูตรของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.841 – 0.912 สรุปได้
ว่าแบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถนำไปใช้ได้ (Nunnally, 1978) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้  

  1. การกำหนดข้อมูลจำเพาะแบบจำลอง (Specification of model) คือ การกำหนดความ สัมพันธ์เชิงโครงสร้างใน
แต่ละองค์ประกอบของแบบจำลอง 
  2. การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของแบบจำลอง (Identification of model) คือ การระบุว่าแบบจำลองสามารถ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่าเดียวหรือไม่  
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  3. ประมาณค่าพารามิเตอร์จากแบบจำลอง (Parameter estimation from the model) คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (A Maximum Likelihood) 
  4. การทดสอบความกลมกลืนสอดคล้อง (Goodness of fit test) เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจำลอง (Model 
validation) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของแบบจำลอง  
(แสดงดังตารางที่ 1) 
  5. การปรับแบบจำลอง (Model adjustment) ในกรณีที่แบบจำลองไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ต้องมีการปรับแก้แบบจำลองเพื่อให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่ จนกว่าแบบจำลองที่วิเคราะห์ใหม่จะสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  
  6. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการคำนวณมาใช้ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์แบบจำลอง 
 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนแบบจำลอง 

ค่าดชันี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 

ค่าไค – สแควร์ (Chi-square: 2 ) 
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  

( p  .05 ) 

Joreskog and Sorbom 
(1989) 

ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  

(Relative chi-square: 2 /df) 
มีค่าต่ำกว่า 2.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  .90 
Joreskog and Sorbom 

(1989) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า  .90 
Joreskog and Sorbom 

(1989) 
ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized root mean square 
residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ำกว่า .08 Hu and Bentler (1999) 

ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 

มีค่าต่ำกว่า .06 Hu and Bentler (1999) 

 

สรุปผลการวิจยั
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ทำการปรับ
โมเดลโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น โดยให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งหลังจากปรับ

แบบจำลองแล้วเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) ค่าไค-สแควร ์สัมพัทธ์ ( 2 / df ) ค่าดัชนีวัดระดับ
ควากลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (AGFI) ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และ
ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนแบบจำลอง 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืนแบบจำลอง 

ก่อนปรับ
แบบจำลอง 

แปลผล 
หลังปรับ

แบบจำลอง 
แปลผล 

 2  
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  

( p  .05 ) 

92.09 
(p = 0.000) 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

29.01 
(p = 0.066) 

ผ่านเกณฑ์ 

2 /df < 2.000 3.837 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1.527 
ผ่านเกณฑ์ 

GFI > .900 0.96 ผ่านเกณฑ์ 0.99 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI > .900 0.92 ผ่านเกณฑ์ 0.97 ผ่านเกณฑ์ 
Standardized 
RMR 

< .080 0.016 
ผ่านเกณฑ์ 

0.009 
ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < .060 0.089 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.032 
ผ่านเกณฑ์ 

 
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ความตั้งใจเลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอุดรธานี

ทั้ง 9 ตัวบ่งชี้ พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.84 - 0.95 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที ( t ) พบว่า มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบาย
ได้อย่างมีความหมาย  

เมื ่อพิจารณาตัวบ่งชี ้ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ด้านทัศนคติ (ATD) ตัวบ่งชี ้ทั ้ง 3 ตัวบ่งชี ้ มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.90 – 0.93 มีค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.82 – 0.87 โดยตัวบ่งชี ้ความ
ตระหนักถึงความรู้ทางการบัญชี (ATD1) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 

ด้านความแสวงหาความรู้ (CKSI) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.84 – 0.91 มี
ค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.79 – 0.91 โดยตัวบ่งชี้การพัฒนาความรู้ความสามารถทางการบัญชี (CKSI2) มีน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 

ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (LE) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.89 – 
0.95 มีค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.71 – 0.83 โดยตัวบ่งชี ้ความจำเป็นของความรู้ (LE2) มีน้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุด 

เมื่อพิจารณาในส่วนองค์ประกอบหลักด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (LE) ความแสวงหาความรู้ (CKSI) และด้าน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (LE) พบว่า ทุกด้านมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01 โดยพิจารณาจากค่าสถิติที ( t ) มี
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.84 - 0.95 มีค่าความเที่ยง  
( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.71 - .0.91 โดยองค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (LE)  มีน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุด แสดงดังตาราง
ที่ 3 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความตั้งใจเลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน   
        ปลาย จังหวัดอุดรธานี (n=500) 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

น้ำหนัก
องค์ประกอบ 
มาตรฐาน 

t  ..ES  2R  

ด้านทัศนคติ (ATD)     
ATD1: ความตระหนักถึงความรู้ทางการบัญชี 
ATD2: ความสำคัญของความรู้ทางการบัญชี 
ATD3: การเห็นคุณค่าของการพฒันาตนเอง  

0.93 
0.90 
0.91 

27.42** 
25.95** 
26.21** 

0.018 
0.020 
0.020 

0.87 
0.82 
0.83 

ด้านความตั้งใจแสวงหาความรู้ (CKSI) 
CKSI1: การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางการบัญชี 
CKSI2: การพัฒนาความรู้ความสามารถทางการบัญชี 
CKSI3: การส่งเสริมความรู้ทางการบัญชี 

0.90 
0.91 
0.84 

27.35** 
28.53** 
25.32** 

0.015 
0.013 
0.018 

0.87 
0.91 
0.79 

ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (LE)     
LE1: การแลกเปลี่ยนความรู้ 
LE2: ความจำเป็นของความรู้ 
LE3: แหล่งที่มาของความรู้ 

0.93 
0.95 
0.89 

25.66** 
25.93** 
22.83** 

0.021 
0.023 
0.028 

0.82 
0.83 
0.71 

หมายเหตุ: **p< .0 
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ภาพที่ 2 โมเดลการวัดความตั้งใจเลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอุดรธานี 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ความตั้งใจเลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี 
พบว่า แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่ผู ้วิจัยสร้างขึ ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่า
องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ด้านทัศนคติ  ด้านความตั้งใจแสวงหาความรู้  และด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป็น
องค์ประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
อุดรธานี สอดคล้องกับแนวคิด วสันต์ ครองมี, ปุณยวีร์ ยังดี และพุฒิสรรค์ เกตุมรรค (2563) นักบัญชีจะต้องมีทัศ นคติที่ดีต่อ
อาชีพ มีการแสวงหาและเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง โดยจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ในเอื ้อการต่อการเรียนรู ้กับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงขององค์กร (ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วัฒนา และคณะ, 2559)  
 2. ตัวบ่งชี้ปัจจัยที่กำหนดความตั้งใจเลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
อุดรธานีพบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 9 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) มากกว่า .30 และมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็น
ว่าตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบสามารถวัดองค์ประกอบหลักได้อยู่ในเกณฑ์ดี (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล 
ภิญโญภานุวัฒน์, 2557, หน้า 111) 

3.  ด้านทัศนคติ ซึ่งประกอบด้วย ความตระหนักถึงความรู้ทางดานบัญชี ความสำคัญของความรู้ทางด้านบัญชี และการ
เห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเอง   พบว่า ความตระหนักถึงความรู้ทางการบัญชีน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด แสดงว่าเมื่อ
พิจารณาถึงองค์ประกอบด้านทัศนคติ นักเรียนให้ความสำคัญกับความตระหนักถึงความรู้ทางการบัญชีเป็นอันดับแรก และ
ความสำคัญของความรู้ทางการบัญชี การเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเอง ในลำดับถัดมา เนื่องจาก วิชาชีพบัญชีจะต้องมีองค์
ความรู้ที่มีสภาวิชาชีพกำหนดและควบคุมอย่างเคร่งครัด ซึ่งกำหนดให้นักบัญชีจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ทุกปี โดยการเก็บ
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สะสมชั่วโมงพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12.30 ชั ่วโมงต่อปี เนื ่องจากมาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงเพื ่อให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับรูปแบบของธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นใน
ปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ และคณะ (2558) พบว่า นักบัญชีจะมีทัศนคติที่ดีต่องาน และ
ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างยาวนานและมั่นคง หากมีความมั่นใจในความรู้ความสามารถทางการบัญชี และเห็นคุณค่าของการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

4.  ด้านความตั้งใจแสวงหาความรู้ ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางการบัญชี การพัฒนาความรู้
ความสามารถทางการบัญชี และการส่งเสริมความรู้ทางการบัญชี พบว่า  ตัวบ่งชี้เรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถทางการ
บัญชี มีน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด แสดงว่าเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านความตั้งใจแสวงหาควา มรู้  นักเรียนให้
ความสำคัญกับความตั้งใจแสวงหาความรู้ เป็นอันดับแรก เนื่องจากนักบัญชีจะต้องตั้งใจแสวงหาความรู้ เพื่อเพิ่มระดับทักษะของนัก
บัญชีในยุคดิจิทัล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสุตา  นาดี และคณะ (2564) นักบัญชีจะต้องแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนา และ
เพิ่มพูนความรู้ทักษะ ส่งเสริมความรู้และสมรรถนะของนักบัญชีในยุคดิจิทัล ได้แก่ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะด้านการเป็นคู่คิดผู้บริหาร ทักษะด้านการบริหารจัดการอารมณ์และความคิด และทักษะด้านการเรียนรู้เชิงพลวัต โดยนัก
บัญชีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี พัฒนาทักษะด้านความรู้ (Hard 
Skills) และทักษะด้านทางสังคมหรือ (Soft Skills) (โชษิตา  คลายศรี และกนกศักดิ์  สุขวัฒนาสินิทธิ์, 2564) อีกทั้งนักบัญชี
ต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียงผู้สนับสนุนข้อมูลทางการบัญชี มาเป็นที่ปรึกษาช่วยวางแผนและช่วยตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
(ปิยพงศ์  ประไพศรี และกาญจนา  นันทพันธ์, 2563) อีกทั้งต้องตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยการ
เพิ่มพูนความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร รวมถึงติดตามข่าวสารข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น  
 5. ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย  การแลกเปลี่ยนความรู้ ความจำเป็นของความรู้ และแหล่งที่มาของ
ความรู้ พบว่า มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุดในบรรดาองค์ประกอบทั้งหมด แสดงให้เห็นว่านักเรียนให้ความสำคัญกับ  ด้าน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความจำเป็นที่ของการสืบค้นความรู้ และพิจารณาถึง
แหล่งที่มาของความรู้เพื่อใช้ในการพิจารณาถึงความตั้งใจเลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Cieslik 
and Stel (2017) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่พร้อมในการแลกเปลี่ยนความรู้ จำเป็นต้องได้รับออกแบบให้สอดคล้อง
กับความต้องการในอนาคตของนักเรียน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและความสำเร็จของนักเรียน นักศึกษาบัญชีมักจะคิดว่าการบัญชีเป็น
เพียงความรู้ที่ควรทราบ เพื่อการรายงาน และวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของบริษัท การบัญชียังต้องการทักษะของนักเรียน
ไม่เพียงแต่จะเข้าใจในหลักการเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นเจ้าของโซลูชันที่สร้างสรรค์และสนับสนุนการคิดเชิงตรรกะ (Manganaris 
and Spathis, 2012) ในบริบทนี้จำเป็น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่จำเป็นของความรู้ มีแหล่งที่มาของความรู้ ที่ง่าย
และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การนำผลการศึกษาไปใช้ยังมีข้อจำกัดหลายประการ ถึงอย่างไรก็ตามข้อจำกัดเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
ครั้งต่อไป เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ ความตั้งใจเลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชีของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี  ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ว่ามีผลต่อความตั้งใจ
เลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี หรือไม่ อย่างไร เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ครอบครัว และปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกประกอบอาชีพทางด้านบัญชีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
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จังหวัดอุดรธานี โดยผลจากการศึกษาในครั้งนี้ สถาบันการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนนโยบายหรือพัฒนา
หลักสูตร โดยนำตัวบ่งชี้ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้ง 9 ตัวบ่งชี้ ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 1) ด้านทัศนคติ  
ต้องมุ่งให้ความสำคัญถึงความตระหนักถึงความรู้ทางการบัญชี ที่ยึดหลักมาตรฐานการบัญชีตามสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ให้ความสำคัญของความรู้ทางการบัญชี และเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ 2) ด้านความตั้งใจ
แสวงหาความรู้  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางการบัญชี และพัฒนาความรู้ความสามารถทางการบัญชีในเท่าทันและ
รองรับกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 3)  ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ควร
ให้เหมาะแก่การแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีความจำเป็น และมีแหล่งที่มาของความรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย สะดวก 
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โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบัญชี 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

A Confirmatory Factor Analysis Model of Accountants’ Job Satisfaction  
in Northeastern Thailand          

ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน1 มนันญา ทองบ่อ1 และ รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์1 

1คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดองค์ประกอบ ความพึงพอใจในการทำงานของ
พนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับข้อมูลเชิงประจักษ์  กลุ่มตัวตัวอย่างคือ พนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จำนวน 340 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบ  หลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความพึงพอใจใน  การทำงานของ
พนักงานบัญชีมี 3 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความเป็นธรรมของขั้นตอน   การประเมิน มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ขั้นตอนการ
ประเมินที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการประเมินที่เป็นธรรม การแจ้งผลการประเมินที่ชัดเจน และการพิจารณาผลตอบแทนที่
เป็นธรรม ความเป็นธรรมของผลลัพธ์ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การให้รางวัลจากความมุมานะในการทำงาน การให้รางวัลจากความ
รับผิดชอบในงาน การให้รางวัลจากความทำงานหนัก และการให้รางวัลจากการฝึกฝนทักษะการทำงาน และความไว้วางใจใน
ผู้บังคับบัญชา มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนพนักงาน การให้อิสระในการทำงาน การแนะนำการทำงาน และ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ: โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยัน, ความพึงพอใจในการทำงาน, พนักงานบัญช ี
 

Abstract 
 

 The objective of this research was to examine the consistency of the model of confirmatory factor 
analysis of job satisfaction of accountants in Northeastern Thailand compared with empirical data. The 
samples were collected from 340 accountants by using multi-stage sampling. A questionnaire was used as 
the instrument. Data were analyzed through confirmatory factor analysis. The results showed that the model 
was consistent with the empirical data. The job satisfaction of the accountant has   3 components and 12 
indicators. The component of fairness of evaluation procedures has 4  indicators: efficient assessment 
procedures, promoting fair assessment, clear notice of assessment results, and fairness of compensation 
evaluation. The component of fairness of outcomes has 4  indicators: rewarding for commitment to work, 
rewarding for work responsibilities, rewarding for hard work, and rewarding for skill and training. The 
component of trust in superiors has 4 indicators: promotion and support of employees, freedom to work, 
work advice, and effective administration. 
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บทนำ 
 ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้คือทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นองค์กรจึง
ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์มากยิ่งขึ้น โดยการรักษาพนักงานขององค์กร และลดอัตราการลาออกให้น้อยที่สุด รวมถึงการพัฒนา
ให้บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น  เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญและ
คำนึงถึงอีกประการหนึ่งคือ ความพึงพอใจในการทำงาน (Job Satisfaction) เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานสามารถทำงาน
กับองค์กรได้อย่างมีความสุข และอยู่กับองค์กรเป็นระยะเวลายาวนาน หากบุคลากรขององค์กรมีความพึงพอใจต่อองค์กรมากเท่าไร 
ย่อมส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ความพึงพอใจในการทำงานจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อการปฎิบัติงาน
ของพนักงาน (Robbins, 2005) 

ความพึงพอใจในการทำงานเป็นปัญหาสำคัญในพฤติกรรมขององค์กร (Barakat et al., 2015; Tziner et al., 2014) ความพึง
พอใจในการทำงานถูกมองว่าเป็นทัศนคติของพนักงานที่มีต่อสภาพ การทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Fiorilla & Nappo, 
2014; Joung et al., 2015; Randeree & Chaudhry, 2012) และการตอบสนองทางอารมณ์เชิงบวกต่องานและผลการปฏิบัติงาน       
(Bigliardi et al., 2012; Chatzoudes et al., 2015; Dierendonck, 2015) งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กรจำนวนมากได้เน้นย้ำว่า
ความพึงพอใจใน การทำงานในระดับสูงจะช่วยให้องค์กรรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการทำงานที่ดี และช่วยเพิ่ม
แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน (Arif & Ilyas, 2013; Raddaha et al., 2012; Tziner et al. , 2014) เสริมสร้างความภักดี ความ
มั่นใจ และความมุ่งมั่นต่อองค์กร (Randeree & Chaudhry, 2012; Zehrer et al., 2007) รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
พนักงานและลดการขาดงานและการลาออก (Duxbury & Halinski, 2014) นอกจากนี้ยังพบว่าความไม่พึงพอใจอาจส่งผลร้ายแรงหลาย
ประการโดยพนักงานที่ไม่พึงพอใจเช่น หลีกเลี่ยงาน การท้าทาย การประท้วง ดังนั้นความพึงพอใจในการประเมินผลการปฎิบัติงานจง
เป็นผลลัพธ์ทางพฤติกรรมที่สำคัญ ในการวิจัยทางด้านบัญชีบริหาร (Chenhall & Browncll, 1988; Frucot & Shearon, 1991; 
Harrison, 1992) นอกจากนี้การรับรู้ความเป็นธรรมรวมถึงการใช้วิธีการต่างๆในการประเมินผลการปฎิบัติงานถือเป็นงานวิจัยที่สำคัญ 
จากการศึกษาของ Hopwood (1972) และ  Otley (1978) พบว่า วิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมีผลต่อการรับรู้ถึง
ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมของพนักงาน นอกจากนี้ Hopwood (1972) ยังพบว่าการประเมินที่มีประสิทธิภาพบนพิ้นของความไม่ยีดหยุ่นใช้
สำหรับข้อมูลทางการบัญชีซึ่งตัวชี้วัดอคติ ของประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและความไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นวิธีการประเมินผล
การปฎิบัติงาน   ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน 

จากการวิจัยเกี่ยวกับการบัญชีบริหารที่ผ่านมามีการเชื่อมโยงขั้นตอนการประเมินผลการปฎิบัติงานกับความพึงพอใจ เช่น
การศึกษาของ Brownell, (1982), Harrison, (1992) และ Lau & Sholihin, (2004) ที่ได้ศึกษาและตั้งข้อสมมติฐานที่ว่าการประเมินผล
การปฎิบัติงานและค่าตอบแทน  ที่พนักงานได้รับเป็นเครื่องสะท้อนถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน       
ซึ่งความรู้สึกถึงความสำเร็จและความล้มเหลวจะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญของความพึงพอใจในงาน (Locke & Latham, 1990) จากเหตุผล
ที่กล่าวมาข้างต้นกล่าวได้ว่าความเป็นธรรมของขั้นตอนการประเมิน ความเป็นธรรมของผลลัพธ์ และความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา 
อาจส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน ดังนั้นสิ่งนี้ จึงสนับสนุนให้นักวิจัยเติมช่องว่างโดยการตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัด
องค์ประกอบความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบัญชี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
  ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation-Hygiene theory) 
 ทฤษฎีแรงจูงใจ ของ Herzberg (1959) คือ ทฤษฎีความต้องการตอบสนองและทฤษฎีกลุ่มอ้างอิงทางสังคม ภายใต้ทฤษฎี
ความต้องการสัมฤทธิผล เชื่อกันว่าบุคคลจะพึงพอใจเมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการและ     ยิ่งต้องการสิ่งใดมากหรือสำคัญสำหรับเขามากเท่าใด 
ก็ยิ่งพอใจมากเท่านั้น ทฤษฎีแรงจูงใจสามารถ         ใช้อธิบายพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงาน (Rowley, 1996; Weaver, 1998) 
ซึ ่งตั ้งอยู ่บนสมมติฐานที่ว่าผู ้คนมีความต้องการส่วนบุคคลสิ่งนั ้นคือ แรงจูงใจ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow (1954), 
McClelland (1961), Herzberg (1966), & Alderfer (1969) ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านนี้ ทฤษฎีแรงจูงใจหรือปัจจัยสุขอนามัยของ Herzberg 
หรือที่เรียกว่าทฤษฎีสองปัจจัย ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางว่าเป็นแนวทางปฏิบัติในการจูงใจพนักงาน  ในปี 1959 Herzberg ได้
ตีพิมพ์บทวิเคราะห์ความรู้สึกของวิศวกรและนักบัญชีจำนวน 200 คน จากกว่า 9 บริษัทในสหรัฐอเมริกา โดยผู้เชี่ยวชาญได้ขอให้พวก
เขาอธิบายประสบการณ์และความรู้สึกเช่นกันความรู้สีกดีหรือไม่ดีเกี่ยวกับงาน โดยให้คะแนนความรู้สึกที่มีต่อประสบการณ์ดังกล่าว 
ซึ่งการตอบสนองความรู้สึกที่ดีมักเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทำงาน ในขณะที่      การตอบสนองเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นสัมพันธ์
กับบริบทของงาน (ปัจจัยด้านสุขอนามัย) ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทำงานและปัจจัยต่างๆ เช่น ความสำเร็จ การยอมรับ ความ
รับผิดชอบ และความก้าวหน้า สุขอนามัย ปัจจัยภายนอกของงาน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เงินเดือน การกำกับดูแลและ
นโยบายบริษัท (Herzberg, 1966) จากการศึกษาของ Lucas (1985)  โดยใช้ทฤษฎีสองปัจจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน-
ลูกจ้างเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของคนงานในร้านค้าปลีกในสหรัฐอเมริกา Herzberg รับรู้ถึงแรงจูงใจและปัจจัยด้าน
สุขอนามัยที่ส่งผลต่อความพอใจในงาน ซึ่งความเชื่อนี้แตกต่างจากวิธีดั้งเดิม นอกจากนี้ทฤษฎีสองปัจจัยที่ได้รับการทดสอบจากนักวิจัย
หลายคนแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน และมีผลงานวิจัยบางงานแสดงให้เห็นแนวคิดของ Herzberg (1966) ว่า ปัจจัยด้าน
สุขอนามัยเป็นตัวกระตุ้นผลลัพธ์ของทฤษฎีของ Herzberg ซึ่งอาจแตกต่างกันหากมีการทดสอบดำเนินการในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน 
ซึ่งความแตกต่างเกิดจากความรุนแรงของความต้องการแรงงานและระยะเวลาของการจ้างงาน (Nave, 1968).  
 

ความพึงพอใจในการทำงาน (job satisfaction) 
 ความพึงพอใจในงานมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร โดยจะเห็นได้งานวิจัยเป็นจำนวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ
ปรับปรุงความพึงพอใจในงานของคนงานในภาคส่วนต่างๆของมาเลเซีย รวมทั้งภาควิชาการ (Wong & Teoh, 2009; Noordin & Jusoff, 
2009), ภาคโรงแรม (Patah, Radzi et al,, 2009), ภาครัฐ (Yahaya, A., Yahaya, N., Arshad, & Ismail, 2009), ภาคส่วนที่ไม่แสวงหา   
ผลกำไร (Ismail & Zakaria, 2009), กองทัพเรือ (Mohd. Bokti & Abu Talib, 2009) และภาคการผลิตรถยนต์ (Santhapparaj, 
Srinivasan, & Koh, 2005) แต่ยังมีการศึกษาจำนวนน้อยที่ศึกษาเกี่ยวกับความ   พึงพอใจในการประเมินผลการปฎิบัติงาน Locke ( 
1976) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า เป็นความพอใจหรืออารมณ์ที่เชิงบวกอันเป็นผลมาจากการทำงานหรือประสบการณ์ในการ
ทำงาน Lind & Tyler (1988) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมในกระบวนการประเมินผลการปฎิบัติงานว่าตัวกำหนดระดับความ
เป็นธรรมของการประเมินการปฎิบัติงานคือการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประเมินของผู้ถูกประเมิน  ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์เป็นธรรมใน
การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Thibaut & Walker, 1975) นอกจากนี้นำไปสู่ผลลัพธ์เป็นธรรมในการประเมินผลการปฎิบัติงานยังเกิด
จาก ความคงเส้นคงวา ความไม่มีอคติ ความถูกต้องของข้อมูล ความยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้และจริยธรรมของผู้ประเมินผลการ
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ปฎิบัติงาน (Leventhal, 1980) สอดคล้องกับ Lind & Tyler (1988) ซึงพบว่าผลลัพธ์การประเมินที่เป็นธรรมมาจากการใช้กระบวนการ
ประเมินผลการปฎิบัติงานที่เป็นธรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์คือความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฎิบัติงาน 
นอกจากนี้ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของผลลัพธ์ที่เป็นธรรมคือ ผลกระทบทางอารมณ์ คือทัศนคติเชิงบวกที่บุคคลมีคนมีต่อ
กลุ่ม และหัวหน้างาน  
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความพึงพอใจในการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือความพึงพอใจภายใน และความพึง
พอใจภายนอก (Bigliardi et al., 2012; George & Zakkariya, 2015; Randeree & Chaudhry, 2012; Raddaha et al., 2012) จาก
มุมมองของพฤติกรรมองค์กร ความพึงพอใจภายในมักถูกกำหนดให้เป็นความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยภายในงาน เช่น การ
ยอมรับ ความสำเร็จ โอกาสในการใช้และพัฒนาความสามารถของมนุษย์ ความก้าวหน้าและความรับผิดชอบ (Chuang et al., 2009; 
Raddaha et al.,  2012 ) ตัวอย่างเช่น หากพนักงานพอใจกับปัจจัยงานภายใน สิ ่งนี ้อาจกระตุ ้นให้พวกเขาดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่พอใจกับปัจจัยด้านงานที่แท้จริงอาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง 
(Mirkamali &Thani, 2011; Nanjundeswaraswamy, 2013) นอกจากนั้น ความพึงพอใจภายนอกมักถูกกำหนดให้เป็นความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อปัจจัยในการทำงานภายนอกและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การกำกับ
ดูแล นโยบายของบริษัท ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี การเติบโตในอาชีพและความมั่นคง การบูรณาการทางสังคมและสถานะ 
(Chuang et al., 2009 ; Mirkamali, Thani, & Alami, 2011; Randeree & Chaudhry, 2012). ตัวอย่างเช่น หากพนักงานมึความพึง
พอใจอาจส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากพนักงานไม่มีความพึงพอใจ อาจนำไปสู่แรงจูงใจ
และประสิทธิภาพการทำงานที ่ลดลง (Chuang et al., 2009; Mirkamali, Thani, & Alami, 2011; Nanjundeswaraswamy, 2013; 
Randeree & Chaudhry, 2012) 
 การศึกษาด้านจิตวิทยาในการปฎิบัติงานเปิดเผยว่าความพึงพอใจการทำงานทั้งภายในและภายนอกอาจมีผลกระทบสำคัญต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงจูงใจในการทำงาน (Bigliardi et al., 2005; George & Zakkariya, 2015; 
Seebaluck & Seegum, 2013; Stringer et al., 2011) จากมุมมองของพฤติกรรมองค์กร แรงจูงใจในการทำงานประกอบด้วย 2 
องค์ประกอบหลัก: ประการแรก แรงจูงใจภายใน เช่น ความสำเร็จ การรับรู้ และตัวงานเอง และประการที่สอง แรงจูงใจภายนอก เช่น 
การบริหารองค์กร การกำกับดูแล และเงินเดือน (Arquero et al., 2015; Stringer et al., 2011) หากพนักงานมีแรงจูงใจภายในและจาก
ภายนอกสูง จะส่งผลให้เกิดความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์กร (Conrad et al., 2015; Furnham et al., 2009; 
Mozes et al., 2011; Organ et al., 2013; Seebaluck & Seegum, 2013)  ในรูปแบบของความพึงพอใจในการทำงาน นักวิชาการ
จำนวนมากพิจารณาความพึงพอใจภายในและความพึงพอใจภายนอก และแรงจูงใจในการทำงาน ว่าเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกัน แต่มี
ความเกี่ยวพันกันอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารที่มีความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจต่อพนักงานของตนอย่างเพียงพอ 
(ความพึงพอใจภายในและภายนอก) อาจนำไปสู่แรงจูงใจในการทำงานในระดับสูง (Bigliardi et al., 2005; Furnham et al., 2009; Liu 
et al., 2008; Seebaluck & Seegum, 2013; Stringer et al., 2011 

ความเป็นธรรมของขั้นตอนการประเมินผลการปฎิบัติงาน (Fairness of Evaluation Procedures) 
 การประเมินผลการปฎิบัติงานมีแนวโน้มว่าจะมีความสำคัญต่อผลกระทบเชิงพฤติกรรมในระดับองค์กร จะเห็นจากการนำ
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการควบคุม ทางการบัญชีบริหาร รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพและ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการจัดการที่สำคัญในการส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกของพนักงาน (Horngren el al.. 2006; 
Merchant & van der Stede, 2007) ดังนั้นการประเมินผลการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการวิจัยทางด้านการ
บัญชีบริหาร (Brownell & Dunk. 1991; Lau et al., 1995; Hartmann, 2000) การวิจัยที่ผ่านมาพบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฎิบัติงานอย่างเป็นระบบของการรับรู้ถึงความเป็นธรรมในบริบทของการบัญชีเป็นครั้งแรก โดย Hopwood ( 1972) ซึ่ง
ทำการศึกษาวิธีการประเมินผล การปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Otiey (1978) ได้ทำการศึกษาผลกระทบของรูปแบบการ
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ประเมินประเมิน ผลการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อการรับรู้ถึงความเป็นธรรม หลังจากนั้น  Lindquist, (1995) ;  Magner & 
Johnson, (1995) ; Lau & Lim, (2002) ; Staley & Magner. (2006) ยังได้ตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมในบริบท
ของการบัญชีบริหาร โดยมีข้อสรุปที่สำคัญหลายประการสามารถสรุปได้จากการศึกษาก่อนหน้านี้ ประการแรก การศึกษาเบื้องต้น
เกี ่ยวกับความเป็นธรรมของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย พบว่าความเป็นธรรมของ
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับการกระจายความเป็นธรรม (Thibaut & Walker, 1975. 1978) โดยกระจาย
ความเป็นธรรมหรือผลลัพธ์ที่เป็นธรรมอาจหมายถึงการตัดสินว่ามีความยุติธรรมมากน้อยเพียงใด (Folger & Konovsky, 1989; 
Greenberg & Folger. 1983) จากการศึกษาของ McFarlin & Sweeney (1992) พบว่า การกระจาย ความยุติธรรมส่งผลต่อความพอใจ
ในการทำงาน 

ความเป็นธรรมของผลลัพธ์ (Fairness of outcome) 
 Lind and Tyler (1988)  ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมของผลลัพธ์ในการประเมินผลการปฎิบัติงาน (การกระจาย
ความเป็นธรรม) ว่าเป็นการตัดสินว่าบรรทัดฐานในการประเมินผลการปฎิบัติงานนั้นมีความยุติธรรมเพียงใดกับผลลัพธ์ที่ผู้ถูกประเมิน
ได้รับ Tang & Sarsfield Baldwin (1965) ยังเสนอแนะว่า การกระจายความเป็นธรรมอยู่บนพื้นฐานของหลักการของความเสมอภาคซึ่ง
จะสอดคล้องกับสัดส่วนของการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล Adams (1965) พบว่า ความเท่าเทียมกันเป็นบรรทัดฐานพื้นฐานของปัจเจก
บุคคล โดยบุคคลแต่ละบุคคลจะประสบกับความสุขและทุกข์ไม่เท่าเทียมกันเมื่อมีการจัดสรรผลลัพธ์ไม่เป็นธรรม บุคคลที่ได้รับผลลัพธ์
ที่ดีในแง่วัตถุประสงค์อาจยังคงไม่พอใจหากพวกเขาเห็นว่าคนอื่นได้รับรางวัลที่ดีกว่า ดังนั้น แนวคิดเรื่องความเป็นธรรมของผลลัพธ์คือ 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมของผลลัพธ์จึงถูกนำมาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ จากการศึกษาของ Greenberg & Folger (1983) 
พบว่า ผลของการได้รับผลลัพธ์ที่เป็นธรรมมีแนวโน้มที่จะทำให้พนักงานมีความพึงพอใจสูงขึ้น  

ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา (Trust in Superior) 
  ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชามีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทำงาน      โดยความไว้วางใจใน
ผู ้บังคับบัญชามีแนวโน้มที ่จะส่งผลกระทบต่อผู ้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร  (Read, 1962) ซึ ่งถ้าผู ้ใต้บังคับบัญชาเชื ่อว่า
ผู้บังคับบัญชาของตนจะนำผลประโยชน์มาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีแนวโน้มที่จะไว้วางใจผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้น ความไว้วางใจยังมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการสื่ อสาร
ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาในสภาพแวดล้อมที่มีความน่าเชื่อถือสูง นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาที่มีความโปร่งใสและ
มีการให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอาจนำไปสู่ความพึงพอใจในการทำงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในทางตรงกันข้ามในสภาพแวดล้อมที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาอาจมี
แนวโน้มที่จะเปิดน้อยเกิดความตรึงเครียดในการทำงานจึงมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความไม่พึงพอใจในการทำงาน 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบัญชีในสำนักงานบัญชีใน                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 340 คน (Hair et al., 2014) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random 
Sampling) ขั้นตอนแรกสุ่มจากรายชื่อสำนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดย
เลือกมา       12 จังหวัดจากทั้งหมด 20 จังหวัด จากนั้นเลือสุ่มรายชื่อสำนักงานบัญชีมาจังหวัดละ 5 แห่ง รวมทั้งหมด 60 
แห่ง โดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ (online questionnaire) โดยใช้กูเกิ้ลฟอร์ม(google form) ในการสร้างแบบสอบถาม 
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และส่งให้กับสำนักงานบัญชีทั้งหมด 60 แห่ง โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  (simple random sampling) และได้รับการตอบ
กลับมาจำนวน 340 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนในการพัฒนา
เครื่องมือวิจัยดังนี้ 
  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของ
เนื้อหา ความถูกต้องและสำนวนการใช้ภาษาที่เหมาะสมหรือไม่โดยคำถามแต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 
  2.3 ทดสอบความเชื่อมัน (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตร
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.784 – 
0.851 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถนำไปใช้ได้ (Nunnally, 1978) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้  
  1. การกำหนดข้อมูลจำเพาะโมเดล (Specification of model) คือ การกำหนดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในแต่ละ
องค์ประกอบของโมเดล 
  2. การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of model) คือ การระบุว่าโมเดลสามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่าเดียวหรือไม่  
  3. ประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter estimation from the model) คือ     การวิเคราะห์ข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (A maximum likelihood) 
  4. การทดสอบความกลมกลืนสอดคล้อง (Goodness of fit test) เพื ่อตรวจสอบความตรงของโมเดล (Model 
validation) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล (ดังตาราง 1) 
  5. การปรับโมเดล (Model adjustment) ในกรณีที่โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องมีการ
ปรับแก้โมเดลเพื่อให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่ จนกว่าโมเดลที่วิเคราะห์ใหม่จะสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  6. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการคำนวณมาใช้ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์โมเดล 
 
ตาราง 1 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  

(Relative chi-square: 2 /df) 
     มีค่าต่ำกว่า 5.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  0.95 Kelloway (2015) 
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ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) 

มีค่ามากกว่า  0.95 Schumacker & Lomax (2010) 

ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized root mean square 
residual: Standardized RMR) 

     มีค่าต่ำกว่า 0.05 Hu & Bentler (1999) 

ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 

     มีค่าต่ำกว่า 0.10 
Diamantopoulos and Siguaw 

(2000) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 340 ราย  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ75 มีอายุระหว่าง25-34 
คิดเป็นร้อยละ52.94 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 84.41 มีประสบการณ์ในการทำบัญชี 5-15 ปี คิด
เป็นร้อยละ 49.71 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.76 
   ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ทำ
การปรับโมเดลโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น โดยให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งหลังจาก

ปรับแบบจำลองแล้วเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์ ( 2 / df ) ค่าดัชนีวัดระดับควากลมกลืน 
(GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และค่า
รากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืน 

ก่อนปรับโมเดล แปลผล หลังปรับโมเดล แปลผล 

2 /df มีค่าต่ำกว่า 5.00 10.411 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

3.422 
ผ่านเกณฑ์ 

GFI มีค่ามากกว่า  0.95 0.790 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.96 
ผ่านเกณฑ์ 

CFI มีค่ามากกว่า  0.95 0.940 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.99 
ผ่านเกณฑ์ 

Standardized 
RMR 

มีค่าต่ำกว่า 0.05 0.070 ผ่านเกณฑ์ 0.035 
ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA มีค่าต่ำกว่า 0.10 0.167 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.085 
ผ่านเกณฑ์ 
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  เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 
12 ตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู ่ระหว่าง  0.72 - 0.94 เมื ่อพิจารณาจากค่าสถิติที ( t ) พบว่า 
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือ และสามารถอธิบาย
ได้อย่างมีความหมาย  
  เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ความเป็นธรรมของขั้นตอนการประเมิน (FEP) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัว
บ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.72 – 0.90 มีค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.52 – 0.82 โดยตัวบ่งชี้
การพิจารณาผลตอบแทนที่เป็นธรรม (A4) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
  ความเป็นธรรมของผลลัพธ์ (FO) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.87 – 0.93 
มีค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.75 – 0.86 โดยตัวบ่งชี้การให้รางวัลจากการฝึกฝนทักษะการทำงาน (B4) มีน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
  ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา (TS) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.87 – 
0.94 มีค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.76 – 0.88 โดยตัวบ่งชี้การให้อิสระในการทำงาน (C2) มีน้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนักองค์ประกอบ 

มาตรฐาน t  ..ES  2R  

ความเป็นธรรมของขั้นตอนการประเมิน (FEP) 
A1: ขั้นตอนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ  
A2: การส่งเสริมการประเมินที่เป็นธรรม  
A3: การแจ้งผลการประเมินที่ชัดเจน  
A4: การพิจารณาผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

0.72 
0.82 
0.79 
0.90 

14.67** 
17.30** 
16.81** 
20.40** 

0.04 
0.03 
0.03 
0.03 

0.52 
0.67 
0.63 
0.82 

ความเป็นธรรมของผลลัพธ์ (FO) 
B1: การให้รางวัลจากความมุมานะในการทำงาน  
B2: การให้รางวัลจากความรับผิดชอบในงาน  
B3: การให้รางวัลจากความทำงานหนัก  
B4: การให้รางวัลจากการฝึกฝนทักษะการทำงาน 

0.87 
0.87 
0.87 
0.93 

19.38** 
19.77** 
19.89** 
21.87** 

0.03 
0.03 
0.04 
0.03 

0.75 
0.75 
0.75 
0.86 

ความเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา (TS) 
C1: การส่งเสริมและสนับสนุนพนักงาน  
C2: การให้อิสระในการทำงาน  
C3: การแนะนำการทำงาน  
C4: การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

0.87 
0.94 
0.90 
0.91 

20.18** 
22.69** 
21.35** 
21.73** 

0.03 
0.03 
0.03 
0.03 

0.76 
0.88 
0.82 
0.83 

หมายเหตุ: **p< .01 
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ภาพที่ 1 โมเดลการวัดองค์ประกอบความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบัญชี 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบัญชี ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดังนี้  
 1. ความเป็นธรรมของขั้นตอนการประเมินผลการปฎิบัติงาน มีความสำคัญในการปรับพฤติกรรมในการทำงานของ
พนักงานในองค์กรที ่จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน สอดคล้องกับ  Locke & Latham. (1990) ซึ ่งพบว่าการ
ประเมินผลการปฎิบัติงานและค่าตอบแทนที่พนักงานได้รับเป็นเครื่องสะท้อนถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงาน ซี่งความรู้สึกถึงความสำเร็จและความล้มเหลวจะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญของความพึงพอใจในงาน 
นอกจากนี้ Lind & Tyler (1988) ยังพบว่าผลลัพธ์การประเมินที่เป็นธรรมมาจากการใช้กระบวนการประเมินผลการปฎิบัติงาน
ที่เป็นธรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์คือความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฎิบัติงาน นอกจากนี้ผลกระ ทบที่
เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของผลลัพธ์ที่เป็นธรรมคือ ผลกระทบทางอารมณ์ คือทัศนคติเชิงบวกที่บุคคลมีคนมีต่อกลุ่ม และ
หัวหน้างาน  
 2. ความเป็นธรรมของผลลัพธ์ของการประเมินผลการปฎิบัติงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน
สอดคล้องกับ Adams (1965) ซึ่งพบว่าความเท่าเทียมกันเป็นบรรทัดฐานพื้นฐานของปัจเจกบุคคลโดยบุคคลแต่ละบุคคลจะ
ประสบกับความสุขและทุกข์ไม่เท่าเทียมกันเม่ือมีการจัดสรรผลลัพธ์ไม่เป็นธรรม บุคคลที่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีในแง่วัตถุประสงค์อาจ
ยังคงไม่พอใจหากพวกเขาเห็นว่าคนอื่นได้รับรางวัลที่ดีกว่า ดังนั้น ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมในการประเมินผลการปฎิบัติงานจึงมี
แนวโน้มที่จะทำให้พนักงาน มีความพึงพอใจสูงขึ้น Greenberg & Folger (1983) 
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 3. ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานสอดคล้องกับ  Read (1962) ซ่ึง
พบว่าถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาของตนจะนำผลประโยชน์มาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีแนวโน้มที่
จะไว้วางใจผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ ความไว้วางใจยังมีแนวโน้มที่จะ
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการสื่อสารระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาในสภาพแวดล้อมที่มีความน่าเชื่อถือสูง 
รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่มีความโปร่งใสและมีการให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอาจ
นำไปสู่ความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงาน ในทางตรงกันข้ามในสภาพแวดล้อมที่มีความน่าเชื่อถือ
ต่ำ ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาอาจมีแนวโน้มที่จะเปิดน้อยเกิดความตรึงเครียดในการทำงานจึงมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่
ความไม่พึงพอใจในการทำงาน 
  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  ข้อค้นพบจากการวิจัย ผู้บริหารสามารถนำผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการพิจารณาออกแบบขบวนการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทขององค์กรของตน โดยพิจารณาถึงการส่งเสริมการประเมินที่เป็นธรรม 
การแจ้งผลการประเมินที่ชัดเจน และการพิจารณาผลตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจในการทำงานให้
พนักงานมีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กรพร้อมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรไปสู่เป้าหายความสำเร็จต่อไป  
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  เนื่องจากองค์กรแต่ละประเภทอาจจะเผชิญกับสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่แตกต่างกัน และอาจจะถูกควบคุมหรือมี
การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากลูกค้าในระดับที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการนำวิธีการของการ
วิจัยเชิงคุณภาพเช้ามาใช้ผสมผสามนกับการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อให้เกิดผลการศึกษาที่ลุ่มลึกเข้ าถึงประเด็นปัญหาที่ชัดเจน 
นอกจากนี้ข้อค้นพบที่เกิดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรเพราะเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ทำบัญชีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลการศึกษาที่ได้อาจมีข้อจำกัดทางด้านบริบท ข้อบังคับในสายวิชาชีพและวัฒนธรรมองค์กรที่มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาที่ได้อาจไม่สามารถนำไปอ้างอิงยังกลุ่มประชากรกลุ่มอื่นได้ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเก็บ
ข้อมูลจากประชากรกลุ่มอื่นหรือสายวิชาชีพอื่น รวมทั้งอาจมีการศึกษาเปรียบเทียบในต่างประเทศเพื่อศึกษาข้อแตกต่างซึ่งอาจ
เป็นปัจจัยสำคัญในการวิจัยในอนาคต 
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ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควดิ-19 ของนักบัญชีในสำนักงานบญัชี 
อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุร ี

Impact of the coronavirus disease 2019 (Covid-19) on operations of accountants in the 
city account office Lop Buri Province 

วัชรียา สมาธิมงคล1  สุพรรษา ขันเขื้อ1 และ ธนิดา ภู่แดง1 
1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 
ของนักบัญชีในสำนักงานบัญชีอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของนักบัญชีในสำนักงานบัญชีอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ศึกษาและเก็บรวบรวมโดย
การสังเกตและการสัมภาษณ์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจงจำนวน 5 แห่งที่รับทำบัญชีเกิน 150 กิจการ และเลือกนักบัญชี
แห่งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลกระทบหลักที่เกิดกับนักบัญชี ด้านการทำบัญชี  ด้านการสอบบัญชี  ด้านการวางระบบบัญชี
และด้านภาษีอากร คือการทำงานด้านเอกสาร เนื่องจากนักบัญชีส่วนใหญ่ทำงานโดยใช้ เอกสารในรูปแบบของกระดาษเป็น
หลัก และความไม่พร้อมในด้านเทคโนโลยี ความไม่เชื่อมั่นต่อระบบปฏิบัติการและความไม่เข้าใจในระบบคลาวด์และระบบ 
ERP แต่ในทางกลับกันรูปแบบการทำ งานที่เปลี่ยนไปกลับส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางเรื่องสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การติดต่อ
ประสานงานที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร 2) การปรับตัวของนักบัญชีจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่ใช้ในการ
ทำงานในรูปแบบใหม่ต้องเรียนรู้การทำงานโดยใช้โปรแกรม หรือแอฟพิเคชั่นต่างๆในการประสานงานเพื่อให้ได้ข้อมูล  3) นัก
บัญชีต้องมีการวางแผนรองรับต่อสถานการณ์ในระยะยาวที่เกิดขึ้น คือต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีความพร้อม การพัฒนา
ศักยภาพของเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคคลให้มีทักษะทางวิชาชีพในด้านการบัญชีเพิ่มขึ้น 

 
คำสำคัญ: นักบัญชี, ผลกระทบ 
 

Abstract 
 

This research aimed 1) to study the impact of the 2019 coronavirus disease (Covid-19) scenario on 
operations of accountants in the city accounting office of Lop Buri Province  2) to study the changes and 
adjustments in new work practices of accountants in the Muang District accounting office of Lop Buri 
Province in the situation of the COVID-19 epidemic. The study’s data consisted of observational and 
interview data. A total of 10 people was selected as a sample drawn from 5 accounting firms having more 
than 150 bookkeeping businesses and 2 accountants each. The research instrument consisted of a semi-
structured interview. The data was collected and analyzed using content analysis. 
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The findings were 1) The main impact on accountants in the accounting, auditing, accounting 
systems and taxation is on the work with documents. This is because most accountants work mainly on 
paper documents and are inadequately skilled in technology, have distrust of operating systems and don’t 
comprehend cloud and ERP systems.  On the other hand, the model of shift-work resulted in making some 
operations more convenient, such as with the coordination to communicate using technology. 2) 
Accountants need to increase knowledge and skills used for working in a new way and they must learn to 
work using programs or various applications in order to obtain information. 3) Accountants must have a plan 
for the long-term situations that arise and have equipment or tools ready, developing the potential of 
technology to be more efficient and the people to have more professional skills in accounting. 
 
Keywords: Accountant, Impact 

 

บทนำ 
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2564) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease2019, COVID-19 หรือ โควิด 19) เป็น "การระบาดใหญ่" (pandemic) หลังจากพบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 
ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกถึง 201,013,1 71 คน และรักษาหาย จำนวน 179,297,541 คนและเสียชีวิต 4,270,298 คน (ข้อมูล 
ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564) ดังนั้น การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) สร้างความเสียหายอย่างเป็นวงกว้างทั้งต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้คน และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลก (Global Health Security) เนื่องจากพบการ
ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ในหลายประเทศทั่วทุกภูมิภาคของโลก 
ประเทศไทยได้มียอดผู้ติดเชื้อ จำนวน 693,305 คน และเสียชีวิตจำนวน 5,663 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564) ซึ่งมีผล
ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา รวมทั้งประเทศไทยมาตรการในการ
ควบคุมและป้องกันโรคโควิด19 โดยได้ม ีศ ูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการรายงานและติดตามสถานการณ์ รวมทั้ง
ในระดับพื้นที่ การดำเนินงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคประจำวันเฉพาะจังหวัดที่มีการระบาดของโรค ผ่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ตลอด
จนถึงในระดับท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับพื้นที่คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมศักยภาพและทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพ การส่งเสริมการจัดการความรู้ การวิจัยและพัฒนาและ
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน  ส่วนในจังหวัดลพบุรี พบว่า มียอด
ผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 8,703 คน และเสียชีวิตสะสมจำนวน 83 คน สถิติผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก
ใหม่ในช่วงเดือนเมษายน 2564 นี้ จังหวัดลพบุรี ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น สถานศึกษาได้มีการขยายเวลาเปิดภาคเรียนจนถึงเดือน
สิงหาคม การจัดกิจกรรมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานศพ งานแต่งงาน ซึ่งมีการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมงาน การปิด
ตลาดบางพื้นที่ภายในจังหวัดเป็นการชั่วคราว เป็นต้น ซึ่งเป็นส่งผลต่อความวิตกกังวลต่อผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม และมาตรการ
การเฝ้าระวัง การป้องกันดูแลสุขภาพของตนเองและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งปรับกระบวนทัศน์ในการ
ดูแลสุขภาพใหม่ (สำนักงานจังหวัดลพบุรี 2564) 
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โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบกับทุกสายงานอาชีพ รวมทั้งการปฏิบัติงานทางด้านการทำบัญชี ซึ่งพบว่าการ
แพร่ระบาดของโรคทำให้วิธีการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทำบัญชีต้องเปลี่ยนแปลงไป  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของนักบัญชีในสำนักงานบัญชีอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รวมทั้งการ
ปรับตัวในการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ของนักบัญชีในสำนักงานบัญชีอำเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของนักบัญชีในสำนักงานบัญชี
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-
19 ของนักบัญชีในสำนักงานบัญชีอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอย่าง ประชากรในการดำเนินการวิจัยคือ สำนักงานบัญชีในจังหวัดลพบุรี จำนวน 17 แห่ง กลุ่ม
ตัวอย่างผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจงจำนวน 5 แห่งที่รับทำบัญชีเกิน 150 กิจการ และเลือกนักบัญชีแห่งละ 2 คน 
รวมทั้งสิ้น 10 คน 

2. เครื่องมือ การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ใช้ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อศึกษา 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการใน 3 ขั้นตอน คือ  1) การขออนุญาตและนัดสัมภาษณ์นักบัญชี 2) การเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์บริบทเบื้องต้น  3) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับ ผลกระทบที่เกิดใน
ด้านการทำบัญชี  ด้านการสอบบัญชี  ด้านการวางระบบบัญชีและด้านภาษีอากรและการปรับตัวในการปฏิบัติงาน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการนำข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์  
 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเรื่องการศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการกำหนดแผนการรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าวของสำนักงานบัญชีในอำเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตเนื้อหาไว้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของนักบัญชี 
2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการทำงานของนักบัญชีในสำนักงานจังหวัดลพบุรีในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 

ด้านการทำบัญชี  ด้านการสอบบัญชี  ด้านการวางระบบบัญชีและด้านภาษีอากร 
3. การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 
 
แนวความคิดที่เกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 ทักษะวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะ
ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารและทักษะทางการบริหารองค์กรและการ
จัดการทางธุรกิจและคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552) ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

1. ทักษะทางปัญญาทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถแก้ไขปัญหาตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจที่ดีแก้ไขสถานการณ์ที่
ซับซ้อนขององค์กรได้ทักษะเหล่านี้มักได้มาจากการศึกษาทั่วไปในภาพกว้าง  
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2. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน (Technical and Functional Skills) ประกอบด้วยทักษะทั่วไป 
ทักษะเฉพาะเจาะจงซึ่งรวมถึงความชำนาญทางตัวเลขและความชำนาญด้านสารสนเทศ การวิเคราะห์แบบจำลองการตัดสินใจ
และความเสี่ยง การวัดการรายงานและความรู้ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ 

3. ทักษะทางล ักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) การพัฒนาทักษะด้านนี ้ช ่วยเร ียนร ู ้  และปร ับปรุง
ลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งรวมถึงการจัดการตนเอง คิดริเริ่ม อิทธิพลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเลือกและเรียงลำดับ
ทรัพยากรที่มีจำกัด จัดแจงงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา สามารถเข้าร่วมและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
พิจารณาปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ ทัศนคติให้เข้ากับการตัดสินใจและยังต้องมี ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี 

4. ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) จะช่วยให้สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รับและส่งสารสนเทศได้ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ประกอบด้วยการทำงานร่วมกับผู้อื่นในกระบวนการ
ปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง การทำงานเป็นทีม การปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่วัฒนธรรมหรือความคิดเห็นต่างกัน การ
เจรจาเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือข้อตกลงที่ยอมรับได้ในสถานการณ์ทางวิชาชีพ การทำงานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอ พูดคุย รายงาน เพื่อปกป้องมุมมองของนักบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเขียนและการพูด
แบบทางการและไม่เป็นทางการ สามารถฟัง และอ่านอย่างเข้าใจ รวมถึงให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่าง 

5. ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ (Organizational and Business Management Skills) ใน
ปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เข้ามามีบทบาทกับหลาย กลุ่มงานมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ด้านธุรกิจมาก
ยิ่งขึ้น ตระหนักในเรื่องการเมือง การมีมุมมองแบบรอบโลก การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการโครงกา ร การจัดการบุคลากร
และทรัพยากรการตัดสินใจ ความสามารถจัดแบ่งหน้าที่งานที่จูงใจและพัฒนาบุคลากร การมีภาวะผู้นำ แต่ก็ต้องพิจารณาและ
ตัดสินใจได้อย่างผู้มีวิชาชีพ สรุปการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชีของนักบัญชีจะต้องมีทักษะทั้งทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
ภาระหน้าที่งานต้องปฎิบัติ 

 

ผลการวิจัย 
 ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของนักบัญชีในสำนักงานบัญชีอำเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรีสรุปได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของนักบัญชี 
 

ตารางที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 7 70 
ชาย 3 30 

อายุ 
30-40 ปี 5 50 
41-50 ปี 4 40 

เกิน 50 ปีขึ้นไป 1 10 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี 7 70 
ปริญญาโท 3 30 
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อายุการทำงาน 1-10 ปี 5 50 
11-20 ปี 5 50 

ตำแหน่งงาน 
หัวหน้าสำนักงาน 3 30 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3 30 
ผู้ทำบัญชี 4 40 

  
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ทำบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70 มีอายุตั้งแต่ 30-40 ปี ร้อยละ 50 การศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70  มีอายุการทำงานตั้งแต่ 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 ตำแหน่งผู้ทำบัญชี คิด
เป็นร้อยละ 40  

 
2. ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของนักบัญชีในสำนักงานบัญชี

อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 

ตารางที่ 2 ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ ผลกระทบด้าน สรุปสัมภาษณ์ 

1  ด้านการทำบัญชี 
ในการบันทึกบัญชีไม่ได้ส่งผลกระทบ แต่จะส่งผลกระทบในเรื่องของการทำงาน
แบบ (Work from home) หรือการเข้ามาทำงานใน Office ทำให้เสียเวลาใน
การแบ่งสมาชิกเข้ามาทำงานและยังต้องมีการรักษาระยะห่าง  

2 ด้านการสอบบัญชี 

การสอบบัญชีต้องจัดเตรียมเอกสารทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารใน
รูปแบบฉบับจริงทางไปรษณีย์เพื่อจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีแทน เนื่องจากผู้สอบบญัชี
ไม่สามารถลงพื้นที ่ตรวจสอบได้ตามปกติ ในบางสถานการณ์อาจเกิดความ
ผิดพลาดในการจัดส่งเอกสาร ส่งผลให้เกิดความล่าช้า และเป็นการเพิ่มภาระ
ให้กับลูกค้า 

3 ด้านการวางระบบบัญช ี

นักบัญชีในระดับปฏิบัติการยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้เอกสารต้นฉบับที่อยู่ใน
รูปแบบกระดาษเพื่อทำงาน และใช้ยืนยันความถูกต้อง รวมถึงความไม่เชื่อมั่นต่อ
ระบบปฏิบัติการและความไม่เข้าใจในระบบคลาวด์และระบบ ERP เพราะนัก
วางระบบบัญชีไม่มีความชำนาญในการใช้ระบบปฏิบัติการทางด้านบัญชีแบบ
ใหม่ จึงเป็นเรื่องยากที่นักวางระบบบัญชีจะวางระบบบัญชีให้เป็นไปตามความ
ต้องการของนักบัญชีในระดับปฏิบัติการได้ และในส่วนของการทำงานวางระบบ
บัญชี จำเป็นอย่างยิ่งที ่ต้องทำงานในรูปแบบ (onsite support) เพื่อตรวจดู
ความเรียบร้อยของระบบ และความต้องการของลูกค้า แต่ไม่สามารถดำเนินการ
ตามปกติได้เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวทางบริษัทของลูกค้าไม่อนุญาตให้เข้า
บริษัท เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของบุคลากรภายในองค์กร การทำงาน
จึงเป็นไปได้ยากกว่าช่วงเวลาปกติรวม 
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 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของนักบัญชีใน
สำนักงานบัญชีอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีความเห็นว่าผลกระทบหลักที่เกิดกับนักบัญชี ด้านการทำบัญชี  ด้านการสอบบัญชี  
ด้านการวางระบบบัญชีและด้านภาษีอากร คือการทำงานด้านเอกสาร เนื่ องจากนักบัญชีส่วนใหญ่ทำงานโดยใช้เอกสารใน
รูปแบบของกระดาษเป็นหลัก และความไม่พร้อมในด้านเทคโนโลยี ความไม่เชื่อมั่นต่อระบบปฏิบัติการและความไม่เข้าใจใน
ระบบคลาวด์และระบบ ERP แต่ในทางกลับกันรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปกลับส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางเรื่องสะดวก
มากยิง่ขึ้น เช่น การติดต่อประสานงานที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร 
 

3. การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โควิด-19 ของนักบัญชีในสำนักงานบัญชีอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการปฏิบัติงาน 

ลำดับที่ การปรับตัวด้าน สรุปบทสัมภาษณ์ 

1  ด้านการทำบัญชี 

ในการทำงานมีการแบ่งบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 เพื่อ
ผลัดเปลี ่ยนวันทำงาน ซึ ่งการทำบัญชีมีความจำเป็นต้องเข้าสำนักงานเพื่อ
ผลัดเปลี่ยนเอกสารกลับคืน และนำเอกสารชุดใหม่กลับไปทำงานที่บ้าน ผู้ทำบัญชี
จึงต้องมีการวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า เพราะไม่สามารถเข้ามาทำงานใน
สำนักงานได้ตามปกติ  

2 ด้านการสอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีสามารถดำเนินการโดยตรวจสอบเอกสาร จากเอกสารที่ลูกค้านำส่ง
ให้กับผู้สอบได้หลายช่องทาง เช่น ทางอีเมล ไลน์ และทางไปรษณีย์ ทั้งนี้สิ่งที่ต้อง
กังวลคือด้านการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าที่ควบคุมได้ยาก และเสี่ยง
ต่อการสูญหายของข้อมูลของลูกค้ามากกว่า  

3 ด้านการวางระบบบัญช ี

ผู้วางระบบบัญชีต้องดำเนินการขยายขอบเขตการทำงานของซอฟต์แวร์ระบบให้
สามารถรองรับการทำงานระยะไกลของพนักงานบัญชีในระดับปฏิบัติการ ให้
สามารถเข้าถึงระบบได้อย่างสะดวก ตามนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้
เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการทำงาน 

ลำดับที่ ผลกระทบด้าน สรุปสัมภาษณ์ 
 
4 

 
ด้านภาษีอากร 

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผระทบต่อการทำงานเป็นอย่าง
มากของการเข้ามาทำงานใน Officeสำนักงานบัญชีต้องทำการนำส่งภาษีให้กับ
กรมสรรพากร ทำให้เกิดการนำส่งภาษีล่าช้าหรือไม่ทันกำหนดระยะเวลา 
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ลำดับที่ การปรับตัวด้าน สรุปบทสัมภาษณ์ 

4 ด้านภาษีอากร 

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สรรพากรมีการขยายระยะเวลาใน
การนำส่งภาษี เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีหรือผู้ประกอบการ 
ทั้งนี้ส่งผลให้บริษัทนำส่งเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีให้กับนักบัญชี
ภาษีอากรล่าช้าออกไปตามระยะเวลาที่กรมสรรพากรประกาศและเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การทำงานแบบใหม่หรือที่เรียกว่า work from home เพื่อ
ความสะดวกมากขึ้น  

 
 จากตารางที่ 3 สามารถสรุปการปรับตัวของนักบัญชีจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่ใช้ในการทำงานใน
รูปแบบใหม่ต้องเรียนรู้การทำงานโดยใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ หรือแอฟพิเคชั่น เช่น อีเมล์ ไลน์  Zoom ในการประสานงาน
เพื่อให้ได้ข้อมูล 
 

สรุปบทสัมภาษณ์จากนักบัญชีในสำนักงานบัญชีอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
 

ตารางที่ 4 สรุปบทสัมภาษณ์ของนักบัญชี 

สรุปความเห็นที่สอดคล้องของนักบัญชี 

ด้านเอกสาร 

การทำงานในรูปแบบของ (Work from home) เป็นผลกระทบหลักต่อการทำงานของนักบัญชี
ในรูปแบบใหม่ เนื่องจากการจัดทำบัญชีต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีความพร้อม จึงเป็นไปได้
ยากที่จะสามารถ (Work from home) จะสามารถทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับแผนก
อื่น 

ด้านความเครียดสะสม 

ความเครียดสะสมที่เกิดขึ้นช่วงการทำงานที่บ้านเกิดจากการไม่สามารถแยกพื้นที่ส่วนตัวออก
จากการทำงานได้ และยังมีเรื่องของข้อจำกัดของระยะเวลาในการทำงานที่ไม่สามารถยืดหยุ่น 
ยิ่งเป็นการเร่งให้ต้องทำงานล่วงเวลามากกว่าปกติ เพื่อให้ทำงานเสร็จทันเวลาที่กำหนดจึงส่งผล
กระทบเป็นอย่างมาก 

ด้านเทคโนโลยี 

เ ทค โน โ ลย ี  Cloud base, Hardware, Software, ERP, VDO Conference เ หล ่ า น ี ้ คื อ
ระบบปฏิบัติการที่องค์กรควรให้ความสำคัญ ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะ
ผ่านพ้นไปแต่การมีระบบปฏิบัติการที่ดีสามารถช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น ทั้งยังลด
ภาระเรื่องการจัดเก็บเอกสารรูปแบบกระดาษ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานด้านบัญชี ทั้งนี้
การใช้เทคโนโลยีใหม่ ภายในองค์กร มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการอบรมที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างความคุ้นเคย และความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน 

ด้านการพัฒนาตนเองและ
เพิ่มทักษะ 

การพัฒนาตนเอง การเพิ่มทักษะ และเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวใน
โลกปัจจุบันที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักบัญชีจึงจำเป็นต้องมีทักษะ ความรู้ ความ
เข้าใจ และความชำนาญในงานของตนเองกล่าวคือนักบัญชีควรมีทักษะตามรูปแบบมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 3 เรื ่องทักษะทางวิชาชีพ 
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สรุปความเห็นที่สอดคล้องของนักบัญชี 

ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้าน คือ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน 
ทักษะทางลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสารทางองค์การและ
การจัดการทางธุรกิจ 

 
จากตารางที่ 4 สามารถสรุปได้ว่า นักบัญชีต้องมีการวางแผนรองรับต่อสถานการณ์ในระยะยาวที่เกิดขึ้น เนื่องจากใน

สถานการณ์นักบัญชีเห็นว่าต้องเพิ่มการพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มี
ความพร้อม รวมถึงการพัฒนาบุคคลให้มีทักษะทางวิชาชีพในด้านการบัญชีเพิ่มขึ้น 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. ด้านเอกสารที่ใช้ในการทำบัญชีและการเสียภาษีอากร ส่วนใหญ่เป็นเอกสารฉบับจริงไม่ใช่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
จึงมีปัญหาในการรวบรวม ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสำนักงานบัญชีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างประสบปัญหานี้ 
สอดคล้องกับการวิจัยของจิตรลดา คชารักษ์ (2563) ที่กล่าวว่า การทำงานด้านเอกสารมีปัญหา เนื่องจากนักบัญชีส่วนใหญ่
ทำงานโดยใช้เอกสารในรูปแบบของกระดาษเป็นหลัก 

2. ความเครียดสะสมที่เกิดขึ้นจากการทำงานในช่วง Work from Home เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับ
การทำงาน ความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลออกไปสู่ภายนอกได้ การปฏิบัติงานล่าช้าลง 
ขาดปฏิสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีการติดต่อประสานงานที่ยากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของจรีพร จารุกรสกุล (2564) ที่
กล่าวว่าความเครียดและผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ต่อการทำงานพบว่า ปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากความเครียด
และความกังวลจากผลของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลให้กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นโรคจิตเรื้อรัง
ในระยะยาว 

3. ด้านเทคโนโลยี ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานบัญชี เนื่องจากนักบัญชียังขาด
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สอดคล้องกับงานวิจัยของรพิ
รัตน์ ถือชานิติโพธ (2557) ที่กล่าวว่าส่วนของทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการปฏิบัติงานบัญชีโดยรวม  

4. ด้านการพัฒนาตนเองและเพิ่มทักษะในการทำงานให้เข้ากับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องมีความสามารถในการพัฒนาทักษะทางปัญญา ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงาน ทักษะวิชาชีพด้านทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ เพราะนักบัญชี
จำเป็นต้องพัฒนาความรู้ และทักษะทางด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากความรู้ ที่มี เพื่อตอบสนองความต้องการของสำนักงานบัญชี
คุณภาพในประเทศไทย สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดความสามารถของนักวิชาชีพบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของชลิตา ลิ้นจี่ (2564) ที่กล่าวว่า ทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยเป็นกรอบชี้วัด เพื่อให้
ทราบถึงทักษะทางวิชาชีพและปัญหาของนักบัญชีสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย และสามารถนำข้อมูลไปใช้เป็น
แนวทางพัฒนาตนเองและการทำงาน ของนักบัญชีสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยต่อไป 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโค
วิด-19 ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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ผลกระทบของการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
ของนักบัญชีสำนักงานบัญชใีนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

EFFECT OF ACCOUNTING PRACTICES ON WORK EFFICIENCY OF ACCOUNTANTS IN AN 
ACCOUNTING FIRM IN NORTHEASTERN THAILAND 

  ทินกร พันธ์ภูมิ1  พิมพ์นิภา พรอ่อน1 กมลาศ กมลศิลป์1 บุญช่วง ศรีธรราษฎร์1 อารยะรัตน์ ชารีแสน1 และ ลลิตา พิมทา1 
1หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาการปฏิบัติงานทางการบัญชีที ่ดี ประสิทธิภาพการทำงานและทดสอบ
ผลกระทบของการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีสำนักงานบัญชีโดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีสำนักงานบัญชี144 คน สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ
เคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านการวางแผนการบริหารงานมี

ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม (β = 0.198, p<0.05) 2) การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านการ

ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม (β = 0.236, p<0.05) 3) การปฏิบัติงาน

ทางการบัญชีที่ดี ด้านการติดตามและประเมินผล มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม (β = 0.275, 
p<0.05) และ 4) การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านการปรับปรุงงานต่อเนื่อง มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ

ทำงานโดยรวม (β = 0.195, p<0.05)  
 
คำสำคัญ: การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี, ประสิทธิภาพการทำงาน, นักบัญชี, สำนักงานบัญชี 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research was to study accounting practices and work efficiency, and to test the 
effects of accounting practices on the work efficiency of accountants in an accounting firm in Northeastern 
Thailand. Questionnaires were used as a tool for collecting data from 144 accountants in an accounting firm 
in Northeastern Thailand. The statistics were analyzed using multiple regression analysis. According to the 
test of effects, the following were found: 1) the accounting practices in the aspects of planning 

administration had positive effects on work efficiency as a whole (β = 0.198, p<0.05). 2) the accounting 

practice in the aspects of operation of the system had positive effects on work efficiency as a whole (β = 
0.236, p<0.05). 3)  the accounting practice in the aspects of monitoring and evaluation had positive effects 

on working efficiency as a whole (β = 0.275, p<0.05) and 4) the accounting practice in the aspects of 

continuous improvement had positive effects on work efficiency as a whole (β = 0.195, p<0.05)  
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บทนำ 
 ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ดีนั้น ขึ้นอยู่กับการมีข้อมูลที่ดีทั้งที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและ
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เนื่องจากข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสารสนเทศสำคัญที่ผู้บริหารจะนำมาใช้ในการวางแผนควบคุมและ
ตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ ทำให้การได้มาของข้อมูลที่ดีจะต้องอาศัยการรายงานผลของข้อมูลต่างๆ 
จากนักบัญชีส่งผลให้นักบัญชีจะต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพในหลายๆ ด้านให้มีความ
หลากหลายทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสมรรถนะตามมาตรฐานสากลที่คณะกรรมการการศึกษาของ IFAC 
(International Federation of Accountants) ที่ได้ออกบรรทัดฐานในการศึกษาและพัฒนานักบัญชีให้เป็น “ นักบัญชีมือ
อาชีพ ” ทำให้นักบัญชี ในฐานะผู้เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานทางการเงิน ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ           
คือ 1) ความรู ้ในวิชาชีพ (Knowledge) 2) ทักษะทางวิชาชีพ (Skill) 3) คุณค่าแห่งวิชาชีพ (Professional Values) 4) 
จรรยาบรรณ (Ethics) และ 5) ทัศนคติ (Attitudes) ที่สามารถแข่งขันกับนักบัญชีต่างประเทศในกลุ่มภูมิภาคและระดับสากล
ได้  แต่ปัญหากับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นักบัญชีจึงต้องทราบความ
เป็นไปของกิจการตลอดเวลา และมีการปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งนักบัญชีต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้วงจรคุณภาพ (Quality 
Cycle) มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด
เอาไว้ ประกอบด้วย ด้านการวางแผนการบริหารงาน ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ด้านการติดตามและประเมินผล และ
ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (ณฐา ธรเจริญกุล,  2561) 

การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี (Accounting Practice) เป็นการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ได้พัฒนาภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจตามหลักกฎหมายอย่างเหมาะสมและมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับแล้วนำมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานทางบัญชีให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ประกอบด้วย 1) การวางแผนการบริหารงาน (Planning Administration) 2) การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
(Operation of the System) 3) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) และ 4) การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement) (สมใจ ลักษณะ,  2543) เพื่อให้การปฏิบัติงานทางการบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักบัญชี
จะต้องมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อช่วยลดขั้นตอนของการทำงาน ประหยัดเวลา และการสูญเสียของ
ทรัพยากรที่เป็นต้นทุนในการทำงานได้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่องว่าการทำงาน เป็นไปตาม
ระบบหรือไม่ และผลสำเร็จของงานเป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้หรือไม่ เพื่อนำข้อบกพร่องซึ่งเป็นจุดอ่อน
มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น รวมไปถึงเป็นแนวทางในการพัฒนางานในรอบปีถัดไปหรือครั้งถัดไป จึงกล่าวได้ว่าการปฏิบัติงาน
ทางการบัญชีที่ดีทั้ง 4 ด้าน จะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลสำเร็จของงานมีประสิทธิภาพได้อย่างมืออาชีพ ผลงานสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือและได้มาตรฐานต่อไป (พสุ เดชะรินทร์,  2556) 
 ประสิทธิภาพการทำงาน (Working Efficiency) เป็นความสามารถของบุคคลที่ได้นำความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณ์ที่สะสมมาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทำให้รายงานทางการเงินที่นำเสนอเป็น
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการตัดสินใจตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะกล่าวได้ว่าประสิทธิภาพการ
ทำงานทั้ง 3 ด้านประกอบไปด้วย 1) การทำงานเชื่อถือได้ 2) งานสำเร็จทันเวลา 3) ผลงานได้มาตรฐาน จะช่วยให้นักบัญชี
สามารถดำเนินงานได้ เป็นไปตามมาตรฐานทางการบัญชี และนักบัญชีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ 
พร้อมท้ังสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องได้อย่างมีประสทิธิภาพ (โศรยา บุตรอินทร์,  2557) 
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 นักบัญชี (Accountants) ถือเป็นผู้ปฏิบัติงานอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญมากกับธุรกิจ เพราะการที่ทุกๆ องค์กรจะ
ทราบว ่ า ในองค ์กร เก ิดผลกำไรหร ือว ่ าขาดท ุน  ผลการดำ เน ินงานด ี  หร ือ ไม ่ด ี ก ็ จะต ้องม ีการจ ัดทำบ ัญชี  
ถ ึงจะทราบและจะต ้องจ ัดทำให ้ เป ็นไปตามที ่มาตรฐานการบ ัญช ีกำหนดไว ้ด ้วย โดยน ักบ ัญช ีม ีบทบาทหน้าที่  
ในการช่วยผู้บริหาร คือ 1) ในการวางแผนโดยมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงบประมาณระยะสั้นและ
ระยะยาว 2) ในการควบคุมและประเมินผลการดำเนินงาน โดยช่วยกำหนดมาตรฐานของปริมาณ เวลาและต้นทุ นที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานติดตามดูแลการดำเนินงานจริงแล้วเปรียบเทียบแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อ
ประเมินผลงาน และ 3) ในด้านการตัดสินใจ โดยจะเป็นผู้เตรียมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้เป็นประโยชน์แก่ 
ผู้บริหารงานที่ต้องการเพิ่มปัจจัยที่ดีแก่การปฏิบัติงานของนักบัญชีในองค์กร และเป็นประโยชน์แก่ นักบัญชีที่ปฏิบัติงานว่าควร
ปฏิบัติงานในลักษณะใด เพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานของนักบัญชี (เชอรี่ ณ พระนคร,  2551) 
 สำน ักงานบ ัญช ี  (Accounting Firm) ค ือ หน ่วยงานท ี ่ ให ้บร ิการด ้านการทำบ ัญชี  ซ ึ ่ งสำน ักงานบ ัญชี  
อาจจัดตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ โดยหัวหน้าสำนักงาน หรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ
แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับทำบัญชี ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการทางภาษีให้กับผู้รับบริการทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจว่าได้การยื่ นแบบแสดงการ
รายการของกิจการมีความถูกต้องตามหลักของกฎหมายภาษี ทำให้สำนักงานบัญชีต้องมีทรัพยากรบุคคลที ่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่จะช่วยให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย ผลกระทบของการปฏิบัติงาน ทางการบัญชีที่ดีที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าการ
ปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่อย่างไร ซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากนักบัญชี
สำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลลัพธ์จากการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ในการ
ทำงาน สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่จะส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการทำงานเชื่อถือได้ ด้านงานสำเร็จทันเวลา 
และด้านผลงานได้มาตรฐาน และนำไปสู่การเป็นนักบัญชีที่มีความเป็นมืออาชีพเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้รับบริการงานด้านบัญชี และมีภาพลักษณ์ที่ดีในภาพรวมขององค์กรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลกระทบการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีสำนักงานบัญชีในเขต
ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีสำนักงาน
บัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชีสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 263 
คน ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสิน 8 คน จังหวัดขอนแก่น 40 คน จังหวัดชัยภูมิ 12 คน จั งหวัดนครพนม 4 คน จังหวัด
นครราชสีมา 53 คน จังหวัดบุรีรัมย์ 19 คน จังหวัดบึงกาฬ 2 คน จังหวัดมหาสารคาม 6 คน จังหวัดมุกดาหาร 2 คน จังหวัด
ยโสธร 3 คน จังหวัดร้อยเอ็ด 6 คน จังหวัดเลย 4 คน จังหวัดศรีสะเกษ 4 คน จังหวัดสกลนคร 10 คน จังหวัดสุรินทร์ 13 คน 
จังหวัดหนองคาย 10 คน จังหวัดหนองบัวลำภู 5 คน จังหวัดอุดร 28 คน จังหวัดอุบลราชธานี 32 คน และจังหวัดอำนาจเจริญ 
2 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,  2560) โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้จำนวนประชากรทั้งหมดเป็นหน่วยตัวอย่างในการศึกษา
จึงมีการสุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด 
 2. เครื่องมือในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี
ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม แล้วนำมากำหนดโครงร่างแบบสอบถามตามประเด็น โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับกรอบแนวคิด และ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน นำผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญหาดัชนีความสอดคล้องและ
เลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วนำมาหาค่า
ความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.986 และ
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามลักษณะปลายปิด 

การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ด ี
(Good Accounting Practice) 

     โดยประยุกต์จากแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องของ สมใจ ลักษณะ (2543) ประกอบด้วย 
     1. ด้านการวางแผนการบริหารงาน 
        (Planning Administration) 
     2. ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
        (Operation of the System) 
     3. การติดตามและประเมินผล 
        (Monitoring and Evaluation) 
     4. ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
        (Continuous Improvement) 
 

ประสิทธิภาพการทำงาน 
(Working Efficiency) 

     โดยประยุกต์จากแนวคิดหล ักการทำงานให ้มี
ประส ิทธ ิภาพของ  สมพงษ ์  เกษมส ิน  (2549 ) 
ประกอบด้วย 
     1. ด้านการทำงานต้องเชื่อถือได้ 
        (Reliable Work) 
     2. ด้านงานสำเร็จทันเวลา 
        (Timeliness) 
     3. ด้านผลงานได้มาตรฐาน 
        (Standardization) 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามจำนวน 263 ฉบับ โดยดำเนินการส่งไปยังนักบัญชีสำนักงานบัญชีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 263 ฉบับ เพื่อขอความอนุเคราะห์และร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยติดแสตมป์และชื่อผู้รับซอง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามดังกล่าว ผู้วิจัยนำการจัดส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยเริ่มส่งแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ตามที่อยู่ของสำนักงานบัญชีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกับคืนยังผู้วิจัยทางไปรษณีย์ภายในเวลาที่
กำหนด ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ทั้งสิ้น จำนวน 144 ฉบับ โดยระยะเวลาในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 85 วันผู้วิจัยทำการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับ จำนวน 144 ฉบับ พบว่า มีจำนวน
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 144 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 54.75 ของจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker, 
Kumar และ Day (2001) ได้นำเสนอว่าการส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราการตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้ ผู้วิจัย
นำข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รบัไปวิเคราะห์และแปลผลในลำดับต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการวิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบผลกระทบของการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบญัชี
สำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 5. คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู ้วิจัยได้ทดสอบความเชื ่อมั ่นและความเที ่ยงตรง โดยการหาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ 
( Discriminate Power) โ ด ย ใ ช ้ เ ท ค น ิ ค  Item-total Correlation ซ ึ ่ ง ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ท า ง ก า ร บ ั ญ ช ี ท ี ่ ดี  
ได้ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.611 - 0.963 และประสิทธิภาพการทำงาน ได้ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.665-0.963 
และใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งการปฏิบัติงานทางการ
บัญชีที่ดี มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.971 และประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.985 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 6.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คือ การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยการใช้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) และการหาค่าอำนาจจำแนกแบบสอบถามเป็น
รายข้อ (Discriminate Power) โดยใช้เทคนิค Item-total Correlation 

6.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานคือ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบผลกระทบของการ
ปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีโดยรวมของนักบัญชีสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถเขียนสมการได้ ดังนี้ 

  สมการ   TWKE=   β0  +  β1PNA  + β2OFS  + β3MAE + β4CTI + ε 
  เมื่อ TWKE แทน  ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม 

 β1 PNA   แทน  การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านการวางแผนการบริหารงาน 

  β2 OFS   แทน  การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 

   β3 MAE  แทน  การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการติดตามและประเมินผล 

   β4 CTI     แทน  การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 

   ε แทน  ค่าความคลาดเคลื่อน 
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7. สมมติฐาน 
H1 : การปฏิบัติงานทางการบัญชีท่ีดี ด้านการวางแผนการบริหารงาน มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

โดยรวม  
H2 : การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ด ีด้านการดำเนนิงานอย่างเปน็ระบบ มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

 H3 : การปฏิบัติงานทางการบัญชีท่ีดี ด้านการติดตามและประเมินผล มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาโดยรวม 
 H4 : การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ด ีด้านการปรบัปรงุงานอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม  
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 การทดสอบผลกระทบของการปฏิบัตงิานทางการบัญชีที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของนักบญัชีสำนกังานบัญช ี
 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ด ี

ประสิทธิภาพ 
การทำงานโดยรวม 

(TWKE) 

 

β 

 
t 

 
p-value 

B Std.Error 

ค่าคงที่ (a) 
ด้านการวางแผนการบริหารงาน (PNA) 
ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ (OFS) 
ด้านติดตามและประเมินผล (MAE) 
ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (CTI) 

0.929 
0.162 
0.210 
0.240 
0.164 

0.311 
0.061 
0.068 
0.064 
0.061 

 
0.198 
0.236 
0.275 
0.195 

2.988 
2.660 
3.073 
3.768 
2.703 

0.003** 
0.009** 
0.003** 
0.000** 
0.008** 

R= 0.678    R2 = 0.459   AdjR2= 0.444    S.E.est =  0.265    F=  29.500   p  = 0.000** 
*p<0.05, **p<0.01 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านการวางแผนการบริหารงาน (PNA) ด้านการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบ (OFS) ด้านติดตามและประเมินผล (MAE) ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (CTI) เป็นตัวแปรอิสระ 4 ด้าน ที่สามารถร่วมกัน
ทำนาย ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม (TWKE)ได้ร้อยละ 44.40      (F = 29.500, p = 0.000) โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม (TWKE) กับตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร มีค่าเท่ากับ 0.678 และ มีค่า
ความคลาดเคลื่อนของการทำนาย 0.265 โดยตัวแปรการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านติดตามและประเมินผล (MAE) มี

ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมมากที่สุด  (β3  = 0.275, p <0.05) รองลงมา ด้านการดำเนินงานอย่างเปน็ระบบ 

(OFS) มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม (β2  = 0.236, p <0.05) ด้านการวางแผนการบริหารงาน (PNA) มี

ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม (β1  = 0.198, p<0.05) และต่ำสุด ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (CTI) มี

ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม (β4  = 0.195, p<0.05) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ โดยตัว
แปรทั้งหมดมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ร้อยละ 45.90 ( R2 = 0.459) 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีสำนักงาน
บัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้  
 1. การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านการวางแผนการบริหารงาน มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงาน

โดยรวม (β = 0.198, p<0.05) เนื่องจาก การทำบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีเป็นสิ่งสำคัญที่
สะท้อนถึงผลการดำเนินงานฐานะทางการเงินของกิจการอย่างแท้จริง นักบัญชีในฐานะผู้จัดทำข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการกับสำนักงานบัญชีล้วนแล้วมีความต้องการข้อมูลที่มีคุณภาพเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดเพื่อ
เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้ในการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตรวมไปถึงการชำระภาษีที่มีความ
ถูกต้อง ดังนั้นนักบัญชีจะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดแผนงาน และขอบเขตของการทำงานที่ชัดเจนช่วยให้การทำงานมีความ
ราบรื่นและมีระบบมากขึ้น รวมไปถึงการนำจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนมาสร้างเป็นแผนกลยุทธ์ทำงานที่จะส่งผลต่อข้อมูลทาง 
การบัญชีที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ บรรลุผลสำเร็จตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา เบ็ญจศิล 
(2555) พบว่า การปฏิบัติงานการบัญชีที่ดี ด้านการวางแผนการบริหารงาน มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงาน
โดยรวม และด้านการทำงานเชื่อถือได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ เผ่าเวียงคำ (2560) พบว่า การวางแผนการ
ปฏิบัติงานที่ดี ด้านการมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนมีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม และด้าน
ความทันเวลาของผลลัพธ์  
 2. การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ

ทำงานโดยรวม (β = 0.236, p<0.05) เนื่องจาก ข้อมูลทางการบัญชีมีความซับซ้อนตามลักษณะ และประเภทธุรกิจของลูกค้า
ทำให้นักบัญชีจะต้องมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้การทำงานมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการปฏิบัติงานตามคำแนะนำของผู้บริหารที่จะส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา เบ็ญ
จศิล (2555) พบว่าการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีผลกระทบเชิงกับประสิทธิภาพการ
ทำงานโดยรวม และด้านผลงานได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ เผ่าเวียงคำ (2560) พบว่า การวางแผนการ
ปฏิบัติงานที่ดี ด้านการดำเนินงานตามแผน มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม และด้านมาตรฐานและ
ความเชื่อถือได้ 
 3. การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านการติดตามและประเมินผล มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงาน

โดยรวม (β = 0.275, p<0.05) เนื่องจาก การทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีเป็นสิ่งสำคัญ
ที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของกิจการอย่างแท้จริง ส่งผลให้ธุรกิจหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้ามาใช้บริการกับสำนักงานบัญชีมากขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องข้อมูลที่ได้รับว่าเป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนได้ 
ดังนั้น นักบัญชีจะต้องให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก ำหนดเอาไว้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าของงานว่าเป็นไปแผนงานที่กำหนดเอาไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนจะต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามเวลาที่กำหนดเอาไว้เยี่ยงมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ปรารถนา หวานเหย (2558) พบว่า การวางแผนการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านการติดตามทบทวนแผน มีผลกระทบเชิงบวก
กับคุณภาพการทำงานโดยรวม 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

589 

 4. การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านการปรับปรุงงานต่อเนื่อง มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงาน

โดยรวม (β = 0.195, p<0.05) เนื่องจาก ธุรกิจในประเทศไทยมีความหลากหลายทำให้ข้อมูลทางการบัญชีมีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้นจึงทำให้นักบัญชีต้องมีการพัฒนาและยกระดับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า
หรือผู้รับบริการ ดังนั้น นักบัญชีจึงให้ความสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการดำเนินงานผิดพลาด เพื่อให้ได้
ผลงานที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา เบ็ญ
จศิล (2555) พบว่า การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องมีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ทำงานโดยรวม ด้านการทำงานเชื่อถือได้และด้านผลงานได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ เผ่าเวียงคำ (2560) 
พบว่า การวางแผนการปฏิบัติงานที่ดีด้านการพิจารณาปัญหาและอุปสรรค์ มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงาน
โดยรวม 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช้  
 1.1 นักบัญชีสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้าน
การวางแผนการบริหารงาน อาทิ การกำหนดแผนการทำงานอย่างเป็นระบบให้มีความราบรื่น ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน ด้านการทำงานเชื่อถือได้ ด้านงานสำเร็จทันเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐานต่อไป 
 1.2 นักบัญชีสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ อาทิ จัดลำดับความสำคัญของงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน ด้านการทำงานเชื่อถือได้ ด้านงานสำเร็จทันเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 
 1.3 นักบัญชีสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านการ
ติดตามและประเมินผล อาทิ การกำหนดการติดตามผลงานในระหว่างการปฏิบัติงาน                 ให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานด้านการทำงานเชื่อถือได้ ด้านงานสำเร็จทันเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ 
 1.4 นักบัญชีสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดี ด้านการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาทิ การแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน ด้านเชื่อถือได้ ด้านงานสำเร็จทันเวลา และด้านผลงานไดม้าตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ และผลกระทบของการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานในกลุ่มนัก
บัญชีในหน่วยงานอื่นๆ อาทิ นักบัญชีบริษัท นักบัญชีธุรกิจโรงแรม นักบัญชีธุรกิจ SMEs และนักบัญชีกลุ่มอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อความหลากหลายของงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการวิชาชีพการบัญชีต่อไป  
 2.2 ควรศึกษาวิจัยการปฏิบัติงานทางการบัญชีทีด่ีด้านอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ        การทำงาน 
เช่น การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการปฏิบตัิงานภายหลงั การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีไทยเป็นต้น เพื่อวัดว่ามีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการทำงานของนกับัญชีในสำนักงานบัญชีต่างๆ  
 2.3 นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอื่นบ้าง เช่น การสัมภาษณ์
เชิงลึก (Depth-Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดที่ตรงประเด็นและสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงตาม
วัตถุประสงค์มากที่สุด 
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 2.4 ควรพิจารณาและศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน      ทางการบัญชีที่ดี ซึ่งทำ
ให้มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานลดลงหรือไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทิศทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ใน
องค์กรให้สอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  
Promotion of Community Economy According to Royally-Initiated Projects in the 
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บทคัดย่อ 
 

 บทความนี้มุ่งนำเสนอการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงสังเคราะห์เอกสาร ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบ COVID-19  มีการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฐานราก ขยายผลการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ยึดแนวทางบูรณาการทำงาน   2) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาผลิตภัฑ์ OTOP สู้ภัย
โควิด-19 ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน  มีการส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างความเจริญให้แก่
ชุมชน สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น สามารถเสริมจุดแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน และยังมีโอกาส
ทางการตลาด มีความโดดเด่นด้านความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรม 3) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้าน

การพัฒนาเกษตรวิชญาและการปลูกพืชแบบอินทรีย์ เน้นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และการปลูกพืช

แบบอินทรีย์เป็นหลัก ชุมชนสามารถเรียนรู้เรื่องการประกอบอาชีพได้ ทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทุกคนมีกิน
มีใช้ไม่เดือดร้อน และ 4) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรที่มี
พื้นที่ทำกิน สามารถยกระดับผลผลิตไร่นาให้พอเพียงและสามารถเลี้ยงตนเองได้บนพื้นฐานของความประหยัดและสามัคคีใน
ท้องถิ่นช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  
 
คำสำคัญ: การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน, โครงการพระราชดำริ, สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 

 

Abstract 
 

 This article aims to present the promotion of community economy according to the royal initiative in 
the situation of the Covid-19 by means of synthetic research of epidemic documents, consisting of 4 aspects: 1) 
Promoting the community economy according to the royal initiative on economic and social development to 
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mitigate the impact of COVID-19. These are projects to develop economic and social foundations by expanding 
the development results according to the Sufficiency Economy Philosophy, so that people can be self-reliant 
and sustainable, and adhere to an integrated approach to work. 2) Promoting the community economy according 
to the royal initiative on the development of OTOP products to fight the dangers of COVID-19. The One Tambon 
Project was promoted to revitalize the community economy.  The OTOP is a way to create prosperity for the 
community and can improve the living status of people in the community and strengthen the community 
economy. It is a marketing opportunity as well, and is outstanding in its cultural strength. 3) The promotion of 
the community economy according to the royal initiatives on the development of Wichaya agriculture and 
organic planting. The emphasis is on strong communities which are self-reliant according to the philosophy of 
sufficiency economy and can increase income for the community. The Focus is on promoting and developing 
careers in agriculture and mainly organic crops. In this way, the community can learn about occupations. This 
allows the community to be developed in a better way for everyone to have something to eat and not suffer, 
and 4) To promote the community economy in accordance with the royal initiative in demonstrating a new 
theory due to the royal initiative. By adhering to the philosophy of sufficiency economy, farmers with arable 
land are provided with land and water management for agriculture. Thus, they are able to raise farm productivity 
to be sufficient and self-sustaining on the basis of the local economy and harmony, helping to improve the 
quality of life. 
 
Keywords: Community Economic Promotion, Royally-Initiated Projects, Covid-19 epidemic situation 
 

บทนำ 
 นับแต่เกิดการระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 หรือ โรค COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ซึ่งรุนแรงและขยายวงกว้าง
ไปทั่วโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ มีผลกระทบต่อสังคมไทยในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ทั้งนี้รัฐได้มี
มาตรการต่าง ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้การจัดการและสามารถจำกัดการระบาดของโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มาตรการหลัก ๆ เช่น การจำกัดการเดินทางการปิดสถานที่ที่จะเป็นการรวมคนจำนวนมาก การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม การเน้นการปฏิบัติส่วนบุคคล ที่กินอาหารร้อน ใช้ช้อนตัวเอง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่
หรือแอลกอฮอล์บ่อย ๆ รักษาระยะห่างจากผู้อื่น เป็นต้น จากความร่วมมือและการหนุนช่วยของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกัน
รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่หยุดยั้งการแพร่กระจายเชื้ออย่าง
ได้ผล (ปรีดา แต่อารักษ์, 2563) 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ท่องเที่ยวชุมชนได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้มีนโยบายในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่จะเดินทางเข้า
มาในประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งหน่วยงานภาครัฐร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในขณะนี้มีหลายพื้นที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับการสืบสาน รักษา และต่อยอด 
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปี
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ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 Airbnb ได้มุ่งมั่นทำงานเชิงสร้างสรรค์กับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อเป้าหมาย
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ผ่านแนวทางการศึกษาและการขับเคลื่อน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) 
แนวโน้มในการเดินทางของนักท่องเที่ยวหลังการระบาดของโรคโควิด-19 2) การท่องเที่ยวแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
ตามมาตรการของประเทศไทย 3) เป้าหมายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 65 และ 4) แนวทาง/เป้าหมายการขับเคลื่อน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งได้ทำการศึกษาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยผ่าน 3 เสาหลัก คือ นโยบายประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว การสนับสนุนการท่องเที่ยววิถี
ชุมชนอย่างใกล้ชิดกับกรมการพัฒนาชุมชน และ การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป (กระทรวงมหาดไทย, 2565) ช่วงที่ผ่านมาการปิดกิจการต่าง ๆ ทำให้เกิดผล
กระทบต่อประชาชนในทุกด้านทั่วประเทศ ทั้งผลกระทบทางลบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 กับครอบครัวผู้ที่มี
ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ คนยากจนต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ คนตกงาน สูญเสียรายได้ คนยากจนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ทางด้านสาธารณสุขได้เท่ากับคนที่มีฐานะดี ทั้งการซื้อหน้ากากอนามัย การซื้อเจลล้างมือ และปัญหาการเข้าถึงบริการของการ
ตรวจโรค อาจส่งผลต่อการเสียชีวิตตามมาได้ (พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2020)  
 ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความ
สลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายใน เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและ
กัน สำหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ 
และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้าน
บวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบ
ติดตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพึ่งพิงตลาด
และพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการ
รวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตก สลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสม
ปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่ม สูญหายไปสิ่งสำคัญ คือ ความพอเพียงในการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำรอ ซึ่งเป็น
เงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการ
กำหนด ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่าง ๆ 
รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทย
เคยมีอยู่แต่เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้ง
ปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฎการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2565) 

จากความเป้นมาและบทนำดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงศึกษาการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อสนับสนุนเส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชนและการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนตามแนวทางพระราชดำริไม่เพียงแต่ต้องรอภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ชุมชนจะต้องพึ่งพาตนเองเพื่อความ
อยู่รอดในสถาณการ์โควิด-19 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง ยึดหลักตามแนวทางพระราชดำริศรษฐกิจพอเพียง สร้างงาน
สร้างรายได้สู้โควิด-19 ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 และส่งเสริมและฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชน ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
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เพื่อศึกษาการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
 

วิธีดำเนินผลการวิจัย 
การศึกษานี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงสังเคราะห์เชิงเอกสาร (Documentary Research)  

           ขอบเขตการสังเคราะห์เชิงเอกสาร  การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีหลักการจากหนังสือ เอกสาร ตำรา วารสาร รรณ
กรรม การสืบค้นอินเทอร์เน็ต งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ในปี พ.ศ. 2561-2565  
            กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัย 
            1. แหล่งปฐมภูมิ (primary sources) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร ตำรา วารสาร รรณกรรม การ
สืบค้นอินเทอร์เน็ต งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นเล่ม และพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการต่าง ๆ 
วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตหรือระดับดุษฎีบัณฑิตของอาจารย์ บุคลากร หน่วยงาน รายงานการวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ 
ตลอดจนงานประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยและอื่น ๆ เป็นต้น   

2. แหล่งทุติยภูมิ (Secondary sources) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของหน่วยงานที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์  
            การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์ การเสาะค้นหนังสือ เอกสารประกอบการสอน งานวิจัย วารสาร ที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ใช้วิธีการวิจัยเชิงสังเคราะห์เอกสาร 
แก้ไข เป็น ใช้วิธีการ สังเคราะห์อภิมาน ด้วยการสังเคราะห์เอกสารจากแหล่งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ โดยการสังเคราะห์เอกสาร ใน
หลักการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย ของ กลาส  (Glass, 1981)   
 การคัดเลือกงานวิจัย/วิทยานิพนธ์เพื่อทำการสังเคราะห์ ผู้วิจัยดำเนินการคัดเลือกงานวิจัยตามแนวทางของ ไลท์ 
(Light and Pillemer, 1984) ที่ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการคัดเลือกงานวิจัยในกรณีที่เลือกมาทั้งหมดกับการเลือกเฉพาะ
ผลงานที่มีการพิมพ์ ดังนี้ 1) การเลือกมาทั้งหมด 2) การเลือกเฉพาะผลงานที่มีการตีพิมพ์ 3) งานวิจัยที่นำมาอ้างในวารสารและ
ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ที่มีการยอมรับมากกว่าข้อค้นพบ และแนวคิดการสังเคราะห์เอกสารของ สมิธ (Smith, 1980) โดย
การคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อนำมาสังเคราะห์พิจารณาจากคุณภาพ ความชัดเจนของงานวิจัย มีการบรรยายอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง  
 การสรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร ผู้วิจัยทำการสรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร ที่ได้ จากการ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนตามแนวทางพระราชดำริในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และทำการสรุปผลเชิงบรรยาย  
 

ผลการวิจัย 
 1.การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทา
ผลกระทบ COVID-19 
 การเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของโลกและประเทศและ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในระดับฐานราก จึงมีการนำความรู้ ประสบการณ์และผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน มีการ
ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบ COVID-19 เพื่อขยายผลการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
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จะเป็นทางออกให้กับสังคมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบ 
COVID-19 ยึดแนวทางบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีในรูปแบบ 4 ประสาน คือ ราชการ เอกชน ประชาชน และมูลนิธิปิดทอง
หลังพระฯ ในฐานะผู้ริเริ่มและประสานแผนงาน มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ ให้
ชุมชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งและได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ มีรายได้จากอาชีพการเกษตรหลังมีน้ำ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ว่างงานจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ให้มีรายได้ และเพื่อให้ผู้ว่างงานได้เรียนรู้
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ และจะเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต การ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบ COVID-19 เน้นการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริม
ประสิทธิภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีอยู่เดิมภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคนในชุมชนที่ได้รับประโยชน์จะต้องมาร่วม
สละแรงงานลงมือทำ ปิดทองหลังพระฯ จะจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน และจัดจ้างแรงงานว่างงานจากผลกระทบของ COVID 
– 19 ให้มาเป็นผู้ประสานงาน ติดตามสนับสนุน และร่วมปฏิบัติการกับชุมชนตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน จนกระทั่งถึงการพัฒนา
โครงการต่อยอดอาชีพ หลังมีระบบน้ำ เพื่อให้มีการนำน้ำไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ได้ดำเนินการโครงการ
มาแล้ว 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะการว่างงานที่เกิดขึ้นจากการ
แพร่ระบาดของ COVID – 19 ในพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัดภาคอีสาน คือ อุดรธานี ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ 
 ระยะที่ 2 โครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ต้นแบบ 9 
จังหวัด คือ น่าน อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุทัยธานี เพชรบุรี ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
 ผลการดำเนินงาน “โครงการโควิดปิดทองหลังพระฯ” ทั้ง 2 ระยะ สรุปดังนี้ 1) มีการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพ
แหล่งน้ำขนาดเล็ก รวม 646 โครงการ ใน 9 จังหวัด 2) มีปริมาณน้ำกักเก็บ รวม 122.2 ล้านลูกบาศก์เมตร 3) มีครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 43,549 ครัวเรือน 4) มีพื้นที่รับประโยชน์จากระบบน้ำ 204,218 ไร่ 5) มีการจ้างงานผู้ว่างงาน 960 คน มูลค่าการ
จ้างงาน 39.6 ล้านบาท 6) รายได้ (คาดการณ์) ของเกษตรกร 1,430 ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุน 5.82 เท่าจาก
การใช้งบประมาณดำเนินโครงการทั้ง 2 ระยะ รวม 245.40 ล้านบาท ผลการประเมินความพึงพอใจของแรงงานที่จ้างใน
โครงการ (ผู้ว่างงาน 960 คน) พบว่า ร้อยละ 92 หรือ 883 คน มีความประสงค์อยู่ต่อในภูมิลำเนา ร้อยละ 81 หรือ 778 คน มี
ความเข้าใจในแนวพระราชดำริ และร้อยละ 58 หรือ 557 คน มีความประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการฯ เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว วัดผลได้ และก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ที่ประชาชน ก่อให้เกิด 3 ประโยชน์ คือ เกิดระบบกระจายน้ำเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอาชีพเกษตร เกิดธุรกิจใหม่ใน
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด และเกิดความรู้เพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนใน
อนาคต ปัจจุบัน สถาบันฯ อยู่ระหว่างการขยายผล 
 การดำเนินงานในระยะที่ 3 ในพื้นที่แล้งซ้ำซากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (พื้นที่ลุ่มน้ำมูล) 9 จังหวัด ได้แก่ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้ นที่ที ่มี
ความสำคัญ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากในชุมชน ตามหลักการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ 
เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนำไปสู่
การพึ่งพากันเองในชุมชนและเชื่อมโยงกับสังคมภายนอก ตามแนวทางโครงการต่อไป (มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนว 
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พระราชดำริ, 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงการในมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ 
 
 2. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาผลิตภัฑ์ OTOP สู้ภัยโควิด-19 ฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชน 
 หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน สามารถยกระดับฐานะความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากร ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น 
เป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  การ
สร้างเสริมโอกาสของสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นทางหนึ่งในการเสริมจุดแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศไทย ซึ่งไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชีย การเติบโตของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ทำให้สินค้า
เชิงสัญลักษณ์ยังเป็นที่ต้องการของตลาดและยังมีโอกาสทางการตลาด และยิ่งไปกว่านั้น ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังมีความโดดเด่นด้านความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรม ดังนั้น การส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนา
เชิงอนุรักษ์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญา รวมถึงการยกระดับสินค้าภูมิปัญญาให้มีคุณภาพระดับสากล ก็สามารถทำให้
เกิดศูนย์กลางการค้าขายสินค้าหัตถกรรมของภูมิภาคอาเซียนและต่อยอดสู่ตลาดโลกได้ในอนาคต 
           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคการเกษตร ทั้งยังกระทบไปถึงภาคธุรกิจและแรงงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน และไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านงานแสดงสินค้าได้ ทำ
ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการจำหน่ายน้อยลง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่าน
กระบวนการพัฒนาที่ได้รับมาตรฐานสู่ระดับสากล  
 ภาครัฐเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ประกอบกับรัฐบาลมีการสนับสนุนโครงการ
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการ
จัดจำหน่ายและการระบายสินค้า ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ จึงได้ร่วมกับ 
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11 ภาคีเครือข่าย จัดงาน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19” เพื่อให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสเลือกชมและสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP 
เป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ช่วยบรรเทาผลกระทบแก่ผู้ประกอบการโดยมีผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว อาหาร OTOP ชวนชิม เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ภายใต้มาตรการ การเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่าง
เคร่งครัด ตามหลัก SHA โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อย
แล้วเท่านั้น (กรมการพัฒนาชุมชน , 2565)  

 
 

ภาพที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู้ภัยโควิด-19 ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
  

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (2565) กล่าวว่า  จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้มีคน
ว่างงาน/เสมือนว่างงานเป็นจำนวนมาก ทางออกหนึ่งคือการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน โดยเฉพาะการทำมาค้าขายใน
กลุ่มชุมชน อันจะช่วยให้คนในชุมชนมีงานทำและสร้างรายได้ในช่วงวิกฤติ ส่งผลให้สามารถช่วยลดปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมได้ในระดับหนึ่ง  
 จากการสำรวจ พบว่า ตลาดนัดแต่ละแห่งสามารถสร้างรายได้ในระดับ 10-50 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ตลาดนัดในไทย
ที่ได้รับการรับรองมีจำนวน 1,730 แห่ง ดังนั้น หากมีการเพิ่มเติมอีกร้อยละ 2.45 หรือ 42 แห่ง จะช่วยสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ 420-2,100 ล้านบาท (โดยมีสมมติฐานที่ประชากรมีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.25 และภาครัฐมีการสนับสนุน
การจัดงานแสดงสินค้า (Festival) อันจะช่วยให้การค้าขยายตัวได้ร้อยละ และจากการสำรวจที่สำคัญ ยังพบว่า ร้อย
ละ 50 เป็นรายได้ที่สร้างให้กับคนในชุมชน 

 
ภาพที่ 3 จำนวนและประเภทของตลาดนัดในประเทศไทยเพื่อผู้ประกอบการ OTOP 

 

 นอกจากนี้ ภายใต้การค้าออนไลน์ จะช่วยให้การค้าขายขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ แม้ในสถานการณ์  Lock down ตาม
มาตรการด้านสาธารณสุขของภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนการค้าสินค้า  OTOP อันเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่โดยปกติแล้วจะ
เน้นการขายที่พ่วงกับการท่องเที่ยว แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในชุมชนหรือในจังหวัด การขยายตัวของการค้าออนไลน์ ไม่
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เพียงแต่จะส่งผลให้ผู้มีกำลังซื้อทั่วประเทศได้เห็นสินค้าและสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง
ไปซื้อสินค้าด้วยตนเอง นอกจากนี้ ผู้มีกำลังซื้อต่างประเทศเองก็สามารถจับจ่ายได้ด้วยเช่นกัน อันจะช่วยให้เศรษฐกิจการค้า
การผลิตในชุมชนเกิดการหมุนเวียนขึ้น และยังช่วยนำเงินตราต่างประเทศเข้าเป็นรายได้ได้มากขึ้น การค้าสินค้า OTOP   
 3. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาเกษตรวิชญาและการปลูกพืชแบบ
อินทรีย์ 
 แนวทางการดำเนินการการพัฒนาเกษตรวิชญา เป็นหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เน้นชุมชนเข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมส่งเสริมเกษตรกรลดใช้สารเคมีในการปลูกพืช และเลี้ยงผึ้ง 
ชันโรง เพิ่มรายได้ เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ภาครัฐร่วมสนองการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญา โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และการปลูกพืชแบบอินทรีย์เป็นหลัก พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
แนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร และการดำเนินชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งขยายผลองค์ความรู้
ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานในสังกัดร่วมดำเนินงาน ดังนี้  
 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ในการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เน้นการใช้สาร
ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมี พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต และจัดทำแปลงสาธิตผลิตพืชและ
ไม้ผลบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งรวบรวม และขยายพันธุ์ไม้ผลบนพื้นที่สู งที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจ
ได้มาศึกษาหาความรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป 
 2. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำแปลงรวบรวม และขยายพันธุ์พืช
สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ในการสนับสนุนพืชสมุนไพรพันธุ์ดีตามความต้องการของ
เกษตรกรในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และโรคพืช ทดแทนการใช้สารเคมี สร้าง
ความยั่งยืนในการทำการเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
          3. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งจุดเรียนรู้การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงผึ้งโพรง และชันโรง ใช้เป็นแมลงผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับไม้ผล 
โดยเฉพาะชันโรงซึ่งเป็นแมลงผสมเกสรที่ไม่มีการเลือกเฉพาะเจาะจงกับชนิดของดอกไม้ สามารถผสมเกสรพืชได้หลากหลาย
ชนิดมากกว่าผึ้งชนิดอื่น ๆ จึงทำให้น้ำผึ้งจากชันโรงเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณภาพสูงและมีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งธรรมดาหลายเท่า 
ปัจจุบันมีราคาลิตรละ 1,500 บาท การเลี้ยงชันโรงจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลที่ต้องการใช้แมลงในการ
ผสมเกษรเพื่อเพิ่มผลผลิต และยังมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายน้ำผึ้งอีกด้วย  
 4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำแปลงเรียนรู้พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา 
พร้อมท้ังอบรมให้ความรู้หลักสูตรการปลกู และการแปรรูปพืชผักสมุนไพรพร้อมท้ังจัดทำแปลงต้นแบบการปลูกพืชสมุนไพรใน
พื้นที่เกษตรกร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มาศึกษาหาความรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง 
 สำหรับโครงการเกษตรวิชญา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่ง
แยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,350 ไร่ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2545 เพื่อใช้ในกิจการของทาง
ราชการอันก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อหน่วยราชการ สถานศึกษา และราษฎรเป็นอย่างมาก และทรงมีพระราชดำริให้
พิจารณากำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยการวิเคราะห์
ข้อมูลทางกายภาพและความเหมาะสม  และต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน
นามศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ว่า “เกษตรวิชญา” มีความหมายว่า 
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“ปราชญ์แห่งการเกษตร”  มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญาอย่างต่อเนื่องตามแนวพระราชดำริ (ศูนย์ข่าว
กรมส่งเสริมการเกษตร, 2565) 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าแนวพระราชดำริที่
พระราชทานไว้ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นคุณอเนกอ นันต์
ต่อการน้อมนำมาปฏิบัติใช้ คนไทยโชคดีมากที่มีในหลวงทั้งรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่วงใยประชาชน  ทุกวันนี้ก็
น้อมนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติใช้ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน 
และน้อมสำนึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด ทำให้บุคลากรที่ทำงานมีขวัญ กำลังใจในการ
ช่วยเหลือเกษตรกร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางที่ทางกลุ่มนำมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพ  มีการศึกษาดู
งานและรับการฝึกอบรมด้านอาชีพแล้วนำมาปฏิบัติที่บ้าน ที่ผ่านมาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างต่ อเนื่อง เกษตรกรจึงหันมา
ปลูกพืชแบบหลากหลาย มีการรวมกลุ่มกันผลิตและทำการตลาดจนปัจจุบันสามารถพัฒนาขบวนการผลิตเป็นแปลงใหญ่
ชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษทำอย่างไรก็ได้ที่แบบพออยู่พอกิน ทำจากเล็กไปหาใหญ่ ไม่จำกัดว่าต้องทำตามตำรา
ทั้งหมด ทำข้างบ้านหลายบ้านรวมกันผลผลิตก็มากพอที่จะส่งขายได้ ชุมชนเน้นการทำการเกษตรที่คำนึกถึงสิ่งแวดล้อม 
ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9  มีความเอื้ออารีย์ต่อกัน ชุมชนมีความปลื้มใจที่พระองค์ดูแลตลอดมา มีศูนย์
ศึกษาการพัฒนาที่ทำให้ทุกคนมีอาชีพ มีหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาทำให้ ชุมชนสามารถเรี ยนรู้เรื่องการประกอบ
อาชีพได้ ทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทุกคนมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อน ชุมชนและประชาชนต่างรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และจะร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติต่อไป (บัญชา ฉานุ, 2565) 
 4. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

 การทำเกษตรทฤษฎีใหม่มีวัตถุประสงค์โครงการหลัก คือ เพื่อสาธิตการทำเกษตร “ทฤษฎีใหม่" โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการทางวิชาการเกษตร เป็นสถานที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร แบบ
ผสมผสานแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การขาดแคลน
น้ำเพื่อการเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เกษตรที่อาศัยน้ำฝน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ที่อยู่ในเขตมีฝน
น้อยและส่วนมากเป็นนาข้าว และพืชไร่ เกษตรกรยังคงทำการเพาะปลูกได้ปีละครั้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้น และมีความเสี่ยงกับ
ความเสียหาย อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศและฝนทิ้งช่วง แม้ว่าจะมีการขุดบ่อหรือสระเก็บน้ำไว้ใช้บ้างแต่
ก็ไม่มีขนาดแน่นอนหรือมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาให้มีน้ำใช้เพียงพอ รวมทั้งระบบการปลูกพืชไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ และส่วน
ใหญ่ปลูกพืชชนิดเดียว ด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้
พระราชทานพระราชดำริ เพี่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลำบากดังกล่าว ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติ
โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำได้ โดยไม่เดือดร้อนและยากลำบากนัก พระราชดำรินี้ทรงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” อันเป็นแนวทาง
หรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ เกษตรกรที่มี
พื้นที่ทำกินน้อย สามารถยกระดับผลผลิตไร่นาของตนให้พอเพียงและสามารถเลี้ยงตนเองได้ในระดับหนึ่ง บนพื้นฐานของความ
ประหยัดและสามัคคีในท้องถิ่นช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืน โดยไม่ได้รับผลกระทบ
จากสภาพเศรษฐกิจการค้า และเพื่อลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้กับเกษตรกรนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น โดยแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2565) 
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ภาพที่ 4 ทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 1 การผลิต 
 

เป็นที่รู ้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ 30:30:30:10 หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้บริโภค
เพียงพอต่อการดำรงชีพ หากผลผลิตเหลือจึงนำไปจำหน่าย สามารถดำเนินการ ได้ด้วยการบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งที่ดินออกเป็น 4 ส่วนในอัตราส่วนที่เหมาะสม ดังนี้  

ส่วนที่ 1 : พื้นที่ร้อยละ 30 เพื่อขุดสระน้ำสำหรับกักเก็บน้ำฝนไว้ให้แก่ข้าวนาปียามที่ข้าวต้องการน้ำ และหากมีน้ำ
เหลือก็อาจใช้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย 

ส่วนที่ 2 : พื้นที่ร้อยละ 30 เพื่อปลูกข้าวสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน 
ส่วนที่ 3 : พื้นที่ร้อยละ 30 เพื่อปลูกพืชสวนหรือพืชไร่ โดยยึดหลักว่าควรปลูกพืชที่จะต้องบริโภค 
ส่วนที่ 4 : พื้นที่ร้อยละ 10 เพื่อปลูกที่อยู่อาศัย โรงเก็บของ โรงเลี้ยงสัตว์ ถนนเข้าบ้าน 
สัดส่วนที่ให้ไว้ 30:30:30:10 เป็นสัดส่วนไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น จำนวนสมาชิกใน

ครัวเรือน สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เป็นต้น 
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 การรวมกลุ่ม  

เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ เพื่อวางแผนร่วมกันในการผลิต การตลาด การศึกษา การเป็นอยู่ สวัสดิการ 
สังคมและศาสนา 
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          ทฤษฎีใหมข่ั้นที่ 3 การดำเนินธุรกิจ   
            ติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงินมาช่วยในการลงทุน เช่น โรงสี สหกรณ์ร้านค้า สถานีบริการน้ำมันรวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 
 

 
 
 
 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สามารถอภิปรายผลได้ 

ดังนี้ 
 1. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบ COVID-19  มีการนำความรู้ ประสบการณ์ และผลสัมฤทธิ์ของการทำงานมาปรับประยุกต์ใช้ตามแนวพระราชดำริ 

มีการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบ COVID-19 เพื่อขยายผลการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยึดแนวทางบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีในรูปแบบราชการ เอกชน ประชาชน และมูลนิธิ  ให้มีรายได้ และ
เพื่อให้ผู้ว่างงานได้เรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการซึ่งเป็นทางเลือกในการประกอบ
อาชีพในอนาคต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากในชุมชนตามหลักการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ 
เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนำไปสู่
การพึ่งพากันเองในชุมชนและเชื่อมโยงกับสังคมภายนอก ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2565) ที่ศึกษา เศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษากาญจนบุรีโมเดล 
ผลการศึกษาพบว่า โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและขยายผลการพัฒนาด้วยการสานพลังความ  ร่วมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกระบวนการขับเคลื่อนยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ดําเนินการผ่านพลังภาคีเครือข่าย  ภายใต้
กระบวนการสร้างนิเวศการเรียนรู้สู่การจัดการกลไกภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาประกอบด้วย 5 ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคชุมชน โดยมีบทบาทตามหน้าที่หลักในขณะเดียวกนอาจมีบทบาทเสริมกับภาคส่วน
อื่นในการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สําคัญคือ การขับเคลื่อนการพัฒนาต้องยึดหลักของการมีปณิธานร่วมการ
พึ่งพาตนเอง  
 2. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู้ภัยโควิด-19 ฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชน มีการส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน สามารถ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพ มีจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งภายใน
และต่างประเทศ มีการสร้างเสริมโอกาสของสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สามรถเสริมจุดแข็งให้กับเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานรากของประเทศไทย เป็นที่ต้องการของตลาด และยังมีโอกาสทางการตลาด มีความโดดเด่นด้านความแข็งแกร่งทาง
วัฒนธรรม มีการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาเชิงอนุรักษ์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญา รวมถึง
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การยกระดับสินค้าภูมิปัญญาให้มีคุณภาพระดับสากล สามารถทำให้เกิดศูนย์กลางการค้าขายสินค้าหัตถกรรมของภูมิภาค
อาเซียนและต่อยอดสู่ตลาดโลกได้ในอนาคต เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รัฐบาลมีการสนับสนุนโครงการหนึ่ง
ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน รวมทั้ งพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้ การขยายตัวของการค้าออนไลน์ที่ช่วยให้เศรษฐกิจการค้าการผลิตในชุมชนเกิดการหมุนเวียนขึ้น  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัฒน์กมล อ่อนสำลี (2564) ที่ศึกษาการปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ผลการศึกษาพบว่า วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่น ๆ ที่
เกิดจากการนำเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน จึงทำให้วิสาหกิจชุมชนเป็น
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจมหภาคขับเคลื่อนไปได้  ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่วิสาหกิจชุมชนก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน หากแต่ถ้ามีการปรับตัว วิสาหกิจชุมชนจะเป็นผู้อยู่รอด และ
อาจกลายเป็นผู้พยุงเศรษฐกิจระดับมหภาคได้อีกด้วย การปรับตัวดังกล่าว เริ่มจากการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น การเปลี่ยน
ทรัพย์สินที่ไม่ใช้มาเป็นรายได้การปรับตัวทางการตลาด โดยวิสาหกิจชุมชนต้องหันมาทำการตลาดแบบออนไลน์และการตลาด
แบบ Delivery ซึ่งตอบโจทย์ได้ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายในขณะที่ทุกคนต้องเว้นระยะห่าง Social Distancing และสอดคล้องกับ นฤ
มล อนุสนธิ์พัฒน์ (2565) ที่ศึกษาเรื่องทางรอดและแนวทางการปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนแนววิถีใหม่หลังวิกฤติ COVID-19 
ของไทย ซึ่งพบว่าทางรอดด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชน ยกระดับ พัฒนาคนในชุมชนที่เรียน
จบสาขาที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถใช้ความรู้  ความสามารถในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนและสังคมในระดับฐานราก มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าจากเกษตรกรในชุมชนที่เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตสินค้า
อื่น ๆ วางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ สร้างงาน สร้างอาชีพ และผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน ที่เชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น ๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสภาวะวิกฤติ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เน้นการจ้าง งานจากคนในท้องถิ่นและเน้นเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นการกระจายความเจริญและ
ความ เข้มแข็งยั่งยืนไปสู่ท้องถิ่น  
 เสกสรร สายสีสด (2565) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจต่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตําบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) (U2T) ของประชาชนในเขตตําบลนาดี อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (U2T) ของประชาชนในเขตตําบลนาดี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่เคยได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการ U2T การมีส่วนร่วมในการบันทึกบัญชีครัวเรือน ความพึงพอใจของประชาชนในเขตตําบลนาดีที่มีต่อ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายได้ตําบลแบบบูรณาการ (U2T) ทําให้มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี พึงพอใจต่อการเปิดเทศกาลกินผักปลอดภัย ณ ศูนย์ OUTLET และพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 3. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาเกษตรวิชญาและการปลูกพืชแบบ

อินทรีย์ การพัฒนาเกษตรวิชญา เป็นหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เน้นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง
ได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้าน

การเกษตร และการปลูกพืชแบบอินทรีย์เป็นหลัก พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร และการดำเนินชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งขยายผลองค์ความรู้ตามแนว
พระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่ งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ขึ้นอย่างยั่งยืน มีการศึกษาดูงานและรับการฝึกอบรมด้านอาชีพแล้วนำมาปฏิบัติที่ การส่งเสริมการปลูกพืชแบบหลากหลาย 
มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ทำให้ทุกคนมีอาชีพ มีหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาทำให้ชุมชนสามารถเรียนรู้เรื่องการ
ประกอบอาชีพได้ ทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทุกคนมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อน สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาภรณ์ 
บัวแก้ว (2561) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่า 
การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ พืชผักอินทรีย์ซึ่งกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์มีการ
บริหารในรูปคณะกรรมการ สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีกระบวนการเรียนรู้ การรวมกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ ความยั่งยืนด้านสังคม ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ  
 4. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่มีวัตถุประสงค์โครงการหลัก คือ เพื่อสาธิตการทำเกษตร “ทฤษฎีใหม่" โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีการบริการทางวิชาการเกษตร มีสถานที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร แบบผสมผสานแก่
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป มีการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้
เกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกินน้อย สามารถยกระดับผลผลิตไร่นาให้พอเพียงและสามารถเลี้ยงตนเองได้บนพื้นฐานของความ
ประหยัดและสามัคคีในท้องถิ่นช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีพและพึ่งพาตนเองอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่ง 
พระณัฐธัญ ธมฺมทินโน (2565) ศึกษาการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ของศาสตร์พระราชา พบว่า เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามศาสตร์พระราชาแตกต่างจากศาสตร์ทั่วไป คือ เน้นที่การพึ่งพาตนเองเป็นหลักสำคัญ ตามแนวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การพออยู่ พอกินพึ่งพาตนเองได้การจะพึ่งพาตนเองได้ก็ต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของเกษตรอย่างถ่อง
แท้ จึงจะสามารถดำรงตนอยู่ในหลักการดังกล่าว และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำการเกษตร  ทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชดำรินี้ได้ 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทา
ผลกระทบ COVID-19  พบว่า มีการนำความรู้ ประสบการณ์ และผลสัมฤทธิ์ของการทำงานมาปรับประยุกต์ใช้ตามแนว
พระราชดำริ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแผนจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ประสบการณ์ และผลสัมฤทธิ์ของการทำงานมาก
ยิ่งขึ้นและต่อเนื่อง 
           2. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาผลิตภัฑ์ OTOP สู้ภัยโควิด-19 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน  พบว่า มีการส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้า งความเจริญให้แก่ชุมชน ภาครัฐจึง
ควรจัดหาช่องทางหรือแหล่งตลาดออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ 
           3. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาเกษตรวิชญาและการปลูกพืชแบบอินทรีย์  
พบว่า มีการพัฒนาเกษตรวิชญา เน้นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้  มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร กับการ
พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดหางบประมาณและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมพัฒนา
เกษตรวิชญา 
          4. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มีการ
สาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดบริการทางวิชาการเกษตรและจัดหาสถานที่ฝึกอบรม
และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร 
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การจัดการทนุชุมชนเพื่อการพึง่พาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกจิชุมชน 
 Community capital management for self-reliance in community enterprise businesses 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน  ใช้วิธีวิจัยเชิงสังเคราะห์เอกสาร 
ผลการศึกษาพบว่า มีการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน  6 ด้าน คือ 1) ด้านทุนมนุษย์ 
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มวิสาหกิจชุมชน ทุนมนุษย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ใน
ชุมชนจะประกอบอาชีพที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันทำให้สามารถเลือกแรงงานได้ง่าย 2) ด้านทุนสังคม มีส่วนสำคัญ ในการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกวิสาหกิจในชุมชนเข้มแข็งทางด้านสังคม มีกระบวนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ทุนทางสังคมมีความเชื ่อมโยงกับปรับสมดุลการพัฒนาที่ยังยืน ชุมชนใช้ทุนทางสังคมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการ ลดค่าใช้จ่าย กระจายรายได้และสร้างมูลเพิ่มให้กับการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 
3) ด้านทุนกายภาพ สามารถใช้สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในการส่งออก เพื่อการพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนให้สามารถผลิตสินค้าและ
บริการได้ ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพในการผลิตมากขึ้น 4) ด้านทุนธรรมชาติ ต้องมีการจัดหาแหล่ง
วัตถุดิบภายในชุมชน จัดหาวัตถุดิบในการผลิตได้จากพื้นที่ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 5) ด้านทุนการเงิน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุนชนต้องสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น แหล่งเงินทุนต้องช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  เช่น การพักชำระห นี้หรือการยืด 
ระยะเวลาในชำระในการกู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 6) ด้านทุนทางวัฒนธรรม ต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว และการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการส่งเสริม
ศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว เช่น ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
 
คำสำคัญ: การจัดการทุนชุมชน,  การพึ่งพาตนเอง, การประกอบกิจการวิสาหกิจชมุชน 
 

Abstract 
 

  This  study of community capital management for self-reliance in community enterprise business used 
a documented synthetic research method. The results showed that community capital manages self-reliance in 
running community enterprise businesses in 6 areas : 1) Human capital is an important factor in human resource 
development and creates added value for community enterprises. Most in the community will engage in similar 
occupations, making it easy to select workers. 2) Social capital plays an important role in driving community 
enterprises. To generate income for enterprise members in socially strong communities, there is a process to 
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drive strong community development. Social capital is linked to the sustainable development balance. The 
community uses social capital to increase the efficiency of the production of goods and services, reduce 
expenses, distribute income, and create additional value for community enterprise operations. It can be used 
to create economic activities from community enterprises to achieve economic value  and to meet the needs 
of the people in exporting for self-reliance in community enterprises, and to be able to produce goods and 
services, and respond to basic needs and increase production potential. 4) Natural capital. There must be a 
source of raw materials within the community. Procurement of raw materials for production from the area, 
resulting in cost savings. 5) Financial capital. Community enterprise entrepreneurs must have access to more 
funding sources. The funding source must help with things such as debt moratorium or extension, and terms of 
repayment of loans to community enterprise entrepreneurs. 6) Cultural capital. Tourism personnel must be 
developed. Develop community products. Develop tourism products and services and the use of cultural capital 
to promote the potential of tourism communities such as OTOP products 
 
Keywords: community capital management, self-reliance, community enterprise business 
 

บทนำ 
 ประเทศไทยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  มาตรา 7 (1) ว่า สนับสนุนและให้
การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การ
พัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน ทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการ
พัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็น แนวทางสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม เจตนารมณ์สำคัญของการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน จึงมุ่งเน้นให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่มั่นคง สามารถพึ่งตนเอง และจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2558) วิสาหกิจชุมชนเน้นวิธีคิดและ
กระบวนการเรียนรู้มากที่สุด เพราะปัญหาที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องการผลิต การทำวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้พอกินพอใช้ก่อนแล้วค่อย
พัฒนาไปสู่การจัดการเชิงธุรกิจ เมื่อพอเพียงและพึ่งตนเองได้ก็สามารถผลิตให้เหลือเผื่อตลาดได้ การรู้จักใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพหรือทรัพยากรในท้องถิ่นบวกกับความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม ควรเริ่มจาก
เล็กไปหาใหญ่ สร้างรากฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งก่อนทำกินทำใช้ก่อนทดแทนสิ่งที่ซื้อจากตลาดให้มากที่สุด และหากจะ
นำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดควรเรียนรู้จักการจัดการและกลไกของตลาด และไม่หวังพึ่งพาตลาดเป็นหลักแต่พึ่ งตนเองและพึ่งพา
ตนเอง การตลาดของวิสาหกิจชุมชน คือ การทำเพื่อบริโภคในครอบครัวในชุมชน และระหว่างชุมชนที่เป็นเครือข่ายในระดับ
ตำบลและระหว่างตำบล ถ้าหากมีผลิตภัณฑ์บางตัวที่พอทีจะออกไปสู่ตลาดใหญ่ได้ก็เป็นเรื่องของกลไกการตลาดที่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพ และมีลักษณะเฉพาะ (สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม, 2565)  
          วิสาหกิจชุมชนต้องมีการดําเนินการที่เป็นระบบและด้วยรูปแบบที่ทันสมัยใช้ทุนและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองชุมชน 
เครือข่ายและตลาดในวงกว้าง มีทุนชุมชน ได้แก่ เงิน ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทักษะต่ างๆ ประเพณี
วัฒนธรรม ทุนทางสังคม ความเป็นพี่เป็นน้อง ความไว้ใจกันของชุมชน เครือข่าย ความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชน  โดยการ
เรียนรู้จากการสํารวจวิจัยสภาพชีวิตของตนเอง ศักยภาพ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นทุนของตนเองที่ยังไม่มีการพัฒนา ยังไม่เพิ่ม
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มูลค่า ทํากินทําใช้แทนการซื้อจากตลาดเป็นการลดรายจ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้ ช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งอยู่รอดพึ่งตนเองได้ ใช้ทุน
ตัวเองเป็นหลัก และมีทุนภายนอกเติมเต็มให้ชุมชน มีความมั่นคงแล้วจึงขยายเพิ่มตามความต้องการของตลาด มีระบบการ
จัดการทุนให้สามารถมีเงินทุนในการประกอบการได้ภายใต้เงื่อนไขการพึ่งตนเอง เริ่มจากการออม การสะสมทุนจากสมาชิก 
การร่วมทุน การหาทุนเพิ่มเติมจากภายนอก มีความเชื่อมโยงเกื้อกูลกันเพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการในชุมชน สร้างความ
เข้มแข็ง ขยายสู่ตลาดภายนอก การบริหารองค์การอย่างเป็นระบบใช้ทุนและเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองตลาดในวงกว้าง 
(สุวรรณี สมภักดี, 2565) วิสาหกิจชุมชน เป็นกิจการที่คนในชุมชนจะต้องผนึกพลังกันเพื่อร่วมใจร่วมคิดร่วมทุน ร่วมทำ ร่วมรับ
ผลประโยชน์และร่วมกันเป็นเจ้าของ เมื่อมาร่วมกันทำ จึงต้องมีระบบของการบริหารจัดการ และแบ่งบทบาทความรับผิดชอบ
กันตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน การสร้างความหลากหลายของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรและทุนในชุมชน  
เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองการพึ่งตนเองของครอบครัวชุมชน และระหว่างชุมชนตามแนวทางของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง ทำให้เกิดผลผลิตที่หลากหลายเพื่อการกินการใช้ภายในครอบครัวและซื้อขายกันภายในชุมชน เพื่อให้
ครอบครัวและชุมชนพึ่งตนเองได้และหากเป็นผลผลิตที่สามารถทดแทนการซื้อหาจากภายนอกจะนำไปสู่การลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้เกิด “วงจรทุนชุมชน” ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสมดุลให้กับเศรษฐกิจชุมชน (จิรานุช ธัญญเจริญ, 2565) มีการนำ
ทุนของชุมชนมา ดำเนินการโดยใช้รูปแบบการจัดการที่เหมาะสมก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง โดยมีหัวใจการดำเนินการ คือ เป็นการร่วมทุนดำเนินการเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนและสร้าง
รายได้ที่มั่นคง (จารุพงศ์ พลเดช, 2556)  
 การประกอบการวิสาหกิจโดยกลุ่มหรือองค์กรในชุมชน เพื่อจัดการ “ทุนชุมชน”  ให้เกิด ประสิทธิภาพและยั่งยืน ยัง
ประโยชน์ให้ชุมชนผู้เป็นเจ้าของวิสาหกิจนั้นเป็นหลักโดยทุนชุมชนที่สำคัญ คือ  1) ทุนธรรมชาติ คือ ทุนทรัพยากร ได้แก่ 
ความหลากหลายทางชีวภาพดิน น้ำ ป่า พืชพรรณอันมีคุณ ค่าที่ยังเหลืออยู่ไม่น้อย 2) ทุนทางวัฒนธรรม คือ ความรู้ภูมิปัญญา 
3) ทุนทางสังคม คือ กฎเกณฑ์ ทางสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้เป็นชุมชนเป็นพี่เป็นน้อง 4) ทุนโภคทรัพย์ ได้แก่ ทุนที่สะสมพัฒนา 
และปรับปรุงขึ้นมา วัว ควาย ไร่ นา (จิรานุช ธัญญเจริญ, 2565) โดยการนำทุนทางสังคมของชุมชนที่มีอยู่อัน ได้แก่ ความรู้
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและทรัพยากรท้องถิ่น ฯลฯ ผนวกกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เหมาะสมเพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู ้ของชุมชนโดยมีหลักการที่จะไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมด้วย มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางสังคมที่ชุมชนมี เช่น ทุนมนุษย์ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ 
และทุนทางโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ของ ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผสมผสานกับองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินกิจการ คือ การพึ่งตนเอง 
และพึ่งพากันและกันของชุมชน (จิรานุช ธัญญเจริญ, 2565) 
 ปัจจุบันปัญหาในทุนทางสังคม มีประเด็นที่สะท้อนภาพปัญหา ได้แก่ ปัญหาด้านภูมิศาสตร์และแหล่งทรัพยากรที่ต้อง
เผชิญ คือ ข้อจำกัดเรื่องการหาวัตถุดิบ ปัญหาด้านความสัมพันธ์เครือข่ายภายนอก อาทิ การขาดเครือข่ายแหล่งทรัพยากร 
หรือแหล่งวัตถุดิบภายนอก การขาดเครือข่ายแหล่งจำหน่ายสินค้า และสถาบัน  การเงิน เป็นต้น ก็เป็นปัญหาที่สำคัญเช่นกัน 
ปัญหาในการบริหารจัดการจากอำนาจการต่อรองจากผู้ผลิต เนื่องจากวัตถุดิ บมา จากแหล่งธรรมชาติ ทำให้ไม่สามารถหา
วัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าในปริมาณที่แน่นอนได้ หากต้องซื้อ วัตถุดิบจากแหล่งอื่น จะมีราคาและปริมาณที่ไม่แน่นอน ปัญหา
อำนาจการต่อรองจากผู้ซื้อสินค้ามีสูง ปัญหาคู่แข่งขันใน ผลิตภัณฑ์/สินค้าเดียวกัน ซึ่งพบว่าในท้องตลาดมีอยู่มาก ปัญหาสินค้า
ทดแทนอื่นที่ใกล้เคียงกันปัญหาภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ ปัญหาวัตถุดิบ เมื่อวัตถุดิบที่สมาชิกในกลุ่มหาได้มีไม่เพียงพอ หาก
ต้องซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่นมาทดแทน เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านวัตถุดิบ จะต้องควบคุมเรื่องราคาต้นทุน ชนิด และขนาดของ
ปลาที่ นำมาแปรรูปให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะหากวัตถุดิบมีไม่เพียงพอและไม่มีมาตรฐานด้านคุณภาพ และราคา ย่อม
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการดำรงอยู่และเจริญเติบโตของกิจการในระยะยาว ปัญหาคู่แข่ง และ
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สินค้าทดแทน ควรเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการ จำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น ดังนั้นจึงต้องสร้างมูลค่า
และอัตลักษณ์ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งบรรจุภัณฑ์และตัวสินค้า  โดยการจัดตกแต่งให้สวยงาม น่าซื้อ และน่ารับประทาน 
นอกจากนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้าง ความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ควรระบุข้อมูลผู้ผลิต วัน/เดือน/ปี ในการผลิต และวัน
หมดอายุของตัวสินค้าด้วย (สุนิตย์ เหมนิล, 2564) การบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนเป็นระบบจำนวนสมาชิกมีน้อย การจัด
สวัสดิการไม่หลากหลาย ความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินทุนจากธนาคารมีความรู้ไม่พียงพอในการจัดสวัสดิการ การตรวจสอบไม่
ชัดเจน ไม่มีการกำหนดวาระของคณะกรรมการไว้ในระเบียบ (ประภาศรี อึ่งกุล, 2565)  ปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การ
ขาดความรู้และความเข้าใจในเงื่อนไขของการให้กู้จากสถาบันการเงิน การทำระบบบัญชีไม่ชัดเจน วัตถุประสงค์ของการขอกู้ไม่
ชัดเจน แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ การสร้างความเข้าใจในเงื่อนไขการให้กู้การเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ การเขียน
แผนธุรกิจ เพื่อให้สามารถเข้าเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน จึงต้องวางแผน กำหนดนโยบายหรือยุทศาสตร์ 
(ศศินันท์ ศาสตร์สาระ, 2564) 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบ
กิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตหรือเลี้ยงชีพ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน ในด้านทุนสังคม ด้านทุนกายภาพ ด้านทุนธรรมชาติ ด้านทุนการเงิน 
และด้านทุนทางวัฒนธรรมในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาการจัดการทุนชุมชนพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวจิัย
ที่เกี่ยวข้องทั้งในห้องสมุดหรือสำนักวิทยบริการของหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ตอบสนองต่อความต้องการในการ
สืบค้นของผู้วิจัย ที่อาจจะอยู่ในลักษณะของสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์หรือการบันทึกข้อมูลในรูปสื่อต่าง ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีที่ใ ช้การ
สืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์หรือทางอินเตอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา และทำการสังเคราะห์เชิง
เอกสาร โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาจาก หนังสือ หรือตำรา รายงานการวิจัย รายงานการศึกษา หรือวิทยานิพนธ์ หรือ
ปริญญานิพนธ์ บทคัดย่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์ (Abstract) วารสาร (Journal) รายงานประจำปี (Yearbook) และ การสืบค้น
จากฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยเอกสารที่นำมาสังเคราะห์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 -2565 และเอกสารที่นำมาสังเคราะห์
ในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2005-2022 โดยสังเคราะห์เชิงเอกสารทั้งหมด 74 เชื่อเรื่อง ผ่านเกณฑ์ 34 ชื่อเรื่อง ซึ่งมีกระบวนการ
สังเคราะห์ ดังนี้   

1. หนังสือ หรือตำรา (Textbook) เป็นเอกสารปฐมภูมิที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง
ในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปในการนำไปใช้หรือนำไปกล่าวอ้ างอิงในการ
ดำเนินการได้ ศึกษาจากการเขียนหนังสือควรเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ/มีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรั  ในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ จำแนก
ออกเป็นหนังสือและตำราภายในประเทศ และต่างประเทศ  
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2. รายงานการวิจัย รายงานการศึกษา หรือวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ เป็นเอกสารที่บุคคลหรือคณะบุคคลได้จัด
จำขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจ
ชุมชน 

3. บทคัดย่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์ (Abstract) เป็นเอกสารที่หน่วยงาน หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทุนชุมชน
เพื่อพ่ึงพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมบทคัดย่องานวิจัยของหน่วยงานหรือนักศึกษาใน
สถาบันจัดพิมพ์เป็นฉบับรวมเล่มในการส่งไปที่หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในการเผยแพร่ผลงาน หรืออาจมี การ
บันทึกในสื่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะของฐานข้อมูลเพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต อาทิ  บทคัดย่องานวิทยานิพนธ์ 
หรือ Dissertation Abstract International เป็นต้น  

4. วารสาร (Journal) เป็นเอกสารที่หน่วยงาน หรือองค์กรในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ ได้ รวบรวมงานวิจัย หรือบทความ
ทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน หรือที่น่าสนใจเพื่อเผยแพร่  
ตามกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อาทิ วารสารวัดผลการศึกษา, วารสารการวิจัย ทางการศึกษา, ข่าวสาร
การวิจัย,American Educational Research Journal หรือ Journal of Educational Research  

5. รายงานประจำปี (Yearbook) เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดย หน่วยงาน องค์กร สมาคม ฯลฯ เพื่อรวบรวมข้อมูล หรือ
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในรอบปีที่ผ่ านมา เพื่อเผยแพร่
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสนใจได้รับทราบ  

6. การสืบค้นจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เป็นข้อมูล/สารสนเทศที่บันทึกด้วยคอมพิวเตอร์และได้เก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูล
ของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บริการ หรือเผยแพร่ข้อมูลให้ บุคคลที่เกี่ยวข้อง/สนใจได้มาสืบค้นข้อมูลในการนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์อาทิ ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ไทย,ฐานข้อมูล ThaiLis, ThaiJo เป็นต้น  
 

ผลการวิจัย 
1. การจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนมนุษย์  

 ทุนมนุษย์ที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการตนเองเพื่อการ  พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพและ
โครงสร้างทางสังคม ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้านด้าน เกษตรกรรม ด้านพิธีกรรมทางศาสนา/ประเพณี ด้านหัตถกรรม ด้าน
สุขภาพ ด้านคหกรรม ด้านศิลปกรรม เป็นต้น ผู้นำฝ่ายท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำฝ่ายท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ผู้นำองค์กรศาสนา ผู้นำองค์กรภาครัฐ ผู้นำองค์กรเอกชน ผู้นำองค์กรชุมชน และ แรงงานชุมชน (วันชัย ธรรมสัจการ, 
2565) ซึ ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการปรับปรุง เพิ ่มพูนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ดีขึ ้น ( McLean, 2005) 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
ทรัพยากรที่ลงทุนแล้วเกิดผลทางเศรษฐศาสตร์เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน และยังสามารถเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบรรยากาศ
ทางสังคมอีกด้วย (Tomé, 2009) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยนำเข้าร่วมกันกับโครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ 
ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรม และกลายเป็นผลผลิตซึ่งทำให้  องค์การเติบโตอย่างยั ่งยืน 
สำหรับวิสาหกิจชุมชน และสะท้อนถึงบุคลิกลักษณะของผู้ประกอบการ (Edralin, 2007 ; Hill and steward, 2000) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่จำเป็นต่อการสร้างเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์การและการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ (Sheehan, Garavan, and Carbery, 2013) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญของการ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน (จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา, 2558) ทุนมนุษย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ในชุมชนจะประกอบ
อาชีพที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันทำให้สามารถเลือกแรงงานได้ไม่ยาก แรงงานที่มีอยู่ปัจจุบันมีเพียงพอ แรงงานมีความพึง
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พอใจต่อค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่เพราะแรงงานหาได้โดยทั่วไปในชุมชน  (กิตติกร ฮวดศร, 2565) ทุนบุคคลหรือทุนมนุษย์ เป็น
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส หมอพื้นบ้าน ผู้นำอาชีพ ผู้นำทางความเชื่อ ผู้มีองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น สมุนไพร ช่างไม้ การทำ
น้ำตาลมะพร้าว การเกษตร  การแต่งเพลงและการขับร้อง การแกะสลักไม้ เกษตรอินทรีย์ การทำบายศรี การทำว่าวไทย 
เครื่องมือประมงน้ำจืด เครื่องมือทางการเกษตร การถนอมอาหารไทย การทำขนมไทย  
 ตัวอย่างทุนมนุษย์การแกะสลักไม้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: Stubbornly, 2565 
 
 2. การจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนสังคม  
 ทุนสังคมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบถ้อยที
ถ้อยอาศัยในลักษณะของเครือญาติ ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ และมีศาสนาเป็นเครื่องมือสำคัญต่อขบวนการจัดระเบียบทาง
สังคมที่ทุกคนให้การยอมรับและปฏิบัติตามหลักของศาสนา ถือ เป็นต้นทุนทางสังคมที่สำคัญประการหนึ่งในขบวนการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนให้เจริญเติบโตสู่ความยั่งยืน (วันชัย ธรรมสัจการ, 2565) ทุนทางสังคม ไม่ใช่เฉพาะด้าน
เศรษฐศาสตร์เท่านั ้น ยังรวมถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนและเครือข่าย ทุนทางสังคมสามารถก่อให้เกิดพลังใช้
ขับเคลื่อนชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนได้ (Roomratanapun, 2005) การอยู่ของทุนทางสังคม
มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้กับสมาชิกวิสาหกิจในชุมชน  (Roomratanapun, 
2005) ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชน โดยใช้ทุนทางสังคม เป็นฐานในการให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกันคิด ร่วม
กำหนดแนวทางการเสริมบทบาททุนทางสังคมต่อการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้ทุนบุคคลมีบทบาทเพิ่มขึ้น มีการถ่ายทอดการ
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องผ่านศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน และใช้ทุนทางสังคมเป็น ตัวเชื่อมกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชน โดยมีองค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานที่ประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้นำชุมชน และสมาชิกหมู่บ้าน เป็นที่มี
กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพ วิสาหกิจชุมชน  (สัคพัศ แสงฉาย, 2565) ทุนทาง
สังคมยังมีความเชื ่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนต้องมีการพัฒนาคนทั้งค วามรู ้คู ่คุณธรรม ใช้ทุนทางสังคมเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการ มีเสถียรภาพและมีภูมิคุ้มกัน ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  ลดค่าใช้จ่าย กระจายรายได้ สร้างมูลเพิ่ม เพิ ่มโอกาสในการเข้าถึงทุน 
เชื่อมโยงสสากลทุนทางสังคมกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สร้างฐานเศรษฐกิจมั่นคง เอื้อประโยชน์ต่อ
การดำรงชีวิตของคนไปสู่ความสุข การรวมกลุ่มของคนในชุมชน เป็นเครื่องมือสําคัญในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมในการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงของทุนทางสังคมในการ
ปรับสมดุลการพัฒนาที่ยังยืนวิสาหกิจ ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2565 
 
 3. การจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนกายภาพ  
 ทุนทางกายภาพเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นทุนที่ชาวบ้านและหน่วยงาน
ภาครัฐได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงเรียน ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านเรือน ศูนย์รักษาความปลอดภัย สนามกีฬา ซึ่งเป็นทุนเชิงกายภาพที่ชุมชนท้องถิ่น
ได้ร่วมสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการ และการจัดการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานอันเป็นการเสริมสร้างระบบสวัสดิการบน
พื้นฐานของการพัฒนา (วันชัย ธรรมสัจการ, 2565) ทุนทางกายภาพเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนและสามารถใช้ในงานการสร้าง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ประกอบด้วย สินทรัพย์ถาวร เป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างขึ้นได้ เช่น
เครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งปลูกสร้างและซอฟแวร์ ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชาติเพื่อการส่งออก
สินทรัพย์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจ
ชุมชน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2565) ทุนทางกายภาพ ใช้เพื่อแสดงถึงปัจจัยการผลิต (ปัจจัยการผลิต) หรือ
สินค้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ถูกใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถแปลงวัตถุดิบเป็นสินค้าสำเร็จรูปได้เมื่อต้องการ ทุนทาง
กายภาพจำนวนมากจะถูกลงทุนในระยะแรกเพื่อให้บริษัท สามารถทำเครื่องหมายการมีอยู่ในตลาด  บนพื้นฐานของความรู้ที่
เพียงพอ การตัดสินใจถูกนำไปลงทุนในทุนทางกายภาพ ผู้ประกอบการจึงต้องค้นหาผลตอบแทนที่คาดหวังจากช่วงของการ
ลงทุน ความเป็นเจ้าของของทุนทางกายภาพเป็นผลมาจากการตัดสินใจและการตัดสินใจอย่างมีสติของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน (Gadget, 2565)  
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 4. การจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนธรรมชาติ  
 ทุนธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน กล่าวคือ ใช้ภูเขาสูง และแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ที่สามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี มีพื้นที่เพียงพอในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชน  
(วันชัย ธรรมสัจการ, 2565) ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน เกิดจากปริมาณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาแหล่งวัตถุดิบภายในชุมชน วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่  
สามารถหาวัตถุดิบในการผลิตได้จากพื้นที่ตําบลเดียวกันทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบและวิสาหกิจชุมชนส่วน
ใหญ่ขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบบางอย่างหาได้เฉพาะบางฤดูกาลในด้านการลงทุน  ในการดูแลสิ่งแวดล้อม วิสาหกิจ
ชุมชนส่วนน้อยมีการลงทุนในการกระบวนการผลิตที่เกี ่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม  (ญาณิ พายัพสาย, 2561) ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีดุลยภาพ ทำให้เข้าใจและเข้าถึงสภาพของวิสาหกิจชุมชน และการประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
วิสาหกิจชุมชน แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจทำให้ประชาชนในชุมชนและ
ธ ุรก ิจช ุมชน ซ ึ ่งครอบครองและบร ิหารจัดการว ิสาหกิจช ุมชนมีศ ักยภาพเช ิงเศรษฐกิจม ีโอกาสเข ้าถ ึงแหล ่งทุน
ทรัพยากรธรรมชาติในระบบได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและอาชีพของภาคประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไปการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุล ส่งผลให้
ชุมชนสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาที่ยาก และสลับซับซ้อนได้  โดยเฉพาะปัญหาความยากจน ซึ่งต้องอาศัยชุมชนที่เข้มแข็ง
ร่วมมือร่วมใจ ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชนด้านทุนธรรมชาติที่เหมาะสม  (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560)  
 5. การจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนการเงิน  
 ทุนการเงินเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้าง
แหล่งเงินทุน และการประกอบอาชีพเสริม เช่น กลุ่มเกษตร อินทรีย์ กลุ่มผู้ปลูกส้มโชกุน กลุ่มปลูกตะไคร้ กลุ่มปักผ้าคลุมผม
สตรี กลุ่มของชำร่วย กลุ่ม SML เพื่อชุมชน กลุ่มสตรี สร้างสุข กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน และกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น (วันชัย 
ธรรมสัจการ, 2565) หากวิสาหกิจชุมชนทราบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนก็จะทำให้มีวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีเงินทุนในการนำไปพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย 
ตรงต่อความต้องการของตลาด (ศศินันท์ ศาสตร์สาระ, 2564) หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่งเงินทุน โดยการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและทักษะในต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ  เช่น ความรู้ใน
ด้านการบริหารจัดการกิจการ ความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของกลุ่ ม 
วางแผนกำหนดนโยบายนโยบายผลักดันให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อพิเศษเพื่อวิสาหกิจชุมชนให้มากขึ้น  (อุษณีย์ เส็งพานิช, 
2564) ให้สถาบันการเงิน (ธนาคาร) หรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ สนับสนุนสินเชื่อให้แก่วิสาหกิจ
ชุมชนอย่างเพียงพอมากขึ้น วางแผนนโยบายในการช่วยเหลือการลดระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อให้รวดเร็ว หลักทรัพย์ค้ำ
ประกัน การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการเพิ่มระยะเวลาในการชำระหนี้สิน (ปฐมพร ทรงสุโรจน์, 2559) ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุนชนต้องสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น มีการเตรียมการและมีพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยแหล่งเงินทุน
ต้องสร้างความเข้าใจในคุณสมบัติของผู้มาขอสินเชื่อ เงื่อนไข กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องการขอสินเชื่อ รวมถึงการวางแผนการ
ดำเนินงานกิจการ มีการจัดการด้านการบัญชีการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง แหล่งทุนต้องมีความมั่นใจ
ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำรงอยู่และดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง แหล่ง
เงินทุนต้องออกนโยบายที่เอื้ออำนวยให้แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการเงินทุนอย่างสม่ำเสมอ ดูแลผู้ประกอบวิสาหกิจ
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ชุมชนให้มีความสะดวกในการขอรับบริการด้านสินเชื่อ อีกทั้งยังต้องช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  เช่น การพักชำระหนี้หรือการยืด  
ระยะเวลาในชำระหนี้ การให้สิทธิพิเศษในการกู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  (ศศินันท์ ศาสตร์สาระ, 2564)  
 6. การจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนทาง 
วัฒนธรรม  
 ทุนวัฒนธรรมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวัฒนธรรมรอบชีวิต ได้แก่ วัฒนธรรม
ด้านอาหารการกินของชุมชนท้องถิ่น วัฒนธรรมการ เกิดการแต่งกาย ภาษาในการสื่อสาร การแต่งงาน งานศพ และวัฒนธรรม
รอบปี นอกจากนี้ยังมีการละเล่น และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งภายใต้เงื่อนไขทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อขบวนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงพื้นที่ สามารถสร้างโอกาสให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้ กลไกทางวัฒนธรรมนำมาสู่การ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตตามรูปแบบของกิจกรรมทางประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมา ไม่ว่าจะเป็นภูมิ
ปัญญาที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สุขภาพ และอื่น ๆ (วันชัย ธรรมสัจการ, 2565) การจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองใน
การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนทางวัฒนธรรมต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ฝึกอบรม มัคคุเทสก์
ท้องถิ่น ฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้การดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย การฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การ
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัด ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่
พักสำหรับนักท่องเที่ยว (โฮมสเตย์) พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องจักรสาน ของที่ระลึก 
เป็นต้น เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรม
ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ผลิตสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อการประชาสัมพันธการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการส่งเสริมศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP (วาสนา อาจสาลิ
กรณ์, 2563) 
 ตัวอย่างสินค้า OTOP ทุนทางวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: สำนักงานศูนย์การค้าธัญญาพาร์คศรีนครินทร์, 2565 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
        การศึกษาการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนมีการอภิปราย 
ผลดังนี้ 
        1. การจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนมนุษย์ เป็นปัจจัยสำคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่จำเป็นต่อการสร้างเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์การและ
การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และเป็นปัจจัยที่สำคัญของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ทุนมนุษย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่
ในชุมชนประกอบอาชีพที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันทำให้สามารถเลือกแรงงานได้ง่าย แรงงานที่มีอยู่ปั จจุบันมีเพียงพอ 
แรงงานมีความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนที่ได้รับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติกร ฮวดศรี (2565) ศึกษาปัจจัยด้านทุนมนุษย์ที่
มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ทุนมนุษย์ของผู้นำหรือ
หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านทุนทางปัญญาจะต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
ทำงานในอาชีพของตนได้ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในอาชีพ และมีโอกาสแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ๆ มีทักษะการสื่อสาร
ที่รวดเร็ว เข้าใจง่าย มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่แม่นยำไม่ผิดพลาด มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อลดขั้นตอน
ในการทำงาน แรงงานที่ใช้หาได้ง่ายโดยทั่วไปในชุมชน เพราะส่วนใหญ่ในชุมชนจะประกอบอาชีพที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน
ทำให้สามารถเลือกแรงงานได้ไม่ยาก  
         2. การจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนสังคม ทุนสังคมเป็นปัจจัย
เกื้อหนุนในการจัดการตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยในลักษณะของเครือ
ญาติ ทุนทางสังคมมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้กับสมาชิกวิสาหกิจในชุมชน
เข้มแข็งทางด้านสังคม และบ่งบอกถึงความสามารถของชุมชนในการจัดระเบียบทางสังคมของชุมชนให้สามารถร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ ้นในสังคมชุมชนและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพชุมชนในการสร้างให้สังคมชุมชนดำรงตนไ ด้อย่างมั่นคง มี
กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพ วิสาหกิจชุมชน  ทุนทางสังคมมีความเชื่อมโยงกับ
ปรับสมดุลการพัฒนาที่ยังยืนวิสาหกิจ ชุมชนใช้ทุนทางสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการ  ลดค่าใช้จ่าย 
กระจายรายได้ และสร้างมูลเพิ่มให้กับการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ (นงนุช  ศรีสุข, 
2563) ที่ศึกษาทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อำเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนเข้มแข็งทางด้านสังคม บ่งบอกถึงความสามารถของชุมชนในการจัดระเบียบทาง
สังคมของชุมชนให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมชุมชนและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพชุมชนในการสร้างให้สังคม
ชุมชนดำรงตนได้อย่างมั่นคง แก้ปัญหาด้วยสติปัญญา มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างต่อเนื่อง ในการประกอบวิสาหกิจชุชน 
ภายในชุมชนต้องมีความสามัคคีและการเอื้ออาทรต่อกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยตลอด ทุนทางสังคมที่ดีควรมีในทุก ๆ  
สังคมคมหรือชุมชน บรรทัดฐานทางสังคม ความไว้เนื้อเชื่อใจ และเครือข่าย และ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2565) ได้งานผลการ
ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : 
U2T) พบว่า ชุมชนเกิดการพัฒนาในด้านการเข้าถึงบริการรัฐ ด้านรายได้ ด้านการศึกษาและด้านความเป็นอยู่และมีศักยภาพ
ตำบลในการมุ่งสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ . 2566 – 2570) ที่มุ่งสู่เมืองเกษตรสีเขียว 
เศรษฐกิจเข้มแข็ง และมีสังคมคุณภาพ 
        3. การจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนกายภาพ ทุนทางกายภาพ
เป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในการส่งออก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการ
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วิสาหกิจชุมชน ทุนทางกายภาพใช้เพื่อแสดงถึงปัจจัยการผลิต ซึ่งมีต้นทุนทางกายภาพ ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหาร
พื้นฐานและสิ่งที่จะสามารถผลิตสินค้าและบริการได้ ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพในการผลิตมากขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ บุญนิยม (2562) ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสา หกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการผลิตร่วมกันและแยกกันผลิตแสดงถึง
ปัจจัยการผลิต มีโครงสร้างการบริหารตามอํานาจหน้าที่มีการออกแบบ บรรจุภัณฑ์เน้นความเรียบง่ายและสื่อความหมายเชิง
สัญลักษณ์ของท้องถิ่น ส่วนศักยภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีจุดแข็งคือผลิตภัณฑ์มีต้นทุนวัตถุดิบในท้องถิ่นและเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นการรวมกลุ่มกันโดยความสมัครใจ กําหนดราคา
ผลิตภัณฑ์ไม่แพง มีทุนทางสังคม ซึ่งสามารถนํามาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจ 
ชุมชนสู่เศรษฐกิจโดยการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การผลิตการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
        4. การจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนธรรมชาติ แนวคิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เกิดจากปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาแหล่งวัตถุดิบภายในชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ สามารถหาวัตถุดิบในการผลิตได้จากพื้นที่ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย  ต้องจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพา
ตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ต้องจัดหาแหล่งวัตถุดิบภายในชุมชน และการลงทุนในการดูแลสิ่งแวดล้อมทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีดุลยภาพ มีการประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจทำให้ประชาชนในชุมชนและธุรกิจชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2563) ศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย) พบว่า การสร้างความเข้มแข็งจากภายในและการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ขับเคลื่อนโครงการในการสร้างรากฐานชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เป้าหมายเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน และเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการชุมชน 
 5. การจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนการเงิน ชุมชนท้องถิ่นต้องมี
การรวมกลุ่มเพื่อสร้างแหล่งเงินทุน และการประกอบอาชีพเสริม เช่น กลุ่มเกษตร อินทรีย์ กลุ่มผู้ปลูกส้มโชกุน กลุ่มปลูกตะไคร้ 
กลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรี กลุ่มของชำร่วย กลุ่ม SML เพื่อชุมชน กลุ่มสตรี สร้างสุข กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน และกลุ่มกองทุน
หมู่บ้าน เป็นต้น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะทำให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น และมีเงินทุนในการนำไปพัฒนาสินค้า
และบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาด หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่งเงินทุน โดยการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและทักษะในต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ ซึ่ง สมชาย น้อย
ฉ่ำ (2561) ศึกษาการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า สมาชิกกลุ่มและผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีระบบควบคุมทางด้านการเงินที่ง่ายและเป็นระบบ มี
บัญชีวิสาหกิจที่ถูกต้อง สมาชิกมีการประกอบกิจการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งกลุ่มมีการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง 
กลุ่มวิสาหกิจที่กู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบกิจการต้องส่งเงินกู้ตามกำหนด วิสาหกิจมีกฎระเบียบและข้อบังคับการเงินของกลุ่ม ที่
ชัดเจน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัชรา เอียดศิริพันธ์ และจันทนา เบญจทรัพย์ (2565) ศึกษาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และทุนชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเอง พบว่า การสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน มีจุดเริ่มต้นที่สำคัญ
มาจากการส่งเสริมด้านองค์กรการเงินให้กับชุมชน ซึ่ง“องค์กรการเงิน” เป็นชื่อเรียกรวม ๆ ขององค์กรชุมชนที่มีการบริหาร
จัดการการเงิน โดยมี ลักษณะร่วม ดำเนินการร่วมกันในลักษณะกลุ่ม มีสมาชิก มีคณะกรรมการ มีการสมทบเงิน ชุมชนที่มี
ลักษณะดังกล่าวคือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มเครดิตยูเนียน ธนาคารหมู่บ้านตาม
แนวพระราชดำริ ธนาคารชุมชนและกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
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 6. การจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนทางวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรม
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น วัฒนธรรมด้านอาหาร การแต่งกาย การละเล่น และการ
แสดงศิลปะพื้นบ้าน ทุนทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อขบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไม่ว่าจะเป็นภูมิ
ปัญญาที่เกี่ยวกับ การประกอบอาชีพ สุขภาพ และการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิ จชุมชน 
ทุนทางวัฒนธรรมต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ฝึกอบรม มัคคุเทสก์ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวได้การดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว และสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการประชาสัมพันธ
การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการส่งเสริมศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัคพัศ แสงฉาย (2565) 
ศึกษาทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนบางนางลี่ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ชุผลการศึกษาพบว่า ชุมชนต้องให้
ความสำคัญในวันสำคัญ เช่น วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ฟังธรรมเทศนาที่วัด การรวมกลุ่มเปิดเวทีประชาคมเพื่อสื่อสารการ
พัฒนาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และระดมความเห็นคนในชุมชนในการดำเนินงาน ประเพณี ให้เยาวชนปฏิบัติ ตามศีล 5 
ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนด้านการเรียนรู้ มีการศึกษาในระบบที่โรงเรียน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน ภูมิปัญญา
ด้านสมุนไพร ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนมาถึงปัจจุบัน ชุมชนได้รับการฝึกอบรมต่อยอดความรู้ เพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ของรัฐ ท้องถิ่นจังหวัด สถาบันการศึกษา นำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากทรัพยากร
ที่มีอยู่และสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
         1. จากการศึกษาพบว่าการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนมนุษย์เป็น
ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่จำเป็นต่อการสร้างเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้กับองค์การและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนแก่ผู้ประกอบการและสมาชิก 

2. จากการศึกษาพบว่าการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนสังคม บ่ง
บอกถึงความสามารถของชุมชนในการจัดระเบียบทางสังคมของชุมชนให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมชุมชน 
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทในการจัดระเบียบทางสังคมของชุมชนให้สามารถร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจ 

3. จากการศึกษาพบว่าการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนกายภาพเป็น
สินทรัพย์ที่สามารถใช้สร้างกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชนจึงควรศึกษา
โครงสร้างเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อนำมากำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

4. จากการศึกษาพบว่าการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนธรรมชาติ 
วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่สามารถหาวัตถุดิบในการผลิตได้จากพื้นที่ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย  ดังนั้นผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจ
ชุมชนจึงควรวางแผนทำการสำรวจวัตถุดิบในพื้นที่ให้ทั่วถึง 

5. จากการศึกษาพบว่าการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนการเงิน 
ชุมชนท้องถิ่นต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างแหล่งเงินทุน ดังนั้นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนควรมีการสำรวจในพื้นที่เพื่อ
ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านทุนการเงินแก่ผู้ประกอบการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

618 

6. จากการศึกษาพบว่าการจัดการทุนชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านทุนทาง
วัฒนธรรม ต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ฝึกอบรม มัคคุเทสก์ท้องถิ่น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแผน
กำหนดนโยบายจัดหาวิทยากรทีม่ีความเชี่ยวชาญให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการเป็นมัคคุเทสก์ท้องถิ่น 
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ทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
CITIZENSHIP SKILLS OF SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS  

อรสา ปัญญาสาร1 สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง1 และ พิศดาร แสนชาติ1 
1สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2) เปรียบเทียบระดับทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 300 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ     One-way ANOVA 
ผู้วิจัยพบผลที่สำคัญ ดังนี้ 1) ทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
2) ผลการเปรียบเทียบทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านคณะ 
สาขาวิชา ปัจจัยด้านความเข้าใจความเป็นพลเมือง และปัจจัยด้านความสนใจความเป็นพลเมือง มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 

 
คำสำคัญ: ทักษะความเป็นพลเมือง นักศึกษามหาวิทยาลัย 

 

Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) to study the level of citizenship skills of students at Sakon 
Nakhon Rajabhat University 2) to compare the level of citizenship skills of the students at Sakon Nakhon 
Rajabhat University in relation to personal factors. The sample group consisted of 300 students from Sakon 
Nakhon Rajabhat University and questionnaires were used to collect data. The statistics used in the data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA. The researcher 
found important results as follows: 1) The citizenship skills of Sakon Nakhon Rajabhat University students 2) 
The results of comparing citizenship skills among students of Sakon Nakhon Rajabhat University according 
to individual factors according to faculties, fields of study, the understanding of citizenship factors and the 
factor of interest in citizenship were at a statistically significant difference at the .05 level, except for the 
factors of personal gender. 
 
Keywords: Citizenship skills, University students 
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บทนำ 
 ความเป็นพลเมือง (Citizenship) เป็นคำที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประชาธิปไตยจะประสบ
ความสำเร็จได้ไม่ใช่เพียงแต่มีรัฐธรรมนูญที่ดีเท่านั้น แต่ประชาชนจะต้องเป็น “พลเมือง” ตามระบอบประชาธิปไตยด้วย (วรา
กรณ์  สามโกเศศ, 2554) กล่าวคือมีสมาชิกของสังคมที่ใช้สิทธิเสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพความ
แตกต่าง เคารพกติกา ในนานาประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนีจัดให้มีการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic education) ขึ้นมา และประสบความสำเร็จในการสร้างพลเมือง จนเป็นตัวอย่างให้กับประเทศต่างๆ และ
ปัจจุบันการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองได้กลายเป็นปัจจัยความสำเร็จในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก  ประเทศไทยจัดว่าพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยมาร่วม 80 ปี แต่ยังคงมีปัญหาของการถอยกลับไปสู่ยุคที่
เรียกว่า ขาดความเป็นประชาธิปไตย ด้วยเหตุผลมากมาย อย่างไรก็ดี หากประชาธิปไตยมีความเป็นพลเมืองในแนวคิดที่จะช่วย
ให้ประเทศพัฒนาประชาธิปไตยไปอย่างสันติได้น่าจะก่อผลต่อการสร้างความก้าวหน้าของกระบวนการประชาธิปไตยมากขึ้น 
(ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2555, หน้า 4) มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างคน          สร้าง
สังคมและสร้างประเทศชาติ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาคนให้มีความเป็นพลเมืองด้วยความเชื่อว่า “พลเมืองเป็นรากฐานของสังคม
ประชาธิปไตย” ดังคำกล่าวที่ว่า” หากสามารถพัฒนาคนให้เป็นพลเมือง ประชาธิปไตยที่ทุกคนเรียกหาก็จะเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้า” 
ซึ่งเมื่อสังคมเป็นประชาธิปไตยโดยมีพลเมืองที่มีคุณภาพร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคม สังคมก็จะมีแต่ความสงบสุขสถาพร
และเป็นสังคมแห่งคุณภาพจากรายงานการวิจัยการศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ทักษะความ
เป็นพลเมืองจะเกิดขึ้นได้จากแนวความคิดและการเรียนรู้ของตัวบุคคลนั้น ๆ จึงถือได้ว่าทักษะความเป็นพลเมืองและการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นกลไกที่จะบำรุงสุขให้แก่นักศึกษาได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะทักษะความเป็นพลเมืองที่มี
การพร่ำสอนและเรียนรู้กันมาจะเห็นได้ว่าเป็นกลไกในการพัฒนาความคิด การมีจิตสาธารณะ การมีคว ามรับผิดชอบ การ
เคารพสิทธิผู้อื่น การเคารพกฎกติกา การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาและประเทศต้นแบบประชาธิปไตยได้มีการ
พัฒนาคนให้มีการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง(Civic education)ทำให้เกิดการปกครองแบบประชาธิปไตยได้สำเร็จ
ตามแนวคิดของสุภีร์ สมอนา (2558) และรัฐบาลได้กำหนดหลักการสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศในช่วงแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยว่าเป็นอย่างไรในปัจจุบัน
และอยู่ในระดับใด โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผน ทบทวนและส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้
เกิดขึ้นตามทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมถึงเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา จำแนกปัจจัยส่วนบุคคล เพศ คณะ สาขา ความเข้าใจความเป็นพลเมือง      ความสนใจ
ความเป็นพลเมือง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามปัจจัยส่วนบุคคล  อัน
ประกอบด้วย เพศ คณะ สาขาวิชา ความเข้าใจความเป็นพลเมือง และความสนใจความเป็นพลเมือง 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดของ 
Westhimer and Kahne, 2004 อ้างถึงในทศพล สมพงษ์, 2556) ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล (2555) ถวิลวดี บุรีกุล (2555) 
และปัญญา มหาชัย (2556) ดังนี้ 
 
                ตัวแปรอิสระ                                                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 

8,755 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 300 คน โดยใช้ตารางตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อันประกอบด้วย เพศ คณะ สาขา ลักษณะคำถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) และตอนที่ 2 ทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 5 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด จนถึง 1 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด 
 3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้ 1) ผู้วิจัยร่วมกันค้นคว้าข้อมูลทักษะความเป็นพลเมืองในเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการทำแบบสอบถาม 2) ส่งแบบสอบถามให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความ
ถูกต้อง 3) นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องไปลงในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google form 
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และนำลิงค์แบบสอบถามไปแจกแก่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
300 คน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด ความมุ่งหมายของการจัดทำแบบสอบถาม และ 4) ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล เพื่อนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. คณะ 
3. สาขาวิชา 
4. ความเข้าใจความเป็นพลเมือง 
5. ความสนใจความเป็นพลเมือง 

ทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 
1. ด้านการเคารพกติกา 
2. ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น 
3. ด้านความรับผิดชอบต่อ 
   สังคมและมีจิตสาธารณะ 
4. ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของไลเคิร์ท Likert scale ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีทักษะความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีทักษะความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีทักษะความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีทักษะความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีทักษะความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตาราง 1 
ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามข้อมูลทั่วไป 

                                                                                                  (N=300) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
   - ชาย 173 57.67 
   - หญิง 127 42.33 
2. คณะ 
   - คณะวิทยาการจัดการ 50 16.67 
   - คณะครุศาสตร์ 30 10.00 
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71 23.67 
   - คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 68 22.67 
   - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 10.00 
   - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 51 17.00 
3. สาขาวิชา 
   - สาขาการตลาด 20 6.67 
   - สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 18 6.00 
   - สาขานิเทศศาสตร์ 12 4.00 
   - สาขาการศึกษาปฐมวัย 8 2.67 
   - สาขาสังคมศึกษา 12 4.00 
   - สาขาคหกรรมศาสตร์ 10 3.33 
   - สาขานิติศาสตร์ 30 10.00 
   - สาขาวิชาภาษาไทย 20 6.67 
   - สาขาดนตรี 18 6.00 
   - สาขาเคมี 28 9.33 
   - สาขาฟิสิกส์ 22 7.33 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ 
   - สาขาคณิตศาสตร์ 21 7.00 
   - สาขาการประมง 19 6.33 
   - สาขาสัตวศาสตร์ 20 6.67 
   - สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร 12 4.00 
   - สาขาโยธาและสถาปัตยกรรม 20 6.67 
   - สาขาเครื่องกลและการผลิต 10 3.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.67 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 23.67 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาสาขานิติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.00  
รายละเอียดดังตาราง 1 
 
ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของระดับความเข้าใจความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 
 

ความเข้าใจความเป็นพลเมือง จำนวน (คน) ร้อยละ 
   - ระดับมาก 4 1.33 
   - ระดับปานกลาง 83 27.67 
   - ระดับน้อย 213 71.00 
รวม 300 100.00 

 
จากตาราง 2 พบว่า ความเข้าใจความเป็นพลเมืองของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 71 

รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ27.67 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 1.33 ตามลำดับ 
 
ตาราง 3 จำนวนและร้อยละของระดับความเข้าใจความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 
 

ความสนใจความเป็นพลเมือง จำนวน (คน) ร้อยละ 
   - ระดับมาก 16 5.33 
   - ระดับปานกลาง 78 26.00 
   - ระดับน้อย 206 68.67 

รวม 300 100.00 

 
จากตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความสนใจในความเป็นพลเมืองของในระดับน้อย คิดเป็น

ร้อยละ 68.67 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.00 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 5.33 ตามลำดับ 
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2. ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร           

โดยรวมและรายด้าน 
 

ทักษะความเป็นพลเมือง ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 

1. ด้านการเคารพกติกา 3.50 .472 ระดับปานกลาง 
2. ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น 3.50 .516 ระดับปานกลาง 
3. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม/จิตสาธารณะ 3.59 .447 ระดับมาก 
4. ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 3.30 .586 ระดับปานกลาง 

รวม 3.47 .423 ระดับปานกลาง 
 
จากตาราง 4 พบว่า ทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับ      

ปานกลาง (  =3.47, S.D. = .423) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม/

จิตสาธารณะ อยู่ในระดับมาก (  =3.59, S.D. = .447) รองลงมา คือ ด้านการเคารพกติกา (  =3.50, S.D. = .472) ด้านการ

เคารพสิทธิผู้อื่น (  =3.50, S.D.= .516) และด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา (  =3.30, S.D.= .586) ตามลำดับ 
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามปัจจัยส่วนบุคคล  อัน

ประกอบด้วย เพศ คณะ สาขาวิชา ความเข้าใจความเป็นพลเมือง และความสนใจความเป็นพลเมือง ดังตาราง 5 - 8 
 
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 
 

ทักษะความเป็นพลเมือง 
ค่าเฉลี่ย ( ) 

t Sig. ชาย 
(173 คน) 

หญิง 
(127 คน) 

1 ด้านการเคารพกติกา 3.45 3.57 -2.115 .895 
2 ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น 3.49 3.51 -.372 .894 
3 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม/จิตสาธารณะ 3.56 3.62 -1.137 .403 
4 ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 3.30 3.31 -.201 .842 

รวม 3.45 3.50 -1.070 .549 

 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เมื่อจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที  (t-test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  พบว่า 
ทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่แตกต่างกันตามคุณลักษณะด้านเพศ ทั้งโดยรวมและ
รายด้าน  

X
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ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามปัจจัยส่วน            

บุคคลด้านคณะ 
 

 ทักษะความเป็น
พลเมือง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านการเคารพกติกา ระหว่างกลุ่ม 50.871 5 10.174 191.481 .000** 
ภายในกลุ่ม 15.621 294 .053   
รวม 66.492 299    

ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น ระหว่างกลุ่ม 63.410 5 12.682 231.233 .000** 
ภายในกลุ่ม 16.124 294 .055   
รวม 79.535 299    

ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม/จิตสาธารณะ 

ระหว่างกลุ่ม 47.447 5 9.489 228.457 .000** 
ภายในกลุ่ม 12.212 294 .042   
รวม 59.659 299    

ด้านการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของนักศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 71.371 5 14.274 134.498 .000** 
ภายในกลุ่ม 31.202 294 .106   
รวม 102.573 299    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 49.117 5 9.823 672.560 .000** 
ภายในกลุ่ม 4.294 294 .015   
รวม 53.411 299    

 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ตามปัจจัยส่วนบุคคลดา้นคณะ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ชนิด 
Independent sample t-test พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามปัจจัย 
           ส่วนบุคคลด้านสาขาวิชา 
 

 ทักษะความเป็น
พลเมือง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านการเคารพกติกา ระหว่างกลุ่ม 54.785 16 3.424 82.769 .000** 
ภายในกลุ่ม 11.707 283 .041   
รวม 66.492 299    

ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น ระหว่างกลุ่ม 64.045 16 4.003 73.130 .000** 
ภายในกลุ่ม 15.490 283 .055   
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รวม 79.535 299    
ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม/จิตสาธารณะ 

ระหว่างกลุ่ม 49.216 16 3.076 83.354 .000** 
ภายในกลุ่ม 10.443 283 .037   
รวม 59.659 299 

 
   

ด้านการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของนักศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 77.285 16 4.830 54.055 .000** 
ภายในกลุ่ม 25.289 283 .089   
รวม 102.573 299    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 49.497 16 3.094 223.701 .000** 
ภายในกลุ่ม 3.914 283 .014   
รวม 53.411 299    

 
 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เม่ือจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสาขาวิชา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ชนิด 
Independent sample t-test พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตามปัจจัยด้านความเข้า

ใจความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 
   (n = 300)  

ทักษะความเป็นพลเมือง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านการเคารพกติกา ระหว่างกลุ่ม 12.485 2 6.243 34.331 .000** 
ภายในกลุ่ม 54.006 297 .182   
รวม 66.492 299    

ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น ระหว่างกลุ่ม 16.611 2 8.305 39.202 .000** 
ภายในกลุ่ม 62.924 297 .212   
รวม 79.535 299    

ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม/จิตสาธารณะ 

ระหว่างกลุ่ม 10.125 2 5.063 30.355 .000** 
ภายในกลุ่ม 49.534 297 .167   
รวม 59.659 299    

ด้านการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของนักศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 26.865 2 13.433 52.696 .000** 
ภายในกลุ่ม 75.708 297 .255   
รวม 102.573 299    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 14.805 2 7.402 56.946 .000** 
ภายในกลุ่ม 38.606 297 .130   
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รวม 53.411 299    

 
 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เม่ือจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านความเข้าใจความเป็นพลเมืองของนักศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว  (One-way ANOVA) ชนิด Independent sample t-test พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตาม 

ปัจจัยด้านความสนใจความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 
   (n = 300)  

ทักษะความเป็นพลเมือง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านการเคารพกติกา ระหว่างกลุ่ม 25.205 2 12.602 90.655 .000** 
ภายในกลุ่ม 41.287 297 .139   
รวม 66.492 299    

ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น ระหว่างกลุ่ม 30.660 2 15.330 93.158 .000** 
ภายในกลุ่ม 48.874 297 .165   
รวม 79.535 299    

ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม/จิตสาธารณะ 

ระหว่างกลุ่ม 20.590 2 10.295 78.263 .000** 
ภายในกลุ่ม 39.069 297 .132   
รวม 59.659 299    

ด้านการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของนักศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 27.478 2 13.739 54.338 .000** 
ภายในกลุ่ม 75.095 297 .253   
รวม 102.573 299    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 24.649 2 12.324 127.264 .000** 
ภายในกลุ่ม 28.762 297 .097   
รวม 53.411 299    

 
 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เม่ือจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านความสนใจความเป็นพลเมืองของนักศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว  (One-way ANOVA)  พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
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 ผลการเปรียบเทียบทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
คณะ สาขาวิชา ปัจจัยด้านความเข้าใจความเป็นพลเมือง และปัจจัยด้านความสนใจความเป็นพลเมือง พบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ที่พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน  ผลเช่นนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง และคณะ (2558) ที่ศึกษาการนำกระบวนการ Active Learning ไปใช้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจำนวน 42 คน พบว่า คะแนนทักษะความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กระบวนการ Active Learning  มากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบว่า
องค์ประกอบที่สำคัญของการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยคือ ทักษะ
การคิด การเคารพกติกา การเคารพสิทธิผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ เคารพความ
แตกต่างและรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน  สังคมพลเมืองเป็นสังคมแนวราบที่ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ดังนั้นการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยควรใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
Active Learning, Project Based Learning, Problem Based Learning  และใช้กลยุทธ์ “teach less and learn more”  
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zahra G. Ahmed (2001) ที่ศึกษาการเรียนรู้แบบรับใช้สังคมส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี ่ยวกับความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในกลุ ่มนักศึกษาและชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ผลงานวิจัยของ Larry Joseph Moss (2009) ที่ศึกษาผลกระทบการเรียนรู้แบบรับใช้สังคม ผลวิจัยพบว่าโครงการเรียนรู้แบบ
รับใช้สังคมมีผลกระทบมากต่อทัศนคติของนักศึกษาต่อภารกิจของสถานศึ กษาและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัด
โครงการควรคำนึงถึงหลักของการเรียนรู ้แบบลงมือกระทำของ Dewey กับ การเรียนรู ้แบบรับใช้สังคมไปพร้อม ๆ กัน  
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Drane, D. D. (2001) ที่ศึกษาการเรียนรู้แบบรับใช้สังคมกับความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้แบบรับใช้สังคมมีค่าสถิติที่นัยสำคัญระดับสูงด้านความรับผิดชอบ
สาธารณะ สภาพการควบคุมทางสังคม และพฤติกรรมของการเป็นพลเมืองสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
แบบรับใช้สังคม และการเรียนรู้แบบรับใช้สังคมยังสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ด้านความเป็นพลเมืองแก่นักศึกษาอีกด้วย และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Morgan, W.D. (2002) ที่ศึกษาความเป็นพลเมืองโดยการเรียนรู้แบบรับใช้สังคมและภาวะผู้นำ
ของนักศึกษา ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อความเป็นพลเมือง โดยเชื่อว่าการเรียนรู้ แบบรับใช้สังคมจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
ด้านทักษะวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงพัฒนาทักษะวิชาการอื่น ๆ และทัศนคติต่อความเป็นพลเมือตามระบอบ
ประชาธิปไตย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจากการ
ดำเนินการโครงการรับใช้สังคม และนอกจากนี้ยังพบอีกว่าการเรียนรู้แบบรับใช้สังคมเป็นแนวทางในการแก้ไขการขาดความ
สามัคคีทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของโครงการที่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงาน 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวจิัยไปใช้ 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษาใน
ด้านการเคารพกติกา โดยการจัดอบรมหรือให้ความรู้ด้านการใช้รถ ใช้ถนน เช่น ขับรถจามที่กฎหมายกำหนด ไม่ขับรถย้อนศร 
ไม่ขับรถฝ่าไฟแดงเป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ มีผู้คนบาดเจ็บและเสียชีวิตมากมาย การเคารพกฎเกณฑ์
ของสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญและควรที่เราต้องเคารพและปฏิบัติตามเป็นอย่าง เพราะเป็นสิ่งที่สังคมได้พิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ทุก
คนควรปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของส่วนรวม  



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

631 

 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษาใน
ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น โดยการให้ความรู้เรื่องการคารพสิทธิเสรีภาพ เช่น ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพเคารพสิทธิของกันและกัน 
โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น  เช่น การที่ให้นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ กล้าที่จะพูดจะ
บอกในสิ่งที่ตนคิด และส่งเสริมการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษาใน
ด้านความร่วมมือทางการเมือง ควรเน้นหรือส่งเสริมให้ความสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นด้านการเมือง ควรจัดให้มีก ารเข้า
รับฟังการเสวนาทางการเมืองบ่อยครั้ง แต่หลากหลายหัวข้อแตกต่างกันออกไป เพื่อให้นักศึกษาได้ตอบคำถามหรือแสดงออก
ด้านความคิดเห็นที ่นักศึกษาอยากนำเสนอหรือพูดในด้านของนักศึกษา และเพื ่อที ่จะได้เพิ ่มพูนความรู ้ ทัศนคติ และ
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในด้านการเมือง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเมือง การ
เคารพกฎกติกา การเคารพสิทธิผู้อื่น การมีความรับผิดชอบ/มีจิตสาธารณะ โดยใช้การสัมภาษณ์ การให้กรอกข้อเสนอแนะ/
ความคิดเห็นในแบบสอบถาม เป็นต้น 
 2. ควรทำการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว โดยทำการเปรียบเทียบกับเขตจังหวัดอื่น ๆ เพื่อที่จะได้ทราบแนวทางการ
ดำเนินงานทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 
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ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นทีย่่านเมืองเก่าสงขลา  
THE ATTITUDES AND BEHAVIORS OF THAI TOURISTS IN SONGKHLA OLD TOWN         

ยุวดี เพ็ชรสงคราม1 จิราภรณ์ ทองบุญยัง2 และ อดิสรณ์ สำเภา3  

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา 
เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-method Research) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาเที่ยว
บริเวณพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา จำนวน 400 คน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและ    ยุวมัคคุเทศก์ในพื้นที่ย่านเมือง
เก่าสงขลา รวมทั้งหมด 5 คน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผล
การศึกษาพบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวบริเวณย่านเมืองเก่าสงขลาของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เคยเดินทางมาที่จังหวัดสงขลา มี
ภูมิลำเนาในภาคใต้ มักเดินทางเป็นครอบครัว ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1-3 วัน ใช้งบประมาณครั้งละ 5,001-7,501บาท มี
การวางแผนการเดินทางด้วยตนเอง สัดส่วนการพักค้างคืนและไม่พักไม่ต่างกัน โดยกลุ่มที่พักค้างคืนจะเลือกพักในพื้นที่อำเภอ
เมืองสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ โดยเลือกที่พักแรมประเภทโรงแรม กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 3 อันดับแรก คือ ชม
สถาปัตยกรรมและถ่ายรูปบริเวณสตรีทอาร์ต  ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่โรงสีแดง “หับ โห้ หิ้น”และ “บ้านนครใน” 
และรับประทานอาหารร้านขึ้นชื่อบริเวณย่านเมืองเก่าและใกล้เคียง ส่วนใหญ่ตั้งใจจะเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำ สำหรับทัศนคติ
ต่อการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลานักท่องเที่ยวประทับใจด้านกิจกรรมมากที่สุดโดยเฉพาะการมีร้านอาหารที่มีความ
หลากหลายและมีจุดให้ถ่ายรูป เช็คอิน รองมาคือด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้า นสิ่งอำนวย
ความสะดวก ด้านที่พักแรม และด้านการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือเรื่องของการเดินทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวซึ่งยังมีปัญหาเรื ่องถนนหนทางที่ค่อนข้างแคบ ป้ายบอกทางที่มีน้อย และสถานที่จอดรถที่ไม่เป็นสัดส่วนและ  
จอดได้ยาก 
 
คำสำคัญ: ทัศนคติ, พฤติกรรมการท่องเที่ยว, ย่านเมืองเก่าสงขลา 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were to study about the attitudes and behaviors of Thai tourists in 
Songkhla Old Town. It was mixed-method research. The samples were 400 Thai tourists who visited Songkhla 
old town, tourist operators, and youth tour guides who work in Songkhla Old Town. The research 
instruments were questionnaires and in-depth interviews using accidental sampling methods and descriptive 
data analysis. The statistics used were frequency, percentage, and mean. The results of this study found 
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that the tourists who visited Songkhla old town had been to Songkhla before.  They are local southern 
people. They traveled with family. They stayed for about 1 – 3 days. Their approximate budget was 5,001 
– 7,501 baht. The tourists had their own plan and the proportion of them staying overnight versus not 
staying was not different.  The tourists who stayed overnight usually chose to stay in the hotels in Muang 
district and Hadyai district. The top 3 activities that most tourists liked to do were visiting and taking pictures 
of the architecture and street art, learning the history at Red Rice Mill (Hub Ho Hin) and Nakhon Nai House, 
and enjoying the famous restaurants around Songkhla old town. Most tourists intended to come back again 
in the future. As for the attitude towards tourism in Songkhla Old Town, tourists were most impressed with 
activities, especially the variety of restaurants and photo-check-in spots, followed by the ancillary services, 
attractions, amenities, accommodation and accessibilities.  Things that need to be improved are the access 
to the tourist’s attractions because the roads are narrow, there are only few road signs and there is not 
enough parking. 
 
Keywords: Attitude, Tourists’ behaviors, Songkhla old town 
 

บทนำ 
 การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับชุดพฤติกรรมของมนุษย์ และการปรับตัว
ทางด้านธุรกิจและบริการให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ผลการวิจัย
ตลาดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่างคนไทย 1 ,000 คน ผ่านเครือข่าย Global Advisor ออนไลน์ระหว่างวันที่ 
14-18 พฤษภาคม 2563 พบว่าหลังการปลดล็อกดาวน์สถานการณ์โควิด 19 คนไทยต้องการการตัดผมมากที่สุดร้อยละ 21 
รองมาคือการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ร้อยละ 19 โดยกลุ่มที่ตอบมีรายได้ครัวเรือนสูงกว่า 50,000 บาทต่อเดือน แสดง
ให้เห็นถึงโอกาสฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทย (สาวิตรี รินวงษ์ , 2563) ผู้ที่มีรายได้สูงยังคงมีความสนใจท่องเที่ยวทันทีที่รู้สึก
ปลอดภัย อย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์โควิด 19 สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป (มาร์เก็ตเทียร,์ 2563)  
 จังหวัดสงขลาเป็นเมืองทีมีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทยเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและการพักผ่อน เต็มไปด้วยความ
เรียบง่ายและเสน่ห์ของธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านบริเวณพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาซึ่งมีประวัติความเป็นมาและมีอายุยืน
ยาวกว่า 200 ปี โดยดูได้จากความเก่าแก่ของตึก อาคาร และบ้านเรือน ประกอบด้วยถนนที่สำคัญด้วยกัน 3 สาย คือ ถนนนคร
นอก ถนนนครใน และถนนนางงาม ถนนนครนอกจะเป็นถนนที่ติดกับฝั่งทะเลสาบ ว่ากันว่าในอดีตบริเวณนี้เป็นท่าเทียบเรือ
เพื่อการค้าขายและขนส่งสินค้าจากต่างประเทศ ดูได้จากการมีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันที่แห่งนี้ได้ชื่อว่า หับ โห้ หิ้น หรือ
ที่ชาวสงขลาเรียกกันว่า โรงสีแดงปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้คนที่มาเยี่ยมชมได้รู้ประวัติ ความเป็นมา และวัฒนธรรมต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน ถนนนครใน เป็นถนนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง ถนนนครนอกและถนนนางงาม ถนนนครนอกนี้มี
สถานที่สำคัญ คือ บ้านนครใน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการอนุรักษ์ มีการจัดแสดงของเก่า การอนุรักษ์ของเก่า ให้ได้ชมกัน 
สุดท้ายถนนนางงาม เดิมชื่อ ถนนเก้าห้อง หรือเรียกว่า ย่านเก้าห้อง ถนนเส้นนี้เกิดจากการตัดถนน เพื่อเป็นเส้นทางในการ
ประกอบพิธีสมโภชเสาหลักเมือง ถนนนางงามนี้มีสถานที่สำคัญ คือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา  ศาลเจ้าพ่อกวนอู ซึ่งเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง ของชาวสงขลาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยสายเชื้อจีน นอกจากอาคารเก่าแก่แล้วย่าน
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เมืองเก่ายังเต็มไปด้วย สตรีทอาร์ท ร้านอาหาร คาเฟ่ และมีขนมมากมายทั้งไทย จีน ฝรั่ง รวมทั้งเป็นแหล่งของฝากพื้นเมือง
ด้วย จากข้อมูลดังกล่าวถือได้ว่าย่านเมืองเก่าสงขลามีความโดดเด่นและสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเปลี่ ยนแปลงไป ผู้วิจัยจึงศึกษา
ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อดูทัศนคติและพฤติกรรมภายหลังสถานการณ์
โควิด 19 อันจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจที่จะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถทำการตลาดท่องเที่ยวได้อย่างตรงจุด และ
ก่อให้เกดิผลสัมฤทธิ์ทั้งทางด้านการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้แก่
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 เป ็นการศึกษาวิจ ัยคร ั ้งนี้  เป ็นการว ิจ ัยแบบผสมผสาน (Mixed-method Research) โดยใช ้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In- 
depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในบริเวณย่านเมืองเก่า
สงขลาและยุวมัคคุเทศก์ในพื้นที่ รวม 5 คน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด

สงขลาและมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาในปี 2564 ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยการคำนวณจากสูตร Cochran (Srisa-ard, 2013) 

 

เมื่อ n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
P คือ สัดส่วนของประชากรที่จะสุ่ม มีค่าเท่ากับร้อยละ 99 
Z คือ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 มีค่าเท่ากับ 1.96 
e คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดได้ มีค่าเท่ากับ .01 

ผลจากการคำนวณกลุ่มตัวอย่างได้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวบริเวณย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาจำนวน 380 ราย 
การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) และเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยคณะผู้วิจัยเก็บตัวอย่างเพิ่มขึ้น รวมจำนวน 400 ราย และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 5 คน
แบ่งเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ย่านเมืองเก่า จำนวนทั้งหมด 3 คน ยุวมัคคุเทศก์ที่นำเที่ยวบริเวณโรงสี
แดงหับโห้ห้ินจำนวน 2 คน 
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
1) เพศ   
ชาย 144 36.0 
หญิง  256 64.0 
2) อายุ   
ไม่เกิน 20 ปี   47 11.75 
21 – 30 ป ี 131 32.75 
 31 – 40 ป ี 108 27.0 
 41 – 50 ป ี 52 13.0 
51 – 60 ป ี 31 7.75 
มากกว่า 60 ป ี 23 5.75 
3) ระดับการศึกษา     
ต่ำกว่าปริญญาตรี   106 26.5 
ปริญญาตรี  235 58.75 
สูงกว่าปริญญาตรี 59 14.75 
4) อาชีพ   
นักเรียน/นักศึกษา  50 12.5 
พนักงานเอกชน 137 34.25 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 92 23.0 

   
ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
เกษตรกร  40 10.0 
รับจ้าง 32 8.0 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 25 6.25 
ประมง 4 1.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 20 5.0 
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ไม่เกิน 5,000 บาท   54 13.5 
5,001 – 10,000 บาท 12 3.0 
10,001 – 15,000 บาท 55 13.75 
15,001 -20,000 บาท 126 31.5 
20,001 – 25,000 บาท 101 25.25 
25,001 – 30,000 บาท 40 10.0 
มากกว่า 30,000 บาท 12 3.0 
6) สถานภาพ   
โสด 257 64.25 
สมรส 137 34.25 
อื่นๆ 6 1.5 

 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 256 คน (ร้อยละ 64) เพศชาย จำนวน 144 คน (ร้อยละ 36)  
 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 131 คน (ร้อยละ 32.75) อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 108 คน (ร้อยละ 27) อายุ 41-
50 ปี จำนวน 52 คน (ร้อยละ 13) อายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน 47 คน (ร้อยละ 11.75) อายุ 51-60 ปี จำนวน 31 คน (ร้อยละ 
5.75) และอายุเกิน 60 ปี จำนวน 23 คน (ร้อยละ 5.75)  
 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 235 คน (ร้อยละ 58.75) ต่ำกว่าปริญญาตรี  จำนวน 106 คน 
(ร้อยละ 26.5) และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 59 คน (ร้อยละ 14.75) 
 อาชีพส่วนใหญ่คือ พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 137 คน (ร้อยละ 34.25) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 92 
คน (ร้อยละ 23.0) นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 50 คน (ร้อยละ 12.5) เกษตรกร จำนวน 40 คน (ร้อยละ 10.0) ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย จำนวน 32 คน (ร้อยละ 8.0) รับจ้าง จำนวน 25 คน (ร้อยละ 6.25) พ่อบ้าน/แม่บ้าน จำนวน 20 คน (ร้อยละ 5.0) 
และประมง จำนวน 4 คน (ร้อยละ 1.0) 
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 15,001 – 20,000 บาท จำนวน 126 คน (ร้อยละ 31.5) รายได้เฉลี่ย20,001 - 25,000 
บาท จำนวน 101 คน (ร้อยละ 25.25) รายได้เฉลี่ย 10,001 - 15,000 บาท จำนวน 55 คน (ร้อยละ 13.75) รายได้เฉลี่ยไม่
เกิน 5,000 บาท จำนวน 54 คน (ร้อยละ 13.5) รายได้เฉลี่ย 25,001 – 30,000 บาท จำนวน 40 คน (ร้อยละ 10.0) รายได้
เฉลี่ย 5,001 - 10,000 บาท จำนวน 12 คน (ร้อยละ 3.0) และรายได้เฉลี่ยมากกว่า 30,000 บาท จำนวน 12 คน (ร้อยละ 3.0) 
และสถานภาพเป็นโสด จำนวน 257 คน (ร้อยละ 64.25) สมรส จำนวน 137 คน (ร้อยละ 34.25) และอื่นๆ 6 คน (ร้อยละ 
1.5) 
2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา 
 สำหรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวบริเวณย่านเมืองเก่าสงขลาของนักท่องเที่ยว พบว่า  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคย
เดินทางมาที่จังหวัดสงขลาแล้ว โดยมีภูมิลำเนาในภาคใต้ มักเดินทางเป็นครอบครัว มีระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1-3 วัน ใช้
งบประมาณในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งประมาณ 5,001-7,501บาท มีการวางแผนการเดินทางด้วยตนเอง สัดส่วนการพักค้าง
คืนและไม่พักมีจำนวนไม่แตกต่างกันมากนัก โดยกลุ่มที่พักค้างคืนจะเลือกพักในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ 
โดยเลือกที่พักแรมประเภทโรงแรม กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเมื่อมาที่ย่านเมืองเก่าสงขลา 3 อันดับแรก คือ 1.ชม
สถาปัตยกรรมและถ่ายรูปบริเวณสตรีทอาร์ต 2. ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่โรงสีแดง “หับ โห้ หิ้น”และ “บ้านนครใน” 
และ 3. รับประทานอาหารร้านขึ้นชื่อบริเวณย่านเมืองเก่า ทั้งนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งใจจะเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำ  
 ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลาสรุปได้ดังนี้  

ตารางที่ 2 แสดงทัศนคติของนักท่องเที่ยวในภาพรวม 
ทัศนคติของนักท่องเที่ยว �̅� S.D. ระดับทัศนคติ 
1. ด้านแหล่งท่องเที่ยว 4.14 .3917 มาก 
2. ด้านการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 2.76 .6086 ปานกลาง 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3.99 .3916 มาก 
4  ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 4.40 .3752 มาก 
5. ด้านที่พักแรม 3.95 . 8166 มาก 
6. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 4.27 .2528 มาก 

รวม 3.95 .2125 มาก 
  ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวมี
ทัศนคติที่ดีต่อด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวมากที่สุด (4.40) รองมาคือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (4.27) ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว (4.14) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (3.99) ด้านที่พักแรม (3.95) และการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (2.76) 
ตามลำดับ เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่านักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อด้านต่างๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงทัศนคติของนักท่องเที่ยวด้านแหล่งท่องเที่ยว (สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว) 
1. ด้านแหล่งท่องเที่ยว (สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว) (Attraction) �̅� S.D. ระดับทัศนคติ 
1) ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว 4.76 .5330 มากที่สุด 
2) แหล่งท่องเที่ยวและบริเวณโดยรอบมีความสวยงาม สะอาด 4.07 .7080 มาก 
3) มีการจัดการเรื่อง social distancing /นักท่องเที่ยวไม่แออัด 3.97 .6857 มาก 
4) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม  4.64 .5992 มากที่สุด 
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1. ด้านแหล่งท่องเที่ยว (สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว) (Attraction) �̅� S.D. ระดับทัศนคติ 
5) มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 3.24 .5772 ปานกลาง 

รวม 4.14 .3917 มาก 
 ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวชื่นชอบ
ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด (4.76) รองมาคือการที่ย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรม (4.64) แหล่งท่องเที่ยวและบริเวณโดยรอบมีความสวยงาม สะอาด (4.07) มีการจัดการเรื่อง social distancing /
นักท่องเที่ยวไม่แออัด (3.97) และยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย (3.24)  

ตารางที่ 4 แสดงทัศนคติของนักท่องเที่ยวด้านการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
2. ด้านการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)   �̅� S.D. ระดับทัศนคติ 
1) ถนนมีความสะดวกสบายในการเดินทาง 2.95 .5859 ปานกลาง 
2) มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน เพียงพอ เหมาะสม 2.87 .9111 ปานกลาง 
3) ที่จอดรถเพียงพอ เหมาะสม 2.47 .8752 น้อย 

รวม 2.76 .6086 ปานกลาง 
 ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวม พบว่านักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น (2.76) โดยนักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าถนนมีความสะดวกสบายในการเดินทาง (2.95) มี
ป้ายบอกทางที่ชัดเจน เพียงพอเหมาะสม (2.87) และที่จอดรถเพียงพอเหมาะสม (2.47) 

ตารางที่ 5 แสดงทัศนคติของนักท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Amenity)                                                                                                                                                                        �̅� S.D. ระดับทัศนคติ 
1) มีจำนวนร้านขายอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสม 4.70 .7526 มากที่สุด 
2) มีร้านขายของที่ระลึก 3.31 .6578 ปานกลาง 
3) มีจุดบริการนักท่องเที่ยว 3.96 .5283 มาก 

รวม 3.99 .3916 มาก 
 ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(3.99) โดยนักท่องเที่ยวมีความเห็นว่ามีจำนวนร้านขายอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสม (4.70) มีจุดบริการนักท่องเที่ยว 
(3.96) และมีร้านขายของที่ระลึก (3.31) 

ตารางที่ 6 แสดงทัศนคติของนักท่องเที่ยวด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
4. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) �̅� S.D. ระดับทัศนคติ 
1) ร้านขายอาหารมีความหลากหลาย  4.75 .4321 มากที่สุด 
2) จุดให้ถ่ายรูป เช็คอิน  4.68 .4809 มากที่สุด 
3) มีกิจกรรมนำชมย่านเมืองเก่า 3.92 .7469 มาก 
4) มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสงขลา 4.22 .7621 มาก 

รวม 4.40 .3752 มาก 
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 ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก 
(4.40) โดยนักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าบริเวณย่านเมืองเก่าสงขลามีร้านอาหารที่มีความหลากหลาย (4.75) มีจุดให้ถ่ายรูป
เช็คอิน (4.68) มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสงขลา (4.22) และกิจกรรมนำชมย่านเมืองเก่ามีความ
น่าสนใจ (3.92) 

ตารางที่ 7 แสดงทัศนคติของนักท่องเที่ยวด้านที่พักแรม 
5. ที่พักแรม (Accommodation) �̅� S.D. ระดับทัศนคติ 
1) ที่พักมีจำนวนเพียงพอและหลากหลาย 3.00 .5055 ปานกลาง 
2) ที่พักและบริเวณโดยรอบที่พักมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.23 2.2007 มาก 
3) มีบริการเชื่อมต่อ wifi และพื้นที่ที่สามารถทำงานได้ 4.61 .7403 มากที่สุด 

รวม 3.95 .8166 มาก 
 ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อที่พักแรมพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยนักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าที่พักมีบริการเชื่อมต่อ wifi และมีพื้นที่ที่สามารถทำงานได้ (4.61) ที่พักและบริเวณโดยรอบที่พัก
มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ (4.23) และที่พักมีจำนวนเพียงพอและหลากหลาย (3.00)  

ตารางที่ 8 แสดงทัศนคติของนักท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
6. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) �̅� S.D. ระดับทัศนคติ 
1) มีมาตรการ social distancing  4.65 .5300 มากที่สุด 
2) ผู้ประกอบการใส่ใจเรื่องความสะอาด ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 4.90 .2935 มากที่สุด 
3) มีการจัดการขยะ 4.04 .3886 มาก 
4) คนในท้องถิ่นมีไมตรีจิตที่ดี 3.49 .7185 ปานกลาง 

รวม 4.27 .2528 มาก 
 ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.27) โดยนักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าผู้ประกอบการใส่ใจเรื่องความสะอาดปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
(4.90) สถานประกอบการในย่านเมืองเก่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการ social distancing (4.65) มีการจัดการขยะ (4.04) 
และคนในท้องถิ่นมีไมตรีจิตที่ดี (3.49)  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคย
เดินทางมาที่จังหวัดสงขลาแล้ว โดยมีภูมิลำเนาในภาคใต้ เดินทางเป็นครอบครัว มีเวลาในการท่องเที่ยว 1-3 วัน ใช้งบประมาณ 
5,001-7,501บาท วางแผนการเดินทางด้วยตนเอง กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบคือการเดินชมสถาปัตยกรรมบ้านเรือนและ
ถ่ายรูปบริเวณสตรีทอาร์ต การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่โรงสีแดง “หับ  โห้ หิ ้น”และ “บ้านนครใน” และการ
รับประทานอาหารร้านขึ้นชื่อบริเวณย่านเมืองเก่า สอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพรรณ แก้วสิยา  (2557) ซึ่งศึกษาการ
พัฒนาเอกลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวของถนนนางงามจังหวัดสงขลาที่กล่าวว่าการที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่ถนนนางงามซ้ำ
แล้วซ้ำอีกเพราะต้องการเข้ามาถ่ายรูปตึกเก่าที่มีมานานและการเดินทางเข้ามาเพราะอยากได้สัมผัสและลิ้มรสอาหารทุก
ประเภทที่มีตลอดย่านนางงาม 
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 ขณะที่ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อย่านเมืองเก่าสงขลาจากการศึกษาสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีต่อย่าน
เมืองเก่าสงขลาในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวมากที่สุดเพราะมีความหลากหลายสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวควร
จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ (Activities) ที่นักท่องเที่ยวสามารถทำในช่วงเวลาที่พำนักและท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น เพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจของการท่องเที่ยวและช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเที่ยว กิจกรรมต่างๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวด้วย (Dickman, 1996) ในส่วนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบริเวณย่านเมืองเก่าสงขลา
นักท่องเที่ยวมองว่าภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ผู้ประกอบการใส่ใจเรื่องความสะอาดปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และ
สถานประกอบการในย่านเมืองเก่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการ social distancing สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรียา แก้ว
ชู (2564) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ New Normal หลังการแพร่ระบาดโควิด-
19 ได้กล่าวว่าเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19และภาวะเศรษฐกิจถดถอยล้วนทำให้พฤติกรรมท่องเที่ยว
ของผู้คนเปลี่ยนไปโดยปกติสถานที่ที่เราไปเที่ยวมักมีความสะอาดปลอดภัยดีอยู่แล้ว แต่การระบาดของโควิด-19 ทำให้เวลาจะ
ไปเที่ยวนักท่องเที่ยวมักคำนึงถึงความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้านแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมองว่าย่านเมืองเก่าสงขลา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา มุนิ
เมธี และ เก็ตถวา บุญปราการ (2556) ที ่กล่าวว่าสถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่าสงขลามีการผสมผสานของผู ้คนจาก
หลากหลายชาติพันธุ์สะท้อนให้เห็นผ่านสถาปัตยกรรมในรูปแบบของบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งทำให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่สงขลาฝั่งบ่อยาง เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามาทางชุมชนมีรูปแบบการอนุรักษ์สภาพอาคาร
บ้านเรือนเพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่นอกจากนี้กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในลักษณะที่เรียกวา่การ
โหยหาอดีต (Nostalgia) ยังมีส่วนกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในย่านเมืองเก่ามากขึ้น อย่างไรก็ตามประเด็นที่
ควรปรับปรุงคือเรื่องการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวซึ่งยังมีปัญหาเรื่องถนนหนทางที่ค่อนข้างแคบ ป้ายบอกทางที่มีน้อยและ
สถานที่จอดรถที่ไม่เป็นสัดส่วนและจอดได้ยากสอดคล้องกับประภาพร ยางประยงค์ และ ศศิธร สุวรรณรัตน์ (2564) ได้ศึกษา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรณีศึกษาย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาและได้เสนอแนะว่าพื้นที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา
มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ โดยควรดำเนินการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเส้นทางการจราจร ได้แก่  การมีสถานที่จอดรถ
เพียงพอให้นักท่องเที่ยวสามารถสัญจรได้สะดวก และมีความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับวันทนีย์ แสนภักดี (2562) ที่
ทำการศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก พบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวนั้นจำเป็นต้องปรับปรุงให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายและพัฒนาสภาพพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามเพื่อดึงดูดใจให้น่าท่องเที่ยว 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีหลายประเด็นที่นักท่องเที่ยว
รู้สึกประทับใจ อย่างไรก็ตามยังคงมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงนั่นคือการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวยังมองว่า
การป้ายบอกทางมีน้อย ถนนค่อนช้างแคบ และที่สำคัญคือปัญหาที่จอดรถซึ่งมีการใช้เส้นทางบริเวณนี้ทั้งประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่และนักท่องเที่ยว อาจเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาได้ ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
 1. การปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการเข้าถึงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้สะดวกขึ้น อาจจะมีการจัดตั้งกลุ่ม หน่วยงาน
มาเพื่อคอยให้บริการด้านความสะดวกสบายในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ด้านการจราจร การจัดระเบียบถนนและเส้นทาง
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ในการเดินทางมาท่องเที่ยว หรือการพัฒนาบริการรถรางชมเมืองให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อให้
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น 
 2. การอนุรักษ์ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมบริเวณย่านเมืองเก่า จากการวิจัยพบว่าพื้นที่บางส่วนในบริเวณย่าน
เมืองเก่าสงขลามีการปรับปรุงใหม่ในแง่ของโครงสร้างภายนอกและภายในให้มีความทันสมัยขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ทำให้ความเป็น
ดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าอาจจะค่อยๆเลือนหายไปได้ ดังนั้นผู้ประกอบการในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา
ควรตระหนักในการอนุรักษ์ความดั้งเดิมนี้ไว้เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ได้ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2  
สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

FACTORS AFFECTING STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS LEARNING ENGLISH IN THEIR 
SECOND YEAR OF STUDY MAJORING IN TOURISM MANAGEMENT FROM THE FACULTY OF 

MANAGEMENT SCIENCE AT RAJABHAT SONGKHLA UNIVERSITY  
ณภัสร์วัลย์  ยินเจริญ1  รัตนากรณ์  ภู่เจนจบ2 อรณิช สาครินทร์2 และ ณัฐชยา ตันกุ้ย2   

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 
สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ (2)สำรวจทัศนคติที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขา
การจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาชั้นปีที ่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 120 คน ใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ Descriptive, Independent-Samples t-Test และ 
One-way ANOVA และมีการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติและความรู้สึกในการเรียนภาษาอังกฤษ 
ผลการวิจัยพบว่า เพศมีผลต่อทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ 0.05 ส่วนอายุ สายการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับชั้นมัธยมปลายและเกรดในรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย ไม่มีผลต่อทัศนคติที่แตกต่างกันในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิช าภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวและภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รายวิชาภาษาอังกฤษและเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในอนาคต 
 
คำสำคัญ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

Abstract 
  
       This study investigated (1) factors affecting the attitudes towards learning English of second year 
students majoring in tourism management from the Faculty of Management Science at Rajabhat Songkhla 
University (2) the attitudes towards learning English of students in their second year majoring in tourism 
management from the Faculty of Management Science at Rajabhat Songkhla University.  Questionnaires 
were used to collect data from second-year students who were majoring in tourism, totaling 120 students. 
Descriptive, Independent-Samples t-Test, and One-way ANOVA were used to analyze the results. 
Questionnaires also included open-ended questions about the students' feelings towards learning English. 
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The results revealed that gender was the only factor that affected students’ attitudes towards learning 
English. The factors of age, the average grade from high school, and the average grade of English in the 
second year of university,  did not appear affect students' attitude towards learning English. This study can 
improve and develop teaching to suit students in English for tourism and English for tourism entrepreneur 
subjects. This includes how to improve students’ attitude towards learning English subjects and how to 
focus on English learning skills for the future. 
 
Keywords: Factors effecting learning English, students’ attitudes toward learning English  
 

บทนำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) ได้นำแนวทางของการศึกษาตลอดชีวิตมาเป็น

บรรทัดฐานในการพัฒนาศักยภาพของประชากรภายในประเทศ ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการพัฒนาในด้านอื่น ๆควบคู่กันไป เช่น 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีความเจริญในทุกด้าน และยังเป็นการช่วยให้เกิด
กระบวนการพัฒนาทางด้านความคิดของประชาชน หรือ mind set ให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดย
มอบหมายให้สถานศึกษาต่าง ๆ เป็นองค์กรหลักในการสร้างคนให้มีคุณภาพเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาประเทศและสังคมต่อไป 
ซึ ่งปัจจุบันได้นำอากรอบแนวคิดการเรียนรู ้ศตวรรษที่21 มาใช้สำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าไปหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านการสื่อสาร ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านอื่น ๆ 
อีกมากมาย ซึ่งด้านที่มีความจำเป็นต่อครูนั่นคือด้านการศึกษา ซึ่งจะมุ่งประเด็นสำคัญไปที่วิธีการสอน โดยวิชาภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้พื้นฐานทางวิชาการและพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อ
การทำงานให้เป็นไปความต้องการของสังคม หรือที ่เร ียกว่าทักษะแห่งอนาคตใหม่เพื ่อการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 
(Partnership for 21st  Century Skills, 2007) เป็นการเน้นผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ (อรรชนิดา หวานคง, 2559) และวิชาภาษาอังกฤษ มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะภาษาสากล (English 
as Global Language) ที่นิยมใช้ ติดต่อสื่อสารกันในสังคมโลกและนับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงผู้คนบนโลกได้ แม้
การศึกษาของไทยจะให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษและจัดให้มีหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสอนในโรงเรียนให้นักเรียนของ
ประเทศไทยตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมบัติ คชสิทธ์ , จันทนี อินทรุตร และธนกร สุวรรณพฤติ, 2560) เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะออกสู่ตลาดแรงงานงานในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่ม
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและเพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคคลากรในประเทศชาติให้มีคุณภาพทัดเทียมและเท่า
ทันโลก 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งเทคโนโลยี การสื่อสารและทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมีการกำหนดเกณฑ์วัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนจบการศึกษาปีสุดท้าย ตาม
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (12 เมษายน 2560) และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560  อย่างไรก็ตามพบว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นอีก
หนึ่งปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนในพื้นที่มีพัฒนาการที่ค่อนข้างช้า และมี
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษไม่เทียบเท่ากับพื้นที่อื่น เพราะบริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มีการใช้ภาษามลายู
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เป็นภาษาท้องถิ่น และมีภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน เนื่องจากในพื้นที่นี้จะนับถือศาสนาอิสลาม
เป็นหลัก สถานศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาในภาษามลายู และภาษาอาหรับ มากกว่าภาษาอังกฤษ เพราะมีความ
ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้เรียนมากกว่า รวมถึงผู้ปกครองส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของคนต่างศาสนา ไม่ใช่
ของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทำให้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่นักศึกษาไม่ชอบและไม่ถนัด (ธงชัย ธงพล พรหมสาขา ณ 
สกลนคร,2559)แม้ว่านักศึกษาจะมีความได้เปรียบตรงพื้นที่ ๆ ติดกับชายแดนของประเทศมาเลเซียแต่อาจให้ความสำคัญกับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษน้อย นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นฐานด้านการฟังพูดอ่านเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีปัญหา 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้อยู่ในบริบทที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กล่าวคือ ผู้เรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้ในชั้นเรียน
เท่านั ้น ทำให้เกิดการเรียนรู ้ในขณะเรียนและลืมหลังจากสอบเสร็จ เพราะผู ้เรียน มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวันน้อยมาก และขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกจากนี้
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษยังมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานในอนาคต และถูกนำมาเป็นเกณฑ์ในการรับเข้าทำงาน  

ดังนั้น นักศึกษาจึงควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ จึงควรมีการส่งเสริม
ผู้เรียนให้เกิดทัศนคติที่ดี มีการปรับ mind set ให้พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตใน ศตวรรษที่21 เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มพูน
ความรู้ในยุคโลกไร้พรมแดน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและทัศนคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะ
วิทยาการจัดการ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียน การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งช่วยในการออกแบบสื่อ
การเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษา  และช่วยให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพื่อสำรวจทัศนคติที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว 
คณะวิทยาการจัดการ  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว 
คณะวิทยาการจัดการ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- แผนการเรียนมัธยมปลาย 
-เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 
- เกรดรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่2 

ทัศนคติในการเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยกำหนดขั้นตอนดำเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เรียนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 120 คน 
 เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ในการวจิัย คือ แบบสอบถามออนไลน์เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ลักษณะของแบบสอบเป็นคำถามปลายปิด (Close – Ended 
Question) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้าง/เนื้อหา (Construct/Content) 
และปรับปรุงแก้ไขข้อคำถามให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการวิจัยเพื ่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญ พบว่าข้อคำถามทุกข้อมีค่าเฉลี ่ยอยู่
ระหว่าง 0.67– 1 มีค่ามากกว่า 0.5 ดังนั้น แสดงว่าข้อคำถามสามารถวัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายการวิจัย (นลินี ณ นคร , 2555) 
การตรวจสอบเครื่องมือเพื่อหาความเชื่อถือได้ ผู้วิจัยได้หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient)  ตามวิธีการของครอ
นบาค (Cronbach) โดยการทดสอบก่อนนำแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรอยู่ระหว่าง 
0.793-0.814 ซี่งอยู ่ในระดับที่มากกว่า 0.70 (Hair et al., 2014) ชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้ 
นอกจากนี้ การทดสอบค่า factor loadings ของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.667 – 0.814 ซึ่งสูงกว่า 0.40 แสดงว่าแบบสอบถามนี้มี
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Hair et al., 2014) ถือว่ายอมรับได้   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                                                              
 1. ผู้วิจัยทำแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย      
 2.ผู้วิจัยชี้แจงการทำแบบสอบถามและอธิบายเหตุผลในการสำรวจข้อมูลให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ทำแบบสอบถามตอบข้อมูลตามความข้อมูลจริง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ทำการศึกษา ได้แก่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน, Independent-Samples t-Test และ One-way ANOVA และมีการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบ
สำรวจความคิดเห็นในแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของประชากรและรายละเอียดที่มี
ประโยชน์ต่อการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
 จากการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2  สาขาการจัดการท่องเที่ยว 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถนำมาวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
22 
98 

 
18.33 
81.66 

รวม 120 100.00 
อาย ุ  

19 ปี 
20 ปี 
21 ปี 
22 ปี 

 
7 
86 
22 
5 

 
5.8 
71.7 
18.3 
4.2 

รวม 120 100 
สายการเรียน 

ศิลป์คำนวณ 
ศิลป์ภาษา 
วิทย-์คณิต 
ไทยสังคม 
อื่น ๆ 

 
8 
5 
13 
4 
89 

 
6.66 
4.16 
10.8 
3.33 
74.16 

รวม 120 100 
เกรดเฉลี่ยรวมมัธยมปลาย 

น้อยกว่า 2.49 
2.50-2.99 
3.00-3.49 
3.50-4.00 

 
18 
53 
36 
13 

 
15.0 
44.2 
30.0 
10.8 

รวม 120 100 
เกรดในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่2 

50-59 
60-69 
70-79 
80-100 

 
10 
32 
52 
26 

 
8.3 
26.7 
43.3 
21.7 

รวม 120 100 
 จากตารางที่ 1 พบว่าข้อมูลทั่วไปนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 81.6 เพศชาย 
จำนวน 22  คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 นักศึกษาส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 20 ปี  จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 71.7 อายุ21 ปี 
จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 อายุ 19 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ5.8 และอายุ 22 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.2 ในส่วนของสายการเรียนนั้น มีนักศึกษาแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายอื่น ๆ จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 74.16 
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แผนการเรียนวิทย์-คณิต จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ศิลป์-คำนวณ จำนวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.66 แผนศิลป์-
ภาษา จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.16 และไทยสังคม จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ3.33 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดก่อน
เข้าศึกษามหาวิทยาลัยอยู่ที่ช่วง 2.50-2.99 จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ44.2 เกรด 3.00-3.49 จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อย
ละ30.0 และเกรดน้อยกว่า 2.49 จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ15 เกรด 3.50-4.00  จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ10.8 ส่วน
เกรดในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 70-79 จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ช่วง60-69 จำนวน 32 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ช่วง 80-100 จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 และช่วง 50-59 จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 
  
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบคุคลด้านเพศต่อทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

เพศของผู้ตอบ             

แบบสอบถาม n 𝑥  S.D. t Sig.   

ชาย 22 3.4091 3.18157 -0.2328 0.022   

หญิง 98 3.949 0.9347       

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่อทัศนคติในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว พบว่าเพศต่อทัศนคติที่ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบคุคลด้านอายุต่อผลทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ทัศนคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F T 

ทัศนคติกับอายุ ระหว่างกลุ่ม 4 2.757 0.689 1.932 
 
 

0.110 
 
 

ภายในกลุ่ม 115 41.034 0.357 
รวม 119 43.792  

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุต่อทัศนคติในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพบว่า 
ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบคุคลด้านแผนการเรียนต่อทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาการจดัการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ทัศนคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F T 

ทัศนคติกับ 
แผนการเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 4 5.091 1.273 0.840 0.502 
ภายในกลุ่ม 115 174.209 1.515 
รวม 119 179.300  

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลด้านแผนการเรียนต่อผลทัศนคติใน
การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
พบว่า ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบคุคลด้านเกรดเฉลี่ยรมมัธยมปลายต่อทัศนคติในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ทัศนคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F T 

ทัศนคติกับเกรดเฉลี่ยรวม
มัธยมปลาย 

ระหว่างกลุ่ม 4 1.809 0.452 0.591 0.670 
ภายในกลุ่ม 115 88.058 0.766 
รวม 119 89.867  

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

 จากตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลด้านเกรดเฉลี่ยรมมัธยมปลายต่อทัศนคติในการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพบว่า 
ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 6 ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบคุคลด้านเกรดในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่2ต่อทัศนคติ
ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ทัศนคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F T 

ทัศนคติกับเกรดในราย 
วิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 

ระหว่างกลุ่ม 4 1.203 0.301 0.379 0.823 
ภายในกลุ่ม 115 91.163 0.793 
รวม 119 92.367  

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลด้านเกรดในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่2ต่อ
ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาพบว่า ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
              ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการ
ท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยมีการอภิปราย ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่อทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว 
พบว่าเพศมีผลต่อทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จาก
ตารางจะเห็นได้ว่านักศึกษาเพศหญิงมีทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงกว่าเพศชาย แม้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศจะมี
ผลต่อทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาก็ยังคงพยายามเรียนได้ให้สำเร็จ หรือผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากอาจมี
ปัจจัยอื่นเข้ามาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น ต้องรักษาเกรดเฉลี่ยให้อยู่ในระดับที่ผ่าน 2.00 ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด หรือต้องได้เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำเพื่อให้ผ่านตามหน่วยกิจที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bandar M. 
S. Al-Sobhi (2017) กล่าวว่าผู้ที่มีทัศนคติในเชิงบวกและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ในระดับที่สูง สามารถพัฒนาทักษะในการ
เรียนรู้ภาษาที่ 2 ได้สำเร็จ และเมื่อเกิดความสำเร็จซ้ำ จะทำให้เกิดทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้ภาษามากยิ่งขึ้น ในทาง
กลับกันเมื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่ไม่ดี ทำให้มีความเครียดและข้องใจ การเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบของผู้เรียน
ให้เป็นทัศนคติเชิงบวก มีความสำคัญในการช่วยให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและเรียนรู้ภาษาที่ 2 หรือ ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิผล  
 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุต่อทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว 
พบว่าอายุไม่มีผลต่อทัศนคติที่แตกต่างกันในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
เป็นไปได้ว่า นักศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีเดียวกันและอายุไล่เลี่ยกัน ได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน 
ปัจจัยด้านอายุจึงไม่มีความแตกต่างผลต่อทัศนคติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับ Dornyei (2009) ชี้ให้เห็นว่ามี
ปัจจัยที่หลากหลาย มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาที่สองประสบผลสำเร็จ (second language acquisition) อายุอาจ
ไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุด   
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยมัธยมปลายและเกรดในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ไม่มีผลต่อ
ทัศนคติที่แตกต่างกันในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจจะเกิดจากนักศึกษาเข้ามาเรียนใน
ระดับมหาวิทยาลัยและต้องมีการเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ส่งผลให้นักศึกษา เกิด
ความรู้สึกเท่าเทียมกันและนักศึกษาอาจจะมีการเชื่อมโยงความรู้ที่เคยเรียนมาในระดับชั้นมัธยมปลาย พร้อมทั้งประยุกต์กับ
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ Gegne (1985) ได้อธิบายว่า ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้
เรียนใหม่ผสมผสานกับความรู้เก่าที่เคยได้เรียนไปแล้ว จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วและมีความแม่นยํามาก 
สอดคล้องกับแนวคิดจาโคโบวิทส์ (Jakobovits, 1971) ที่ศึกษาปัจจัยในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง  
 และสรุปได้ว่าปัจจัยที่ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีปัจจัยทางการสอน 1.คุณภาพ
การสอนของครู ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ ความชำนาญทางภาษา และทักษะการสอนของครู ซึ่งยังกล่าวถึงเวลาที่ใช้เรียนทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เกณฑ์การประเมินผล ซึ่งอาจประเมินได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.ปัจจัย
ด้านตัวผู้เรียน ประกอบด้วย ความสามารถในการทำความเข้าใจบทเรียน ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับความถนัด เฉพาะบุคคล สติปัญญา 
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และความสามารถส่วนบุคคล โดยอาศัย องค์ประกอบความถนัดทางการเรียนภาษา องค์ประกอบอื่นที่มีส่วนร่วมกับความถนัด 
ความสนใจ การใส่ใจในการเรียน ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และยังกล่าวถึงเจตคติที่มีต่อครูผู้สอนของตัวผู้เรียน ความ
สนใจในภาษาที่เรียน และเจตคติต่อวัฒนธรรมต่างประเทศ ส่วนกลยุทธ์และวิธีการเรียน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับ
ความรู้ใหม่ ความสามารถในการถ่ายโอนสิ่งที ่เรียนรู ้ ไปสู่ความรู้ใหม่ ร่วมไปถึงนิสัยทางการเรียน และการประเมินผล
ความสามารถของตนเอง และงานวิจัยของทิศนา แขมมณี (2560) ได้อธิบายว่า กระบวนการเรียนรู้ที่ต้องเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็น
สำคัญ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียน
ควรจะได้รับด้วยวิธีการต่าง ๆ มิใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้เท่านั้น เช่น เรียนรู้ด้วยการกระทำ (Learning by doing) และมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัว
และได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะนำผู้เรียนไปสู่การเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง และงานวิจัยของ นันท์นภัส อยู่ประยงค์ 
(2564) ได้อธิบาย ว่าปัจจุบันนี้สื่อเทคโนโลยีหลายอย่างใช้ภาษาอังกฤษการที่นักศึกษาจะเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาก็ต้องมีความรู้
ภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 นี้มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ 
ด้านการแพทย์ ด้านการสื่อสาร ด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการ
สอนภาษาอังกฤษควรจะเน้นให้นักศึกษาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสได้พัฒนาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้มาก
ที่สุด โดยผู้สอนต้องปรับบรรยากาศในชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ด้านการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดที่นำไปใช้งานได้จริงในการทำงาน และปรับทัศนคติ นักศึกษาให้
ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องฝึกฝน และความผิดพลาดในการใช้ภาษาไม่ใช่เรื่องที่นักศึกษา จะต้องกลัว หรือล้อเลียนกัน 
เพราะยิ่งฝึกมากยิ่งลดความผิดพลาดได้นำไปสู่การสื่อสารและการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม 
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ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์1 และ กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์1 
1คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ กลุ่มตัวตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
จำนวน 446 คน ด้วยวิธีการสุ่มตามสะดวก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน  
 ผลการวิจัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  มี 4 องค์ประกอบ 
13 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การท่องเที่ยวที่นำมาซึ่งรายได้ของชุมชน การ
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อตลาดสินค้าชุมชน องค์ประกอบความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมีการนำ
ทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี และชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมี
การดำเนินการเพื่อลดมลพิษที่เกิดขึ้น องค์ประกอบความยั่งยืนด้านวัฒนธรรม มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น และชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น องค์ประกอบความยั่งยืนด้าน
สถาบัน มี 4 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวได้รับแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ชุมชนมีแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว และชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและ
เอกชน 
 
คำสำคัญ: โมเดลการวัด, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to examine the consistency of the Sustainable Tourism 
Components Measurement Model with the empirical data. The sample group consisted of 446 tourists who 
traveled to the World Heritage Site of Ban Chiang, Nong Han District, Udon Thani Province by random 
sampling method as per their convenience. Data were collected from questionnaires and analyzed by using 
corroborative component analysis. 
 The results showed that the model was consistent with the empirical data. Sustainable tourism 
has 4 components, 13 indicators, namely, an economic sustainability component, which has 3 indicators: 
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tourism that brings income to the community; tourism that affects the sales of community products; and 
tourism that affects the community product market. There are four indicators of environmental 
sustainability: tourism that does not cause environmental damage; communities in which tourist attractions 
are reusing renewable resources; communities in which tourist attractions have good solid waste 
management systems; and communities in tourist attractions which have taken action to reduce the 
resulting pollution. There are two indicators of cultural sustainability: tourists which learn local culture; and 
communities in tourist attractions which have preserved local traditions. There are four indicators of 
institutional sustainability components: communities in tourism destinations which participate in decision-
making; communities in tourist attractions which share the benefits that arise; communities in which the 
community has a tourism master plan: and communities in tourist attractions which are supported by the 
public and private sectors. 
 
Keywords : Measurement model, Sustainable tourism, Ban Chiang heritage site 
 

บทนำ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมาอย่าง

ต่อเนื่อง ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆ บางประเภทมีการชะลอตัวและถดถอยในบางช่วงบางเวลา เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สถิติที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบในเชิงบวกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม คือ ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้นโดย
เฉลี่ยร้อยละ 13.65 ต่อปี โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2560 มีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 876,682 ล้านบาท  
ส่วนรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวของคนไทยภายในประเทศ พบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 10.75 ต่อปี และในช่วง
ครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2560 รายได้จากที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่ากับ 382,000 ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2560)
ปัจจุบันการท่องเที่ยวได้กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยหากพิจารณาความพร้อมและ
ศักยภาพของประเทศไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว พบว่าประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภท ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและโดดเด่นแตกต่างจากชนชาติอื่นๆ โดยเฉพาะ “วัฒนธรรม” มีบทบาทในการดงึดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2557- 2559 ที่ผ่านมานั้นประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยกว่าร้อยละ 23 ต่อปี เติบโตร้อยละ 9 ในปี พ.ศ.2559 และ
ร้อยละ 37 ในปี พ.ศ. 2558  โดยแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญของประเทศไทยและมีชื่อเสียงมากที่สุดคือ 
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   ซึ่งองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติยอมรับและขึ้น
บัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงเป็นแหล่งมรดกโลก ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 
ปี ร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาการแล้วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ
ด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญาอันเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถ ดำรงชีวิต และสร้างสังคม
วัฒนธรรมของมนุษย์ได้สืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานาน และจังหวัดอุดรเน้นการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวในเชิง
ประวัติศาสตร์ เชิงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การท่องเที่ยวอารยะธรรมโบราณ เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี นอกจากนั้นในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 - 2544 จนถึง
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ปัจจุบัน ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ยังคงมี แนวคิดและเนื้อหาสำคัญคือการให้ความสำคัญกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2560-2564, หน้า 3. และวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) 286 การสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างสมดุลการพัฒนาในทุก มิติ อีกทั้งได้มีการกำหนด
ทิศทางของการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวและมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยเงื่อนไขด้านภูมิศาสตร์และทางด้านเครือข่ายการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้านให้สา มารถ
เชื่อมโยงกันได้โดยสะดวกพร้อมกับรักษาคุณภาพ ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวให้คงไว้ และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้
ประชาชน โดยเฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ ได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวของตนเองให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป 

จากการศึกษาการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations World Tourism Organization: UNWTO) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวยุคใหม่มีแนวโน้มแสวงหาการท่องเที่ยว
ที่แตกต่างไปจากเดิมคือ การท่องเที่ยวที่เน้นการพักผ่อนหย่อนใจ (sea sand sun) มาเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับ
ความตื่นเต้นท้าทายในการได้รับความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่นอกเหนือจากการเดินทางเพื่อพักผ่อนและความบันเทิง
(entertainment education environment) ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดการสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ  เพื่อสร้างอัต
ลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในการจูงใจนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม (cultural heritage 
tourism) เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ด้านวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว ได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน ประเพณี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น  กระแสการตื่นตัวด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นที่ชื่นชอบของ
นักท่องเที่ยว และสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่ต้องการแสวงหาความรู้ หาประสบการณ์ เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในแต่ละท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  

ทั้งนี้ กระบวนการสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมได้แก่  การพัฒนาความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
(ECO) การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (ENV)  การพัฒนาความยั่งยืนด้านวัฒนธรรม (SOC)  และการพัฒนาความยั่งยืน
ด้านสถาบัน (INS)   เพื ่อส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมมีชื ่อเสียงเป็นที่รู ้จักแก่นักท่องเที่ยว และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดรายได้ แก่ชุมชน และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศภายใต้การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น งานวิจัยในครั้งนี้  จึงตรวจสอบความ
สอดคล้องโมเดลการวัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึง  โมเดลการวัด
องค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อ
นำไปสู่การศึกษาการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนที่เหมาะสมในการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของแหล่ง
ท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้กำหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ต่อไป 

 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
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วิธีดำเนินการวิจัย  
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยกำหนดตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้หลักของ Hair et al. (2014) ที่เสนอว่า หากในโมเดลมีตัวแปร
แผงไม่เกิน 7 ตัวแปร และแต่ละตัวแปรแฝงมีตัวแปรสังเกตได้น้อยกว่า 3 ตัวแปร ขนาดตัวอย่างต่ำสุดภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 
คือ 300 ตัวอย่าง โดยการวิจัยในครั้งนี้ มีตัวแปรแฝงที่ใช้ในการศึกษา 4 ตัวแปร และมีบางตัวแปรแฝงที่มีตัวแปรสังเกตได้น้อย
กว่า 3 ตัวแปร ผู้วิจัยจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 466 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตามสะดวก (Convenience 
Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบ
คุณภาพดังต่อไปนี้ 
  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบพัฒนาแบบสอบถาม 
  2.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของสำนวนและภาษาที่ใช้ โดยคำถามแต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 
  2.3 ทดสอบความเชื่อมัน (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.877 – 0.954 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมี
ระดับความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถนำไปใช้ได้ (Nunnally, 1978) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้  
  1. การกำหนดข้อมูลจำเพาะโมเดล (Specification of model) คือ การกำหนดความ สัมพันธ์เชิงโครงสร้างในแต่
ละองค์ประกอบของโมเดล 
  2. การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of model) คือ การระบุว่าโมเดลสามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่าเดียวหรือไม่  
  3. ประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter estimation from the model) คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (A Maximum Likelihood) 
  4. การทดสอบความกลมกลืนสอดคล้อง (Goodness of fit test) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล (Model 
validation) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล (ดังตาราง 1) 
  5. การปรับโมเดล (Model adjustment) ในกรณีที่โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องมีการ
ปรับแก้โมเดลเพื่อให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่ จนกว่าโมเดลที่วิเคราะห์ใหม่จะสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  6. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการคำนวณมาใช้ในการ
อธิบายความสัมพันธ์โมเดล 
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ตาราง 1 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนแบบจำลอง 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ท่ีมา 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  
(Relative chi-square: 2 /df) 

มีค่าต่ำกว่า 5.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  .90 Joreskog and Sorbom (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า  .90 Joreskog and Sorbom (1989) 

ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized root mean square 
residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ำกว่า .08 Kelloway (2015) 

ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 

มีค่าต่ำกว่า .08 
Schumacker & Lomax 

(2010)  
 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (จำนวน 288 ราย, ร้อย
ละ 61.80) มีสถานภาพโสด (จำนวน 267 ราย, ร้อยละ 57.30) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (จำนวน 201 ราย, ร้อยละ 
75.56) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (จำนวน 129 ราย, ร้อยละ 27.68) และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 
20,000 บาท (จำนวน 87 ราย, ร้อยละ 18.67)    
 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ทำ
การปรับโมเดลโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น โดยให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่ง
หลังจากปรับแบบจำลองแล้วเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์ ( 2 / df ) ค่าดัชนีวัดระดับควาก
ลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (AGFI) ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และค่าราก
ของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงดังตาราง 2 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดล 
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ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืน 

ก่อนปรับ
แบบจำลอง 

แปลผล 
หลังปรับ

แบบจำลอง 
แปลผล 

2 /df มีค่าต่ำกว่า 5.00 8.401 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

2.778 
ผ่าน

เกณฑ์ 

GFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.85 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.96 
ผ่าน

เกณฑ์ 

AGFI มีค่ามากกว่า  0.90 0.77 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.92 
ผ่าน

เกณฑ์ 
Standardized 
RMR 

มีค่าต่ำกว่า 0.08 0.065 
ผ่านเกณฑ์ 

0.035 
ผ่าน

เกณฑ์ 

RMSEA มีค่าต่ำกว่า 0.08 0.129 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

0.063 
ผ่าน

เกณฑ์ 
 
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.62 - 0.90 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที (
t ) พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและ
สามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย  
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ  (ECO) ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.62 – 0.89 มีค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.38 – 0.79 โดยตัวบ่งชี้การท่องเที่ยว
ที่ส่งผลต่อตลาดสินค้าชุมชน (X3) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (ENV) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.74 – 0.90 มี
ค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.55 – 0.81 โดยตัวบ่งชี้ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมีการนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่  
(X5) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 ความยั่งยืนด้านวัฒนธรรม (SOC) ตัวบ่งชี้ทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.68 – 0.77 มี
ค่าความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.47 – 0.59 โดยตัวบ่งชี้ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  
(X9) มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด 
 ความยั่งยืนด้านสถาบัน (INS) ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.72 – 0.82 มีค่า
ความเที่ยง ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.51 – 0.67 โดยตัวบ่งชี้ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X10) มีน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน 

จังหวัดอุดรธานี 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก

องค์ประกอบ 
มาตรฐาน 

t  ..ES  2R  

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ (ECO) 
X1: การท่องเที่ยวที่นำมาซึ่งรายได้ของชุมชน 
X2: การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
X3: การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อตลาดสินค้าชุมชน 

0.62 
0.74 
0.89 

13.02** 
16.27** 
19.92** 

0.033 
0.032 
0.031 

0.38 
0.55 
0.79 

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (ENV) 
X4: การท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
X5: ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมีการนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
X6: ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี 
X7: ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมีการดำเนินการเพื่อลดมลพิษที่เกิดขึ้น 

0.74 
0.90 
0.82 
0.84 

17.84** 
23.77** 
20.68** 
21.41** 

0.030 
0.028 
0.031 
0.028 

0.55 
0.81 
0.68 
0.71 

ความยั่งยืนด้านวัฒนธรรม (SOC) 
X8: นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 
X9: ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

0.68 
0.77 

14.86** 
16.78** 

0.030 
0.031 

0.47 
0.59 

ความยั่งยืนด้านสถาบัน (INS) 
X10: ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
X11: ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวได้รับแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
X12: ชุมชนมีแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว 
X13: ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 

0.82 
0.78 
0.72 
0.72 

20.18** 
19.04** 
16.66** 
16.90** 

0.028 
0.027 
0.027 
0.032 

0.67 
0.61 
0.51 
0.51 

หมายเหต:ุ **p< .01 
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ภาพที่ 1 โมเดลการวัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจน ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อค้นพบด้านเงื่อนไขในความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ตัวบ่งชี้การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อตลาดสินค้าชุมชน  มีน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและมีการจับจ่ายใช้สอย ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนตลอดจนสินค้าที่ชุมชนผลิต ส่งผลต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการท่องเที่ยวยังช่วย
สร้างอาชีพและการจ้างงานแก่ชุมชนท้องถิ่น เพราะธุรกิจท่องเที่ยว เป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานมาก (Labor Intensive) จึงเปิด
โอกาสให้เกิด การจ้างงานภายในชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้นยังช่วยกระตุ้นเกิดการคิดค้นนำทรัพยากรที่ไร้ค่า
มาประดิษฐ์เป็นสินค้าที่ระลึกจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว นับเป็นการสร้างอาชีพ และการจ้างงานให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นทั้ง
เป็นการนำรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น กล่าวคือ เมื่อชุมชนมีการสร้างอาชีพ และการจ้างงานจากการท่องเที่ยวย่อมก่อให้เกิดรายได้
สู่ชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้นำเงินไปใช้จ่ายชื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยวจากชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก เสื้อ
พื้นเมืองหรืออาหารพื้นเมือง หรือที่พักแบบโฮมสเตย์ ทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  การท่องเที่ยวถือเป็นธุรกิจแห่งความหวัง
ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและมีความสำคัญโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งงานวิจัยของ  ฤดี เสริมช
ยุต. วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 4, 2563 ว่าการตลาดสำหรับท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
ท่องเที่ยวเป็นที่สนใจ แก่นักท่องเที่ยว โดยข้อมูลข่าวสารส่งต่อถึงกันอย่างรวดเร็ว และสื่อสังคม ออนไลน์มีบทบาทต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ การส่งเสริมการตลาด เป็นการรวมเครื่องมือทั้ง 5 ประเภทเข้าด้วยกัน ได้แก่ การโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การให้ข่าวและ ประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง   
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2. ข้อค้นพบด้านเงื่อนไขในองค์ประกอบที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งในด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชี้ชุมชนใน
แหล่งท่องเที่ยวมีการนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด  เนื่องจากถ้าแหล่งท่องเที่ยว
มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ การดำเนินการลดมลพิษที่เกิดขึ้นต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว สร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อสามารถจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพก็จะสามารถลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ ช่วยฟื้นฟูและเสริมคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นทำให้
ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า  สอดคล้องกับงานวิจัยของพรหมภัสสร ชุณห
บุญญทิพย์ (2560) เรื่องการท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้ำหนองไชยวาน บ้านดอน
แดง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบว่าความคิดเห็นของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนเห็นว่าการท่องเที่ยว
ทำให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.9 ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ชาวบ้านระบุว่าการท่องเที่ยวกระตุ้น ให้
ชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และความสะอาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั่วไปให้ความสำคัญ 
โดยเฉพาะการนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และการมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี 

3. ข้อค้นพบด้านเงื่อนไขในองค์ประกอบที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งในด้านความยั่งยืนด้านวัฒนธรรม โดยตัวบ่งชี้ชุมชน
ในแหล่งท่องเที่ยวมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด  เนื่องจากการเสริมสร้าง
ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน คือ การจัดกิจกรรมหรือดำเนินการใดๆ ทางวัฒนธรรม ให้ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีการยอมรับวัฒนธรรม ท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมกลุ่มชนในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการขจัดหรือลด  
ภาวะความขัดแย้งระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมเหล่านั้นในการเสริมสร้างความเข้าใจ นอกจากการให้ทุกกลุ่มชนมีความรู้ความเข้าใจ 
และซาบซึ้งในวัฒนธรรมของกันและกันแล้ว ย่อมรวมไปถึงการ  เปิดโอกาสให้บุคคลหรือประชาชน มีสิทธิ์ เสรีภาพในการ
ประพฤติปฏิบัตินั้น ไม่เป็นพิษเป็นภัย หรือกระทบกระเทือนความมั่นคงของสังคมไทยโดยส่วนรวม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิระนันท์ ชัยรัตนคำโรจน์ และพภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล (2564) เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวคิด 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนในจังหวัดน่าน พบว่า การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนจากปัจจัยที่สัมพันธ์  ได้แก่ 
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก การ
จัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการส่งผลต่อชุมชนในด้านความยั่งยืนทางวัฒนธรรม 

4. ข้อค้นพบด้านเงื่อนไขในองค์ประกอบที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งในด้านความยั่งยืนด้านสถาบัน  โดยตัวบ่งชี้ชุมชนใน
แหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด เนื่องจากการจะทำให้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้นชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ต้องมีการวางแผนอย่าง
เป็นรูปธรรมผ่านแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวและภาครัฐและเอกชนต้องเข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนบุคลากร
และระดมทรัพยากรอื่นๆที่จำเป็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน  สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษบา สิทธิการ 
(2552) เรื่องความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเทศบาลตำบลนางแล  อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย พบว่า ควรมีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ในด้านพักรูปแบบโฮมสเตย์ร่วมกับ
ชาวบ้าน ซึ่งในการบริหารจัดการที่พักแบบชุมชนมีส่วนร่วม หรือโฮมสเตย์นั้น หมายถึงชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ อีกทั้งการมีที่พักโฮมสเตย์จะทำเกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวสู่ชุมชนโดยตรง  
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

 จากการศึกษา พบว่า องค์ประกอบการยอมรับการท่องเที่ยวที่ส่งผลที่ดีต่อตลาดสินค้าชุมชน  เนื่องจากชุมชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวมรดกบ้านเชียง ซึ่งนับเป็นการสร้างอาชีพ และการ
จ้างงานให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นทั ้งเป็นการนำรายได้สู ่ชุมชนท้องถิ่น  ทำให้ผู ้วิจัยได้ทราบถึงผ ลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น มี
ความสำคัญต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวอาจซื้อเพื่อเป็นของฝาก ชุมชนขายสินค้าทำให้เกิดรายได้ 
ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้สร้างตราสินค้าของชุมชน โดยมีแนวทางให้คนในชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า
ควบคู่ไปกับความทันสมัย ที่สามารถต่อยอดส่งออกไปขายต่างประเทศได้ ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
แล้วนำมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกคนได้เป็นอย่างดี และแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
บ้านเชียงยังมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ การดำเนินการลดมลพิษที่
เกิดขึ้นต่อแหล่งท่องเที่ยว สร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมรดก
โลกบ้านเชียงเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น   นอกจากการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว  ภายในแหล่งท่องเที่ยวบ้าน
เชียงยังมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เนื่องจากวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างอัตลักษณ์ให้ชุมชนเป็น
ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนที่มีความแตกต่างจากชุมชนของตนเอง 
และในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียงยังมีหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน ผู ้นำท้องถิ ่นและผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องให้
ความสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงมรดกโลกอย่างยั่งยืน ช่วยกันวางแผนและมีนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการใน
การพัฒนาชุมชนบ้านเชียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย   

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง อำ เภอหนองหาน 

จังหวัดอุดรธานี เพื่อการจัดการสภาพแวดล้อมและการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและการจัดทำเส้นทางการ
ท่องเที่ยวตลอดจนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการรวมถึงการสร้างตราสินค้าของชุมชนรวมถึงการจัดให้มีการรวบรวม
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บา้นตาหยวก  
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด  

Development of Multimedia for Public Relations for Tourism in Ban Ta Yuak Homestay 
Community Thung Luang Subdistrict, Suvarnabhumi District Roi Et Province         

ญาณกร เขตศิริสุข1  ตรีธิดา บุญทศ2  และ สุริยาวุธ ธรณี2 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในหัวข้อเรื่อง แนวทางในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน.  โฮมสเตย์บ้าน
ตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในสถานการณ์โควิด-19  มีวัตถุประสงค์   1. เพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวก 2. เพื่อวิเคราะห์คุณภาพในการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวก และ  3. เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าชมสื่อมัลติมีเดีย
แนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวกดังนั้นจึงทำการศึกษาระบบงานตามรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้มี
การนำเสนอในรูปแบบใหม่โดยใช้โปรแกรม Movavi Video Editor เข้ามาช่วยในการทำงานครั้งนี้ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ 1) พัฒนาพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้าน
ตาหยวกที่พัฒนาขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ 2) สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสื่อมัลติมีเดียแนะนำ          การท่องเที่ยวชุมชนโฮมส
เตย์บ้านตาหยวกที่พัฒนาขึ้นได้มีการประเมินคุณภาพของสื่อจากผู้เชี่ยวชาญจากด้านสื่อมัลติมีเดียและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
จังหวัดร้อยเอ็ดมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07  และค่า S.D. เท่ากับ 0.65) และ 3) ได้ทำ
การเผยแพร๋สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวกลงไปในสื่อออนไลน์
และได้ให้ผู้ที่เข้ามาชมทำการประเมินความพึงพอใจ ผลโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82  และ ค่า S.D  
เท่ากับ 0.81) 
 
คำสำคัญ: ประชาสัมพันธ์, สื่อมัลติมีเดีย, โฮมสเตย์, ท่องเที่ยวชุมชน 
 

Abstract 
 

 This research is on the guidelines for the development of multimedia for public relations in 
community tourism at Baan Ta Yuak Homestay, Thung Luang Subdistrict, Suvarnabhumi District Roi Et 
Province in the situation of COVID-19. The objectives of the research were to visited the multimedia 
introducing tourism to the Ban Ta Yuak homestay community. Therefore, the system was studied in 
accordance with the form of public relations media in order to be presented in a new way by using the 
Movavi Video Editor program to help in this work. 
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The results of this research were 1 )  Fully developed public relations media in the form of 
multimedia recommending tourism in Ban Ta Yuak homestay community. 2 )  Public relations media in the 
form of the recommended multimedia media. The developed Ban Ta Yuak homestay community tourism 
was assessed on media quality from multimedia experts and the Roi Et Provincial Tourism Business 
Association. Efficiency was at the most appropriate level (mean of 4.07 and S.D. of 0.65). 3) Public relations 
media was disseminated in the form of multimedia media introducing Ban Ta Yuak homestay community 
tourism in online media and had the visitors assess their satisfaction. The overall results were at a very 
satisfactory level (mean is 3.82 and S.D is 0.81). 
 
Keywords: Public Relations, Digital Media, Home Stay, Travel Community 
 

บทนำ 
 โฮมสเตย์ถือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวพักร่วมกับเจ้าของบ้าน ใช้บ้านเป็นศูนย์กลาง โดยเชื่อมโยงกับ
แหล่ง ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนเข้าด้วยกัน ทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมี
วัตถุประสงค์ ร่วมกันที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตด้วยความเต็มใจ พร้อมทั้งจัดที่พักและอาหาร แต่นักท่อง
เทียวส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจการท่องเที่ ยวโฮมสเตย์ (ชลีจันทร์ 
ทองคำชู, 2549) กล่าวถึงกลวิธีการใช้ภาษาโฆษณาเพื่อการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่ปรากฏบนสื่อนั้นเป็นแบบเชิญชวนเพื่อให้มาใช้
บริการการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ และการใช้ข้อความโฆษณาที่ปรากฏในสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต เป็นการนำเสนอแบบขาย
ตรงมีภาพและข้อความบรรยาย บรรยายกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้จูงใจผู้อ่านเกิดความรู้สึกสนใจจากการ ดังนั้น โฮมสเตย์นั้นมีการ
สื่อสารการตลาดผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นหลักเนื่องจากเป็นสื่อที่มีอยู่ในมือและผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในสมัยใหม่นี้ก็มีอัตราใน
การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อมัลติมีเดียเป็นจำนวนมาก  
 สื่อมัลติมีเดีย เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลาย
ชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound)  และวีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น การใช้สื่อ
มัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธ์ก็เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้หรือทำกิจกรรม รวมถึงดูสื่อต่างๆ ด้วยตนเองได้ สื่อต่างๆ ที่
นำมารวมไว้ในสื่อมัลติมีเดีย เช่น ภาพ เสียง วีดิทัศน์ จะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์อันเป็นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในแนวทางใหม่ที่ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์น่าสนใจ และเร้าความสนใจ เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น และประโยชน์ในการใช้สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบธุรกิจโฆษณา และการตลาด มีการใช้มัลติมีเดียเข้ามาช่วยในการสร้างสื่อ
โฆษณา ซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเข้ามาชม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความแปลกใหม่ ทำให้ความน่ าสนใจในการนำเสนอธุรกิจชุมชน
โฮมสเตย ์

ชุมชนบ้านตาหยวกตั้งอยู่ที่ บ้านตาหยวกต.สีแก้วอ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  เป็นแหล่งผลิตแคนและโหวดเป็นชุมชนแห่ง
ความเกื้อกูลและโอบอ้อมอารีและเป็นแหล่งผลิตจักสานจากเส้นพลาสติก ที่ถือว่าเป็นสินค้า OTOP ที่เป็นที่รู้จักในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ในปัจจุบันชุมชนบ้านตาหยวกได้มีการเริ่มจัดตั้งหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนและโฮมสเตย์ซึ่งในปัจจุบัน กลุ่ม
ชุมชนแห่งนี้ได้มีการลงทะเบียนเป็นโฮมสเตย์ทั้งหมด 25 หลังคาเรือน ทำให้ชุมชนได้มีแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีง
และที่พักจะเป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและยังมีพื้นที่ใกล้กับตัวจังหวัดเป็นอย่างดีซึ่งถือว่าสะดวกต่อการ
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เดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ แต่ปัญหาที่พบคือ ทางชุมชนยังไม่มีสื่อที่ประชาสัมพันธ์มากเท่าที่ควร ทำให้การ
ท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวกยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยว
ชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   เพื่อต้องการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
มากขึ้นและให้ต้องการให้นกัท่องเที่ยวเข้าใจสื่อได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้นเราจึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมต่าง ๆ เช่น After Effect Adobe audition Movavi Video Editor จัดทำสื่อมัลติมีเดีย แนะนำ ขึ้นมาเพื่อแนะนำ
การท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวกให้เป็นช่องทางที่ทำให้ชุมชนบ้านตาหยวกเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวก 

2. เพื่อวิเคราะห์คุณภาพในการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวก 
3. เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าชมสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวก 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ขั้นตอนการวิจัย 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน โดยคณะผู้วิจัยได้กำหนดเทคนิคและ
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการแบบบังเอิญซึ่งข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์และสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย
แนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวก ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการตามวิธีการพัฒนาระบบ 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการ
กำหนดปัญหา ขั้นการศึกษาความเป็นไปได้  ขั้นการออกแบบ    ขั้นการพัฒนาระบบ  ขั้นการติดตั้ง  และขั้นการประเมินผล
และบำรุงรักษา   
 1.1 การกำหนดปัญหา (Problem Definition)  ผ ู ้พ ัฒนาระบบได้ทำการศ ึกษาข ั ้นตอนการจ ัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวกและนำข้อมูลมาวิเคราะห์  ดังนั้นคณะ
ผู้จัดทำจึงต้องมีการพัฒนาระบบใหม่ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ร่วมกันสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการ
ท่องเทีย่วชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวก ขึ้น เพื่อแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวก ให้เป็นช่องทางที่ทำให้ชุมชน
บ้านตาหยวกเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
         1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการ
ท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวก ยังไม่มีสื่อที่แนะนำประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชมโฮมสเตย์ชนบ้านตาหยวกในรูปแบบสื่อ
สื่อมัลติมีเดีย จึงค่อนข้างประสบปัญหาสื่อแนะนำ ไม่สามารถบอกโปรแกรมการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ของชุมชนได้เลย และยังไม่
ค่อยเป็นที่รู้จักว่าชุมชนบ้านตาหยวกนั้น มีการจัดตั้งเป็นชุมชนโฮมสเตย์เลย  ดังนั้น จึงเล็งเห็นว่า การจัดทำสื่อสื่อมัลติมีเดียนี้
จะทำให้ชุมชนนี้เป็นที่รู้จักกับนักเที่ยวเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกันในรูปแบบท่องเที่ยวโฮมสเตย์ มากขึ้น 
 1.3 การวิเคราะห์ (Analysis)   เริ ่มเข้าสู ่การวิเคราะห์ระบบ ตั ้งแต่การศึกษาการทำงานของรูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ทางผู้วิจัยจึงทำการออกแบบแบบสอบถามการทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างไรโดยมีการสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน  แล้วประเมินแบบสอบถามเพื่อขอความคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้แนวทาง แล้วจึง
จัดทำวิดีทัศนืขึ้นตามที่กลุ่มเป้าหมายแนะนำ จึงนำไปใช้งานจริงหลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้รับมา นำไปสรุปผลแล้วประเมิน
ออกมา 
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1.4 ออกแบบระบบ (System Design)  เมื่อมีการนำผลการวิเคราะห์มาประเมินทางผู้วิจัยจึงได้ทำการออกแบบ
แผนในรูปแบบของผังงาน จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนภาพกับส่วนเสียง โดยปกติการเขียนสตอรี่บอร์ด ก็จะวาดภาพใน
กรอบสี่เหลี่ยม ต่อด้วยการเขียนบทบรรยายภาพหรือบทการสนทนา และส่วนสุดท้ายคือการใส่เสียงซึ่งอาจจะประกอบด้วย
เสียงสนทนา เสียงบรรเลง และเสียงประกอบต่าง ๆสิ่งสำคัญที่อยู่ภายในสตอรี่บอร์ด ประกอบด้วย 

1) ตัวละครหรือฉาก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่หรือตัวการ์ตูน และที่สำคัญ คือ พวกเขา
กำลังเคลื่อนไหวอย่างไร 

2) มุมกล้อง ทั้งในเรื่องของขนาดภาพ มุมภาพและการเคลื่อนกล้อง 
3) เสียงการพูดกันระหว่างตัวละคร มีเสียงประกอบหรือเสียงดนตรีอย่างไร  

         1.5. พัฒนาระบบ (Development) เป็นเริ่มดำเนินการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำ
การท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวกโดยมีการสร้างระบบวิดีโอ เราจะต้องเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะ
เป็นไฟล์วิดีโอ ไฟล์ภาพนิ่ง ไฟล์เสียง หรือไฟล์ดนตรี 

      1) ตัดต่องานวิดีโอ 
          การตัดต่อคือการนำองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เตรียมไว้มาตัดต่อเป็นงานวิดีโอ งานวิดีโอจะออกมาดีน่าสนใจ

เพียงใดขึ้นอยู่กับการตัดต่อเป็นสำคัญ  
      2) ใส่เอฟเฟกต์/ตัดต่อใส่เสียง 
          ในขั้นตอนการตัดต่อ เราจะต้องตกแต่งงานวิดีโอด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสีการใส่

ข้อความ หรือเสียงดนตรี ซึ่งจะช่วยให้งานของเรามีสีสัน และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
      3) แปลงวิดีโอ เพื่อนำไปใช้งานจริง 

           ขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็นขั้นตอนสุดท้าย ในการทำงานวิดีโอที่เราได้ทำเรียบร้อยแล้วนั้นไปใช้งาน 
โปรแกรม Movavi Video Editor สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น ทำเป็น VCD, DVD หรือเป็นไฟล์ WMV สำหรับนำเสนอ
ทางอินเทอร์เน็ต          
 1.6 ติดตั้ง (Implementation) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชน
โฮมสเตย์บ้านตาหยวกได้ทำการพัฒนาสร้างขึ ้นนั ้น มีการทดสอบคุณภาพของสื ่อที ่พัฒนาขึ้น  โดยมีการประเมินจาก
ผู้เชี ่ยวชาญโดยตรง และหากไม่มีการผิดพลาดในการทดสอบสื่อ ก็สามารถใช้สื่อได้ หากมีข้อผิดพลาดคณะผู้ จัดทำต้อง
ดำเนินการแก้ไขสื่อให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.7 การประเมินผลและการบำรุงรักษา (Post – Implementation Review and Maintenance) การ
ประเมินผลและการบำรุงรักษาสื่อ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาระบบ ภายหลังขั้นตอนการติดตั้งการการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวกขึ้น และมีการใช้งานในระบบใหม่มา
เป็นเวลาพอสมควร มีการประเมินผลการทำงานของสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งทำการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจไปยัง ในส่วน
ที ่เกี ่ยวข้อง สามารถใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ และสนองตอบความต้องการของผู ้ใช้ ผู ้ใช้มีความพึงพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด 
 2. เครื่องมือการวิจัย 

2.1 สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวก 
2.2 แบบประเมินคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ 
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2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมส
เตย์บ้านตาหยวก 
 3. กลุ่มเป้าหมาย/ ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง  

3.1 กลุ่มเป้าหมายคือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม สื่อมัลติมีเดีย จำนวน 100 คน 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-

test) โดยนำผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2555). ดังนี้  
    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. สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวกที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้
งานได้จริง คิดเป็นร้อยละ 100% ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอนการวิจัย   ดังภาพที่ 1.1 

 

 

 
ภาพที่ 1 ฉากแรกของสื่อสื่อมัลติมีเดีย โดยการแนะนำโดยบริเวณโดยรอบของบ้านโฮมสเตย์ 

 
จากภาพที่ 1 เป็นหน้าของสื่อประชาสัมพันธ์ของหน้าแรกของฉากในสื่อในการแนะนำชุมชนโฮมสเตย์ 
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ภาพที่ 2 เป็นช่วงแนะนำบ้านพักและสร้างสื่อในรูปแบบแอนิเมชั่น 

 
 จากภาพที่ 2 คือภาพเนื้อหาข้างในเป็นการแนะนำที่พักโฮมสเตย์ของชุมชน และได้นำการสร้างสื่อในรูปแบบแอนิ
เมชั่นเข้ามาใช้ในการแนะนำการเข้าเย่ียมชมโฮมสเตย์บ้านตาหยวกของการจัดทำขั้นตอนการเข้าพักในสถานการณ์โควิด 19 
เพื่อการสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
 2. ผลการศึกษาประเมินคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์
บ้านตาหยวกจากผู้เชี่ยวชาญสื่อมัลติมีเดียและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 6 ท่าน ซึ่ง จากนั้นนำผลการ
เรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผลแสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ 

บ้านตาหยวก 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D 
การแปล

ความหมาย 
1. ด้านเนื้อหา       
    1.1 ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอเนื้อหา 4.11 0.65 มาก 
    1.2 ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละสาขา 4.29 0.67 มาก 
    1.3 การวางรูปแบบเนื้อหาน่าสนใจ 4.45 0.64 มาก 
    1.4 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผู้ใช้สื่อ 4.10 0.63 มาก 
    1.5 ฉากมีความเหมาะสม 4.09 0.62 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.21 0.64 มาก 
2. ด้านตัวอักษรและสี       
    2.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในสื่อ 3.98 0.65 มาก 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ 
บ้านตาหยวก (ต่อ) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D 
การแปล

ความหมาย 
    2.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ 3.76 0.66 มาก 
    2.3 สีของตัวอักษร โดยภาพรวม 4.11 0.56 มาก 
    2.4 สีของพื้นหลังของสื่อโดยภาพรวม 3.87 0.67 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 3.93 0.64 มาก 
3. ด้านการวัดและประเมินผล       
    3.1 จำนวนของฉากมีความครอบคลุมตามขอบเขตการศึกษา 3.99 0.62 มาก 
    3.2 ความสอดคล้องของสื่อกับเนื้อหา 3.67 0.69 มาก 
    3.3 ความเหมาะสมของการจัดรูปแบบ 3.68 0.75 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 3.78 0.69 มาก 
4. ด้านการจัดการโปรแกรม       
   4.1 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โดยภาพรวม 4.23 0.59 มาก 
   4.2 ความน่าสนใจชวนให้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 4.53 0.61 มากที่สุด 
   4.3 การจัดการบริหารสื่อประชาสัมพันธ์โดยภาพรวม 4.33 0.65 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.36 0.62 มาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.07 0.65 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า จากการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชน
โฮมสเตย์บ้านตาหยวกผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07  และค่า S.D. เท่ากับ 
0.65 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
 ด้านเนื้อหา  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมากโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และค่า S.D. เท่ากับ 
0.64 
 ด้านตัวอักษรและสี  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และค่า 
S.D. เท่ากับ 0.64 
 ด้านการวัดและประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 
และค่า S.D. เท่ากับ 0.69 
 ด้านการจัดการโปรแกรม  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และค่า 
S.D. เท่ากับ 0.62 
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3. ผลการศึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชน
โฮมสเตย์บ้านตาหยวก ซึ่งได้ทำการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์และได้ทำการให้ผู้เข้ามาชมสื่อได้ทำการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
ประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยว
ชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวก ปรากฏดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของของผู้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชน 

โฮมสเตย์บ้านตาหยวกจำนวน 100  คน ที่มีต่อการใช้สื่อประชาสัมพันธ์  
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอเนื้อหา 3.86 0.82 มาก 
2. ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละฉาก 3.95 0.83 มาก 
3. การวางรูปแบบเนื้อหาน่าสนใจ 3.85 0.76 มาก 
4. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผู้ใช้งาน 3.73 0.75 มาก 
5. รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในสื่อ 3.56 0.81 มาก 
 6. ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ 3.52 0.76 มาก 
 7. สีของตัวอักษร โดยภาพรวม 3.53 0.82 มาก 
 8. สีภาพในสื่อโดยภาพรวม 3.88 0.83 มาก 
9. การออกแบบสื่อโดยภาพรวม 4.08 0.82 มาก 
 10. ความน่าสนใจชวนให้ใช้สื่อ 4.09 0.88 มาก 
 11 การจัดบริหารสื่อโดยภาพรวม 3.97 0.87 มาก 
12 ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอเนื้อหา 3.83 0.82 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.82 0.81 มาก 

 
 จากตารางที่ 2  พบว่า  ผู้เข้าชมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้าน
ตาหยวก มีความพึงพอใจต่อการชมสื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82  และ ค่า S.D  เท่ากับ 0.81 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวก ที่

พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้จริง คิดเป็นร้อยละ 100% ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกษิดิศ ชื่นชู ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง หนูปลูกผักสวนครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเสา ธงนอก ผลการวิจัย

พบว่า ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อมัลติมีเดียเรื่อง หนูปลูกผักสวนครัว มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ เหมาะสมมากที่สุด (𝒙= 4.53 
,S.D = 0.55 ) 2) สื่อมัลติมีเดียเรื่องหนูปลูกผักสวนครัว มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.43/87.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
80/80 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อ มัลติมีเดียเรื่อง หนูปลูกผักสวนครัว ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับพึง

พอใจมาก (𝒙= 4.48, S.D = 0.51 ) ต่อการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องหนูปลูกผักสวนครัว 
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 2. คุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์  เรื่อง พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชน
โฮมสเตย์บ้านตาหยวก ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07  และค่า S.D. เท่ากับ 
0.65  ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสาร ตำรา ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมิน มีการกำหนดกรอบที่ประเมินให้มีความสอดคล้องกับ
ระบบซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพล แสนบุญส่ง  ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง 
โปรแกรมค้นหา สาหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจัยพบว่า  สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ที ่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี ่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้าน เทคนิคและการ

ออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.68, S.D. = 0.47) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลัง
เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ พบว่าคะแนนหลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการ เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.56, S.D. = 0.55) 
 3.  ความพึงพอใจของผู้ใช้สื ่อประชาสัมพันธ์ เรื ่องพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการ
ท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านตาหยวก  มีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82  และ 
ค่า S.D  เท่ากับ 0.81 ซึ่งทำให้การที่นำสื่อทำขึ้นมาเพื่อต้องการให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วี
ระนันท์ คำนึงวุฒิ ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบสือ่ประชาสัมพนัธ์และการตลาดออนไลนส์ำหรับสนิค้า OTOP ในประเทศ
ไทย กรณีศึกษาสินค้า OTOP จังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการรูปแบบสื่ อประชาสัมพันธ์
และการตลาดออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์แบบอีคอมเมิร์ซที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความถูกต้อง และความ
ชัดเจนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากแหล่งผลิตหรือชุมชนที่แตกต่างกัน การนำเสนอเนื้อหาที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดนครนายก ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความงดงามทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรมีความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์และควรนำเสนอถึงคุณภาพของสินค้า
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการประเมินความพึง
พอใจของเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวมพบว่า เว็บไซต์ที่พัฒนามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาการสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนโฮมส

เตย์บ้านตาหยวก  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรการพัฒนาสื่อให้ดีย่ิงขึ้น โดยการเพิ่มระบบการทำงานให้ดีย่ิงขึ้นไปดังนี้ 
 1. ควรมีการเน้นประชาสัมพันธ์สื่อรูปแบบอื่นๆเพิ่มมากขึ้น  

2 ควรปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับการถ่ายทอดสู่ภายนอก  
 จากข้อเสนอแนะข้างต้น ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่จะพัฒนางานสื่อประชาสัมพันธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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การรับรู้ตราสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภคผ่านสื่อเฟซบุ๊ก เดอะบอดี้ ช็อป ประเทศไทย 
BRAND AWARENESS AND SATISFACTION OF CONSUMERS VIA THE FACEBOOK PAGE OF 

THE BODY SHOP THAILAND 
ณัฐทิตา  คงทอง1  และ วริศรา  คิดใจเดียว1 

1หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยเรื่องการรับรู ้ตราสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภคผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย 
มีว ัตถุประสงค์ 1. เพื ่อศ ึกษาการรับรู ้ตราสินค ้าของผู ้บร ิโภคผ่านสื ่อเฟซบุ ๊กเดอะบอดี ้  ช ็อป  ปร ะเทศไทย 2. 
เพ ื ่ อศ ึ กษาความพ ึ งพอ ใจ ในตราส ิ นค ้ า ของผ ู ้ บ ร ิ โภคผ ่ านส ื ่ อ เฟซบ ุ ๊ ก เดอะบอด ี ้  ช ็ อป  ประ เทศไทย 3 . 
เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์การรับรู ้ตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้าของผู ้บริโภคผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้ ช็อป  
ประเทศไทย ผู ้ว ิจ ัยศึกษาโดยใช้การวิจ ัยเชิงปริมาณกับกลุ ่มตัวอย่างผู ้ใช้งานเฟซบุ ๊กเดอะบอดี้  ช็อป ประเทศไทย   
ท ี ่ม ีปฏ ิส ัมพ ันธ ์ในร ูปแบบใดร ูปแบบหน ึ ่งในพ ื ้นท ี ่ เฟซบ ุ ๊กแฟนเพจ The Body Shop (TH) จำนวน 250 คน  
และดำเน ินการเก ็บข ้อม ูลในเด ือนมกราคม พ.ศ.2565 ด ้วยแบบสอบถามออนไลน์  ผลการว ิจ ัยพบว ่าการร ับรู้  
ตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้ ช็อป ประเทศไทยอยู่ในระดับมาก ซึ่งการรับรู้ด้านการใช้งาน ด้านอารมณ์  การมีชื่อเสียง 
และประสบการณ์ของตราสินค้า อยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านการมีปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง   

สำหรับความพึงพอใจในตราสินค้าของผู้บริโภคผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้ ช็อป ประเทศไทยนั้น อยู่ในระดับมาก  
และการร ับร ู ้ ต ราส ินค ้ าผ ่ านส ื ่ อ เฟซบ ุ ๊ ก เดอะบอด ี ้  ช ็ อป  ประ เทศไทย ภายใต ้ องค ์ประกอบท ั ้ ง  5  ด ้ าน 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในตราสินค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 

 
คำสำคัญ: การรับรู้ตราสินค้า, ความพึงพอใจ, ผู้บริโภค 
 

Abstract 
 

This quantitative research paper on the topic “brand awareness and brand satisfaction of 
consumers via the Facebook page of The Body Shop Thailand” aims to study 1) consumers’ brand 
awareness, 2) consumers’ brand satisfaction, 3) the relationship between brand awareness and brand 
satisfaction, all through the Facebook page of The Body Shop Thailand. The researcher collected sampling 
data of 250 consumers using the Facebook page of The Body Shop, Thailand in January 2022 with online 
questionnaires. The findings reveal that the consumers' brand awareness through using the Facebook page 
of The Body Shop Thailand is at high level with regards to functional, emotional, reputation and brand 
experience. The engagement is at medium level. For the relationship between brand awareness and brand 
satisfaction, the results show that brand satisfaction is at a high level and brand awareness under 5 aspects 
has a positive relationship with satisfaction at a statistically significant level of 0.1 
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บทนำ 
เมื ่อศึกษาถึงรูปแบบธุรกิจเครื ่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที ่มีอยู ่ในตลาดของประเทศไทยนั้น  กลุ ่มผู ้จัด 

จำหน่ายเครื่องสำอางที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยตรงถือเป็นกลุ่มที่ยังดึงดูดความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไ ด้สูง 
ซึ่งหนึ่งในตราสินค้าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนำเข้าที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคประเทศไทย  มายาวนานกว่า 22 ปี 
คือ The Body Shop (เดอะบอดี้ ช็อป) ตราสินค้าเครื่องสำอางจากประเทศอังกฤษ ภายใต้การดูแลในประเทศไทยโดยบริษัท 
เอิร์ธแคร์ จำกัด (THE BODY SHOP) จากการอนุญาตของบริษัท The Body Shop International PLC,.     

สรุปตัวเลขอุตสาหกรรมความงามประเทศไทยปี 2564 
(อ้างอิงข้อมูลจาก: Euromonitor, 2021) 
ภาพรวมอุตสาหกรรมความงาม 
ปี 2564 เติบโต 5% มูลค่ารวม 1.447 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 

● ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (skincare) 57.5% 
● ผลิตภัณฑ์ผม (hair) 21% 
● เครื่องสำอาง (makeup) 15.5% 
● น้ำหอม (fragrance) 6% 

  
ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (skincare) 
ปี 2564 เติบโต 7.3% มูลค่ารวม 8.34 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 

● ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 81% 
● ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย 12% 
● ผลิตภัณฑ์กันแดด 6% 
● ผลิตภัณฑ์ดูแลริมฝีปาก 1% 

  
สำหรับตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (makeup) 
ปี 2564 ลดลง มูลค่ารวม 2.26 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 

● เครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า 57% 
● เครื่องสำอางสำหรับริมฝีปาก 25% 
● เครื่องสำอางสำหรับดวงตา 17% 
● เครื่องสำอางสำหรับเล็บ 1% 

  
ตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม (hair) 
ปี 2564 เติบโต 5.6% มูลค่ารวม 3 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 

● ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 74% 
● ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม 15% 
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● ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม 5% 
● ผลิตภัณฑ์โกนหนวดชาย 6% 

 
ตลาดผลิตภัณฑ์น้ำหอม (fragrance) 
ปี 2564 เติบโต 1% มูลค่ารวม 8.6 พันล้านบาท 
 
รายได้ของลอรีอัลในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
ปี 2562 รายได้รวม 11,542.35 ล้านบาท   กำไร 1,538.12 ล้านบาท 
ปี 2563 รายได้รวม  9,457.03 ล้านบาท     กำไร   700.97 ล้านบาท 
และปี 2564 รายได้รวม  9,038.95 ล้านบาท     กำไร   403.82 ล้านบาท 
 
เมื่อพูดถึงเครื่องสำอางสาวไทยหลายคนคงอินไปกับเครื่องสำอางเกาหลีแพ็คเกจน่ารักสดใส  

แต่ใครจะไปรู้ละว่าเครื่องสำอางแบรนด์ไทยสมัยนี้ นอกจากแพ็คเกจจะดูดีพกไว้เติมความมั่นใจได้แล้ว  
เฉดสีส่วนผสมก็เริ่ดไม่แพ้กัน  เทียบเท่าได้กับเครื่องสำอางเกาหลีเลย  คุณภาพพอกันเลย 

 
สนใจสร้างแบรนด์ครีมกับโรงงานผลิตครีมและสนใจดูข้อมูลกับโรงงานผลิตอาหารเสริมคลิกเพื่อดูรายละเอียด 
Content 
แบรนด์เครื่องสําอาง Sasi (ศศิ) 
แบรนด์เครื่องสําอาง Cute Press (คิว เพรส) 
แบรนด์เครื่องสําอาง KMA Cosmetic (เคเอ็มเอ คอสเมติก) 
แบรนด์เครื่องสําอาง Srichand (ศรีจันทร์) 
แบรนด์เครื่องสําอาง XoXo (เอ็กซ์โอ เอ็กซ์โอ) 
แบรนด์เครื่องสําอาง 4U2 (แบรนด์โฟว์ยูทู) 
แบรนด์เครื่องสําอาง Mistine (แบรนด์มิสทีน) 
แบรนด์เครื่องสําอาง Supermom (แบรนด์ซุปเปอร์มัม) 
แบรนด์เครื่องสําอาง Happy Sunday (แบรนด์แฮปปี้ ซันเดย์) 
แบรนด์เครื่องสําอาง Rosie Cosmetic (แบรนด์โรซี่ คอสเมติก) 
           
เนื ่องจากกระแสของผู ้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความงามเพิ ่มขึ ้นนั ้นส่งผลให้เกิดการ  

เปล ี ่ยนแปลงก ับหลายธ ุรก ิจท ี ่ต ้องการนำเสนอส ินค ้าและบร ิการให ้ตอบสนองความต ้องการของกระแสน ิยม  
อย ่ าง เช ่นส ินค ้ าประเภทเคร ื ่ องสำอางและผล ิตภ ัณฑ ์ด ูแลร ่ างกายภายนอก พบว ่ าม ีการแข ่ งข ันท ี ่ ส ู งขึ้ น  
แต่ผู้บริโภคยังคงหันมาใส่ใจกับการดูแลความสวยงามและสุขภาพ รวมทั้งผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นจาก 
สินค้า นำเข้าจากประเทศกลุ่มประเทศตะวันตก เช่น สหรฐัอเมริกา สหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศเอเชียโดยเฉพาะ ญี่ปุ่น 
และเกาหลีใต้   
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นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยมองว่าการนำเข้าเครื่องสำอางในประเทศมีการเพิ่มขึ้นด้วยเหตุจากการลดภาษีน
ำเข ้าภายใต ้กรอบการค ้าเสร ี  (FTA)  ท ี ่ ไทยทำไว ้ก ับค ู ่ค ้าทำให้ส ินค ้านำเข ้าม ีราคาถ ูกลงรวมกับค ่าน ิยมขอ ง 
ผู ้บริโภคในประเทศไทยที่ให้ความสนใจสินค้านำเข้าและมีกำลังซื ้อพอที่จะบริโภคสินค้าเหล่านั ้น เมื ่อศึกษาถึงธุรกิจ  
ตลาดเครื ่องสำอางและผลิตภัณฑ์ด ูแลผิวในประเทศไทย พบว่าสามารถแบ่ งได้ 3 กลุ ่ม  ซึ ่งทั ้งหมดเป็นธุรก ิจที่  
จำหน่ายสิ ่งปรุงแต่งที ่ใช้แต่งหน้า บำรุงผิว สำหรับใช้กับเส้นผม สำหรับอนามัยในช่องปากและฟัน  สำหรับการทำ  
ความสะอาดและดับกลิ่นตัวรวมไปถึงกลุ่มน้ำหอม 

ด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้ผู้ทำวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องการรับรู้ตราสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภคผ่านสื่อ เฟซบุ๊ก 
อ ันเป ็นช ่องทางการส ื ่อสารร ูปแบบใหม่ท ี ่ ได ้ร ับความนิยมในป ัจจ ุบ ันจากตราส ินค ้าและผ ู ้บร ิ โภค ซ ึ ่ ง เจาะจง  
ศึกษาในตราสินค้าที ่ม ีช ื ่อเสียงและเป็นที ่ยอมรับระดับโลกอย่างตราสินค้าเดอะบอดี ้ ช็อป  โดยผลการวิจัยนั ้นจะ  
เป็นประโยชน์สำหรับองค์กร  ผ ู ้ทำวิจ ัยในประเด็นที ่ เก ี ่ยวข้องและผู ้สนใจทั ่วไปที ่สามารถนําไปพัฒนาปรับปรุง  
หรือเสริมองค์ความรู ้ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการ  
วิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความหลากหลายในพื้นที่ประเทศไทย  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1.เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้ ช็อป ประเทศไทย 
  2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในตราสินค้าของผู้บริโภคผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้ ช็อป ประเทศไทย 
  3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การรับรู้ตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้าของผูบ้ริโภคผ่านสื่อเฟซบุ๊ก เดอะบอดี้ 

ช็อป ประเทศไทย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้  
โดยนำเสนอในรูปแบบของจำนวนและร้อยละ  ดังตารางที่ 1 ถึง 5 

 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง 

 

เพศ จำนวน ร้อยละ 

 ชาย 20 8 

 หญิง 230 92 

รวม 250 100 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  92 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  8 
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ตารางที่ 2   แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

 

อายุ จำนวน ร้อยละ 

 1. 20-30 ปี 50 20 

 2. 31-40 ปี 100 40 

 3. 41-50 ปี 95 38 

 4. มากกว่า 51 ปี 5 2 

รวม 250 100 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา มีอายุระหว่าง 
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 38 อายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 และจำนวนน้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 
51 ปี คิดเป็นร้อยละ 2 

 

ตารางที ่3  แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 

 1. มัธยมศึกษา 2 0.80 

 2. อาชีวศึกษา 43 17.20 

 3. ปริญญาตรี 187 74.80 

 4. ปริญญาโท 15 6 

 5. ปริญญาเอก 3 1.20 

รวม 250 100 

 

 จากตารางท ี ่  3 พบว ่า กล ุ ่มต ัวอย ่างม ีการศ ึกษาระดับปร ิญญาตร ีมากที ่ส ุด  ค ิดเป ็นร ้อยละ  74.80  
รองลงมาคือระดับอาชีวะศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.20 ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 6 ระดับปริญญาเอก  คิดเป็นร้อยละ 
1.20 และระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่มีน้อยที่สุดคือระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.80 
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ตารางที ่4  แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 

         1. นักเรียน/นักศึกษา 8 3.20 

         2. พนักงานเอกชน 102 40.80 

         3. รับราชการ 23 9.20 

         4. รัฐวิสาหกิจ 10 4 

         5. ธุรกิจส่วนตัว 107 42.80 

รวม 250 100 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 42.80 รองลงมาคือ  พนักงานเอกชน 
ค ิ ด เป ็ นร ้ อยละ  40 .80  อาช ีพร ั บราชการ  ค ิ ด เป ็ นร ้ อยละ 9 .20  อาช ีพร ั ฐ ว ิ สาหก ิ จ   ค ิ ด เป ็ นร ้ อยละ  4 
และนักเรียน/นักศึกษาน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 3.20 

 

ตารางที ่5  แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 

       1. ต่ำกว่า 10,000 บาท 8 3.20 

       2. 10,001-20,000 บาท 123 49.20 

       3. 20,001-30,000 บาท 88 35.20 

       4. 30,001-40,000 บาท 15 6 

       5. 40,001-50,000 บาท 7 2.80 

       6. 50,001 บาทขึ้นไป 9 3.60 

รวม 250 100 

 

 จากตารางที ่ 5 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู ่ในช่วง 10,001 -20,000 บาท มากที ่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 49.20 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.20 ช่วง 30,001-40,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 6 
ช ่ ว ง  5 0 , 0 0 1  บ า ท ข ึ ้ น ไ ป  ค ิ ด เ ป ็ น ร ้ อ ย ล ะ  3 . 6 0  ช ่ ว ง ต ่ ำ ก ว ่ า 1 0 , 0 0 0  บ า ท  คิ ด เ ป ็ น ร ้ อ ย ล ะ  3 . 2 0  
และน้อยที่สุดคือรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.80 
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ตารางที ่6  แสดงร้อยละและอันดับของประเภทเนื้อหาในเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป ประเทศไทยจำแนกตามความสนใจ 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

ประเภทเนื้อหา ร้อยละ อันดับ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตราองค์กร 6.60 4 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 36.80 2 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น 41 1 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการรีวิว 0.30 5 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับเคล็ดลับความงาม 15.30 3 

รวม 100  

หมายเหตุ : กรณีตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

 จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจเนื้อหาในเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย    

เนื้อหาเกี่ยวกับโปรโมชั่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในอันดับที่ 2  คิดเป็นร้อยละ 
36.80  ส่วนอันดับที่ 3  เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเคล็ดลับความงามคิดเป็นร้อยละ 15.30  อันดับที่ 4  เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตราองค์กร  
คิดเป็นร้อยละ  6.60  ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจน้อยท่ีสุดคือ เนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิว  คิดเป็นร้อยละ 0.30 

 

ตารางที ่7  แสดงร้อยละของประเภทผลิตภัณฑ์ในเฟซบุ๊กเดอะบอดี้ ช็อป ประเทศไทย จำแนกตามความสนใจ 
ของกลุ่มตัวอย่าง  

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวน ร้อยละ 

     1. ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า 85 34 

     2. ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย 98 39.20 

     3. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 67 26.80 

รวม 250 100 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจผลิตภัณฑ์ในเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย  
ประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 39.20  รองลงมาเป็นประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า  คิดเป็นร้อยละ 
34  และจำนวนน้อยที่สุดคือ  ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  คิดเป็นร้อยละ 26.80 
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ตารางที ่8  แสดงร้อยละและอันดับความต้องการในการใช้งานเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง 

จุดประสงค ์ ร้อยละ อันดับ 

    1. ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ 42.70 1 

    2. สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ 9.20 4 

    3. แสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 6.40 5 

    4. สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่สนใจ 16.30 3 

    5. ร้องเรียนปัญหา 3.30 6 

    6. ติดตามข้อมูลข่าวสาร 22.10 2 

รวม 100  

หมายเหตุ : กรณีตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 จากตารางที่  8 พบว ่า กล ุ ่มต ัวอย ่างส ่วนใหญ่ต ้องการใช ้งานเฟซบ ุ ๊ก เดอะบอด ี ้   ช ็อป ประเทศไทย  
ด้วยจุดประสงค์ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื ้อ มากที ่สุด  คิดเป็นร้อยละ 42.70 รองลงมาเป็นจุดประสงค์  
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ในอันดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 22.10 ส่วนอันดับที่ 3 เป็นจุดประสงค์สอบถามเกี่ยวกับ รายละเอียดที่สนใจ 
คิดเป็นร้อยละ 16.30 อันดับที่ 4  เป็นจุดประสงค์สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 9.20 อันดับที่ 5  
เป็นจุดประสงค์แสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 6.40 และจุดประสงค์ที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการน้อยที่สุดคือ 
ร้องเรียนปัญหา คิดเป็นร้อยละ 3.30 

 

ตารางที ่9  แสดงร้อยละและอันดับทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าผ่านการใช้งานเฟซบุ๊กเดอะบอดี้ ช็อป  ประเทศไทย 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

ทัศนคติ ร้อยละ อันดับ 

1. เป็นตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ 25.40 2 

2. เป็นตราสินค้าที่มีจุดยืนโดดเด่น 15.20 3 

3. เป็นตราสินค้าที่เน้นส่วนผสมจากธรรมชาติ 45.60 1 

4. เป็นตราสินค้าที่สร้างคุณค่าคืนสู่สังคม 9.20 4 

5. เป็นตราสินค้าที่ให้ประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ 4.60 5 

รวม 100  

หมายเหตุ: กรณีตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

 จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อตราสินค้าผ่านการใช้งาน  เฟซบุ๊กเดอะ บอดี้   ช็อป  
ประเทศไทย  ว ่าเป ็นตราส ินค ้าท ี ่ เน ้นส ่วนผสมจากธรรมชาติ  มากที ่ส ุด ค ิดเป ็นร ้อยละ 45.60  รองลงมาคือ  
เป็นตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ  ในอันดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 25.40 ส่วนอันดับที่ 3  คือเป็นตราสินค้าที่มีจุดยืน โดดเด่น  
ค ิ ด เป ็ นร ้ อยละ  15 .20  อ ั นด ับท ี ่  4  ค ื อ เป ็ นตราส ินค ้ าที่ ส ร ้ า งค ุณค ่ าค ืนส ู ่ ส ั งคม  ค ิ ด เป ็ นร ้ อยละ  9 .20 
และน้อยที่สุดคือเป็นตราสินค้าที่ให้ประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 4.60 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

681 
 

ตารางที ่10  แสดงร้อยละและอันดับประสบการณ์ร่วมที่มีต่อตราสินค้าผ่านการใช้งานเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อปประเทศไทย  
ของกลุ่มตัวอย่าง 

ประสบการณ์ ร้อยละ อันดับ 

       1. เป็นผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 10.50 3 

       2. เป็นผู้ติดตามข้อมูลข่าวสาร 41.30 1 

       3. เป็นผู้แชร์ข้อมูลข่าวสาร 8.60 4 

       4. เป็นผู้สอบถามข้อมูลข่าวสารที่สนใจ 7.10 5 

       5. เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 30.10 2 

       6. เป็นผู้ประสบปัญหา 2.40 6 

รวม 100  

หมายเหตุ : กรณีตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 จากตารางที่ 10  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ร่วมกับตราสินค้าผ่านการใช้งานเฟซบุ๊ก  เดอะบอดี้ 
ช็อป ประเทศไทย โดยเป็นผู้ติดตามข้อมูลข่าวสาร  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.30  รองลงมาคือเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์  
ในอันดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 30.10  ส่วนอันดับที่ 3 คือเป็นผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น  คิดเป็นร้อยละ 10.50 อันดับที่ 4 
คือเป็นผู้แชร์ข้อมูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 8.60  อันดับที่ 5 คือเป็นผู้สอบถาม ข้อมูลข่าวสารที่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 7.10  
และประสบการณ์ร ่วมกับตราสินค้าที่  กลุ ่มตัวอย่างผ่านการใช้การใช้งาน เฟซบุ ๊กเดอะบอดี ้ ช ็อป  ประเทศไทย  
น้อยที่สุดคือเป็นผู้ประสบปัญหา คิดเป็นร้อยละ 2.40 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยในประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่จบปริญญาตรีช่วงอายุ  31-40  ปี ที ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย 

เป็นสินค้าที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ  และจะสั่งผ่านทางออนไลน์ 
 
ตารางที ่11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้ ช็อป ประเทศไทย 

ของกลุ่มตัวอย่าง 
การรับรู้ตราสินค้าผ่านการใช้งานเฟซบุ๊ก �̅� S.D. การแปลความหมาย 

1. การรับรู้ด้านการใช้งาน 3.90 0.61 มาก 

     - เดอะบอดี้ ช็อป มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 3.91 0.68 มาก 
     - เดอะบอดี้ ช็อป ใส่ใจความต้องการของผู้บริโภค 3.90 0.69 มาก 
2. การรับรู้ด้านอารมณ์ 3.50 0.77 มาก 
     - แฟนเพจชักนำให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับ 
       ตราสินค้าเดอะบอดี้ ช็อป 

3.70 0.81 มาก 

     - รู้สึกผูกพันกับตราสินค้าเพราะติดตามแฟนเพจ 3.29 0.93 ปานกลาง 
3. การมีชื่อเสียง 3.67 0.76 มาก 
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     - เดอะบอดี้ ช็อป มีความรับผิดชอบต่อสังคม 3.73 0.89 มาก 
     - เมื่อค้นหาเนื้อหาที่แชร์ในแฟนเพจทำให้ 
       นึกถึงตราสินค้าเดอะบอดี้ ช็อป 

3.62 0.88 มาก 

4. ประสบการณ์ของตราสินค้า 3.65 0.74 มาก 
     - รับรู้เกี่ยวกับตราสินค้าเดอะบอดี้ ช็อป ผ่านสิ่ง 
       ที่เห็นในแฟนเพจ 

3.66 0.94 มาก 

     - แฟนเพจสร้างประสบการณ์ที่สัมผัสได้ 3.86 0.86 มาก 
5. การมีปฏิสัมพันธ์ 3.38 0.79 ปานกลาง 
     - คิดว่าเนื้อหาที่นำเสนอในแฟนเพจมีความ 
       น่าสนใจ 

3.77 0.74 มาก 

     - เข้าใช้แฟนเพจอย่างสม่ำเสมอ 2.99 1.11 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวม 3.62 0.61 มาก 

 จากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป ประเทศไทย  
อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.62  ซึ่งในด้านต่างๆ  มีค่าดังนี้  การรับรู้ด้านการใช้งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.90  
ด้านการรับรู้ด้านอารมณ์  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.50  ด้านการมีชื่อเสียง  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 
3.67  ด้านประสบการณ์ของตราสินค้า  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.65  และด้านการมีปฏิสัมพันธ์  
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.38 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย  
ว ่าเดอะบอด ี ้   ช ็อป  ม ีผล ิตภ ัณฑ์ค ุณภาพส ูง  อย ู ่ ในระด ับมาก  ม ีค ่าเฉล ี ่ย 3.91  ร ับร ู ้ว ่าเดอะบอด ี ้   ช ็อป  
ใส ่ใจความต้องการของผู ้บร ิโภค  อย ู ่ ในระดับมาก  ม ีค่ าเฉล ี ่ย 3.90  ร ับร ู ้ว ่าแฟนเพจชักนำให้เก ิดความรู ้สึก 
เกี่ยวกับตราสินค้าเดอะบอดี้  ช็อป  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.70  รู้สึกผูกพันกับตราสินค้าเพราะ ติดตามแฟนเพจ  
อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.29  รับรู้ว่าเดอะบอดี้  ช็อป  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.73  
รับรู ้ว่าเมื ่อค้นหาเนื ้อหาที ่แชร์ในแฟนเพจทำให้นึกถึงตราสินค้าเดอะบอดี ้  ช็อป  อยู ่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี ่ย 3.62  
ร ับร ู ้ เก ี ่ ยวก ับตราส ินค ้า เดอะบอด ี ้   ช ็อป  ผ ่ านส ิ ่ งท ี ่ เห ็นในแฟนเพจ  อย ู ่ ในระด ับมาก  ม ีค ่ า เฉล ี ่ ย  3 .66  
ร ั บ ร ู ้ ว ่ า แ ฟ น เ พ จ ส ร ้ า ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ท ี ่ ส ั ม ผ ั ส ไ ด ้   อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ม า ก   ม ี ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย  3 . 8 6  
รับรู้ว่าเนื้อหาที่นำเสนอในแฟนเพจมีความน่าสนใจ  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.77  และเข้าใช้แฟนเพจ  อย่างสม่ำเสมอ  
อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 2.99 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้ ช็อปประเทศไทย 
 ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห ์ ค ว า มพ ึ ง พอ ใ จ ในต ร า ส ิ น ค ้ า ผ ่ า น ส ื ่ อ เ ฟ ซบ ุ ๊ ก เ ด อ ะบ อด ี ้   ช ็ อ ป   ป ร ะ เทศ ไท ย  
เป็นการประเมินการตอบรับสื ่อในเชิงบวกผ่านแนวคิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ  ซึ ่งประกอบด้วย  5  
รูปแบบความต้องการดังนี้  ความต้องการที่จะรู้  (Cognitive  Needs)  ความต้องการด้านอารมณ์  (Affective  Needs)  
ความต้องการการไม่แปลกแยกของบุคคล  (Personal  Integrative  Needs)  ความต้องการการ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  
(Social  Integrative  Needs)  และความต้องการที ่จะปลดปล่อยจากความตึงเครียด  (Tension-Free  Needs)  
โดยนำเสนอในรูปแบบของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดังตารางที่ 12 
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ตารางที ่12  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊ก เดอะบอดี้  ช็อป  
ประเทศไทย ของกลุ่มตัวอย่าง 

ความพึงพอใจในตราสินค้าผ่านการใช้งานเฟซบุ๊ก �̅� S.D. การแปลความหมาย 
1. ความต้องการที่จะรู้ 3.83 0.72 มาก 

     - ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของตราสินค้าเดอะบอดี้  
       ช็อป  ในเรื่องที่สนใจ 

3.82 0.77 มาก 

     - ทำให้เข้าใจข้อมูลข่าวสารของตราสินค้าเดอะบอดี้ช็อป 3.84 0.76 มาก 
2. ความต้องการด้านอารมณ์ 3.57 0.79 มาก 
     - ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน 3.55 0.84 มาก 
     - ทำให้มีอารมณ์ร่วมไปกับตราสินค้าเดอะบอดี้  ช็อป 3.60 0.87 มาก 
3. ความต้องการการไม่แปลกแยกของบุคคล 3.48 0.81 มาก 
     - ทำให้สะท้อนความเป็นตัวเองได้ชัดเจน 3.47 0.91 มาก 
     - ทำให้มีต้นแบบที่สามารถเอาไปใช้ต่อ/ทำตามได้ 3.49 0.84 มาก 
4. ความต้องการการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 3.76 0.82 มาก 
     - เป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นร่วมกับคนอื่น 3.66 0.94 มาก 
     - เป็นสื่อกลางในการสื่อสารที่ดีระหว่างตราสินค้า 
       เดอะบอดี้  ช็อป  กับผู้บริโภค 

3.86 0.86 มาก 

5. ความต้องการที่จะปลดปล่อยจากความตึงเครียด 3.32 0.78 ปานกลาง 
     - ทำให้รู้สึกคลายเครียด 3.40 0.79 ปานกลาง 
     - ทำให้ได้พักจากปัญหาต่างๆ  ที่เจอในชีวิตประจำวัน 3.24 0.88 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.59 0.66 มาก 
 จากตารางที่ 12 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย  
อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.59  ซึ่งในรูปแบบความต้องการต่างๆ  มีค่าดังนี้  ความต้องการที่จะรู้  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย3.83 ความต้องการด้านอารมณ์  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.57  ความต้องการการไม่แปลกแยกของบุคคล  
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.48  ความต้องการการ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.76  
และความต้องการที่จะปลดปล่อย จากความตึงเครียด  ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.32 
 เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  กลุ ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  
ประเทศไทยโดยเมื่อเข้าใช้งานทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของตราสินค้าเดอะบอดี้  ช็อป  ในเรื่องที่สนใจ  อยู่ในระดับมาก  
มีค ่าเฉลี ่ย 3.82  ทำให้เข ้าใจข้อมูลข่ าวสารของตราสินค้าเดอะบอดี ้  ช ็อป  อยู ่ในระดับมาก  มีค ่าเฉลี ่ย 3.84  
ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.55  ทำให้มีอารมณ์ร่วมไปกับตราสินค้า เดอะบอดี้  ช็อป  อยู่ในระดับมาก  
ม ี ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย  3 . 6 0   ท ำ ให ้ ส ะท ้ อ นค ว า ม เ ป ็ น ต ั ว เ อ ง ไ ด ้ ช ั ด เ จ น   อ ย ู ่ ใ น ร ะด ั บ ม าก   ม ี ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย  3 . 4 7 
ท ำ ใ ห ้ ม ี ต ้ น แ บ บ ท ี ่ ส า ม า ร ถ เ อ า ไ ป ใ ช ้ ต ่ อ / ท ำ ต า ม ไ ด ้   อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ม า ก   ม ี ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย  3 . 4 9  
เป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นร่วมกับคนอื ่น  อยู ่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี ่ย 3.66  เป็นสื ่อกลางในการสื ่อสาร  
ที ่ด ีระหว่างตราสินค้าเดอะบอดี ้  ช ็อป  กับผู ้บริโภค  อยู ่ในระดับมาก  มีค ่าเฉลี ่ย 3.86  ทำให้ร ู ้ส ึกคลายเครียด  
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อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.40  และทำให้ได้พักจากปัญหาต่างๆ   ที่เจอในชีวิตประจำวัน  อยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ย 3.29  

  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้ ช็อป  ประเทศไทย 

การวิเคราะห์ความพึงพอใจในตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้ ช็อป  ประเทศไทย  
เป็นการประเมินการตอบรับสื่อในเชิงบวกผ่านแนวคิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ  ซึ่งประกอบด้วย  5  
รูปแบบความต้องการดังนี้  ความต้องการที่จะรู้  (Cognitive  Needs)  ความต้องการด้านอารมณ์  (Affective  Needs)  
ความต้องการการไม่แปลกแยกของบุคคล  (Personal  Integrative  Needs)  ความต้องการการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  
(Social  Integrative  Needs)  และความต้องการที่จะปลดปล่อยจากความตึงเครียด  (Tension-Free  Needs)  
โดยนำเสนอในรูปแบบของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดังตารางที่ 13 

ตารางที ่13  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  
ประเทศไทย ของกลุ่มตัวอย่าง 

ความพึงพอใจในตราสินค้าผ่านการใช้งานเฟซบุ๊ก �̅� S.D. การแปลความหมาย 

1. ความต้องการที่จะรู้ 3.83 0.72 มาก 

     - ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของตราสินค้าเดอะบอดี้  
       ช็อป  ในเรื่องที่สนใจ 

3.82 0.77 มาก 

     - ทำให้เข้าใจข้อมูลข่าวสารของตราสินค้าเดอะบอดี้  
        ช็อป 

3.84 0.76 มาก 

2. ความต้องการด้านอารมณ์ 3.57 0.79 มาก 

     - ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน 3.55 0.84 มาก 

     - ทำให้มีอารมณ์ร่วมไปกับตราสินค้าเดอะบอดี้  ช็อป 3.60 0.87 มาก 

3. ความต้องการการไม่แปลกแยกของบุคคล 3.48 0.81 มาก 

     - ทำให้สะท้อนความเป็นตัวเองได้ชัดเจน 3.47 0.91 มาก 

     - ทำให้มีต้นแบบที่สามารถเอาไปใช้ต่อ/ทำตามได้ 3.49 0.84 มาก 

4. ความต้องการการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 3.76 0.82 มาก 

     - เป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นร่วมกับคนอื่น 3.66 0.94 มาก 

     - เป็นสื่อกลางในการสื่อสารที่ดีระหว่างตราสินค้า 
       เดอะบอดี้  ช็อป  กับผู้บริโภค 

3.86 0.86 มาก 

5. ความต้องการที่จะปลดปล่อยจากความตึงเครียด 3.32 0.78 ปานกลาง 

     - ทำให้รู้สึกคลายเครียด 3.40 0.79 ปานกลาง 

     - ทำให้ได้พักจากปัญหาต่างๆ  ที่เจอในชีวิตประจำวัน 3.24 0.88 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.59 0.66 มาก 
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จากตารางที่ 13 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊ก เดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย  
อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.59  ซึ่งในรูปแบบความต้องการต่างๆ  มีค่าดังนี้  ความต้องการที่จะรู้  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ม ี ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย  3 . 8 3   ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ด ้ า น อ า ร ม ณ ์   ภ า พ ร ว ม อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ม า ก   ม ี ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย  3 . 5 7  
ความต ้องการการไม ่แปลกแยกของบ ุคคล  ภาพรวมอย ู ่ ในระด ับมาก  ม ีค ่า เฉล ี ่ย 3.48  ความต ้องการการ  
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.76  และความต้องการที่จะปลดปล่อย  จากความตึงเครียด  
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.32 

 เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  กลุ ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  
ประเทศไทย โดยเมื่อเข้าใช้งานทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของตราสินค้าเดอะบอดี้  ช็อป  ในเรื่องที่สนใจ  อยู่ในระดับมาก  
มีค ่าเฉลี ่ย 3.82  ทำให้เข ้าใจข้อมูลข่าวสารของตราสินค้าเดอะบอดี ้  ช ็อป  อยู ่ในระดับมาก  มีค ่าเฉลี ่ย 3.84  
ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.55  ทำให้มีอารมณ์ร่วมไปกับตราสินค้า เดอะบอดี้  ช็อป  อยู่ในระดับมาก  
ม ี ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย  3 . 6 0   ท ำ ให ้ ส ะท ้ อ นค ว า ม เ ป ็ น ต ั ว เ อ ง ไ ด ้ ช ั ด เ จ น   อ ย ู ่ ใ น ร ะด ั บ ม าก   ม ี ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย  3 . 4 7  
ท ำ ใ ห ้ ม ี ต ้ น แ บ บ ท ี ่ ส า ม า ร ถ เ อ า ไ ป ใ ช ้ ต ่ อ / ท ำ ต า ม ไ ด ้   อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ม า ก   ม ี ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย  3 . 4 9  
เป ็นช ่องทางในการแสดงความค ิดเห็นร ่วมกับคนอื ่น  อยู ่ ในระดับมาก  ม ีค ่าเฉล ี ่ย 3.66  เป ็นส ื ่อกลางในการ  
สื่อสารที่ดีระหว่างตราสินค้าเดอะบอดี้  ช็อป  กับผู้บริ โภค  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.86  ทำให้รู ้สึก  คลายเครียด  
อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.40  และทำให้ได้พักจากปัญหาต่างๆ   ที่เจอในชีวิตประจำวัน  อยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ย 3.29  

 

อภิปรายผล 
การรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณค่าของตราสินค้าจากผู้บริโภค  ผ่านประสบการณ์  

ท ั ศ น ค ต ิ แ ล ะ พ ฤ ต ิ ก ร ร ม   ( S c h u l t z   a n d   B a r n e s   อ ้ า ง ถ ึ ง ใ น   อ ร ช ุ ม า   น ิ ล ว ง ศ ์ ,  2 5 5 2 ) 
หากพิจารณาสื่อที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อการรับรู้ตราสินค้าแล้วนั้นการแสวงหาความพึงพอใจจากเหตุผลที่แตกต่างกัน  (Gallion,  
2010) จะอธิบายถึงความต้องการของผู ้บริโภคและระดับการตอบสนองการใช้สื ่ออย่างมีประสิทธิภาพ  ขององค์กรได้  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงอภิปรายผลภายใต้วัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย 
จากการศ ึกษาพฤต ิกรรมของผ ู ้บร ิ โภคผ ่านการใช ้ส ื ่อเฟซบ ุ ๊กเดอะบอด ี ้   ช ็อป  ประเทศไทย พบว่า 

จุดประสงค์หลักอันดับหนึ ่งในการเข้าใช้งานเฟซบุ ๊กเดอะบอดี ้  ช็อป  ประเทศไทย นั ้นเพื ่อค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์  
ก ่อนตัดส ินใจซ ื ้อม ีท ัศนคติต ่อตราส ินค ้าเดอะบอดี ้   ช ็อป  ประเทศไทย  โดยผ ู ้บร ิโภ คมีประสบการณ์โดยตรง 
และประสบการณ์ในอดีต  ทัศนคติที ่มีต่อผลิตภัณฑ์ จะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น  
ตัวอย่างการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงของผู ้บริโภค  ดังนั ้นแม้ว่านักการตลาดจะใช้เครื ่องมือ  
สื่อสารการตลาด  ชี้ว่าผลิตภัณฑ์เยี่ยมยอดเท่าใดก็ตาม  แต่เมื่อผู้บริโภคได้ทดลองใช้ตัวเอง  แล้วพบว่า  ผลิตภัณฑ์มีปัญหา  
ผ ู ้บร ิ โภคก ็จะไม ่ซ ื ้อส ินค ้าน ั ้นอ ีก อ ิทธ ิพลจากครอบคร ัวและเพ ื ่อนเป ็นแหล ่งท ี ่สำค ัญต ่อการ  สร ้างค ่าน ิยม  
และความเชื่อถือของบุคคล  ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า  โดยเฉพาะ ในวัยเด็กและวัยรุ่น 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  บัณฑิต  รอดทัศนา  (2554)  ที ่ผลการวิจ ัยอธิบายถึงพฤติกรรมของผู ้ใช้งาน 
เฟซบุ๊กตราสินค้าที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย  และยังมีงานวิจัยของ Taylor  Michelle  Smith  (2014)  
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ได้อธิบายว่าผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้เนื้อหา  ที่เกี่ยวกับโปรโมชั่นและของรางวัล  
ทั้งนี้ในเนื้อหาดังกล่าวช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตราสินค้า  เดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย  ได้เป็นอย่างดี  
กระตุ ้นให้เกิดความความต้องการซื ้อของผู ้บริโภคมากขึ ้น  ด้วยการ นำเสนอข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ ในการตัดสินใจ 
เมื่อเข้าใช้งานเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย  ถือได้ว่าสื่อเฟซบุ๊กเป็นช่องทางการสื่อสารที่ส่งเสริมให้เกิดยอดขายสินค้า 
และบร ิการตามเป ้าหมายขององค ์กรธ ุรก ิจได ้อ ีกช ่องทางหนึ ่ง  อ ีกท ั ้งการนำเสนอเน ื ้อหาเก ี ่ยวก ับตราองค์กร  
ที่ผู ้บริโภคให้ความสนใจเป็นอันดับสุดท้ายนั ้น  ช่วยอธิบายให้ชัดเจนยิ ่งขึ ้นว่าเฟซบุ๊กเด อะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย  
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด มากกว่าการประชาสัมพันธ์ด้านภาพลักษณ์องค์กรอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย 
จากผลการศึกษาการรับรู ้ตราสินค ้าผ ่านสื ่อ เฟซบุ ๊กเดอะบอดี ้  ช ็อป  ประเทศไทย  พบว่า ผ ู ้บร ิโภคมี  

ภาพรวมของการรับรู้ตราสินค้าในระดับมาก  ซึ่งการรับรู้ด้านการใช้งานมีค่าการรับรู้สูงสุด  โดยเฉพาะการรับรู้ว่า  เดอะบอดี้  
ช็อป  ประเทศไทย  มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 

สำหรับการรับรู ้ตราสินค้าที ่ เก ิดจากความรู ้ส ึกของผู ้บร ิโภคในแง่ม ุมทางกายภาพและวิธ ีการสื ่อสารนั้น  
จะส่งถึงประสบการณ์ที่ผู้บริโภคจะมีต่อตราสินค้านั้นด้วย  (บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ, 2548)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง  ของสิ่งที่เรยีกว่า  
“ตราส ิ นค ้ า ”   โดย เดอะบอด ี ้   ช ็ อป   ประ เทศ ไทย   ได ้ ส ื ่ อ ส า ร เก ี ่ ย วก ั บผล ิ ตภ ัณฑ ์ และบร ิ กา ร อย ่ า ง 
ชัดเจนผ่านสื ่อเฟซบุ๊กที ่ส่งเสริมการรับรู ้ของผู ้บริโภคในประเด็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์  เห็นได้จากผลการวิจัยด้าน  
การรับรู้ว่าเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย  มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและทัศนคติที่ผู้บริโภค มองว่าตราสินค้าเดอะบอดี้  ช็อป  
ประเทศไทย  เป็นตราสินค้าที่เน้นส่วนผสมจากธรรมชาติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เกตุวดี  สมบูรณ์ทวี  และคณะ (2558)  
ท ี ่ ผ ู ้ บ ร ิ โ ภ คมอ ง ว ่ า ผ ล ิ ตภ ัณ ฑ ์ ค ุ ณ ภ าพส ู ง ข อ ง เ ดอ ะบอ ด ี ้   ช ็ อ ป   ป ร ะ เทศ ไทย   เ ป ็ น ส ่ ว นหน ึ ่ ง ข อ ง 
การรับรู ้การดำเนินธุรกิจสีเขียวของตราสินค้าเดอะบอดี ้  ช ็อป  ประเทศไทย  อันมีความสัมพันธ์จ ากปัจจัยด้าน 
การสื ่อสารการตลาดกับผู ้บริโภค  ซึ ่งเฟซบุ ๊กเดอะบอดี ้  ช็อป  ประเทศไทย  ก็เป็นสื ่ออีกช่องทางหนึ ่งขององค์กร  
ท ี ่ สามารถว ัดการร ับร ู ้ ตราส ินค ้าของผ ู ้บร ิ โภคได ้   โดยการร ับร ู ้ ตราส ินค ้า เดอะบอด ี ้   ช ็อป  ประเทศไทย  
ผ ่ านส ื ่ อ เฟซบ ุ ๊ กน ี ้ จ ะนำ ไปส ู ่ ค ว ามต ้ อ งการซ ื ้ อ ผล ิ ตภ ัณฑ ์ ของ เดอะบอด ี ้  ช ็ อป   ประ เทศไทย  ง ่ า ยขึ้ น 
ช่วยให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จด้านการตลาดด้วยการสื่อสารผ่านสื่อเฟซบุ๊กที่ถือเป็นสื่อใหม่ของกลุ่ม 
ผู้บริโภคในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในตราสินค้าของผูบ้ริโภคผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย 
จากผลการศ ึกษาความพ ึงพอใจในตราส ินค ้าผ ่านส ื ่อ เฟซบ ุ ๊ก เดอะบอด ี ้   ช ็อป  ประเทศไทย พบว่า 

ผู ้บริโภคมีภาพรวมความพึงพอใจในระดับมาก  โดยมีความต้องการที่จะรู ้มากที่สุด  ซึ ่งเมื ่อเข้าใช้งานแล้วทำให้เข้าใจ  
ข้อมูลข่าวสารของตราสินค้าและทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของตราสินค้าในเรื่องที่สนใจ  มีค่าความพึงพอใจ อยู่ในระดับสูง 

การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที ่ผู ้ร ับสารแสวงหาจากสื ่อและเนื ้อหาสารอย่างเจาะจง เพื ่อสร้างความ  
พึงพอใจให้แก่ตนเองนั ้น  (Katz,  Blumer  and  Gurvitch  อ้างถึงใน  ธัญญ์ชยา  อ่อนคง, 2553)  จะเกิดขึ้น 
ภายใต้ความต้องการที ่แต่ละบุคคลมีจุดประสงค์การใช้สื ่อเพื ่อหาประโยชน์ในลักษณะที่แตกต่างกัน  สำหรับผู้ใช้งาน  
เฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย  มีลักษณะการใช้สื ่อช่องทางนี ้เพื ่อการรับรู ้ข้อมูลข่าวสารอันจะเป็นประโยชน์  
ในกระบวนการตัดสินใจซื ้อ  และลักษณะพื ้นฐานของเฟซบุ ๊กประเภทแฟนเพจที่เป็นพื ้นที ่สำหรับผู ้บริโภคที ่มีสนใจ 
ในตราสินค้าเหมือนกันมารวมตัวอยู ่ด ้วยกัน  จะส่งเสริมให้เกิดการติดตาม  แสดงความคิดเห็น  แชร์ข ้อมูลและ  
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ร่วมพูดคุยระหว่างกันภายในพื ้นที ่เฟซบุ ๊กเดอะบอดี ้  ช็อป  ประเทศไทย  นำไปสู ่การสร้างคุณค่ าตราสินค้าในใจ 
ผู ้บริโภคในลำดับต่อไป เมื ่อผู ้บริโภคที่ใช้งานเฟซบุ๊กมีความพึงพอใจในการสื่อสารของตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กนี ้แล้ว  
ก็จะส่งผลเชิงบวกกับความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าสินได้อีกด้วย  (พีรพัฒน์  ตุลยาเดชานนท์, 2555) 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การรับรู้ตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้าของผูบ้ริโภคผ่านสื่อ  
เฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์การรับรู้ตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้าของผู้บริโภคผ่านสื่อเฟซบุ๊กเดอะ 
บอดี ้ช ็อป ประเทศไทย พบว่าม ีความสัมพันธ ์ เช ิงบวกกับความพึงพอใจในตราสินค ้าหากส่งเสร ิมให ้ม ีการร ับรู้  
ตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊ก เดอะ บอดี้ช็อป ประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นจะสามารถสร้างความพึงพอใจในตราสินค้า ของลูกค้าเพิ่มขึ้น 
ดังนี้  

1.เน้นการถ่ายรูปที ่ทำให้ส ินค้าดูโดดเด่น –ไม่ว ่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตามแต่หากว่าได้ม ีการนำมา 
ขายบนโลกออนไลน์แล้วสิ ่งแรกที ่ล ูกค้าจะเห็นได ้ก ็ค ือภาพของสินค้าชนิดนั ้นๆ เมื ่อเป็นเช ่นนี ้ส ิ ่งที ่จะดึ งดูดใจ 
พร้อมทำให้ลูกค้าเกิดความสะดุดตามากที่สุดนั่นก็คือภาพของสินค้าที ่ต้องเด่นชัด สวยงาม เมื ่อเป็นเช่นนี้การถ่ายรูป  
สินค้าให้ดูโดดเด่นจึงเป็นตัวที่จะช่วยให้คนเกิดความสนใจในสินค้าตัวนั้นมากยิ่งขึ้นด้วย 

2. สร ้ างคำโฆษณาท ี ่น ่ า เช ื ่ อถ ือ  ไม ่ เก ินความเป ็นจร ิ ง  –  ไม ่ ว ่ าจะเป ็นส ินค ้ าชน ิดใดก ็ตามการใช้  
คำโฆษณาต่างก็ต้องมีด้วยกันทั ้งสิ ้น ถึงกระนั ้นการเลือกใช้คำโฆษณาในการขายสินค้าออนไลน์ก็ควรเป็นคำโฆษณา  
ที ่นำเสนอถึงต ัวส ินค ้าแต่พองาม ไม ่ได ้ม ีความสนับสนุนหรือบ ่งบอกสรรพคุณจนเกินความเป็นจร ิงมากเก ินไป 
เพราะหากมันโอเวอร์คนก็จะรู้สึกไม่อยากสนใจไปโดยปริยาย 
  3. พยายามหารีวิวสินค้าของตนเองจากผู ้ใช้จริงมานำเสนอ–การที ่ล ูกค้าได้เห็นรีว ิวสินค้าว่าเมื ่อมีการใช้  
แล้วได้ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการจะเลือกซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดีเพราะความรู้สึกของลูกค้าจะรู้
สึกว่าเคยมีคนใช้สินค้าแล้วและมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีย่ิงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อสินค้าได้อีกหลายเท่าตัว 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  ผลจากการวิจัยสามารถนำมาจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติ 

1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย ในระดับต่ำ  
การร ับร ู ้ ตราส ินค ้าด ้านการม ีปฏ ิส ัมพ ันธ ์   อย ู ่ ในระด ับน ้อยท ี ่ ส ุด  และความพ ึงพอใจในตราส ินค ้าภายใต้  
ความต้องการที ่จะปลดปล่อยจากความตึงเครียดที ่ได้รับความพึงพอใจน้อยที ่สุดนั ้น  องค์กรควรสร้างความน่าสนใจ 
ในการสื ่อสารลักษณะต่างๆ  กับผู ้บริโภคที ่ใช ้งานเฟซบุ ๊กเดอะบอดี ้ ช ็อป  ประเทศไทย  มากขึ ้น  พร้อมทั ้งเพิ่ม  
การนำเสนอเนื ้อหาที ่มีความบันเทิงและสร้างการตอบโต้ระหว่างผู ้บริโภคที ่เป็นผู ้ใช้งานเฟซบุ ๊ก  เพื ่อดึงดูดให้เกิด 
ความถี่ในการใช้งานและส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่จะนำมาซึ่ง ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ มีต่อตราสินค้าได้ 

2. จากความสนใจมากท ี ่ ส ุ ดของผ ู ้ บร ิ โภคท ี ่ เ ข ้ า ใช ้ ง าน เฟซบ ุ ๊ ก เดอะบอด ี ้   ช ็ อป   ประ เทศไทย  
เพ ื ่อค ้นหาข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์ก ่อนต ัดส ินใจซ ื ้อ  โดยให ้ความสนใจก ับเ น ื ้อหาประเภทโปรโมช ั ่นมากท ี ่ส ุดนั้น  
องค์กรควรใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการกระตุ้นยอดขายด้วยการส่งข้อมูลข่าวสารอย่างเจาะจงที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค  
ทั้งทางด้านราคาและสิทธิพิเศษอื่นๆ  เพื่อจูงใจให้ผู้ที่ใช้งานเฟซบุ๊กเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย  เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 
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ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาครั้งต่อไป  ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของตราสินค้าเดอะบอดี้  
ช ็ อ ป   ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ส า ม า ร ถ อ ธ ิ บ า ย ใ น ม ุ ม ม อ ง ผ ู ้ ส ่ ง ส า ร  ภ า ย ใ ต ้ ป ร ะ เ ด ็ น  ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร
ขององค์กรที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านสื่อเฟซบุ๊กได้ 

2. ประเด็นการรับรู ้ตราสินค้าและความพึงพอใจในตราสินค้าผ่านสื ่อเฟซบุ ๊กนั ้น ควรเพิ ่มการเปรียบเทียบ  
ระหว่างตราสินค้าในตลาดเดียวกัน  ซึ ่งสำหรับตราสินค้าเดอะบอดี ้  ช็อป  ประเทศไทย นั ้นควรวิจ ัยเปรียบเทียบ  
ก ับตราสินค ้าออรินจ ิ  ท ี ่ม ีความใกล้เค ียงก ันของตำแหน่งตราสินค ้าในตลาดเดียวกัน  อย่างช ัดเจน  เพื ่อให้ได้  
ผลการวิจัยที่สามารถอธิบายได้กว้างกว่าการศึกษาเจาะจงเพียงตราสินค้าเดียว 

3. จ า ก ผ ล ก า ร ว ิ จ ั ย ค ร ั ้ ง น ี ้ เ ป ็ น ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร ว ิ จ ั ย ด ้ ว ย ร ู ป แ บ บ ก า ร ว ิ จ ั ย เ ช ิ ง ป ร ิ ม า ณ 
เพ ื ่อให ้ได้ข ้อม ูลการว ิจ ัยเก ี ่ยวก ับผ ู ้บร ิ โภค  หากม ีผ ู ้ว ิจ ัยท ี ่สนใจว ิจ ัยเพ ิ ่มเต ิมในประเด ็นการร ับร ู ้ตราส ินค้า  
และความพึงพอใจในตราสินค้า  ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ  ปัจจัย  
ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินค้าเดอะบอดี้  ช็อป  ประเทศไทย 

 

เอกสารอ้างอิง 
กมล ชัยวัฒน์. (2559). การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด. กรุงเทพมหานคร: แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล  
 เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซี. 
กฤติน ยังปรีชา. (2554). เปลี่ยนตัวเองให้เป็นดาวดังบนโลกออนไลน์. กรุงเทพฯ: ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์. 
กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยธุยา. (2558). การตลาดกึ่งสำเร็จรูป. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด  
 (มหาชน). 
กุณฑลี รื่นรมย์. (2558). Corporate Brand Success Valuation. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ไซ 
 เบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด. 
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, จินตจุฑา อยู่ทอง และชวนศิริ ธรรมชาติ. (2559). อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม  

ออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า Maybelline ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร.  
วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย, 12(1), 1052-1063. 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, พิมพ์จันทร์ ฉินทปรปักษ์, และยุรี ซางสุภาพ. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้การดำเนิน  
ธุรกิจสีเขียวของตราสินค้าเดอะ บอดี้ ช็อป สาขาศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ. สืบค้นเมื่อ 22  
มีนาคม 2565, จาก http://www.info.ms.su.ac.th. 

ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์  
 มหาวิทยาลัย. 
ธัญญ์ชยา อ่อนคง. (2553). พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ การเข้าร่วมและความพึงพอใจต่อกิจกรรมStarpics ฟุต  

ฟิตFor Film ของนักศึกษาในเขตกทม. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 
ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์. (2554). ความพึงพอใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อประโยชน์ของสมาร์ทโฟน.  

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
นภัค จิตศานติกุล. (2557). พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์  



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

689 
 

 แอนนิเมชั่นของกลุ่มโอตาค.ุ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
บัณฑิต รอดทัศนา. (2554). พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและความพึงพอใจต่อการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่าน 
 เฟซบุ๊กคิง เพาเวอร์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 
บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ. (2548). รู้เท่าทันแบรนด์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มติชน. 
ปรมะ สตะเวทิน. (2541). การสื่อสารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด  

ภาพพิมพ์.ผู้จัดการออนไลน์. (2559) รวม 10 แบรนด์ความงามระดับโลกที่มียอดขายถล่มถลายมากที่สุด
เครื่องสำอางระดับโลก. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2565, จาก https://mgronline.com 

พันธุ์ทิพา  หอมทิพย์. (2564). สื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2565,  จาก   
 https://dl.parliament.go.th 
พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์. (2555). การเปิดรับข้อมูลข่าวสารความพึงพอใจ และความภักดีต่อตราสินค้าของ  

สมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้าในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ภุชงค์ บุญเอี่ยม. (2551). ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการรถประจำทางด่วนพิเศษBRT  

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
มีนา อ่องบางน้อย. (2553). คุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ และความพึงพอใจ ที่มีผลต่อความภักดีต่อ  

ตราสินค้า CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ). วิทยานิพนธ ิ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
เมธา เกรียงปริญญากิจ, เตฌิน โสมคา และปวัตน์ เลาหะวีร์. (2553). Marketing on Facebook ฉบับพื้นฐาน.  

นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. 
วัชราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์. (2557). การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านเฟซบุ๊กที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอาง  

ในประเทศไทย.  สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2565, จาก http://www.tci-thaijo.org/index.php/stou- 
sms-pr/article/view/30340 

วรภัทร จัตุชัย. (2548). การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
 ราชภัฏสวนดุสิต. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
วิทวัส ชัยปราณี. (2548). Creative Brand สร้างแบรนด์อย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มติชน. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และปณิศา มีจินดา. (2554). การบริหารตราเชิงกลยุทธ์และการสร้างคุณค่าตรา.  

กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จำกัด. 
ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์. (2554). ทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์:กรณีศึกษา  

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

ศรีกัญญา มงคลศิริ. (2547). Brand Management. กรุงเทพมหานคร: Higher Press. 
สมพงษ์ สุวรรณจิตสกุล. (2550). คัมภีร์ แห่งแบรนด์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ ผู้จัดการ. 
สมภพ ติรัตนะประคม. (2542). พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์กับการเลือกท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตของนัก  

ท่องเที่ยวชาวไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 
สุภวัฒน์ สงวนงาม. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ของ  

ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น. 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2533). การสื่อสารกับสังคม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

https://mgronline.com/


การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

690 
 

อดุล จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
อรวรรณ หาญพิทักษ์พงศ์. (2553). คุณลักษณะและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการรับรู้ คุณค่าตราสินค้า  

ของผู้ใช้บริการธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 
อรชุมา นิลวงศ์. (2552). การใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อการตลาดและคุณค่าตราสินค้า. วิทยานิพนธ์ปริญญา  

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

691 
 

ความพึงพอใจต่อสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประชาชนในตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี
Satisfaction for Elderly Pension Benefits of Citizens in Na Phu Subdistrict,  

Phen District, Udonthani         
กรวิภา  เวียงอินทร์1 และ โชคชัย  เดชรอด1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา  (1) ลักษณะทั่วไปของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในตำบล นาพู่  อำเภอเพ็ญ  
จังหวัดอุดรธานี  (2) พฤติกรรมการใช้เงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุในตำบลนาพู่  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  (3) ความพึง
พอใจต่อสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในตำบลนาพู่  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  จำนวน 328 คน สุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 53.40 เพศชายร้อยละ 46.60 มีอายุเฉลี่ย  71.43 ปี ( SD 
=7.43) มีสถานภาพสมรสแล้วร้อยละ 76.80 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 72.60 จำนวนสมาชิกในครัวเรือนอาศัย
อยู่ด้วยกัน 2-5 คน ร้อยละ 58.80 สมาชิกในครัวเรือนที่มีงานทำ 3 คน ร้อยละ 40.90  วิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิร้อยละ  94.50 ผู้สูงอายุมีรายได้อื่นนอกจากเบี้ยยังชีพร้อยละ 72.90 รายได้อื่นที่ได้รับ
มาจากลูกหลานร้อยละ 77.40 ได้จากการทำงานรับจ้างร้อยละ 10.40 ได้จากการทำการเกษตรร้อยละ 12.20  ได้รับบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ  94.20  รายได้รวมท่ีได้รับมีความเพียงพอต่อการดำรงชีวิตร้อยละ  82.00   

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการใช่จ่ายดังนี้  1) ซื้ออาหารร้อยละ 20.90  2) ซื้อของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันร้อยละ 
18.60 3) ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าร้อยละ 17.30 4) ค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 16.90  5) ซื้อเครื่องนุ่งห่มร้อยละ 13.70  6) ค่า

เดินทางร้อยละ 10.70  ระดับความพึงพอใจต่อสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ 4.90) เมื่อแบ่ง

ระดับความพึงพอใจเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  1) ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  (𝑥̅ 4.94)  และด้าน

ความสะดวกรวดเร็ว   (𝑥̅ 4.94)  2) ด้านความพอเพียง (𝑥̅ 4.84) ผลการวิจัยเสนอแนะให้รัฐบาลควรปรับเพิ่มเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจตามโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ  โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีอัตราเงินเฟ้อ  
ค่อนข้างสูง 

 
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

Abstract 
 

 The purposes of the research were (1) to study the general characteristics of the elderly receiving 
pension benefits in Na Phu Subdistrict, Phen District, Udonthani, (2) to study the behaviors of using the 
elderly pension benefits (3) to study the satisfaction towards the elderly pension benefits. The research 
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instruments were questionnaires. The sample consisted of 328 elderly citizens with more than 60 years of 
age in Na Phu sub-district, Phen District Udonthani. The sample was selected by simple randomization. The 
data were statistically analyzed by percentage, average and standard deviation.   

The research found that the sample was 53.4 percent female and 46.6 percent male. The average 
age was 71.43 years (SD. 7.43). 76.8 percent were married. 72.6 percent graduated with primary school level. 
58.8 percent had household members of 2 – 5 people. 40.9 percent had 3 household members with jobs. 
The method of receiving the benefits was mainly via bank transfer (94.5%). 72.9 percent of the elderly had 
other sources of income apart from the elderly pension benefits. 77.4 percent was from the children and 
10.4 percent was from their jobs. 12.20 percent was from agriculture proceeds. 94.20 percent of the sample 
had the state welfare card. 82 percent indicated that the benefits were enough for normal life. 
 The elderly had the following expenses: 1) 20.90% food 2) 18.6 percent for person care stuffs, 3) 
17.30% for utilities (water, electricity bills) 4) 16.9% for hospitals 5) 13.70%v for clothing and 6) 10.7% for 

travel. The satisfaction level towards the elderly pension benefits generally ranked as highest (𝑥̅ 4.90). The 

satisfaction level by aspects sorted the level from highest to lowest as follows. 1) Information services (𝑥̅ 

4.94) and convenience (𝑥̅ 4.94), 2) Adequacy (𝑥̅ 4.84). The research results suggest that the government 
increase the contingency benefit amount according to the elderly pension benefits to be adequate for a 
living especially with the current economic situation of high inflation rate. 
 
Keywords: Satisfaction, Elderly pension benefit 
 

บทนำ 
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือ สวัสดิการที่รัฐมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นับว่าเป็นอีกสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
ที่ภาครัฐได้จัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดำรงชีวิตในแต่ละเดือน  เมื่อรัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน 
เดือนละ 200 บาท นับเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต่อมา พ.ศ. 2549 
คณะรัฐมนตรีได้ปรับเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นคนละ 500 บาทต่อเดือนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้  (วรนาถ พรหมศวร, 
2559) 
 ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ 2565 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการปรับเพิ่ม  เบี้ยผู้สูงอายุขึ้น  โดยปรับแบบเป็นขั้นบันได  
อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  700 บาทต่อเดือน  อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  850 บาทต่อเดือน  อายุ 
80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อเดือน อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,250 บาทต่อเดือน (รัฐบาล
ไทย,2565.)  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่ายให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ  ในขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาพู่จะมีผู้ให้บริการหลัก 3 หน่วยงาน  ได้แก่ 1) รัฐบาลกลาง  2) องค์การบริหารส่วนตำบล  3) ธนาคาร คือ 
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ใน 3 ประการหลักได้แก่ 1) 
ด้านความสะดวกรวดเร็ว 2) ด้านความพอเพียง  3) ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจต่อ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประชาชนในตำบลนาพู่  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  เนื่องจากความพึงพอใจ  หมายถึง รัก 
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ชอบใจ พอใจ และพึงใจ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2554)  การวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ  สามารถนำมา
ปรับปรุงการให้บริการตามนโยบายภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของประชาชนเจ้าของประเทศ  ตามหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ในตำบลนาพู่  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

จำนวน 1,827 คน (องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่,2565) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จำนวน 328 คน ซึ่งกำหนดขนาดตัวอย่างโดยสูตร 
Yamane ที่ระดับความคาดเคลื่อน 0.05 ทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับฉลากไม่ทดแทน 

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนได้แก่ส่วนที่ 1 เป็นคำถามด้านปัจจัยส่วนบุคคลและครัวเรือน
ของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน  7 ข้อคำถาม เป็นคำถามเลือกตอบ 4 ข้อคำถาม ได้แก่ เพศ  สถานภาพสมรส  ระดับ
การศึกษา  วิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เป็นคำถามให้เติมคำในช่ องว่าง 3 ข้อคำถาม ได้แก่  อายุ จำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือน  สมาชิกในครัวเรือนที่มีงานทำ ส่วนที่ 2 เป็นคำถามด้านปัจจัยด้านรายได้ของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน 5 
ข้อคำถาม  เป็นคำถามเลือกตอบ 2 ข้อคำถาม ได้แก่  รายได้อื่นนอกจากสวัสดิการจากรัฐ  สวัสดิการอื่นที่ได้รับนอกจากเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ เป็นคำถามให้เติมคำในช่องว่าง 2 ข้อคำถาม ได้แก่  รายได้อื่นนอกจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ข้อเสนอแนะต่อ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส่วนที่ 3 เป็นคำถามด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ  จำนวน 1 ข้อคำถาม 
เป็นคำถามเลือกตอบ  ได้แก่  การใช้จ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ส่วนที่ 4 เป็นคำถามวัดความพึงพอใจต่อสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ของผู้สูงอายุ  3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสะดวกรวดเร็ว 2) ด้านความพอเพียง 3) ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  จำนวน 6 
ข้อคำถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ นำแบบสอบถามไปทดลอง กับผู้ที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลใกล้เคียงกับกลุ่ มตัวอย่างที่จะศึกษา 
จำนวน 35 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับได้ค่า Alpha เท่ากับ 0.712 

วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้โปรแกรม SPSS for Window ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 
 1) ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นเพศหญิงร้อยละ 53.40  อายุเฉลี่ย  71.43 ปี (SD =7.43)  มีสถานภาพสมรสแล้วร้อยละ 
76.80 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 72.60 จำนวนสมาชิกในครัวเรือนอาศัยอยู่ด้วยกัน 2-5 คน ร้อยละ 58.80 
สมาชิกในครัวเรือนที่มีงานทำ 3 คน ร้อยละ 40.90  วิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มี
สิทธิร้อยละ  94.50  รายได้อื่นนอกจากสวัสดิการจากรัฐได้มาจากลูก-หลานร้อยละ 77.40 จำนวน 4,000 -6,700 บาทต่อ
เดือน ร้อยละ 72.90  สวัสดิการอื่นนอกจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ  94.20  รายได้ที่ได้รับโดยรวม
มีความเพียงพอต่อการดำรงชีวิตร้อยละ 85.10   
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 2) ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การซื้ออาหารร้อยละ 20.90 ซื้อของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันร้อยละ 18.60 ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าร้อยละ 17.30   
 3) ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ 4.90) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 3 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ดังนี้ 1) ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (𝑥̅ 4.94) ด้านความสะดวกรวดเร็ว (𝑥̅ 4.94)  2) และด้านความพอเพียง (𝑥̅ 4.84)  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การซื้ออาหารสูงสุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของชนกนันท์ แสงศักดิ์ชัย (2553) ศึกษาเรื่อง การใช้เงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร ซึ่งประเมินผลจากพฤติกรรมการใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ของผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้
จ่ายของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเกี่ยวการจัดซื้ออาหาร 
  ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  โดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด  (𝑥̅ 4.90)เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 3 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ดังนี้ 1) ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  (𝑥 ̅4.94) และด้านความสะดวกรวดเร็ว  (𝑥̅ 4.94)  2) ด้านความพอเพียง (𝑥̅ 4.84) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริวรรณ ซัวเกษม (2561) ได้วิจัยเรื่องการจัดการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในการจัดการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง
ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันผู้ให้บริการมีช่องทางการสื่อสารไปยังผู้รับบริการได้หลายช่องทาง
โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ต่างๆ  ลำดับที่สองด้านกระบวนการดำเนินงาน ลำดับที่สามด้านความสะดวกรวดเร็ว ลำดับที่สี่ด้าน
สถานที่ และลำดับที่ห้าด้านความพอเพียง 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจต่อสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประชาชนในตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  พบว่าด้าน

ความพอเพียงมีระดับคะแนนโดยเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น รัฐบาลควรปรับเพิ่ มเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ  โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีอัตราเงินเฟ้อค่อนข้างสูง (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2565) 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพึงพอใจต่อสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประชาชนในตำบลนาพู่  อำเภอ

เพ็ญ  จังหวัดอุดรธานีเท่านั้นจึงไม่ครอบคลุมความพึงพอใจต่อสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกพื้นที่ จึงควรวิจัยเกี่ยวกับเบี้ยยั ง
ชีพผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกมิติ และครอบคลุมทั่วประเทศ  เพื่อเป็นข้อมูลของรัฐบาลในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 
 

เอกสารอ้างอิง 
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ความรู้ความเข้าใจในการออมของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี
SAVINGS COMPREHENSION OF ENTREPRENEUR IN PHEN MUNICIPALITY,  

PHEN DISTRICT UDONTHANI 
นิภาภรณ์ แพนอินทร์1  และ  สุพักตร์ มะกุล1  

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา (1) ลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ (2) 
พฤติกรรมการออมของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (3) ความรู้ความเข้าใจในการออม
ของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 82 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.20 มีอายุเฉลี่ย 47.12 ปี (S.D.= 11.25) สถานภาพ
สมรสแล้ว ร้อยละ70.70 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ37.10 รูปแบบกิจการเป็นร้านขายของชำ ร้อยละ 13.40 ขาย
เครื่องดื่ม ร้อยละ 9.80 ร้านอาหาร ร้อยละ 8.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 48 ,670.75 บาท ต้นทุนจากการประกอบการต่อเดือน 
44,579.26 บาท รายจ่ายในครัวเรือนต่อเดือน 23,621.95 บาท  
 2) พฤติกรรมการออมของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ดังนี้ (1) ด้านวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อซื้อ
สิ่งของ/ทรัพย์สินต่างๆ ร้อยละ 12.14 รองลงมา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย ร้อยละ 11.97 และค่าใช้จ่ายในยามเกิด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 11.81 (2) ด้านความถี่ในการออม ออมเงินเมื่อมีโอกาส ร้อยละ 81.70 และ (3) ด้านรูปแบบการออม ได้แก่ 
ออมเงินในธนาคารหรือสถาบันการเงิน ร้อยละ 24.74 ออมเงินโดยการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ร้อยละ 23.69 และออมเงิน
ในรูปแบบทรัพย์สินถาวร ร้อยละ 20.91  
 3) กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการออม ในระดับสูง (5.27-8 คะแนน) ร้อยละ 34.10 ความรู้ในระดับต่ำ 
(0-5.26 คะแนน) ร้อยละ 65.90 
 
คำสำคัญ: การออม, ผู้ประกอบการ 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were to study 1) the general characteristics of entrepreneurs in Phen 
Municipality, 2) savings behaviors of entrepreneurs in Phen Municipality, and 3) savings comprehension of 
entrepreneurs in Phen Municipality. The research instrument was a questionnaire. The sample was 82 
entrepreneurs in Phen Municipality. The sample was selected by simple randomization. The data was 
analyzed by percentage, mean and standard deviation. 
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 The research found that 1) the sample was 62.2 percent female. The average age was 47.12 years 
(S.D. = 11.25). The sample was 70.70 percent married. 37.10 percent had the education of bachelor degree. 
The business format was grocery store. 9.80 percent of the sample sold beverages while 8.50 percent sold 
food. The average income was 48,670.75 baht per month. The monthly business cost is 44,579.26 baht and 
household expenses were 23,621.95 baht. 2 ) The savings behaviors of the entrepreneurs in Phen 
Municipality were 1) savings for watchlist/asset purchase accounting at 12.14 percent, medical expenses 
accounting at 11.97 percent and accident expenses accounting at 11.81 percent. 2) The savings frequency 
was whenever chances allow accounting at 81.7 percent, and 3) the savings formats were at 24.74 percent 
bank savings account, 23.69 percent for life insurance and 20.91 percent for tangible assets. 3) 34.10 percent 
of the sample had a high level of saving comprehension (5.27-8 points) and 65.9 percent of the sample has 
a low level of savings comprehension. 
 
Keywords: Savings, Entrepreneur 

  
บทนำ 
 แผนการเงินเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการ
ปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็ก เพ่ือบ่มเพาะวินัยทางการเงินไว้ก่อน เม่ือเข้าสู่วัยทำงานก็
จำเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจดัสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม เม่ือมี
ครอบครัวก็จำเป็นต้องดูแลทั้งตนเองและคนในครอบครัว ทำให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้
การวางแผนทางการเงินมีความสำคัญมากขึ้น แม้กระทั่งเมื่อเกษียณอายุ ก็ยังต้องวางแผนการเงินเพราะเป็นวัยที่มีรายได้ลดลง 
แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ หรืออาจสูงขึ้นในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจเกิดปัญหา
ได้  
 การออมเป็นการวางแผนทางการเงินที่สำคัญ ดังนั้นการจะทำให้ชีวิตมีความสุขในบั้นปลายชีวิตได้นั้น จะต้องเก็บ
เงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น ในช่วงเวลาที่คนเรายังมีงานประจำหรือยังสามารถทำงานได้ เนื่องจากอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน 
หากเมื่อถึงวันที่ไม่มีงานทำหรือไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาด้านสุขภาพ การถูกเลิกจ้างเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต่ำ รายได้ประจำที่เคยได้รับก็จะหายไปในขณะที่รายจ่ายในการดำรงชีวิตยังมีอยู่ รวมไปถึงรายจ่ายในการรักษาพยาบาลใน
ยามเจ็บป่วยในวันข้างหน้า และรายจ่ายอื่น ๆ ในอนาคต การมีเงินออมจึงเป็นหลักประกันความมั่นคงของบุคคล  (ศูนย์
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน , 2565) ผู้ประกอบการเจ้าของคนเดียว ไม่มีระบบประกันสังคมภาคบังคับมารองรับ ไม่มี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากลูกจ้างขององค์กรต่างๆ การออมจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลักประกันมั่นคงในอนาคต 
 ผู้ประกอบการเจ้าของคนเดียวในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีรายได้ดีและมีรายได้เข้า
สม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ประกอบการจะมีการออมเพื่อความมั่นคงในชีวิตของตนเอง และในปัจจุบันมีเครื่องมือทาง
การเงินสำหรับการออมของบุคคลมีจำนวนมากให้เลือก เพื่อเหมาะสมกับอายุ อาชีพ วัตถุประสงค์การออม ตลอดจนความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยผู้ที่มีศักยภาพในการออม คือ ผู้ที่มีรายได้สูงและมีรายได้สม่ำเสมอ ผู้ประกอบธุรกิจโดยทั่วไปแล้วจะมีการ
ออมมากกว่าอาชีพอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมอาจยังมีไม่มากนัก ทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพ
เต็มท่ี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการออมของผู้ประกอบกิจการเจ้าของคนเดียวในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
             1. ศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
             2. ศึกษาศึกษาพฤติกรรมการออมของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
             3. ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการออมของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ในปี 2565 จำนวน 
103 คน (เทศบาลตำบลเพ็ญ, 2565) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จำนวน 82 คน ซึ่งกำหนดขนาดตัวอย่างโดยสูตร Yamane ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 0.05 สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างแบบง่าย โดยการจับฉลากแบบไม่ทดแทน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการ
ในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รูปแบบของกิจการ รายได้จากการประกอบการ
ต่อเดือน ต้นทุนจากการประกอบการต่อเดือน และรายจ่ายในครัวเรือนต่อเดือน เป็นคำถามให้เติมคำในช่องว่าง 4 ข้อคำถาม 
และคำถามให้เลือกตอบ 4 ข้อคำถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม เป็นคำถามให้เลือกตอบจำนวน 3 ด้าน คือ 
1) ด้านวัตถุประสงค์การออม 2) ความถี่ในการออม 3) รูปแบบการออม เป็นคำถามให้เลือกตอบ (ใช่หรือไม่ใช่) จำนวน 23 ข้อ
คำถาม  ส่วนที่ 3 เป็นคำถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม เป็นคำถามให้เลือกตอบ จำนวน 8  ข้อคำถาม ตอบถูกได้
คะแนน 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน นำแบบสอบถามไปทดลองกับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลสร้างคอม  อำเภอ
สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จำนวน 35 ชุด เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Window ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งหมด
ได้ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach) เท่ากับ 7.21 วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for 
Window 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 1. ลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการเจ้าของคนเดียวในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาและรูปแบบกิจการ ใช้สถิติ ค่าร้อยละ  
 อายุ รายได้จากการประกอบการต่อเดือน ต้นทุนจากการประกอบการต่อเดือน และรายจ่ายในครัวเรือนต่อเดือน 
ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. พฤติกรรมการออมของผู้ประกอบการเจ้าของคนเดียวในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการออม 
รูปแบบการออม ใช้สถิติ ค่าร้อยละ และความถี่ในการออม ใช้สถิติ ค่าร้อยละ 
 3. ความรู้ความเข้าใจในการออม ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 

ผลการวิจัย 
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 1) ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญเป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.20 มีอายุเฉลี ่ย 47.12 ปี (�̅�=47.12 , 
S.D.=11.25) สถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 70.70 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 37.10  รูปแบบกิจการ

เป็นร้านขายของชำ ร้อยละ 13.40 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 48,670.75 บาท (�̅�=48670.75, S.D.=57980.42) ต้นทุนจากการ

ประกอบการต่อเดือน 44,579.26 บาท (�̅�=44579.26, S.D.=82033.88) และรายจ่ายในครัวเรือนต่อเดือน 23,621.95 บาท 

(�̅�=23621.95, S.D.=61263.52) 
 2) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการออมของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ด้านวัตถุประสงค์ในการออม
เพื่อซ้ือสิ่งของ/ทรัพย์สินต่างๆ ร้อยละ 12.14 ออมเงินเพื่อใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย ร้อยละ 11.97 และใช้จ่ายในยามเกิดอุบัติเหตุ 
ร้อยละ 11.81 ความถี่ในการออม ออมเงินเมื่อมีโอกาส ร้อยละ 81.70 รูปแบบการออม ออมเงิ นในธนาคารหรือสถาบันการ
และ ร้อยละ 24.74 ออมเงินโดยการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ร้อยละ 23.69 และออมเงินในรูปแบบทรัพย์สินถาวร ร้อยละ 
20.91 
 3) ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ประกอบการเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ มีความรู ้ความเข้าใจในการออมโดยเฉลี ่ย5.26 

( �̅�=5.26, S.D.= 2.10) เมื่อแบ่งเป็น 2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการออม ระดับสูง  (5.27-8 คะแนน) 
ร้อยละ 34.10 และมีความรู้ความเข้าใจในการออมระดับต่ำ (0-5.26 คะแนน) ร้อยละ 65.90 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่างมีวัตถุระสงค์ในการออมเพื่อซื้อสิ่งของ/ทรัพย์สินต่างๆ 
รองลงมาได้แก่ ออมเงินเพื่อใช้ในยามเจ็บป่วยและออมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกิดอุบัติเหตุ มีความถี่ในการออม คือ ออมเมื่อมี
โอกาส รูปแบบของการออมส่วนใหญ่จะออมเงินในธนาคารหรือสถาบันการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์จันทร์ ชวด
จะโป๊ะ, ทับทิม พิมพ์สาลี, พัชริดา โสมาศร และอทิยา สุทธิพงษ์. (2563) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ออมของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว่า พฤติกรรมการออมของนักศึกษา
สาขาวิชาบัญชี มีวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้ในการชำระหนี้ส่วนตัวต่างๆ รองลงมาได้แก่ ออมเงินเพื่อซื้อสิ่งของ/ทรัพย์สิ่ง
ต่างๆ  ออมเงินเพื่อใช้ในยามเกิดอุบัติเหตุและเพื่อใช้ในยามเจ็บป่วย มีความถี่ในการออม คือ ออมเมื่อมีโอกาส รูปแบบการ
ออมส่วนใหญ่เป็นการออมในธนาคารหรือสถาบันการเงิน อันสอดคล้องกับงานวิจัยของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) ได้ศึกษาถึง
พฤติกรรมการออมของประชนชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่
เมืองพัทยา มีวัตถุประสงค์การจ่ายเงินโดยเฉลี่ยแต่ละเดือนส่วนใหญ่เพื่อซื้อสินค้า/บริการที่จำเป็นสำหรับชีวิตและออมเงินเพื่อ
ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน รูปแบบของการออมส่วนใหญ่ออมเงินในรูปแบบนำเงินไปฝากธนาคารประเภทฝากออมทรัพย์ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรารถนา หลีกภัย (2563) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัด
ตรัง พบว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์ในการออม 
คือ เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินและออมเพื่อซื้อทรัพย์สินต่างๆ รูปแบบการออมส่วนใหญ่ออมในรูปแบบเงินสดและออมในสถาบัน
การเงิน มีความถี่ในการออม คือ ออมไม่ประจำ/ออมบางโอกาส 
  นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการออมระดับต่ำถึงร้อยละ 65.90 อันอาจทำ
ให้รูปแบบการออมไม่ตรงกับอายุ อาชีพ ความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ได้ 
  
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
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 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการออมระดับต่ำ สูงถึงร้อยละ 65.90 และส่วนใหญ่จะออม
โดยฝากธนาคาร ดังนั้น เทศบาลตำบลเพ็ญ ธนาคารพาณิชย์ มหาลัยในพื้นที่ควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการออมแก่
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการออมและเลือกรูปแบบการออมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู ้ออม 
กล่าวคือ การออมระยะสั้นควรออมฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพราะมีสภาพคล่องสูง อันตรงกับวัตถุประสงค์การออม 
การออมระยะยาว ควรออมในรูปแบบการลงทุนระยะยาว เนื่องจากมีผลตอบแทนสูง เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือการ
ประกันชีวิต เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรวิจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม และรูปแบบการออมให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ทุกพื้นที่ เพื่อ
ส่งเสริมการออมให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคน 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด
บ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

Factors affecting E-payment acceptance by merchants at Ban Huay Fresh Market, 
Mueng Dstrict, Udonthani         

กษมา ณ นครพนม1 และ โชคชัย เดชรอด1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะทั่วไปของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี (2) ความรู้ความเข้าใจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ้านห้วยอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
(3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานื 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ประชากรคือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานื จำนวน 
109 คน กำหนดขนาดตัวอย่างจำนวน 85 คนตามสูตร Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 สุ่มตัวอย่างแบบง่าย วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ำสูงสุด ค่าต่ำสุด และสถิติทดสอบไคสแควร์ 
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.6  มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 47 ปี สถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 
45 มีการศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 48.6 ขายผักสด ร้อยละ 12.8 รายได้ต่อปีเฉลี่ย 315,688 บาท กลุ่ม
ตัวอย่างรับรู้ข้อมูลข่าวสารการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบุคลากรของธนาคารสูงสุด ร้อยละ37.9 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 65.10 มีความรู้ความเข้าใจต่ำ ร้อยละ 34.90 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ อายุและความรู้
ความเข้าใจในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
คำสำคัญ: การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดบ้านห้วย 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were (1) to study the general characteristics of merchants at Ban 
Huay fresh market (2) to study the knowledge and understanding of E-payment of merchants in the market 
(3) to study the factors affecting E-payment acceptance of merchants at the market. The research 
instrument was questionnaire. The sample consisted of 85 merchants at Ban Huay fresh market. The sample 
was selected by the simple random sampling method. The data was analyzed by average, standard 
deviation, maximum, minimum and Chi-square test.  
 The research results showed that the sample was 71.6 percent female and the average age was 
47 years, 45 percent were married. 48.6 percent had an education level of high vocational 
certificate/diploma. 12.8 percent sold fresh vegetables. The average annual income was 315,688 baht.  37.9 
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percent of the sample acknowledged E-payment information from bank officers. 65.10 percent of the 
sample had a high level of knowledge and understanding about E-payment while 34.9 percent had a low 
level of knowledge and understanding. The statistically significant factor affecting the E-payment 
acceptance at 0.05 was comprehension of E-payment. 
 
Keywords: E-payment, Merchant Ban Huay fresh market. 
 

บทนำ 
 การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) เป็นแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่มีจุดเริ่มต้นในช่วงปี 2558 ตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (ไทยคู่ฟ้า,2560) เพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์อันเป็นกระบวนการชำระเงินระหว่างผู้จ่าย/ผู้โอนเงินไปยังผู้รับเงินที่เกิดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับคนในยุคปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตามการใช้ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคนไทยทั่วประเทศยังจำกัดอยู่ในบางกลุ่ม ประชาชนอีก
จำนวนมากยังเข้าไม่ถึงระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า ซึ ่งหากใช้ระบบการชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สามารถเพิ่มยอดขายได้ แต่พ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงระบบดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความรู้ความ
เข้าใจในการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับชำระทางเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของพ่อค้าแม่ค้า
ในตลาดสดบ้านห้วย อันเป็นตลาดสดที่เปิดตลอด 24ชั่วโมง มานานหลายปี ผ่านการรับรองมาตรฐานนัดน่าซื้อระดับ 3 ดาว 
(เทศบาลนครอุดรธานี,2565) และเป็นตลาดสุดท้ายก่อนออกจากเทศบาลนครอุดรธานีไปยังจังหวัดหนองคายและประเทศ
เพื่อนบ้าน นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านจึงนิยมแวะซื้อสินค้าต่างๆก่อนเดินทางกลับประเทศตัวเอง ผลการวิจัยครั้งนี้
นำมาพัฒนาระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ้านห้วยต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ้านห้วย อ.เมือง จ.อุดรธานี 
 2. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ้านห้วย อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบ้านห้วย  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดบ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ.2565 จำนวน 109 คน 
(บุญธรรม ปากัลย์, 2565) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จำนวน 85 คน ซึ่งกำหนดขนาดตัวอย่างโดยYamane(1968) ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน 0.05 โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ ลักษณะสินค้าที่ขาย เป็นคำถามแบบให้เลือกตอบ 5 ข้อคำถาม แบบเติมคำ 1 ข้อ
คำถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) เป็นคำถามแบบให้เลือกตอบ
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ทั้ง 6 ข้อคำถาม ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคำถามเกี่ยวกั บความคิดเห็นต่อการชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) เป็นคำถามประเมินค่า 5 ระดับ 8 ข้อคำถาม ส่วนที่ 4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน e-
payment เป็นคำถามแบบให้เลือกตอบ 1 ข้อคำถาม ส่วนที่ 5 เป็นคำถามเกี่ยวกับระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นคำถามให้เลือกตอบ 2 ข้อคำถาม  
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Window ดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้และลักษณะ
สินค้าที่ขาย ความรู้ความเข้าใจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ความคิดเห็นต่อการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การรับข้อมูล
ข่าวสารด้าน e-payment และข้อมูลเกี่ยวกับระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ้านห้วย 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานที่ตั้งไว้
โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ 
 การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคลสแควร์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของกลุ่ม
ประชากรศาสตร์ 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกันที่ระดับนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.05 ใช้ในการวิเคราะห์ เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้ลักษณะสินค้าที่ขาย ความรู้ความเข้าใจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ความคิดเห็นต่อการชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การรับข้อมูลข่าวสารด้าน e-payment ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ้านห้วยกับวิธีการรับชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ผลการวิจัย 
 1) พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.6 อายุเฉลี่ย 47 ปี 
(S.D.=9.92) มีการศึกษาในระดับการศึกษา ปวส./อนุปริญญาสูงสุด ร้อยละ 48.6 
 2) ผลวิจัยพบว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เฉลี่ย 3.80 (S.D.= 0.09) เมื่อทำการจัดกลุ่มใหม่เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจในระดับสูงได้คะแนนเกินร้อยละห้าสิบของคะแนนรวม (4 - 6 คะแนน) ร้อยละ 65.10 และกลุ่มที่มีความรู้คความเข้าใจ
ในระดับต่ำได้คะแนนไม่เกินร้อยละห้าสิบของคะแนนรวม (0 - 3 คะแนน) ร้อยละ34.90 
 3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ้านห้วย อำเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ อายุและความรู้ความเข้าใจในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่าการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ อายุและความรู้ความเข้าใจในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตารางที่  1
และ ตารางที่ 2)  
 
 
ตารางที่ 1 ร้อยละความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างอายุกับการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 พ่อค้าแม่ค้าที่มีอายุน้อย (24 – 34 ปี) มีการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะคนหนุ่มสาวเกิดมาในยุคดิจิทัลที่
คุ้นชินกับระบบออนไลน์เป็นอย่างดี ต่างจากคนอายุมาก (57–65) ที่ไม่คุ้นชินกับระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หาก
ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิวัฒณ์ ขันธเขตต์และสิงหะ ฉวีสุข(2562) ที่พบว่าบุคคลกลุ่มอายยุ 21 – 
30 ปี มีการยอมรับระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากลุ่มที่มีอายุ 31-45 ปีและสอดคล้องกับงานของจรุมาส ชัยถิรส
กุลและณักษ์ กุลิสร (2555) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการอิเทอร์เน็ตที่
พบว่า กลุ่มอายุ 21 – 31 มีความถี่ในการใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากลุ่มที่มีอายุมากกว่า 
 
ตารางที่ 2 ร้อยละความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างความรู้ความเข้าใจกับการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
  พ่อค้าแม่ค้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีระบบการรับชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ่อค้าแม่ค้าที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับความรู้ต่ำจะไม่มีระบบการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 เนื ่องจากเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู ้ของ Bloom etad (1956) ที ่ได้แบ่งความรู ้ด้านพุทธิสัย (Cognitive 
Domain) ไว้ 6 ระดับ ในส่วนของความรู้ระดับที่ 2 คือ ความรู้ความเข้าใจ (comprehension) หมายถึง ความสามารถในการ
จับใจความสำคัญและแสดงออกมาในรูปแบบการแปลความ ขยายความ และการทำในสิ่งนั้นๆ ได้ ดังนั้นการมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ้านห้วยมีระบบการรับชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับคัทลียา สุถาสาย (2561) ที่พบว่า ความรู้ความเข้าใจในการจัดการทางการเงิน ส่งผลต่อการมี
พฤติกรรมจัดการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาล 1 นครอุดรธานี และยังสอดคล้อง
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กับงานของ สัญชัย อุปะเดีย (2553) พบว่า ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการชำระเงินผ่านระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ระดับตัวแปรด้านอายุและด้านความรู้ความเข้าใจในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลต่อการรับชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานี ธนาคารพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ควรจัดอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจ 
แก่พ่อค้าแม่ค้า เพื่อเข้าสู่ระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

 ควรวิจัยการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้
ประเทศไทยเขา้สู่สังคมไร้เงินสด ตามนโยบายรัฐบาล 
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พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี  
Online product buying behaviors of Udonthani Rajabhat University students 

ลัดดาพร สาริศรี1 และ ศตพร ภูกองไชย1 
1สาขาวิชาการเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  (1) ศึกษาลักษณะทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่ซื้อสินค้า
ออนไลน์ (2) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (3) ศึกษาปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีความสำคัญต่อการซื้อสินค้าออนไลน์  ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม  กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2565 จำนวน 400 คน สุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  1) นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.8 มีอายุเฉลี่ย 21 ปี (SD=0.49) สถานภาพโสด ร้อยละ 98.8 สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 29.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน    15,492 บาท (SD=29,308.18) ที่มาของรายได้จากผู้ปกครอง 
ร้อยละ 55.5 พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามีดังนี้ 1) แอพพลิเคชั่นที่ใช้เป็นแอพพลิเคชั่น TikTok Shop  ร้อย
ละ 21.3 รองลงมาได้แก่ Shopee ร้อยละ 20.4  2) ประเภทการสั่งสินค้าออนไลน์เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ร้อยละ 21.8 
รองลงมาได้แก่ เครื่องประดับ ร้อยละ 20.4 3) ความถี่ในการซื้อสินค้าต่อเดือน 4.12 ครั้ง/เดือน (SD=2.14) 4) วงเงินในการ
ซื้อสินค้าต่อครั้ง 286.75 บาท/ครั้ง (SD=240.09) ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ใน

ระดับมากที่สุด (𝑥̅ 4.68) เมื่อแยกเป็นด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ 1) ด้านการส่งเสริมการตลาด (𝑥̅ 4.76)  2) ด้าน

ราคา (𝑥̅ 4.67)  3) ด้านผลิตภัณฑ์ (𝑥̅ 4.66)  4) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (𝑥̅ 4.64)   
   
คำสำคัญ:  พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์, ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด  

 

Abstract 
  

 The purposes of this study were (1) to study the general characteristics of Udonthani Rajabhat 
University students buying products online, (2) to study the online buying behaviors of Udonthani Rajabhat 
University students and (3) to study the marketing mix factors affecting online purchasing of Udonthani 
Rajabhat University students. The instrument employed in this research was questionnaire. The sample 
group was 400 Udonthani Rajabhat University students in the academic year of 2022. The sample was 
selected by simple random sampling method. The data were analyzed by statistics including percentage, 
mean and standard deviation. The research results showed that 59.8 percent of the sample were female 
students having a mean age of 21 years old (SD=0.49). 98.8 percent of the students were single, and 29.8 
percent were students of the management science faculty. The mean monthly income was 15,492 baht 
(SD=29,308.18). 55.5 percent of the sample had parents as their income source. The online buying behavior 
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were as follow 1) 21.3 percent of the applications used is Tiktok and 20.4 percent used Shopee. 2) 21.8 
percent of the online order categories was clothes while 20.4 percent of the categories was accessories, 3) 
the buying frequency was 4.12 times a month (SD=2.14). The purchase value was 286.75 per time 

(SD=240.09) The marketing mix factors affecting the online buying the most (�̃�4.65) in descending order 

were 1) The marketing campaign (�̃� 4.76), 2) the price factor (�̃� 4.67), 3) the product factor (�̃� 4.66) and 

4) the sales channel factor (�̃� 6.64) 
 
Keywords:  Online buying behaviors, Marketing mix factor  
 

บทนำ 
 ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ต (Internet) มีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราทั่วโลกเป็นอย่างมาก 
เพราะทำให้วิถีชีวิตคนเราทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตจะมีการเสนอข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน และ
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้ใช้ทราบเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน สารสนเทศที่เสนอในอินเทอร์เน็ตจะมีมากมายหลายรูปแบบ เพื่อสนอง
ความสนใจและความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการติดต่อสื่อสาร เพื่อการทำงาน เพื่อความ บันเทิง หรือ
แม้กระทั่งในการทำธุรกิจ โดยการทำการตลาดออนไลน์นั้นเริ่มต้นมาจากการที่นักการตลาดปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ตรงเป้าหมายและรวดเร็วที่สุด  จึงกลายมาเป็นช่องทางสำคัญที่เพิ่มเข้ามา 
สำหรับการซื้อขายให้บริการลูกค้าและผู้จัดหาผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความสะดวกสบายและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้
จำนวนมาก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ อาทินักเรียนนักศึกษา คนวัยทำงาน เป็นต้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี2562) 
 นักศึกษาส่วนมากนิยมซื ้อสินค้าออนไลน์เพราะสิ ่งที ่สามารถอำนวยความสะดวกสบายในการใช้บริการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดรูปแบบในการขายสินค้ารูปแบบใหม่ผ่านทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ การบริโภคสมัยใหม่นิยมใช้การหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสังเกตจากกลุ่มนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุดรธานี มีความชื่นชอบในการเลือกซื้อสินค้า นิยมซื้อ
สินค้าผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในมุมมองของธุรกิจจัดจำหน่ายแล้วการเปิดช่องทางการซื้อขายในระบบออนไลน์ ช่วย
กระตุ้นยอดขายได้ดีมาก เพราะแบรนด์เจ้าของสินค้าก็สื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ  กลุ่มผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่กำลังเป็น
ที่จับตามองของบรรดานักการตลาด ก็คือกลุ่มนิสิตนักศึกษาหรือกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากรู้วิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี 
(กันต์ฤทัย ปลอดกระโทก,2563)  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่ามี
พฤติกรรมอย่างไรและให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านใดเป็นพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับปรุงทาง
การตลาดของผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นการขยายฐานลูกค้าและบริการผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ให้มากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของนักศึกษาที่ซื้อสินค้าออนไลน์ 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ ไก้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 17,415 คน 
(งานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,2565) กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ซึ่งกำหนดขนาดตัวอย่างโดยสูตร Yamane 
(1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยจับฉลากแบบไม่ทดแทน 
 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส คณะ ชั้นปีการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มาของรายได้จำนวน 7 ข้อคำถามเป็นคำถามให้เลือกตอบ 5 ข้อคำถาม 
เป็นคำถามให้เติมคำในช่องว่าง 2 ข้อคำถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย
ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นคำถามเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดที่มี
ความสำคัญต่อการซื้อสินค้า เป็นคำถามประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 17 ข้อคำถาม ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์ จำนวน 4 ข้อคำถามเป็นคำถามให้เลือกตอบ 2 ข้อคำถามได้แก่ แอพพลิเคชั่นที่ใช้ซื้อสินค้า ประเภทสินค้าที่ซื้อ
ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ เป็นคำถามให้เติมคำในช่องว่าง 2 ข้อคำถามได้แก่ ความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์ วงเงินในการซื้อสินค้า ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามคำแน ะนำ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม SPSS for Window โดยใช้สถิติ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 1) กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.8 อายุเฉลี่ย 21 ปี (SD=0.49) สถานภาพโสด ร้อยละ 98.8 สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ ร้อยละ 29.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,492 บาท (SD=29,308.18) มีรายได้จากผู้ปกครอง ร้อยละ 55.5  
  2) พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามีดังนี้ 1) แอพพลิเคชั่นที่ใช้เป็นแอพพลิเคชั่น TikTok Shop  
ร้อยละ 21.3 รองลงมาได้แก่ Shopee 20.4 2) ประเภทการสั่งสินค้าออนไลน์เป็นเสื ้อผ้าเครื ่องแต่งกาย ร้อยละ 21.8 
รองลงมาได้แก่ เครื่องประดับ ร้อยละ 20.4  3) ความถี่ในการซื้อสินค้าต่อครั้ง 4.12 ครั้ง/เดือน (SD=2.14) 4) วงเงินในการซื้อ
สินค้า 286.75 (SD=240.09) บาท/ครั้ง 
 3) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุด  

(𝑥 ̅4.68) เมื่อแยกเป็นด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ 1) ด้านการส่งเสริมการตลาด (𝑥̅ 4.76)  2) ด้านราคา (𝑥̅ 4.67)   

3) ด้านผลิตภัณฑ์ (𝑥̅ 4.66)  4) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (𝑥̅ 4.64)  ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ระดับความสำคัญของส่วนผสมทางการตลาด 
 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด                        ระดับความสำคัญ 
ที่มีความสำคัญต่อการซื้อสินค้าออนไลน์          

                                                            𝑥̅                         SD                      แปลความ 
1.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด                   4.76                       0.32                      มากที่สุด 
2.ปัจจัยด้านราคา                                      4.67                       0.37                      มากที่สุด 
3.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์                                4.66                       0.40                      มากที่สุด                       
4. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย               4.64                       0.35                      มากที่สุด 
รวม                                                      4.68                       0.19 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้วิจัยได นำเสนอ
ผลการวิจัยและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  

 ผลวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 4 ด้านอยู่ในระดับสูง (𝑥̅ 4.68 ) โดยมีปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย
สูงสุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนนิกานต์ จุลมกร (2555) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเทอร์
เน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี ระบุว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้น สามารถจูงใจผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าและบริการได้
มากกว่าช่องทางอื่น  
 ผลวิจัยพบว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในปี 2565 ส่วนใหญ่
นักศึกษานิยมซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซึ่งสอดคร้องกับงานวิจัยของกันต์ฤทัย ปลอดกระโทก (2563) ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งประเมินผลจากพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าประเภท
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และสอดคร้องกับงานวิจัยของฑิตาพร รุ่งสถาพร (2563) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าบน
ช่องทางออนไลน์ในภาวะวิกฤตโค วิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพิษณุโลก มีกลุ่มตัวอย่างซื้อสินค้าประเภท
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมากที่สุด  
  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
       ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี พบว่าด้านส่งเสริมการขาย
เป็นปัจจัยสำคัญสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญสูงสุด จึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
การจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์รูปแบบต่างๆให้ เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธาน ี
Students’ satisfaction in staying at the female dormitory of Udonthani Rajabhat 

University 
สมฤดี  ทันวงษา1 และ อารยา  โพธิศิริ1 

 1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ (1)  
เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2) เพื่อศึกษาระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่  แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่พักอาศัยหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ในเมืองและศูนย์
การศึกษาสามพร้าว)  จำนวน 350 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติไค-สแควร์ (chi-square) 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาหญิงคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ร้อยละ 33.10 ที่
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 54.00 มีภูมิลำเนาเดิมนอกเขตเทศบาล ร้อยละ 67.10 รายได้ที่ได้รับต่อเดือน เฉลี่ย 6,885.71 บาท 
และแหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่มาจากพ่อ-แม่ ผู้ปกครองหรือญาติ ร้อยละ 81.30 ระดับความพึงพอใจนักศึกษาในการพัก

อาศัยหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.20) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 5 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความปลอดภัย (�̅� = 4.45) ด้านราคา (�̅� 

= 4.33) ด้านกิจกรรม (�̅� = 4.29)   และด้านสภาพแวดล้อม (�̅� = 4.28) ด้านการบริการและสวัสดิการ   (�̅� = 3.69) เมื่อจัด
ระดับความพึงพอใจเป็น 3กลุ่ม ประกอบด้วย ความพึงพอใจในระดับต่ำ (1.00-2.33)  ระดับปานกลาง (2.34-3.66) ระดับสูง 
(3.67-5.00) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ คณะวิชา หอพักที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน 
 
คำสำคัญ: ความพึงพอใจของนักศึกษา, หอพักนักศึกษา 
 

Abstract 
 

 This research studies students’ satisfaction in staying at the female dormitory of Udonthani 
Rajabhat University. The purposes of this study were (1) to study the general characteristics of Udonthani 
Rajabhat University students staying at the female dormitory, (2) to study satisfaction level of the students 
staying at the female dormitory and (3) to study the factors having a relationship with the satisfaction level 
of the students staying at the dormitory. The instrument utilized for the research was a questionnaire. The 
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sample group consisted of 350 Rajabhat university students staying at the dormitory (both downtown and 
Samprao campus). The sample was selected by simple random sampling method. The statistical data were 
collected and analyzed according to percentage, mean, standard deviation and Chi-square. 
 The research results showed that 33.10 percent of the sample were female human science and 
social science students. 54.00 percent of the sample were freshmen students. 67.10 percent of the students 
had their hometown outside the municipal area. The mean monthly income was 6,885.71 baht coming 
from parents and cousins at 81.30 percent. The overall satisfaction level of the students in staying at the 

female dormitory was excellent (�̅� 4.2). When classified by aspects, the satisfactory level was ranked 

excellent for 5 aspects descending in order as follow: Safety �̅� =4.45), price (�̅� =4.33), activities (�̅� 4.29), 

environment (�̅� 4.28) and service and benefits �̅� 3.69). The satisfaction level can be grouped into 3 groups: 
as low satisfaction level (1.00 – 2.33), medium satisfaction level (2.34-3.66) and high satisfaction level (3.67-
5.00). Factors having a relationship with the satisfaction level of students staying at the dormitory with a 
0.05 statistically significant level were faculty and the current residing dormitory. 
 
Keywords: Students satisfaction, student dormitory. 
 

บทนำ 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์พร้อมในตนเองทั้งความสามารถใน
วิชาชีพที่จะนำไปเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพในอนาคต และด้านคุณลักษณะบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ที่จะสามารถใช้
ชีวิตอยู่ในสังคม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่านิยมและความประพฤติเป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม 
มหาวิทยาลัยจัดเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แก่ศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามปรัชญาและจุดมุ่งหมายของสถาบั น ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตร 
ด้านการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน สถานที่เรียน บุคลากร ที่พักสำหรับนักศึกษา เป็นต้น จะช่วยทำให้นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหอพักนักศึกษาเป็นสวัสดิการบริการหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาจัด
ให้นักศึกษาที่ตัดสินใจที่จะเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาของตนเองจึงมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายที่อยู่
อาศัยชั่วคราวมาพักอาศัยอยู่ใน "หอพัก" เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาศึกษาเล่าเรียน ซึ่งนอกจากจะสร้างขึ้นเพื่ออำนวย
ความสะดวกในด้านที่พักอาศัยแล้วยังเป็นสถานที่ที่จะส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการและความเจริญงอกงามของนักศึกษาที่พัก
อยู่ด้วย  ดังที่ สำเนาว์ ขจรศิลป์ (2537) กล่าวไว้ว่า หอพักนักศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยควรมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยที่สะดวกสบายและปลอดภัยแก่นักศึกษาโดยมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการศึกษาและเป็น
สถานที่เสริมสร้างทักษะทางสังคมให้นักศึกษาได้รู้จักการอยู่ร่วมกันและการเคารพสิทธิของผู้อื่น 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ก่อสร้างและดำเนินกิจการหอพักโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเรียนรู้และปลอดภัยไว้
สำหรับบริการนักศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญที่จะช่วยหล่อหลอมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้สามารถ
ปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแหล่งสนับสนุนให้การศึกษาเล่าเรียน เป็นไปตามเป้าหมายและ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้จัดหอพัก รวมทั้ง กิจกรรมที่หลากหลายและตรงตามเป้าหมาย
อย่างสอดคล้องเหมาะสม ภายในหอพักมี การจัดสวัสดิการต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน อาทิ ระบบโทรทัศน์ในหอพัก ห้องโถง 
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บริการห้องซัก  การให้บริการหอพักในจังหวัดอุดรธานีมีจำนวนมากทั้งคอนโด หอพักเอกชน และบ้านเช่า ที่ เป็นทางเลือก
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4 ทำให้มีการแข่งขันที่สูงมาก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการพัก
อาศัยหอพักหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนเป็นแนวทางปรับปรุงที่จะนำไป
แข่งขันกับหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความพึงพอใจแก่นักศึกษาที่พักอาศัยได้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 3.เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่พักอาศัยหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ใน
เมืองและศูนย์สามพร้าว) ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2,814 คน (กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี, 2565) กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างที่ใช้ จำนวน 350 คน  กำหนดขนาดตัวอย่างโดยสูตร (Yamane, 1967) ที่ระดับความ
คาดเคลื่อน 0.05 ทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  โดยการจับฉลากไม่ทดแทน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
จำนวน5ข้อคำถาม เป็นคำถามให้เลือกตอบ 4ข้อคำถาม  ประกอบด้วย คณะวิชา ชั้นปีที่ศึกษา ภูมิลำเนาเดิม แหล่งที่มาของ
รายได้ เป็นคำถามให้เติมคำ 1 ข้อคำถาม คือ รายได้ที่ได้รับต่อเดือน ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลการพักอาศัย จำนวน 3 ข้อ
คำถาม เป็นคำถามให้เลือกตอบทั้งหมด ประกอบด้วย หอพักที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ลักษณะห้องพัก จำนวนผู้ พักอาศัย  ส่วนที่ 
3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นคำถามประเมินค่า 5 
ระดับ  จำนวน 20 ข้อคำถาม แบ่งเป็น 5 ด้าน ด้านละ  4 ข้อคำถาม ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านการ
บริการและสวัสดิการ ด้านกิจกรรม ด้านราคา 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Window ดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเยนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของ
นักศึกษาที่พักอาศัยหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แก่ คณะวิชา ชั้นปีที่ศึกษาภูมิลำเนาเดิม รายได้ที่ได้รับ
ต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ ข้อมูลการพักอาศัย ได้แก่ หอพักที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ลักษณะห้องพัก จำนวนผู้พักอาศัย  
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานที่ตั้งไว้โดย
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 การทดสอบความสำพันธ์โดยใช้สถิติสถิติไค-สแควร์ (chi-square) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่าง 
ค่าเฉลี่ย ของกลุ่มประชากรศาสตร์ 2 กลุ่มที่เป็นอสิระจากกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ใช้ในการวิเคราะห์ คณะวิชา ชั้น
ปีที่ศึกษาภูมิลำเนาเดิม รายได้ที่ได้รับต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ หอพักที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ลักษณะห้องพัก จำนวนผู้พัก
อาศัย ของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
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ผลการวิจัย 
 1) นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  เป็นนักศึกษาหญิงคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ร้อยละ 33.10 ที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 54.00 มีภูมิลำเนาเดิมนอกเขตเทศบาล ร้อยละ 67.10 มีรายได้ที่ได้รับ
ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 3,500 – 9,500 บาท ร้อยละ 92.3 (SD = 0.52) มีแหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่มาจากพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง
หรือญาติ ร้อยละ 81.30   
 2) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมี  

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.20) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 5 ด้าน เรียงลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 1)ด้านความปลอดภัย   (�̅� = 4.45) 2)ด้านราคา (�̅� = 4.33)  3)ด้านกิจกรรม (�̅� = 4.29)  4)

ด้านสภาพแวดล้อม (�̅� = 4.28) 5)ด้านการบริการและสวัสดิการ (�̅� = 3.69) เมื ่อจัดระดับความพึงพอใจเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย  ความพึงพอใจในระดับต่ำ (1.00-2.33) ร้อยละ 0.60  ระดับปานกลาง (2.34-3.66) ร้อยละ 5.70 ระดับสูง 
(3.67-5.00) ร้อยละ 93.70 ดังตารางที่ 1และตารางที่2 ตามลำดับ 
 
ตารางที ่1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีในแต่ละด้าน 

ความพึงพอใจแต่ละด้าน ระดับความพึงพอใจ  
แปลความ �̅� SD 

1. ด้านสภาพแวดล้อม 
2. ด้านความปลอดภัย 
3. ด้านการบริการและสวัสดิการ 
4. ด้านกิจกรรม 
5. ด้านราคา 

รวม 

4.28 
4.45 
3.69 
4.29 
4.33 
4.20 

0.45 
0.56 
0.73 
0.57 
0.57 
0.57 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
ตารางที่2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จำแนกตามระดับความ
พึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 
ระดับต่ำ (1.00-2.33) 
ระดับปานกลาง (2.34-3.66) 
ระดับสูง (3.67-5.00) 
รวม 

0.60 
5.70 
93.70 
100.00 

 
 3) เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานีกับคณะวิชาที่สังกัดและหอพักที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ด้วยสถิติ -สแควร์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มีระดับความพึงพอใจในระดับสูง สูงสุดร้อยละ 100 นักศึกษาคณะ
พยาบาลมีระดับความพึงพอใจในระดับต่ำ สูงสุดร้อยละ 6.30 (ตารางที3่) และนักศึกษาที่พักในหอพักปัจจุบัน ที่ศูนย์สามพร้าว 
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มีระดับความพึงพอใจในระดับสูง สูงสุดร้อยละ 97.30 และนักศึกษาที่พักในหอพักในเมือง มีระดับความพึงพอใจในระดับต่ำ
และปานกลาง สูงสุดร้อยละ 10.40 (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ร้อยละความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างคณะวิชากับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

 
ตารางที่ 4 ร้อยละความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างหอพักที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันกับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพัก
อาศัยหอพักหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

 
ระดับความพึงพอใจ 

หอพักที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ใน
เมือง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์
สามพร้าว) 

ระดับต่ำ (�̅�=1.00-2.33) 0.60 0.50 

ระดับปานกลาง (�̅�=2.34-3.66) 9.80 2.20 

ระดับสูง (�̅�=3.67-5.00)  89.60 97.30 

รวม 100 100 
Pearson Chi-Square = 9.37 , df = 2 , Sig = 0.00 , CC = 0.16 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่าคณะวิชาที่สังกัด มีความสัมพันธ์กับกับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มีความพึงพอใจในระดับ
ต่ำ สูงสุด เนื่องจากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีกว่าคณะอื่นๆ โดยพิจารณาจากสัดส่วนการแข่งขันเข้า
ศึกษาต่อสูงสุด (พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ, 2565) จึงมีความคิดที่ละเอียดอ่อนในการแยกแยะการให้บริการมากกว่านักศึกษา
คณะอื่นๆ นอกจากนั้นหอพักที่อาศัยในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ นักศึกษาที่พักหอพักศูนย์สามพร้าว มีความความ

 
 

ระดับความพึงพอใจ 

คณะวิชา 

ครุ
ศาสตร์ 

มนุษย์ศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

วิทยา 
ศาสตร์ 

เทคโนโล
ยี 

พยาบาล
ศาสตร์ 

วิทยาการ
จัดการ 

ระดับต่ำ (�̅�=1.00-2.33) 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 1.60 

ระดับปานกลาง (�̅�=2.34-3.66) 5.00 2.60 0.00 5.60 6.30 5.70 

ระดับสูง (�̅�=3.67-5.00) 
รวม 

95.0 
100 

97.40 
100 

100 
100 

94.40 
100 

87.50 
100 

82.0 
100 

Pearson Chi-Square = 29.61 , df = 10 , Sig = 0.00 , CC = 0.27 
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พึงพอใจในระดับสูง สูงสุดร้อยละ 97.30 นักศึกษาที่พักหอพักในเมือง มีความความพึงพอใจ ในระดับต่ำและปานกลาง สูงสุด
ร้อยละ 10.40 เนื่องจากหอพักที่ศูนย์สามพร้าวเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ จึงมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีความสะอาดสะอ้านมากกว่าหอพัก
ในเมือง 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี พบว่าด้าน
การบริการและสวัสดิการมีระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ ควรปรับปรุงและเพิ่มจำนวน เครื่องซักผ้า  น้ำดื่ม และ
อินเตอร์เน็ต ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษาให้มีความต้องการที่จะอยู่ใน
หอพักต่อและดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาพักในหอพักมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น 
 นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบว่านักศึกษาที่พักในหอพักศูนย์การศึกษาสามพร้าวมีความพึงพอใจโดยรวมสูงกว่าความ
พึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาที่พักหอพักภายในเมือง ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีจึงควรควรปรับปรุงมาตรฐานการ
ให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพึงพอใจของนักศึกษาในการพักอาศัยหอพักหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
เท่านั้น จึงไม่คลอบคลุมความพึงพอใจของนักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีทุกเพศ  ควรวิจัยความพึงพอใจของ
นักศึกษาชายที่พักอยู่ภายในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เพื ่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงและ
เสริมสร้างความพึงพอใจแก่นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักให้ครอบคลุมทั้งหมด 
 

เอกสารอ้างอิง 
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี . (2565).  จำนวนนักศึกษาหญิงที่เข้าพักอาศัยหอพักหญิงมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฎอุดรธาน ีปีการศึกษา 2565. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565, จาก www.udru.ac.th 
พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ. (2565).  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [บท

สัมภาษณ์]. 
สำเนาว์ ขจรศิลป์. (2537). มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Yamane, T. (1967). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper & Row. 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

716 
 

ส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ : กรณีศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

MARKETING MIX AFFECTING PURCHASE DECISIONS VIA ONLINE APPLICATIONS: A CASE 
STUDY OF ACCOUNTING STUDENTS IN THE FACUITY OF MANAGEMENT SCIENCE AT 

UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY 
เสาวรีย์ ภักดีกุล1 ขวัญชนก แดงมาก1 เกวลิน ทองเกตุ1 ลัทธวรรณ แสนทวีสุข1 

ชนัญฎา  สินชื่น1 รชต สวนสวัสดิ์1 และ ธัญญนิธิ จิรพัฒนาพรสิน1 
1หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ : กรณีศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์  เพื่อ
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าผ่ านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ เพื ่อเปรียบเทียบลักษณะ
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาครั้ง นี้ คือ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) และ 2 ปี ต่อเนื่อง (ภาคปกติ)  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้แบบบังเอิญหรือแบบ
สะดวก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ได้จำนวน 230 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย Independent Sample : (T-Test) ความแตกต่างของค่า
แปรปวน One Way ANOVA : (F-Test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 22 ปี และระดับการศึกษาปี 4 ภาคปกติ 
4 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0 – 10,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุดคือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และปัจจัยการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ให้ระดับการตัดสินใจมาก
ที่สุดคือ ด้านความง่ายในการใช้งาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลของลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านระบบการศึกษา 
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มี 
ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ : กรณีศึกษานักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อสินค้า, นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
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Abstract 
 

This quantitative re s e a r c h  is on the subject of the marketing mix that affects the decision to buy 
products via online applications.  The purposes of the research were 1) to study the marketing mix that 
affects the decision to buy products through the online application 2) to compare different demographic 
characteristics affecting the decision to buy products online through the online application 3) to study the 
marketing mix that is sent and the effects on the decision to buy products via the online application. The 
population of this study were 1st-4th year students in accounting (normal semester) and students with 2 
consecutive years (normal semester) at the Faculty of Management Science , Udon Thani Rajabhat 
University, in the Academic Year of 2022. Of this total population of 543 people, a sample was drawn 
consisting of 230 people by a random or convenient form from Taro Yamane's formula (1973 ). The 
research instrument was a questionnaire. Data were collected from  the online questionnaires of the 230 
people, representing a response rate of 42.36%. There were 2 types of statistics used in the data analysis: 
descriptive statistics, which included frequency, percentage, mean, standard deviation; and inferential 
statistics, such as difference of mean , independent sample (t-test ),  difference of variance, one-way 
ANOVA (f-test ), and multiple regression analysis 

The results showed that users of the online application were mostly female at the age of around 
22 years old with an education level of 4 years (normal semester), and an average monthly income of 0 - 
10,000 baht. The marketing mix factor where the respondents gave the most opinion was the distribution 
channel. The decision factor for purchasing products through the online application at the highest level 
was decision making, namely ease of use. The hypothesis testing results showed that of the demographic 
data, the education system of the different respondents affected the decision to buy products through 
the online application. The difference was statistically significant at 0.05. The hypothesis testing results 
showed the marketing mix factor , the process in terms of marketing promotion , in terms of distribution 
channels, in terms of the personal and physical aspects that affect the decision to buy products through 
the online application were statistically significant at the 0.05 level. 
 
Keywords: Marketing Mix’s, Decision-Making Purchase, Accounting Student 
 

บทนำ 
ในปัจจุบันนี้ประชากรส่วนมากเริ่มให้ความสนใจกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เพราะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้หลายคนเริ่มจะ
ระมัดระวังตัวเอง และต้องการอำนวยความสะดวกให้กับการซื้อสินค้า ฉะนั้น การเลือกซื้อของจากร้านค้าออนไลน์จึ่งกลายเป็น
อีกทางเลือกหนึ่ง ที่สำคัญต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นต่าง ๆ มากมาย ทั้งลดราคาสินค้า , ซื้อ 1 แถม 1, 
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ส่วนลดการจัดส่งสินค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยร้านค้าออนไลน์ในปัจจุบันก็มีหลายร้านด้วยกัน เช่น Lazada Shopee 
SHEIN และ Tiktok เป็นต้น           

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ที่เสนอข้างต้นไปนั้น เป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนเป็นส่วนมาก และมี
ยอดขายและยอดสั่งซื้อที่มีค่อนข้างมาก แต่ส่วนแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้นำเสนอนั้นยังไม่มีคนรู้จักและยังไม่มีความน่าสนใจ 

ดังนั้น นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นอีกกลุ่มที่ชอบความ
ทันสมัยโดยเฉพาะการซื้อของออนไลน์ต่าง ๆ ที่ให้ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าที่ หลากหลาย เนื ่องด้วย
สถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) เริ ่มรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการซื้อ – ขายสินค้าทางออนไลน์แทนการออกไปซื้อสินค้าภายนอกเพื่อลดความเสี่ยงหรือการสัมผัสโดยตรง  
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ : กรณีศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2. เพื ่อเปรียบเทียบประชากรศาสตร์ ที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าออนไลน์ผ่าน แอพพลิเคชั ่นออนไลน์ :  

กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลในด้านต่าง ๆ ทีทำให้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ : กรณีศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 

วิธีดำเนนิการวิจัย 
ประชากร คือ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ( ภาคปกติ ) และ 

2 ปีต่อเนื่อง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   ปีการศึกษา 2565 จำนวน  543 คน ( แหล่งที่มา : สำนัก
ทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย 2565 ) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 -4      (ภาคปกติ) และ 2 ปี
ต่อเนื่อง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 230 คน กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง
ที่ระดับร้อยละ 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากการคำนวณสูตรของ Tao Yamane, (1973) 

กรอบแนวคิดงานวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ประกอบด้วยขอบเขตเชิงเนื้อหา มีกรอบแนวคิดงานวิจัย ดังภาพที่ 2.1 ดังนี้  

ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อสินค้า  ส่วนปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด  (7P) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ 

ตัวแปรตาม คือ ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน แอพพลิเคชั่นออนไลน์ : กรณีศึกษา
นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แก่ ความง่ายในการใช้งาน ความตั้งใจที่
จะใช้งาน ด้านความไว้วางใจของผู้ใชงานและทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน  
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 
(7P) 
     1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
     2.ปัจจัยด้านราคา (Price) 
     3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
(Place) 
     4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด
(Promotion) 
     5.ปัจจัยด้านบุคคล (People) 
     6.ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 
     7.ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

สมมติฐานของการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1   ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระบบการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่

แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน แอพพลิเคชั่นออนไลน์ : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2   ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 7 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  ด้านราคา (Price) 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทาง
กายภาพ (Process) และด้านกระบวนการ(Physical Evidence ) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 
: กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

 
          ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1.เพศ (Sex) 
2.อายุ (Age) 
3.ระดับการศึกษา (Education) 
4.ระบบการศึกษา(education system) 

          5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (income) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

การตัดสินใจซือ้สินค้าผ่าน 
แอพพลิเคชั่นออนไลน ์

1. ความง่ายในการใช้งาน 

2. ความต้ังใจที่จะใช้งาน 

3. ด้านความไว้วางใจของ

ผู้ใช้งาน 

4. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

720 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีโครงสร้างองค์ประกอบแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 1-

4  (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จำนวน 5 ข้อ โดยครอบคลุม ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ระบบการศึกษา และ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี ่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วยจำนวน  7 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตภัณฑ์ 
(Product)  ด้านราคา (Price)  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ด้านบุคคล 
(People ) ด้านกระบวนการ (Process) และ ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์โดยแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 , 3 และ 4 เป็นการประเมินระดับความเห็น มีลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณ (Rating Scala) 5 ระดับ  

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากผู้ตอบแบบสอบถามจากปัจจัยอื่น ๆ 
ขั้นตอนการสร้างมือในการวิจัย 
ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าผ่าน

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2) นำผลของการศึกษามาสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวความคิดที่กำหนดโดยพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับ

กรอบแนวความคิดงานวิจัย วัตถุประสงค์ และสมมติฐานในงานวิจัย  
3) นำเสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับความแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและ

นำมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับกรอบแนวความคิดในงานวิจัย วัตถุประสงค์ผลงานวิจัยอื่นและแนวคิด
ทฤษฎีต่าง ๆ 

4) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งก่อนนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวความคิดทฤษฎี

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี นักศึกษาชั้นปีที่ 
1-4 (ภาคปกติ) และ 2 ปีต่อเนื่องปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 230 คน โดย
สร้างแบบสอบถามใน Google Form โดยมีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้วิธีส่งแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ได้จากเอกสารทางวิชาการวารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึง
ค้นได้จากการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมใช้ในการสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้สูตรทางสถิติ ดังต่อไปนี้ 
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     1. สถิติเชิงพรรณนา สำหรับอธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้  บริการ
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระบบการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 
เป็นต้น โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อย ละ (Percentage) และอธิบายและวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ โดยนำเสนอ
ในรูปแบบของความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
   2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ใช้สถิติเชิงอนุมานใช้สําหรับทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ซึ ่งประกอบด้วย ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
Independent Sample : (T-Test) ความแตกต่างของค่าแปรปวน One Way ANOVA : (F-Test) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 22 ปี ระดับการศึกษาปี 4 ระบบการศึกษาภาคปกติ 4 ปีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 0 - 10,000 บาท 
จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนกตามส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ พบว่าค่าเฉลี่ยรวมสูงสุดระดับมากที่สุดคือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลำดับ  

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนกตามส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

          
  

 
ส่วนประสมทางการตลาด ( 7 P’s )   

ระดับความคิดเห็น ลำดับที่ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.90 0.52 มากที่สุด 7 
ด้านราคา 3.92 0.62 มากที่สุด 6 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.11 0.66 มากที่สุด 1 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 4.03 0.69 มากที่สุด 3 
ด้านบุคคล 4.00 0.54 มากที่สุด 4 
ด้านกระบวนการ 4.11 0.62 มากที่สุด 2 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.96 0.57 มากที่สุด 5 

ภาพรวม 4.00 0.60 มากที่สุด  
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ตารางที่ 2   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนกการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 
               

 
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Application Online  

ระดับการตัดสินใจ ลำดับที่ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับการตัดสินใจ 

ความง่ายในการใช้งาน 4.03 0.64 มากที่สุด 1 

ความตั้งใจที่จะใช้งาน 4.03 0.63 มากที่สุด 2 

ความไว้วางใจของผู้ใช้งาน 3.89 0.61 มากที่สุด 4 

ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 3.96 0.60 มากที่สุด 3 

ภาพรวม 3.98 0.62 มากที่สุด  

จากตารางที่ 2 พบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยรวมสูงสุดระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ท่านพึงพอใจกับการทำงานที่รวดเร็วของ
ทางร้านค้าเป็นอย่างมาก รองลงมาคือ ภาพสินค้ามีความน่าสนใจ และน่าซื้อ มีเจ้าของร้านค้าที่ให้บริการในแอพพลิเคชั่นมี
มาตรฐาน พูดจาดี ตามลำดับ 

 
ตารางที ่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณระหว่างส่วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการซื ้อสินค้าผ่าน

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

Model Untandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

ค่าคงที่ ( Constant ) 0.589 0.172  3.427 0.001 

ด้านผลิตภัณฑ์ (P1) 0.091 0.058 0.091 1.557 0.121 

ด้านราคา (P2) 0.004 0.049 0.005 0.089 0.929 

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (P3) 0.125 0.043 0.166 2.928 0.004* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (P4) 0.150 0.040 0.214 3.740 0.000* 

ด้านบุคคล (P5) 0.112 0.053 0.115 2.111 0.036* 

ด้านลักษณะทางกายภาพ (P6) 0.109 0.054 0.128 2.015 0.045* 

ด้านกระบวนการ (P7) 0.254 0.050 0.291 5.082 0.000* 

R = 0.828  R²= 0.685  R³= 0.675   S.E= 0.244 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติถดถอยพหุคูณพบว่า ตัวแปรต้นทั้ง 7 ตัว ร่วมกันอธิบายความผันแปรของ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ได้ร้อยละ 68.5 (R²=0.685) โดยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  คือ 1)
ด้านกระบวนการ 2) ด้านการส่งเสริมการตลาด 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4) ด้านบุคคล   และ 5) ด้านลักษณะทาง
กายภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพิจารณาด้านตัวแปรการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ได้
ดี ที่สุดคือ ด้านกระบวนการ รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคคล  ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ตามลำดับ  นั ้นหมายความว่าถ้าปัจจัยทั้ง 5 ด้านมีการเปลี ่ยนแปลงจะทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ เปลี่ยนแปลงตามเช่นกัน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยพบว่าระบบการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน แอพพลิเคชั่นออนไลน์ ของ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รัชนี ไพศาลวงศ์ดี (2556) ซึ่งศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสื้อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า   เนืองจากการตัดสินใจซื้อสินค้าเสื้อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง    26 -23 ปี 
มีระดับการศึกษา อยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานะโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งรายได้ ต่อเดือนมากกว่า 
30,001 บาท  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ จาก การวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า มี 5 ด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คือ ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับมีความสำคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ สมานพิทักษ์วงศ์ (2560) ส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจ ซื้อสินค้าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา พบว่า เนื่องจาก ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใช้ระยะเวลาในการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตน้อยกว่า 1 ชั่วโมง สินค้าที่ซื้อผ่านทางอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ คือ เสื้อผ้า 
เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตเนื่องจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลายและมีงบประมาณในการซื้อสินค้าผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต 300-500 บาท/ครั้ง นอกจากนี้ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
สินค้า ผ่านทางอินเตอร์เน็ตทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคที่มีอายุ รายได้ และการศึกษาที่แตกต่างกันให้ความสำคัญกับส่วน
ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าทางระบบอินเตอร์เน็ต แตกต่างกัน พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตด้านประเภทของสินค้าความถี่ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติถดถอยพหุคูณพบว่า ตัวแปรต้นทั้ง 7 ตัว ร่วมกันอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ได้ร้อยละ 68.5 (R²=0.685) โดยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์ : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  คือ 1) ด้าน
กระบวนการ 2) ด้านการส่งเสริมการตลาด 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4) ด้านบุคคล   และ 5) ด้านลักษณะทางกายภาพ 
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพิจารณาด้านตัวแปรการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ได้ดี ที่สุดคือ 
ด้านกระบวนการ รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคคล  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ตามลำดับ  นั้นหมายความว่าถ้าปัจจัยทั้ง 5 ด้านมีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์  
เปลี่ยนแปลงตามเช่นกัน 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

แอพพลิเคชั่นออนไลน์: กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แสดงให้
เห็นความสำคัญใน ด้านกระบวนการ มากที่สุด ดังนั้น ทางแอพพลิเคชั่นควรมีการปรับเปลี่ยนระบบให้มีความรวดเร็ว ทันใจ 
และสะดวกสบายให้มากขึ้น 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์: กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผล
วิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณาต่างๆ ที่ทันสมัยและตอบผ
โจทย์แก่ผู้บริโภคให้มากขึ้น เพื่อจะได้ดึงดูดความสนใจของผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น และควรจัดโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ  

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์: กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ควรมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลาย ๆ 
ช่องทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มากขึ้น  

จากผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านบุคคล ที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชั่นออนไลน์: กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผลวิจัย
แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านบุคคล ควรมีการเสนอความสนใจในหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อที่จะได้
ตอบสนองต่อหลายๆ บุคคล 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านลักษณะทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผล
วิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรออกแบบรูปแบบของแอพพลิเคชั่น ให้มี
ความน่าสนใจ เพ่ือจะทำให้ผู้บริโภคสนใจแล้วเข้ามาใช้งาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่างที่ยังไม่เคยใช้งานแอพพลิเคชั่นออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทาง

สำหรับการเพิ่มจำนวนประชากรและผู้ที่ไม่เลือกใช้ และเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้ไม่เลือกใช้งานแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 
การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นออนไลน์ เพื่อเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างด้านต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ เช่น ความง่ายต่อการใช้งาน 
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัญหาจากการเข้าไม่ถึงพื้นที่ ที่ให้บริการด้านสัญญาณเครือข่ายและสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต อาจทำให้มีการใช้งานในพื้นที่ของผู้ที่จะใช้งานและไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่และอาจ
ไม่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการบางกลุ่ม  
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ปัจจัยแรงจูงใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของผู้ทำบัญชี  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อศึกษา
ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทำ
บัญชีของสำนักงานบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 40 ราย  

ผลการวิจัย พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ 
ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความลับไว้  
ด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริหาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และด้าน
ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยแรงจูงใจที่
ส่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะงานที่ทำ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความสำเร็จ ด้าน
การยก ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  
 
คำสำคัญ : จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ปัจจัยแรงจูงใจ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้ทำบัญชี 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to study the professional ethics of accounting and the 
motivational factors that affect performance. The research aimed to study the relationship between 
professional accounting ethics and performance efficiency, and to study the motivational factors affecting 
the efficiency of work performance. The research used a questionnaire as an instrument to collect data 
from 40 operators at an accounting firm in Muang District, Udon Thani Province.  

The research found from the results of the regression coefficient analysis that the professional 
ethics contributing to the efficiency of work performance include transparency, independence, fairness, 
honesty, knowledge, ability, and standards of operation, confidentiality, the responsibility towards 
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management affecting operational efficiency, the responsibility to shareholders and the responsibility 
towards colleagues and general ethics. Factors which did not affect operational efficiency according to the 
results of the regression coefficient analysis of the motivating factors affecting performance progress were 
the nature of the work done, the responsibility, and the success of lifting did not affect the efficiency of 
work at the level of statistical significance of 0.05.  
 
Keywords: Accounting Professional, Ethics, Motivation, Efficiency Accountant 

 

บทนำ 
การแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมเสมอ รวมถึงผู้ทำ

บัญชีต้องมีการปรับตัวตามสภาพธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้
ผู้ทำบัญชีมีความสำคัญมากขึ้นจากเดิมที่เป็นเพียงแค่การทำบัญชีรายรับรายจ่ายเท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้ทำบัญชีถือเป็นฟันเฟื้อง
สำคัญของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นผู ้ประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เมื ่อผู ้ประกอบวิชาชีพหรือผู ้ทำบัญชีมี
ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นจึงมีการปรับปรุงข้อบังดับสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งอยู่ภายใด้พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี , 2564) ดังนี้ ความโปร่งใส ความ
เป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การรักษาความลับ 
ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏบิตัิ
หน้าที่ให้ และความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป 

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ทำบัญชีในการประกอบวิชาชีพบัญชีหากผู้ทำบัญชีไม่ปฏิบัติตาม
อาจส่งผลต่องบการเงินที่มีการบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับรู้ข้อมูลที่ผิดพลาดจากการ
ใช้งบการเงิน ที่แสดงฐานะทางการเงิน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถพิจารณาได้จาก งบกำไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะการเงิน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด (พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล , 2558) งบการเงินจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่าง
มากกับนักลงทุน ทำให้รู้ว่าผู้ประกอบการมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก กำลังการเติบโตหรือถดถอย มั่งคั่งหรือขาดแคลน รวมถึง
การดำเนินกิจกรรมที่สร้างรายได้และไม่สร้างรายได้ แม้งบการเงินจะทำให้เห็นสภาพกิจการหลายอย่างต่อนักลงทุน แต่นัก
ลงทุนต้องระวังตัวเลขที่อาจไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริง อย่างกรณีของ WorldCom ที่รายงานมูลค่าสินทรัพย์สูงกว่าความเป็นจริงไป
ถึง 11 ล้านดอลลาร์ ทำให้ตันทุนค่าใช้จ่ายต่ำเกินไป ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดกำไรสูงขึ้นด้วย และกรณี Enron ก็เป็นอีกบรษิัท
หนึ่งซึ่งลงบัญชีด้วยมูลค่าสินทรัพย์สูงเกินจริง ตัวเลขกำไรที่เห็นก็เป็นตัวเลขปลอมแปลง ซึ่งทั้งสองกรณีจึงเป็นอุทาหรณ์กับนัก
ลงทุนเสมอมา (อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา และคณะ, 2559) 

ปัจจัยแรงจูงใจ (Motivation factors) เป็นปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้าส่วนตัว หมายถึง การได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่
สูงขึ้น การได้รับโอกาสศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงการได้รับความไว้วางใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่ปฏิบัติมีลักษณะงานที่ท้าทายความสามารถมีความน่าสนใจ 
เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ใช้ความสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จในการทำงาน หมายถึง ก ารที่สามารถ
ปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และผลสำเร็จของงานนั้นเป็นที่น่าพึงพอใจ
และภาคภูมิใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา และ
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เพื่อนร่วมงาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการชมเชยยอมรับในความสามารถและให้กำลังใจด้านความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึง
พอใจในการมีอำนาจในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ โดยสามารถควบคุมงานได้ด้วยตนเอง ไม่มีผู้อื่นควบคุม
หรือตรวจสอบ (จิราพรรณ แซ่ซี 2562) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
กำหนดไว้และนอกจากกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินการ
บัญชีส่วนราชการแล้วนั้น ปัจจัยที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยังประกอบไปด้วยปัจจัยอื่น ๆ หลายด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านค่าตอบแทน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในองค์กรก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงาน หากเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานก็จะส่งผลให้การดำเนินงานในภาพรวม ขององค์กรประส บ
ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล (สิริพร กรรณศร 2563) 
 ดังนั ้น ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื ่องความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชีจังหวัดอุดรธานี ซึ ่งศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มี ผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชี โดยมีแนวคิดในการวิจัย คือ การศึกษาจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ด้าน
คุณภาพผลการปฏิบัติงาน ด้านต้นทุนและด้านเวลา ว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใดต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำ
บัญชีในสำนักงานบัญชีจังหวัดอุดรธานี รวมถึงศักยภาพทางบัญชีว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีในอำเภอ
เมืองอุดรธานีหรือไม่ โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางทางการพัฒนาความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและความ
ชำนาญในวิชาชีพบัญชี รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ผู้ทำบัญชีมีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน มี
คุณภาพ มีข้อมูลเชื่อถือได้ตามหลักมาตรฐานการบัญชี ทันต่อการตัดสินใจของผู้บริหารที่ใช้ข้อมูลทางการเงินในการวางแผน
และดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
1. เพื่อศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชีจังหวัด

อุดรธานี 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชีจังหวัดอุดรธานี 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
           การศึกษาเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีใน
สำนักงานบัญชจีังหวัดอุดรธานี ผู้ศึกษาได้นำเสนอขั้นตอนระเบียบวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สำนักงานบัญชี ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 40 ราย โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือ หัวหน้าสำนักบัญชี หรือ ผู้จัดการบัญชี 

2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาทำการคันคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ ศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจใน

เนื้อหาที่สอดคล้องกับการศึกษาคันคว้าอิสระในครั้งนี้ 
ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาสร้างแบบสอบถามตามขอบเขตที่กำหนด และนำไปให้ที่ปรึกษาตรวจเพื่อพิจารณาความถูกต้อง

ให้ครอบคลุมเนื ้อหาและให้ข้อเสนอแนะเพื ่อปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับขอบเขตของเนื้ อหา เพื ่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 
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3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่

กำหนดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามปลายปิด โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Check List) ประกอบด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพการสมรสระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ทำบัญชีในอำเภอเมืองอุดรธานี โดยครอบคลุมจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 6 ด้าน ได้แก่  1. ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที ่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  2. ด้านความรู้
ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  3. การรักษาความลับ  4. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ  5. ด้านความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้  และ 6. ความรับผิดชอบต่อ
เพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดแบบช่วง (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 
5 ระดับ  

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจของผู้ทำบัญชี โดยมี 5 ด้าน ได้แก่ด้านความก้าวหน้าส่วนตัว ด้าน
ลักษณะของงานที่ทำ ด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความรับผิดชอบ  

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน โดยมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1) ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามถึงผู ้ทำบัญชีในอำเภอเมืองอุดรธานี จำนวน 40 ชุด โดยการลงพื ้นที่ทำ

แบบสอบถามเองใช้เวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบตามจำนวนของกลุ่มตัวอย่าง 
   2) เมื ่อครบตามกำหนด 1 สัปดาห์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยจะคัดแยกแบบสอบถาม

เฉพาะที่ตอบแบบสอบถามได้อย่างสมบูรณ์ และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อคำนวณหาค่าสถิติต่างๆ ตามต้องการโดยแบ่งได้ ดังนี้ 

2.1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถี่และ
ร้อยละ 

2.2) การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี ่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ปัจจัยแรงจูงใจ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การนำเสนอ
ข้อมูล ในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการวิจัย 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   1) การทดสอบเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปลักษณะเบื้องต้นของแต่ละตัว

แปร ได้แก่ ค่าสูงสุดของข้อมูล ค่าต่ำสุดของข้อมูล ค่าเฉลี่ยของข้อมูล (𝑥̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard 
Deviation)  
                 2) การทดสอบสมมติฐานงานวิจัยฉบับนี้ใช้สถิติ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) หรือตัวแปรเกณฑ์ (Criterion Variable) จำนวน 1 ตัว กับตัวแปรอิสระ (X) หรือ
ตัวแปรพยากรณ์ หรือตัวแปรทำนาย (Predictor Variable) ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย  
การวิจัยเร่ือง จรรยาบรรณวิชาชพีบัญชีและปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีใน

สำนักงานบัญชจีังหวัดอุดรธานี มีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 
ตัวแปรต้น (x1) ประกอบด้วย ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความรู้

ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความลับ ด้านความรับผิดชอบต่อผู ้รับบริการ ด้านความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อน
ร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป (จิราพรรณ แซ่ซี 2562).   

ตัวแปรต้น (x2) ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้าส่วนตัว (Personal growth) ด้านลักษณะงาน (Work content) 
ด้านความสำเร็จ (Achievement) ด้านการยกย่อง (Recognition) และด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) (ธนิศร ยืนยง 
2557). 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และ 
ด้านทรัพยากร (แคทรียา วันวงค์ 2563). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
  

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
1. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความ 
เที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
2. ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน 
3. การรักษาความลับ 
4. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็น 
หุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ 
ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ 
6. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณทั่วไป 

 

ปัจจัยแรงจูงใจ(Motivating 
factors) 
1. ความก้าวหน้าส่วนตัว (Personal 
growth) 
2. ลักษณะงาน (Work content) 
3. ความสำเร็จ (Achievement) 
4. การยกย่อง (Recognition) 
5. ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1. ด้านคุณภาพของาน 
2. ด้านปริมาณงาน 
3. ด้านเวลา 
4. ด้านทรัพยากร 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

731 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (จิราพรรณ แซ่ซี 2562).   

สมมติฐานที่ 2 ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบเซิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (จิราพรรณ แซ่ซี 2562).   

สมมติฐานที่ 3 การรักษาความลับ ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (จิราพรรณ แซ่ซี 2562).   

 
สมมติฐานที่ 4 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(จิราพรรณ 

แซ่ซี 2562).   
สมมติฐานที่ 5 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ทำบัญชีปฏิบัติหน้าที่ส่งผลกระทบ

เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (จิราพรรณ แซ่ซี 2562).   
สมมติฐานที่ 6 ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไปส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน (จิราพรรณ แซ่ซี 2562).   
สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าส่วนตัวส่งผลเชิงบวกส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน (ธนิศร ยืนยง 2557). 
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยแรงจูงใจด้านลักษณะงานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ธนิศร ยืนยง 

2557). 
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยแรงจูงใจด้านความสำเร็จส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ธนิศร ยืนยง 

2557). 
สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยแรงจูงใจด้านการยกย่องส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ธนิศร ยืน

ยง 2557). 
สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ธนิศร 

ยืนยง 2557). 
 

ผลการวิจัย 
         ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาโท  ตำแหน่ง
งานเป็นผู้ทำบัญชีมีอายุของหน่วยงาน 1-5 ปี มีจำนวนพนักงานบัญชีประจำสำนักงาน 1-5 คน พนักงานบัญชีประจำสำนักงาน
บัญชีมีวุฒิการศึกษาคือ ปริญญาตรี ลักษณะของหน่วยงานเป็นบริษัทจำกัดส่วนใหญ่ 

ผลการวิเคราะห์จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ปัจจัยแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีใน
สำนักงานบัญชีในจังหวัดอุดรธานี แสดงดังตารางที่ 1 – 3  

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

732 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย  (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จำแนกตามด้านของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

 
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าระดับ อันดับที่ 

1. ความโปร่งใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต 

4.67 0.49 มากที่สุด 1 

2. ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 4.63 0.52 มากที่สุด 3 
3. การรักษาความลับ 4.63 0.46 มากที่สุด 4 
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร 4.65 0.47 มากที่สุด 2 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลนิติ
บุคคลที่ประกอบวิชาชีพบัญชี 

4.58 0.51 มากที่สุด 5 

6. ความร ับผ ิ ดชอบต ่ อ เพ ื ่ อนร ่ วมว ิ ชาช ีพและ
จรรยาบรรณทั่วไป 

4.58 0.51 มากที่สุด 6 

รวม 4.62 0.48 มากที่สุด  
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรวิชาชีพบัญชี โดยเรียงลำดับจากมาก

ไปน้อย ความโปร่งใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารความรู้ความสามารถ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การรักษาความลับ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย  (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จำแนกตามปัจจัยแรงจูงใจดังนี้ 
 

ปัจจัยแรงจูงใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าระดับ อันดับที่ 
1. ด้านความก้าวหน้าส่วนตัว 4.53 0.53 มากที่สุด 4 
2.ด้านลักษณะของงานที่ทำ 4.49 0.53 มาก 5 
3. ด้านความสำเร็จในการทำงาน 4.62 0.53 มากที่สุด 2 
4. ด้านการได้รับการยอมรับ 4.64 0.53 มากที่สุด 1 
5. ด้านความรับผิดชอบ 4.56 0.51 มากที่สุด 3 

รวม 4.57 0.52 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้าน

การได้รับการยอมรับ ด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าส่วนตัว และด้านลักษณะของงาน
ที่ทำ ตามลำดับ 
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ตารางที่3 แสดงค่าเฉลี่ย  (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ และอันดับที่ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าระดับ อันดับที่ 

1. คุณภาพของงาน 4.78 0.44 มากที่สุด 1 
2. ด้านปริมาณงาน 4.52 0.61 มากที่สุด 4 
3. ด้านเวลา 4.53 0.62 มากที่สุด 2 
4. ด้านทรัพยากร 4.53 0.49 มากที่สุด 3 

รวม 4.59 0.52 มากที่สุด  
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยเรียงลำดับจากมากไป
น้อย ด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา ด้านทรัพยากร ด้านปริมาณงาน  
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จรรยาบรรณวิชาชีพ Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig Collinearity Statistics 

B Std. 
Error 

Beta   Tolerance VIF 

(Constant) -0.523 0.140  -4.244 0.000   
ความโปร่งใส ความเป็น
อิสระ ความเที่ยงธรรม 
และความซื่อสัตย์สุจริต 

0.343 0.061 0.326 5.630 0.000* 0.116 8.607 

ความรู้ ความสามารถ 
และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

0.494 0.123 0.496 4.023 0.000* 0.026 39.110 

การรักษาความลับ 0.410 0.129 0.369 3.172 0.003* 0.029 34.775 
ความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ 

0.353 0.104 0.322 3.379 0.002* 0.043 23.358 

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือ
หุ้น 

-0.156 0.108 -0.153 -1.444 0.158 0.035 28.953 

ความรับผิดชอบต่อ
เพื่อนร่วมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทั่วไป 

-0.298 0.150 -0.323 -1.989 0.055 0.015 68.020 

*มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่งต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต  (B= 0.343) (Sig = 0.000)  ด้านความรู้ 

ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (B = 4.58) (Sig. = 0.000) ด้านการรักษาความลับ  (B = 0.410) (Sig. = 0.003) ด้าน
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ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริหาร (B = 0.353) (Sig. = 0.002) ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนด้านความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้น (B =-0.156) (Sig. = 0.158) และด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป (B =-0.298) 
(Sig. = 0.055) ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยแรงจูงใจ Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig Collinearity Statistics 

 B Std. 
Error 

Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 0.042 0.097  0.434 0.667   
ด้านความก้าวหน้า 0.223 0.107 0.228 2.081 0.045* 0.036 28.068 
ด้านลักษณะงานที่ทำ -0.188 0.089 -.0192 -2.12 0.041* 0.052 19.084 
ด้านความสำเร็จ 0.208 0.216 0.214 0.963 0.342 0.009 115.204 
ด้านการยกย่อง 0.232 0.197 0.241 1.178 0.247 0.010 97.637 
ด้านความรับผิดชอบ 0.514 0.129 0.507 3.996 0.000* 0.027 37.590 

*มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
คือ ด้านความก้าวหน้า (B= 0.223) (Sig = 0.045)  ด้านลักษณะงานที่ทำ (B =-0.188) (Sig. = 0.041) ด้านความรับผิดชอบ 
(B = 0.514) (Sig. = 0.000) และด้านความสำเร็จ (B =0.208) (Sig. = 0.342) ด้านการยกย่อง (B =0.232) (Sig. = 0.247) ไม่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้ทำบัญชีในเมือง

อุดรธานี ผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้  
(1) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่า ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม ความ

ซื่อสัตย์สุจริตของผู้ทำบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่าถ้าผู้ทำบัญชีมีความ
โปร่งใสในการทำงาน มีความเป็นอิสระ ก็จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรา
พรรณ แซ่ซี (2562) 

(2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจ ด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะของงานที่ทำ ด้านความรับผิดชอบ มีผลกระทบ
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากถ้ามีการทำงานก็จะมีความก้าวหน้าขึ้น มีการเลื่อนตำแหน่งจะทำให้
เงินเดือนสูงขึ้นและความรับผิดชอบก็ต้องสูงขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพรรณ แซ่ซี (2562)  
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช้ 
1. ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเรื่องจรรยาบรรณด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม 

ความซื่อสัตย์สุจริตและด้านความรู้ ความสามารถมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นการปฏิบัติ แสดงให้เห็น 
2. ผลการวิจัยสามารถนำไปเป็นข้อมูลของหน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจการศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผู้ทำ

บัญชีในเมืองอุดรธานี เป็นข้อมูลในการพัฒนาหรือสำหรับอ้างอิงในงานวิจัยอื่นต่อไป 
ข้อเสนอแนะสำหรับวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยอื่นๆที่คาดว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ปัจจัยด้านการทำงาน 

คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี คุณภาพของข้อมูลบัญชี 
2. ควรเน้นการศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อผู้ทำบัญชี เช่น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เป็นต้น 
3.ศึกษาผลวิจัยเชิงลึก เช่น การลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ทำบัญชีโดยตรง เป็นต้น 
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การศึกษาความเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑ์กลว้ยตากชุบช็อกโกแลต 
A FEASIBILITY STUDY OF CHOCOLATE DIPPED DRIED BANANA        

สุมินตรา ศิริภักดิ1์ และ มนทกานติ์ แสนพันนา1  
1หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยตากชุบช็อกโกแลต กรณีศึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์ บ้านโนนสง่า ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลคือประธานกลุ่ม ผู้ประสานงานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทำกล้วยตากชุบช็อกโกแลตในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ผลการศึกษาพบว่าการแปรรูปกล้วยตากชุบ
ช็อกโกแลต มีความเป็นไปได้ทั้งด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน แต่ยังมีอุปสรรคในด้านการจัดหา
บรรจุภัณฑ์และการขนส่งที่สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ได้จนกว่าสินค้าจะถึงมือผู้บริโภค ข้อเสนอแนะคือควรมีการทำ
เกษตรอินทรีย์และการรับรองมาตรฐานการผลิต ซึ่งควรได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น มีช่องทางจำหน่ายหลากหลายขึ้น นำไปสู่การจ้างงานและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
คำสำคัญ: กล้วยตาก, กล้วยตากชุบช็อกโกแลต, การศึกษาความเป็นไปได้  
 

Abstract 
 

 This study aims to study the feasibility of chocolate dipped dried banana product development of 
The Banana Processing Community Enterprise, Nikom Songkhro Sub-district, Udon Thani City. Semi-
Structured Interviews were executed to collect data. Key informants were the group leader, the group 
coordinator, and the group members whose participated in the chocolate dipped dried banana workshop 
in August 2021. The Findings showed that there was a feasibility of chocolate dipped dried banana product 
in marketing, technical, management, and financial dimensions. However, packaging and transporting should 
be considered to keep the quality of the product. The study suggests that organic farming and good 
manufacturing practices should be conducted to promoted good quality product. Those practices may lead 
to more employment and economic growth for sustainable community well-being. 
 
Keywords: Dried banana, Chocolate dipped dried banana, Feasibility study 
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บทนำ 
 หนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนคือส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ คือการสนับสนุนกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน อันจะช่วยในการเพิ ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ สร้างการจ้างงาน กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคม
สงเคราะห์ (กลุ่มฯ) บ้านโนนสง่า ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมีสมาชิก 
47 คน เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนบ้านโนนสง่า และชุมชนใกล้เคียง ทั้งราย ได้จากการจำหน่วยกล้วย 
และรายได้จากการจ้างแรงงานปอกกล้วย ดังนั้น จึงนับเป็นกลุ่มฯที่มีส่วนเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของสมาชิกและ
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยมานานหลายปี โดยช่องทางการจัดหน่ายผลิตภัณฑ์กล้วยตากภายใต้ชื่อตราสินค้า “กล้วยตากก้านตอง” 
คือ ร้านจำหน่ายสินค้าของฝากในจังหวัด งานเกษตรแฟร์ งานจำหน่ายสินค้า OTOP อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่สถานการณ์โควิด 
19 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง โดยปี พ.ศ. 2563 ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ถึงร้อยละ 30 (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2564) รวมถึงการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้ามีจำนวนน้อยลง ส่งผลให้ยอดจำหน่ายลดลง ทำ
ให้ทางกลุ่มฯ ต้องการขยายฐานกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นถึงวัยทำงาน ที่ชื่นชอบขนมหวานและต้องการลิ้มลอง
รสชาติที่หลากหลาย ประกอบกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอุดรธานี (AIC) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มีนโยบายสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจฐาน
ราก รวมไปถึงสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู ้ในชุมชนสำหรับนักศึกษา จึงเป็นที ่มาของความร่วมมือระหว่างกลุ ่มฯ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกล้วยตากชุบช็อกโกแลต ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน เพื่อทดลองทำกล้วยตากชุบช็อกโกแลต และนำมาพิจารณาความเป็นไปได้ใน
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อวางจำหน่ายในอนาคต โดยศึกษาความเป็นไปได้ทั้ง 4 ได้แก่ 1) ด้ านการตลาด 2) ด้านเทคนิค 3) 
ด้านการจัดการ และ 4) ด้านการเงิน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.) 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยตากชุบช็อกโกแลตออกจำหน่าย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured or Guided Interview) เพื่อ
ใช้เก็บข้อมูลด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงินในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญ 
ได้แก่ คุณวรางคณา  นามพิลา ประธานกลุ่มฯ และคุณศศิธร คงสุข ผู้ประสานกลุ่มฯ รวมถึงสมาชิกกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทำกล้วยตากชุบช็อกโกแลต รวมไปถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้เขียน เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำกล้วย
ตากชุบช็อกโกแลต สำหรับข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งนำมาประกอบการศึกษาได้มาจาก เอกสารวิชาการ บทความ
วิชาการ บทความวิจัย สื่อออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยตาก และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

738 
 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เกี่ยวกับความเป็นไปได้ด้านการตลาด ด้านเทคนิค 
ด้านการจัดการ อาศัยข้อมูลปฐมภูมินำมาสรุปผล สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ด้านการเงิน โดยใช้ข้อมูลต้นทุนต้นทุนส่วนเพิ่ม ( Incremental cost) เปรียบเทียบกับรายได้ส่วนเพิ่ม (Incremental 
revenue) หากนำกล้วยตากไปผลิตต่อเป็นกล้วยตากชุบช็อกโกแลต เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
  กล้วยชุบช็อกโกแลตสามารถจัดจำหน่ายตามช่องทางการจำหน่ายเดิม อันได้แก่ ร้านจำหน่ายของฝากในจังหวัด 
นอกจากนี้ ช่องทางการจำหน่ายในอนาคต เกิดจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ มีโครงการพัฒนาพื้นที่ให้
เป็นจุดท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี โดยจะมีสินค้า OTOP ต่างๆ มาวางจำหน่ายเพื่อให้เป็นของฝาก เป็นต้น รวมไปถึง
ช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุค ไลน์ออฟฟิสเชียล หรือ แพลตฟอร์ม E-commerce เช่น Shopee, Lazada, 
JD Central เป็นต้น 
 2. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 
  กระบวนการผลิตกล้วยตากชุบช็อกโกแลต จะเริ่มจากเลือกใช้กล้วยที่ตากแห้งในระดับหนึ่ง ไม่ถึงกับนิ่มมากเกินไป 
จากนั้นนำช็อกโกแลตตวงใส่ภาชนะ นำไปวางบนหม้อที่ต้มน้ำเดือดอีกชั้นหนึ่ง คนให้ช็อกโกแลตละลาย นำกล้วยไปชุบ
ช็อกโกแลต ความหนาตามต้องการ แช่กล้วยที่ชุบช็อกโกแลตแล้วในน้ำเย็นจัดเพื่อให้ช็อกโกแลตแข็งตัว หากต้องการโรยอัล
มอนด์ป่น หรือ ตกแต่งลวดลายด้วยช็อกโกแลตอีกครั้ง สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้ เมื่อรับประทานทันทีจะมีรสชาติอร่อย แต่
พบว่ายังมีอุปสรรคด้านบรรจุภัณฑ์ที่จะเก็บรักษาไม่ให้ช็อกโกแลตละลาย  ข้อมูลปัจจัยการผลิตโดยประมาณของกล้วยตากชุบ
ช็อกโกแลต จากกล้วยตาก 1 กิโลกรัม (ประมาณ 50 ลูก) แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลปัจจัยการผลิตโดยประมาณของกล้วยตากชุบช็อกโกแลต (กล้วยตาก 1 กิโลกรัม มี 50 ลูก) 

ปัจจัยการผลิต ปริมาณ ต้นทุนต่อปริมาณ  ต้นทุน  
(บาท) 

ต้นทุนต่อชิ้น 
(บาท) 

วัตถุดิบทางตรง 
- กล้วยตาก 50 ลูก 1,000 กรัม  0.05 บาท/กรัม 50.00 1.00 
- ดาร์คช็อกโกแลต 150 กรัม 0.16 บาท/กรัม 24.00 0.48 
- ไวทช์็อกโกแลต 150 กรัม 0.17 บาท/กรัม 25.50 0.51 

รวมวัตถุดิบทางตรง   99.50 1.99 
ค่าแรงงานทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง 2 คน  50.00 บาท/ชั่วโมง 100.00 2.00 
รวมค่าแรงงานทางตรง   100.00 2.00 
ค่าใช้จ่ายการผลิต 
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ปัจจัยการผลิต ปริมาณ ต้นทุนต่อปริมาณ  ต้นทุน  
(บาท) 

ต้นทุนต่อชิ้น 
(บาท) 

- น้ำแข็ง  20.00 20.00 0.40 
- ค่าแก๊สหุงต้ม  10.00 10.00 0.20 
- ค่าบรรจุภัณฑ์แยกชิ้น  50.00 50.00 1.00 
- วัสดุสิ้นเปลืองอื่น  20.00 20.00 0.40 

รวมค่าใช้จ่ายการผลิต  100.00 100.00 2.00 
รวมต้นทุนการผลิต   299.50 5.99 
รวม 1,300 กรัม    
น้ำหนักต่อชิ้น (50 ชิ้น) 26 กรัม    

 
 จากข้อมูลต้นทุนการผลิตกล้วยตากชุบช็อกโกแลต แบบแยกบรรจุห่อละ 1 ชิ้น มีต้นทุนชิ้นละ 5.99 บาท หากนำมา

บรรจุในถุงๆ ละประมาณ 8 ชิ้น น้ำหนักรวมประมาณ 208 กรัม จะมีต้นทุนถุงคราฟท์ซิปล็อค ขนาด 12 x 20 cm. ถุงละ 
1.60 บาท ต้นทุนค่าสติกเกอร์ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 0.40 บาท รวมเป็นต้นทุนต่อแพ็คโดยประมาณทั้งสิ้น 49.92 บาท 
[(5.99 บาท/ชิ้น x 8 ชิ้น) + 1.60 บาท + 0.40 บาท] 
 3. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สังเกต และการศึกษาเอกสารต่างๆ ของกลุ่มฯ พบว่า กลุ่มฯ สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยมีคุณวรางคณา นามพิลา ประธานกลุ่มฯ มีประสบการณ์การทำกล้วยตาก 18 ปี เป็นผู้บริหาร
จัดการ ทั้งมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ประกอบการ สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขยายตลาดอยู่เสมอ รวมทั้งมีเครือข่าย
สนับสนุนองค์ความรู้และทุนสนับสนุนต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชน จึงทำให้การบริหารจัดการกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น 
 4. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน 
  กรณีที่มีการแปรรูปกล้วยตากเป็นกล้วยตากชุบช็อกโกแลต ขนาด 200 กรัม จำนวน 8 ชิ้นต่อแพ็ค ราคาขายแพ็
คละ 89.00 บาท หัก ต้นทุนการผลิตแพ็คละ 49.92 บาท จะมีกำไรแพ็คละ 39.08 บาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 
43.91 ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและขนส่ง รวมไปถึงสำรองเผื่อสินค้าเสียหาย หรือการรับคืนสินค้า เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนสภาพไปเมื่อถึงมือลูกค้า 
 อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ความเป็นได้ด้านการเงิน ด้วยการเปรียบเทียบรายได้ส่วนเพิ่ม (Incremental revenue) 
กับ ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental cost) ซึ่งต้นทุนส่วนเพิ่มนั้น จะไม่นำต้นทุนกล้วยตากลูกละ 1.00 บาท มารวมคำนวณ 
เนื่องจากกลุ่มฯ เป็นผู้ผลิตกล้วยตากโดยตรง สามารถจำหน่ายกล้วยตากในราคาลูกละ 3 บาท(150.00 บาทต่อกิโลกรัม  และ
กล้วยตาก 1 กิโลกรัมมี 50 ลูก) และมีทางเลือกสองทางคือ 1) ตัดสินใจขายเป็นกล้วยตากทันที หรือ 2) ตัดสินใจผลิตต่อเป็น
กล้วยตากชุบช็อกโกแลต คำนวณโดยการเปรียบเทียบจากกล้วยตาก 1 ลูก น้ำหนัก 20 กรัม ส่วนกล้วยตากชุบช็อกโกแลต 1 
ลูก น้ำหนัก 26 กรัม ดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบรายได้ส่วนเพิ่ม กับ ต้นทุนส่วนเพิ่มจากการผลิตต่อเป็นกล้วยตากชุบช็อกโกแลต 
 การคำนวณ จำนวนเงิน (บาท) 
รายได้ส่วนเพิ่ม (Incremental revenue) 
     รายได้จากการขายกล้วยชุบช็อกโกแลต 1 แพ็ค  89.00 
     หัก รายได้จากการขายกล้วยตากทันที 8 ลูก x 3.00 บาท/ลูก 24.00 
รายได้ส่วนเพ่ิม  65.00 
ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental cost) 
     ดาร์คช็อกโกแลต 8 ชิ้น x 0.48 บาท/ชิ้น 3.84 
     ไวท์ช็อกโกแลต 8 ชิ้น x 0.51 บาท/ชิ้น 4.08 
     ค่าแรงงานชุบช็อกโกแลต 8 ชิ้น x 2.00 บาท/ชิ้น 16.00 
     ค่าใช้จ่ายการผลิต 8 ชิ้น x 2.00 บาท/ชิ้น 16.00 
     ถุงคราฟท์ซิปล็อคและสติกเกอร์ 1 ชิ้นต่อแพ็ค 2.00 
ต้นทุนส่วนเพิ่ม  41.92 
กำไรส่วนเพิ่ม (Incremental revenue)  23.08  

 
 จากการวิเคราะห์รายได้ส่วนเพิ ่มเปรียบเทียบกับต้นทุนส่วนเพิ ่ม พบว่า หากเลือกผลิตต่อเป็นกล้วยตากชุบ
ช็อกโกแลต ทำให้มีกำไรส่วนเพิ่ม 23.08 บาทต่อปริมาณกล้วยตากตั้งต้น 200 กรัม หรือเทียบเท่า 115.40 บาทต่อกล้วยตาก 
1 กิโลกรัมโดยประมาณ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ผลิตภัณฑ์กล้วยตากชุบช็อกโกแลต : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคม
สงเคราะห์ บ้านโนนสง่า ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  มีข้อสรุปที่ควรนำมาอภิปรายคือ ความเป็นไปได้
ด้านการตลาด มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก เนื ่องจากทางกลุ ่มมีช่องทางการจัดจำหน่ายที ่ร้านจำหน่ายของฝากที่มี
ความสัมพันธ์อันดีเป็นทุนเดิม รวมทั้งมีตราสินค้า “กล้วยตากก้านตอง” ที่เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เจริญชัย พรไพรเพชร (2562) ที่พบว่าปัจจัยด้านการตลาด 4P มีอิทธิพลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและความน่าเชื่อถือให้กับ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากกล้วย ตำบลนิคมสงเคราะห์ อย่างมีนัยสำคัญ 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนากล้วยตากชุบช็อกโกแลตของกลุ่มฯ อาจมีอุปสรรคทางด้านความเป็นไปได้ด้านเทคนิค ที่
ต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาสภาพให้คงตัวไม่ให้ช็อกโกแลตละลายจนกว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้า ดังนั้นกลุ่มฯ จึงต้องศึกษา
และพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ในอนาคต ซึ่งมีหลักฐานจากผลงานวิจัยในอดีต ที่พบว่ากลุ่มฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการหีบห่อ
สมัยใหม่ (เจริญชัย พรไพรเพชร, 2562) เป็นอันดับสองรองจากการตัดสินใจลงทุน  
 สำหรับด้านการจัดการกลุ่มฯ นั้นนับว่ามีส่วนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ซึ่งทางกลุ่มฯ มีการ
ดำเนินงานที่ก้าวหน้า เนื่องจากประธานกลุ่มฯ คุณวรางคณา นามพิลา มีวิสัยทัศน์ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร รวมถึง
มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานสนับสนุนต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิศาชล เตจ๊ะขอด 
และคณะ (2562) ที่พบว่าผู้นำในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทในด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่ม และด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืนในระดับมาก 
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 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงิน พิจารณาจากรายได้ส่วนเพิ่มและต้นทุนส่วนเพิ่มจากการจำหน่ายกล้วยตาก
ชุบช็อกโกแลต พบว่าจะทำให้มีกำไรส่วนเพิ่มประมาณ 115.40 บาท เมื่อเทียบกับการจำหน่ายเป็นกล้วยตากทันที ซึ่งหาก
รายได้ส่วนเพิ่มมากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม จึงควรตัดสินใจผลิตต่อ (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2563) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เสริม จันทร์ฉาย และ บุศรากรณ์ มหาโยธี (2559) ที่ได้ร่วมพัฒนากล้วยตากชุบช็อกโกแลตในชุมชนกล้วยตากอำเภอบาง
กระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และทำให้มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ประมาณการกำ ไรส่วนเพิ่ม 115.40 
บาทต่อกิโลกรัมดังกล่าวข้างต้น ยังไม่ได้พิจารณาถึงบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง ในกรณีที่ต้องการให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่าง
คงคุณภาพ เช่น ต้นทุนการขนส่งด้วยรถแช่เย็น ซึ่งจะทำให้กำไรส่วนเพิ่มมีจำนวนลดลง จนอาจไม่คุ้มค่าต่อการจำหน่าย  
กล้วยตากชุบช็อกโกแลต 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับกลุ่มวิสาหกิจ 
     1.1 ผลิตภัณฑ์กล้วยตากเป็นตลาดแข่งขันหลายราย เนื่องจากเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกได้ง่าย และมี
กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ใช้เงินลงทุนไม่สูงนัก ดังนั้นผู้ผลิตหลายรายจึงหันมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาเป็นกล้วย
ตากชุบช็อกโกแลต ซึ่งแนวทางที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างหรือโดดเด่นจากคู่แข่งรายอื่น อาจมีได้หลายวิธี เช่น เน้นที่
คุณภาพของสินค้า โดยมีความหนาของช็อกโกแลตที่เคลือบในระดับพอดี มีบรรจุภัณฑ์ที่รักษาสภาพของผลิตภัณฑ์ หรือเน้น
ด้านการสร้างตราสินค้า โดยสื่อสารไปยังผู้บริโภคถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ ตากโดยพลังงาน
แสงอาทิตย์ (นุสรา ลาภภูวนารถ และคณะ, 2562) เป็นต้น  
     1.2 ควรจัดหาบรรจุภัณฑ์และช่องทางการขนส่งที่สามารถเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดีก่อนถึงผู้บริโภค โดย
กำหนดไม่ให้ต้นทุนส่วนเพิ่มสูงเกินกว่ารายได้ส่วนเพิ่มจากการจำหน่ายกล้วยตากชุบช็อกโกแลต 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
  หน่วยงานของรัฐควรสนับสนุนเกษตรกรในเรื่องการเพาะปลูกตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมถึงจัดการผลิตตาม
หลัก GMP (Good Manufacturing Practice) ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.) ซึ่ง
จะทำให้สามารถวางจำหน่ายได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศในอนาคต เป็นการเสริมสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ กระตุ้นการจ้างงาน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บา้น บ้านบึงสำราญ  ตำบลเชียงดา 
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธาน ี

Factors affecting debt repayment of Bung Sam Ran village fund members, 
Chiangda Subdistrict, Srangkom District, Udonthani 

อรวรรณ  บุญญะรัง1  และ เสาวนีย์  สิทธิโชติ1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  บ้านบึงสำราญ  ตำบลเชียงดา อำเภอสร้าง
คอม จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) คุณลักษณะทั่วไปของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  (2) ศึกษาผลการชำระหนี้ของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน (3) ศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการชำระหนี้ของสมาชิกในกองทุนหมู่บ้าน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่แบบสอบถามเก็บข้อมูลจำนวน 100 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่ายวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  SPSS  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นชายร้อยละ 43.0  อาชีพทำนาร้อยละ 48.0 มีสถานภาพสมรสแล้วร้อยละ 57.0  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  10,895 บาท (S.D. 3,206) วงเงินกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้านครั้งล่าสุดเฉลี่ย 34,350 บาท (S.D. 12,444)  
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเฉลี่ย 7.0 ปี (S.D.  5.68) และหนี้สินทั้งหมดในปัจจุบันเฉลี่ย 179,811 บาท (S.D. 
150,864) จำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 .90 คน (S.D. 1.50) ผลการชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน สามารถชำระ
หนี้ได้ตรงตามเวลาร้อยละ 52.0 ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาร้อยละ 48.0   ปัจจัยที่มีความสำคัญทำให้ชำระหนี้ไม่ตรง
ตามเวลาได้แก่ 1) ภาระค่าใช้ในหนี้สินประเภทอ่ืนร้อยละ 38.0   2) ขาดทุนจากผลผลิตทางการเกษตรร้อยละ 31.0   3) ภาระ
ค่าใช้จ่ายการส่งเสียบุตรหลานเรียนหนังสือร้อยละ 17.0 4). มีรายไดน้้อยกว่าค่าใช้จ่ายร้อยละ 14.0  
 

คำสำคัญ: กองทุนหมู่บ้าน  การชำระหนี ้

 

Abstract 
 

 The purposes of the research were (1) to study general characteristics of Bung Sam Ran fund 
members, (2) to study the debt repayment status of the fund members and (3) to study the factors 
significantly affecting the debt repayment of the fund members. The research instruments were 
questionnaires with 100 responses randomly sampled. SPSS was employed to statistically analyze the data 
in terms of percentage, mean and standard deviation.  
 The research found that the sample consisted of 43.0 percent male, 48 percent of the sample 
were rice farmers by occupation, and  57 percent were married. The average monthly income was 10,895  
baht (S.D. 3,206). The average latest outstanding loan amount was 34,350 Baht (S.D. 12,444). The average 
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fund membership time was 7 years (S.D. 5.68) and the average current debt was 179,811 (S.D. 150,864). The 
average family member was 4.9 people (S.D. 1.5). The debt repayment status of the fund member showed 
that 52 percent of the member repaid debt on time and 48 percent could not repay on time. The factors 
affecting the debt repayment were 1) debt burden from other sources (38%)  2) losses from agricultural 
proceeds (31%)  3) Children’s education cost (17%) and  4) lower income than debt (14%) 
 
Key words: Village fund. Debt repayment 
 

บทนำ
 กองทุนหมู่บ้าน คือ แหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพของสมาชิกในหมู่บ้าน และเพื่อเป็น
แหล่งเงินทุนเร่งด่วนของสมาชิกในชุมชน  กองทุนหมู่บ้านดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2544 โดยรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้ง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ล้านบาท โดยให้ประชาชนร่วมกันบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับสมาชิกในกองทุนด้านการเงินและลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของสมาชิก  และบรรเทาปัญหาความยากจน
ของสมาชิกรวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการพึ่งพาตนเองด้วยภูมิปัญญาของสมาชิก  นอกจากนั้นรัฐบาลยั งได้ส่งเจ้าหน้าที่เขา้ไป
ฝึกอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมกองทุนและสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกเข้าใจการ
บริหารการจัดการกับกองทุน ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อทำให้เกิดการยกระดับของ
กองทุนในหมู่ให้มีความเท่าเทียมกัน จากการอยู่รอด สู่การกินดีและอยู่ดีต่อไป (สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ, 2565) 
 กองทุนหมู่บ้านบ้านบึงสำราญ ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6  เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.  2544 คณะกรรมการมีจำนวน  11  คน  จำนวนสมาชิก  150  คน   ปัจจุบันมีสมาชิก 120 คน (กองทุน
หมู่บ้าน,2565) ปัญหาที่พบในการชำระหนี้ของกองทุนหมู่บ้าน คือ การชำระหนี้ไม่ตรงตามเวลาของสมาชิกในหมู่บ้าน การเก็บ
เงินได้ไม่ตรงตามกำหนด ทำให้กองทุนหมู่บ้านขาดเงินทุนหมุนเวียนและขาดสภาพคล่องไปด้วย 
 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน บ้านบึงสำราญ ตำบลเชียงดา 
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และเพื่อแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดของสมาชิกในกองทุนหมู่บ้านที่
เกิดขึ้น ตลอดจนหาแนวทางเพื่อพัฒนาการกู้ยืมและการชำระหนี้ของสมาชิกในกองทุนหมู่บ้าน บ้านบึงสำราญ ตำบลเชียงดา 
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานีให้มีภูมิคุ้มกันและมีศักยภาพต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย          

 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน     
2 เพื่อศึกษาผลการชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน      
3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการชำระหนี้ของสมาชิกในกองทุนหมู่บ้าน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ ได้แก่ กลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน บ้านบึงสำราญ  ในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 120 คน (กองทุนหมู้บ้าน
บ้านบึงสำราญ) กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ จำนวน 100 คน ซึ ่งกำหนดขนาดตัวอย่างโดยสูตร Yamane (1967) ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน 0.05 โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่  ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัว          
มีจำนวน 8 ข้อคำถาม  เป็นคำถามเติมคำในช่องว่าง  5 ข้อ ได้แก่ อายุ  ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จำนวน
หนี้สินในปัจจุบันทั้งหมด  จำนวนสมาชิกในครอบครัว   จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่มีงานทำ และคำถามให้เลือกตอบ 3 ข้อ 
ได้แก่ อาชีพ เพศ สถานภาพสมรส  ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านการกู้ยืมมีทั้งหมด 5ข้อ  เป็นคำถามเติมคำในช่องว่าง 3 ข้อ ได้แก่ 
รายได้ต่อเดือน  วงเงินกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้านครั้งล่าสุด  จำนวนที่ดินทำการเกษตร และคำถามให้เลือกตอบ 2 ข้อ ได้แก่  
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้าน  ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน  ส่วนที่ 3  ปัจจัยด้านผลการชำระหนี้  เป็นข้อคำถามให้
เลือกตอบ  2 ข้อ ได้แก่ ผลการชำระหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน  สาเหตุสำคัญที่ชำระหนี้ไม่ตรงตามเวลา  นำแบบสอบถามไป
ทดลองกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน บ้านบึงสำราญ  ตำบลเชียงดา  อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  ที่มีลักษณะส่วนบุคคล
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา  จำนวน  35  ชุด  เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้ได้ค่า Alpha เท่ากับ  
0.714 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for window ดังนี้ 
 1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในบ้านบึงสำราญ ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อาชีพ จำนวนหนี้สินในปัจจุบัน จำนวนสมาชิกในครอบครัว   จำนวนสมาชิกใน
ครอบครัวที่มีงานทำ รายได้ต่อเดือน วงเงินกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้านครั้งล่าสุด วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมจากกองทุนหมู่ จำนวน
ที่ดินทำการเกษตร  ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของท่าน  ผลการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน  และสาเหตุสำคัญที่ชำ ระหนี้ไม่
ตรงตามเวลา 

 

ผลการวิจัย 
 สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เป็นเพศชายร้อยละ 43.0  อายุเฉลี่ย 42 ปี  มีสถานภาพสมรสร้อยละ 57.0  ระยะเวลาการ
เป็นสมาชิกกกองทุนหมู่บ้านเฉลี่ย 7.0 ปี (S.D.  5.68) อาชีพทำนาร้อยละ 48.0  จำนวนหนี้สินในปัจจุบันทั้งหมดร้อยละ 
179,811 บาท (S.D. 150,864) จำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย  4 .90 คน (S.D. 1.50)   จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่มงีาน
ทำเฉลี่ย  2.36  ( S.D. 0.82 )  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  10,895 บาท (S.D. 3,206)  วงเงินกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้านครั้งล่าสุด
เฉลี ่ย 34,350 บาท  (S.D. 12,444) วัตถุประสงค์ในการกู ้ยืมจากกองทุนหมู ่บ้านทำนาร้อยละ  58.0   จำนวนที่ดินทำ
การเกษตรร้อยละ 9.9 (S.D. 6.49)  ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเป็นบ้านตนเองร้อยละ 97.0  ผลการชำระหนี้ของสมาชิกกองทุน
หมู ่บ้าน  สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาร้อยละ 52.0   ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาร้อยละ 48.0 ปัจจัยที ่มี
ความสำคัญทำให้ชำระหนี้ไม่ตรงตามเวลาได้แก่ 1) ภาระค่าใช้ในหนี้สินประเภทอื่นร้อยละ 38.0 2) ขาดทุนจากผลผลิตทาง
การเกษตรร้อยละ 31.0   3) ภาระค่าใช้จ่ายการส่งเสียบุตรหลานเรียนหนังสือร้อยละ 17.0 4). มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายร้อย
ละ  14.0 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า มีลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนดเวลาร้อยละ 48.00 และปัจจัย  ที่มีความสำคัญที่ทำให้ชำระหนี้
ไม่ตรงตามเวลาสูงสุดได้แก่  มีภาระค่าใช้จ่ายในหนี้สินประเภทอื่นร้อยละ 38.00 รองลงมา ได้แก่ การขาดทุนจากผลผลิตทาง
การเกษตร อันสอดคล้องกับหลักการวิเคราะห์สินเชื่อ 5’C ที่กล่าวว่า C ตัวที่คือ Capacity หมายถึง ความสามารถหารายได้
หากลูกหนี้มีรายได้มากมีหนี้สินน้อยย่อมมีความสามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลา  แต่หากลูกหนี้มีหนี้สินจำนวนมากหรือมี
หนี้สินหลายทาง ย่อมมีความสามารถในการชำระหนี้ลดลง (โชคชัย  เดชรอด ,  2565) ลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านที่มีหนี้สินเชื่ออยู่
แล้ว และขาดทุนจากผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นเหตุสำคัญลำดับที่ 1 และลำดับที่  2 ชำระหนี้ไม่ตรงตามเวลา 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน บ้านบึงสำราญ  ตำบลเชียงดา  อำเภอสร้าง
คอม จังหวัดอุดรธานี  สอดคล้องกับงานวิจัยของโศภนิศ หนูทิศ , ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ (2551) ศึกษาเรื่องปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์ต่อการค้างชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดชัยภูมิ พบว่า การ
ค้างชําระหนี้เงินกู้ของลูกหนี้กองหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน  มีการขาดทุนจากผลผลิตทางการเกษตร  
เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำ  ประสบภัยธรรมชาติและมีลูกที่ค้างชำระสูงถึงร้อยละ 56.73  

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า  สมาชิกกองทุนหมู่บ้านชำระหนี้ไม่ตรงตามเวลาสูงถึงร้อยละ 48.0 และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชำระ
หนี้ไม่ตรงตามเวลา 2 อันดับแรก ได้แก่ มีภาระค่าใช้จ่ายในหนี้สินประเภทอื่น และขาดทุนจากผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้น
กองทุนจึงควรพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันการสูญเสียหรือต้องเพิ่มหลักประกันอื่น ๆ 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการชำระหนี้อันเป็นมุมมองทางด้านการจัดการสินเชื่อ จึงควรศึกษา
กองทุนหมู่บ้านในมิติทางสังคมอื่น ๆ เช่น การมีส่วนร่วมของสมาชิก  การมีส่วนร่วมพัฒนาอาชีพ  เป็นต้น 
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พฤติกรรมการใช้เงินส่งกลับของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ : กรณีศึกษา ตำบลนากว้าง อ.เมือง 
จ.อุดรธาน ี

REMITTANCE SPENDING BEHAVIOR OF THAI OVERSEA LABORERS, NAGWANG DISTRICT, 
MUANG UDONTHANI PROVINCE      
พรชิตา สมสล้าง1 และ สุพจน์ สกุลแก้ว1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะทั่วไปของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศและ (2) 
พฤติกรรมการใช้เงินส่งกลับของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง คือ แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศในตำบลนากว้าง จำนวน 80 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดย 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เพศชาย ร้อยละ 58.80 อายุเฉลี่ย 32.19 ปี การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 
43.80 ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 25.00 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 18.80 อาชีพก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศคือ
รับจ้าง ร้อยละ 56.30 ทำนา ร้อยละ 15.00 ทำสวน ร้อยละ 15.00 การตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศโดย ตัดสินใจร่วมกับคน
ในครอบครัว ร้อยละ 68.80 ตัดสินใจเอง ร้อยละ 30.00 ไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน ร้อยละ 40.00 รองลงมาได้แก่ เกาหลีใต้ 
ร้อยละ 30.00 อิสราเอล ร้อยละ 16.30 ญี่ปุ่น ร้อยละ 12.50 ตามลำดับ ทำงานด้านเกษตร ร้อยละ 35.00 โรงงาน ร้อยละ 
28.80 หมอนวด ร้อยละ 15.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 53,712.50 บาท เงินส่งกลับมายังประเทศไทยเฉลี่ยต่อเดือน 28,101.25 
บาท ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศเฉลี่ย 80,470 บาท แหล่งเงินทุนมาจาก เงินกู้ยืมของธนาคาร ร้อยละ 65.00 กู้ยืม
สหกรณ์ออมทรัพย์ ร้อยละ 11.30 สถาบันการเงินอื่นๆ ร้อยละ 3.80 นายทุนทั่วไป ร้อยละ 3.80 และเงินออมส่วนตัว ร้อยละ 
6.30 
 พฤติกรรมการใช้เงินส่งกลับ เรียงลำดับดังนี้ 1)ซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 13.47 2)ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ร้อย
ละ 10.82  3)ลงทุนการค้าขาย ร้อยละ 9.27 4)การศึกษาของบุตรหลาน ร้อยละ 7.95 5)ซื้อรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 7.73 6)
ซื้อรถเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 7.51 7)ซื้อที่ดินทำการเกษตร ร้อยละ 7.51 8)ฝากธนาคาร ร้อยละ 7.06 9)ซื้อทองคำ
รูปพรรณ ร้อยละ 6.84 10)ซื้อรถไถ ร้อยละ 6.40  11)เพื่อซ้ือบ้าน ร้อยละ 5.74  12)เพื่อนำไปชำระหนี้ ร้อยละ 5.30  
 
คำสำคัญ: แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ, การใช้เงินจากการไปทำงานต่างประเทศ 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to study (1) the general characteristics of Thai oversea laborers 
and (2) the remittance spending behavior of those oversea laborers. The research instrument was a 
questionnaire. The sample consisted of 80 Thai oversea labors in Na Kwang district. The sample was selected 
by simple randomization. The data was analyzed by percentage, average and standard deviation.  
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The research results revealed that 58.8 percent of the sample was male with an average age of 
32.19 years. 43.8 percent of the sample possessed an education level of high school while 25 percent 
possessed an education level of primary school or lower. 18 percent of the sample possessed high vocation 
certificate/diploma. The occupation before going overseas was 56.3 percent employee, 15  percent rice 
farmer and 15 percent farmer. 68.8 percent of the sample decided to go abroad with family whereas 30 
percent decided to go on their own. 40 percent of the oversea laborers went to Taiwan. Second to Taiwan 
was South Korea accounting for 30 percent of the sample size. 16.30 percent of the laborers went to Israel 
and 12.50 percent went to Japan. The occupations of Thai oversea laborers consisted of 35 percent in the 
agricultural sector, 28.8 percent in factory work, and 15 percent in massage therapy. The average monthly 
income was 53,712.5 baht. The average remittance to Thailand was 28,101.25 baht. The average expenses 
to work overseas was 80,740 baht. The sources of funding were from bank loans, 11.3 percent from savings 
cooperative, 3.80 percent from general fund supporters and 6.3 percent from personal savings.  

The remittance spending behaviors were ranked as follow 1) 1 3 . 4 7  percent for personal car 
purchase, 2) 10.82 percent for daily spending 3) 9.27 percent for investment in business, 4) 7.95 percent for 
child education expenses, 5) 7.73 percent for personal motorcycle purchase, 6) 7.51 percent for car 
purchase for business, 7) 7.51 percent for purchase of land for agricultural purposes, 8) 7.06 percent for 
savings, 9) 6.84 percent for gold purchase, 10) 6.40 percent for tractor purchase, 11) 5.74 percent for house 
purchase and 12) 5.30 percent for debt repayment. 

 
Keywords: Thai oversea labor, Oversea laborer remittance spending 
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บทนำ 
 ข้อมูลการเดินทางไปทำงานต่างประเทศในพ.ศ. 2561 – 2564 ได้ลดลงมาในแต่ละปีเพราะโรคระบาดโควิด19  แต่
ทว่าในจังหวัดอุดรธานียังคงมีแรงงานเดินทางไปทำงานต่างประเทศสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเหมือนอดีตที่ผ่านมา โดย
มีแรงงานในจังหวัดอุดรธานีเดินทางไปทำงานต่างประเทศใน พ.ศ. 2561 จำนวน 14 ,792 คน พ.ศ. 2562  จำนวน  15,118  
คน  พ.ศ. 2563  จำนวน 7,198  คน และในปี พ.ศ. 2564  มีแรงงานจากจังหวัด อุดรธานี เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
จำนวน  3,810  คน แรงงานที่ไปทำงานส่วนมากล้วนเดินทางไปด้วยตนเองหรือบริษัทจัดหางานจัดส่ง (สำนักงานการจัดหา
งานอุดรธานี, 2564) 
 การเดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นการสร้างรายได้ให้ครอบครัวและนำเงินตราต่างประเทศเข้ามายังประเทศ
ไทยเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับชาติโดยรวม อย่างไรก็ตามการไปทำงานต่างประเทศมีทั้งผู้ประสบความสำเร็จ 
และล้มเหลวอันเกิดจากสาเหตุจากหลายประการแม้บุคคลที่ประสบความสำเร็จ มีรายได้สูงส่งกลับมายังครอบครัวในเมืองไทย
เป็นจำนวนมาก แต่หากไม่มีการบริหารจัดการวางแผนทางการเงินที่ดีพอย่อมประสบความล้มเหลวเช่นกัน  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสน
ในศึกษาพฤติกรรมการใช้เงินส่งกลับของแรงงานไทยในตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นพื้นที่ที่มีประชากร
นิยมเดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นจำนวนมาก(ยุทธนา กองศิลา, 2565) เพื่อนำผลวิจัยเสนอแนะแรงงานไทยใช้เงินส่งกลับ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาความลักษณะทั่วไปของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เงินส่งกลับของแรงงานไทยท่ีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ ได้แก่ กลุ่มแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศของ ตำบล นากว้าง อ .เมือง จ.อุดรธานี ที่กลับมาใน
ปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 จำนวน 101 (องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง, 2565) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ แรงงานไทยที่ไป
ทำงานต่างประเทศของ ตำบล นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี จำนวน 80 คน ซึ่งกำหนดขนาดตัวอย่างโดยสูตร Yamane ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน .05 สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากแบบไม่ทดแทน 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ  (Survey Research) โดยเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 
ส่วน ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้ 
1.1 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามขึ้นโดยศึกษาจากตำราเอกสารและงานวิจัยต่างๆการสร้างเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและเอกสารต่างๆ 
 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดขอบเขตโดยสร้างเนื้อหาที่จะสอบถามพฤติกรรมการส่งเงินกลับของแรงงานไทยที่ไปทำงาน
ต่างประเทศ และตัวแปรอิสระทั้งหมด  
 ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้ตามที่แนะนำ ได้แก่ 
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 ตอนที่ 1 เป็นคำถามคุณลักษณะส่วนบุคคลและครัวเรือนของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศจำนวน 7 ข้อ
คำถามเป็นคำถามให้เลือกตอบ 4 ข้อคำถาม ได้แก่ เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพก่อนเดินทางไปทำงาน เป็นคำถาม
ให้เติมคำในช่องว่าง 3 ข้อคำถาม ได้แก่ อายุ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนที่มีงานทำ  
 ตอนที่ 2 เป็นคำถาม ปัจจัยด้านการย้ายถิ่นของแรงงานไทย เป็นคำถามให้ เลือกตอบ จำนวน 10 ข้อคำถามเป็น
คำถามให้เลือกตอบ 5 ข้อคำถาม ได้แก่ การตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ ประเทศที่เดินทางไปทำงาน งานที่ทำ วิธีการ
เดินทางไปทำงานต่างประเทศ แหล่งเงินทุน เป็นคำถามให้เติมคำในช่องว่าง 5 ข้อคำถาม ได้แก่รายได้ต่อเดือน เงินส่งกลับต่อ
เดือน ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ระยะเวลาการชำระหนี้ 
 ตอนที่ 3 เป็นคำถามพฤติกรรมการใช้เงินส่งกลับของแรงงานไทย  จำนวน 13 ข้อคำถามเป็นคำถามให้เลือกตอบ  
 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้โปรแกรมสำเร็จ SPSS for Window ผลการวิเคราะห์
ความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งหมดได้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach) เท่ากับ 0.720 ใช้โปรแกรมสำเร็จ SPSS 
for Window ดังนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ลักษณะ
ทั่วไปของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศของตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
รายได้ต่อเดือน เงินส่งกลับต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน และพฤติกรรมการใช้เงินส่งกลับของแรงงานไทยที่ไป
ทำงานต่างประเทศในตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่1) ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 58.80 และเพศหญิง ร้อยละ 41.30 อายุเฉลี่ย 32.19  
ปี สถานภาพโสด ร้อยละ 38.80 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 43.80 อาชีพก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็น
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 56.30 จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.88 คน สมาชิกในครัวเรือนที่มีงานทำเฉลี่ย 2.95 คน กลุ่ม
ตัวอย่างมีการตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศร่วมกับคนในครอบครัว ร้อยละ 68.80 ประเทศที่ไปทำงานคือประเทศไต้หวัน 
ร้อยละ 40.00 และเกาหลีใต้ ร้อยละ 30.00 ทำงาน เกษตร ร้อยละ 35.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 53,712.50 บาท เงินส่งกลับ
มายังประเทศไทยเฉลี่ยต่อเดือน 28,101.25 บาท ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศเฉลี่ย 80,470 บาท วิธีการเดินทางไป
ทำงานต่างประเทศ บริษัทจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 25.00 กรมการจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 26.30 เดินทางไปเอง ร้อยละ 
22.50 นายจ้างจัดส่ง ร้อยละ 25.00 อื่นๆ ร้อยละ 1.30 แหล่งเงินทุนมาจาก เงินกู้ยืมของธนาคาร ร้อยละ 65.00 กู้ยืมสหกรณ์
ออมทรัพย์ ร้อยละ 11.30 สถาบันการเงินอื่นๆ ร้อยละ 3.80 นายทุนทั่วไป ร้อยละ 3.80 และเงินออมส่วนตัว ร้อยละ 6.30 
อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเฉลี่ยต่อปี 6.99 ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย 15.6  
 2) พฤติกรรมการใช้เงินส่งกลับของแรงงานไทยเรียงลำดับดังนี้ ซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 13.47 รองลงมาคือ
ใช้จ ่ายในชีว ิตประจำวัน ร้อยละ 10.82 ลงทุนการค้าขาย ร้อยละ 9.27 การศึกษาของบุตรหลาน ร้อยละ 7.95 ซื้อ
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 7.73 ซื้อรถเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 7.51 ซื้อที่ดินทำการเกษตร ร้อยละ 7.51 ฝากธนาคาร ร้อย
ละ 7.06 ซื้อทองคำรูปพรรณ ร้อยละ 6.84 ซื้อรถไถ ร้อยละ 6.40  เพื่อซื้อบ้าน  ร้อยละ 5.74  เพื่อนำไปชำระหนี้ ร้อยละ 
5.30 และ อื่นๆ ร้อยละ 4.42 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบว่า แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ มีพฤติกรรมการส่งเงินกลับเพื่อซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล ร้อย
ละ 13.47 รองลงมาคือใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 10.82 ซึ่งไม่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของครอบครัวและใน
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สังคมชนบทรถยนต์อาจไม่มีความจำเป็นมากนัก การซื้อรถยนต์ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆติดตามมาอีกจำนวนมาก เช่น ค่า
น้ำมันรถยนต์ ค่าซ่อมแซม ฯลฯ(สุขใจ น้ำผุด, 2551) 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ผลการวิจัย พบว่า แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ มีพฤติกรรมการส่ง เงินกลับเพื่อซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล ร้อย

ละ 13.47 รองลงมาคือใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 10.82 ซึ่งไม่ทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อครอบครัวแรงงานไทยอันไม่
เป็นไปตามหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่จะต้องรู้หา (How to earn) หมายถึงหารายได้จากหลายช่องทาง  รู้เก็บ(How 
to save)หมายถึงการแบ่งรายได้มาเพื่อออมทันทีอันเป็นการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อให้ฐานเงินออมเพิ่มขึ้น  รู้ใช้(How to 
spend) หมายถึงการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือย  รู้ขยายดอกผล(How to invest)หมายถึงการนำเงินไปลงทุนเพื่อขยาย
ดอกผล(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2565) 
 ดังนั้นกระทรวงแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นควรจัดอบรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลให้กับแรงงานไทยเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้เงินที่ได้จากการทำงานต่างประเทศ 
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เงินส่งกลับของแรงงานไทยและการบริหารการเงินของแรงงานไทยให้
ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
เป็นจำนวนมาก 
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แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวตัวิถีชุมชมบ้านปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TOURISM IN BAN-PAKO 

COMMUNITY, MUEANG NONG KHAI, NONG KHAI PROVINCE 
พงศ์ศิริ อุทากิจ1 ชลธิชา กองผ้าขาว1 Mai Duc Manh1 บัณฑิตา เสาะสมบูรณ์1 
กันต์ญาณินท์ ทะศรี1 ศิริประภา ชัยถา1 ภัทรวดี ศรีภูธร1 และ คมกริช สนิทชน1  

1สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 
 

             งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนบ้านปะโค ค้นหาศักยภาพ ปัญหา รวมถึง ความต้องการของ
ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านปะโค จังหวัด หนองคาย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแ บบ
ทุติยภูมิ การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยการวิจัยแบบมีส่วน ร่วมจากผู้นำชุมชน สมาชิกผู้อาวุโสในชุมชน ประธานและสามาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านปะโค จำนวน 27 คน พบว่า บ้านปะโคมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลาย
แห่ง แต่ยังขาดความรู้ในการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สมาชิกในชุมชน
มีความต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ และการบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ ด้านองค์กรภายในชุมชน ด้านพื้ นที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวในชุมชน และด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน จากแนวทางทั้ง 4 ด้าน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองในท้องถิ่น
และชุมชน ควรกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการการฟื้นฟูการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะโค เพื่อบูรณาการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป 
 
คำสำคัญ: บ้านปะโค, การวิจัยแบบมีส่วนร่วม, แนวทางการพัฒนา 

 

Abstract 
 

             The purpose of this research was: 1) to study the general rural context of The Ban-Pako 
community, 2) to find the potential, problems, and requirements of the community; and 3) to create the 
development guidelines for innovative tourism in Ban-Pako, Nongkhai province. This research used 
secondary data, in-depth interviews, and Participatory Action Research (PAR). The sample consisted of 27 
people. The finding of the research found that Ban-Pako has important natural and historical attractions, 
on the other hand, it is still lacking the knowledge to improve the tourist attractions after the Covid-19 
pandemic. The community requirement is to get knowledge of public relations and tourism attractions 
management. The result of this research created the concept of community tourist attractions in order to 
develop the following four guidelines for the community: 1) internal organization of the community, 2) the 
area development of community tourist attractions, 3) community tourism management, and 4) community 
tourism activities. In conclusion, from the four guidelines of tourism development, local government, 
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government agency and the community, an action plan should be executed for the rehabilitation of Ban-
Pako community tourism in order to create a sustainable community tourism destination.  

 
Keywords: Ban-Pako, Participatory Action Research, Guidelines for The Development  
 

บทนำ 
             จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศและการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญ เร่งผลักดันภาคธุรกิจ สถานประกอบการต่างๆ รวมถึง
ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อบูรณาการและฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับขี้นมามีศักยภาพอีกครั้ง จากข้อมูล
ของกรมประชาสัมพันธ์ (2565) พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พัก ในเดือนสิงหาคม ปี 2565 เพิ่มขึ้น มีอัตราการเข้า
พักเฉลี่ยร้อยละ 48 เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 40 จนถึงสิ้นปี 2565 รวมถึงมีการ
ประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวจากเดิม 6 ล้านคนในปี 2565 ได้วิเคราะห์และปรับตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็น 10 
ล้านคน แต่จากการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2565) ปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประมาณ 9.75 คนและเพิ่ม
เป็น 13-20 ล้านคนในปี 2566 อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2565) ยังคงใช้นโยบายเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองหลัก และเมืองรองเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลอดจนบริบทของการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อกันในร ะหว่าง
จังหวัด ซึ่งสอดรับกับแผนการพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.2564-2565)ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะ
กิจของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ที่ยังให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายพัฒนา
ประเทศไทยให้สามารถพร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) เปลี่ยนแปลง (Transform) และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2564-2565) ที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงให้เป็นกลไกลหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพผ่านโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข (Happy Model) และขับเคลื่อน Medical 
and Wellness Hub เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
และการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น  
             จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กำลังจะคลี่คลาย ส่งผลทำให้การท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
ค่อยๆฟื้นตัวดีขึ ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีในการนำแผนแม่บท แผนพัฒนาการท่องเที่ยวการบูรณาการร่วมกับหลักการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG 
Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งเน้นการศึกษาแนวทางท่องเที่ยวหลังโควิด -19 ให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้
จุดแข็งเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทุนทางปัญญารวมไปถึงความเข้มแข็งของชุมชน
นำมาสร้างอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ การท่องเที่ยวแบบ Micro Tourism (ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย,2565) จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะเป็นตัวผลักดันให้คนในชุมชน หรือเกษตรกร ผู้ผลิตรายย่อย วิสาหกิจชุมชนได้ร่วมกันออกแบบ พัฒนา
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ดังนั้นทำให้เห็นแนวโน้มของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ควรส่งเสริม คือ 
เน้นสร้างคุณภาพ มาตรฐาน ความสะดวกและเน้นเรื่อง สะอาด ความปลอดภัย การมีส่วนร่วม โดยนำเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้บริหารจัดการและดูแลทั้งนักท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ไปพร้อมกัน 
ดังนั้น การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จึงควรให้ความสนใจตั้งแต่ระดับฐานราก ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หมู่บ้านนวัตวิถี
ชุมชนที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวที่มีความน่าสนใจ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นการท่องเที่ยวในระดับฐานรากให้เข้มแข็งได้ 
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             “บ้านปะโค”ในอดีตเคยถูกเรียกในชื่อเดิมว่า“พะโค”เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 300 ปี อยู่ภายใต้การปกครองของตำบล
เวียงคุก ต่อมาได้แยกเป็นตำบลปะโค เมื่อปี พ.ศ 2524 มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ตำบลปะโคตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอเมืองหนองคาย ประมาณ ๙ กิโลเมตร มีเนื้อท่ีโดยประมาณ จำนวน 20.53 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 12,832.25 ไร่ 
ในตำบลปะโคมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สำคัญอยู่  3 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ใน บ้านปะโคใต้ 
และบ้านปะโคเหนือ หรือท่ีรู้จักและนิยมเรียกกันว่า“บ้านปะโค”(สำนักงานเทศบาลตำบลปะโค,2565)  
             แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ คือ พระธาตุโพนจิกเวียงงัว วิหารโบราณล้านนา และวังบัว
แดง ซึ่งเป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ของบ้านปะโค วีถีชีวิตของชุมชนบ้านปะโคยังคงรักษาสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ดั้งเดิมไว้ ได้แก่ วีถีชีวิต รูปแบบการแต่งกาย กรรมวิธีในการประกอบอาหาร รวมถึงการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม ซึ่งใน
ป ี2562 บ้านปะโคได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนบ้านปะโค จังหวัดหนองคาย ทำให้มีนักท่องเที่ยวสนใจ
เข้ามาเที่ยวในบ้านปะโคเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านเริ่มมีรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิต การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ช่วงปลายปี 2562 -2565 ทำให้นักท่องเที ่ยวที ่เข้ามาเที ่ยวในชุมชนบ้านปะโค
หยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อรายได้ของชุมชนเป็นอย่างมาก รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวถูกปล่อยร้าง จากมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดโควิด-19 ในการสำรวจเบื้องต้น พบว่า แหล่งท่องเที่ยวมีความเสื่อมโทรมเพราะขาดการดูแล ชาวบ้านในชุมชนยัง
ขาดความร ู ้ท ี ่ถ ูกต ้องในการด ูแลร ักษา ขาดประสบการณ์ใน การพ ัฒนาแหล ่งท ่องเท ี ่ยวและการส ื ่อสารการ
ประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าชุมชนบ้านปะโคจะได้รับการแต่งตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนบ้านปะโค และมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสถานโบราณทางประวัติศาสตร์ภายในพื้นที่ แต่ชุมชนบ้านปะโคยังขาดการบูรณาการการท่องเที่ยวให้สามารถ
ปรับตัวหลังจากสถานการณ์โควิด-19  
             ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการศึกษาศักยภาพ ปัญหา ความความต้องการ และแนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีชุมชมบ้านปะโค โดยจะทำการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญใน
ด้านความรู้ แนวทางการแก้ไขและพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจและ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
             1.เพื่อศึกษาบริบททั่วไปของชุมชนบ้านปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
             2.เพื่อศึกษาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชนบ้านปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
             3.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีชุมชนบ้านปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
         การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยดำเนินการ ณ บ้านปะโคเหนือ หมู่ที่ 1 และบ้านปะโคใต้ หมู่ที่ 2 
ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่
ท่องเที่ยวสำคัญทางธรรมชาติและเป็นหมู่บ้านนวัตวิถี โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ประเภท ประกอบด้วย  
             1. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิของหมู่บ้านจากแหล่งต่างๆที่มีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว เช่น กลุ่มอาสาสมัครประจำ
หมู่บ้าน และกลุ่มอาชีพต่างๆของหมู่บ้านปะโค  
             2. การทำวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านและนำมาเรียนรู้
ร่วมกัน และร่วมกันค้นหาศักยภาพปัญหาและความต้องการของคนในหมู่บ้านโดยมีกิจกรรม ดังนี้ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
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กับทีมวิจัย ประชุมวางแผนงาน ลงพื้นที่โดยการสังเกตสัมภาษณ์กับคนในชุมชน รวมจำนวนทั้งหมด 27 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 1 บ้านปะโคเหนือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านปะโคใต้ สมาชิกผู้อาวุโสในชุมชน จำนวน 10 คน ประธานและสามาชิก กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านปะโค จำนวน 15 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ ยว บอกกล่าวถึงสภาพ
ปัญหาในด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน ตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เชิญชวนคนในชุมชนประชุม
แลกเปลี่ยนความคิด วิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัด รวบรวมข้อมูลสรุปประเด็น จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ และการรายงาน
ผลการวิจัย ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดในเรื่องกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยมีกระบวนการในการศึกษาที่สำคัญได้แก่   
                 2.1 การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนโดยหาข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ศึกษาข้อมูลของชุมชนจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
และจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าชุมชน รวมถึงคนในชุมชน ได้แก่ ผู้นำชุมชนทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการคนในชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นอกจากนั้นยังศึกษาอัตลักษณ์ศักยภาพและทุนข้อจำกัดทั้งด้าน
กายภาพชีวภาพ ทรัพยากรสังคม เศรษฐกิจและความต้องการจุดหมายของชีวิตและสถานภาพของชีวิต 
                 2.2 สรุปประเด็นปัญหาในพื้นที่ประกอบด้วย  
                    2.2.1 ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาอุปสรรคและศักยภาพ จากคณะผู้วิจัยและ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากลุ่มชุมชนที่สำคัญ รวมถึงคนในชุมชน  
                    2.2.2 สรุปศักยภาพประเด็นปัญหาและความต้องการของในชุมชน สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ปัญหา 
ความต้องการของชุมชนของชุมชนในภาพรวม และนำเสนอเป็นกรอบแนวความคิดในเรื่องกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีชุมชนบ้านปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายได้ 
 

ผลการวิจัย 
1.บริบทชุมชนบ้านปะโค อำเภอเมือหนองคาย จังหวัดหนองคาย   

             คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาบริบทชุมชนบ้านปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้  
             ด้านภูมิศาสตร์ เป็นชุมชนในเขตพื้นที่การปกครองขององค์กรบริหารส่วนตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ที่ตั้งของชุมชนบ้านปะโคเป็นพื้นที่โคก และมีพื้นที่ราบลุ่มมีความลาดเอียงเล็กน้อยติดกับลุ่มแม่น้ำโขง ยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร ทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนมี ความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านได้ประโยชน์ในเรื่องการใช้น้ำ อุปโภค-
บริโภค การเกษตร และการทำมาหากิน  สภาพของดินเป็น ดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดิน
เหนียวสลับกัน บางพื้นที่เป็นกรวดหรือลูกรัง ซึ่งเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดพวกตะกอนลำน้ำทับอยู่บนชั้นหินผุ  
             ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป  

 ทิศเหนือ  จด   พื้นที่ตำบลเมืองหมี 
 ทิศใต้      จด   พื้นที่ตำบลเวียงคุก 
 ทิศตะวันออก จด พื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ และตำบลพระธาตุบังพวน                                                                                         
 ทิศตะวันตก จุด  พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง  
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ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่แนวเขตชุมชนบ้านปะโคและพื้นที่เกษตรกรรม 
 

             ความหมายของแต่ละสีในแผนที่ ดังนี้ 
   เส้นสีแดง คือ แนวเขตของบ้านปะโคเหนือและบ้านปะโคใต้       

                         สีเขียว คือ เป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรกร 
                               สีฟ้า คือ พื้นที่บ้านปะโคเหนือ เป็นพื้นที่ทำการประมง 

             จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นพื้นที่ของชุมชนบ้านปะโค โดยมีการกำหนดสีตามพื้นที่ต่างๆในชุมชน เพื่อแสดงถึงแนว
เขตชุมชนบ้านปะโคเหนือ ชุมชนบ้านปะโคใต้ พื้นที่ทำการเกษตร รวมถึงพื้นที่ทำการประมง ตำบลปะโค แบ่งการปกครองเป็น 
7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านปะโคใต้, หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านโคกป่าฝาง หมู่ที่ 4 บ้านนาพิพาน, หมู่ที่ 5 บ้าน
ไร่, หมู่ที่ 6 บ้านไก่แก้ว, หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ยกเว้นหมู่ที่ 3 มีกำนันเป็นผู้นำ
ชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ อาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกร ปลูกใบยาสูบ ข้าวโพด พืชผักสวนครัว และเลี้ยงปลากระชัง 
และมีบางส่วนเลี้ยงสัตว์บก เช่น ไก่ เป็ด เป็นต้น 
             ด้านประวัติศาสตร์ “บ้านปะโค” หรือ “เมืองพะโค” และก่อนจะมาเป็นเมืองพะโคก็มีชื่อว่า “เมืองโพนบก” มี
ประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 300 ปี ด้วยเหตุนี ้ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่และทาง
พระพุทธศาสนา คือ พระธาตุโพนจกิเวียงงัว ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 2 บา้นปะโคเหนือ ตํานานเชือ่ว่าพระธาตุโพนจกิเป็นท่ีบรรจพุระเข้ียว
ฝางหรือพระทันตธาตุ รวมถึงศาสนสถานที่ชาวลาวได้มาไว้ (พระราชรัตนาลงกรณ์, 2562) พระธาตุยาพ่อแก่ พระธาตุยายคำ 
พระธาตุเวียงชัย สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ วังบัวแดง ในช่วงหน้าหนาวจะมีดอกบัวแดงบานสะพรั่งทั่วผืนน้ำ
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2 พันไร่ (สำนักงานเทศบาลตำบลปะโค ,2565) มีลักษณะเป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่  
ระหว่างพื้นที่หมู่ 2 บ้านปะโคเหนือและหมู่ 4 บ้านนาพิพาน ซึ่งบ้านนาพิพานอยู่ภายใต้การปกครองของตำบลปะ โค จังหวัด
หนองคาย และวิหารโบราณตํานานเล่าขานความรักอุสา-บารส นิทานปรัมปราตามพงศาวดารล้านช้าง (ณัฎฐพล สุวรรณกุศล
ส่งและผุสดี ดอกพรม,2565) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านปะโคใต้ เส้นทางการเดินทางสามารถเดินทางเข้าสู่บ้านปะโคได้ 3 เส้นทาง คือ 
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เส้นทางอำเภอเมืองหนองคาย-ท่าบ่อ ระยะทาง 13 กิโลเมตร เส้นทางอำเภอเมืองหนองคาย-ท่าดอกคํา ระยะทาง ๗ กิโลเมตร 
และเส้นทางตำบลสองห้อง-ท่าบ่อ ระยะทาง 12 กิโลเมตร 

2. ศึกษาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชนบ้านปะโค  
             จากการศึกษาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชนบ้านปะโค เพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟู และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีชุมชนบ้านปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ให้มีความพร้อมและสามารถเปิดรับ
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ/ชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม โดยเน้น
ศึกษาในบริบทที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและความเชื่อมโยงของชุมชน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชนบ้านปะโค อำเภอเมือหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
บริบทของชุมชน ด้านกายภาพ / ชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ศักยภาพ 1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์                

2. มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 
ได้แก่ วัดพระธาตุโพนจิกวังเวียงงัวและ
วิหารโบราณ 
3. มีความหลากหลายทางชีวภาพ  
- พื้นที่ริมน้ำ เช่น ปลูกใบยาสูบ ปลูก
ข้าวโพด พ้ืนที่ราบ เช่น ปลูกข้าว เลี้ยง
ไก่ไข ่
- พื้นที่แหล่งน้ำ เช่น เลี้ยงปลาในกระชัง  

1.เป็นกลุ่ม OTOP นวัตวิถีและมีศูนย์การ
เรียนรู้ท่องเที่ยวนวัตวิถีภายในชุมชน 
2.มีกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาการท่องเที่ยว และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน 
3.มีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีพื้นบ้านที่
เป็นเอกลักษณ์ ดึงดดูนักท่องเที่ยวได้แก่ 
กิจกรรมชมบัวด้วยเรือพาย กิจกรรมการ
จดทะเบียนสมรสทางน้ำ  

1.สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี ให้
ความร่วมมือกับชุมชน 
2.ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวน
วัตวิถีชุมชนบ้านปะโค ในปี 2562 
3.ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมี
ภาวะความเป็นผู้นำสูง 
4.ชุมชนมีทัศนคติที่ดี มีความความ
พร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมใหม่ๆ 

 
ปัญหา 

1.สภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวเสื่อม
โทรม ได้แก่ วังบัวแดง วัดพระธาตุโพน
จิกวังเวียงงัว  
2.ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทำให้
แหล่งท่องเที่ยวได้รับความเสีย หาย เช่น 
ปริมาณน้ำสูงเพิ่มขึ้นจนเกิดน้ำท่วม
วิหารโบราณ ในช่วงหน้าฝน 
3.แหล่งท่องเที่ยวบางพื้นที่ไม่สามารถ
เข้าชมได้ทุกฤดูกาล 

1.หนี้สินในครัวเรือน  
2.ไม่มีหน่วยงานสนับสนุนด้านงบประมาณ 
3.ชุมชนขาดรายได้จากนักท่องเที่ยว 
ในช่วงโควิด 
4.ขาดทักษะการบริหารงาน  

1.คนพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่รู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยว  
2.คนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความสำคัญ และ
ยังไม่เข้าถงึการท่องเที่ยวแบบนวัตวิถ ี
3.ขาดการบูรณาการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

 
ความต้องการ 

1. .พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
มากขึ้น 
2.สืบสานความเป็นวิถีชีวิตโบราณของ
ชุมชน  
 

1. ที่ปรึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านการ
สื่อสารประชา สัมพันธ์ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
2.ให้ความรู้ในการวางแผน การท่องเที่ยว 
และการจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

1.การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว
และคนในชุมชน  
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แนวคิดการพัฒนา            
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี

ชุมชนบ้านปะโค 
 

3. แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีชุมชนบ้านปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
             จากการศึกษาทำให้ได้ทราบถึงศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชนบ้านปะโค คณะผู้วิจัยมีแนวคิดการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีชุมชนบ้านปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย แบ่งออกเป็น 4 ด้านโดยมี
รายละเอียดดังนี้ ดังนี้ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             ภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีบ้านปะโค 

 
             คณะผู้วิจัยได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี โดยเริ่มจากพัฒนาด้านองค์กรในชุมชนเป็นอัน
แรกด้วยการจัดตั้งองค์กรดูแลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน กำหนดบทบาทหน้าที่ เขตรับผิดชอบตามความถนัด เสริมพัฒนา
ศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำองค์กรในชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อแลกเปลี่ ยนความรู้ สร้างความเข้มแข็งและ
ความสัมพันธ์ในองค์กร เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านปะโคที่ถูกทิ้งร้าง จากสถานการณ์

ด้านการจัดการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
เพือ่ให้ข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ รวมถึงการสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวในแต่ละจุด  
- จัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้
เกิดมาตรฐานด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี  
- ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อต่อยอดการ
ท่องเที่ยว  

ด้านองค์กรภายในชุมชน  
- จัดตั้งกลุ่มดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน และกำหนด
บทบาทหน้าที่ของคนในชุมชน 
- พัฒนาศักยภาพภาวะความ
เป็นผู้นำให้กับสมาชิก 
- ส่งเสริมให้ชุมชนทำงานเป็น
ทีม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่ม 

 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน  

- จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวและวัฒธรรมของชุมชน เช่น กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสายน้ำ การรณรงค์รักษาแหล่งน้ำ กิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน หรือ
ลาวล้านช้าง  
- กิจกรรมการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เช่น จัด
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ 

ด้านพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  
- ฟื้นฟสูภาพแวดล้อมให้กับแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม 
- จัดทำเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเป็นถนน one way  
- เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และธรรมชาติ  
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การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีความเสื่อมโทรมไม่ได้รับการดูแล บูรณะวัด วิหารโบราณให้มีความสวยงาม แสดงให้เห็ น
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน ให้เกิดมีความน่าเลื่อมใสศรัทธาจากนักท่องเที่ยวและบุคคลที่พบเห็น การปรับปรุงเส้นทาง
การเดินทางให้มีความสะดวก ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สัญจรไปมา  นอกจากนี้ยังได้มีการทำแผนปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
มาตรฐานงานบริการ การจัดการและเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของชุมชนปะโค พุทธศิลป์
เมืองเวียงคุก ตลอดจนความเชื่อมโยงของพระพุทธศาสนากับความศรัทธาที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์งานด้านพุทธศิลปกรรม 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนทำชุมชนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับนักท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน และแนวทาง
การพัฒนาด้านสุดท้ายคือ กิจกรรมที่จะมีขึ้นในพื้นที่ชุมชนบ้านปะโค โดยจะทำข้อมูลการจัดกิจกรรมเดิมที่มีอยู่และทำให้
ชุมชนเป็นที่รู้จักมารื้อฟื้น เช่น กิจกรรมชมบัวด้วยเรือพาย สืบสานนิทานอุสา-บารส เชื่อมโยงให้เข้ากับปัจจุบันได้แก่ การจด
ทะเบียนสมรสทางน้ำ และทำให้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และกลายเป็นประเพณีที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สายน้ำ แหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวังบัวแดง  

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
             ผลจากการศึกษาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมบ้านปะโค ทำให้ทราบว่า ชุมชนบ้านปะโคมีศักยภาพ
ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี ได้แก่ วัดพระธาตุบุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
พระธาตุโพจิกเวียงงัวบรรจุพระธาตุเขี้ยวฝาง (พระทันตธาตุ) ตามตำนานพระอุรังคธาตุ (ณัฎฐพล สุวรรณกุศลส่งและผุสดี ดอก
พรม,2565) จากการวิเคราะห์ชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสังเคราะห์ปัญหาด้านต่างๆ ในบริบทของการท่องเที่ยวจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกชุมชน ทำให้ชุมชนมีความต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคำแนะนำด้านต่างๆใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพมาก โดยคณะผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปะโคไว้ทั้งหมด 4 ด้าน ซึ่งสามารถอภิปรายผลเพิ่มเติมให้มีความชัดชัดเจน ดังนี้ 
             1.ด้านองค์กรภายในชุมชน แนวทางหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน คือ การเพิ่มขีดความสามารถให้กับ
แหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และทำให้แหล่งท่องเที่ยว
มีศักยภาพมีความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว (พระครูวิหารกิจจานุยุตและพระปัญญากรโมลี,2562) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประภาวี วงษ์บุตรศรี (2556) พบว่า การเพิ่มศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างมีคุณภาพ โดยการมี
ส่วนรวมของชุมชนและการสนับสนุนคนในชุมชนให้เข้าใจและร่วมมือร่วมใจในการสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่ อ
ปัจจัยแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการจัดการแหล่งทองเที่ยวในชุมชน เพื่อการอนุรักษ์โดยยึดหลักการมีวิสัยทัศน์เดียวกัน และ
ก่อให้เกิดรายได้ของชุมชน  การพัฒนาคนในองค์กรมีผลทำให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถทำงานเป็นทีมช่วยเสริมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ (สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ และ ชยาภรณ์ ศฤงภรณ์,2564)  
             2. ด้านพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนปะโคมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และ
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีวิถีชีวิตและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบที่สามารถเป็นสิ่งดึงดูดนักท่ องเที่ยวจาก
ภายในและต่างประเทศได้ ด้วยความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์โบราณคดี และ
ศิลปะวัฒนธรรมหากมีการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ(สมจิตร์ อินทมโน และ ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร , 
2557) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ จะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น  แต่ใน
ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะโคมีสภาพเสื่อมโทรม เส้นทางการเดินทางที่ลำบากและอันตรายต่อผู้คนที่สัญจรไปมา ทำ
ให้ชุมชนต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆภายในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวและ
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่มีศักยภาพที่ดีขึ้น (ซึ่งจิตกวี กระจ่างเมฆ,2565) ที่ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษา
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ปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ควรมีแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมให้เป็นเส้นทางท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่าการ
สำรวจความต้องการของชุมชนถึงความพร้อมในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ และสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวให้พร้อมสำหรับการบริการนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อปัจจัยในการเลือก
เส้นทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (อานนท์ เท้งนาว,2561) 
             3. ด้านการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ควรให้ความสำคัญในด้านงานประชาสัมพันธ์ การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้สื่อสารกันระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยเเละคนต่างชาติ (พระ
มหาไสว สิริปญโญ,2563 ) เพราะปัญหาและอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวในชุมชน คือขาดความรู้ในด้านภาษา การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (จิรานุชนุช โสภา,2560) ที่กล่าวว่าศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการ
พัฒนาการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการจัดการการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขัน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การวางแผนและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ควรให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อมูลอย่างเดียวกัน และควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง 
(นายวัลลภ วรรณโอสถ,2564) นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์และได้รับข้อมูลข่าวสารที่กับแหล่งท่องเที่ยวมีผลให้เกิด
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับนักท่องเที่ยว (ปัทมา สารสุข,2558) การต่อยอดการท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมให้ชุมชน ผลิตและนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์โอท็อปมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เพิ่มให้แหล่งท่องเที่ยวมีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น (เขวิการ สุขเอี่ยม เเละ คณะ,2563)  
             4.ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนมีเอกลักษณ์ด้านประเพณี สถานโบราณ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ โดยสามารถนำมาพัฒนาเป็นกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำให้
เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว การรณรงค์อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม โบราณวัตถุ 
กิจกรรมการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน การทำผลิตภัณฑ์ กิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมล้านช้าง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ชมพูนชุ จิตติถาวร และ สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล,2563)ได้วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว
โดยชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ชุมชนมีเอกลักษณ์ด้านประเพณีและทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งชุมชนสามารถนำ
เอกลักษณ์และทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวได้เข้าถึงและเข้าใจ
เรื ่องสิ ่งแวดล้อม และนำมาซึ่งการสร้างรายได้แก่ชุมชน ในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีหลากหลายรูปแบบจะดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น เช่นงานวิจัยของ (อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์,2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมและ
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การจัดกิจกรรมหลายรูปแบบและจัดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
เช่น กิจกรรมนําชมป่าชายเลน การตกปลา การปลูกป่า การนําชมวัดในชุมชน และกิจกรรมสัมผัสกับวิถีชีวิตคนในชุมชน มีผล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเป็นอีกตัวขับเคลื่อนหลักที่ช่ว ยในการสร้างสรรค์
กิจกรรม ทำให้เด็กและเยาวชนชุมชนได้รู้จักถึงความสำคัญและคุณค่าของประวัติศาสตร์และโบราณคดีร่วมกันอนุรักษ์และร่วม
สร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งโบราณวัตถุ (ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา และ กิตติศักดิ์ ทวีสินนโสภา,2561) 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
             1.  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
                  เพื่อทำให้แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชนบ้านปะโคสามารถดำเนินต่อไปได้ จำเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือ จากหน่วยงานราชการในจังหวัดหนองคาย องค์กรปกครองในท้องถิ่น เทศบาล กำหนดเป็นนโยบายและโครงการ
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และภาคประชาชนคนในชุมชน ผู้ประกอบการต่างๆ ควรร่วมกันกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการแบบ
บูรณาการ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเกิดเป็นความยั่งยืน 
             2.  ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
                  ควรมีการศึกษาเกี ่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที ่เกี ่ยวข้องการกับท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทาง และรูปแบบของการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์กับกลุ่ม
นักท่องเที่ยว และศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในลำดับถัดไป 
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แนวทางการพฒันาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา : บา้นคำโป้งเป้งตำบล 
ค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จงัหวัดหนองคาย 

  GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF BAMBOO WICKERWORK IN ORDER TO 
INCREASE PRODUCT VALUE: BAN-POONGPENG, BAN-KAIBHOKWAN, MUANG NONG KHAI, 

NONG KHAI PROVINCE 
ภัทร ภูมิเย็น1  โดมินิค ซูสลี่1  อรุชา โฆษโน1 ภูมิชนะ คำจุลลา1 

ไอยกานต์ โอษฐวิจิตร1 ธนายุต อินทรโฆษิต1 ภูมิศักดิ์  พิมศรี1 และ คมกริช สนิทชน1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชนบ้านคำโป้งเป้ง ตำบลบ้านค่ายบก
หวาน จังหวัดหนองคาย รวมถึงบริบทของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ การเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ  ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม พบว่า ชุมชนบ้านคำ
โป้งเป้ง มีทรัพยากรไม้ไผ่ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ แต่ขาดแรงงาน  และคนในชุมชนบ้านคำโป้งเป้งขาด
ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ชาวบ้านในชุมชนบ้านคำโป้งเป้งต้องการที่จะสืบสานวิธีการจักสานส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง คน
ในชุมชนบ้านคำโป้งเป้งต้องการความรู้ด้านการตลาดมาสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น  ดังนั้นจึงได้
เกิดเป็นแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานโดยเน้นไปที่การพัฒนาลวดลายและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนา
ช่องทางการสื่อสารทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้มีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่, การสร้างมูลคา่เพิ่ม, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

Abstract 
 

 This research aimed to: 1) study the potential, problems and needs of the Ban-Poongpeng 
community of the Ban-Kaibhokwan subdistrict, Muang Nong Khai district, Nong Khai province and; 2) study 
the general rural context of the community in order to create guidelines for the product development of 
bamboo wickerwork value-added-products. This research used secondary data research and in-depth 
interviews of stakeholders using the Participatory Action Research Method. The results found that the Ban-
Poongpeng community has abundant bamboo resources, which can be utilized to create products if not 
for a lack of the required labour and knowledge of product development. Villagers would like to pass on 
bamboo wickerwork methods to their next generation and need marketing knowledge to increase job 
stability and increase income. Therefore, value was added to the bamboo wickerwork products by focusing 
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on the development of patterns and designs of products, and the development of marketing 
communication both offline and online to generate more revenue for the community. 
 
Keywords: Bamboo wickerwork products, Increase product value, product development 
 

บทนำ 
 เครื่องจักสาน  ถือเป็นวัฒนธรรมร่วมที่สำคัญของคนไทย ถือเป็นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ที่นำวัสดุมาขัดหรือสาน 
เป็นชิ้นงาน หรือเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน ในสมัยโบราณจะทำเมื่อมีเวลาว่างจากการทำเกษตรกรรม (วารสาร สนค.
,2563) ซึ่งงานจักสานเป็นงานที่ต้องใช้ความประณีต ผสมผสานภูมิปัญญาในการประดิษฐ์  ออกมาเป็นเอกลักษณ์ประจำ
ท้องถิ่น เครื่องจักสานมีอยู่หลายชนิด มีความแตกต่างกันออกไป ตามรูปแบบทางวัฒนธรรม และขนาดเพื่อประโยชน์ในการใช้
สอยที่แตกต่างกันไป วัสดุที่นิยมนำมาใช้จักสานส่วนใหญ่จะมีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ กระจูด ย่านลิเภา กก หรือแม้แต่วัชพืชที่
หลายคนอาจจะมองไร้ค่า เช่น ผักตบชวา กาบบัว มาปรับเปลี่ยนกลายเป็นหัตถกรรมจักสานที่มีความสวยงาม ด้วยลวดลายที่
เป็นเอกลัษณ์เฉพาะถิ่น (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2565) ซึ่งคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มประดิษฐ์
เครื่องจักสานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องจักสานที่สามารถใช้เป็นภาชนะใส่ของต่างๆ และเครื่องมือทุ่นแรง 
ที่ทำให้ชีวิตมนุษย์มีความสะดวกสบายขึ้น ชุมชนที่มีวิถีชีวิตอยู่กับแหล่งน้ำ ก็ใช้ภูมิปัญญาในการประดิษฐ์เครื่องมือจับน้ำ และ
สัตว์น้ำรูปแบบต่างๆ อาทิ ไซ สุ่ม ลอบ ให้เหมาะสมกับสภาพของแหล่งน้ำ ในบางภูมิภาคสามารถสร้างเรือด้วยวีธีการจักสาน 
โดยใช้เส้นใยของต้นกกที่มีความหนา นำมาสานขึ้นรูปเป็นเรือได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้เครื่องจักสานยังนิยมทำเป็นภาชนะ
ใช้ในบ้านเรือน เช่น กระบุง ตะกร้า พัด เสื่อปูนอน เป็นต้น การออกแบบผลิตภัณฑ์นอกจากจะทำเพื่อประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยัง
ออกแบบลวดลายตามจินตนาการทำให้มีความสวยงามและน่าชื่นชมอีกด้วย (วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์,2556) ผลิตภัณฑ์เครื่องจัก
สานในประเทศไทยเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที ่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และสามารถส่งออกไปขายใน
ต่างประเทศได้  โดยประเทศที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากประเทศไทย ได้แก่ อิตาลี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา หากรวม
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ได้จากพืช ได้แก่ ไม้ไผ่ หวาย กระจูด ย่านลิเภา อ้อ กก ปาล์ม ผักตบชวา ฯลฯ แล้วเป็นมูลค่าการ
ส่งออก 249.1 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดเอเชียที่มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน มากที่สุดได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ 
 บ้านคำโป้งเป้ง เป็นหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การปกครองของตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย  ก่อตั้งเป็นชุมชนขึ้นเมื่อราว  พ.ศ.2420  ตั้งชื่อว่า “ค่ายบกหวาน” ซึ่งเป็นตำบลเดียวในประเทศไทยที่มีคำว่า  
“ค่าย”  นำหน้าชื่อ (องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน,2565) พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรและพันธุ์ไม้ที่นิยมปลูก คือ ต้น
ไผ่ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในแถบหมู่บ้าน คนในชุมชนจึงมีการค้นการนำต้นไผ่มาแปรรูปเป็นของใช้ต่าง เช่น มวย
นึ่งข้าว กระติบข้าว และกระด้ง เป็นต้น คนในชุมชนมีการสืบทอดการจักสานจากรุ่นสู่รุ่นมานนานนับ 30 ปี และมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เสริมให้และสร้างให้เกิดรายได้หมุนเวียนให้กับสมาชิกในชุมชน ได้
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการนำผลิตภัณฑ์จักสานของชุมชน ส่งประกวดและได้รับรางวัลโครงการคัดสรร
สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) ในปีพ.ศ.2555 เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน สามดาว ประเภทของใช้ ของ
ตกแต่ง ของที่ระลึก ได้รับ ณ วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ก.ศ.น องค์การ
บริหารสวนตำบลค่ายบกหวาน และศูนย์โอทอปชุมชน  การดําเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านคำโป้งเป้ง ได้จด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ณ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 และพัฒนาจนเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาจนถึง
ปัจจุบัน (องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน,2565) แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของบ้านคำโป้งเป้ง ประสบปัญหา
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ในการจัดจำหน่ายไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ชาวบ้านขาดรายได้และ
ประสบกับปัญหาหนี้สิน จากการลงพื้นที่เพื่อเข้าไปทำการพูดคุยในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้พบปัญหาด้านผลิตภัณฑ์จักสานยังไม่
มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ชุมชนที่ชัดเจน รวมถึงการพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  
 คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการเข้าไปศึกษาบริบทชุมชนในพื้นที่บ้านคำโป้งเป้ง เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของชุมชน
ค้นหาปัญหา ตลอดจนถึงความต้องการที่แท้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ให้ชุมชนสามารถต่อ
ยอดการจัดการความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักสาน รวมไปถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์เครื่องจัก
สาน ให้สามารถแข่งขันและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดภายในประเทศ และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาบริบทชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจกัสาน บ้านคำโป้งเป้ง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 
 2.เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพิ่มมูลค่าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านคำโป้งเป้ง ตำบลค่ายบก
หวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่บ้านคำโป้งเป้ง เพื่อศึกษาบริบท และความต้องการชุมชน โดย เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิได้แก่ ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ หรือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่ว น
ตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานวิจัยต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งในกระบวนการวิจัยเป็นการวิจ ัยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 
 1.การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างคนในชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 5-10 คนโดยแบ่งไปตามพื้นที่ในหมู่บ้าน เพื่อ
รวบรวมปัญหาภายในและปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อชุมชน  ค้นหาศักยภาพในชุมชน รวมถึงถามความต้องการ รวมถึง
สัมภาษณ์ผู้นำชุมชน  แล้วนำมาวิเคราะห์ ตรวจสอบให้มีความถูกต้อง  
 2.จัดทำเวทีประชาคมเพื่อนำเสนอข้อมูลบริบท ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการ พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับคนในชุมชน เพ่ือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่เกิดขึ้น รวมถึงระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน 
 3. จัดเวทีคืนข้อมูล เพื่อหลังจากทบทวนข้อมูลบริบทชุมชน ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการ  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไมไ้ผ่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน บ้านคำโป้ง
เป้ง กรณีศึกษา ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.บริบทการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านคำโป้งเป้ง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 1.1 ด้านภูมิศาสตร์ 
 บ้านคำโป้งเป้ง หมู่ที่  7 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่
ภายใต้การปกครองของตำบลค่ายบกหวาน  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลค่ายบกหวาน มีความสูงจากระดับน้ำทะเล
ประมาณ 170 เมตร มีความลาดเอียงเล็กน้อย  ทางด้านเหนือของตำบลเป็นพื้นที่มีความลาดชัน  2.6%  หน้าดินมีลูกรังปะปน 
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ทางตอนกลางของตำบลพื้นที่ราบเรียบ มีความลาดชัน  1%  ดินเก็บความชื้นได้น้อย และพื้นที่ตอนกลางฝั่งตอนตะวันออกดิน
มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีปัญหาน้ำท่วมเพราะเป็นที่ราบ มีความลาดชัน  0.2% เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายมีความอุดม
สมบูรณ์น้อย ตำบลค่ายบกหวาน แบ่งเขตปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร (เทศบาลตำบล
ค่ายบกหวาน,2565) 
 ทิศเหนือ จุด ติดพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย และเทศบาลตำบลวัดธาตุ 
 ทิศใต้ จุด ติดพื้นที่เทศบาลตำบลโพนสว่าง 
 ทิศตะวันออก จุด ติดพื้นที่ตำบลจอมศรี 
 ทิศตะวันตก จุด ติดพื้นที่ตำบลพระธาตุบังพวน 

 
  

ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่แนวเขตชุมชนบ้านคำโป้งเป้งและพื้นที่เกษตรกรรม 
 

ความหมายของแต่ละสีในแผนที่ ดังนี้ 
                         สีแดง คือ แนวเขตของบ้านคำโป้งเป้ง 
                         สีเขียว คือ เป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรกร 
 จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นพื้นที่ของชุมชนบ้านคำโป้งเป้ง หมู่ที่ 7 มีการอยู่อาศัยเป็นกลุ่มๆกระจัดกระจายอยู่ใน
พื้นที่ โดยเส้นสีแดงแสดงอาณาเขตของหมู่บ้านคำโป้งเป้ง และมีการกำหนดสีเขียวตามพื้นที่ต่างๆรอบหมู่บ้าน เพื่อแสดงถึง
พื้นที่ทำการเกษตรกรรม ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนเป็นเกษตรกร ทำการเกษตรปลูกข้าว และปลูกไผ่  และมีการปลูก
พืชสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ภายในครัวเรือนเพ่ือใช้ประกอบอาหารเท่านั้น ไม่มีการจำหน่าย 

1.2 ด้านประวัติศาสตร์และสังคม 
 บ้านคำโป้งเป้ง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในสมัยรัชกาลที่  3 ได้โปรด
เกล้าให้พระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) หรือเจ้าพระยาบดินทรเดชา เป็นแม่ทัพใหญ่มาเมื่อปกป้องดินแดนที่ถูกเจ้าอนุวงศ์ 
ที่เป็นผู้ครอบนครเวียงจันทร์ในขณะนนั้นมารุกราน ได้ตั้งค่ายทหารอยู่ที่ลำห้วยบกหวาน ได้สู้รบกับกองทัพจากนครหลวงเวียง
จันทร์ เป็นเหตุให้หลวงพิพิธ น้องชายของเจ้าพระยาบดินทรเดชา เสียชีวิตระหว่างสงคราม และในปี 2428 – 2429 กลุ่มจีน
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ฮ่อเข้ามาอิทธิพล ในพื้นที่และสร้างความวุ่นวายทำให้ รัชกาลที่ 5 โปรดให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศลิปา
คม ยกกองทัพมาเพื่อปราบฮ่อ ในพื้นที่ จึงมาตั้งค่ายทหาร โดยตั้งชื่อว่า “ค่ายบกหวาน” ตั้งชื่อตามลำน้ำในพื้นที่ (องค์การ
บริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน,2565) และใช้ชื่อค่ายนี้เป็นชื่อของตำบลตั้งแต่นั้นมา บ้านคำโป้งเป้งมีจำนวนทั้ง หมด 350 
ครัวเรือน เป็นชาย 542 คน หญิง 550 คน รวมทั้งหมด 1 ,092 คน ข้อมูลทางสังคม มีการใช้บริการสาธารณูปโภคและสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน ดังนี้ 1.สถานบริการสาธารณสุขได้แก่ ส่งบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลค่ายบกหวาน  2.สถานศึกษาในพื้นที่ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา ระดับ
มัธยมศึกษา 2 แห่ง คือโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา และโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย หนองคาย และ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 บ้านคำโป้งเป้งเป็นหมู่บ้านที่คนในชุมชนมีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีในการพัฒนา
วิสาหกิจร่วมกัน โดยมีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนและรวมกลุ่มในการปลูกต้นไผ่ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ และบางส่วนนำต้นไผ่
มาจักสานแปรรูปเป็นของใช้ต่างๆภายในครัวเรือน เช่น มวยนึ่งข้าว กระติบข้ าว และกระด้ง เป็นต้น โดยในมีการสืบทอดการ
จักสานจากรุ่นสู่รุ่นมานนานนับ 30 ปี และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เสริมให้และ
สร้างให้เกิดรายได้หมุนเวียนให้กับสมาชิกในชุมชน ได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และยังมีการนำผลิตภัณฑ์ จักสานของ
ชุมชนที่พัฒนาร่วมกัน ส่งประกวดและได้รับรางวัลโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ในปีพ.ศ. 2555 เป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน สามดาว ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ได้รับ ณ วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 โดยได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ก.ศ.น องค์การบริหารสวนตำบลค่ายบกหวาน และศูนย์โอทอปชุมชน  การดําเนินงาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านคำโป้งเป้ง ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ณ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 และพัฒนาจน
เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน (องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน,2565) สมาชิกกลุ่มจักสาน 
ประธาน นางนัดดา หวานรอบรู้ รองปะธาน นางมณี ถอมาตย์ เลขานุการ นางสมปอง คำสอบ เหรัญญิก นางเคน ปั้นนอก ที่
ปรึกษา นางพิสมัย ไพรัตน์ นอกจากนี้ในชุมชนยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากน้ำอ้อย ซึ่งเจ้าของ ISSAN RUM 
แบรนด์เหล้ารัมสัญชาติอีสาน มีที่มาจาก คนในชุมชนย้ายกลับมาตั้งรกรากและบุกเบิกธุรกิจพื้นที่บ้านคำโป้งป้าง หลังจาก
ทำงานในสายการเงินมากว่า 20 ปี อาชีพการงานที่มั่นคงและกำลังประสบความสำเร็จ แต่กลับทำให้สนใจอยากจะมาเริ่มสร้าง
อะไรขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง จึงได้ค้นพบความเป็นไปได้ในการนำอ้อยซึ่งปลูกกันมากในภาคอีสานมาผลิตเป็นเหล้ารัม และนั่นก็
คือจุดเริ่มต้นไอเดียธุรกิจที่ชื่อ “อีสานรัม” จุดเด่นของอีสานรัมคือการใช้น้ำอ้อยสดเป็นวัตถุดิบ นำมากลั่นเป็นเหล้ารัมที่
เรียกว่า “รัม อากริโคล์ (Rhum Agricole)” ต่างจากรัมส่วนใหญ่ในตลาด (ประมาณ 95%) ที่นิยมผลิตด้วยกากน้ำตาล 
(Molasses) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตน้ำตาลในโรงงาน (เดวิด จิอัลลอเรนโซ,2561) 
 2. ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านคำโป้งเป้ง 
 จากการศึกษาศักยภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัก
สานบ้านคำโป้งเป้ง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนในภาพรวม ดังนี้ 
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ตารางที ่ 1 ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านคำโป้งเป้ง อำเภอเมืองหนองค าย 
จังหวัดหนองคาย 

บริบทชุมชน ด้านกายภาพ / ชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

 
 
 

ศักยภาพ 

1.มีทรัพยากรธรรมชาติที่มาก
เพียงพอต่อการผลิต ได้แก่ ไม้
ไผ่ หวาย ปอ กระจูด เป็นต้น 
 
 

1.เป็นกลุ่ม OTOP นวัตวิถีของ
ในจังหวัดหนองคาย 
2. ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์
โครงการจักสาน  ระดับ3ดาว 
ของจังหวัดหนองคาย 
3.มีการสร้างสรรค์การเรียนรู้
วิสาหกิจชุมชน 
4.มีกองทุนในชุมชนให้ผู้ที่ขาด
แคลนทรัพย์กู้ยืมได้ภายในชุมชน 

1.มีกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่
ในชุมชน 
2.สมาชิกในชุมชนมีความ
สามัคคีให้ความร่วมมือใน
ชุมชน 
3.มีผู้นำชุมชนที่เก่งในด้าน
การจักสานมีส่วนร่วมแล
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
4.ชุมชนมีทัศนคติที่ดีมีความ
พร้อมและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมใหม่ๆ 

 
 
 
 

ปัญหา 

1.แรงงานไม่พอในช่วงฤดูการ
ทำการเกษตร 
2.ขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือใน
การผลิต 
3.การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
 

1.ช่วงโควิด19สง่ผลกระทบให้
การขายผลิตภัณฑ์ได้น้อยลง 
2.หนี้สิน ธกส ครัวเรือน และ
สถาบันการเงินต่างๆ  
3.สินค้าทางการเกษตรมีราคาที่
ต่ำลง จึงส่งผลรายได้ภายใน
ชุมชนน้อยลง 
 
 
 

1.ผู้ผลิตมีแต่กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มวัยรุ่น วัยกลางคน ไม่
สนใจในการจักสาน 
2.ผู้ผลิตในชุมชนขาดความรู้
และขาดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
3.คนในชุมชน ที่สามารถ
เป็นแรงงานที่มีศักยภาพ
ส่วนใหญ่ไปทำงานใน
ต่างประเทศ 
4.ปัญหายาเสพติด 

 
 
 

ความต้องการ 

1.พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ 
ให้มีความแปลกใหม่ จากการ
จักสาน 
2.สืบสานวิถีการจักสานให้อยู่
กับรุ่นลูกรุ่นหลานไปนานๆ 
3.ช่องทางการสื่อสารทางการ
ตลาด 

1.งบประมาณสนับสนุน ให้การ
ผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.ความรู ้ เก ี ่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การจักสานแนะนำ
แนวการผลิตภัณฑ์ให้แปลกใหม่
ขึ้นกว่าแบบเดิม 
3.ต้องการที ่จะขยายตลาดให้
กวา้งมากขึ้น 

1 . ช ุ ม ช น ต ้ อ ง ก า ร ใ ห้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก 
2.มีความต้องการให้คนใน
ชุมชนหันมาสนใจ ร ับสืบ
ทอดวิธีการจักสาน 
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 3. แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านคำโป้งเป้ง ตำบล
ค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสาน 
 

 3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโดยใช้โมเดล SWOT ของผลิตภัณฑ์จักสานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านคำโป้งเป้ง 
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

S (จุดแข็ง) 
-ได้รับรางวัลอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์โครงการจักสาน  ระดับ3
ดาว ของตำบลบกหวาน 
-  มีร้านจำหน่าย OTOP ระดับ 3  ดาว ที่มีชื่อเสียง ชื่อว่า 
“ศูนย์พัฒนาอาชีพและร้านจำหน่ายสินค้าตำบลค่ายบก
หวาน”  
-มีทักษะในการจักสานและมีความประณีต 
-ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงคงทนสามารถใช้งานได้ยาวนาน 
-วัตถุดิบมีจำนวนมากเพียงพอในการทำผลิตภัณฑ์ 

W (จุดอ่อน) 
-ขาดความรู้และขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
-ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างจากที่อื่น ไม่มีความแปลกใหม่
และโดดเด่นในสายตาลูกค้า 
-การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในที่อับชื้นจะทำให้
ผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อราได้ 
-ขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิต 
-ขาดแรงงานการผลิต ในช่วงฤดูการทำนา 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ค้นหาความต้องการ
ของลูกค้า และตลาดพื่อวางแผนออกแบบ 

การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย 
- รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

- ลวดลาย สีสรร เอกลักษณ์ของชุมชน 

- การใช้ประโยชน์   

 

ก าหนดช่องทางในการจัดจ าหน่าย 

การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
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O (โอกาส) 
-ตลาดออนไลน์ ได้รับความนิยมและมีช่องทางในการขาย
เพิ่มมากขึ้น 
-การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีสถานการณ์ดีขึ้นทำให้คน
เริ่มออกมาจับจ่ายมีเพิ่มขึ้น 
-ผลิตภัณฑ์ได้รับโอกาสนำเสนอสินค้าประกวดและงาน
ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดหนองคายมีโอกาสให้คนรู้จักมาก
ยิ่งขึ้น  

T (อุปสรรค) 
-คู่แข่งชุมชนอื่น มีแรงงานผลิตสินค้าที่ดีกว่า 
-คนไม่นิยมผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักสาน มีจำนวนคน
ใช้ลดลง 
-เศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า  

 
 คณะผู้วิจัยใช้โมเดลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน เพื่อค้นหาจุดเด่น จุดด้อย
ของวิสาหกิจชุมชน และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการระดมความคิดเห็นของสมาชิกในวิสาหกิจชุมชน ในการกำหนดแนวทาง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า วิสาหกิจชุมชนบ้านคำโป้งเป้ง มีจุดเด่นด้านวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 
โดยไม่ต้องจัดหาหรือสั่งจากพื้นที่อื่น ช่วยทำให้ทำต้นทุนในการผลิตต่ำ (อาชว์บารมี มณีตระกูลทองและฑริดา ใบเกษม,2563) 
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังได้รับ OTOP 3 ดาว และมีศูนย์จำหน่ายสินค้าเป็นของตนเอง  จุดด้อยของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนสำคัญทำ
ให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรได้แก่ผลิตภัณฑ์ยังมีรูปแบบดั้ งเดิม ไม่มีลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชน และผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้คุณภาพ มีปัญหาในการเก็บรักษาให้พ้นจากเชื้อรา และอีกปัญหา
หนึ่งที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจชุมชนคือ ไม่มีคนรุ่นใหม่ที่สนใจสืบต่อภูมิปัญญาในการทำหัตถกรรมจักสานเนื่องจากต้องใช้ความ
อดทน ละเอียด ประณีตและใช้ทักษะ จึงทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากบุตรหลานในชุมชน  
 3.2 แนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน 
 จากการศึกษาบริบทชุมชนในตำบลค่ายบกหวานมีความเป็นมาและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เกี่ยวข้องกับการดำรง
อยู่ การต่อสู้เพื่อให้รักษาผืนแผ่นดินไว้ ชุมชนสามารถนำแนวคิดนี้มาใช้ในการออกแบบเพื่อให้สื่อถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตได้ 
เพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน หรือการใช้สีจากธรรมชาตินำมาย้อมให้เกิดสีที่แตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด เช่น สีเหลืองได้จากขมิ้น สีเขียว สีแดง สีน้ำเงินเป็นต้น ลวดลายของหัตถกรรมจักสานสามารถแบ่งได้
เป็น 3 ประเภทดังนี้ (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2565) 
 1.ลายพื้นฐาน หรือที่นิยมเรียกว่า ลายแม่บทซึ่งมีลักษณะรูปแบบตายตัว เช่น ลายขัด ลายสอง ลายสาม ลายตาหลิ่ว 
ลายขอ ลายบองหยอง 
 2.ลายพัฒนา เป็นลวดลายที่ต่อยอดมาจากลายพื้นฐาน เช่น ลายข้างกระแต ลายดอกผักแว่น ลายปลา ลายขิต 

 
ภาพที่ 3 แสดงลายข้างกระแต 
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ภาพที่ 4 แสดงลายดอกผักแว่น 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงลายปลา 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงลายขิต 

 
 3. ลายประดิษฐ์ เกิดจากการสานตามความนึกคิดออกแบบเอง เช่น ลายขัดตาหมากรุก ลายขัดโครงหวาย ลายขัด
ตอกคู่ ชุมชนบ้านคำโป้งป้างควรพัฒนาลายจากหลายเดิมพื้นฐานโดยใช้การขัด หรือกำหนดสีใหม่ ให้มีความน่าสนใจ ซึ่ง
สามารถคัดเลือกลายจากลายพื้นฐาน แล้วใส่ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ที่เป็นลายขัดที่แตกต่างหรือใช้การผสม
จากหลายลาย ได้แก่ ลายไทย ลายกระจังฟันปลา กระจังตาอ้อยและลายประจำยาม เป็นต้น (องค์การบริหารส่วนตำบลค่าย
บกหวาน,2565) มาสร้างสรรค์บนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ ใช้เป็นแนวทางในการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบและลวดลายเดิมๆ 
นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบในลักษณะเฉพาะของลูกค้าได้โดยการสานขัดเป็นพยัญชนะ เป็นข้อความ หรือการนำชื่อลูกค้าที่
สั่งมาสานเป็นลายเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าคนนั้นๆ ให้เป็นงานที่แปลกใหม่ มีหรือการใช้เทคนิคในการใช้เส้น
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ตอกขนาดใหญ่-และขนาดเล็ก สานเป็นลวดลายต่างๆ ให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จักสานที่มีในท้องตลาด และ
ส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงคือ ความต้องการของลูกค้าและประโยชน์ใช้สอย ควรพิจารณาถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแต่มีเอกลักษณ์ของชุมชน มีความแตกต่างเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการซื้อของนักท่องเที่ยวที่นิยมสินค้า และมีป้ายสินค้าที่ช่วยให้จดจํากลุ่มง่ายและสามารถกลับมาซื้อใหม่ได้ โดยใช้
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานให้สอดคล้องกับการตกแต่งและประโยชน์ใช้สอย (อรนุตฎฐ์ สุธาคํา และ ตรีชฎา 
สมฟอง,2563) 
 3.3 แนวทางในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารทางการตลาด 
 3.3.1 การสื่อสารการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์  
 แนวทางการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งในปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนบ้านคำโป้งป้างต้องให้ความสำคัญใน
การศึกษาพฤติกรรมของคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน มีการสั่งซื้อสินค้าที่รวดเร็ว ลูกค้าออนไลน์เป็นคนกลุ่มที่มีความ
คล่องแคล่วและชื่นชอบในการใช้เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงควรเลือกสื่อที่ตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายสรา้ง
รูปแบบการสื่อสารการตลาดออนไลน์ใช้เนื้อหาในการนำเสนอ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซึ่งก็เป็นช่องทางการจัดจำหน่าย
ด้วยในขณะเดียวกัน ได้แก่ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ไลน์โอเอ เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้บริโภคนิยมในการสื่อสารและ
สั่งซื้อรวมถึงการขายไลฟ์สด นอกจากนี้ยังมีสื่อออนไลน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งสามารถพิจารณา
เลือกใช้ให้เหมาะสมได้ เช่น YouTube, Podcast, Weblogs, E-market place ฯลฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะนิยมหาข้อมูลผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ก่อน ดังนั้นจึงควรทำคอนเทนต์ผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ มีการให้ข้อมูล การรีวิว หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์จักสานเข้าไปตอบโจทย์การใช้งาน และรูปแบบที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 3.3.2 การสื่อสารการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออฟไลน์ 
 เป็นสื่อและช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายมีความคุ้นเคย และยังคงสามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร และช่องทางใน
การจัดจำหน่ายสินค้าได้ เช่น ทีวี, เคเบิล/ทีวีดาวเทียม,ทีวีดิจิตอล วิทยุ หนังสือพิมพ์นิตยสาร ป้ายโฆษณาต่าง สำหรับ
ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีข้อจำกัดด้านงบประมาณจำเป็นจะต้องใช้รูปแบบอื่น เช่น การออกร้านนำสินค้าไปจัดงาน
นำเสนอในงาน อีเวนต่างๆ เพื่อให้คนรู้จักสินค้าผลิตภัณฑ์ ซึ่งการสื่อสารในช่องทางออฟไลน์จำเป็นต้องมีป้ายสินค้า ข้อความ
หรือรายละเอียดต่างๆที่ชัดเจน เพื่อช่วยให้จดจํากลุ่มวิสาหกิจง่ายขึ้นและสามารถกลับมาซื้อใหม่ได้ (อรนุตฎฐ์ สุธาคํา และตรี
ชฎา สมฟอง 2563) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาลงพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านคำโป้งป้าง รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน 
คณะผู้วิจัยมีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจดังนี้  
 ด้านบริบทชุมชนบ้านคำโป้งป้างตั้งอยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง  มีทรัพยากรที่เหมาะสมและ
เพียงพอในการทำหัตถกรรมจักสาน สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม มีผู้นำที่เข้มแข็งทำให้
เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดเป็นความเข้มแข็ง ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ 
(2557) ที่ได้ศึกษากลวิธีแนวทาง วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา พบว่า คนในสังคมให้ความสำคัญกับ
การร่วมแก้ไขปัญหามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน จะทำให้เกิดผลสำเร็จของชุมชน  
 ด้านผลิตภัณฑ์จักสานของชุมชน จำเป็นต้องการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระดับ3ดาวของ
มาตราฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งยังไม่มีเอกลักษณ์ของชุมชน ทำให้ผลิตภัณฑ์จักสานไม่น่าสนใจกับกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้อง
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กับงานวิจัยของอรนุตฎฐ์ สุธาคำ และตรีชฎา สมฟอง (2563) ที่ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานเชิงสร้างสรรค์ที่มี
เอกลักษณ์ชุมชน กลุ่มจักสานบ้านป่างิ้ว ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบกว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม่มีความ
แตกต่างขาดเอกลักษณ์ของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ซึ่งทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันภายนอกพื้นที่
ได้ จึงต้องมีการพัฒนา ออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งให้ความสำคัญของการนำ
ภูมิปัญญาชาวบ้านและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจัก
สานสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ (วุฒิชัย วิถา
ทานัง,2558) เพื่อเพิ่มมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จักสานได้ 
 ด้านการสื่อสารการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วดังนั้นการเปิดรับสื่อออนไลน์จึงได้รับความนิยมและเข้าถึงผู้บริโภคมากกว่า ต้นเหตสำคัญอย่างหนึ่งที่ผลิตภัณฑ์จักสาน
ไม่สามารถสร้างรายได้ และจำหน่ายได้เท่าที่ควรเกิดจากมีข้อจำกัดในช่องทางการจัดจำหน่าย เพราะวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ 
ขาดความรู้เรื่องการทำการตลาดออนไลน์ ดังนั้นเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ 
ด้วยการสร้างเนื้อหา ข้อมูลจึงมีความจำเป็นอย่างมาก (มาริษา สุจิตวนิชและดวงใจ คงคาหลวง ,2563) ในการเชื่อมโยงไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่นำเสนอจะต้องมีจุดจดจำ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำ รูปลักษณ์ของสื่อ ต้อง
ชัดเจน ทั้งอักษร ภาพ และสีที่เลือกใช้จะช่วยทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ง่ายขึ้น (อรนุตฎฐ์ สุธาคำ และตรีชฎา สมฟอง,2563) 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ควรขยายการศึกษาไปยังชุมชนอื่นใกล้เคียงในที่มีผลิตภัณฑ์จักสาน เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือชุมชน
และนำมาเปรียบเทียบ และต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือนํามาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบพัฒนารูปทรง ลวดลาย และสีสันงาน
ผลิตภัณฑ์งานจักสานไม้ไผ่ ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ และทันสมัย เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้อของ
ผู้บริโภค 
 2. ควรศึกษาพฤติกรรมการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ความพึงพอใจหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
 3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำเครื่องจักสานไม้ไผ่เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
ในชุมชน  
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