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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์ของ
นักท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยมุ่งสํารวจประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวในที่เข้ามาพัก
โฮมสเตย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสํารวจ จํานวน 
400 ตัวอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักจะเป็นนักท่องเที่ยวเพศ
หญิง มีช่วงอายุ 20-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่านใหญ่เป็นนักเรียน/
นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท สําหรับผลการวิเคราะห์พฤติการณ์
ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือมาท่องเที่ยว โดยจะ
เดินทางมาพักกับครอบครัว และจะเข้าพักเป็นเวลาประมาณต่ํากว่า 2 วัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
เลือกห้องพักแบบห้องพักรวม มีราคาประมาณต่ํากว่า 500 บาท และส่วนใหญ่จะจองล่วงหน้าโดย
เพ่ือนเป็นผู้จองให้ และหากมีโอกาสในการเดินทางมาใช้บริการที่พักเดิมส่วนใหญ่เลือกที่จะกลับมาใช้
บริการที่พักเดิม และความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้บริการโฮมสเตย์ในด้านวัฒนธรรม ด้านการนําเที่ยว ด้านการ
บริการ ด้านที่พัก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้านอาหาร
และโภชนาการ และด้านอัธยาศัยของเจ้าบ้านพัก ตามลําดับ 
คําสําคัญ: นักท่องเที่ยว,  โฮมสเตย์ 
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Abstract 
The purposes of this research were To study behavior of the usage service 

accommodation‖s tourists especially homestay in Nakhon Si Thammarat province. 
Researcher aim to survey demographics characteristics’s tourists in Nakhon Si 
Thammarat province. The data was analyzed using questionnaire, 400 samples. 
Statistics was used to analyze the data like percentage, mean, standard division.  

The result of study generally, the finding indicated that the most of visitors 
that come to stay is 20-30 years girl, single, studying in Bachler’s degree, student and 
get salary of 10,000-20,000 bath. For result of tourists‖ behavior, the major tourists 
aim to travel with their families, and they stay at least 2 two days. The major tourists 
choose the guest room, 500 baths. They booked the room before coming. If they 
have a chance to come here again, they still choose the same place where they 
used to stay. Complacence of service’s usages in homestay in Nakhon Si Thammarat 
province, complacence’s the tourists stay at homestay Nakhon Si Thammarat 
province is very good. A sample of cause is complacent to use the service of 
homestay, especially cultural, tour guide, accommodation, natural resource and 
environment, the product that is adopt to value high cost, food and nutrition, the 
owner‖s courtesy sequentially. 
Keywords: Tourists, Homestay  
 
บทนํา 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยภายหลังจากการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หรือ Asean Economics Community (AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ที่มีเปูาหมายเพ่ือให้
อาเซียนรวมเป็นตลาดเดียวกันและมีฐานการผลิตร่วมกัน โดยเปิดการค้าเสรี ภาคบริการ การลุงทุน 
และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะระหว่างกัน รวมถึงมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี อย่างไ รก็
ตามด้วยความโดดเด่นทางด้านความหลากหลายของสิ้นค้าและสถานที่ท่องเที่ยว อัธยาศัยไมตรี ความ
คุ้มค่าเงินประกอบกับการทําเลที่ตั้งของประเทศไทย ทําให้คาดว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย 
รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม/ที่พักโฮมสเตย์ ร้านอาหาร การบริการ
สุขภาพ การแพทย์ ธุรกิจนําเที่ยว สปา/แพทย์แผนไทย เป็นต้น ยังคงมีศักยภาพในการแข่งขันใน
ตลาดเอเชีย แม้ว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนต่างก็หันมาให้ความสําคัญในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม เพ่ือรองรับนักท่องเที่ย วทั่วโลกที่คาดว่าจะ
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หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในแถบเอเชียเพ่ิมมากขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2554 : 1-2) ดังตารางที่ 1 ที่
แสดงสถิติการท่องเที่ยวประเทศไทย ปี 2013-2016 
 
ตารางท่ี 1 สรุปสถิติการท่องเที่ยวประเทศไทย ปี 2013-2016 

ปี ชาวไทย ร้อยละ ชาวต่างชาติ ร้อยละ รายได้ 

2013 161,613,168 74.48% 55,368,703 25.52% 1,207,145.82 
2014 170,133,148 74.78% 57,386,663 25.22% 1,147,653.49 

2015 185,110,333 74.47% 63,462,178 25.53% 1,447,158.05 

2016 198,363,628 75.03% 66,009,076 24.97% 1,640,000.00 
ที่มา:ระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว,2559:ออนไลน์ 
 
 จากการสรุปสถิติการท่องเที่ยวประเทศไทย ปี 2013-2016 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในปี 2013-2016 เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นของแต่ละปี โดยที่รัฐบาลมี
นโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น และมีการพัฒนาทุกจังหวัดที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง เพ่ือเป็นการกระจายการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องยกมาตรฐานและคุณภาพให้เทียบเคียงกับเมืองท่องเที่ยวสากล 
(ระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว,2559:ออนไลน์) 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 780 
กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 9,942,502 ตร.กม หรือประมาณ 6,2 4,064 ไร่ มีพ้ืนที่มาก เป็นอันดับ 2 
ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ หรือประมาณ ร้อยละ 1.98 ของ พ้ืนที่ทั้งประเทศ ที่ตั้ง
ของตัวจังหวัด ตั้งอยู่ประมาณละติจูด 9 องศาเหนือและลองติจูด 100 องศาตะวันออก เป็นจังหวัดที่มี
ประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) มี
จังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี คลอบคุมพ้ืนที่เป็นปุาดงดิบ ปุา
ชายเลน ปุาพรุและปุาชายหาด ที่อุดมไปด้วยความหลากหลายของพืชพรรมและสัตว์นานาชนิด และ
ยังมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีสถานท่ีท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย 
เช่น แหลมตะลุมพุก ปลาโลมาสีชมพูที่อําเภอขนอม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร น้ําตกกรุงชิง 
หมู่บ้านคีรีวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง หาดหินงาม หาดในเพลา น้ําตกโยง น้ําตกะโรม วัดเจดีย์ 
ทะเลหมอกกรุงชิง ทะเลหมอกเขาเหมน ถนนคนเดินหน้าวัดพระมหาธาตุ ฯลฯ ทําให้ จังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ิมมาก



 
 171 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ขึ้นทุก ๆ ปี ดังแสดงในตารางที่ 2 แสดงผลเปรียบเทียบสถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 
พ.ศ. 2013-2016 (ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้, 2554 : ออนไลน์) 

 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบสถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2013-2016 

 
ปี 

จํานวนนักท่องเที่ยว (คน)  
รวม 

 ไทย ต่างชาติ  

2013 2,649,303 51,291 2,700,594 
2014 3,033,126 58,770 3,091,896 

2015 3,357,376 72,384 3,429,760 
2016 3,497,074 80,105 3,577,179 

ที่มา:สํานักงานสถิติแห่งชาติ,2559:ออนไลน์ 
 
 จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบสถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2013-2016 จะ
เห็นได้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ิมจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่าในอนาคตจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวจะ
เลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก 

โฮมสเตย์ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจุดเด่น คือ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัส วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทําสวนผัก สวนผลไม้ ชมการทําไร่นาสวนผสมเที่ยวชมวัด 
หรือเที่ยวชมตลาดน้ํา ที่ยังคงสภาพตลาดนัดแบบชาวบ้าน ชมบรรยากาศที่อากาศดีที่สุดในประเทศ
ไทยและลงเล่นน้ําตกที่ไหลมาจากเทือกเขา หรือเลือกทําสปาโคลน ลงเรือชมการทําประมงของ
ชาวบ้าน เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้า OTOP ของหมู่บ้าน ช่วงเช้าชมบรรยากาศทะเลหมอก ทั้งยังได้ใช้
ชีวิตท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ และรับประทานอาหารที่มีจากธรรมชาติอีกด้วย ด้วย เหตุนี้โฮมสเตย์
ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเป็นสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมเยือน ในป๎จจุบันมีกิจกรรมและบรรยากาศ
ในโฮมสเตย์ที่แตกต่างกันไปและพบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าพัก และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
โฮมสเตย์ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ดั้งนั้นทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือนําข้อมูลใน
การวิจัยเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่สนใจธุรกิจท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์ 
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สามารถนําข้อมูลไปใช้เพ่ือปรับปรุง พัฒนาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการสร้าง แรงจูงใจและดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ให้มากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการที่ พักประเภทโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกรอบแนวคิดการวิจัยในภาพที่ 1 
 
 

  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้ต่อเดือน 

 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการ
โฮมสเตย์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ด้านที่พัก 
2. ด้านอาหารและโภชนาการ 
3. ด้านความปลอดภัย 
4. ด้านอัธยาศัย 
5. ด้านการนําเที่ยว 
6. ด้านวัฒนธรรม 
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
9. ด้านการบริการ 
10. ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

พฤติกรรมในการใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
2. เดินทางมาพักกับใคร 
3. จํานวนวันท่ีเข้าพัก 
4. รูปแบบห้องพักที่เลือก 
5. ราคาห้องพักที่เลือก 
6. การจองห้องพักล่วงหน้า 
7. วิธีการจองห้องพักล่วงหน้า 
8. โอกาสในการเดินทางมาใช้บริการที่พักที่
เดิม 

ตัวแปรอิสระ 

สระ 

ตัวแปรตาม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งจากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เดินทางมาพักในเขต
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559 มีจํานวนทั้งสิน 3,577,179  คน 
 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้  เนื่องจากทราบจํานวนประชากรจึงคํานวณโดยการหาค่ากลุ่ม
ตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane  (1995)  อ้างถึงในพรรณี ลิกิจวัฒนะ, 2553: 75-77)  
แทนค่าโดยใช้สูตรที่ระดับความเชื่อม่ัน  95%  ค่าความคลาดเคลื่อน  5%  จะได้ขนาดของกลุ่มดังนี้ 

n =   
 

       
 

 
     โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
      N = ขนาดของกลุ่มประชากร 
      e = ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 
 

     แทนค่า   n = 
         

                    
 

     
     โดย  n = 399.999 = 400 
 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยเผื่อสํารองแบบสอบถามไม่
สมบูรณ์ จํานวน 20 ชุด รวมขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็น 420 ชุด โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโฮมสเตย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของอําเภอลานสกาและนบพิ
ตํา 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบคําถามปิด ใช้เก็บข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยวที่มาพัก โฮมสเตย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของอําเภอลานสกาและนบพิตํา ซึ่ง
ได้สร้างตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่กําหนดขึ้น ดังนี้ 

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่ว ไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ พักโฮมสเตย์ ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยครอบคลุม เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้      
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว ลักษณะ
แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Checklist)โดยครอบคลุม วัตถุประสงค์ในการ
เดินทาง เดินทางมาพักกับใคร จํานวนวันที่เข้าพัก รูปแบบห้องพักที่เลือก ราคาห้องพักที่เลือก การ
จองห้องพักล่วงหน้า วิธีการจองห้องพักล่วงหน้า โอกาสในการเดินทางมาใช้บริการที่พักท่ีเดิม 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการโฮมสเตย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด    

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
ตรวจสอบรายการ (Checklist)โดยครอบคลุม ต้องการให้พัฒนาโฮมสเตย์ในด้านใดบ้าง โดยสามารถ
เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ 

 
ตารางท่ี 3 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
  

ตัวแปร 
จํานวน
คําถาม 

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค 

การแปลผล 
(เกณฑ์ระดับ) 

ระดับความพึงพอใจ    

1. ด้านที่พัก 4 0.711 ยอมรับได้ 

2. ด้านอาหารและโภชนาการ 5 0.862 ดี 
3. ด้านความปลอดภัย 3 0.838 ดี 

4. ด้านอัธยาศัย 5 0.743 ยอมรับได้ 
5. ด้านการนําเที่ยว 4 0.714 ยอมรับได้ 

6. ด้านวัฒนธรรม 5 0.831 ดี 

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 0.709 ยอมรับได้ 

8. การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 5 0.787 ยอมรับได้ 
9. ด้านการบริการ 5 0.750 ยอมรับได้ 

10. ด้านการประชาสัมพันธ์ 3 0.768 ยอมรับได้ 

(a < 0.5 = ไม่ยอมรับ, ≤ a < 0.6 = อยู่ในเกณฑ์แย่, 0.6 ≤ a < 0.7 = อยู่ในเกณฑ์น่าสงสัย, 0.7 ≤ 
a < 0.8 = อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้, 0.8 ≤ a < 0.9 = อยู่ในเกณฑ์ด,ี a ≥ 0.9 = อยู่ในเกณฑ์ดีมาก) 
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จากตารางที่ 3 การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach‖s Alpha Coefficint) โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสําหรับการ
วิจัยครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ของเรเวลและชินบาร์ค (Revelle, W., Zinbarg,R., 2009) ซึ่งพบว่าค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.70 – 0.86 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วอยู่ในเกณฑ์
ที่ดีเหมาะสมที่จะนําไปใช้กับงานวิจัยในครั้งนี้ 

การจัดทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
การจัดทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลโดยมีรายละเอียด  ดังนี้    
เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโฮมสเตย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การ

วิเคราะห์ข้อมูลนี้รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งเป็น ขั้นตอนได้
ดังนี้      

ตอนที่ 1 การการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ โดยใช้วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา โดยนําข้อมูลที่
รวบรวมได้มา วิเคราะห์หาค่าทางสถิติซึ่งประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ  

ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว ลักษณะ
แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Checklist)โดยครอบคลุม วัตถุประสงค์ในการ
เดินทาง เดินทางมาพักกับใคร จํานวนวันที่เข้าพัก รูปแบบห้องพักที่เลือก ราคาห้องพักที่เลือก การ
จองห้องพักล่วงหน้า วิธีการจองห้องพักล่วงหน้า โอกาสในการเดินทางมาใช้บริการที่พักที่เดิม โดยใช้
วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา โดยนําข้อมูลที่รวบรวมได้มา วิเคราะห์หาค่าทางสถิติซึ่ง
ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ  

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการโฮมสเตย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด   ใช้วิธีประมวลผลทางสถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  โดยนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentages) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
นําเสนอข้อมูลในรูปแบบ ตารางควบคู่กับการบรรยายและการสรุปผลการดําเนินการซึ่งได้กําหนดให้
คะแนนคําตอบของ แบบสอบถาม ดังนี้  

ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด กําหนดให้ 5 คะแนน       
ระดับความคิดเห็นมาก     กําหนดให้ 4 คะแนน       
ระดับความคิดเห็นปานกลาง   กําหนดให้ 3 คะแนน       
ระดับความคิดเห็นน้อย     กําหนดให้ 2 คะแนน       
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด    กําหนดให้ 1 คะแนน 
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จากนั้น หาค่าคะแนนของแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้      
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด       
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก       
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง       
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย       
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
ตรวจสอบรายการ (Checklist)โดยครอบคลุม ต้องการให้พัฒนาโฮมสเตย์ในด้านใดบ้าง โดยสามารถ
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ โดยใช้วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา โดยนําข้อมูลที่รวบรวมได้มา 
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติซึ่งประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนร้อยละของป๎จจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว  

ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว จํานวน ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
148 
252 

 
37.00 
63.00 

อายุ 
     ต่ํากว่า 20 ปี  
     20-30 ปี 

     31 - 40 ปี  
     41 ปีขึ้นไป  

 
80 
144 
98 
78 

 
20.00 
36.00 
24.50 
19.50 

สถานภาพ 
     โสด 
     สมรส 
     หย่าร้าง /หม้าย  
     แยกกันอยู ่

 
186 
176 
8 
30 

 
46.50 
44.00 
2.00 
7.50 
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ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว จํานวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.  
     ปวส /.อนุปริญญา  
     ปริญญาตรี 
     สูงกว่าปริญาตรี 

 
66 
31 
117 
151 
35 

 
16.50 
7.80 
29.30 
37.80 
8.80 

อาชีพ 
     ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ  
     พนักงานเอกชน 

 
79 
66 

 
19.80 
16.50 

     เกษตรกร 
     ธุรกิจส่วนตัว 
     รับจ้างทั่วไป 
     พ่อบ้าน /แม่บ้าน  
     นักเรียน /นักษา  

22 
94 
37 
2 

100 

5.50 
23.50 
9.30 
0.50 
25.00 

รายได้ 
     ต่ํากว่า 5, 000 บาท  
     5 ,001-10, 000 บาท  
     10 ,001-20, 000 บาท  
     20 ,001-30, 000 บาท  

     30,001-40,000 บาท 
     40 , 001 บาทขึ้นไป 

 
80 
52 
139 
114 
12 
3 

 
20.00 
13.00 
34.80 
28.50 
3.00 
0.80 

  
 จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาจํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้
บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63 และเป็นเพศชาย 
จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 
36 รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 และอายุต่ํากว่า 20 ปี 
จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 
รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 และมีสถานภาพ อย่าร้าง/หม้าย 
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จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 151 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.80 รองลงมามีระดับการศึกษา ปวส./อนุปริญญา จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 และ
ระดับการศึกษามัธยมตอนต้น จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.50 และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน จํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 รองลงมามีรายได้
เฉลี่ยระหว่าง 20,001-30,000 บาทต่อเดือน จํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 และรายได้เฉลี่ย
ต่ํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
   
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมในการใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์ของ
นักท่องเที่ยว  
 

พฤติกรรมในการใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์ จํานวน ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
     ทําธุรกิจ 
     เยี่ยมเพ่ือน /ญาติ  
     ท่องเที่ยว 
     ประชุม /สัมมนา  

 
39 
37 
311 
13 

 
9.80 
9.30 
77.80 
3.30 

เดินทางมาพักกับใคร 
     คนเดียว 
     ครอบครัว 
     คนรัก 

 
51 
157 
60 

 
12.80 
39.30 
15.00 

     เพ่ือน 
     คณะ /หน่วยงาน  

126 
6 

31.50 
1.50 

จํานวนวันที่เข้าพัก 
     ต่ํากว่า 2 วัน  
     2-3 วัน 
     4 - 5 วัน   

     มากกว่า 5 วัน  

 
204 
181 
12 
3 

 
51.00 
45.30 
3.00 
0.80 
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พฤติกรรมในการใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์ จํานวน ร้อยละ 

จํานวนวันที่เข้าพัก 
     ต่ํากว่า 2 วัน  
     2-3 วัน 
     4 - 5 วัน   

     มากกว่า 5 วัน  

 
204 
181 
12 
3 

 
51.00 
45.30 
3.00 
0.80 

รูปแบบห้องพักท่ีเลือก 
     ห้องพักเตียงเดี่ยว 
     ห้องพักเตียงคู่ 
     ห้องพักรวม 
     กางเต้นท์ 

 
84 
107 
158 
51 

 
21.00 
26.80 
39.50 
12.80 

ราคาห้องพักท่ีเลือก 
     ต่ํากว่า 500 บาท  
     501-1,000 บาท 
     1 ,001-1,500 บาท 

     มากกว่า 1, 501 บาท  

 
173 
166 
49 
12 

 
43.30 
41.50 
12.30 
3.00 

การจองห้องพักล่วงหน้า 
     จองล่วงหน้า 
     ไม่ได้จองล่วงหน้า 

 
237 
163 

 
59.30 
40.80 

วิธีการจองห้องพักล่วงหน้า 
     ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
     ผ่านทางโทรศัพท์   
     เพ่ือนเป็นผู้จองให้ 

 
100 
78 
156 

 
25.00 
19.50 
39.00 

     ผ่านทางบริษัททัวร์ 
     Walk In 

47 
19 

11.80 
4.80 

โอกาสในการเดินทางมาใช้บริการที่พักท่ีเดิม 
     กลับมา 
     เปลี่ยนที่พักใหม่ 
          ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆ 
          ไม่พึงพอใจในการให้บริการของโฮมสเตย์เดิม 

 
377 

 
18 
5 

 
94.30 

 
4.50 
1.30 
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  จากตารางที่ 5 จํานวนร้อยละของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการ
ที่ พักประเภทโฮมสเตย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือมาท่องเที่ยว จํานวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.80 รองลงมาเพ่ือมา
ทําธุรกิจ จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 และเดินทางมาเยี่ยมเพ่ือน/ญาติ จํานวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.30 ส่วนใหญ่เดินทางมาพักกับครอบครัว จํานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 
รองลงมาเดินทางมาพักกับเพ่ือน จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 และเดินทางมาพักกับคนรัก 
จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ส่วนใหญ่เข้าพักเป็นเวลาต่ํากว่า 2 วัน จํานวน 204 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.00 รองลงมาเข้าพักเป็นเวลา 2-3 วัน จํานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 และเข้าพัก
เป็นเวลา 4-5 วัน จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการห้องพักรวม จํานวน 
158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมาเลือกใช้บริการห้องพักเตียงคู่ จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.80 และเลือกใช้บริการห้องพักเตียงเดี่ยว จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ส่วนใหญ่
เลือกใช้บริการราคาห้องพักต่ํากว่า 500 บาท จํานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 รองลงมา
เลือกใช้บริการราคาห้องพัก ระหว่าง 501-1,000 บาท จํานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 และ
เลือกใช้บริการราคาห้องพัก ระหว่าง 1,001-1,500 บาท จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 ส่วน
ใหญ่เลือกวิธีการจองห้องพักล่วงหน้า จํานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 รองลงมาเลือกวิธีการไม่
จองล่วงหน้า จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 ส่วนใหญ่จองห้องพักล่วงหน้าโดยเพ่ือนเป็นผู้
จองให้ จํานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาเลือกวิธีการจองห้องพักล่วงหน้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และเลือกวิธีการจองห้องพักล่วงหน้าผ่านทาง
โทรศัพท์ จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 ส่วนใหญ่หากมีโอกาสมาพักอีกจะกลับมาพักที่เดิม 
จํานวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 94.30 รองลงมาหากมีโอกาสมาพักอีกจะเปลี่ยนที่พักใหม่ โดย
ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และเปลี่ยนที่พักใหม่เพราะไม่
พึงพอใจในการให้บริการของโฮมสเตย์เดิม จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30  
 
 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้
บริการโฮมสเตย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมและรายด้าน 

(n=400) 

ระดับความพึงพอใจ X  S.D. ระดับ 
ด้านที่พัก 
ด้านอาหารและโภชนาการ 
ด้านความปลอดภัย 
ด้านอัธยาศัยของเจ้าบ้านพักหรือโฮมสเตย์ 
ด้านการนําเที่ยว 
ด้านวัฒนธรรม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
ด้านการบริการ 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 

4.10 
3.95 
3.84 
3.92 
4.27 
4.34 
4.07 
4.02 
4.18 
3.90 

0.83 
0.82 
0.90 
0.77 
0.72 
0.77 
0.77 
0.83 
0.79 
0.76 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.06 0.80 มาก 

  จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้
บริการโฮมสเตย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 
0.80) เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 
0.77) และข้อที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการนําเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.72) 
ด้านการบริการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.79) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและร้อยละของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ 

ข้อเสนอแนะ จํานวน ร้อยละ 

แนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ 
     ด้านห้องพัก 
     ด้านสภาพแวดล้อม 
     ด้านอาหาร 
     ด้านความปลอดภัย 
     อ่ืน ๆ 

 
58 
3 

222 
201 

 

 
14.5 
0.8 
55.5 
50.2 

 

รวม 484 121.00 
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 จากตารางที่ 7 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ พบว่า โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ต้องการพัฒนาในด้านอาหาร จํานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5  รองลงมาต้องการให้พัฒนาใน
ด้านความปลอดภัย จํานวน 201  คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 และด้านห้องพัก จํานวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.5 ตามลําดับ 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเรื่อง ป๎จจัยที่มีอิธิพลต่อตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักจะ
เป็นนักท่องเที่ยวเพศหญิง มีช่วงอายุ 20-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี ด้านอาชีพโดยนักท่องเที่ยวส่านใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่
ที่ 10,001-20,000 บาท 
 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือมา
ท่องเที่ยว โดยจะเดินทางมาพักกับครอบครัว และจะเข้าพักเป็นเวลาประมาณต่ํากว่า 2 วัน 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเลือกห้องพักแบบห้องพักรวม มีราคาประมาณต่ํากว่า 500 บาท และส่วน
ใหญ่จะจองล่วงหน้าโดยเพ่ือนเป็นผู้จองให้ และหากมีโอกาสในการเดินทางมาใช้บริการที่พักเดิมส่วน
ใหญ่เลือกที่จะกลับมาใช้บริการที่พักเดิม 
 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในการใช้บริการโฮมสเตย์ในด้านวัฒนธรรม ด้านการนําเที่ยว ด้านการบริการ ด้านที่พัก ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้านอาหารและโภชนาการ และ
ด้านอัธยาศัยของเจ้าบ้านพัก ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ด้านที่พักกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการหัวข้อมีที่พักสะอาดและสบายสูง
ที่สุด ( X = 4.10, S.D. = 0.83) และพึงพอใจหัวข้อสิ่งอํานวยความสะดวกในการเข้าพัก ต่ําที่สุด  (
X = 3.80, S.D. = 0.83 ) ด้านอาหารและโภชนาการกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้
บริการหัวข้อชนิดของอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร สูงที่สุด ( X = 4.06, S.D. = 
0.84 ) และพึงพอใจในหัวข้อรสชาติอาหารอร่อยถูกปาก ต่ําที่สุด ( X = 3.84, S.D. = 0.82 ) ด้าน
ความปลอดภัยกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการหัวข้ออุปกรณ์ปฐมพยาบาล
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เบื้องต้น สูงที่สุด ( X = 3.87, S.D. = 0.86 ) และพึงพอใจในหัวข้อมีระบบปูองกันอัคคีภัย ต่ําที่สุด(
X = 3.87, S.D. = 0.82 ) ด้านอัธยาศัยของเจ้าบ้านพักหรือโฮมสเตย์กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจต่อการใช้บริการหัวข้อมีความเป็นมิตร สูงที่สุด     ( X = 4.10, S.D. = 0.76) และพึงพอใจใน
หัวข้อให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆ ต่ําที่สุด ( X = 3.70, S.D. = 0.77 )  ด้านการนําเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการหัวข้อมีข้อมูลแนะนําในการท่องเที่ยว สูงที่สุด( X = 4.53, S.D. 
= 0.70 ) และพึงพอใจในหัวข้อเจ้าของบ้านพักให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วต่ําที่สุด ( X = 
4.11,  S.D. = 0.72 ) ด้านวัฒนธรรมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการหัวข้อมีการ
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม สูงที่สุด( X = 4.44,  S.D. = 0.67 ) และพึงพอใจ
ในหัวข้อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอยู่เสมอต่ําที่สุด ( X = 4.27, 
S.D. = 0.87 )  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้
บริการหัวข้อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน สูงที่สุด ( X = 4.30, S.D. = 0.71 ) และพึงพอใจใน
หัวข้อการรักษาวิถีชีวิตชุมชนคงไว้เป็นกิจวัตรปกติต่ําที่สุด ( X = 3.80, S.D. = 0.85 ) ด้านการเพ่ิม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการหัวข้อนําวัตถุดิบที่มีอยู่ใน
ชุมชนมาทําเพ่ิมมูลค่าให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน สูงที่สุด ( X = 4.45,  S.D. = 0.77 ) และพึงพอใจ
ในหัวข้อสินค้ามีความสวยงามและน่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยว ต่ําที่สุด ( X = 3.81, S.D. = 0.91 ) 
ด้านการบริการของโฮมสเตย์กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการหัวข้อบอก
รายละเอียดค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเป็นป๎จจุบัน สูงที่สุด ( X = 4.29,  S.D. = 
0.74 ) และพึงพอใจในหัวข้อ การให้บริการเจ้าของโฮมสเตย์เป็นกันเอง ต่ําที่สุด( X = 4.01 และ S.D. 
= 0.83 ) และด้านการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
หัวข้อมีเว็บไซต์ส่วนตัวของโฮมสเตย์เพ่ือสะดวกในการติดต่อของนักท่องเที่ยว สูงที่สุด ( X = 3.97,  
S.D. = 0.76 ) และพึงพอใจในหัวข้อมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต FB,IG,Line ต่ําที่สุด (
X = 3.86, S.D. = 0.83 ) 
  
อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักประเภทโฮมส
เตย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรม รองลงมาด้านการนําเที่ยว ด้านการบริการเป็น และด้านที่พัก 
จากผลการสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา วุฒิศิลป์ (2557) ศึกษาความ
คาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
พบว่า ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้บริการโฮมสเตย์ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังการใช้
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บริการโฮมสเตย์ ในด้านการเ พ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการของโฮมสเตย์  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการประชาสัมพันธ์ด้านที่พัก ด้านความ
ปลอดภัย ด้านอัธยาศัยของเจ้าบ้านพักหรือโฮมสเตย์ ด้านการนําเที่ยว และด้านอาหารและโภชนาการ 
ตามลําดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ (2556) ได้วิจัยเรื่องแนวทาง
พัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวเกีย่วกับแนวทางการพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์ บ้านหม้อ  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
จํานวน 10 ด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ในด้าน ที่พัก ด้านความปลอดภัย ด้านอัธยาศัยไมตรี
ของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม 
ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ ด้านประชาสัมพันธ์ 
ยกเว้น ด้านอาหารและโภชนาการ และ ด้านรายการนําเที่ยว อยู่ในระดับมาก และ นักท่องเที่ยวที่เข้า
พักในโฮมสเตย์ เจ้าหน้าที่ อบต. บ้านหม้อ และเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ในการนําแนวทางพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อไปใช้ให้ประสบความสําเร็จ ทุกด้าน 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
 1. จากการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้านอัธยาศัยของเจ้าบ้านพักหรือโฮมส
เตย์ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านความปลอดภัย ต่ําที่สุด ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากที่พักแบบโฮมส
เตย์ในเขตจัหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เน้นการสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีดั้งเดิม เป็นการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการใช้ชีวิตชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือน ในส่วนของด้านอัธยาศัยของ
เจ้าบ้านพักหรือโฮมสเตย์ผู้ประกอบการควรให้การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคย ให้ความเป็นมิตร
คําแนะนําในเรื่องต่างๆ สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในวิถีชุมชน และสร้างความเชื่อใจในการ
เข้าพักข้องลูกค้า และด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวโฮมสเตย์อย่างจริงจังจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
โดยมีการจัดทําข้อมูลการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวลงบนเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต 
 สําหรับด้านความปลอดภัย ผู้ประกอบการควรดูแลสถานที่พักให้เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล ไม่มีคน
พลุกพล่าน มีความเป็นส่วนตัว มีการเตรียมพร้อมด้านเครื่องมือความพลอดภัยครบครัน และ
ผู้ประกอบการควรจัดผู้ดูแลความปลอดภัยที่มีประสบการณ์ เพ่ือสร้างความมั่นใจและสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง และปลอดภัย 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. สําหรับการวิจัยครั้งนี้ทําให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่มาพัก
โฮมสเตย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่อาจจะมีเรื่องอ่ืนที่เป็นป๎จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
นอกเหนือจากหัวข้อในแบบสอบถามจึงควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงด้วยการสัมภาษณ์ และขอ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงได้ตรงจุด
มากขึ้น 
 2. เนื่องจากธุรกิจการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์มีการเปลี่ยนแปลงตามป๎จจัยหลายอย่าง 
เช่น กระแสนิยม สิ่งแวดล้อม ผู้ให้บริการ เป็นต้น ดังนั้นลักษณะของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักโฮมสเตย์
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงควรทําการศึกษาเมื่อป๎จจัยบ่งชี้สําคัญ 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป 
 3. ควรศึกษาป๎จจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ เพ่ือนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงด้านต่างๆ ให้ผู้เข้ามาพักมีระดับความพึงพอใจสูงสุด 
 4. ควรศึกษาข้อจํากัดต่างๆ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสย์ประสบอยู่ เพื่อนําไปวิเคราะห์หาจุด
ที่เหมาะสมในการปรับปรุงธุรกิจของตน 
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บทวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะร่วมสมัย 
A Comparative Analysis of Contemporary Public Administration Concepts 

ไชยนันท์  ป๎ญญาศิริ  สุมิตตรา เจิมพันธ์ 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยสยาม 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีที่มาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการสาธารณะร่วมสมัย  ใน
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) และ แนวคิดบริการ
สาธารณะแนวใหม่ (NPS) ในกระบวนการการนํานโยบายสาธารณะไปปฎิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
ไทย”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารจัดการสาธารณะยุค
ใหม่ อันได้แก่ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)  การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ หรือ การ
อภิบาลภาครัฐแนวใหม่ (NPG) และ การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ทั้งในเชิงทฤษฎี ในองค์
ความรู้ด้านวิชาการ การนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสาธารณะ  

ผลการวิจัยเอกสารในเบื้องต้น พบว่า การบริหารงานสาธารณะในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา
ควรมีการปรับใช้หลักการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่หลายๆแนวคิดเข้ามาสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่
ว่าจะเป็น การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) และแนวคิดหลังการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (Post-NPM 
Concepts) ตามที่ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นของการจัดระบบแนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐร่วมสมัยในเบื้องต้น ข้อค้นพบหลักจากงานวิจัยนี้ ชี้ประเด็นไปที่แนวคิดและทฤษฎีการ
บริหารงานสาธารณะยุคใหม่ที่เน้นการตอบสนองความจําเป็นและประโยชน์สุขของพลเมืองของ
ประเทศ และมองประเด็นดังกล่าวเป็นตัวตั้งในการปฎิรูประบบการบริหารจัดการการปกครอง ตาม
หลักการของการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (NPG) และ หลักการการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
(NPS) 
คําสําคัญ : การจัดการภาครัฐแนวใหม่,  การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่, การบริการสาธารณะ
แนวใหม่  
 

Abstract 
This research article was extracted from the literature review part of the 

contemporary Public Administration concepts in a research entitled “A Comparative 
Study of the New Public Management (NPM) Concept and the New Public Service 
(NPS) Concept to Public Policy Implementation Process of the Thai Public Agencies”. 
The objective of this research were to conduct a comparative analysis of modern 
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Public Management theories and concepts including New Public Management—NPM, 
New Public Governance--NPG and New Public Service—NPS in terms of theoretical 
perspectives, academic knowledge and their applicability in public management.  

The findings of this paper argues that public sector management in 
developing countries needs to embrace on a range of modern public management 
models including New Public Management (NPM) and post NPM concepts. This paper 
is based on the preliminary research in contemporary Public Management literatures. 
The findings of this research on modern Public Administration concepts and theories 
highlight the needs and interests of citizens at the heart of reform efforts in line with 
the New Public Governance (NPG) and the New Public Service (NPS) approaches. 
Keywords : New Public Management, New Public Governance, New Public Service 
 
บทนํา 
 แนวทางการบริหารจัดการสาธารณะ (Public Administration) ในประเทศกําลังพัฒนาส่วน
ใหญ่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามักจะยึดถือแนวทางนโยบายและการปฏิบัติที่มีต้นแบบทาง
ความคิดและทฤษฎีมาจากกลุ่มประเทศตะวันตก ถึงแม้จะมีความพยายามในการปฎิรูประบบและ
โครงสร้างการบริหารจัดการสาธารณะในแต่ละประเทศ โดยการนําแนวคิดใหม่ๆทางการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบตะวันตก ที่เชื่อว่าเป็นกระแสสากลเข้ามาปรับใช้ แต่ในทางการนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติจริง ยังคงดําเนินไปในแนวทางการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดจากข้อจํากัดด้านโครงสร้างทางสังคมของประเทศกําลังพัฒนา
ที่ทําให้จําเป็นต้องเลือกเอาแต่เฉพาะบางส่วนของแนวคิดการบริหารสาธารณะที่พิจารณาแล้วว่า
เหมาะสมกับบริบทของประเทศตัวเองเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะองค์การภาครัฐในประเทศ
กําลังพัฒนาจะเลือกหยิบยกแนวคิดทางการบริหารสาธารณะใดมาปรับใช้  ก็ต้องคํานึงถึงการ
ให้บริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประเด็นการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
(Citizen Engagement) ในกระบวนการนโยบายและการบริหารจัดการได้พัฒนามาเป็นหัวใจสําคัญ
ในการบริหารจัดการสาธารณะและการบริหารการปกครอง (Governance) ในป๎จจุบัน  

บทความวิจัยนี้มีที่มาจากภาคการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ
สาธารณะร่วมสมัย (Contemporary Public Administration Concepts) ในงานวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) และ แนวคิดบริการสาธารณะแนว
ใหม่ (NPS) ในกระบวนการการนํานโยบายสาธารณะไปปฎิบัติของหน่วยงานภาครัฐไทย”  (A 
Comparative Study of the New Public Management (NPM) Concept and the New 
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Public Service (NPS) Concept to Public Policy Implementation Process of the Thai 
Public Agencies)  โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีทางการ
บริหารจัดการสาธารณะยุคใหม่ อันได้แก่ New Public Management--NPM (การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่) New Public Governance--NPG (การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ หรือ การอภิบาล
ภาครัฐแนวใหม่) และ New Public Service—NPS (การบริการสาธารณะแนวใหม่) โดยทําการ
เปรียบเทียบทั้งสามแนวคิดให้ครอบคลุมในมิติต่างๆ ทั้งในเชิงทฤษฎี ในองค์ความรู้ด้านวิชาการ การ
นําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสาธารณะ ตลอดจน สถานะของการนําแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ใน
ระดับสากล ทั้งหมดนี้จะมีการทบทวน จัดลําดับ สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือนําเสนอแนวทางการปรับใช้
แนวคิดการบริหารสาธารณะเหล่านี้ให้สอดคล้องกับบริบทการบริหารจัดการของประเทศไทย 
 
คําถามวิจัย  

การบริหารภาครัฐของไทย มีพัฒนาการการประยุกต์ใช้แนวคิดร่วมสมัยด้านการบริหาร
จัดการสาธารณะต่างๆ อย่างไรบ้าง?  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1 เพ่ือสํารวจและทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยแนวคิด ทฤษฎี และการปรับใช้ องค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการสาธารณะในยุคหลังแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (Post NPM era) 

2 เพ่ือจัดระบบ ลําดับ ความเชื่อมโยงของแนวคิดทางการบริหารจัดการสาธารณะสมัยใหม่  
3 เพ่ือเสนอแนวทางการปรับใช้แนวคิดการบริหารสาธารณะเหล่านี้ให้สอดคล้องกับบริบทการ

บริหารจัดการของประเทศไทย 
 
 ระเบียบวิธีวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสํารวจข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม ในการรวบรวม
เอกสาร บทความ ตํารา และ ฐานข้อมูลจาก นักวิขาการด้านการบริหารจัดการภาครัฐในระดับโลก 
(Documentary research) และ นํามาประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดต่างๆเพ่ือแสวงหา
คําตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กําหนดไว้ในเบื้องต้น เป็นการวิจัยเอกสารในระดับทุติยภูมิ 
(Secondary sources) และใช้แนวทางการวิจัยแบบ Historical Research Method ในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และได้ข้อค้นพบดังต่อไปนี้  

(1) 
ความหลากหลายของแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะในยุคหลังการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

(Diversity of the Post-NPM Concepts) 
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 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า แนวทางการปฏิรูประบบราชการและองค์การภาครัฐในกลุ่ม
ประเทศตะวันตก มักจะถูกใช้เป็นต้นแบบและส่งอิทธิพลต่อแนวทางการปฏิรูประบบราชการใน
ประเทศกําลังพัฒนาในลักษณะของการแพร่กระจายทางความรู้ (Knowledge Diffusion) ที่เมื่อใดที่
มีการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารจัดการมาปรับใช้ประเทศตะวันตก ในช่วง
ระยะเวลาต่อมา ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และ นักวิชาการด้านการบริหารจัดการในประเทศกําลังพัฒนา
จะมีการศึกษาวิเคราะห์ ตลอดจนถึงการจําแนกแนวทางต่างๆของการบริหารรัฐกิจและการปฏิรูป
ระบบราชการในประเทศตะวันตก เพื่อถอดบทเรียนมาใช้ในกับประเทศของตน โดยมีเปูาหมายหลักๆ
ของการปฏิรูประบบราชการที่ไม่แตกต่างกัน คือ ความมีประสิทธิภาพในมิติต่างๆ เช่น การกระจาย
อํานาจในการบริหารราชการ การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ตามงบประมาณให้คุ้มค่า การกําหนดและบังคับใช้มาตรการปูองปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจน
การสร้างระบบการบริหารจัดการแบบล่างขึ้นบน  เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมในด้านทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐร่วม
สมัย พบว่า ประเทศกําลังพัฒนามีแนวโน้มที่จะพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แบบผสมผสาน (A hybrid form of public management) ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎี
ทางการบริหารจัดการภาครัฐที่แตกต่างกัน อาทิ เช่น แนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะแบบดั้งเดิม 
(Old Public Administration---OPA) การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management—
NPM) การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service---NPS) แนวคิดธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ตลอดจน แนวคิดการกํากับดูแลสาธารณะแนวใหม่ หรือ การจัดการภาคีสาธารณะ
แนวใหม่ (New Public Governance---NPG)   

กระแสการปฎิรูปการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่ มักจะกําหนดจุดสนใจที่มีต่อการเปลี่ยน
ผ่านแนวคิดและการปฏิบัติในระบบราชการ จากกลุ่มแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม 
(Old Public Administration---OPA) มาสู่แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management ---NPM) ที่ได้เริ่มเป็นที่นิยมและมีบทบาทโดดเด่นในกระแสการปฏิรูปองค์การภาครัฐ
ตลอดทศวรรษที่ 1980 และ 1990 แต่ภายหลังจากปีค.ศ.2000 ได้ปรากฏแนวคิดใหม่ๆทางการ
จัดการภาครัฐในหลากหลายแนวคิด อาทิเช่น การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service) 
การกํากับดูแลสาธารณะแนวใหม่ หรือ บางทีนักวิชาการก็เรียกว่า การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่  
(New Public Governance) หรือ แนวคิดที่เกิดขึ้นมาเพ่ือท้าทายแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(NPM) เหล่านี้บางครั้งจะเรียกรวมๆว่า แนวคิดยุคหลังการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (post-New 
Public Management Concepts) (Denhardt and Denhardt, 2000; Osborne,2006)   
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(2) 
ข้อจํากัดบางประการของการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิม (OPA) และ  
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ในทัศนะของแนวคิดที่มาที่หลัง  

(Limitations of OPA and NPM : Antithesis views)  
 

 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม (Old Public Administration) ยึดโยงกับ
โครงสร้างและระบบการบริหารจัดการในแนวตั้งเป็นหลัก ที่กําหนดให้ข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐ
ทํางานภายใต้ลําดับชั้นการบังคับบัญชา และการจัดโครงสร้างและระเบียบแบบแผนองค์การเพ่ือจะ
นําไปสู่ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสังคม ให้เป็นไปตามภารกิจและนโยบายของรัฐ ตลอดจน
เพ่ือการควบคุมบังคับบัญชา รักษาให้ระบบมีความเที่ยงตรงอย่างเคร่งครัด ซึ่งค่านิยมสูงสุดใน
กระบวนทัศน์การบริหารราชการแบบดั้งเดิมเหล่านี้ แม้ว่าในบางมิติยังเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงอยู่
ของกลไกของรัฐในการบริหารประเทศ แต่ในบริบทของยุคโลกาภิวัติ มักจะถูกตั้งคําถามถึงความ
คล่องตัวในการทําภารกิจสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จึงนําไปสู่ความพยายามในการปฎิ
รูประบบราชการภายใต้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการนิยม (Managerialism) ที่เรียกว่า 
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management--NPM)       

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) มีรากฐานมาจากเศรษฐศาสตร์ ที่มองการบริหาร
ราชการเป็นเรื่องของต้นทุนการแลกเปลี่ยน (Transaction Costs) ระหว่างประชาชนกับรัฐบนหลัก
ของอรรถประโยชน์ (Utilities) ความมีเหตุมีผล (Rationality)และ ทางเลือกสาธารณะ (Public 
Choice) โดยกําหนดให้ภาครัฐมีหน้าที่นําเอาชุดของแนวคิดและเทคนิคใหม่ๆทางการบริหารจัดการที่
มีความเป็นสากล ไม่จํากัดว่าจะใช้กับภาคราชการหรือภาคธุรกิจ มาปรับใช้ในการตอบสนอง
ประชาชนในฐานะ “ลูกค้า” หรือ “ผู้รับบริการ” จากข้อจํากัดในการพัฒนาระบบราชการตามแนวคิด
การบริหารจัดการสาธารณะแบบดั้งเดิมที่ยึดโยงกับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการแบบคลาสสิค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์การภาครัฐต้องเผชิญกับความสลับซับซ้อนและความเป็นพลวัติของการ
แข่งขันในระบบเศรษฐกิจเสรีของบริบทโลกในป๎จจุบันการปรับใช้องค์ความรู้และเทคนิคการบริหาร
จัดการสมัยใหม่เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของภาครัฐและมุ่งบรรลุประสิทธิภาพ
สูงสุดในการให้บริการประชาชน จึงเป็นจุดเด่นของแนวคิดนี้ที่ทําให้ประเทศกําลังพัฒนานําหลัก NPM 
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการมากข้ึนตามลําดับ 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสัมฤทธิ์ผลในการปรับใช้ NPM ในการพัฒนาระบบราชการ
ในประเทศต่างๆทั่วโลกในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา พบว่ามีทั้งกรณีที่ประสบความสําเร็จและที่ไม่
ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร (Hood, 2004;  Pollitt and Bouckaert, 2004) โดยนักวิชาการพบว่า 
เหตุป๎จจัยหลักที่ทําให้ประเทศตะวันตกประสบความสําเร็จในการนําแนวคิด NPM มาปรับใช้ในระบบ
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ราชการมักจะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องในด้านกระบวนการกําหนดและนํานโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี้
ต้ อ งอาศั ยการมีภ า วะผู้ นํ าทางการ เมื อ งที่ มี ร ะบบ แบบแผน และ  ความ เป็ นสถาบั น 
(Institutionalization) ขององค์การเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญ ส่วนองค์ประกอบอ่ืนๆจะเป็นป๎จจัยเชิง
พฤติกรรม ค่านิยมและทัศนคติ อาทิเช่น ความมุ่งมั่นของบุคลากรภาครัฐในทุกระดับที่มีความเข้าใจ
และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองที่มีต่อการให้บริการสาธารณะให้เป็นไปตามหลัก
เศรษฐศาสตร์มากขึ้น ซึ่งในกรณีของประเทศกําลังพัฒนายังมักจะขาดแคลนองค์ประกอบพ้ืนฐาน
เหล่านี้  

ประเด็นด้านข้อจํากัดของ NPM นั้น ในเวลาต่อมาถูกวิพากษ์ว่าเป็นแนวคิดที่ผูกขาดกับ 
(หรือยึดมั่นต่อ) หลักการบริหารธุรกิจเอกชนมากเกินไป จนทําให้เกิดการละเลยจนถึงการลดทอน
ความสําคัญของหลักการตรวจสอบและหลักภาระรับผิดชอบของภาครัฐต่อประชาชน (Public 
Accountability) ตามครรลองประชาธิปไตย ตลอดจนการที่ NPM มีประเด็นที่มุ่งเน้นแต่การ
ตอบสนองประชาชนในฐานะลูกค้า (Customers) หรือ ผู้จ่ายเพ่ือใช้บริการ (Buyers) บน
ความสัมพันธ์แบบป๎จเจกบุคคลกับผู้ให้บริการตามกลไกตลาดเท่านั้น แต่มีการตั้งคําถามว่า การที่
ประเทศชาติจะสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระแสโลกป๎จจุบันนี้ ประชาชนควรทําหน้าที่เป็น 
พลเมือง (Citizen) ที่มีภาวะผู้นําและร่วมกับภาคส่วนอ่ืนๆในการบริหารประเทศมากกว่า ที่จะเป็นแค่ 
ลูกค้า (Customer) หรือไม่?  

การที่แนวคิดการปฏิรูประบบราชการตามแนวทางของ NPM ไม่ประสบความสําเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ระบบราชการของประเทศ
เหล่านี้ยังมีความเชื่อมโยงกับกลไก จารีต และค่านิยมทางการเมืองดั้งเดิมของตนเป็นอย่างมาก ใน
กรณีของประเทศกําลังพัฒนาส่วนใหญ่ แนวคิด NPM ไม่ได้ถูกนําเข้ามาทดแทนแนวคิดรัฐประศาสน
ศาสตร์ หรือ การบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิม (OPA) ทั้งหมด (ในหลายๆประเทศ ระบบและกลไกการ
บริหารราชการแบบประเพณีนิยมมีอยู่มาก่อนการมาถึงของระบบราชการในทัศนะของ Max Weber 
และเป็นรากฐานและค่านิยมหลักในระบบสังคม)  เพราะเนื่องจากการที่ต้องประนีประนอมต่อ
โครงสร้าง วัฒนธรรมทางการเมืองการบริหารและบริบทดั้งเดิมต่างๆ ทําให้ประเทศกําลังพัฒนาส่วน
ใหญ่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดใหม่ๆทางการบริหารภาครัฐได้ทั้งหมด เพราะยังต้องอาศัย
ระบบ โครงสร้างทางการเมืองการปกครอง หรือ สถาบันต่างๆในรูปแบบที่ยังอยู่ในยุคของราชการ
แบบดั้งเดิม (Traditional Government) หรือแม้แต่ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) การ
ประนีประนอมมีขึ้นเพ่ือให้กลไกการบริหารราชการดําเนินต่อไปได้ (McCourt, 2005) จากที่ได้กล่าว
มาทั้งหมดนี้ถึงแม้จะมีความเชื่อว่าแนวคิด NPM เป็นหลักการบริหารจัดการที่มีความเป็นสากล 
(Universality) แต่ในกรณีของรัฐบาลประเทศกําลังพัฒนา จะมีการเลือกใช้เฉพาะหลักบางหลักหรือ
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เนื้อหาบางส่วนของ NPM เท่านั้น ไม่ได้เป็นการปฏิรูปตามแนวคิดนี้โดยยกมาทั้งหมด (Global 
Center for Public Service Excellence, UNDP, 2005) 

จากข้อจํากัดต่างๆของ นําไปสู่การเรียกร้องให้มีการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการสาธารณะ ที่พบว่าในป๎จจุบันนี้มีความสอดคล้องกับกระแสการบริหาร
ราชการหรือการบริหารจัดการสาธารณะในยุคหลังกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (Post-
New Public Management Paradigm) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดหลักๆได้แก่ การบริการสาธารณะ
แนวใหม่  (New Public Service—NPS) การจัดการการปกครองสาธารณะแบบใหม่  (New Public 
Governance--NPG) (หรือในการทบทวนวรรณกรรมอาจมีการแปล New Public Governance ---
NPG ว่า “ธรรมาภิบาลภาครัฐ” ตามความนิยมทีปรากฏตามกระแสวาทกรรมการเมืองการปกครอง
ของประเทศไทยในป๎จจุบันนี้ )  ตลอดจน การบริหารจัดการภาครัฐในยุคหลังสมัยใหม่นิยม 
(Postmodern Public Administration) เป็นต้น แนวคิดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ แม้จะมีข้อแตกต่างกัน
หลายประการและมีข้อสมมติฐานโต้แย้งแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ในระดับ
และมิติที่แตกต่างกันบ้าง แต่ทั้งหมดมีฐานคติร่วมกันว่า หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการภาครัฐ  
จะต้องอยู่ที่ ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของ พลเมือง ชุมชน และ ประชาสังคม ไม่ใช่วัดที่
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และสัมฤทธิผลเชิงการตลาด  ตามหลักการของแนวคิด NPM ที่เคยถูกนําไป
ปฎิบัติในลักษณะของกระแสสากลทางการบริหารงานสาธารณะในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา 

(3) 
การมาถึงของแนวคิดการบริหารจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่                                                                                            

(Introducing  the New Public Governance--NPG)  
 

แนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance--NPG) ได้เริ่ม
แพร่หลายในแวดวงวิชาการด้านการบริหารจัดการภาครัฐในช่วงการเปลี่ยนผ่านสหัสวรรษเข้าสู่ปีคริ
สตศักราช 2000 และเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่มีความสําคัญมากข้ึนตามลําดับ การอธิบายความหมายของ 
NPG สามารถสรุปได้ว่า คือ “วิถี หรือ แนวทาง เพ่ือ กําหนด ธํารงรักษา กํากับดูแล และประกันความ
รับผิดชอบต่อกฎระเบียบ บรรทัดฐาน และแนวปฎิบัติที่พึงประสงค์ของสังคม โดยมีองค์ประกอบหลัก
คือ การมีส่วนส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มพลังต่างๆในประเทศ”  
(Bourgon, 2007) 

ในทัศนะของผู้ศึกษาด้านการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฎิบัติ คําว่า “Public 
Governance” หรือ “การรบริหารจัดการการปกครอง” เริ่มใช้ในรายงานฉบับต่างๆของธนาคารโลก
ในทศวรรษ 90 (World Bank,1989; 1992; 1994) มีการระบุถึงความจําเป็นในการมีระบบการ
บริหารจัดการการปกครองเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ จึงเน้นมุมมองเฉพาะไปในเรื่องที่เป็นที่รู้จัก
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กันโดยทั่วไปในบริบทของประเทศกําลังพัฒนาและในระบบสากล นั่นคือกระแสการเรียกร้อง “การ
บริหารจัดการที่ดี” หรือ การมี “ธรรมาภิบาล”  ดังนั้น ในบริบทขององค์การระหว่างประเทศ 
”Governance” จึงหมายถึง “แนวปฎิบัติในการใช้อํานาจรัฐเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศ” (The manner in which power is exercised in the 
management of a country‖s economic and social resources for development) (World 
Bank, 1992).   แต่อย่างไรก็ตาม การให้ความหมายของ Public Governance ในทัศนะของ
ธนาคารโลก มีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งว่า ไม่ได้หมายความเฉพาะรัฐบาลหรือองค์การภาครัฐเท่านั้น 
แค่หมายรวมถึงองค์การ สถาบัน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายที่มีบทบาทหน้าที่ ใน
กระบวนการพัฒนาในระดับระหว่างประเทศท้ังหมด (Osborne, 2006).  

ในเรื่องของการให้นิยามความหมาย จะพบว่ามีแนวคิดต่างๆและแนวคิดที่ยึดโยงกับ “การ
บริหารจัดการการปกครอง (Governance)” และ “การจัดการการปกครองสาธารณะ (Public 
governance)” อยู่หลายแนวคิดที่บางครั้งอาจมีความหมายที่เกี่ยวเนื่องหรือทับซ้อนกัน อาทิเช่น 
Governance, Corporate Governance, Good Governance , Public Governance  Digital 
Governance  เป็นต้น จึงจะขออธิบายเพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างดังต่อไปนี้  

“Governance” การบริหารจัดการการปกครอง หรือ การอภิบาล หมายถึงกระบวนการใน
การบริหารจัดการการปกครอง (ที่ได้ลงมือกระทําโดยสถาบันทางสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐ รัฐบาล 
ตลาด เครือข่าย ในการบริหารจัดการหน่วยทางสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว เผ่าพันธุ์ องค์การ
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดินแดนและปริมณฑลต่างๆ โดยอาศัยกลไกต่างๆอันรวมไปถึง 
ตัวบทกฎหมาย บรรทัดฐานหรือปทัสถานทางสังคม อํานาจ ภาษา และ วาทกรรมต่างๆ แต่ทั้งหลาย
ทั้งปวงนี้ต้องเก่ียวพันโดยตรงกับองค์ประกอบหลัก ได้แก่ การมีปฎิสัมพันธ์ (interaction) และการตัด
ใจที่มีส่วนร่วมโดยประชาชนกับรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ    (Bevir, 2013).  

“Corporate Governance” การบริหารจัดการกิจการที่ดี หรือ บรรษัทภิบาล หมายถึง 
ระบบและกระบวนการภายในขององค์การ ที่เป็นตัวกําหนดทิศทางและเป็นหลักประกันความ
รับผิดชอบเชื่อถือได้ของการปฎิบัติงาน ตลอดจนผลลัพท์ให้เป็นไปตามที่องค์การหรือสถาบันนั้นๆได้
แถลงไว้ในพันธกิจหรือภารกิจอันเป็นการเฉพาะต่อสังคมและสาธารณะชน  

“Good Governance” การบริหารจัดการที่ดี หรือ ธรรมภิบาล ในแรกเริ่มจะเกี่ยวข้องกับ
แถลงการณ์หรือการประกาศใช้ต้นแบบพ้ืนฐานที่พึงประสงค์ในเรื่องของการบริหารจัดการการ
ปกครองสังคม การเมือง การบริหารสาธารณะ ที่มีที่มาจากองค์การระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลในเวที
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโลก อาทิเช่น ธนาคารโลก องค์การสหประชาชาติ OECD และ อ่ืนๆ 
ต่อมาจะถูกส่งผ่านและนําไปปรับใช้ในบริบทของแต่ละประเทศ โดยมีองค์การภาครัฐและองค์การภาค
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การศึกษา ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคมในประเทศนั้นๆเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักการและเทคนิค
ต่างๆ 

“Digital Governance” แนวคิดรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์ จะเป็นเรื่องของกิจกรรมสาธารณะว่า
ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิตัลอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการในกระบวนการปฎิสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ตลอดจนเพ่ือการปรับเปลี่ยนวิธีการที่
ภาครัฐกระทําภารกิจและธุรกรรมต่างๆในการะบวนการนโยบายสาธารณะ  

จากที่ได้อธิบายทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า สาระหลักของ การจัดการภาคีสาธารณะ (New 
Public Governance)  จะเกี่ยวข้องกับระบบการปกครองที่อาศัยกลไกในการขับเคลื่อนชุมชนไปใน
ทิศทางท่ีเป็นความประสงค์ร่วมกันของสมาชิกชุมชนตลอดจนการให้การสนับสนุนชุมชนในการรักษา
ไว้ซึ่งความเป็นสถาบันหรือแนวนโยบายต่างๆที่พวกเขามีความประสงค์จะรักษาไว้ (Rosenau, 1995) 
ในทัศนะของ  Rosenau “ชุมชน” (Community)  จะต้องเป็นอีกหนึ่งตัวแสดงหลักในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ เพิ่มมาจากหน่วยงานและองค์การภาครัฐ และ ภาคธุรกิจเอกชน 

 ธนาคารโลก ได้ประมวลความคิดเกี่ยวกับคําว่า การบริหารจั ดการการปกครอง 
(Governance) ว่าเป็นเรื่องของการใช้พลังทางการเมือง เพ่ือไปบริหารจัดการกิจการต่างๆของ
ประเทศชาติ และในการที่จะบรรลุถึงเปูาหมายของการบริหารจัดการการปกครองให้ได้นั้น ใน
เบื้องต้นจําเป็นต้ององค์ประกอบที่สําคัญอยู่สามประการ ได้แก่ หนึ่ง กรอบทางกฎบัญญัติที่ส่งเสริม
การพัฒนา สอง ภาระรับผิดชอบ และ สาม ความโปร่งใสของข้อมูลและกระบวนการเผยแพร่ข้อมูล  
(World Bank, 1992) ธนาคารโลกย้ําเน้นว่า ในเรื่องของการมีธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี
นั้น จะต้องพิจารณาในสองแง่มุม คือ ในมุมของความชอบธรรม และ มุมของศักยภาพ  สุดท้ายนี้ 
Kickert (1993) และ Rhodes (1997) ได้เคยให้ความหมายของคําว่า การบริหารจดการการปกครอง 
ว่าเปรียบเสมือนจักรกลที่ขับเคลื่อน กลไกการบริหารตนเองของเครือข่ายระหว่างองค์การต่างๆ ที่ทํา
หน้าที่การจัดหาและส่งมอบบริการสาธารณะโดยมีรัฐและองค์กรภาครัฐเป็นเพียงหนึ่ งในตัวผู้แสดง
หลัก ในแง่มุมนี้ “Governance” อาจถอดความหมายได้ว่าเป็นเรื่องของ การบริหารจัดการภาคี
สาธารณะโดยตรง  

ในประเด็นว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนมุมมองของการบริหารสาธารณะยุคใหม่จากแนวคิดหลักว่า
ด้วยการปกครอง  (Government) มาสู่แนวคิดการบริหารจัดการการปกครอง (Governance) 
ในขณะที่การปกครอง (Government) เป็นเรื่องของ การใช้อํานาจหน้าที่ทีเป็นทางการโดยรัฐโดยมี
เปูาประสงค์ในการกําหนดกฏระเบียบต่างๆในการจัดระเบียบผู้คนในสังคม ส่วนการบริหารจัดการการ
ปกครอง (Governance)  จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความร่วมมือ (อย่างต่อเนื่อง) ระหว่าง รัฐ 
ประชาชน และภาคส่วนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นๆ   ตลอดจนการส่ง
มอบบริการสู่ประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองของชุมชน จึงสรุปได้ว่า Governance จะต้องนําเอา
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หลักการการมีส่วนร่วมและเน้นที่กระบวนการของการเรียนรู้เพ่ือการบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบ
ความเป็นภาคีสาธารณะระหว่างประชาชน ชุมชน และ รัฐ  (Pestoff, 2010) 

ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมในสาขาการบริหารภาครัฐยุคใหม่ เสนอว่าเมื่อพิจารณา
จากความเปลี่ยนแปลงในบริบทของการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 จะพบว่าแนวคิด 
Governance สามารถปรับใช้หลักการการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมซึ่งมีความสอดคล้องกับ
เงื่อนไขทางการบริหารจัดการในโลกยุคใหม่ได้ดีกว่าแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ทางการบริหาร
สาธารณะที่มีมาก่อน อาทิเช่น แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ซึ่งแนวคิด การจัดการภาคี
สาธารณะแนวใหม่ (NPG) ได้นําเสนอมุมมองต่อบทบาทหน้าที่ของรัฐในกระบวนการนโยบายและการ
บริหารสาธารณะที่แตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือแนวคิดนี้เสนอให้รัฐต้องรู้จักการ “ฟ๎งเสียงประชาชน” 
และพิจารณาการตอบรับต่อข้อเรียกร้องที่มาจากความต้องการโดยแท้จริงของประชาชน (อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล)  เมื่อเทียบกับแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะที่มาก่อนหน้า 
แนวคิด NPG จะคาดหวังรัฐบาลที่ตอบสนอง (Responsive Government) ในที่นี้หมายถึงเรื่องของ
การลงมือทํา ไม่ว่าจะเป็นการนํานโยบายไปปฎิบัติการกําหนดกรอบกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมรองรับ
ต่างๆ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆก็ต้องคํานึงถึงความคาดหวังของสาธารณชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในนามของชุมชน (Community) และการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง (Citizen) 

(4) 
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) คือ 

ภาคปฎิบัติการของแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (NPG) 
(NPS is NPG in Practice) 

 
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service---NPS) หมายถึง ชุดของแนวความคิด

และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการบริหารกิจการอันเป็นสาธารณะโดยใช้ระบบการบริหาร
การปกครองที่เน้นความสําคัญของ การบริการสาธารณะ หลักประชาธิปไตย และ ความเกี่ยวพันของ
พลเมือง ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการสาธารณะ โดยเสมอภาค
กับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม  การบริการสาธารณะแนวใหม่ มีผู้ให้ความหมายโดย
สรุปว่า คือ “ชุดของแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของการบริหารจัดการสาธารณะภายใต้ระบบการบริหาร
ปกครอง(Governance) ที่ให้ความสําคัญกับพ้ืนฐานความเป็นประชาธิปไตย และการสร้างความ
ผูกพันของพลเมือง โดยแนวคิดนี้กําหนดจุดยืนตั้งแต่เริ่มต้นว่า ขอปฏิเสธตรรกะที่เน้นกลไกตลาดของ
กลุ่มการจัดการนิยมหรือกลุ่มการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) 
 นักวิชาการด้านการบริหารจัดการภาครัฐ Janet V. Denhardt และ Robert B. Denhardt ผู้ซึ่งมี
บทบาทสําคัญในการนําเสนอแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ได้กล่าวไว้ในส่วนบทนําของหนังสือ
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ของพวกเขาว่า “บุคลากรภาครัฐไม่ได้ (มีหน้าที่) ส่งมอบบริการสู่ลูกค้าแต่ (มีหน้าที่) ส่งมอบ
ประชาธิปไตย” 18 (Denhardt and Denhardt, 2007) คํากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า NPS เป็น
แนวคิดที่ให้ความสําคัญกับเรื่องคุณค่าหรืออุดมการณ์ โดยเฉพาะคุณค่าความเป็นประชาธิปไตย
มากกว่าเรื่องประสิทธิภาพหรือผลิตภาพ NPS จึง เป็นแนวคิดที่อยู่บนพ้ืนฐานของค่านิยม
ประชาธิปไตย (Democratic Value) ความเป็นพลเมือง (Citizenship) และผลประโยชน์สาธารณะ 
(Public Interests) 

Denhardt and Denhardt (2007) แยกแยะความแตกต่างระหว่างแนวคิดนี้กับแนวคิดการ
บริหารจัดการภาครัฐอื่นๆที่เคยมีมาก่อนหน้านั้น โดยได้ให้คําอธิบาย NPS ในมิติต่างๆไว้ดังนี้   

1 พ้ืนฐานทางทฤษฎีและที่มาของความรู้ : NPS มีที่มาจากทฤษฎีประชาธิปไตย แนวทางการ
แสวงหาและสร้างความรู้ที่หลากหลาย ทั้งปฏิฐานนิยม การตีความ การวิพากษ์ ตลอดจน แนวคิดหลัง
สมัยใหม่นิยม 
 2 การให้เหตุผลกํากับรูปแบบของพฤติกรรมมนุษย์ : NPS เชื่อว่ามนุษย์โดยทั่วไปมีเหตุผล
ตามกลยุทธ์ที่คาดหวังความได้เปรียบเสมอ แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีการทดสอบความมีเหตุผลใน
การเลือก โดยทดสอบจากหลายมิติ อาทิ เช่น ในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ องค์การ เป็นต้น 
(ไม่ใช่เหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเดียว)  

3 การตีความและให้ความสําคัญกับผลประโยชน์สาธารณะ : ในทัศนะของ NPS ผลประโยชน์
สาธารณะควรเป็นผลลัพท์ที่มาจากการพูดคุยสานเสวนาเพื่อหาค่านิยมร่วมที่ได้เห็นพ้องต้องกันของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

4 บทบาทของรัฐบาลในทัศนะของ NPS  คือ การให้บริการ (Service) แต่เป็นการให้บริการ
ในลักษณะของ การเป็นตัวกลางที่ทําหน้าที่เป็นผู้เจรจาต่อรองประสานผลประโยชน์ระหว่างพลเมือง
และกลุ่มตัวแทนชุมชนต่างๆ ตลอดจนการสร้างค่านิยมร่วม (Shared Value) ให้เกิดขึ้นในระดับต่างๆ
ของสังคมและประเทศชาติ 

5 กลไกที่ใช้เพ่ือบรรลุเปูาประสงค์เชิงนโยบาย : NPS ดําเนินการโดยอาศัยเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง องค์การภาครัฐ องค์การที่ไม่แสวงหาผลกําไร และ องค์การภาคเอกชน เพ่ือนําไปสู่
การบรรลุเปูาหมายที่ได้ตกลงไว้ร่วมกันว่ามีความจําเป็นต้องลงมือทํา  

6 แนวทางสู่หลักประกันการปฏิบัติงาน : นอกเหนือจากการทําข้อตกลงที่เป็นทางการ NPS 
ได้มีการใช้หลักประกันการปฎิบัติงานหลากหลายแนวทางในหลายมิติ ทั้งตัวบทกฎหมาย ค่านิยมร่วม
ของชุมชน ปทัสถานทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ และ ผลประโยชน์ร่วมของพลเมือง เป็นต้น 

7 การให้อํานาจในการตัดสินใจ : ในทัศนะ NPS นักบริหารภาครัฐยังสามารถใช้ดุลพินิจของ
ตนเองได้ในระดับหนึ่ง แต่ต้องเป็นภาระรับผิดชอบ (Accountability) ที่สามารถตรวจสอบได้เสมอ 
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8 ฐานคติเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ : NPS เน้นโครงสร้างแบบความร่วมมือโดยอาศัยภาวะ
ผู้นําที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกระบบราชการเป็นตัวสร้างและรักษาโครงสร้างองค์การแบบ
เครือข่าย 

9 ฐานคติเกี่ยวกับแรงจูงใจพ้ืนฐานของบุคลากรและผู้บริหารภาครัฐ : NPS เชื่อมั่นในการ
ให้บริการสาธารณะและความมุ่งมั่นในการลงมือทําให้กับสังคม  
     กล่าวโดยสรุป แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) เกิดขึ้นจากหลักแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน
ที่สําคัญสี่ประการคือ 1 ทฤษฎีประชาธิปไตยพลเมือง (Democratic Citizenship) 2 ตัวแบบชุมชน
และประชาสังคม (Model of Community and Civil Society) (ป๎จจุบันในประเทศไทยเทียบเคียง
ชื่อว่า “ประชารัฐ”) 3 มนุษยนิยมองค์การและการบริหารสาธารณะแนวใหม่ (Organizational 
Humanism and the New Public Administration) และ 4 แนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม 
(Postmodernism) (Denhardt and Denhardt, 2007) 
 
ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์แนวความคิดด้านการบริหารจัดการสาธารณะร่วมสมัย  
(An Analysis and Synthesis of Contemporary Public Management Concepts) 
 

อาจกล่าวได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงของกระบวนทัศน์สากลว่าด้วยการบริหารจัดการสาธารณะ
ในยุคป๎จจุบันนี้ ได้มีพัฒนาการปรับเปลี่ยนมาสู่การมุ่งเน้นการยกระดับบทบาทและหน้าที่ของ
ประชาชน (People) ให้เข้าสู่สถานะ พลเมือง (Citizen) รวมทั้งการสนับสนุนให้องค์การไม่สังกัด
ภาครัฐ (Non-Governmental Organization) เข้าร่วมการมีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการงาน
สาธารณะในฐานะหนึ่งในภาคีหลักร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ต่างจากที่เคยถือปฎิบัติกันมาว่า
หน้าที่การบริหารสาธารณะเป็นเรื่องเฉพาะในขอบเขตของภารกิจที่กระทําโดยองค์การภาครัฐ ภายใต้
วิธีคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม(OPA) และ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) 
ที่เน้นกลไกการตลาดและทางเลือกสาธารณะ และการกําหนดบทบาทของประชาชน ไ ว้ ใ น ฐ า น ะ
ลูกค้าผู้ใช้บริการ  (Panyasiri, 2017) ดังนั้น การบริหารจัดการกิจการอันเป็นสาธารณะ ซึ่งในที่นี้
หมายถึง การผลิต การแจกจ่าย และ การส่งมอบการบริการสาธารณะต่างๆ ตลอดจนการกําหนดและ
บังคับใช้นโยบายสาธารณะ เมื่อพิจารณาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการ
สื่อสารในความเป็นโลกาภิวัติ (Globalization) ตลอดจน ความสําคัญของภูมิป๎ญญาท้องถิ่น (Local 
Wisdom)  เพ่ือรับมือกับป๎ญหาของแต่ละพ้ืนที่เป็นการเฉพาะ (Localization) ประกอบกับการที่
ระดับความรู้ของผู้คนในสังคมที่เพ่ิมสูงและทัดเทียมกันมากขึ้น ทําให้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค
และสาขาความรู้ต่างๆมิได้จํากัดอยู่แต่ในภาคราชการเสมอไป ดังนั้น สภาพแวดล้อมการบริหาร
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จัดการป๎จจุบันจึงพบว่ามีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารจัดการสาธารณะตาม
แนวทางของ การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) และ การกํากับดูแลสาธารณะแนวใหม่ (NPG) มาก
ขึ้น  
 ในทัศนะของนักวิชาการและนักบริหารที่วางรากฐานแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่  
(NPS) บุคลากรภาครัฐควรมีหน้าที่หลักคือ ช่วยให้พลเมืองสามารถบรรลุถึงผลประโยชน์ที่ได้กําหนด
ไว้ร่วมกันมากกว่าที่จะทําหน้าที่เพียงการควบคุมหรือบริหารประเทศไปในทิศทางที่ตนต้องการ 
(Denhardt and Denhardt, 2000) และนําเสนอความแตกต่างจากกระบวนทัศน์ทางการบริหาร
จัดการสาธารณะแบบที่มีมาก่อนที่มองว่าประขาชนจะ (และควรจะ) เกี่ยวข้องกับรัฐในฐานะ
ผู้รับบริการหรือฐานเสียงที่มีหน้าที่รอรับนโยบายที่สั่งการลงมาจากเบื้องบน (Top-Down) ตลอดจน
รอผลจากกลไกการส่งมอบบริการของรัฐแต่เพียงฝุายเดียว ดังนั้น การบริหารจัดการสาธารณะตาม
แนวทาง NPS จึงให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของพลเมืองโดยรวมเป็นอันดับแรก (ไม่ใช่ในความ
เป็นป๎จเจกบุคคลหรือในฐานะลูกค้า) และ ในการบริหารจัดการนโยบายหรือวาระสาธารณะต่างๆนั้น 
ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ (ภายใต้สถานะของความเป็นพลเมือง) โดย
จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการร่วมมือกันเป็นเครือข่ายพลเมือง หรือ มีสถานะเป็นประชาสังคม 
(Civil Society) ในการนี้ ภาครัฐ จะทําหน้าที่เป็นหนึ่งในสมาชิกในเครือข่ายที่จะผลักดันให้ภาค
พลเมืองมีส่วนร่วมตามรูปแบบประชาธิปไตย ในส่วนบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรู้จัก 
อํานวยการ สร้างโอกาส และสร้างให้เครือข่ายประชาชนมีความเข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไชป๎ญหาสังคมต่างๆ ซึ่งบุคลากรภาครัฐต้องรู้จักการฝึกฝนและพัฒนาตนเองในทักษะด้าน การเป็น
ตัวแทน การเจรจาต่อรอง ตลอดจน เรียนรู้ที่จะแก้ไขป๎ญหาที่สลับซับซ้อนต่างๆ ผ่านการเป็นหุ้นส่วน
กับภาคพลเมืองในการตัดสินใจและบริหารจัดการนโยบายหรือวาระสาธารณะต่างๆร่วมกัน 

กล่าวโดยสรุป การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในมุมมองของวิชาการ
บริหารจัดการภาครัฐในยุคป๎จจุบันจะเริ่มที่การปรับเปลี่ยนเข้าสู่กระบวนทัศน์ว่าด้วย การบริหาร
จัดการการปกครอง (Governance) การกํากับดูแลหรือการสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐแนวใหม่ 
(Public Governance) ตลอดจนการสานเสวนา (Dialogue) ระหว่าง รัฐบาล ฝุายการเมือง  ระบบ
ราชการ กับ ชุมชน และพลเมืองของประเทศ โดยจะแบ่งป๎นบทบาทการเป็นศูนย์กลางของการ
บริหารประเทศเพ่ือเปิดพื้นท่ีให้กับ พลเมือง เครือข่ายพลเมือง ประชาสังคม ตลอดจน ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ ให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้เปูาหมายสูงสุดที่มุ่งสร้างและ
สะสมทุนทางสังคม (Social Capital) ที่สร้างจากความไว้วางใจกันของทุกภาคส่วน (Pathranarakul 
and Panyasiri, 2017)  จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขอบข่ายทางวิชาการและการบริหารจัดการ
สาธารณะในระดับสากลที่ส่งกระทบต่อการบริหารราชการไทยตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ นําไปสู่
คําถามที่ว่า การปฏิรูประบบหรือการพัฒนาระบบราชการทั้งที่ตามแนวทางของ OPA  NPM และ 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

Post-NPM ทั้งหมดนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของประเทศกําลังพัฒนามากน้อยเพียงใด? 
การขาดความพร้อมด้านโครงสร้างเชิงสถาบันและกลไกพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนที่เป็นผลมา
จากการปรับใช้แนวคิดทางการบริหารจัดการภาครัฐร่วมสมัยเหล่านี้เป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทําให้
การนํานโยบายสาธารณะไปปฎิบัติในประเทศกําลังพัฒนามักจะไม่ประสบความสําเร็จใช่หรือไม่?  
(Nunberg, 1992) ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้นําไปสู่การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบในเบื้องต้นว่าแต่ละ
แนวคิดทางการบริหารจัดการภาครัฐมีมุมมองและวิธีปฎิบัติแตกต่างกันอย่างไร ดังที่จะวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ทั้งสี่แนวคิดในมิติต่างๆ ในตารางต่อไปนี้  

 
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะร่วมสมัยในมิติต่างๆ 
ประเด็นการ
เปรียบเทยีบในมิติ
ต่างๆ 

การบริหารจัดการ
สาธารณะแบบดั้งเดิม 
Old Public 
Administration 
(OPA) 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม ่
New Public 
Management 
(NPM) 

การบริหารจัดการ
ภาคีสาธารณะแนว
ใหม่   
New Public 
Governance (NPG)  

การบริการ
สาธารณะแนวใหม่  
New Public 
Service (NPS) 

1 รากฐานทางทฤษฎี ทฤษฎีการเมือง 
นโยบายสาธารณะ
และ สังคมศาสตร์ยุค
เริ่มต้น 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
การจัดการ และ 
สังคมศาสตรเ์ชิงปฎิ
ฐานนิยม 

สังคมวิทยาการเมือง
และทฤษฎีเครือข่าย 

ทฤษฎี
ประชาธิปไตย 

2 การให้เหตผุลการ
อธิบายพฤติกรรม
มนุษย ์

ความสมเหตสุมผลใน
เชิงการบริหาร และ 
ผลประโยชน์ร่วมใน
ระดับสาธารณะ 

ความเป็นเหตุเป็นผล
ในเชิงเทคนิค และ ใน
เชิงเศรษฐศาสตร์ 
และผลประโยชน์ใน
ระดับป๎จเจกบุคคล 

เหตุและผลที่การ
ตัดสินใจและการ
กระทําในระดับ
สาธารณะมาจาก
เครือข่ายและการมี
ส่วนร่วม 

ความมีเหตุมผีลใน
เชิงยุทธศาสตร์ 
และคํานึงถึง
ประโยชนร์่วมใน
ฐานะพลเมืองเป็น
หลัก 

3 การกําหนดที่มา
และ การให้
ความหมายต่อ 
“ผลประโยชน์
สาธารณะ”  

มาจากระบบการเมือง 
และ ถูกกําหนดไว้ตัว
บทกฏหมาย 

การคํานึงถึง การระบุ
และเก็บรวบรวม
ผลประโยชน์ของ
ป๎จเจกบุคคล 

กําหนดโดยวาระ
ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาค
ประชาชนและ ภาค
ส่วนอ่ืนๆ 

การเปิดใหม้ีเวที
สานเสวนา เพื่อถก
แถลง ฉันทามต ิ
และได้มาซึ่ง
ค่านิยมร่วม 

4บุคลากรภาครัฐควร
รับผิดชอบต่อ
ประชาชน (ในฐานะ
อะไร) ? 

ฐานเสียงผู้ให้การ
สนับสนุน และ ผู้
ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง 
 

ลูกค้า หรือ ผู้จ่ายเพื่อ
รับสินค้าและบริการ 

หุ้นส่วนในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
และพัฒนาประเทศ 

ประชาชนในฐานะ 
“พลเมือง” ที่
ได้รับการเสรมิพลัง
อํานาจ 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ประเด็นการ
เปรียบเทยีบในมิติ
ต่างๆ 

การบริหารจัดการ
สาธารณะแบบดั้งเดิม 
Old Public 
Administration 
(OPA) 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม ่
New Public 
Management 
(NPM) 

การบริหารจัดการ
ภาคีสาธารณะแนว
ใหม่   
New Public 
Governance (NPG)  

การบริการ
สาธารณะแนวใหม่  
New Public 
Service (NPS) 

5บทบาทหน้าท่ีของ
รัฐบาล 

ลงมือขับเคลื่อนงาน
สาธารณะ (rowing) 
ด้วยตนเอง โดยมุ่ง
ความสนใจเฉพาะการ
บรรลเุปูาหมายที่ได้
กําหนดไว้ในกรอบ
การเมือง 

ทําหน้าที่กํากับ
ทิศทาง (steering) ใน
ลักษณะของการ
อํานวยความสะดวก
ให้ระบบและกลไก
ตลาดเสรีให้ทํางานได้
เต็มที ่

ไม่ได้เป็นขั้วอํานาจ
หลัก แต่ช่วย
อํานวยการให้
พลเมืองสามารถ
ประตดิประต่อ
จัดรูปแบบข้อ
เรียกร้อง เพื่อนําไปสู่
การเป็นวาระหรือ
นโยบายต่อไป 

บทบาทในฐานะ
เจ้าภาพผู้จัดให้
เกิดการเจรจา
ต่อรองและ
ประสาน
ผลประโยชน์
ระหว่างพลเมือง
และกลุม่พลเมือง
ต่างๆ (serving)  

6 กลไกหลักที่ใช้ใน
การบรรลผุลเชิง
นโยบาย 

การบริหารโครงการ
ต่างๆของรัฐโดยผ่าน
หน่วยงานในสังกัด 

อาศัยกลไกการทํางาน 
และ สรา้งแรงจูงใจ 
ผ่านหน่วยงาน
ภาคเอกชนและ
องค์การไม่แสวงหา
กําไร 

กลไกหลักในการ
บริหารจดัการ จะอยู่
ที่ พลเมือง ชุมชน 
และ ประชาสังคม  

การสร้างแนวร่วม
ที่ประกอบไปด้วย
ภาครัฐและ
องค์การ
ภาคเอกชนท่ีไม่
แสวงหากไร 

7 แนวทางสู่ความ
เชื่อถือได้และความ
พร้อมรับผดิ 

การบริหารตามลําดับ
ช้ันการบังคับบัญชาท่ี
รับผิดชอบต่อคณะ
ผู้บริหารที่มาจากการ
เลือกตั้ง 

อาศัยการสร้าง
ผลลัพท์ที่ขับเคลื่อน
โดยกลไกตลาด มีที่มา
จากการระบุ
ผลประโยชน์ของแต่
ละป๎จเจกบุคคลใน
แบบทางเลือก
สาธารณะ 

ความรับผิดชอบ
ร่วมกับภาคพลเมือง
และสังคม การ
กระจายข้อมลู
ข่าวสารและ ให้ภาค
พลเมืองเข้ามา
เกี่ยวพันกับโครงการ
และ/หรือนโยบาย
ของรัฐ 

การควบคุมกํากับ
ดูแลในหลากหลาย
มิติ ทั้งกฏหมาย 
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ บรรทดั
ฐานทางวิชาชีพ
นิยม ตลอดจน
ผลประโยชน์ของ
พลเมืองโดยรวม 

8 การใช้ดุลพินิจ
ทางการบริหารจัดการ 

การมอบหมายให้
บุคลากรภาครัฐใช้
ดุลพินิจหรือ
วิจารณญานจะมีอยู่
อย่างจํากัด 

การใช้ดุลพินิจจะเปิด
กว้างให้มากท่ีสุด
เท่าที่จะทําได้ เพื่อ
การบรรลุเปาูหมายใน
ในความเป็นนัก
ประกอบการ 

เพิ่มความเขม้ข้นของ
การกํากับดูแลจาก
ส่วนกลางมากขึ้น แต่
เน้นความร่วมมือใน
ระดับแนวนอนมาก
ขึ้น 

การใช้ดุลพินิจและ
วิจารณญานเป็น
สิ่งจําเป็น หากแต่
ต้องสามารถ
ควบคุมได้และมี
ระบบสาํนึก
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ประเด็นการ
เปรียบเทยีบในมิติ
ต่างๆ 

การบริหารจัดการ
สาธารณะแบบดั้งเดิม 
Old Public 
Administration 
(OPA) 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม ่
New Public 
Management 
(NPM) 

การบริหารจัดการ
ภาคีสาธารณะแนว
ใหม่   
New Public 
Governance (NPG)  

การบริการ
สาธารณะแนวใหม่  
New Public 
Service (NPS) 

รับผิดชอบกํากับ
อยู ่

9 ฐานคติด้าน
โครงสร้างองค์การ 

องค์การแบบเป็น
ทางการที่มีโครงสร้าง
สลับซับซ้อน มีการใช้
อํานาจสั่งการแบบบน
ลงล่าง และการ
ควบคุมโดยผู้จดัหา 

การกระจายอํานาจ
ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่กํากับดูแลพื้นฐาน
การทํางานภายใน
องค์กร 

รวมอํานาจใน
องค์การ แต่เพิ่ม
ความร่วมมือ
ประสานงานในระดับ
แนวราบและระหว่าง
องค์การ 

โครงสร้างแบบ
ความร่วมมือและ
การพัฒนาภาวะ
ผู้นําร่วมกัน 
 

10 ฐานคติด้าน
แรงจูงใจพ้ืนฐานของ
บุคลากร  

ค่าจ้าง ผลประโยชน์
ตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์คุม้กันใน
ความเป็นราชการ 

จิตวิญญานแบบ
ผู้ประกอบการ ความ
มุ่งมั่นในการลดขนาด
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฎิบัติงาน
องค์การภาครัฐ 

การให้คุณคา่และ
แรงจูงใจในเชิงการ
ยกย่องและให้เกียรติ
ในการทําหน้าท่ีอย่าง
มืออาชีพของ
บุคลากรภาครัฐ 

การบริการ
สาธารณะ 
เจตจํานงค์ในการ
ลงมือทําสิ่งต่างๆ
ให้กับสังคม
โดยรวม 

11แนวคิดว่าด้วย
ธรรมชาติของรัฐ 

เน้นความเป็น
เอกภาพและบรูณา
การ 

การแตกตัวกระจัด
กระจาย 

พหุภาวะนิยมและ
ความหลากหลาย 

พหุภาวะนิยมและ
ความหลากหลาย 

12 หน่วยใน
การศึกษาและ
วิเคราะห ์

ระบบและ
กระบวนการนโยบาย 

การบริหารจัดการ
ระหว่างองค์การ 

การสร้างภาคีการ
บริหารจดัการ
ระหว่างองค์การ 

การบริหารจัดการ
สาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม 

13 คุณค่า หรือ 
ค่านิยมที่มุ่งให้
ความสําคญั 

เจตจํานงสูงสุดของ
ความเป็นรัฐและ
องค์การภาครัฐ 

ประสิทธิภาพในการ
แข่งขันและกลไก
ตลาด 

กําเนิดใหม่ของระบบ
ความร่วมมือระหว่าง
รัฐกับภาคีอื่นๆ 

การส่งมอบบริการ
สาธารณะของทั้ง
ภาครัฐและ
พลเมืองต่อรัฐ 

14 บทบาทของ
ผู้บริหารภาครัฐ 

กํากับดูแล ควบคุม 
และ บริหารจดัการ 
 

กํากับทิศทาง และ 
จัดระบบ 

ประสานประโยชน์ 
และ แก้ป๎ญหาที่
สลับซับซ้อน  

ประสานประโยชน์ 
และ แก้ปญ๎หาที่
สลับซับซ้อน 

15  ความสอดคล้อง
กับบริบททาง
การเมืองการบริหาร

มาก 
สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและ

น้อย 
ถูกลดความสําคญัโดย
อธิบายว่าขาดความ

ปานกลาง 
ใช้อ้างอิงและเป็น
พื้นฐานในการ

มาก  
เป็นวาทกรรมหลัก
ทางการปฎิรูป
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ประเด็นการ
เปรียบเทยีบในมิติ
ต่างๆ 

การบริหารจัดการ
สาธารณะแบบดั้งเดิม 
Old Public 
Administration 
(OPA) 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม ่
New Public 
Management 
(NPM) 

การบริหารจัดการ
ภาคีสาธารณะแนว
ใหม่   
New Public 
Governance (NPG)  

การบริการ
สาธารณะแนวใหม่  
New Public 
Service (NPS) 

ของไทยในยุคป๎จจุบัน ค่านิยมในระบบ
การเมืองการปกครอง
ของประเทศ 

โปร่งใสและความชอบ
ธรรมในการปฎิบัต ิ

กําหนดทิศทางใหม่ๆ
ในการปฎิรูปประเทศ 

ประเทศ แต่ขาด
หลักการพื้นฐาน
ด้านประชาธิปไตย 

 
ข้อเสนอแนะ 
การประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะร่วมสมัยในระบบราชการไทย 

1 การบริหารจัดการสาธารณะแบบดั้งเดิม : การจัดโครงสร้างขององค์การภาครัฐให้มีความ
คล่องตัวในเชิงการบริหารจัดการ โดยพิจารณาจากภารกิจสาธารณะเป็นสําคัญและคํานึงถึง
ป๎จจัยการบริหารจัดการอ่ืนๆเช่น สิ่งแวดล้อม การกําหนดกลยุทธ์เชิงรุก ความสามารถในการ
ปรับเข้าสู่รัฐบาลดิจิตัล การบริหารจัดการความหลากหลายและคนรุ่นใหม่ในระบบ เป็นต้น 

2 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) : องค์การภาครัฐไทยยังคงจําเป็นที่จะต้องปรับใช้วิธีคิด
และเทคนิคที่มาจาก NPM เพราะเป็นหลักการบริหารที่มีความเป็นสากล ตอบรับกับ
วัฒนธรรมการสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าใน
เชิงเศรษฐศาสตร์ และสามารถปรับใช้ได้กับองค์การภาครัฐในหลายรูปแบบ ไมว่าจะเป็น
องค์การราชการแบบดั้งเดิมที่มีภารกิจเน้นไปในด้านการปกครอง หรือ รัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจ
หลักในการให้บริการสาธารณูปโภค หรือ องค์การมหาชนรูปแบบต่างๆที่มีความจําเป็นใน
ฐานะกลไกขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนฐานความรู้  

3 การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (NPG) : ป๎ญหาความซับซ้อนของภารกิจการบริหาร
จัดการสาธารณะของภาครัฐที่เพ่ิมขึ้นและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเป็นอย่างมาก รัฐจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการ หรือ นําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนได้ ดั งนั้นการ
สนับสนุนให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และ ภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมกับภาครัฐในฐานะ 
“ภาคี” เพ่ือร่วมดําเนินการให้กระบวนการนโยบายสาธารณะต่างๆสําเร็จตามเปูาหมายและ
เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัยของทุกฝุาย 

4 การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) : รัฐและบุคลากรต้องปรับเปลี่ยนจากการใช้อํานาจปก
ตรองในการบริหารราชการ มาเป็นบทบาทในการเป็นส่วนกลางในการประสานเครือข่าย 
สานเสวนาเพื่อสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน เป็นสื่อกลางในการประสานค่านิยม
ร่วมในหมู่พลเมือง ชุมชน และกลุ่มทางสังคมต่างๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืน ตั้งอยู่
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บนความสมดุลในการตรวจสอบความโปร่งใสและภาระรับผิดชอบระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และประชาชนในฐานะพลเมืองของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน 
  

              แนวคิดการบริการสาธารณะยุคใหม่ เสนอว่าระบบของความสัมพันธ์และความเป็นพลวัตร
ระหว่างประชาชนกับบุคลากรของรัฐ (และระหว่างผู้บริหารภาครัฐกับบุคลากรในหน่วยงานของตน) 
ควรจะถูกกําหนดใหม่ ให้มีการใช้ทั้งหลักประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) และ หลัก
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy)  ที่ต้องสร้างให้เกิดความสมดุลในระบบ
นโยบายสาธารณะที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพลเมือง และคงไว้ซึ่งหลักความยุติธรรมและ
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน21 (Frederickson, 2003)  
                อย่างไรก็ดี แนวคิดการบริการสาธารณะยุคใหม่ตระหนักว่างานของบุคลากรภาครัฐมี
ความสลับซับซ้อนและเป็นงานที่มีความท้าทายสูง การที่จะคาดหวังให้บุคลากรของภาครัฐรู้จักที่จะ
ปฎิบัติต่อพลเมืองอย่างให้ความเคารพซึ่งกันและกันนั้น เป็นเรื่องที่ต้องมีการกระทําต่อกันทั้งสองฝุาย 
ทั้งในด้านการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน การรับฟ๎งความคิดของกันและกัน การเสริมอํานาจการ
ตัดสินใจและการปฎิบัติ ตลอดจน การร่วมมือกันทํางาน ทั้งหมดนี้จะบรรลุผลได้นั้นภาคประชาชนต้อง
ร่วมมือกับบุคลากรของรัฐด้วย ในสถานะของความเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับจากทั้งสองฝุาย ในที่นี้หมายถึง
ทั้งสองฝุายต้องทําหน้าที่ให้บริการภายใต้วิธีคิดและปฎิบัติที่เป็นประชาธิปไตย ที่บุคลากรภาครัฐจะไม่
เป็นเพียงลูกจ้างที่ทําหน้าที่คุ้มกฏเพ่ือรักษาสถานะและความมั่นคงของระบบราชการแบบ OPA และก็
ไม่ใช่เป็นเพียงผู้เล่นฝุายหนึ่งในกลไกตลาดแบบ NPM หากแต่บุคลากรภาครัฐต้องเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจ
และความคาดหวังผลตอบแทนในการปฎิบัติหน้าที่ที่เหนือไปกว่าการแสวงหาอํานาจหรือค่าตอบแทน
ใดๆ และเปน็ผู้มีแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าที่จะลงมือกระทําการต่างๆเพ่ือยกระดับชีวิตของผู้คนรอบ
ข้างให้เปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีขึ้น (Perry, 2007)  
             และจากการที่ฐานคติ (Assumption) ของแนวคิด NPS กําหนดไว้ว่าแรงจูงใจของบุคลากร
ของภาครัฐ (จําเป็นต้อง) มีที่มาจากอุดมคติประชาธิปไตยและการให้บริการ ฐานคตินี้จึงนําไปสู่วิธีการ
ปฎิบัติของบุคลากรและนักบริหารภาครัฐที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด นั่นคือการใช้แนวทางการมีส่วน
ร่วมและขยายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมถึงทุกฝุายที่เก่ียวข้องเข้าสู่เวทีสาธารณะในประเด็นนั้นๆ  การสร้างให้
เกิดสํานึกความเป็นพลเมืองและการส่งเสริมค่านิยมการทําเพ่ือส่วนรวม การบริการสาธารณะแนวใหม่ 
จึงให้ความสําคัญกับการใช้ภาวะผู้นําร่วม (Shared Leadership) ที่มุ่งการบริหารจัดการไปที่การ
บรรลุเปูาหมาย ค่านิยม และ แนวทางปฎิบัติที่พึงประสงค์ที่สมาชิกขององค์การหรือสังคมที่ได้กําหนด
ไว้ร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิด NPS เชื่อว่าความมีเกียรติยศสูงสุดที่บุคคลจะพึงได้รับต้องมาจากการ
ได้ทําหน้าที่รับใช้สังคมและเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน และท่ีสําคัญที่สุดคือการรับใช้ประเทศชาติของตน  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤต (2) เพ่ือ
พัฒนาทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตให้แก่ครูผู้ที่ปรึกษา  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งการทดลอง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ (1) ครูที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 จํานวน 4 โรง รวมจํานวน 12 คน (2) 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยมีวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 25 คน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ครูที่ปรึกษานักเรียนที่มีความเสี่ยงแต่ละคนสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่แต่ละคนเลือกไว้ จํานวน 2 คน โดยใช้แบบสํารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) และ
แบบวัดความเครียด (SPST-20) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และทดสอบก่อนและหลังการฝึก (t-test)  

ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตตามแบบสํารวจพฤติกรรมเด็ก 
(TYC) อยู่ในระดับ  มีป๎ญหา (Clinical Range) ทั้งเพศชายและเพศหญิง (2) ความเครียดของ
วัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตอยู่ในระดับมา (3) ป๎ญหาและระดับความเครียดของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะ
วิกฤตมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 (4) ทักษะการให้บริการ
ปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตของครูที่ปรึกษาก่อนและหลังการฝึกอบรมมีความแตกต่างกัน โดย
ทักษะการให้บริการปรึกษาฯหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

สรุปผลโดยรวม กระบวนการให้การปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตโดยพบว่า เด็กวัยรุ่น
ชายจะมีระดับความเครียดมากกว่าวัยรุ ่นหญิง ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนวต้องมีทักษะการ
ให้บริการปรึกษาฯ เพ่ือช่วยแก้ไขป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตได้ตรงกับเพศและวัยของ
นักเรียน 
คําสําคัญ:  บริการปรึกษา, วัยรุ่น, ภาวะวิกฤต 
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Abstract 
 The objectives of this research were to (1) study the problems of 
adolescents in crisis and (2) to improve the skills of counseling adolescents in crisis 
for advisor teachers.  
 This research is Quasi-experimental. The subjects were included: (1) The 12 
advisor teachers from 4 secondary schools in Mae Rim district, Chiang Mai province, 
in academic year 2560 and (2) the 25 high school students with risk 
behavior(selective methods). Data collection was make the supervisor teachers 
explored the students’ problems (one teacher with 2 students) by using the Thai 
Youth Checklist (TYC) and Suanprung Stress Test-20 (SPST-20). Statistics used in data 
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation, Pearson product 
moment correlation coefficient and t-test.  
 The results were as follows. (1) The problems of adolescents in crisis 
according to the TYC was at the clinical level, both males and females. (2) The stress 
of adolescents in crisis according to the SPST-20 was in high level in average. (3) The 
problems and the stress of adolescents in crisis was positive correlated at the .05 
level of confidence. (4) The supervisor teachers’counseling skills of adolescents in 
crisis in pre-and post-training were different. After training, the means were 
significantly higher than before training at the .01 level of confidence. 
 Overall Summary : The consulting process for the adolescents in crisis, 
found that for the boys are more seriousness than the girls. So the advisor or the 
guidance teachers need to have skill to advise and solve the problems according to 
the sexual and the ages too. 
Keywords: Counseling Service, Adolescent, Critical Situation 
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บทนํา 
 การจัดการศึกษาทุกยุคทุกสมัยล้วนมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถี
ชีวิตที่เป็นสุขตามความมุ่งหวังของสังคมโดยผ่านกระบวนการทางกา รศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม โดยการถ่ายทอด ความรู้ 
การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม ประเพณี การสรรค์สร้างจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และป๎จจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 2-3)  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 1-3) ได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาเยาวชนของชาติด้วย
การจัดการศึกษาให้คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันผ่านกิจกรรมการศึกษาแบบ
ยั่งยืนในความหลากหลายมิติ เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ 
รวมทั้งเพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณธรรม สังคมแห่งความสมานฉันท์ และสังคมแห่ง
ความเอ้ืออาทร ทั้งนี้ได้กําหนดยุทธศาสตร์ให้สถาบันการศึกษาทุกระดับได้เสริมทักษะและสํานึกของ
ความเป็นพลเมืองดีเพ่ือเป็นกําลังสําคัญของบ้านเมืองโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องสันติ
วัฒนธรรมให้มีการเสริมสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติ เนื่องจากความรับผิดชอบถือได้ว่าเป็นคุณธรรมสําคัญในการพัฒนาประเทศ เมื่อบุคคลมี
ความรับผิดชอบย่อมแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะด้านอุปนิสัย และเป็นส่วนประกอบที่สําคัญอย่างยิ่งต่อ
การดํารงชีวิตในสังคม สอดคล้องกับ ประดินันท์ อุปรมัย (2542) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบไว้อย่าง
น่าสนใจว่า หากทุกคนในสังคมรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่าง ๆ จะทําให้สังคม มีความสันติสุข และสงบ
ได ้
 จากประเด็นป๎ญหาดังกล่าว หากว่าครูแนะแนว/ครูที่ทําหน้าที่แนะแนว ซึ่งต้องมีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานแนะแนวตามมาตรฐานการแนะแนวที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การแนะแนวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เป็นแนวทาง
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาคุณภาพ การแนะแนวและการประเมินงานแนะแนว 
ซึ่งคนทั่วไปอาจเข้าใจว่า งานแนะแนวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียน เพ่ือให้บริการเฉพาะกับ
นักเรียนเท่านั้น แท้จริงแล้วงานแนะแนวนั้นมีความสําคัญต่อบุคคลอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวางและมี
ความสําคัญต่อสถานศึกษาหรือองค์กร (ของผู้รับบริการ) ได้แก่ 1) การแนะแนวเป็นกลไกของ
สถานศึกษาหรือองค์กรใน การส่งเสริมพัฒนา ปูองกัน และช่วยเหลือให้สมาชิกแก้ป๎ญหาได้อย่าง
เหมาะสม 2) ช่วยลดป๎ญหาและความขัดแย้ง ในสถานศึกษา หรือองค์กรเนื่องจากสมาชิกมีวุฒิภาวะที่
ดีมีป๎ญหาด้านต่าง ๆ ลดลง และ 3) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของสถานศึกษา หรือองค์กรในการพัฒนา
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สมาชิกหรือบุคคล เพราะสมาชิกมีคุณภาพที่ดี ย่อมมีผลงานดี  (มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, 
2554) ส่วน “การปรึกษาเชิงจิตวิทยา” เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้คนที่มีป๎ญหาทางจิตใจ หรือป๎ญหา
ทางกาย ซึ่งมีผลกระทบเนื่องมาจากสภาวะทางจิตใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวของตน สิ่งแวดล้อมและวิธีที่
ตนจะแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม และเรียนรู้ วิธีการในการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น 
กระบวนการดังกล่าวช่วยให้บุคคลสามารถตั้งเปูาหมายเพ่ือตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาของตนที่เกี่ยวกับ
การศึกษา อาชีพ และส่วนตัว สังคมได้ (Hansen, Rossberg and Cramer, 1994; อ้างใน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: 2554: 1-30)   
 ดังนั้นเพ่ือปูองกันก่อนที่ป๎ญหาจะเกิดขึ้น หรือปูองกันไม่ให้สถานการณ์ที่เป็นป๎ญหา
เกิดข้ึนซ้ําอีก โดยที่ นักแนะแนว /ครูที่ทําหน้าที่แนะแนวที่มีความรู้ทางการแนะแนวเชิงจิตวิทยาด้วย
แล้ว ซึ่งจะทําให้สามารถแก้ป๎ญหาให้ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสมดุลทุก
ด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญา โดยส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัด เพ่ือเป็นคนดี มีป๎ญญา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวม จะได้ช่วยบรรเทาความวิตกกังวล และเดินข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตต่าง ๆ เหล่านั้นไปได้ 
โดยใช้วิธีการแก้ไขป๎ญหาของวัยรุ่นนอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความดูแลเอาใจใส่ไว้รุ่นอยู่แล้ว การสร้าง
ความตระหนักถึงป๎จจัยเสี่ยงต่าง ๆ ให้แก่วัยรุ่นนับเป็นหนทางที่จะทําให้วัยรุ่นหลีกเลี่ยงป๎จจัยเสี่ยงได้ 
การสร้างความตระหนักให้แก่วัยรุ่นได้นั้นสามารถใช้การพูดคุยสนทนาในลักษณะการให้การปรึกษา 
(Counseling) ซึ่งเป็นกระบวนการของการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะทําให้ผู้ที่
ประสบป๎ญหามีความเข้าใจตนเอง และหาทางแก้ไขป๎ญหาของตนเองได้ในที่สุด การให้  การปรึกษา
เป็นภาระงานที่มีความสําคัญยิ่งของครูทุกคนไม่เฉพาะครูแนะแนวเท่านั้น อย่างไรก็ตามพบว่า ครูที่
ปรึกษาและแนะแนวจํานวนมากที่ขาดทักษะการให้การปรึกษาที่จําเป็น ทําให้การช่วยเหลือนักเรียน
ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร และเป็นเหตุให้ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนวจํานวนหนึ่งเลี่ยงไปทําภาระ
งานอ่ืนแทน หากว่าเป็นป๎ญหาภาวะวิกฤตในวัยรุ่น (Adolescent in crisis) เช่น การติดยา การสํา
ส่อนทางเพศ ผลการเรียนไม่ดี มีป๎ญหาทางกฎหมาย การเกเร การเข้ากับเพ่ือนลําบาก การตั้งครรภ์
นอกสมรส กามโรค การทําแท้ง การติดสุรา และการหนีออกจากบ้าน ป๎ญหาในเด็กและวัยรุ่น  เป็น
เครื่องวัดถึงสภาวะในครอบครัว และชีวิตสมรสระหว่างบิดามารดา ทั้งนี้นักวิชาการระบุวัยรุ่นไทยเข้า
สู่ภาวะวิกฤติพบว่า พฤติกรรมเสี่ยงที่จะทําให้อนาคตของชาติเติบโตเต็มไปด้วยป๎ญหาอันดับแรกคือ 
นิยมความรุนแรง ลําดับถัดมาได้แก่ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเห่ออาหารแฟชั่น ทั้งนี้ 3 ความ
เสี่ยงที่น่ากังวล พร้อมเรียกร้องสังคมเอาใจใส่ ต่อป๎ญหาวัยรุ่น และเรียกร้องให้ครอบครัวหันหน้าเข้า
หากันยามเกิดป๎ญหา 
 ดังนั้นโครงการบริการปรึกษาวัยรุ ่นภาวะวิกฤต ในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อําเภอแม่ริมมีนักเรียนที่เป็นวัยรุ ่น ที่พบป๎ญหา
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ภาวะวิกฤตเนื่องจากเป็นอําเภอที่อยู่ติดกับอําเภอเมือง การเดินทางค่อนข้างสะดวกต่อสิ่งที่
ล่อแหลม และมีป๎ญหาด้านการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์เป็นลําดับแรกของการ
สูญเสียเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติมาก ในการนี้จึงได้จัดฝึกอบรมด้าน    การให้บริการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ได้รับการฝึกฝนทักษะการให้บริการปรึกษาจนทําให้วัยรุ่น
เข้าใจตนเอง สามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ้น และมีแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาของตนเอง หรือการ
ปูองกันป๎ญหาที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักแนะแนว /ครูที่ทําหน้าที่แนะแนว
เพ่ือให้วัยรุ่นเข้าใจตนเอง สามารถควบคุมตนเอง   ได้ดีขึ้น และมีแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาของ
ตนเอง หรือการปูองกันป๎ญหาที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพได้    
 
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมประสบป๎ญหานานัปการ ตั้งแต่ป๎ญหาเล็กน้อยไปจนกระทั่งถึง
ป๎ญหาที่เป็นวิกฤตของชีวิต มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและความสําคัญสูงสุดที่จะทอดทิ้งมิได้ 
ดังนั้นการให้บริการปรึกษา (Counseling service) นับเป็นหัวใจของการแก้ป๎ญหาให้คนพ้ืนจากทุกข์
ในระดับหนึ่งได้ และถือได้ว่าเป็นการให้บริการที่สําคัญของการแนะแนว “ศิลปะในการช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ด้วยกันให้ค้นพบ รู้จัก เข้าใจ ยอมรับและพัฒนาตนเอง การแสดงออกถึงความห่วงใย เอ้ือ
อาทร ความเอาใจใส่ ความเมตตาปราณี การเกื้อกูลช่วยเหลือ ความจริงใจ การรับรู้ทุกข์ การร่วมทุกข์ 
เป็นที่ระบายทุกข์ การช่วยเหลือให้มนุษย์สามารถพ่ึงและช่วยเหลือตนเองได้ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
รวมทั้งการทําให้เป็นที่พ่ึงทั้งทางด้านการงานและด้านจิตใจ ซึ่งรวมสมบูรณ์อยู่ในบริการให้บริการ
ปรึกษา ย่อมเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้บริหารที่จะก่อเกิดความผูกพันของเจ้าพนักงาน และจะนํามาซึ่ง
ความจงรักภักดีในที่สุด” (สุธีรพันธุ์ กรลักษณ์, ม.ป.ป.) 

การให้บริการปรึกษาอาจมีความหมายแตกต่างกัน สําหรับการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
(Counseling) สรุปความหมายเพ่ือให้เข้าใจง่ายว่า หมายถึง กระบวนการที่ผู้ให้บริการปรึกษา 
(Counselor) ได้พูดคุยสนทนากับผู้มาขอรับ    การปรึกษา (Counselee) เกี่ยวกับป๎ญหาทางอารมณ์
ของผู้มาขอการปรึกษาคนนั้น โดยมีวัตถุประสงค์โดยทั่ว ๆ ไป เพ่ือลดป๎ญหาทางอารมณ์ของผู้มาขอ
การปรึกษา (พรรณราย ทรัพยะประภา, 2527)  

ความหมายจากพจนานุกรม Merriam-Webster.com การให้บริการปรึกษา (Counseling) 
หมายถึง การปรึกษาและช่วยให้ผู้ที่มาขอความช่วยเหลือสามารถแก้ไขป๎ญหาของตนเอง หรือสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของตนเองได้ (Advice and support that given to people to help 
them deal with problems, make important decisions, etc.)  

ลัดดาวรรณ ณ ระนอง (2560) ได้สรุปโดยรวมได้ว่า ภาวะวิกฤต (Crisis)  เป็นสภาวะที่บุคคล
เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น  และกลไกการปรับตัวในภาวะปกติไม่สามารถนํามาใช้
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แก้ป๎ญหานั้นได้  ประกอบกับบุคคลไม่ได้รับการเกื้อหนุนจากทรัพยากรทางสังคม ก่อให้เกิด
ความเครียด ความกดดัน และความวิตกกังวล ทําให้ไม่สามารถกระทําหน้าที่หรือบทบาทของตนได้
ตามปกติ 
  

กลวิธีในการให้บริการปรึกษา 
การให้บริการปรึกษามีกลวิธีที่สําคัญ (สุธีรพันธุ์ กรลักษณ์, มปป.) ดังนี้ 

            1. การนําเข้าสู่การสนทนา (Leading Skills) 
    1.1 การเริ่มต้นให้บริการปรึกษา (Opening the Interview) การเริ่มต้นให้บริการปรึกษา

จําเป็นต้องอาศัยทักษะในการนํา หรือเริ่มสนทนา บรรยากาศของการเริ่มต้นการให้บริการปรึกษาควร
มีความอบอุ่นและเป็นกันเอง ในกระบวนการของการให้บริการปรึกษาโดยทั่วไปนั้น ผู้รับการปรึกษา
รู้สึกตื่นเต้นหรือลําบากใจในการแสดงออกผู้ให้บริการปรึกษาจําเป็นต้องพยายามหาทางช่วยให้ผู้
ขอรับการปรึกษาเกิดความสบายใจ โดยใช้ประโยค เช่น “มีอะไรที่พอจะบอผมให้ทราบบ้างไหม?” “มี
อะไรที่ผมพอจะช่วยเหลือบ้างไหม?” 

1.2 การนําให้เข้าสู่การสนทนาโดยตรง (Direct Leading) เป็นการกระตุ้นให้การสนทนา 
ดําเนินต่อไป อีกทั้งเป็นการช่วยให้ผู้ขอรับปรึกษาได้ขยายความถึงเรื่องที่กําลังสนทนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยให้ผู้ขอรับการปรึกษาได้เข้าใจเรื่องราวที่ตนเองกําลังพูดให้แจ่มชัดยิ่งขึ้น  

1.3 การนําการสนทนาให้เข้าประเด็น (Focusing) บางครั้งผู้ขอรับการปรึกษาอาจเกิด
ความสับสนในเรื่องท่ี 

กําลังสนทนากัน โดยเฉพาะในตอนต้นของการสนทนาเกี่ยวกับป๎ญหาของผู้ขอรับการปรึกษา กลวิธีนี้
จะช่วยให้ผู้ขอรับ 
การปรึกษาได้ทราบถึงประเด็นที่กําลังคุยกันได้แน่ชัด อันเป็นการช่วยให้ได้มองถึงป๎ญหานั้นอย่าง
เจาะจงลงไปอีกด้วย 

1.4 การตั้งคําถาม (Questioning) ผู้ให้บริการปรึกษาสามารถใช้คําถาม เพ่ือให้ข้อมูลใน 
ด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น ภูมิหลัง ความสนใจ จุดเด่น จุดอ่อน ของผู้ขอรับการปรึกษา เพ่ือที่จะช่วยให้
ผู้ขอรับการปรึกษาเข้าใจถึงป๎ญหาและตัวผู้รับการปรึกษาได้ดียิ่งขึ้น คําถามที่จะนําไปสู่คําตอบว่า 
“ใช่-ไม่ใช่” “จรงิ-ไม่จริง” เป็นคําถามที่จะตัดการพูดคุย หรือการบอกเล่าอย่างละเอียดจากปากของผู้
ขอรับการปรึกษา เช่น “เธอไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ใช่ไหม” ควรจะเปลี่ยนเป็น “ลองเล่าถึงสาเหตุที่
เกิดข้ึนให้ฟ๎งหน่อย” จะดีกว่า 

2. การฟ๎ง (Listening Skills) นับว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้ให้บริการปรึกษาทุกคน การฟ๎ง
เป็น 
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ศิลปะท่ีต้องอาศัยความอดทนและต้องใช้สมาธิอย่างมาก เพราะในระหว่างการให้บริการปรึกษานั้น ผู้
ให้บริการปรึกษามิใช่จะรับฟ๎งแต่เพียงเรื่องราวที่ผู้ขอรับการปรึกษาเล่าออกมาเท่านั้น แต่จะต้องทํา
ความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ขอรับ การปรึกษา ในขณะนั้น พร้อมทั้งร่วมรับอารมณ์ของผู้รับการ
ปรึกษาไปด้วย ทักษะสําคัญที่เกิดขึ้นในขณะฟ๎ง คือ 
               2.1 การแสดงความเอาใจใส่ (Attending) หมายถึง ผู้ให้บริการปรึกษาจะต้องแสดงความ
เอาใจใส่ต่อผู้รับการปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกโดยการสบตา หรือพยักหน้าเล็กน้ อยในขณะที่รับฟ๎ง 
หรือพูดเสริมข้ึนภายหลังจากท่ีผู้ขอรับการปรึกษาพูดจบ 
               2.2 การเงียบ (Silence) การเงียบเป็นกลวิธีหนึ่งใช้ภายหลังจากท่ีผู้ให้บริการปรึกษาปูอน
คําถามให้แก่ผู้ขอรับการปรึกษา และผู้ขอรับการปรึกษากําลังคิดว่าจะตอบป๎ญหาหรือไม่ 
               2.3 การทบทวนประโยค (Paraphrasing) หมายถึง การพูดซ้ําประโยคที่ผู้ขอรับการ
ปรึกษาพูดมาแต่ใช้คําน้อยลง ขณะเดียวกันก็ยังคงความหมายเดิมอยู่ จุดประสงค์ของการทบทวน
ประโยคก็เพ่ือจะบอกให้ผู้รับการปรึกษาทราบว่าผู้ให้บริการปรึกษาเข้าใจเรื่องราวที่ผู้ขอรับการ
ปรึกษาพูดมา และยังคงติดตามเรื่องราวของผู้ขอรับการปรึกษาอยู่ 
               2.4 การทําความกระจ่าง (Clarifying) กลวิธีนี้ผู้ให้บริการปรึกษาจะต้องเป็นผู้ฟ๎งที่ดี และ
ผู้ให้บริการปรึกษาจะกล่าวสิ่งที่เขาคิดว่า เมื่อผู้ขอรับการปรึกษาพยายามจะพูดโดยไม่เปลี่ยนเนื้อหา
ของคําพูดนั้นใหม่ ทําให้ผู้ให้บริการปรึกษามีโอกาสเห็นว่ามีผู้เข้าใจเขา ซึ่งจะทําให้เขาเกิดรู้สึกแจ่ม
แจ้งในเรื่องที่กําลังพูดกันอยู่ 
               2.5 การสอบซัก (Probing) เป็นการปูอนคําถามตรง ๆ หลายคําถามติดต่อกันเพ่ือถึงเอา
คําตอบจากผู้ขอรับการปรึกษาออกมา กลวิธีการสอบซักนี้ผู้ให้บริการปรึกษาไม่ควรใช้บ่อยนักเพราะ
เป็นการรีบเร่งกระบวนการให้บริการปรึกษา 

3. การให้ข้อมูล (Information Skill) 
               3.1 Advising เป็นกลวิธีในการเสนอความคิดหรือการแก้ไขป๎ญหาแบบอ้อม ๆ เพ่ือจูงใจ
ให้ผู้ขอรับการปรึกษาคิดแก้ไขป๎ญหา หรือรับเอาวิธีการนั้นไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ป๎ญหาต่อ ๆ ไป 

     3.2 In forming เป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นจริง และเชื่อถือให้แก่ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการที่จะนําไปใช้ในการตัดสินใจดําเนินการหรือแก้ป๎ญหาต่อไป 

4. การสะท้อนความรู้สึก (Reflection of Feeling) เป็นการนําเอาข้อความและคําพูดของผู้
ขอรับการปรึกษามาตีความหมาย และพูดออกมาในเชิงของความรู้สึกที่แฝงอยู่ในเนื้อหานั้น โดยผู้
ให้บริการปรึกษาอาจถอดข้อความและ จัดคําพูดนั้นใหม่ โดยพยายามเน้นถึงความรู้สึกของผู้ขอรับ
การปรึกษามากกว่าด้านคําพูด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขอรับการปรึกษาได้รับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกที่แท้จริง
ของตนเอง เมื่อผู้รับการปรึกษาได้เข้าใจถึงความรู้สึกของตนเองแล้วจะช่วยให้ 
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การให้บริการปรึกษาดําเนินไปอย่างราบรื่นและตรงเปูาหมาย การสะท้อนความรู้สึกเป็ นกลวิธีที่ผู้
ให้บริการปรึกษาที่ยึดผู้ขอการปรึกษาเป็นสําคัญ เพ่ือช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเผชิญกับความรู้สึกของ
ตนเอง และสามารถแสดงความรู้สึกของตนออกมาด้วยวาจาโดยปราศจากความวิตกกังวล 
 5. การตีความ ( Interpreting) ในระหว่างการให้บริการปรึกษาผู้ขอรับการปรึกษาอาจ
กล่าวถึงเรื่องบางสิ่งที่มีความหมายสืบเนื่องมาจากเรื่องราวที่ได้เคยกล่าวมาแล้ว และในขณะนั้นผู้
ให้บริการปรึกษาอาจมองเห็นความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเก่าจึงใช้วิธีการตีความเพ่ือให้ผู้ขอรับการ
ปรึกษาเห็นความเกี่ยวข้องของป๎ญหาและยอมรับในป๎ญหานั้น หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การ
ตีความเป็นกระบวนการที่ผู้ให้บริการปรึกษาอธิบายความหมายของเหตุการณ์ให้ผู้รับการปรึกษาได้
เข้าใจป๎ญหาของตนเองในด้านอ่ืนที่อาจยังไม่ได้มองมาก่อน ซึ่งต่างกับการทบทวนประโยค 
(Paraphrasing) ในแง่ที่ว่า การตีความหมายนั้น ผู้ให้บริการปรึกษาได้เสนอ Frame of Reference 
ใหม่นี้ให้ผู้ขอรับการปรึกษาได้พิจารณาป๎ญหาของตนเอง การตีความจะช่วยให้ผู้ขอรับการปรึกษาได้
เข้าใจถึงป๎ญหาของตนเองให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 

 6. การสรุป (Summarizing) ในระหว่างการให้บริการปรึกษาผู้ให้บริการปรึกษากับผู้ขอรับ
การปรึกษา อาจสนทนากันหลายเรื่องพร้อม ๆ กัน และอาจเกิดความสับสน ดังนั้นการใช้ทักษะใน
การสรุปก็คือการพยายามรวบรวมสิ่งที่พูดกันไปแล้วนั้นให้เป็นประโยคเดียว โดยครอบคลุมในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่ได้สนทนาในแต่ละตอนของการสนทนา โดยการสรุปจําเป็นต้องอาศัยความจําในเรื่องราวต่าง 
ๆ ที่พูดคุยกันมาเป็นอย่างดี  
 7. การเผชิญหน้า (Confrontation) การเผชิญหน้าเป็นกลวิธีหนึ่งที่ผู้ให้บริการปรึกษาจะ
บอกถึงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองต่อผู้ขอรับการปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือช่วยผู้รับ
การปรึกษาได้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดตลอดจนพฤติกรรมของตนเอง ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
มากขึ้น 

 8. การสนับสนุนให้กําลังใจ (Supportive Skill) 
     8.1 การแสดงความเห็นชอบ (Approval) เป็นกลวิธีหนึ่งที่จะให้กําลังใจแก่ผู้รับการ

ปรึกษาท่ีจะดําเนินวิธีการแก้ไขป๎ญหาต่อไป ผู้ให้บริการปรึกษาสามารถใช้คําพูดหรือกิริยาท่าทางที่จะ
แสดงให้ผู้ขอรับการปรึกษารู้ว่าผู้ให้บริการปรึกษาเห็นชอบด้วยกันกับวิธีการของผู้รับการปรึกษา 

     8.2 การให้ความมั่นใจ (Assurance) เมื่อผู้ขอรับการปรึกษาแสดงทัศนะหรือโครงการต่อ
ผู้ให้บริการปรึกษาและผู้ให้บริการปรึกษามั่นใจว่าทัศนะหรือโครงการนั้นถูกต้องและได้ผลดีจริง ผู้
ให้บริการปรึกษาจะแสดงออกเพ่ือเป็นการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับการปรึกษา 

9. การตกลงใจร่วมกันและการยืนยันในข้อตกลง (Decision-making Confirming) เป็นการ
ตกลงใจร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษากับผู้ขอรับการปรึกษาว่า ผู้ขอรับการปรึกษาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปมากน้อยเพียงใด โดยมีการวางแผนและรูปแบบในการปฏิบัติร่วมกัน พร้อม
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ทั้งมีการยืนยันในข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษากับผู้รับการปรึกษา เพ่ือทําให้ผู้รับการ
ปรึกษาเกิดความรับผิดชอบในข้อตกลงนั้น 
 10. การท้าทาย (Challenge) เป็นกลวิธีอีกชนิดหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาต้องใช้
ความตั้งใจมากขึ้นในการแก้ป๎ญหา แต่ในเวลาเดียวกันกลวิธีดังกล่าวอาจสร้างความกังวลใจแก่ผู้ขอรับ
การปรึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 
 11. การไม่ยอมรับ (Rejection) เป็นกลวิธีที่ผู้ให้บริการปรึกษาจะต้องใช้ เมื่อเห็นว่าผู้ขอรับ
การปรึกษาแสดงความคิดเห็นที่ผิดไปจากความเป็นจริง หรือแสดงออกถึงความคิดที่เพ้อฝ๎นมาก
เกินไป ผู้ ให้บริการปรึกษาจะแสดงการไม่ยอมรับเพ่ือพึงให้ผู้ขอรับการปรึกษาเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดใหม่ 
 

การให้บริการปรึกษาในสถานการณ์วิกฤต (Crisis Counseling) 
การให้บริการปรึกษาในสถานการณ์วิกฤต ได้มีนักวิจัย คือ แบรมเมอร์ (Brammer, 1973) 

ได้ให้ความสําคัญไว้สรุปได้ดังต่อไปนี้  
 แบรมเมอร์ (Brammer, 1973 อ้างถึงใน พรรณราย ทรัพยะประภา, 2527) กล่าวไว้ว่า 
“สถานการณ์วิกฤตคือสภาพของการกระจัดกระจาย (State of disorganization) ซึ่งผู้มาขอปรึกษา
ได้เผชิญกับความคับข้องใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในชีวิตที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อเขา หรือเผชิญ
กับการแตกแยกอย่างลึกซึ้งของวงจรชีวิตของเขา และมีความยุ่งยากที่จะดําเนินการเกี่ยวกับ
ความเครียดต่าง ๆ ของเขา โดยไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้” สถานการณ์เช่นนี้ย่อมจะต้องได้รับ
การตอบสนองโดยเฉพาะจากผู้ปรึกษาเพ่ือดําเนินการช่วยเหลือผู้ขอรับการปรึกษาผู้ปราศจาก
ความสามารถดังกล่าว 
 สถานการณ์วิกฤตได้แก่สภาพการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ คือ ความพยายามที่จะฆ่าตัวตาย การ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ความตายของคนที่รัก การหย่าร้าง การเจ็บปุวยต้องเข้าโรงพยาบาล การ
โยกย้ายงาน การมีสมาชิกใหม่ในครอบครัว การตกงาน การติดคุกติดตาราง การเสื่อมสมรรถภาพทาง
เพศ การปลดออกรับบํานาญ การติดยาเสพติด และป๎ญหาการเงิน แต่ไม่ว่าลักษณะของวิกฤตการณ์
จะเป็นลักษณะใด ๆ ก็ตาม หน้าที่ของผู้ให้บริการปรึกษาก็คือการยอมรับสถานการณ์นั้นก่อน และ
ดํารงรักษาหลักส่วนตัวและความมั่นใจในตนเอง ความเชื่อมั่นชนิดนี้จะช่วยลดความวกตกกังวลของผู้
มาขอปรึกษาในฐานะที่ผู้ปรึกษาได้แสดงออกซึ่งความรับผิดขอบให้แก่ผู้ขอรับการปรึกษาในขณะนั้ น 
จากการสร้างความเชื่อมั่นและ การช่วยสร้างความหวังให้แก่ผู้มาขอรับการปรึกษานี้ ผู้ให้บริการ
ปรึกษาก็จะสามารถดําเนินการกับสถานการณ์ในขณะนั้น และต่อไปในอนาคตก็จะสามารถช่วยพัฒนา
ผู้มาขอรับการปรึกษาได้ 
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องค์ประกอบของการให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤต 
สําหรับความหมายและองค์ประกอบของการให้บริการปรึกษาในสถานการณ์วิกฤต ได้มีผู้ให้

ความหมายไว้ คือ เชอรี่ เคนดร้า (Cherry, 2016) กล่าวถึงภาวะวิกฤต และองค์ประกอบของการ
ให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤต ดังนี้ 

ภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ไม่เพียงแต่สร้างความเจ็บปวดทางด้าน
จิตใจต่อบุคคลเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการตอบสนองของบุคคลต่อสถานการณ์นั้น  เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตนี้ สามารถมีได้ตลอดชีวิตของคน จากอุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต (เช่น ความ
ยากจน) ไปกระทั่ง เหตุการณ์ที่เป็นความหายนะตามธรรมชาติ เช่น  การจากไปของคนรัก การ
ให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤต เป็นการเยียวยารักษาอย่างหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลต่อสู้กับภาวะวิกฤตโดย
การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน 

การให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤตมีเปูาประสงค์ในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้เวลา 
2–3 สัปดาห์เท่านั้น ความสําคัญก็คือว่า การให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤตไม่ใช่จิตบําบัด 
(Psychotherapy) การรักษาในภาวะวิกฤตเน้นที่ การลดความเครียดจากสภาวะเหตุการณ์ให้น้อยลง 
ให้การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ และช่วยให้บุคคลใช้กลยุทธ์ในการจัดการกับป๎ญหาในขณะป๎จจุบัน 

การให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤตคล้ายกับจิตบําบัด คือ เกี่ยวข้องกับการประเมิน การ
วางแผน และการบําบัดรักษา แต่ทว่าขอบข่ายโดยทั่วไปของการให้บริการปรึกษาภาวะวิกฤตมีความ
เฉพาะเจาะจงมากกว่า ในขณะที่ จิตบําบัดเน้นย้ําที่ข้อมูล และประวัติของผู้ขอการปรึกษาที่กว้างกว่า 
การประเมินและปฏิบัติการรักษาของภาวะวิกฤตเน้นสถานการณ์ในป๎จจุบัน ที่ประกอบด้วยความ
ปลอดภัยและความต้องการในขณะนั้น 

ในขณะที่มีรูปแบบการบําบัดรักษามีเป็นจํานวนมากนั้น องค์ประกอบพ้ืนฐานจํานวนมากของ
การให้บริการปรึกษาจะสอดคล้องกับหลายทฤษฎีของการให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤต กล่าวคือ 

1. ประเมินสถานการณ์การให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤตเกี่ยวข้องกับการประเมิน
สถานการณ์ป๎จจุบันของผู้ขอรับการปรึกษา การประเมินนี้เกี่ยวกับทักษะการฟ๎ง การถามคําถาม และ
การพิจารณาความต้องการของบุคคลในการจัดการกับป๎ญหาวิกฤตที่มีประสิทธิภาพ 

2. ให้การศึกษา บุคคลที่ประสบป๎ญหาในภาวะวิกฤตต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะในป๎จจุบัน
ของเขา และขั้นตอนต่าง ๆ ที่เขาสามารถลดอันตรายให้เหลือน้อยที่สุด ในระหว่างการให้บริการ
ปรึกษาภาวะวิกฤต ผู้ช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตมักช่วยให้ผู้ขอรับการปรึกษาเข้าใจว่าปฏิกิริยาของ
เขาเป็นเรื่องปกติและดํารงอยู่ชั่วคราวเท่านั้น ในขณะที่สถานการณ์ดูเหมือนทั้งร้ายแรงและไม่มีทีท่า
ว่าจะสิ้นสุดต่อบุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤตนั้น แต่เปูาหมายก็คือช่วยให้ผู้ขอรับ  การปรึกษามองเห็นว่า
ในที่สุดแล้ว เขาหรือเธอต้องสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติของชีวิตได้ 
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3. ให้การสนับสนุน ในระหว่างอยู่ในภาวะวิกฤต การช่วยให้บุคคลพัฒนาเป็นอิสระจากการ
พ่ึงพาผู้อ่ืนเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก ซึ่งตรงกันข้ามกันการพ่ึงพาผู้อ่ืนแบบไม่คิดอะไร การสร้าง
สัมพันธภาพแบบนี้จะช่วยให้บุคคลเกิดความเข้มแข็งและมีอิสระมากข้ึน 

4. การพัฒนาทักษะการจัดการ 
   นอกจากการให้การสนับสนุนแล้ว ผู้ ให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤตจะช่วยพัฒนาทักษะ

การจัดการกับภาวะวิกฤตในขณะป๎จจุบันนั้นด้วย ซึ่งหมายถึงการช่วยให้ผู้ขอรับการปรึกษาสํารวจ
ทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ไขป๎ญหาของเขา   ฝึกใช้เทคนิคในการลดความเครียด และส่งเสริมการคิด
ในเชิงบวก กระบวนการนี้ไม่ใช่การสอนทักษะเหล่านั้นให้ผู้ขอรับ   การปรึกษา แต่เป็นการช่วยให้ผู้
ขอรับการปรึกษายืนหยัดที่จะใช้ทักษะเหล่านั้นในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตให้แก่ครูที่ปรึกษา 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เป็นป๎ญหากับความเครียดของวัยรุ่น 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นก่อนและหลังของครูที่ปรึกษา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ หลังการเข้ารับการปรึกษาลดลง 
 2. ทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตของครูที่ปรึกษาหลังการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม 
 3. พฤติกรรมที่เป็นป๎ญหากับความเครียดของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์กันทางสถิติ โดยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 4. ทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นก่อนและหลังการให้บริการของครูที่ปรึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
   ขอบเขตการวิจัย 

  ขอบเขตการวิจัยนี้ดําเนินการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2560 
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   ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1. ครูที่ปรึกษานักเรียนที่อยู่ในภาวะวิกฤตในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตอําเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน 4 โรง คือ (1) โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม (2) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงใหม่ (3) โรงเรียนบ้านแม่สา และ (4) โรงเรียนบ้านศาลา  
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ีอยู่ในภาวะวิกฤตในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตอําเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 4 โรงเรียน คือ (1) โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม (2) โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์เชียงใหม่ (3) โรงเรียนบ้านแม่สา และ (4) โรงเรียนบ้านศาลา 
 
 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ครูที่ปรึกษานักเรียนที่อยู่ในภาวะวิกฤตโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 4 โรง รวมจํานวน 12 คน (โดยความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ)  
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ในภาวะวิกฤตโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขต
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 4 โรง รวมจํานวน 25 คน วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยครูที่ปรึกษาแต่ละคนพิจารณานักเรียนทีรับผิดชอบที่อยู่ในภาวะ
วิกฤตในชั้นเรียนของตนเอง จํานวน 2 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 1)  แบบวัดความเครียดของ
วัยรุ่น (SPST-20) 2) แบบสํารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) และ 3) แบบประเมินการฝึกอบรมการให้การ
ปรึกษาวัยรุ่นในภาวะวิกฤต 

 
 วิธีการเก็บข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะผู้วิจัยขอให้ครูที่ปรึกษานักเรียนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแต่ละคน สํารวจป๎ญหา
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่แต่ละคนเลือกไว้ จํานวน 2 คน โดยใช้แบบสํารวจพฤติกรรมเด็ก 
(TYC)  
 2. ครูที่ปรึกษานักเรียนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแต่ละคน ให้นักเรียนจํานวน 2 คนทําแบบวัด
ความเครียดของวัยรุ่น (SPST-20)  
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 3. ให้ครูที่ปรึกษาเข้ารับการฝึกอบรมทักษะการให้การปรึกษานักเรียนที่อยู่ในภาวะวิกฤต 
จํานวน 2 วัน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการให้การปรึกษาเด็กในภาวะวิกฤต (ลัดดาวรรณ ณ ระนอง, 
2560) 
 4. ให้ครูทําแบบประเมินการฝึกอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นในภาวะวิกฤต ก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 5. ให้ครูที่ปรึกษานักเรียนที่อยู่ในภาวะวิกฤตตามการประเมินป๎ญหาพฤติกรรมของนักเรียน 
ในระยะติดตามผล โดยใช้แบบสํารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) และแบบวัดความเครียดของวัยรุ่น (SPST-
20) 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และทดสอบก่อนและหลังการฝึก (t-test) 
 
ผลการวิจัย  
1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น ตามแบบสํารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) แสดงใน

ตาราง 1 - 3 
 
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตตามแบบสํารวจพฤติกรรมเด็ก 
(TYC) 
 

เพศ n X  S.D. ระดับปัญหา 

ชาย 13 5.00 0.00 มีป๎ญหา 
หญิง 12 4.25 0.27 มีป๎ญหา 

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า ป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตตามแบบสํารวจ
พฤติกรรมเด็ก (TYC) นักเรียนจํานวน 25 คน อยู่ในระดับมีป๎ญหา (Clinical Range) ทั้งเพศชาย 
และเพศหญิง โดยเพศชายพบว่า จํานวน 13 คน   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และเพศหญิง จํานวน 
12 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
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ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความเครียดของเด็กวัยรุ่นจากแบบวัดความเครียด (SPST-20) 
 

เพศ n X  S.D. ระดับความเครียด 

ชาย 13 4.15 0.12 มาก 
หญิง 12 3.11 0.15 ปานกลาง 

 จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมเด็กวัยรุ ่นที ่อยู่ในภาวะวิกฤตจะมีระดับ
ความเครียดมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 โดยพบว่า เด็กวัยรุ่นชายจะมีความเครียดระดับมากส่วน
วัยรุ่นหญิงมีความเครียดระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 
 
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่มีป๎ญหากับความเครียดของ
วัยรุ่น 
 
 ปัญหาพฤติกรรม (TYC) ความเครียด (SPST-20) 

ปัญหาพฤติกรรม (TYC)  Person Correlation 
                              Sig. (2-tailed) 
                              N 

1 
 

25 

.588* 
.004 
25 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างป๎ญหาพฤติกรรม 

(TYC) และความเครียด (Strain) ของวัยรุ่นชายและหญิงมีค่าเท่ากับ .588 ซึ่งมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05 แสดงว่า พฤติกรรมที่มีป๎ญหาของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียด 
2. ผลการฝึกทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตของครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว 

(ดังตาราง 4–5) 
 
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 

 

รายการบริการปรึกษา ระยะเวลาฝึกอบรม n X  S.D. 

       การนําเข้าสู่การสนทนา ก่อนการฝึกอบรม 
หลังการฝึกอบรม 

12 2.50 
4.17 

1.087 
.718 

       การฟ๎ง ก่อนการฝึกอบรม 
หลังการฝึกอบรม 

12 2.67 
4.17 

.888 

.718 
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รายการบริการปรึกษา ระยะเวลาฝึกอบรม n X  S.D. 

       การให้ข้อมูล ก่อนการฝึกอบรม 
หลังการฝึกอบรม 

12 2.42 
4.08 

.900 

.900 
       การสะท้อนความรู้สึก ก่อนการฝึกอบรม 

หลังการฝึกอบรม 
12 2.58 

4.25 
.996 
.965 

       การตีความ ก่อนการฝึกอบรม 
หลังการฝึกอบรม 

12 2.50 
4.08 

.905 

.900 
       การสรุป ก่อนการฝึกอบรม 

หลังการฝึกอบรม 
12 2.75 

4.08 
1.138 
.996 

       การสนับสนุนให้กําลังใจ ก่อนการฝึกอบรม 
หลังการฝึกอบรม 

12 2.92 
4.50 

1.084 
.674 

       การเผชิญหน้า ก่อนการฝึกอบรม 
หลังการฝึกอบรม 

12 2.83 
4.42 

1.030 
.793 

       การท้าทาย ก่อนการฝึกอบรม 
หลังการฝึกอบรม 

12 2.67 
4.08 

1.073 
.900 

       การตกลงร่วมใจกันและการ  
       ยืนยันในข้อตกลง 

ก่อนการฝึกอบรม 
หลังการฝึกอบรม 

12 2.75 
4.17 

1.138 
.937 

 
 จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะ
วิกฤตให้แก่ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวก่อนและหลังการฝึกอบรมมีความแตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ย
ของกระบวนการให้การปรึกษาฯ หลังการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการให้การปรึกษาในทุกคู่ 
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ตาราง 5  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกระบวนการให้การปรึกษาวัยรุ่นใน
ภาวะวิกฤตก่อนและหลัง การฝึกของครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว 
 

รายการเปรียบเทียบ t df. Sig. (2-tailed) 

       การนําเข้าสู่การสนทนา 8.864** 11 .000 
       การฟ๎ง 6.514** 11 .000 
       การให้ข้อมูล 8.864** 11 .000 
       การสะท้อนความรู้สึก 11.726** 11 .000 
       การตีความ 10.652** 11 .000 
       การสรุป 7.091** 11 .000 
       การสนับสนุนให้กําลังใจ 8.204** 11 .000 
       การเผชิญหน้า 10.652** 11 .000 
       การท้าทาย 9.530** 11 .000 

การตกลงร่วมใจกันและการยืนยันในข้อตกลง 7.340** 11 .000 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกระบวนการ
ให้การปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตก่อนและหลังการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (p < .01) ทุกรายการเปรียบเทียบของครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว 
 
 

 
ภาพ 1 วิทยากรอบรมครูให้บริการปรึกษา เรื่อง “บริการปรึกษาวัยรุ่นภาวะวิกฤต” 
          รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) 
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ภาพ 2 ครูให้บริการปรึกษาวัยรุ่นภาวะวิกฤตของนักเรียนที่แต่ละคนเลือกไว้ จํานวน 2 คน 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุป  

1. ป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตตามแบบสํารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) อยู่ในระดับมี
ป๎ญหา  

(Clinical Range) ทั้งเพศชาย และเพศหญิง  
2. จากการศึกษาความเครียดของวัยรุ่น พบว่า ความเครียดของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะ

วิกฤตอยู่ในระดับมาก 
3. ป๎ญหาและระดับความเครียดของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กันทางบวก 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4. ทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตของครูที่ปรึกษาก่อนและหลังการ

ฝึกอบรมมีความแตกต่างกัน โดยทักษะการให้บริการปรึกษาฯหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 
 อภิปรายผล  

จากข้อค้นพบสามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การศึกษาป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤต พบว่า วัยรุ่นอยู่ในระดับมีป๎ญหา (Clinical 
Range) ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าครูให้บริการปรึกษาวัยรุ่นภาวะวิกฤต
ของนักเรียนที่แต่ละคนเลือกไว้ จํานวน 2 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีป๎ญหาทั้งหมด ซึ่งก็จะแล้วแต่ว่า
เป็นป๎ญหาเกี่ยวกับอะไร ซึ่งผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับที่นักการศึกษา ได้แก่ สุธีรพันธุ์ 
กรลักษณ์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมประสบป๎ญหานานัปการ ตั้งแต่ป๎ญหา
เล็กน้อยไปจนกระทั่งถึงป๎ญหาที่เป็นวิกฤตของชีวิต มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และ
ความสําคัญสูงสุดที่จะทอดทิ้งมิได้ ดังนั้นการให้บริการปรึกษา (Counseling service) นับเป็นหัวใจ
ของการแก้ป๎ญหาให้คนพ้ืนจากทุกข์ในระดับหนึ่งได้ และถือได้ว่าเป็นการให้บริการที่สําคัญของการ
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แนะแนว “ศิลปะในการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันให้ค้นพบ รู้จัก เข้าใจ ยอมรับและพัฒนาตนเอง 
การแสดงออกถึงความห่วงใยเอ้ืออาทร ความเอาใจใส่ ความเมตตาปราณี การเกื้อกูลช่วยเหลือ ความ
จริงใจ การรับรู้ทุกข์ การร่วมทุกข์ เป็นที่ระบายทุกข์ การช่วยเหลือให้มนุษย์สามารถพ่ึง และ
ช่วยเหลือตนเองได้ อีกทั้ง มาสโลว์ (Maslow) เชื่อว่า คนเราจะมีความต้องการพ้ืนฐานมากที่สุดเมื่อ
ได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจในขั้นนั้น และจะเกิดแรงจูงใจที่สูงขึ้นไปได้อีกตามลําดับขั้น ได้แก่ 
1) ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) 2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety  
Needs)  3) ความต้องการทางสังคม (Social  Needs) 4) ความต้องการความภูมิใจ (Esteem 
Needs)  5) ความต้องการสมหวังในชีวิต (Self Actualization Needs) (วิญํู  พูลศรี,ประพันธ์ 
สุทธาวาสบุญเลิศ คําป๎น และญาณินท์ คุณา, 2559)  ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับที่ ประดินันท์  อุปร
มัย และลัดดาวรรณ  ณ ระนอง  2553 , หน้า 10-12) ได้สรุปเกี่ยวกับผู้ให้การปรึกษาควรมี
คุณลักษณะส่วนตัวทั้งด้านความรู้  ได้แก่ มีความรู้รอบเกี่ยวกับแหล่งวิทยาการและสถานประกอบการ
ต่าง ๆ ที่สามารถให้ข้อมูลที่จําเป็นแก่ผู้รับการปรึกษาได้ ด้านทักษะมีทักษะในการให้การปรึกษาทุก
ขั้นตอน ทั้งแบบเป็นรายบุคคล แบบกลุ่มและปรึกษาครอบครัวและเจตคติ คือ แบ่งป๎นความ
รับผิดชอบร่วมกับผู้รับการปรึกษาในฐานะผู้ร่วมให้ข้อมูลหรือในแนวทางการคิด ไม่ใช่รับผิดชอบใน
การตัดสินใจ  นอกเหนือจากคุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษาทั้ง 3 ด้านดังกล่าวมาแล้วนั้นยังมีเงื่อนไข
ที่จําเป็นผู้ให้การปรึกษาต้องมีโดยเฉพาะแก่ ผู้ประสบภาวะวิกฤตควรจะต้องมีโดยเงื่อนไขที่จําเป็นมี 3 
ประการ  และผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับเงื่อนไขนี้  คือ  คาร์ล  โรเจอร์ส  นักจิตวิทยาผู้ให้กําเนิดทฤษฎีการ
ปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง  เงื่อนไข 3 ประการจําเป็นที่ผู้ให้การปรึกษาต้องมี  ได้แก่  

1. ความเข้าอกเข้าใจ  (Empathy Understanding) 2. ความจริงแท้  (Genuineness) และ 
3. การมองทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard) (คมเพชร  ฉัตรศุภกุล และ
ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์ (2547, หน้า 10-14) 
 2. การพัฒนาทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตโดยครูผู้ให้บริการปรึกษา 
พบว่า หลังการฝึก อบรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการให้การปรึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ครูที่ให้การศึกษามีทั้งที่เป็นครูที่ปรึกษา และครูแนะแนว ซึ่ง
สมัครใจเข้าร่วมโครงการฝีกอบรม ทั้งนี้พ้ืนฐานด้านการให้การปรึกษาของครูทั้ง 2 กลุ่มนี้ อาจจะมีไม่
เท่ากัน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสําหรับการเรียนการสอนที่เลือกใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ก็
อาจจะมีไม่เพียงพอ จึงได้มีการจัดฝึกอบรมให้การปรึกษาครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ลัดดาวรรณ ณ 
ระนอง (2560: 69-70) ได้สรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ไว้ได้แก่ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข
แบบคลาสสิค (Classical Conditioning) ของพาฟลอฟ 2) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขด้วยการกระทํา 
(Operant Conditioning Theory) ของสกินเนอร์ 3) ทฤษฎีการเรียนรู้ความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
(Thorndike's Connectionism Theory) ของธอร์นไดค์  4) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่อง 
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(Contiguous Conditioning) ของกัทธรี 5) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเสริมแรง (Hull's Systematic 
Behavior Theory) ของฮัลล์ (Hull) 6) ทฤษฎีกฎการเรียนรู้หลักการเรียนรู้ของทฤษฎีกลุ่ม (Gestalt 
Theory) ของเกสตัลท์ (Gestalt) 7) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสนาม ( Lewin's Field Theory) ของเล
วิน (Lewin)  8) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเครื่องหมาย (Sign Theory) ของทอลแมน (Tolman) 9) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางป๎ญญาสังคม (Social Learning Theory) ของแบนดูร่า (Bandura) ทําการ
อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤต สอดคล้องกับวิธีการส่งเสริม
แรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ (วิญํู  พูลศรี , ประพันธ์ สุทธาวาส, บุญเลิศ คําป๎น 
และญาณินท์ คุณา, 2559) ผลการวิจัย พบว่า การแข่งขันระหว่างหมู่ต่อหมู่ (กลุ่มคละเก่ง ปานกลาง 
อ่อน) ที่มีพฤติกรรมเชิงบวกด้านการเพียรพยายาม (Persistence) และการจูงใจสําหรับนักเรียน เช่น 
มีกําลังใจในการทํางานยิ่งขึ้น จะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการให้บริการปรึกษาเป็นอย่างดี 
ผลการวิจัยพบว่า การสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยใช้วิธี Time Out เพ่ือช่วยให้
เด็กฝึกการควบคุมตนเอง จากประเด็นดังกล่าว พบว่า มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับการ
เรียนการสอนมากที่สุด ได้แก่ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอร์ รองลงมาคือ 
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค และทฤษฎีการเรียนรู้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์น
ไดค์ (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  จังหวัดเชียงใหม่, 2558) ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับที่ ประดินันท์  
อุปรมัย  และลัดดาวรรณ  ณ ระนอง  (2553, หน้า 10-12)  สังเคราะห์ได้ว่า  ผู้ให้การปรึกษาควรมี
บทบาททั้งก่อนการให้การปรึกษา  ระหว่างการให้การปรึกษา และหลังจากการให้การปรึกษา ได้แก่ 
เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และระเบียบสะสมอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สะดวกใช้ประโยชน์ประกอบการ
ให้บริการปรึกษา ตลอดจนเป็นนักฟ๎งที่ดี และประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งใน
คณะที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับการปรึกษา  เพราะการช่วยเหลือแก่ผู้รับการปรึ กษานั้นผู้ให้การ
ปรึกษาไม่สามารถดําเนินการได้โดยลําพังผู้เดียว  เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. ควรมีการจัดบริการปรึกษาวัยรุ่นในภาวะวิกฤตให้ได้รับการเผยแพร่เพ่ือที่จะได้เป็นที่รู้จัก
ในชุมชนมากยิ่งขึ้น 
 2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับป๎ญหาของวัยรุ่นและ
ร่วมมือกันแก้ไขป๎ญหาของวัยรุ่นมากข้ึน 
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 3. ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นควรมีทักษะในการให้บริการปรึกษาและการ
ช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีป๎ญหาในภาวะวิกฤตได้อย่างประสิทธิภาพ 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการจัดฝึกอบรมการบริการปรึกษาวัยรุ่นในภาวะวิกฤตให้กับครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
 2. ควรมีการสนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวได้รับบริการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการให้การปรึกษา ตลอดจนการฝึก Sensitivity Training 
 3. ควรมีการสนับสนุนให้มีงานวิจัยด้านการแนะแนวและการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ ถนนช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50300 และหน่วยงานสนับสนุน  
ได้แก่ สถาบันวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร 0-53-88-0-5388-
5501/ 0-5388-5509 http://www.office.cmru.ac.th/edu ตลอดจนวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการปรึกษาในภาวะวิกฤต ได้แก่ รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และโรงเรียนแม่
สา ตลอดจนวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนผู้ช่วยวิทยากรในการ
จัดฝึกอบรม ณ โรงแรมเมอร์เคียวอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
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การประเมินภาพถ่ายอาหารยั่วน้ําลาย 
The Evaluation of Food Porn Photos 

ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช*  กิติวัฒน์ กิติบุตร  กนกพร  เอกกะสินสกุล   
อาจารย์ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินภาพถ่ายอาหารน้ําปูแจ้ห่ม โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพ
อาหารยั่วน้ําลาย ถ่ายภาพอาหารที่ปรุงจากน้ําปู 2 ลักษณะคือ อาหารพ้ืนเมืองดั้งเดิมและอาหารแนว
ฟิวชัน จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่าง 200 คนประเมินภาพถ่ายโดยใช้แบบสอบถาม  ผลการศึกษาความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อภาพถ่ายอาหารพบว่า ภาพถ่ายอาหารมีความสวยงาม ทําให้เกิดความรู้สึก
อยากรับประทานอาหารเมนูตามภาพถ่าย ผู้ชมภาพเห็นด้วยว่าน้ําปูเป็นอาหารที่สามารถสื่อให้เห็นถึง
การถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวแจ้ห่ม และเมนูอาหารน้ําปูสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับมาก  
คําสําคัญ อาหารท้องถิ่น, อาหารฟิวชัน, น้ําปูแจ้ห่ม, ภาพอาหารยั่วน้ําลาย 
 

Abstract 
This research aimed to evaluate food photographs of Jaehom‖s crab chili paste. 

The food porn technique was used to take photos of 2 types of food: traditional 
local food and fusion food. The photos were evaluated by a sample of 200 people 
using questionnaires. The opinion survey carried out in relation to the crab chili paste 
food porn photos revealed that the food photos were considered beautiful, and that 
the photos aroused appetite. Participants also agreed that crab chili paste dishes can 
be used as a means of cultural identification as well as used to promote cultural 
tourism to the high level. 
Key words: local food; fusion food, Jaehom‖s crab chili paste, food porn 
 
บทนํา  

อาหารท้องถิ่นเป็นจุดสนใจอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เพราะอาหารท้องถิ่นเป็นทางเลือกหนึ่งของคนไทยที่จะแสวงหาสิ่งที่ดีงามหวนกลับคืนสู่ธรรมชาติ 
อาหารท้องถิ่น อาหารพ้ืนเมืองหรืออาหารพ้ืนบ้านไทยไม่เพียงแต่มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อม 
หลากหลายรส แต่ยังเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาของคนไทย 
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 อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง มีทุนทางวัฒนธรรมหลายประการที่สามารถพัฒนาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีผลิตภัณฑ์น้ําปูซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นเป็นหนึ่งในจุดขาย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงประสานความร่วมมือกับ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือหาวิธีผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงดูดใจนักท่องเที่ยว โดยเน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้ําปูซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของ
อาหารพื้นเมือง เช่น แกงหน่อไม้ ส้มตํา ขนมจีน ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแห่งนี้ แต่เนื่องจากน้ําปู
เป็นอาหารที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ จึงทําให้มีสีสันยังไม่ดึงดูดใจให้รับประทาน นอกจากนั้นแล้วการ
นําเสนอเรื่องราวของอาหารที่ใช้น้ําปูเป็นส่วนผสมทีย่ังไม่ได้ถูกออกแบบให้ดึงดูดความสนใจ คณะวิจัย
ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์จึงเห็นว่า ควรมีการนําเทคนิคการ
ถ่ายภาพอาหารเข้ามาใช้ประกอบการเผยแพร่ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเห็นภาพแล้วเกิดความสนใจและ
อยากทดลองรับประทาน และท้ายสุดเกิดความต้องการซื้อสินค้าในที่สุด 

ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือนําความรู้ด้านการถ่ายภาพมาใช้ในการสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์อาหารท้องถิ่นน้ําปูแจ้ห่ม เพ่ือจะนําไปใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือประเมินภาพถ่ายอาหารน้ําปูแจ้ห่ม โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพอาหารยั่วน้ําลาย 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยเรื่องนี้มีแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ทฤษฎีความสัมพันธ์อาหาร การสื่อสาร วัฒนธรรม 

                 รัตติกาล  เจนจัด (2556) นําเสนอความสัมพันธ์ของอาหารในมิติต่าง ๆ อาทิ 
โภชนาการ วัฒนธรรม สุขภาพ ภูมิป๎ญญา สอดคล้องกับการศึกษาของ ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช และ
คณะ (2560) ในการวิจัยเรื่อง “การเล่าเรื่องอาหารท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษาน้ําปูแจ้ห่ม” ซึ่งสะท้อนให้เห็นความ สัมพันธ์ของอาหาร การสื่อสาร วัฒนธรรม ได้ดังนี้ 1) 
ด้านวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการกิน การประกอบอาหารซึ่งถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น 
เพราะอาหารท้องถิ่นคิดค้นกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและสืบทอดมาจนถึงยุคป๎จจุบัน 2) ด้านสุขภาพ 
อาหารท้องถิ่นหรืออาหารพ้ืนเมืองจะมีส่วนประกอบของวัตถุดิบพ้ืนบ้านพืชผัก สมุนไพร นอกจากนั้น
การรับประทานอาหารท้องถิ่น เช่น น้ําปู ปลาร้า น้ําพริก นิยมรับประทานกับผักชนิดต่าง ๆ ดังนั้น
การบริโภคอาหารชนิดนี้จึงส่งเสริมภาวะโภชนาการ และ 3) ด้านภูมิป๎ญญา ต้องใช้ภูมิป๎ญญาในการ
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ประกอบและถนอมอาหารของคนท้องถิ่น เช่น น้ําปู เป็นภูมิป๎ญญาของชาวเหนือที่จะขจัดปูนาอันเป็น
ศัตรูพืช (ข้าว) นอกจากนั้นการทําน้ําปูต้องมีเทคนิคในการทําเพ่ือให้เก็บไว้ได้นาน  
 ความสัมพันธ์ของอาหารท้องถิ่น การสื่อสาร และการส่งเสริมวัฒนธรรม สามารถนํามา
เขียนในรูปแบบจําลองได้ดังนี้  
          S ผู้ส่งสาร  = ผู้ประกอบการอาหาร กลุ่มแม่บ้าน  
 M สาร       = อาหารท้องถิ่นคือผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 C สื่อ        = สื่อประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายอาหารท้องถิ่น  
 R    ผู้รับสาร  = ลูกค้ากลุ่มเปูาหมาย นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

2. น้ําปูแจ้ห่ม  
  น้ําปูเป็นอาหารที่เกิดจากภูมิป๎ญญาของชาวบ้านในภาคเหนือ เป็นอาหารดั้งเดิมของชาว

ล้านนา ใช้ปรุงรสอาหารบางอย่างเช่นเดียวกับกะปิ ทําจากปูนาซึ่งสามารถเก็บได้ในเดือนกรกฎาคมถึง
สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงปลูกข้าวตลอดจนข้าวออกรวง น้ําปูสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 3 ปี แต่รสชาติยังคง
เหมือนเดิม 

ขั้นตอนการทําน้ําปูแจ้ห่ม มีข้ันตอนหรือวิธีการทําดังนี้ 
(1) เก็บปูจากทุ่งนา (1 ปีได้ปูประมาณ 20-30 กิโลกรัม) และนําไปล้างให้สะอาด 
(2) ตําปูพร้อมกับใบข่าและตะไคร้ให้ละเอียด (ปู 10 กิโลกรัมต่อข่าและตะไคร้ 0.2 

กิโลกรัม) 
(3) คั้นเอาแต่น้ําของปูที่ตําละเอียดแล้วและหมักไว้ 1 คืน 
(4) นําเอาน้ําปูที่หมักไว้ไปต้ม และท้ิงไว้ 3-4 วัน 
(5) นําไปเค่ียว ใช้เวลาประมาณ 1 วัน 
(6) ใส่เกลือลงไปเล็กน้อย 
(7) เคี่ยวจนเหนียวก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ 
เทคนิคการทําน้ําปู  
เริ่มเคี่ยวใช้ฟืนเพราะมีน้ําจํานวนมาก แต่พอเคี่ยวน้ําปูเริ่มขนเหนียวใช้ถ่านแทนเพราะ

หากไฟแรงไปจะทําให้น้ําปูไหม้  ใช้ใบข่าและตะไคร้เป็นส่วนผสมช่วยให้กลิ่นหอมและดับกลิ่นคาว 
หมั่นชิมบ่อย ๆ ว่ามีกลิ่นหอมพอหรือไม่ และตอนเคี่ยวก็ใส่เกลือลงไปแต่พอดีเพ่ือให้ได้รสชาติที่อร่อย 

การจัดจําหน่าย 0.1 กิโลกรัม ราคา 80 บาท  0.5 กิโลกรัม ราคา 400 บาท  และ 1 
กิโลกรัม ราคา 800 บาท 

การประกอบอาหาร น้ําปูสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น ตําน้ําพริก ตํา
ส้มโอ ตํามะละกอ และยําหน่อไม้ เป็นต้น แต่ในเรื่องของรายได้ไม่สามารถประเมินได้แน่นอน 
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เนื่องจากน้ําปูเก็บไว้ได้ค่อนข้างนาน ถ้าหากจําหน่ายภายใน 1 ปีอาจจะจําหน่ายไม่หมด สามารถเก็บ
ไว้จําหน่ายในปีถัดไปได้ 

3. การประชาสัมพันธ์อาหารท้องถิ่น 
การประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์อาหารท้องถิ่นหรือพ้ืนเมืองทําได้หลายวิธี นับตั้งแต่การ

ประชาสัมพันธ์พ้ืนฐานแบบบอกต่อกันปากต่อปาก การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ  เช่น การแสดง
ศิลปะการปรุงอาหารและแนะนําอาหารที่เป็นเอกลักษณ์มาออกบู้ธ การใช้ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ไม่ว่าจะเป็นการรายการโทรทัศน์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ซึ่งต้องอาศัยภาพอาหารเป็นตัวชูโรง นอกจากนั้น
ในป๎จจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวตลาดพ้ืนบ้านเพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
ในหลาย ๆ พ้ืนที่ รัฐจึงได้ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น การล่องเรือและแวะชิม
อาหารพื้นเมืองในตลาดน้ํา  ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนชาวบ้านจากการค้าขายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในชุมชนของ
ตน หรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชมวิถีชีวิตชุมชน เช่น ล่องเรือชมคลองมหาสวัสดิ์ ตลาด
นํ้าดอนหวาย เป็นตัวอย่าง (พสชนันท์ บุญช่วย, 2553) 

ในการประชาสัมพันธ์อาหารท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนที่
ชุมชนสามารถดําเนินการด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐมาช่วยประชาสัมพันธ์ 
ควรพัฒนาช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยส่งเสริมความร่วมมือกับคนในชุมชน ผู้ ขาย
ผลิตภัณฑ์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้ภาคี
ท่องเที่ยวและชุมชนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการประชาสัมพันธ์ และที่สําคัญต้องค้นหาเอกลักษณ์
ที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเพ่ือสร้างความแตกต่างจากตลาดอื่น 

4. อาหารฟิวชัน 
ฟิวชัน (fusion) มาจากรากศัพท์ของคํากิริยาว่า ―ฟิวส์‖ ( fuse) หมายถึงการรวมเข้าไว้

ด้วยกัน หากกล่าวถึง อาหารฟิวชัน (fusion food) หมายถึง อาหารที่ผสมผสานกันระหว่างวัตถุดิบ
และสไตล์อาหารตั้งแต่ 2 สัญชาติขึ้นไป เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง  โดยยัง
คํานึงถึงความลงตัวของรสชาติและการจัดแต่งหน้าตาของอาหารนั้น ๆ หรือมีผู้กล่าวว่าอาหารฟิวชัน
คือ “อาหารลูกครึ่ง” เป็นคําที่ใช้เรียกสูตรอาหารที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ตามร้านอาหารร่วมสมัย 
นอกจากนั้นยังหมายถึงการนําประเภทอาหารคาว-หวานมาผสานคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างดิบดี ใน
ขณะเดียวกันก็ได้แสดงทักษะการประดิษฐ์ตกแต่งอาหารอย่างสวยงาม หรือทําให้มีความงามของสีสัน
อาหารให้เหมาะสมกับลูกค้าที่แตกต่างกันและหลากหลายในด้านวัฒนธรรมการทานอาหาร ผลผลิต
จากการ ฟิวชันทางอาหารทําให้เกิดเมนูซึ่งมีชื่อแปลกหูรูปลักษณ์แปลกตา อาทิ แกะย่างกระเทียมจิ้ม
แจ่ว สปาเก็ตตี้ปลาอินทรีเค็ม พิซซ่าหน้าเขียวหวาน แฮมเบอร์เกอร์ลาบไก ่ข้าวป๎้นปลาทู แซนด์วิชหมู
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ย่าง หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์จี๊ดจ๊าด โรตีไส้พะแนงหมู ปลาแซลมอนผัดพริกขิง ก๋วยเตี๋ยวต้มโคล้ง เกี๊ยว
ปูครีมชีส ยําแอ้ปเปิ้ลเขียว  

แนวโน้มการเกิดอาหารฟิวชันสามารถแพร่ขยายไปในเมนูอาหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากเรา
ติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดน การรับวัฒนธรรมจากซีกโลกหนึ่งมาสู่อีกซีกโลกหนึ่งจึงไม่ใช่สิ่งที่
ยากอีกต่อไปด้วยสื่อต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ หรือแม้กระทั่งการ
เข้ามาเผยแพร่วัฒนธรรมของชนชาติตะวันตก เช่น  อเมริกัน อังกฤษ  ฝรั่งเศส ทําให้อาหารแต่ละชาติ
ได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมในการปรุงแต่งอาหาร และต่อมาได้มีการประยุกต์ดัดแปลงผสมผสาน
อาหารของชาติต่าง ๆ เกิดเป็นอาหารจานใหม่ขึ้น    

อาหารประเภทฟิวชันที่ประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยู่กับป๎จจัยต่าง ๆ อาทิ  ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าเปูาหมาย รูปแบบการเดินทาง เส้นทาง และ
ประสบการณ์ของกลุ่มลูกค้า ความช่ําชองทางการลิ้มรสอาหารของกลุ่มลูกค้า ตลอดจนความเปิด
กว้างของกลุ่มลูกค้าต่อประสบการณ์แปลกใหม่ในการรับประทานของกลุ่มลูกค้า  

5. การถ่ายภาพอาหาร 
ป๎จจุบันการถ่ายรูปภาพอาหารก่อนรับประทานกลายเป็นเรื่องปกติ หากร้านอาหารที่จัด

แต่งจานหรือหน้าตาอาหารออกมาได้อย่างน่ารับประทานแล้ว ก็จะทําให้ลูกค้าอดไม่ได้ที่จะหยิบ
โทรศัพท์มือถือหรือกล้องออกมาถ่ายภาพอาหารเก็บไว้แล้วกดแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ หากภาพ
อาหารที่ลงนั้นน่ารับประทานและยั่วน้ําลายมากเท่าใดก็จะได้รับการกดไลค์มากเท่านั้น ในทางตรง
ข้ามอาหารที่หน้าตาน่ารับประทานมากแต่ถ่ายไม่ดีภาพออกมามีสีสันไม่สวยงาม ก็ทําให้อาหารจาน
อร่อยนั้นดูไม่น่ารับประทานไปด้วย   

ภาพอาหารที่สวยอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต้องทําให้จําหน่ายได้ด้วย ป๎จจุบันมีอาชีพหนึ่งที่
มีความสําคัญต่อการสื่อสารอาหารก็คือนักสร้างภาพอาหาร ตัวอย่างเช่น SHAPE food design ซึ่ง
เป็นการรวมตัวกันของนักเรียนสายการออกแบบที่มีความรักในการรับประทานประกอบกับความ
สนใจเรื่องอาหาร มาทําหน้าที่สร้างภาพอาหารให้สวยงาม เพราะกว่าอาหารแต่ละจานจะถูกถ่ายภาพ
ออกมาให้สวยอย่างมืออาชีพต้องอาศัยการทํางานร่วมกันของช่างภาพ นักออกแบบ และทีมงาน
เบื้องหลัง (วรัญญา  เชาว์สุโข และป๎ญญวัฒน์  เอื้ออิฐผล, 2559) หลักการของนักสร้างภาพอาหารคือ
จัดแต่งอาหารให้ดูสวยงาม เพื่อให้คนเห็นแล้วอยากถ่ายรูปอาหารจานนั้น เพราะหากลูกค้ากดชัตเตอร์
ก็มีโอกาสจะกดแชร์ภาพต่อไป นั่นก็หมายถึงว่าภาพอาหารได้กลายเป็นภาพการประชาสัมพันธ์ในโลก
ออนไลน์ และกระตุ้นให้คนอยากมาที่ร้านและมาชิมอาหารจานนั้น ๆ เพราะการตลาดแบบปากต่อ
ปากมีความสําคัญมากในยุคการตลาดป๎จจุบัน  

ฟููด สไตลิสต์ (food stylist) จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการถ่ายภาพอาหาร 
ซึ่งต้องทํางานกับช่างภาพในการถ่ายภาพอาหารให้ออกมาสวยและน่าทานที่สุด จะต้องดูว่าควรใช้แสง
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แบบไหน ถ่ายจากมุมไหน อาหาร จาน และอุปกรณ์ตกแต่งไปด้วยกันหรือไม่  ฟููด สไตลิสต์ ทํางาน
ร่วมกับนิตยสาร รายการโทรทัศน์ การถ่ายภาพเมนูอาหาร หรืออาจกล่าวได้ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
อาหาร 

นอกเหนือจากการสร้างภาพอาหารโดย ฟููด สไตลิสต์ แล้ว การถ่ายภาพอาหารให้ดูน่า
รับประทานนั้น ป๎จจุบันมีคําที่ใช้สื่อความหมาย ได้แก่ food porn หมายถึง “การถ่ายภาพอาหารให้
ยั่วยวนชวนกิน” ซึ่งเทคนิคนี้น่าจะสามารถนํามาใช้กับเมนูอาหารท้องถิ่นน้ําปู เพ่ือทําให้น้ําปูดูน่า
รับประทาน เปลี่ยนภาพลักษณ์จากของเหลวข้นสีดํา ๆ ให้ดูน่ารับประทานและคงอัตลักษณ์แห่ง
วัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่าไว้ด้วย ตัวอย่างการจัดภาพอาหารและการถ่ายภาพอาหารให้ดูน่า
รับประทานแสดงในภาพที่ 1 
 

  ภาพที่ 1  ตัวอย่างการจัดภาพอาหารและการถ่ายภาพอาหารให้ดูน่ารับประทาน 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงนําไปสู่การออกแบบงานวิจัยเพ่ือสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ อาหารท้องถิ่น น้ําปู โดยใช้ภาพถ่ายอาหารเป็นสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยมีสมมติฐานว่าด้วยการใช้เทคนิคการถ่ายภาพอาหารแบบฟููดพอร์น จะช่วยทําให้ได้สื่อ
ประชาสัมพันธ์น้ําปูในรูปแบบของภาพถ่าย ที่ผู้ชมเห็นภาพแล้วเกิดความสนใจและอยากทดลอง
รับประทาน และสามารถนําไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอแจ้ห่ม
ต่อไป 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยเพ่ือสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ภาพอาหารท้องถิ่นน้ําปูโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
ยั่วน้ําลาย ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน มีขั้นตอนคือ  

1. ศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพอาหารยั่วน้ําลาย  
2. นําภาพถ่ายอาหารไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
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3. สร้างแบบสอบถามและทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 
4. ประเมินภาพถ่ายโดยใช้แบบสอบถาม  
 
1. การศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพอาหารยั่วน้ําลาย  

ใช้การถ่ายภาพอาหารที่ปรุงจากน้ําปู โดยจัดการถ่ายภาพเมนูอาหาร 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็น
ภาพถ่ายอาหารที่ปรุงตามเมนูพื้นบ้าน ณ ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตน้ําปู โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ช่วยในการ
ปรุงอาหาร จัดการตกแต่ง เพ่ือให้คณะผู้วิจัยถ่ายภาพ เมนูอาหารได้แก่ ตําส้มโอ ยําหน่อไม้ ขนมจีน
น้ําปู น้ําพริกหนุ่ม น้ําพริกน้ําปู ไข่ต้มราดซอสน้ําปู แกงเปรอะ (แกงหน่อไม้ใบย่านาง) และส้ มตํา 
ถ่ายภาพทั้งสิ้น 509 ภาพ ส่วนการถ่ายภาพครั้งที่สอง เป็นการถ่ายภาพอาหารที่ทําจากน้ําปูปรุงตาม
เมนูประยุกต์แนวฟิวชัน โดยอาศัยคณะวิจัยเป็นผู้จัดเตรียมส่วนผสม วัสดุ และปรุงอาหาร มีเมนู สเต็ก
หมูจิ้มแจ่วน้ําปู ทะเลลวกจิ้ม แซลม่อนย่างราดซ๊อสน้ําปู และส้มตําผลไม้ ถ่ายภาพทั้งสิ้น 315 ภาพ 

2. การนําภาพถ่ายอาหารไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  
   จากนั้นคัดเลือกภาพถ่าย แล้วนําภาพถ่ายอาหารมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ 

ภาพถ่ายเมนูอาหาร และสแตนดี้) ในงานมหกรรมเกษตรแฟร์เอื้องเหนือบาน ซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง วันที่ 8-14 มีนาคม 2560 โดยใช้ประกอบนิทรรศการในบู้ธของอําเภอแจ้ห่ม ซึ่งมีตัวแทน
กลุ่มน้ําปูมาออกร้านแสดงสินค้า 

    ตัวอย่างภาพถ่ายอาหารที่นําไปผลิตเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ แสดงในภาพที่ 2-4 
                                 

ภาพที่ 2 แซลมอนย่างราดซ๊อสน้ําปู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
                                            

 



 
 236 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

                                       ภาพที่ 3  ส้มตําผลไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       ภาพที่ 4  ทะเลลวกจิ้ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. สร้างแบบสอบถามและทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 
    สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินความสวยงามของภาพถ่าย และถามความคิดเห็นว่าการ
ถ่ายภาพแบบ food porn ทําให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกว่าอยากรับประทานอาหารหรือไม่ ภาพอาหารเมนู
ใดที่ดูแล้วน่ารับประทาน และอาหารที่ทําจากน้ําปูสามารถสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจน
สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้หรือไม่ โดยมีการหาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน ได้ค่า IOC =1.0 จากนั้นหาค่าความเชื่อมั่นได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.862  จึงสรุปได้ว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสูง 

4. ประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ 
    จากนั้นมีการประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ์ที่โดยให้นักศึกษาแจกแบบสอบถามสํารวจความ

คิดเห็นกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มาเยี่ยมชมบู้ธที่จัดแสดงภาพถ่ายอาหารน้ําปูแจ้ห่ม ในงานมหกรรมเกษตร
แฟร์เอ้ืองเหนือบาน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ที่มาเยี่ยมชม ระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 
2560 ได้แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 200 ชุด 
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ผลการวิจัย  
สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสื่อภาพถ่ายเพ่ือประชาสัมพันธ์  

เมนูอาหารน้ําปูแจ้ห่ม ได้ดังนี้  
 
ตารางที่ 1  แสดงความคิดเห็นต่อสื่อภาพถ่ายเพ่ือประชาสัมพันธ์อาหารน้ําปูแจ้ห่ม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย  (x  ) SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
น้ําปูเป็นอาหารทีส่ามารถสื่อให้เหน็ถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
     ท้องถิ่น ของชาวแจ้ห่ม 

4.41 0.66 มาก 

เมนูอาหารน้ําปูสามารถใช้เป็นผลติภัณฑ์ส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
     เชิงวัฒนธรรม 

4.37 0.69 มาก 

ความสวยงามของภาพถ่าย 4.34 0.61 มาก 
ความรูส้ึกอยากรับประทานอาหารเมนูตามภาพถ่าย 4.32 0.66 มาก 
ความน่าสนใจของสื่อประชาสัมพนัธ์นํ้าปูในภาพรวม 4.32 0.72 มาก 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ําปจูากสื่อประชาสัมพันธ์ 4.23 0.79 มาก 

 
จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากว่า น้ําปูเป็นอาหารที่สามารถสื่อให้เห็นถึง

การถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวแจ้ห่ม (x  = 4.41) เมนูอาหารน้ําปูสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (x  = 4.37) ภาพถ่ายมีความสวยงาม (x  = 4.34) มีความรู้สึก

อยากรับประทานอาหารเมนูตามภาพถ่าย (x  = 4.32) สื่อประชาสัมพันธ์น้ําปูในภาพรวมมีความ

น่าสนใจ (x  = 4.32) และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ําปูจากสื่อประชาสัมพันธ์ (x  = 4.23)  
 
ตารางที่ 2  แสดงผลจํานวนและร้อยละของเมนูอาหารน้ําปูที่เมื่อเห็นภาพแล้วอยากลองรับประทาน
มากที่สุด  
เมนูอาหาร จํานวนความคิดเห็น ร้อยละ 

ยําหน่อไม ้ 79 16.16 
ตําส้มโอ 78 15.95 
ส้มตํา 67 13.70 
ขนมจีน  58 11.86 
น้ําพริกหนุ่ม 52 10.63 
สเต็กหม ู 46 9.41 
ทะเลลวกจิ้ม 31 6.34 
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เมนูอาหาร จํานวนความคิดเห็น ร้อยละ 

ไข่ต้มราดซอสน้ําปู 31 6.34 
ปลาแซลม่อนย่าง 29 5.93 
แกงเปรอะ 18 3.68 
 489 100.00 

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ) 
 
 จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า เมนูอาหารน้ําปูที่เมื่อดูภาพแล้วอยากลอง
รับประทานมากที่สุด เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับหนึ่งยําหน่อไม้ (ร้อยละ 16.16) รองลง
ไปคือตําส้มโอ (ร้อยละ 15.95) ส้มตํา (ร้อยละ 13.70) ขนมจีน (ร้อยละ 11.86) น้ําพริกหนุ่ม (ร้อยละ 
10.63) สเต็กหมู (ร้อยละ 9.41) ทะเลลวกจิ้ม (ร้อยละ 6.34) ไข่ต้มราดซอสน้ําปู (ร้อยละ 6.34) ปลา
แซลม่อนย่างราดซอสน้ําปู (ร้อยละ 5.93) และแกงเปรอะ (ร้อยละ 3.68) ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้เทคนิคการถ่ายภาพอาหารท้องถิ่นน้ําปูเป็นวิธีการหนึ่งที่
ช่วยทําให้เมนูอาหารน้ําปูดึงดูดใจดูน่ารับประทาน  และกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากว่าน้ําปู
สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมนูอาหารที่มีส่วนผสมของน้ําปูที่เห็น
แล้วอยากรับประทานที่สุดสามอันดับแรกได้แก่ ยําหน่อไม้ ตําส้มโอ และส้มตํา ซึ่งเป็นเมนูเอกลักษณ์
ตามตํารับดั้งเดิมของอาหารพ้ืนเมืองที่นิยมรับประทานกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามภาพของ
เมนูอาหารที่นําน้ําปูไปเป็นส่วนประกอบที่ใช้การจัดแต่งอาหารเมนูใหม่ จาน และอุปกรณ์ตกแต่งอ่ืน 
ๆ ตามแบบอาหารฟิวชันอย่างสเต็กหมูราดซอสน้ําปู ปลาแซลมอนย่างราดซอสน้ําปู และทะเลลวกจิ้ม 
ก็ทําให้ผู้เห็นภาพเกิดความรู้สึกอยากรับประทานด้วยเช่นกัน  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยชนก ฉิมบ้านไร่ และรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (2558) ที่
ทําการศึกษาเรื่อง ศักยภาพอาหารพื้นเมืองและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารพ้ืนเมือง
จังหวัดน่าน ที่ได้อภิปรายผลว่า  ผู้ประกอบการร้านอาหารพ้ืนเมืองควรประกอบอาหารให้รสชาติของ
อาหารได้มาตรฐานและสม่ําเสมอ และคงเอกลักษณ์ตามตํารับดั้งเดิมของอาหารพ้ืนเมือง ไม่ควร
ปรับเปลี่ยนรสชาติตามกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อคงเอกลักษณ์ ของอาหารพ้ืนเมืองไว้ ซึ่งจากผลการศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจที่อาหารพ้ืนเมืองมีรสชาติที่เป็น
เอกลักษณ์ในระดับมากที่สุด และยังให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าต้องการที่จะรับประทานอาหารพ้ืนเมืองที่มี
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รสชาติดั้งเดิมอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามควรมีรายการอาหารพ้ืนเมืองที่หลากหลายชนิดเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม  

ดังนั้นด้วยกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นด้วยภาพถ่าย
อาหาร และการพัฒนาปรับปรุงเมนูอาหารน้ําปูจากเมนูอาหารพ้ืนเมืองเดิม ๆ ประเภทยําหน่อไม้ ตํา
ส้มโอ น้ําปูแจ้ห่มซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นสามารถปรับให้ทันสมัยได้ด้วยการดีไซน์เมนูอาหารแนวฟิวชัน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเพ่ือให้มีรายการอาหารพ้ืนเมืองหลากหลายชนิด
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่นิยมเมนูอาหารพ้ืนเมืองท้องถิ่นดั้งเดิมที่คงอัต
ลักษณ์น้ําปูไว้ กับเมนูแปลกใหม่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับต่างวัฒนธรรมอ่ืน ๆ อย่าง
ลงตัว  
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาในครั้งนี้ จึงนํามาสู่ข้อเสนอแนะ 2 ประการ คือ 
1. นอกเหนือจากการใช้ภาพผลิตภัณฑ์ (pack shot) เดี่ยว ๆ ในการประชาสัมพันธ์อาหาร

ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตน้ําปู ควรจะใช้เทคนิคการถ่ายภาพอาหารที่ใช้น้ําปูเป็นส่วนผสมมา
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย เพ่ือกระตุ้นความอยากรับประทานอาหารซึ่งจะนําไปสู่การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ําปู 

2. ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตน้ําปู ควรได้รับการแนะนําหรือส่งเสริมให้ใช้น้ําปูเป็นส่วนผสม
อาหารฟิวชันที่ต้องอาศัยศิลปะและจินตนาการในการปรุงเป็นพิเศษ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้อาหาร
พ้ืนเมืองท้องถิ่นสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว 

สําหรับข้อเสนอแนะทั่วไป คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอําเภอแจ้ห่มให้นักท่องเที่ยวรู้จักอาหารพ้ืนเมืองมากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมเทศกาล
อาหารพื้นบ้าน เพ่ือแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง การนําอาหารพ้ืนเมืองมาจําหน่ายใน
กาดกองต้า (ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดลําปาง) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
อาหารพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยวได้เห็น ได้รับรู้และได้มีโอกาสลิ้มลอง การจัดลานขันโตกที่แสดงถึง
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารพ้ืนเมืองของชาวลําปาง รวมไปถึงการจัดการประกวดอาหาร
พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารพื้นเมือง เป็นต้น 
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กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่อนุเคราะห์ดําเนินการ

จัดสรรทุนวิจัยให้ และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ที ่ช่วยประสานงานชุมชนในพื้นที่และอนุเคราะห์จัดนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหารมาช่วยในการปรุงอาหาร รวมทั้งช่วยทําหน้าที่เป็นฟููดสไตล์ลิสต์ เพื่อให้
คณะวิจัยได้ถ่ายภาพถ่ายอาหารที่สวยงาม  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาและให้
ความคิดเห ็นที ่เกี ่ยวข ้อง  และกลุ ่มตัวอย่างทุกท่านที ่ให ้ความร ่วมมือในการให้ข ้อม ูลตอบ
แบบสอบถาม ทําให้ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทําวิจัยครั้งนี้  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟู้ดทรัค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Key Success Factors of Entrepreneur on Food Truck in Bangkok. 
ณชพัฒน์ อัศวรัชชนันท์(Nachaphat Ausawaratchanan) 
1สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจติรลดา 
*Corresponding author. E-mail: nachaphat.aus@cdtc.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภท
ฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาถึงป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของ
ผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาป๎ญหาและ
แนวทางแก้ไขป๎ญหาของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร 
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structure) ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัค ที่จําหน่ายอาหารคาว 4 
ประเภท คือ อาหารตะวันตก อาหารจีน อาหารญี่ปุุน และอาหารไทย จํานวน 15 ราย 
 ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี ้
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการรถฟููดทรัคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารมาก่อนทําธุรกิจฟููดทรัค 7 ปีขึ้นไป ป๎จจุบัน
อยู่ในธุรกิจฟููดทรัค 2-3 ปี มีรถฟููดทรัค 1 คัน มีพนักงานประจํารถฟููดทรัค 1-3 คน และใน 1 สัปดาห์
ออกจําหน่าย 6 วัน 

2. เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจรถฟููดทรัคเพราะเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย เคลื่อนที่ได้ เปลี่ยนทําเลที่
ขายได้ และสามารถออกงานอีเว้นท์นอกสถานที่ได้ ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 300 ,000-500,000 บาท 
แนวคิดในการตกแต่งรถฟููดทรัค จะเน้นสีสัน สวยงาม โดดเด่น ทันสมัย มีการตกแต่งหน้าร้านสร้าง
บรรยากาศด้วย แสง สี และเสียงเพลง ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนทั่วไป เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว คนทํางาน 
จุดเด่นหรือจุดขายคือ รสชาติอร่อย เมนูที่หลากหลาย และความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป ส่วนใหญ่เน้น
รับงานอีเว้นท์นอกสถานที่ หลักในการเลือกทําเลที่ตั้งคือ แหล่งชุมชน สะดวกในการจอดรถ และต้อง
มีไฟฟูา ลูกค้าจะทราบสถานที่ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram แจ้งล่วงหน้า 1 
วัน ผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นและมีแนวคิดจะเพ่ิมรถ ป๎ญหาที่พบ คือ เศรษฐกิจตกต่ํา 
คู่แข่ง ฤดูฝน และขาดแคลนพนักงาน  
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3 . ป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการเรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ ป๎จจัย
ภายนอก คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา ป๎จจัยด้านคู่แข่งทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม ส่วนป๎จจัยภายใน คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ เช่น รสชาติอร่อย เมนูหลากหลาย 
ราคาไม่แพง ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้โดดเด่นสวยงาม และป๎จจัยด้านการขาดแคลนพนักงาน 
คําสําคัญ : ร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัค  ป๎จจัยความสําเร็จ  อาหารคาว 

 
ABSTRACT 

The topic of this research is key success factors of entrepreneur on food truck 
in Bangkok. The purposes of this study are (1) key success factors of entrepreneur on 
food truck in Bangkok (2) problem and solution of entrepreneur on food truck in 
Bangkok. This research is qualitative research. The research instruments was used for 
data-gathering semi-structure and In-deapth interview by purposive sampling. The 
population of this research is 15 fast foods business entrepreneur whith in USA food, 
Chaina food, Japanese food and Thai food. 

The findings show that: 
1. For personal factors of respondents: the majority of respondents were 

male, aged between 31-40 years, graduated bachelor‖s degree, had been 
experienced food business over 7 years, 2-3 years in business food truck, a food 
truck, 1-3 workers and work on 6 days/week. 
 2. The entrepreneurs were decisions to food truck business because of it 
can mobile, always to change for new channel and service outdoor event. First time 
the entrepreneurs were investmented 300,000-500,000 baht and colourful, beautiful, 
differentiation, live and sound concept to new food truck. The entrepreneurs had 
general targeting and strength for good quality product and inexpensive. The majority 
of mobile food outdoor event. Concept mobile food is population, convenience 
parking and electric support. Customers will know to mobile via Line, Facebook and 
Instagram. The past performance is likely to improve and the idea to increase the 
car. The problem is the economic downturn, competitors, rainy season and shortage 
of employees. 
 3. Key success factors of entrepreneur on food truck ratings of importance 
levels ranging from high to low as follows: External factors are weather factors, such 
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as the rainy season, the economic downturn, direct and indirect competitors. Internal 
factor is the product factor such as delicious taste, variety menu, inexpensive factors 
to decorate the car beautiful. And the shortage of staff 
Keywords: Food Truck Key Success Factors Fast Food 
 
บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมไทยในยุคป๎จจุบันที่มุ่งเน้นกับการทํางาน และการ
ทําธุรกิจมากขึ้นทําให้มีเวลาน้อยลงส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
อาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟููด จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการ
ประกอบอาหารเพ่ือนํามาบริโภคเอง อาหารประเภทนี้จึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยมีรายได้ปานกลาง
เพราะความต้องการของบุคคลกลุ่มนี้ก็คือ มีความต้องการอาหารที่รับประทานง่ายใช้เวลาในการ
ประกอบอาหารไม่มาก อีกท้ังยังอ่ิมท้องในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปซึ่งคนกลุ่มนี้ก็มักอยู่ในตัวเมือง จึงมี
การพัฒนาเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงนี้ 

“ฟููดทรัค” (Food Truck) หรือรถขายอาหารแบบเคลื่อนที่ ที่นิยมในสหรัฐ ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็วใน
การบริโภคอาหาร เพราะเป็นรถอาหารเคลื่อนที่จําหน่ายอาหารจานด่วนที่สามารถจอดประจําอยู่กับที่
หรือเคลื่อนที่ไปจําหน่ายในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านในย่านเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว หรืองานอี
เว้นท์ต่างๆได้ และในป๎จจุบันเทรนด์ฟููดทรัค (Food Truck)  หรือรถอาหารเคลื่อนที่ในประเทศไทย
กําลังเป็นเทรนด์ที่นิยม และน่าสนใจเหมาะกับการทําเป็นอาชีพอิสระ หรืออาชีพเสริม ซึ่งป๎จจุบันมีคน
หันมาสร้างอาชีพสร้างรายได้กับการเปิด Food Truck มากขึ้นแต่ก็ยังไม่มากจนเกินไป จุดเด่นของ 
Food Truck คือการที่สามารถย้ายที่ขายได้เรื่อยๆ เลือกทําเลได้ตามชอบ เช่นตลาดนัดไนท์บาร์ซ่า
ใหญ่ๆ หรือ แม้แต่ตลาดนัดเสาร์อาทิตย์ งานแฟร์ต่างๆ รวมถึงงานเทศกาลดนตรีต่างๆ หรือแม้แต่ตาม
แหล่งออฟฟิศที่มีสถานที่จอดรถได้และมีผู้คนเดินผ่านไปมาพอสมควร ส่วนอาหารส่วนใหญ่ที่มักขาย
แนว Food Truck มักจะเป็นอาหารที่ทําง่าย ทานง่ายเช่น พิซซ่า แซนวิช แฮมเบอร์เกอร์ สเต็ก 
อาหารญี่ปุุน ข้าวแกงแบบไทยๆ ข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยว และอาหารอีสาน ซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสถานที่
ขายและเทรนด์ความนิยมของผู้บริโภค เพราะสถานที่บางแห่งสามารถตั้งโต๊ะเพ่ิมเติมจากที่มีที่นั่งที่
เป็นเคาน์เตอร์ติดมากับรถ หรือสถานที่บางแห่งจอดขายได้แต่ตั้งโต๊ะไม่ได้ก็จะเน้นเป็นแนวห่อกลับ
บ้าน หรือ อาจเป็นการขายเครื่องดื่ม ซึ่งการลงทุน Food Truck ขึ้นอยู่กับขนาดของรถและการ
ตกแต่งซึ่งจะมีราคาตั้งแต่ 400,000 – 700,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมใช้รถตู้ รถกระบะ หรือแม้แต่ รถ
หกล้อเล็กๆ ซึ่งจะรวมการติดตั้งอุปกรณ์ เช่น ระบบไฟ เตาอุ่นหรือทําอาหาร เครื่องครัวต่างๆ ความ
สะดวกของการทําธุรกิจ Food Truck คือ ใช้คนเพียง 2-3 คน ซึ่งสามารถทํากันเองภายในครอบครัว
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ได้ สะดวกกับการเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆ ทําให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลายสถานที่ ธุรกิจนี้ยังคงทํา
กําไรได้ยาวในอนาคต ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายตามกระแสในยุคป๎จจุบัน ซึ่งธุรกิจนี้
เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจของคนอยากทําธุรกิจแต่ ธุรกิจ Food Truck ก็ยังมีหลายป๎จจัยที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของผู้ประกอบการ ทั้งป๎จจัยภายนอก (PEST Analysis) เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี กฎหมาย สภาพแวดล้อม รวมถึงคู่แข่ง (Five Force Model) และป๎จจัย
ภายใน พิจารณาจากป๎จจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 7 ด้าน (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบริการ ด้านกระบวนการ และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งมีผลต่อความสําเร็จของกิจการทั้งสิ้น (มันนี่ฮับ, 2559) 

ดังนั้นจึงควรที่จะได้มีการศึกษาถึงป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหาร
เคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจ
ร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภท
ฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาป๎ญหาและแนวทางแก้ไขป๎ญหาของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภท
ฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์และผลงานวิจัยของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ   

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัครายเดิม ทราบป๎ญหาและวิธีการ
แก้ไขป๎ญหาของผู้ประกอบการรายอ่ืนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปูองกันป๎ญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง “ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภท
ฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structure) โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 
3 ท่าน 
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ขอบเขตงานวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยเรื่อง “ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภท
ฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร” ศึกษาเฉพาะป๎ญหา แนวทางแก้ไขป๎ญหา และป๎จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเท่านั้น 
 
ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรคือ ผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัค ที่จําหน่ายอาหารคาว 4 
ประเภทเท่านั้น คือ อาหารตะวันตก อาหารจีน อาหารญี่ปุุน และอาหารไทย 
 
ขอบเขตด้านสถานที่ 

ผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัค ที่มีสถานที่จําหน่ายอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 
ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัค ที่จําหน่าย
อาหารคาว และมีสถานที่จําหน่ายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง    

การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือผู้ประกอบการร้านอาหาร
เคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัค ที่จําหน่ายอาหารคาว และมีสถานที่จําหน่ายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยพิจารณาจากประเภทอาหารที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคได้ 4 ประเภท คือ อาหารตะวันตก อาหาร
จีน อาหารญี่ปุุน และอาหารไทย หลังจากนั้นทําการหาข้อมูลผู้ประกอบการรถฟููดทรัค จากเวป
ไ ซ ต์ ฟูู ด ท รั ค ค ลั บ  อ ง ค์ ก ร เ ค รื อ ข่ า ย ธุ ร กิ จ ฟูู ด ท รั ค  ( เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  :  
https://www.foodtruckclub.net/) โดยได้ผู้ประกอบการรถฟููดทรัค จํานวน 15 ราย   
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะสร้างเครื่องมือโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ออกเป็น 2  แหล่ง 
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1.  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  (secondary  data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก ผลงานวิจัย 
บทความจากหนังสือ  บทความจากเวบไซต์ต่าง ๆ   รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้   

2.  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary  data) โดยการทําแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structure)  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์พูดในประเด็นที่
ต้องการศึกษาให้มากที่สุด ในขณะที่ผู้สัมภาษณ์ทําหน้าที่ควบคุมทิศทางการสนทนา และบันทึกเสียง
ขณะทําการสัมภาษณ์ทีละราย แล้วจึงถอดเทปเพ่ือเขียนรายงาน และสรุปผลการวิจัย  

เนื้อหาในแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วยคําถาม 3 ส่วน ที่ ได้ผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้ค่า IOC เกิน 0.5 ซึ่งแปลความหมายว่า มีค่าความเที่ยงตรง 
ใช้ได ้ 

ส่วนที่  1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ก่อนเริ่มธุรกิจฟููดทรัค ระยะเวลาในการทําธุรกิจฟููดทรัค จํานวนรถฟููดทรัค และจํานวน
พนักงานประจํา 

ส่วนที่ 2 ป๎จจัยแวดล้อมภายใน เช่น ป๎จจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 7 ด้าน 
(7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ 
 ส่วนที่ 3 ป๎จจัยแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis) เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี กฎหมาย สภาพแวดล้อม และคู่แข่ง (Five Force Model) ที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของกิจการ 
 โดยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ทั้ง 3 ส่วน 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภท
ฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structure) เจ้าของกิจการร้านฟููดทรัค จํานวน 15 
คัน ผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 
1.คุณพัฒน์ หิญชีระนันทน์ เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน  

“MOTHER TRUCKER” จําหน่าย แฮมเบอเกอร์ 
เจ้าของกิจการอายุ 27 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในธุรกิจ

อาหารมา 7 ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 3 ปี มีรถ
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ฟููดทรัคท้ังหมด 5 คัน มีพนักงานทั้งหมด 12 คน ประจํารถคันละ 2-3 คน โดยออกจําหน่ายทุกวัน จะ
ไม่เน้นสถานที่ขายประจํา แต่จะเน้นรับงานอีเว้นท์ตามงานต่างๆ 

เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะ มองเห็นโอกาส เป็น
ธุรกิจใหม่ที่ยังไม่มีคู่แข่งมากนัก ในครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 700 ,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
วัยรุ่น นักศึกษา จุดเด่นหรือจุดขายคือเรื่องความคุ้มค่า ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี จําหน่ายในราคาเริ่มต้นที่ 
150 บาท เฉลี่ยประมาณ 50 ชิ้น/คัน/วัน ไม่มีสถานที่จําหน่ายประจําเพราะมองว่า เบอร์เกอร์คนจะ
กินซ้ํานั้นยากแค่เดือนละ 1-2 ครั้งเท่านั้น ส่วนใหญ่จะรับงานอีเว้นท์นอกสถานที่เป็นหลัก โดยจะแจ้ง
ลูกค้าล่วงหน้าผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram การตกแต่งรถฟููดทรัคมีส่วนในการช่วย
ดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจสินค้า แต่อย่าแต่งให้ดูหรูเกินไปดูแพงไปจะทําให้ลูกค้าไม่กล้ามาซื้อ ทางร้านจะ
เน้นขนาดรถมากกว่า ไม่พบป๎ญหาพนักงานขาดแคลนเพราะมองว่าป๎จจุบันคนตกงานกันเยอะ แต่จะ
พบป๎ญหาเรื่องพนักงานทุจริต ซึ่งแก้ไขโดยการนับจํานวนวัตถุดิบที่จําหน่ายออกไป รถทุกคันจะติด
กล้องวงจรปิดเพื่อสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน และเช็คยอดขายของรถแต่ละคันจากประสบการณ์ที่
ผ่านมา ผลประกอบการที่ผ่านมาขึ้นๆลงๆไม่แน่นอน  

ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจอยู่ในช่วง
ถดถอยลูกค้าประหยัด และใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อนานขึ้น ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านคู่แข่งทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม คู่แข่งทางตรงเป็นรถฟููดทรัคแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันที่แย่งงานอีเว้นท์ เพราะ
เจ้าของงานจะเลือกอาหารจากรถฟููดทรัคที่หลากหลายไม่ซ้ํากัน ส่วนคู่แข่งทางอ้อมจะเป็นสินค้า
ทดแทนที่มาออกบูธอยู่ในงาน หรือในตลาดเดียวกัน ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น 
ช่วงฤดูฝน เดือน ส.ค.-พ.ย.ประมาณ 3-4 เดือน ถือเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการขาดทุน เพราะฝนตกไม่
สามารถขายแบบ outdoor ได้ และคนไม่ออกจากบ้าน ซึ่งแก้ไขโดยเน้นงานขาย indoor แต่ก็มีค่า
เช่าที่ที่แพง จะหยุดออกขาย outdoor แต่เลือกเฉพาะงานอีเว้นท์แบบเหมาเท่านั้น ป๎จจัยที่สี่ คือ 
ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่จําหน่าย มีคุณภาพวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี ความคุ้มค่า และรสชาติถูกปาก
ลูกค้า 

 
2.คุณศักดา ชูแสง เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน “19 BURGER” จําหน่าย แฮมเบอเกอร์ 

เจ้าของกิจการอายุ 41 ปี เป็นชาวมุสลิม สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มี
ประสบการณ์ในธุรกิจอาหารมา 8 ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิ จ
ฟููดทรัคมาแล้ว 5 ปี มีรถฟููดทรัคทั้งหมด 3 คัน มีพนักงานทั้งหมด 12 คน ประจํารถคันละ 3-4 คน 
โดยออกจําหน่าย 6 วัน ยกเว้น วันจันทร์ มีสถานที่ขายประจํา คือ ตลาดนัดรถไฟ ซอยรามคําแหง 
127 และถนนร่มเกล้าและรับงานอีเว้นท์ตามงานต่างๆ 
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เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะว่า สะดวกในการขาย
กว่าตั้งบูธสามารถเปิดขายได้เลย ในครั้งแรกใช้งบลงทุนไปทั้งหมด 200,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
ชาวมุสลิมอายุ 18-60 ปี จุดเด่นหรือจุดขายคือเรื่องรสชาติ เมนูที่หลากหลาย และราคาถูก โดยทาง
ร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 45–99 บาท ยอดจําหน่ายเฉลี่ยประมาณ 100 ชิ้น/คัน/วัน ลูกค้าจะทราบ
สถานที่ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram สถานที่ขายจะเน้นตลาดนัดเพราะเป็น
แหล่งที่มีคนจํานวนมากมารวมตัวกันและมีลูกค้าประจําในตลาดนั้นๆ การตกแต่งรถฟููดทรัคมีส่วนใน
การตัดสินใจซื้อของลูกค้าโดยมีหลักในการออกแบบตามเว็บไซต์ขออเมริกา และการแต่งรถให้โดดเด่น
จะได้รับความสนใจจากลูกค้า ผลประกอบการที่ผ่านมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและเพ่ิมรถในอนาคต  

ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วง
ฤดูฝน กระทบกับตลาดนัดมาก เพราะคนจะไม่ออกจากบ้าน รายได้ลดหายไป 20 -30% ป๎จจัยที่สอง 
คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อย มีเมนูหลากหลายให้ลูกค้าเลือก ราคาไม่แพง จับกลุ่มลูกค้า
เฉพาะกลุ่มท่ีเป็นชาวมุสลิม ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้สวยงาม มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของลูกค้า ส่วนป๎จจัยด้านเศรษฐกิจ ไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจาก ราคาจําหน่ายไม่สูงมาก 

 
3.คุณภูริวัฒ พรพม เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน “FULL MOON CAFÉ” จําหน่าย แฮมเบอเกอร์ 

เจ้าของกิจการอายุ 35 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ในธุรกิจ
อาหารมา 4 ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 5 ปี มีรถ
ฟููดทรัคท้ังหมด 3 คัน มีพนักงานทั้งหมด 12 คน ประจํารถคันละ 3-4 คน เป็น part time ส่วนใหญ่
เน้นออกงานอีเว้นท์10 วันติด และมีแนวคิดท่ีจะเปิดเป็นร้านประจําเพื่อบริการลูกค้าประจํา 
 เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะ เป็นโอกาสที่รถฟููดทรัค
ยังน้อยอยู่ ในครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 500 ,000 บาท ลูกค้าช่วงแรกๆ เป็นชาวต่างชาติ วัยรุ่น 
ครอบครัว จุดเด่นหรือจุดขาย คือ ตัวเมนูที่ต่างจากร้านอื่น อย่างเบอร์เกอร์จะใส่เนื้อสไลด์ใส่มะกะโรนี
มีชีส ชีสก็จะเป็นชีสสูตรเฉพาะทางร้าน รสชาติไม่เหมือนร้านอ่ืน โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 100–
260 บาท ยอดจําหน่ายเฉลี่ยประมาณ 40-50 ชิ้น/วัน ถ้างานคอนเสิร์ตจะมียอดขาย 100 ชิ้นขึ้นไป 
ลูกค้าจะทราบสถานที่ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram มีการส่งเสริมการขายโดย
ให้ส่วนลด แถมเฟรนฟราย ถ้าเป็นสินค้าใหม่ก็จะมีโปรโมชั่น ถ้าลูกค้าซื้อครบ 500 บาท ก็จะมีแถม 1 
ชิ้น ไม่มีป๎ญหาเรื่อง ขาดแคลนพนักงาน โดยมีวิธีในการบริหารพนักงานคือ งานอีเว้นท์จะใช้ part 
time ส่วนงานหน้าร้านประจําจะเป็นรายเดือน การตกแต่งรถจะเน้นสีเหลืองตามชื่อร้าน และสีเหลือง
มีผลต่อจิตรวิทยาคืออาหารน่ารับประทาน และเป็นสีของชีทที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน ผล
ประกอบการที่ผ่านไม่ได้ลดลงแต่จะชะลอบ้างช่วงหน้าฝน 
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 ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ 
เช่น ช่วงฤดูฝน กระทบงาน outdoor ต้องหางาน indoor ในห้างแทน ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้าน
เศรษฐกิจตกต่ํา ขายได้น้อยลง ป๎ญจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ เหนือกว่าด้านรสชาติอร่อย 
และชีสสูตรเฉพาะทางร้าน ป๎จจัยที่สี่ คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้สวยงาม เน้นสีเหลืองมีผลต่อ
จิตวิทยาคืออาหารน่ารับประทาน 

 
4.คุณสุทธิพงษ์ แสงสุวรรณ เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน “Panther” จําหน่าย สเต็ก แฮมเบอเกอร์ 

เจ้าของกิจการอายุ 35 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมการศึกษาปีที่ 3 มีประสบการณ์
ในธุรกิจอาหารมา 20 ปี เคยเป็นเชฟมาก่อนทํารถฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 3 ปี มีรถ
ฟููดทรัคทั้งหมด 2 คัน มีพนักงานประจําร้าน 1 คน/คัน ทํากันเองภายในครอบครัว จําหน่าย 6 วัน 
ส่วนใหญ่รับงานอีเว้นท์นอกสถานที่ 60% งานประจํา 40% ถ้าไม่มีงานอีเว้นท์จะจอดขายประจําอยู่ที่ 
ตลาดเตาปูน และบิ๊กซีหทัยราษฎร์  

เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะอิสระ อยู่ประจําที่ได้ 
และสามารถรับรับงานอีเว้นท์ทั้งเหมา และงานนอกสถานที่ได้ ไม่ต้องรอลูกค้า ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 
400,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงาน คนทั่วไป อายุ 25-50 ปี จุดเด่นหรือจุดขายคือ เมนู
เหมือนสากล แต่รสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 49 -129 บาท 
ปริมาณจําหน่ายเบอร์เกอร์อยู่ที่ 15-20 ชิ้น สเต็ก 20-30 จาน มีหลักในการเลือกทําเลที่ตั้งคือ แหล่ง
ชุมชน สะดวกในการจอดรถ และมีไฟฟูา ลูกค้าจะทราบสถานที่ขายโดยผ่านทาง ไลน์ เฟสบุ๊ค แจ้ง
ล่วงหน้า 1 วัน ป๎ญหาที่พบ คือ จะขาดแคลนพนักงานช่วงที่มีลูกค้ามากจะทําไม่ทัน และช่วงที่มีงานอี
เว้นท์ชนกัน แก้ไขโดยจ้างพนักงานรายวัน ลูกค้าต้องใช้เวลารอไม่เกิน 3-5 นาที/ชิ้น แนวคิดในการ
แต่งรถฟููดทรัคจะเน้นสบายๆ ไม่สกปรก การแต่งรถมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าประมาณ 60 -
70% ป๎ญาที่พบคือ ที่จอดประจํา เงินทุนหมุนเวียนในระบบ ส่วนผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้ม
ทรงตัวถึงขั้นแย ่

ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา ลูกค้า
ประหยัดในการใช้เงินมากขึ้น ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน แก้ป๎ญหาโดย
หาที่ขายประจํา หรือแปลงร่างขายเป็นบูธ ติดต่อห้าง ที่มีโดม หลังคา ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้าน
คู่แข่งทั้งทางตรงแย่งงานกัน และทางอ้อม จุดจอดที่มีร้านค้ารอบข้างที่ทดแทนได้  ป๎จจัยที่สี่ คือ 
ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้โดดเด่นสวยงาม ดึงดูดความสนใจลูกค้าที่ผ่านไปมา  
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5.คุณบัณฑิต เทพณรงค์ เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน “8903 STEAK” จําหน่าย สเต็ก 
เจ้าของกิจการอายุ 42 ปี สําเร็จการศึกษามัธยมปลาย มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารมา 10 

ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 8 ปี มีรถฟููดทรัคทั้งหมด 
2 คัน มีพนักงานทั้งหมด 3 คน ประจํารถคันละ 1-2 คน โดยออกจําหน่าย 4 วัน ยกเว้น วันจันทร์ 
และวันอังคาร มีสถานที่ขายประจํา คือ เจเจมอลล์ ช่างชุ่ย และรับงานอีเว้นท์ตามงานต่างๆ 

เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะว่าตอบโจทย์ลูกค้า
สามารถเข้าถึงและบริการลูกค้าได้ง่าย ในครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 250 ,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่ทุก
เพศทุกวัยหลากหลาย จุดเด่นหรือจุดขายคือ การออกแบบตัวรถมีสีสันที่มันสะดุดตาโดยเน้นสีส้มให้
ลูกค้าสนใจแล้วจึงเสนอขายอาหาร โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 60–400 บาท ยอดจําหน่ายเฉลี่ย
ประมาณ 100 จาน/วัน มีหลักในการเลือกทําที่ตั้ง คือ ร้านสเต็กต้องกางโต๊ะได้ เพ่ือให้ลูกค้านั่งกิน 
เวลาในการรอแต่ละครั้ง 3-5 นาที ลูกค้ารู้จักร้านผ่านทาง Line ,Facebook และปากต่อปาก มีการ
ส่งเสริมการขายโดยเพิ่มปริมาณเนื้อสเต็กให้กับลูกค้าประจํา ป๎ญหาที่พบ คือ ขาดแคลนพนักงาน เดิม
ธุรกิจมีรถ 2 คัน แต่ป๎จจุบันออกใช้งานเพียง 1 คัน เนื่องจากขาดพนักงาน หาแรงงานคนไทยลําบาก 
และมีข้อต่อรองสูง ส่วนใช้แรงงานต่างชาติค่อนข้างยุ่งยากในการขออนุญาติกับทางการ และการฝึก
พนักงานให้มีมาตรฐานเดียวกันกับเจ้าของต้องใช้เวลานาน ผลประกอบการที่ผ่านพอประมาณขึ้นอยู่
กับงานอีเว้นท์ในแต่ละเดือนถ้ามีมากก็มีกําไร ถ้าไม่มากก็แค่เท่าทุน  

ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านศรษฐกิจ ในป๎จจุบัน
ของแพงขึ้นทําให้ต้นทุนเพ่ิม แต่ราคาขายในเมนูเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทําให้มีรายได้น้อยลง ป๎จจัยที่
สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน กระทบอย่างมาก แก้ป๎ญหาโดยหางาน indoor 
ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้านสินค้าทดแทนที่ราคาถูกกว่า เช่น ก๋วยเตี๋ยว กระเพาะปลา ป๎จจัยที่สี่ คือ 
ขาดแคลนพนักงาน ทําให้ไม่สามารถนํารถอีกคันออกจําหน่ายได้ทําให้ขาดรายได้ เสียโอกาส ป๎จจัยที่
ห้า คือ ข้อจํากัดด้านพ้ืนที่ที่ไม่สามารถตั้งโต๊ะได้ และราคาค่าเช่าที่สูงมาก ตั้งแต่ 100 -3,500 ต่อวัน 
ป๎จจัยที่หก คือ การตกแต่งรถ สีสัน ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า ป๎จจัยที่เจ็ด คือ ป๎จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าด้านรสชาติอร่อย และคุณภาพวัตถุดิบที่ดี 

 
6.คุณภัทโรดม ดาวกระจ่าง เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน  

“Am Amm kitchen” จําหน่าย บาบีคิวเสียบไม้ สเต็ก ซอส 
เจ้าของกิจการอายุ 35 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในธุรกิจ

อาหารมา 2 ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 3 ปี มีรถ
ฟููดทรัคท้ังหมด 1 คัน มีพนักงานประจําร้าน 1-2 คน ทํากันเองภายในครอบครัว โดยออกจําหน่าย 2 
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วัน เสาร์ อาทิตย์ ส่วนใหญ่เป็น งานอีเว้นท์แบบ อย่างน้อย 10 งานต่อเดือน โดยรายได้ 80%มาจาก
งานเหมา มีอัตราการเหมาอยู่ที่ 100 เสริฟ 200 ไม้ ราคาขั้นต่ํา 8,000 บาท  

เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะมีอิสระ เคลื่อนที่ได้ 
เปลี่ยนทําเลได้ถ้าขายไม่ดี หน้าร้านค่าที่แพง ในครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 500,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่
มีหลายประเภททั้งเด็ก วัยรุ่น จุดเด่นหรือจุดขายคือ การบริการลูกค้าดูแลลูกค้าได้ และรสชาติของ
ซอสทาบาบีคิวมีรสชาติโดดเด่น โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 35 บาท ป๎ญหาที่พบ คือ ขาดแคลน
พนักงาน แก้ป๎ญหาโดยมี Partner รถประเภทเดียวกัน และจ้าง part time ไม่เน้นการแต่งรถสีโดด
เด่นแต่เน้นเรื่องการใช้งานเป็นหลัก เพราะงานส่วนใหญ่เป็นงานอีเว้นท์แบบเหมา และงานอีเว้นท์นอก
สถานที่ แต่ถ้าเป็นงานที่ออกขายประจํามีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า  

ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา กระทบ
กับกําลังซื้อของลูกค้าอย่างมาก ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน กระทบกับ
สถานที่ขายต้องเปลี่ยนไปขายแบบเดลิเวอร์รี่ ออกบูธตั้งร้านขายในตลาด ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้าน
คู่แข่งทางตรง รถฟููดทรัคที่ขายอาหารเหมือนกันมาแย่งงานอีเว้นท์ โดยปกติเจ้าของงานจะไม่เลือกรถ
ฟููดทรัคที่ขายอาหารซ้ํากันจะเลือกเฉพาะฟููดทรัคที่มีรสชาติโดดเด่นจริงๆ ป๎จจัยที่สี่ คือ ขาดแคลน
พนักงาน เสียโอกาส ป๎จจัยที่ห้า คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าด้านรสชาติโดดเด่น ป๎จจัยที่หก 
คือ ป๎จจัยด้านการบริการลูกค้า ที่สามารถดูแลลูกค้าได้ดี 

 
7.คุณสมชาย ชิดเครือ เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน “สุขสรรค์พิซซ่า” จําหน่าย พิซซ่า โฮมวีท 

เจ้าของกิจการอายุ 56 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญา มีไม่เคยมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจอาหารมาก่อนทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 3 ปี มีรถฟููดทรัค
ทั้งหมด 1 คัน มีพนักงานประจําร้าน 2 คน/คัน ทํากันเองภายในครอบครัว จําหน่าย 6 วัน หยุดวัน
จันทร์ ส่วนใหญ่รับงานอีเว้นท์นอกสถานที่ 60% งานประจํา 40% ถ้าไม่มีงานอีเว้นท์จะจอดขาย
ประจําอยู่ที่ ตลาดเตาปูน ห้างเมกกะ วังบูรพา และเดอะมอลล์บางแค  

เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะอิสระ รับงานอีเว้นท์ทั้ง
เหมา และงานนอกสถานที่ได้ ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 600,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนทั่วไป เด็ก 
วัยรุ่น ผู้ใหญ่ จุดเด่นหรือจุดขายคือ รสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กรอบนอกนุ่มใน และเป็นพิซซ่า 
โฮมวีทเพ่ือสุขภาพ โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 59-259 บาท มียอดจําหน่ายตลาดประจํา 40-50 
ชิ้นต่อวัน ถ้าออกงานอีเว้นท์นอกสถานที่จะมียอดจําหน่าย 100 ชิ้นต่อวัน ลูกค้าต้องใช้เวลารอไม่เกิน 
3-5 นาที/ชิ้น มีหลักในการเลือกทําเลที่ตั้งคือ แหล่งชุมชน ป๎ญหาที่พบ คือ เศรษฐกิจตกต่ํา และฤดู
ฝน แนวคิดในการแต่งรถฟููดทรัคจะเน้นรูปผลิตภัณฑ์ และราคาที่ชัดเจน ส่วนผลประกอบการที่ผ่าน
มามีแนวโน้มทรงตัวถึงขั้นแย่ 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา กําลัง
ซื้อลูกค้าน้อยลง ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน แก้ป๎ญหาโดยหาที่ขาย
ประจํา หรือแปลงร่างขายเป็นบูธ ติดต่อห้าง ที่มีโดม หลังคา ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
รสชาติอร่อย เมนูหลากหลาย ราคาไม่แพง ป๎จจัยที่สี่ คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้ามาก  

 
8.คุณอิทธิพล ธาระวัย  เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน “Duck&Roll” จําหน่าย ก๋วยเตี๋ยวเป็ด 

เจ้าของกิจการอายุ 40 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในธุรกิจ
อาหารมา 5 ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 2 ปี มีรถ
ฟููดทรัคท้ังหมด 1 คัน มีพนักงานประจําร้าน 1-2 คน ทํากันเองภายในครอบครัว โดยออกจําหน่าย 5-
6 วัน หยุดวันอังคาร สถานที่ขายประจํา คือ สวนจตุจักร หมู่บ้านอารียาลาดปลาเค้า และมีรับงานอี
เว้นท์แบบเหมา  

เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะกระแสฟููดทรัคกําลังมา
แรง อิสระ เข้าถึงลูกค้าได้เลย ในครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 500 ,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยว เช่น ชาวจีน ฝรั่ง ชาวต่างชาติ ถ้าอยู่ในหมู่บ้านก็จะเป็นลูกค้าในหมู่บ้าน จุดเด่นหรือจุด
ขายคือ รสชาติ และการตกแต่งร้านสีส้มเปิดเพลงสไตล์พวกร็อคแอนด์โรล และมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของลูกค้าที่ชอบสไตล์เดียวกัน โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 60–120 บาท ยอดจําหน่ายเฉลี่ย
ประมาณ 50-100 ชาม/วัน ช่วงเวลาที่ขายดีคือ 4 โมงเย็นถึง1ทุ่ม ลูกค้าจะทราบสถานที่ขายโดยผ่าน
ทาง Line ,Facebook และ Instagram มีการจัดโปรโมชั่นตามกําลังซื้อของลูกค้าที่ไปขาย ผล
ประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ดีข้ึน 

ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา รายได้
ลดลง ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน หยุดขาย หรือหาที่ขายในร่ม ป๎จจัยที่
สาม คือ ป๎จจัยด้านคู่แข่งงานอีเว้นท์ เจ้าของงานเลือกประเภทอาหารไม่ซ้ํากัน ป๎จจัยที่สี่ คือ ขาด
แคลนพนักงาน เสียโอกาส ป๎จจัยที่ห้า คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านรสชาติโดดเด่น มีความคุ้มค่ากับ
ราคา ป๎จจัยที่หก คือ ป๎จจัยด้านการบริการลูกค้า ความเป็นกันเอง รู้สึกดี ประทับใจ ป๎จจัยที่เจ็ด คือ 
ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้สวยงาม การสร้างบรรยากาศผ่อนคลายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 

 
9.คุณจีรพัฒน์ สอนเกล้า เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน  
“ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สยาม” จําหน่าย ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 

เจ้าของกิจการอายุ 20 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมการศึกษาปีที่  3 มีประสบการณ์
ในธุรกิจอาหารมา 4 ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 2 ปี 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

มีรถฟููดทรัคทั้งหมด 1 คัน มีพนักงานประจําร้าน 2 คน/คัน ทํากันเองภายในครอบครัว จําหน่าย 6 
วัน ทํากันเองภายในครอบครัว จําหน่ายทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นงานประจํา 70% งานอีเว้นท์นอกสถานที่ 
30% ถ้าไม่มีงานอีเว้นท์จะจอดขายประจําอยู่ที่ ตลาดเตาปูน เมเจอร์ด้วยรัชโยธิน และบิ๊กซีหทัย
ราษฎร์ ที่ประจํามีค่าที่ 100-300 บาท/วัน ส่วนออกงานอีเว้นท์นอกสถานที่มีค่าเช่า 500 -2,500 
บาท/วัน 

เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะเคลื่นที่ได้ ไม่อยู่กับที่ ได้
พบลูกค้าใหม่ๆเสมอ ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 400 ,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนทั่วไป พนักงาน 
นักศึกษา จุดเด่นหรือจุดขายคือ การบริการลูกค้า โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 50 -80 บาท มียอด
จําหน่าย 40-65 ชาม ถ้าออกงาน      อีเว้นท์นอกสถานที่จะมียอดจําหน่าย 100 ชามขึ้นไป ป๎ญหาที่
พบ คือ หาที่จอดยาก และทําไม่ทันเมื่อมีลูกค้าจํานวนมากเพราะพนักงานไม่เพียงพอ ก๋วยเตี๋ยว 1 
ชามลูกค้าต้องรอ 3-5 นาที มีการจัดคิวให้ลูกค้าตามลําดับก่อนหลัง มีหลักในการตกแต่งรถฟููดทรัค
ตามความชอบของตัวเอง และมีการตกแต่งรถด้วยแสง สี เสียง เพ่ือสร้างบรรยากาศให้ลูกค้าผ่อน
คลาย ผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มทรงตัว 

ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา รายได้
ลดลงจากเคยได้วันละเกือบ 10,000 บาท/วัน เหลือ 1,000-2,000 บาท/วัน ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัย
ด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน ต้องหาที่ขายที่มีโดม มีหลังคา หรือรับงานอีเว้นท์ ป๎จจัยที่สาม คือ 
ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพรสชาติอร่อย ป๎จจัยที่สี่ คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้น่านั่ง ด้วยแสง 
สี เสียง เพื่อสร้างบรรยากาศให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย  

 
10.คุณปัณฑิตา ธวัชวิบูลย์ เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน  

“ร้านหมาล่าเนื้อ บายคนต้มตุ๋น” จําหน่าย อาหารปิ้งย่าง 
เจ้าของกิจการอายุ 39 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในธุรกิจ

อาหารมา 4 ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 1 ปี มีรถ
ฟููดทรัคทั้งหมด 1 คัน มีพนักงานประจําร้าน 3 คน/คัน ทํากันเองภายในครอบครัว จําหน่ายทุกวัน 
ส่วนใหญ่เป็นงานประจํา 70% งานอีเว้นท์นอกสถานที่ 30% ถ้าไม่มีงานอีเว้นท์จะจอดขายประจําอยู่
ที่ ตลาดเตาปูน เมเจอร์ด้วยรัชโยธิน และเอกมัย โดยจะให้ความสําคัญกับงานประจํามากกว่างานอี
เว้นท์นอกสถานที่ เพ่ือรักษาลูกค้าประจํา และถ้ามีงานอีเว้นท์นอกสถานที่เข้ามาก็จะหยุดงานประจํา
แล้วไปรับงานอีเว้นท์นอกสถานที่ ซึ่งทําให้มีรายได้ทั้ง 2 ทาง 

เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ าย หา
ทําเลขายใหม่ๆได้ตลอดเวลา ไม่เหมือนหน้าร้านต้องรอลูกค้า ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 30 ,000-40,000 
บาท สําหรับครัวโดยประยุกต์รถตู้คันเดิมให้มาเป็นรถฟููดทรัค ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นทุกกลุ่มวัยรุ่น 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

คนทํางาน ครอบครัว จุดเด่นหรือจุดขายคือ รถฟููดทรัคเป็นรถตู้ลักษณะเป็นครอบครัว มีเอกลักษณ์
ของตนเอง มีผลในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และราคาที่ไม่แพง จับต้องได้ โดยทางร้านจะมีราคา
เริ่มต้นที่ 15-25 บาท ลูกค้าจะทราบสถานที่ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram 
ล่วงหน้า 1 วัน โดยมีหลักในการเลือกทําเลที่ตั้งรถ คือ จะต้องไม่มีร้านปิ้ งย่างอยู่บริเวณนั้น ป๎ญหาที่
พบแรกๆคือ ขาดแคลนพนักงาน ต้องออกจากงานมีช่วยกันทั้งครอบครัว เป็นธุรกิจภายในครอบครัว 
และคู่แข่งที่ขายเหมือนกันลงสถานที่เดียวกัน  ผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มดีและมีแนวคิดจะ
เพ่ิมรถ 

ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วง
ฤดูฝน ต้องหาที่ขายที่มีโดม หรือหลังคา ซึ่งก็มีจํากัด ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านคู่แข่งทางตรงที่ขาย
ปิ้งย่าง ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ สะอาด รสชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ราคาไม่แพง  

 
11.คุณสมศักดิ์ เวียงสิมมา เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน  

“Daikon” จําหน่าย อาหารญี่ปุ่น เช่น ซูชิ ปลาดิบซาซิมิ 
เจ้าของกิจการอายุ 29 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมการศึกษาปีที่ 3 มีประสบการณ์

ในธุรกิจอาหารมา 8 ปี เคยเป็นเชฟมาก่อนทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 
3 ปี มีรถฟููดทรัคท้ังหมด 1 คัน มีพนักงานประจําร้าน 2 คน จําหน่าย 6 วัน หยุดวันจันทร์ มีหน้าร้าน
ของตัวเองที่ซอยลาดปลาเค้าพร้อมจอดรถฟููดทรัคขายที่หน้าร้าน 70% รับงานอีเว้นท์นอกสถานที่
30% 

เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะเข้าถึงลูกค้าได้ ง่าย 
เคลื่อนที่ได้ ในครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 450,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในหมู่บ้าน วัยรุ่น 20-30 
ปี  จุดเด่นหรือจุดขายคือ มีปลาดิบซาซิมิ สะอาด สด อร่อย ใช้วัตถุดิบเกรด A เทียบเท่าภัตราคาร แต่
ราคาไม่แพง โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 49–250 บาท มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาบางเมนู ป๎ญหา
ที่พบ คือ ขาดแคลนพนักงาน แก้ไขโดยใช้พนักงานรายวัน และขายได้เฉพาะตอนกลางคืนเพราะ
สภาพอากาศที่ร้อนมีผลต่อคุณภาพวัตถุดิบที่เป็นของสด ส่วนการตกแต่งรถฟููดทรัคมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้า ต้องตกแต่งให้สะอาด ดูดี มีความน่าเชื่อถือ ผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้ม
ทรงตัว 

ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา กําลัง
ซื้อลูกค้าน้อยลง ทางร้านแก้ป๎ญหาโดยลดราคาบางเมนูลง ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ 
เช่น ช่วงฤดูฝน ต้องหยุดขายกระทบยอดขายอย่างมากจึงแก้ป๎ญหาโดยการมีหน้าร้านคู่กับรถฟููดทรัค 
ถ้ามีงานอีเว้นท์หน้าร้านก็จะปิดชั่วคราว หมดงานอีเว้นท์ก็จะกลับมาขายตามปกติ ป๎จจัยที่สาม คือ 
ขาดแคลนพนักงาน เสียโอกาส ป๎จจัยที่สี่ คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์โดดเด่น คุณภาพดี สะอาด สด 
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อร่อย ใช้วัตถุดิบเกรด A ป๎จจัยที่ห้า คือ ป๎จจัยด้านการมีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพ่ือแก้ป๎ญหาในฤดู
ฝน และรองรับลูกค้าประจํา ป๎จจัยที่หก คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ลูกค้า ต้องตกแต่งให้สะอาด ดูดี มีความน่าเชื่อถือ 

 
12.คุณวรุตม์ คําชื่นวงศ์ เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน  
“อ่ิมหมี” จําหน่าย อาหารญี่ปุ่นข้าวแกงกระหรี่ 

เจ้าของกิจการอายุ 34 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ไม่เคยมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจอาหารมา ก่อนทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 4 ปี มีรถฟููดทรัค
ทั้งหมด 2 คัน มีพนักงานประจําร้าน 2 คน/คัน จําหน่าย 6 วัน หยุดวันจันทร์  

เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะเคลื่อนที่งานเปลี่ยน
ทําเลได้ตลอด ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 200 ,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่ดีเด็กๆ 
คนทํางาน วัยรุ่น จุดเด่นหรือจุดขายคือ ความคุ้มค่าของราคา และปริมาณที่จานเดียวอ่ิ ม ราคา
เหมาะสม โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 60-90 บาท ยอดจําหน่ายเฉลี่ยประมาณ 100 จาน ประจํา 
ส่วนใหญ่วิ่งงานอีเว้นท์แบบเหมา กับงานอีเว้นท์แบบนอกสถานที่ ประมาณ 10 งานต่อเดือน มี
สัดส่วนงานอีเว้นท์แบบเหมากับงานอีเว้นท์แบบนอกสถานที่เสียค่าที่ อยู่ที่สัดส่วน 10:90% วิ่งบ่อยจะ
มีคนติดต่อมาเอง งานอีเว้นท์แบบนอกสถานที่จะเสียค่าที่ 300-4,500 บาท ลูกค้าจะทราบสถานที่
ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram ป๎ญหาที่พบ คือ ขาดแคลนพนักงาน แก้ไขโดย
ใช้พนักงาน Part time อาหรส่วนใหญ่เตรียมไว้ก่อนแล้ว และมาปรุงที่หน้างาน ผลประกอบการที่
ผ่านมามีแนวโน้มดีและมีแนวคิดจะเพ่ิมรถ 

ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วง
ฤดูฝน เปลี่ยนไปออกบูธแทน รับงานอีเว้นท์ งานเหมางานในร่ม ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านคู่แข่งงาน
อีเว้นท์ เจ้าของงานเลือกประเภทอาหารไม่ซ้ํากัน ป๎จจัยที่สาม คือ ขาดแคลนพนักงาน เสี ยโอกาส 
ป๎จจัยที่สี่ คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ รสชาติอร่อย มีคุณภาพ มีการติดราคาที่ชัดเจน ป๎จจัยที่ห้า คือ 
ป๎จจัยด้านวัฒนธรรมคนไทยขี้อาย ไม่กล้าเข้ามาซื้อคิดว่าแพง จึงต้องติดราคาให้ชัดเจน จะขายได้กับ
วัยรุ่นเพราะวัยรุ่นกล้าลอง ป๎จจัยที่หก คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้สวยงามสะดุดตาการตกแต่งรถ
ฟููดทรัคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า  

 
13.คุณอัครเดช เรียนเมฆ เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน  

“ข้าวผัดปูคุณปลื้ม” จําหน่าย อาหารไทยข้าวผัดปู ต้มยํากุ้ง 
เจ้าของกิจการอายุ 56 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ไม่เคยมีประสบการณ์ ใน

ธุรกิจอาหารมา ก่อนทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 3 ปี มีรถฟููดทรัค
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ทั้งหมด 1 คัน มีพนักงานประจําร้าน 2 คน จําหน่าย 3 วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สถานที่ขายประจําคือ 
ตลาดเท่งเถิดเทิง และรับงานอีเว้นท์ตามสถานที่ต่างๆ โดยเสียค่าที่ 200-3,000 บาท 

เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะเปลี่ยนที่ขายได้ ถ้าขาย
ไม่ดี ไม่เหมือนหน้าร้านถ้าได้ทําเลไม่ดีก็อาจขาดทุนได้ และหน้าร้านลงทุนสูงกว่าการออกรถฟููดทรัค 
ที่มีทั้งค่าเช่า ค่าก่อสร้าง ค่าปรับปรุง ค่าตกแต่งสถานที่ ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 500,000 บาท ลูกค้า
ส่วนใหญ่เป็นคนทั่วไป จุดเด่นหรือจุดขายคือ รสชาติอร่อย และตกแต่งร้านให้สวย ดูโดดเด่น โดยทาง
ร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 50-100 บาท ยอดจําหน่ายเฉลี่ยประมาณ 100 จาน ลูกค้าจะทราบสถานที่
ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram ป๎ญหาที่พบ คือ ขาดแคลนพนักงานโดยเฉพาะ
แรงงานไทย ไม่สู้งาน เลือกงาน แก้ไขโดยใช้แรงงานต่างด้าวทดแทน แต่มีป๎ญหาเรื่องของกฏหมาย
แรงงานต่างด้าวที่ค่อนข้างยุ่งยาก และหาตลาดที่จอดขายประจํา หรือตลาดรถฟููดทรัคยาก ผล
ประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มทรงตัว 

ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา รายได้
ของร้านลดลง ลูกค้าเลือกบริโภคอาหารที่มีราคาถูกกว่า ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น 
ช่วงฤดูฝน ธุรกิจรถฟููดทรัคจะเสียเปรียบตอนหน้าฝน ต้องตั้งโต๊ะ พอฝนตกคนก็ไม่มา ต้องหยุดขาย 3 
เดือน ผู้ประกอบการต้องมีเงินสํารองช่วงหน้าฝน ป๎จจัยที่สาม คือ ขาดแคลนพนักงาน เสียโอกาส 
ป๎จจัยที่สี่ คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ รสชาติอร่อย มีคุณภาพ ป๎จจัยที่ห้า คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถ
ให้สวยงามสะดุดตาการตกแต่งรถฟููดทรัคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 

 
14.คุณเนาวรัตน์ ม่ิงเจริญสุข เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน 

 “GubGam” จําหน่าย อาหารไทย ยํา ลูกชิ้น  
เจ้าของกิจการอายุ 48 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมการศึกษาปีที่  3 มีประสบการณ์

ในธุรกิจอาหารมา 5 ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 3 ปี 
มีรถฟููดทรัคทั้งหมด 3 คัน มีพนักงานประจําร้าน 2 คน/คัน จําหน่ายทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นงานอีเว้นท์
แบบเหมา 20% งานอีเว้นท์นอกสถานที่ 80% ถ้าไม่มีงานอีเว้นท์จะจอดขายประจําอยู่ที่ เจเจกรีน 
เมเจอร์รัชโยธิน และห้างท่ัวๆไป 

เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะเป็นร้านเล็กที่เคลื่นที่ได้ 
บริการลูกค้าถึงที่ ไม่ต้องรอให้ลูกค้ามาหา ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 300 ,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษา และผู้ใหญ่ จุดเด่นหรือจุดขายคือ การตกแต่งร้านเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาซื้อ และติดใจจาก
รสชาติอาหารที่จําหน่าย ใส่ใจกับอาหารทุกจาน โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 20 -80 บาท มีอัตรา
การเหมาอยู่ที่ 100 เสริฟ ราคาขั้นต่ํา 5 ,000 บาท ลูกค้าจะทราบสถานที่ขายโดยผ่านทาง Line 
,Facebook และ Instagram ป๎ญหาที่พบ คือ ฤดูฝน คนไม่ออกจากบ้าน ทําให้ขาดรายได้ จึง
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แก้ป๎ญหาโดยนํารถฟููดทรัคเข้าไปบริการลูกค้าถึงที่ เช่น หมู่บ้าน ชุมชน เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส 
และป๎ญหาด้านสถานที่จอด ไม่สามารถจอดขายที่ไหนก็ได้ เพราะมีเรื่องของกฎหมายการจราจรเข้ามา
เกี่ยวข้อง และสถานที่นั้นต้องมีไฟ ไม่มีป๎ญหาเรื่องขาดแคลนพนักงาน เพราะเป็นธุรกิจเล็กๆที่บริหาร
จัดการเองได้ โดยเตรียมน้ํายําให้รถคันอ่ืน ปรุงร้อนหน้างานเท่านั้น และมีการฝึกพนักงานจนมั่นใจ
แล้วจึงให้ออกไปจําหน่ายได้ มีวิธีในการตรวจสอบรายได้จากการนับอุปกรณ์เช่น จาน วัตถุดิบที่ใช้ 
และจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มดีและมีแนวคิดจะเพ่ิมรถ 

ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา ลูกค้า
ประหยัดในการใช้เงินมากขึ้น ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน หน้าฝนคนไม่
ออกจากบ้านจึงแก้ป๎ญหาโดยการใช้รถฟููดทรัคไปบริการลูกค้าตามหมู่บ้าน ชุมชน ป๎จจัยที่สาม คือ 
ป๎จจัยด้านคู่แข่งรถฟููดทรัคแย่งงานอีเว้นท์ เจ้าของงานเลือกประเภทอาหารไม่ซ้ํากัน ป๎จจัยที่สี่ คือ 
ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ รสชาติอร่อย มีคุณภาพ ราคาไม่แพง ป๎จจัยที่ห้า คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้
สวยงามต้องสะอาดให้ดูน่ารับประทาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า  

 
15.คุณมธุรส คงคีรี เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน  

“ร้านคุณนายไข่ขย้ี” จําหน่าย อาหารไทย ประเภทไข่  
เจ้าของกิจการอายุ 40 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับป.ว.ส.3 ไม่เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจ

อาหารมา ก่อนทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 2 ปี มีรถฟููดทรัคทั้งหมด 3 
คัน มีพนักงานประจําร้าน 2 คน/คัน ทํากันเองภายในครอบครัว จําหน่าย 6 วัน หยุดวันจันทร์ ส่วน
ใหญ่รับงานอีเว้นท์นอกสถานที่ 70% งานประจํา 30% ถ้าไม่มีงานอีเว้นท์จะจอดขายประจําอยู่ที่ 
ตลาดเตาปูน และบิ๊กซีหทัยราษฎร์  

เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะสะดวกในการเก็บร้าน 
และเคลื่อนที่ไปหาลูกค้าได้ ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 170 ,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงาน คน
ทั่วไป จุดเด่นหรือจุดขายคือ การนําไข่มาประยุกต์เป็นอาหารที่หลากหลาย และรสชาติอร่อย โดยทาง
ร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 50-99 บาท มีอัตราการเหมาอยู่ที่ 100 เสริฟ ราคาขั้นต่ํา 5 ,000 บาท ลูกค้า
จะทราบสถานที่ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram แจ้งล่วงหน้า 1 วัน ป๎ญหาที่พบ 
คือ จะขาดแคลนพนักงานกรณีงานเหมา แต่จะเน้นทําเองเพราะรสชาติไม่เหมือนกัน ลูกค้าต้องใช้
เวลารอไม่เกิน 10 นาที หน้าฝน และที่จอดรถไม่สะดวก ในการแต่งรถฟููดทรัคจะเน้นการใช้งานเป็น
หลักก่อน แล้วค่อยแต่งรถให้เป็นแบบผสมผสานไทยผสมสไตล์อเมริกัน เพราะการแต่งรถมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้า เช่น การขายในสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย งานเหมา รถต้องสวย โดดเด่น 
ดึงดูดความสนใจลูกค้าก่อน ยังไม่สนใจรสชาติอาหาร ผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
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ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา ลูกค้า
ประหยัดในการใช้เงินมากขึ้น ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน ขาดทุน 
แก้ป๎ญหาโดยหาที่ขายที่มีโดม หลังคา หรือหยุด ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้านคู่แข่งทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม ขายเหมือนกัน ขายแข่งกัน แย่งที่ขายกัน ป๎จจัยที่สี่ คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ รสชาติอร่อย 
เมนูหลากหลาย ป๎จจัยที่ห้า คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้โดดเด่นสวยงาม ดึงดูดความสนใจลูกค้าที่
ผ่านไปมา  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการรถรถฟููดทรัคทั้ง 15 ราย แบ่งได้ดังนี้ อาหารชาติ
ตะวันตก 7 ราย แบ่งเป็น ผู้ประกอบการแฮมเบอร์เกอร์ 3 ราย สเต็ก 2 ราย บาบีคิว 1 ราย พิซซ่า 1 
ราย อาหารจีน 3 ราย แบ่งเป็น ผู้ประกอบการก๋วยเตี๋ยวเป็ด 1 ราย ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 1 ราย ปิ้งย่างผง
หมาล่า 1 ราย อาหารไทย 3 ราย แบ่งเป็น ผู้ประกอบการข้าวผัดปู 1 ราย ประเภทยํา 1 ราย 
ประเภทไข่ 1 ราย และอาหารญี่ปุุน 2 ราย แบ่งเป็น ผู้ประกอบการซูชิ 1 ราย ข้าวราดแกงกระหรี่ 1 
ราย  
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการรถฟููดทรัคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารมาก่อนทําธุรกิจฟููดทรัค 7 ปีขึ้นไป ป๎จจุบัน
อยู่ในธุรกิจฟููดทรัค 2-3 ปี มีรถฟููดทรัค 1 คัน มีพนักงานประจํารถฟููดทรัค 1-3 คน และใน 1 สัปดาห์
ออกจําหน่าย 6 วัน 

3. เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจรถฟููดทรัคเพราะเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย เคลื่อนที่ได้ เปลี่ยนทําเลที่
ขายได้ และสามารถออกงานอีเว้นท์นอกสถานที่ได้ ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 300,000-500,000 บาท 
แนวคิดในการตกแต่งรถฟููดทรัค จะเน้นสีสัน สวยงาม โดดเด่น ทันสมัย มีการตกแต่งหน้าร้านสร้าง
บรรยากาศด้วย แสง สี และเสียงเพลง ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนทั่วไป เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว คนทํางาน 
จุดเด่นหรือจุดขายคือ รสชาติอร่อย เมนูที่หลากหลาย และความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป ส่วนใหญ่เน้น
รับงานอีเว้นท์นอกสถานที่ หลักในการเลือกทําเลที่ตั้งคือ แหล่งชุมชน สะดวกในการจอดรถ และต้อง
มีไฟฟูา ลูกค้าจะทราบสถานที่ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram แจ้งล่วงหน้า 1 
วัน ผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นและมีแนวคิดจะเพ่ิมรถ ป๎ญหาที่พบ คือ เศรษฐกิจตกต่ํา 
คู่แข่ง ฤดูฝน และขาดแคลนพนักงาน  

4 . ป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการเรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ ป๎จจัยภายนอก คือ 
ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา ป๎จจัยด้านคู่แข่งทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม ส่วนป๎จจัยภายใน คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ เช่น รสชาติอร่อย เมนูหลากหลาย ราคาไม่แพง 
ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้โดดเด่นสวยงาม และป๎จจัยด้านการขาดแคลนพนักงาน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง “ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่

ประเภทฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ มีบางประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 ผู้ประกอบการรถฟููดทรัคส่วนใหญ่สามารถประกอบอาหารได้ และมีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจ
อาหารมาก่อนตัดสินใจทําธุรกิจฟููดทรัค ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 300,000-500,000 บาท โดยนํารถมือ
สองมาปรับเพ่ิมเครื่องครัว เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจรถฟููดทรัคเพราะเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย เคลื่อนที่ได้ 
เปลี่ยนทําเลสถานที่ขายได้ ทดลองทําเลใหม่ๆได้ตลอดเวลา ไม่ยึดติดอยู่กับที่ สามารถออกงานอีเว้นท์
นอกสถานที่ได้ และลงทุนต่ํากว่าการมีหน้าร้าน ที่มีต้นทุนค่าตกแต่งหน้าร้าน ค่าก่อสร้าง ต้องรอ
ลูกค้า ยึดติดกับทําเลเดิมๆ ไม่สามารถออกงาน event ได้ ส่วนใหญ่งานของผู้ประกอบการรถฟููดทรัค 
แบ่งได้ 3 ประเภท คือ ประเภทแรกคือ งาน event นอกสถานที่ซึ่งเป็นงานที่ผู้ประกอบรถฟููดทรัค
นิยมไปมากที่สุด เพราะมีรายได้มากที่สุดเป็นงานที่มีคนรวมตัวกันอยู่เยอะและมีกําลังซื้อ เช่น งาน
เทศกาลดนตรี งานคอนเสิรต์ งานเทศกาลต่างๆ หรืองานหน้าห้างสรรพสินค้า โดยมีออร์แกนไนท์จัด
งานติดต่อเข้ามา จะมีมากในช่วงหน้าหนาว พ.ย.-ก.พ ผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่าเช่า ค่าน้ํา 
ค่าไฟ จะเสียค่าที่วันละ 300-4,500 บาท งานประเภทที่สอง คือ งาน event แบบเหมาเป็นงานที่
ผู้ประกอบการชอบมากที่สุด เพราะมีรายได้แน่นอน ระยะเวลาสั้น ไม่เสี่ยงต่อการขาดทุน ไม่ต้องรอ
ลูกค้า สามารถคํานวณ ต้นทุน กําไรได้ชัดเจน งาน event แบบเหมามีงานไม่แน่นอน เช่น งานเปิดตัว
สินค้าใหม่ งานเปิดตัวโครงการ หมู่บ้าน คอนโด หรืองานเลี้ยงสังสรรของบริษัททั่วไป รถฟููดทรัคถือ
เป็นสีสันในงาน โดยมีอัตราการเหมา อยู่ที่ 100 เสิร์ฟ 5 ,000-10,000 บาท ขึ้นอยู่กับอาหารที่เหมา 
งานประเภทที่สาม คือ ตลาดนัด ไนท์บาร์ซ่า ซึ่งเป็นสถานที่จอดประจํา แนวคิดในการตกแต่งรถ
ฟููดทรัคที่มีสีสัน สวยงาม โดดเด่น ทันสมัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สัณห์จุฑา จํารูญวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทฟููดทรัค (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การตกแต่งรถฟููดทรัคมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรรศนันทน์ คู
กัญจน์อมร และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ร้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ ร้าน Mother Trucker ที่พบว่าผู้ประกอบการให้ความสําคัญกับการตกแต่ง
รถให้มีขนาดใหญ่เป็นที่สนใจของลูกค้าทั่วไป จุดเด่นหรือจุดขายผู้ประกอบการรถฟููดทรัคส่วนใหญ่ 
คือ อาหารที่จําหน่ายมีรสชาติอร่อย เมนูที่หลากหลาย และความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สัณห์จุฑา จํารูญวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทฟููดทรัค (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ป๎จจัยด้าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของราคา มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภท
ฟููดทรัค และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ และวัชราภรณ์ ชัยวรรณ (2558) ได้
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ศึกษาเรื่อง ป๎จจัยการสร้างดัชนีชี้วัดและป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหาร
ทั่วไปในเขตพ้ืนที่เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า อาหารมีรสชาติอร่อย และราคาอาหารยุติธรรม
กับลูกค้ามีผลต่อความสําเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหาร ป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ
เรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ ป๎จจัยภายนอก คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน เดือน 
ส.ค.-พ.ย.ประมาณ 3-4 เดือน ถือเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการขาดทุน เพราะฝนตกไม่สามารถขายแบบ 
outdoor ได้ และคนไม่ออกจากบ้าน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกที่จะหยุดกิจการช่วงนี้ ป๎จจัยด้าน
เศรษฐกิจตกต่ํา ส่งผลต่อกําลังซื้อของลูกค้า ทําให้ลูกค้าชะลอการซื้อ ป๎จจัยด้านคู่แข่งทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม คู่แข่งทางตรง คือ ผู้ประกอบการรถฟููดทรัคที่จําหน่ายอาหารประเภทเดียวกัน แย่งงาน 
event กันเอง ซึ่งโดยปกติออร์แกนไนท์จัดงานจะเลือกรถฟููดทรัคในงานไม่ซ้ํากัน ส่วนคู่แข่งทางอ้อม 
คือ ร้านอาหารทดแทนที่ขายบริเวณใกล้เคียงกัน ส่วนป๎จจัยภายใน คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ถือเป็น
จุดเด่น หรือจุดขายของผู้ประกอบการ เช่น รสชาติอร่อย เมนูหลากหลาย ราคาไม่แพง ป๎จจัยด้านการ
ตกแต่งรถให้โดดเด่นสวยงาม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าถือเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้าทดลองซื้อ
สินค้า และมีผลต่อจิตวิทยาของลูกค้า เช่น รถที่แต่งสวยลูกค้าจะรู้สึกว่าอาหารสะอาดกว่ารถที่มีสภาพ
เก่า หรือถ้ารถไม่สวยลูกค้าจะรู้สึกว่าอาหารไม่อร่อย และการใช้สีเหลือง ทําให้รู้สึกอาหารน่า
รับประทาน และป๎จจัยด้านการขาดแคลนพนักงาน ผู้ประกอบการส่วนมากเลือกที่จะทําเองภายใน
ครอบครัว ซึ่งก็ทําให้เสียโอกาสในการเติบโต เนื่องจากไม่สามารถรับงานซ้อนกันได้ และไม่มั่นใจใน
ฝีมือการประกอบอาหารพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของลูกค้า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ประกอบการายใหม่ที่สนใจทําธุรกิจรถฟููดทรัค ควรมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารมา
ก่อน สามารถทําเองได้กรณีขาดแคลนแรงงาน ส่วนสถานที่ขายควรเริ่มจากมีแหล่งจอดประจําก่อน
เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบ และเพ่ือรักษาลูกค้าประจําในแต่ละที่ และถ้ามีงานอีเว้นท์นอก
สถานที่เข้ามาก็จะหยุดงานประจําแล้วไปรับงานอีเว้นท์นอกสถานที่แทนซึ่งทําให้มีรายได้ 2 ทาง การ
ออกอีเว้นท์บ่อยๆก็เป็นการโฆษณาตัวเอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนในธุรกิจเดียวกันก็จะ
ช่วยชักชวนในการออกงาน event ครั้งต่อๆไป 
 2. ป๎จจัยด้านฤดูฝน ผู้ประกอบการควรหาที่ขายที่มีโดม หลังคา หรือรับงานอีเว้นท์ทั้งแบบ
เหมาและแบบนอกสถานที่ หรือนํารถฟููดทรัคเข้าไปบริการลูกค้าถึงที่ เช่น หมู่บ้าน ชุมชน เปลี่ยน
วิกฤติให้เป็นโอกาส  

3. ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา ผู้ประกอบการควรปรับราคาตามสภาวะเศรษฐกิจป๎จจุบัน หรือ
มีราคาท่ีหลากหลายเป็นทางเลือกให้ลูกค้ามากขึ้น 
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 4. ป๎จจัยด้านคู่แข่งทางตรง ผู้ประกอบการควรยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้
สูงขึ้น ในด้านรสชาติ ความหลากหลายของเมนู ราคา และการบริการลูกค้า ด้านคู่แข่งทางอ้อม
ทางอ้อมเน้นความสะอาด การสร้างบรรยากาศหน้าร้านด้วย แสง สี และเสียงเพลงให้ลูดค้ารู้สึกผ่อน
คลาย 

5. ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรรักษาคุณภาพของอาหารที่จําหน่ายให้มี รสชาติ
อร่อย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากผู้ประกอบการรถฟููดทรัครายอ่ืน เช่น มีความหลากหลาย ทั้ง
เมนูอาหาร และราคา ติดปูายผลิตภัณฑ์ และราคาให้ชัดเจน  

6. ป๎จจัยด้านการแต่งรถ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ดังนั้นผู้ประกอบการควรแต่งรถ
ให้มีความโดดเด่น สวยงาม ทันสมัย และดูสะอาด ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าทดลองซื้อ
สินค้าในครั้งแรก และความทันสมัยจะช่วยให้มีงาน event นอกสถานที่มีอย่างต่อเนื่อง เพราะความ
ทันสมัยของรถช่วยยกระดับความน่าสนใจในงานได้ 

7. ป๎จจัยด้านการขาดแคลนพนักงาน ส่งผลให้ธุรกิจรถฟููดทรัคไม่โต จึงควรแก้ป๎ญหาโดยการ
ใช้พนักงานรายวัน หรือสร้างเครือข่ายในธุรกิจ (Partner) 

8. รัฐบาลควรส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดมีพ้ืนที่ให้รถฟููดทรัคมารวมตัวกันจําหน่ายประจํา หรือ
จุดท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด ซึ่งต่างจากต่างประเทศที่จะมีพ้ืนที่ระบุให้จอดขายชัดเจน ซึ่งจะช่วยใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัว เป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีอาชีพ 
มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยแบบผสมผสมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืนในจังหวัดกําแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกร ผู้นําชุมชน 
และผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสํารวจ การสัมภาษณ์
เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการศึกษาดูงาน การศึกษาพบว่า เกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่า 37 ปี และมี
ระดับการศึกษาสูง มีทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้าปลอดภัยและการทํางานแบบมีส่วนร่วมมากกว่า
เกษตรกรกลุ่มอ่ืน เกษตรกรหญิงมีความรู้เรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัยมากกว่าเกษตรกรชาย การยึดมั่น
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริทําให้คนในชุมชนหันมาทําการเกษตรแบบ
ยั่งยืนทดแทนการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ อันเป็นผลมาจากการเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
รัฐที่เกี่ยวข้อง ทําให้คนในชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีการผลิตของตนเอง มากไปกว่านั้นคือ คนใน
ชุมชนหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสวัสดิการ โดยมีการร่วมกลุ่มต่างๆ ขึ้นมา ทั้ง
กลุ่มที่มีลักษณะไม่เป็นทางการที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันเองของคนในชุมชน และกลุ่มที่ได้รับการ
จัดตั้งจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทําให้คนในชุมชนได้รับการพัฒนาและการดูแลอย่างทั่วถึง และผู้นํา
ชุมชนที่มีความเข้มแข็งก็เป็นเงื่อนไขสําคัญต่อความสําเร็จของการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 
รวมถึงการจัดการทรัพยากรและสวัสดิการภายในชุมชน โดยผู้นําชุมชนจะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละ
ทํางานเพ่ือส่วนร่วม มีความใฝุรู้ และเป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับสมาชิกกลุ่มและคน
ในชุมชนหมู่บ้านด้วย แนวทางการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยมีองค์ประกอบที่
สําคัญ ได้แก่ (1) การเน้นความสําคัญของบริบทของพ้ืนที่ที่มีความเฉพาะเจาะจง (2) การสนับสนุน
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Abstract 
 This mixed methods research is aimed to study the development of 
sustainable network of safety agricultural farmers in Kamphaeng Phet province. 
Sample populations are farmers, head of villages, and government officers who are 
working in corresponding areas. The researchers used survey questionnaire, in-depth 
interview, focus group discussion, and study visit as data collection tools. The 
farmers, who aged less than 37 years old and are higher education level, have more 
positive attitudes to safety products and to the participatory works than others. On 
the knowledge of safety agriculture products, the female respondents are higher 
than the male respondents. The Philosophy of Sufficiency Economic impacted on 
pattern of agricultural production. The government organizations introduce the farms 
with a new paradigm of production and they can make the commercial production 
to be sustainable. And, the villagers, both formal and informal groups, could 
participate in resource and welfare management processes and they are easily 
accessible to the developmental processes. Moreover, the leadership skills in 
agricultural networking and resource and welfare management can be obtained 
through this process. Those leadership skills are sacrifice, enthusiasm to learn and 
being role model to others. The important conditions for development of 
sustainable agriculture networking are (1) emphasizing on the specific contexts of the 
community, (2) encouraging the development based on strength, positive factors 
within the community and (3) participatory practice with "Five co-networking". 
Keywords: development, network, safety agriculture products, farmers 
 
บทนํา 
 ในป๎จจุบัน สินค้าเกษตรกรรมได้รับการพิจารณาในมิติของความปลอดภัยของสินค้ามากขึ้น 
ดังจะเห็นจากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก ในปี 
พ.ศ. 2537 ซึ่งมีการบังคับใช้ความตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the 
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Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) และกําหนดกติกาให้ประเทศต่างๆ ใช้
มาตรการด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร ส่งผลทําให้ประเทศไทยได้มีการปรับโครงสร้าง
องค์กรเพ่ือรองรับ โดยในปี พ.ศ. 2540 ได้จัดตั้งสํานักงานมาตรฐานและตรวจสอบสินค้าเกษตร 
(มอก.) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ
นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2547 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านอาหารขึ้น อีกทั้ง
ยังเร่งรัดการดําเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร 
(Food safety year) ที่มีนโยบายพัฒนากระบวนการผลิต และการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและ
อาหารของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ตลอดจนสามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นครัวของโลก (Kitchen of the 
world) ในขณะเดียวกัน กระแสการบริโภคของผู้บริโภคก็ให้ความสําคัญและตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของสินค้าและตระหนักถึงมิติทางสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลทําให้ผู้ผลิตสินค้าจําเป็นต้องมี
การปรับตัวในการผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคตามไปด้วย อันจะทําให้ผู้ผลิต
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถของตนเองในการแข่งขันในตลาดเสรี 
 จังหวัดกําแพงเพชรเป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย1 เพราะเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ําปิงไหลผ่านทําให้มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําที่มีความ
เหมาะสมต่อการทําเกษตรกรรรม ประกอบกับพ้ืนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบริบทและเป็นป๎จจัยสําคัญที่ทําให้เกษตรกรในหลายชุมชนหมู่บ้าน
สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือนําไปจําหน่ายแก่ผู้บริโภคภายในจังหวัดกําแพงเพชรได้ แต่
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเกษตรกรจะสามารถผลิตและจําหน่ายสินค้าได้ แต่ก็พวกเขามักประสบป๎ญหา
หลายประการในห่วงโซ่สินค้า ทั้งการผลิตสินค้าที่เกษตรกรยังขาดความรู้และนวัตกรรมที่จําเป็นต่อ
การพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรปลอดภัย ในขณะเดียวกัน การกระจายสินค้าของเกษตรกรก็ยัง
จํากัดอยู่ในเฉพาะบางพ้ืนที่และการขาดแหล่งวางจําหน่ายสินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภค ส่วนใหญ่เกษตรกร
มักจะต้องเป็นผู้ขนส่งนําสินค้าที่ผลิตจากพ้ืนที่ไปวางจําหน่ายเอง เช่น หน้าโรงพยาบาลประจําอําเภอ 
ร้านค้าภายในโรงพยาบาลจังหวัดกําแพงเพชร จึงส่งผลทําให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจและไม่ประสบ
ความสําเร็จในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเท่าที่ควร นอกจากนี้ เกษตรกรยังขาดความร่วมมือใน
การสร้างเครือข่ายการทํางานของเกษตรกรที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

                                                           
1 ในการวจิัยนี้ สินค้าเกษตรปลอดภยั หมายถึง สินค้าเกษตรกรรมที่มีกระบวนการการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และเป็น

สินค้าที่ผลิตโดยคํานึงถึงมิติสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค มิตินิเวศวิทยา มิติความเป็นธรรม และมิติการเอาใจใส่ดูแล 
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 งานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยต้องการศึกษาการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัย
อย่างยั่งยืนในจังหวัดกําแพงเพชร โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมและแนวคิดการสร้างเครือข่ายแบบ
เบญจภาคีเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นต้นมา 
การพัฒนาประเทศได้ให้ความสําคัญกับประชาชนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและแก้ไขป๎ญหาการจัดการทรัพยากรรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดป๎ญหาความ
ยากจนในชนบท ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประชาชน ทําให้การมีส่วนร่วม
ของประชาชนหรือชุมชนเป็นยุทธวิธีสําคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวัฒนธรรม 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการซึ่งประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ ของ
กิจกรรมของสังคม โดยประชาชนที่เข้าร่วมได้ใช้ความพยายามบางอย่างส่วนตัว เช่น ความรู้ ความคิด 
ความสามารถ แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรของตนต่อกิจกรรมนั้นๆ ในการแสดงความคิดเห็นตัดสินใจ 
กําหนดนโยบาย กําหนดวิธีการดําเนินนโยบาย กําหนดเปูาหมายและแผนงาน ดําเนินการใน
กระบวนการจัดการและร่วมหนุนช่วยทรัพยากรบริหาร (แสวง รัตนมงคลมาศ, 2543:14) การมีส่ วน
ร่วมของประชาชนจะต้องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขป๎ญหาอย่างแท้จริง โดยจะต้อง (1) 
เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
หรือชุมชนที่ตนอยู่ (2) ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นป๎ญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไรและจะจัดลําดับ
ความสําคัญของป๎ญหาเปูาหมายอย่างไร และควรที่จะจัดการป๎ญหาใดก่อนหลัง (3) ร่วมกันวาง
แผนการดําเนินงานว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกันอย่างไร ใช้งบประมาณมาก
น้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใด และใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา (4) ร่วมดําเนินงาน 
ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มกําลังความรู้ความสามารถของตนเอง (5) 
ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ทํางานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึง
ป๎ญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขป๎ญหาเพ่ือให้งานหรือภารกิจดังกล่าวสามารถลุล่วงตาม
เปูาหมาย (6) ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็นความสุขสบาย 
ความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้ (อรทัย ก๊กผล, 2552) 
 แนวคิดการสร้างเครือข่ายแบบเบญจภาคี 
 นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา แนวคิดเรื่องเครือข่ายได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ทั้งในแวดวงงานพัฒนาและภาคธุรกิจ สืบเนื่องมาจากสาเหตุสําคัญ คือ ภาวการณ์แข่งขันแบบใหม่ 
(new competition) ในยุคการค้าเสรี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข่าวสารที่ทําให้องค์กรต่างๆ ต้อง
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ปรับตัวเองและปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนๆ ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าทาง
วิชาการที่ทําให้เกิดเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงสร้างสังคมในลักษณะที่เป็นเครือข่าย ทั้งภายใน
องค์กรเองและในความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก (เสรี พงศ์พิศ, 2548: 33-34) 

เครือข่ายทางสังคม (Social Network) หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Pattern 
of Social Relationship) ของป๎จเจกบุคคล (Individual) กลุ่ม (Group) และองค์กร 
(Organization) ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กิจกรรม การสื่อสาร ความร่วมมือ การพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มี
โครงสร้างและรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนมีเปูาหมายร่วมกัน (ภัทรภร พลพนาธรรม และ ปรมา
ภรณ์ สุกใส, 2554: 12) 

คําว่า “เครือข่าย” (network) ในงานพัฒนาเพ่ือชุมชนและสังคม หมายถึง การรวมตัวของ
บุคคลหรือกลุ่ม/องค์กรที่มีความแนวความคิด เปูาหมาย วิธีการทํางาน และมีความสัมพันธ์ต่อกันทั้ง
ส่วนตัวและการทํางาน มีการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางสังคมหรือสาธารณะร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันและกัน เป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น หรือร่วมกันให้เกิดพลัง มีอํานาจ
ต่อรองนําไปสู่ความยุติธรรมของสังคมและร่วมกันทําให้บรรลุตามเปูาหมายของเครือข่าย (สัมพันธ์ เต
ชะอธิก และคณะ, 2548) 
 การสร้างความร่วมของคนในชุมชนเพ่ือทําให้เกิดการทํางานในรูปแบบเครือข่ายแบบเบญจ
ภาคีนั้นมีความสําคัญต่องานพัฒนาเพื่อชุมชนและสังคมจากทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1) ชุมชน ได้แก่ องค์กรประชาชน สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา อาสาสมัครและ
ประชาชนทั่วไป 
 2) รัฐ ได้แก่ รัฐบาลและหน่วยงานของทางราชการ 
 3) นักวิชาการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชํานาญการต่างๆ 
 4) องค์กรเอกชน ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรการกุศล สื่อมวลชน ตลอดจนชมรมและกลุ่มต่างๆ 
 5) องค์กรธุรกิจ ได้แก่ บริษัทห้างร้านและนักธุรกิจ 
 ดังนั้น การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืนในจังหวัด
กําแพงเพชรมีความจําเป็นที่ต้องผสานทั้งการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการทํางาน อันจะ
นําไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืนต่อไปได ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยอย่างยั่งยืนในจังหวัด
กําแพงเพชร 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method research) โดยคณะผู้วิจัย

ดําเนินการวิจัยในพ้ืนที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ (1) บ้านศรีวิไล ตําบลมหาชัย อําเภอไทรงาม (2) บ้านวัง
ตะแบกงาม ตําบลวังตะแบก อําเภอพรานกระต่าย และ(3) บ้านเกาะหมู ตําบลคลองขลุง อําเภอ
คลองขลุง 

คณะผู้วิจัยมีใช้วิธีการดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรจํานวน 

320 ชุด กับเกษตรกรทุกคนในพ้ืนที่การศึกษา แบ่งตามหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านศรีวิไล 71 คน บ้านวัง
ตะแบกงาม 216 คน และบ้านเกาะหมู 33 คน เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลของเกษตรกร ประกอบด้วย 
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์/การรับรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
รวมถึงทัศนคติที่มีต่อสินค้าเกษตรปลอดภัย และทัศนคติที่มีต่อการทํางานอย่างมีส่วนร่วม และความรู้
เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัย  

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรและ
ผู้นําชุมชน เพ่ือทําให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ทั้งด้านการประกอบอาชีพ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงกลุ่ม/เครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ในขณะเดียวกัน 
ผู้วิจัยมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับผู้แทนเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจํานวน 4 คน ได้แก่ ผู้แทนเกษตร
จังหวัดกําแพงเพชร เกษตรตําบลมหาชัย เกษตรตําบลวังตะแบก เกษตรตําบลคลองขลุง ทําให้ทราบ
ถึงข้อมูลนโยบายและแผนการดําเนินงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรในพ้ืนที่
จงัหวัดกําแพงเพชร  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังจัดการสนทนากลุ่มร่วมผู้นําชุมชนและเกษตรกรทั้ง 3 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 10-12 คน เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ชุมชน และจัดให้มีการศึกษาดูงานของผู้ชุมชนและเกษตรกร
จํานวน 20 คน ณ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน  จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเกษตรกรและผู้นําชุมชนสามารถนําเอาข้อมูลและ
องค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ของตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ นําข้อมูลจากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรมาลงรหัส 

(Code) และนํามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ทดสอบค่าสถิติ โดย
สถิติที่ใช้มี 2 แบบ คือ (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะทั่วไปของ
ประชากร ประสบการณ์/การรับรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทัศนคติที่มีต่อสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและทัศนคติที่มีต่อการทํางานอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัย 
(2) การทดสอบด้วยค่าสถิติ Mean และ t-Test และ F-test เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
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ทั่วไปของประชากรกับทัศนคติที่มีต่อสินค้าเกษตรปลอดภัย ทัศนคติที่มีต่อการทํางานอย่างมีส่วนร่วม 
และความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัย 

 (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดย
ผู้วิจัยใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการศึกษาดูงาน ร่วมกับผู้
ชุมชนและเกษตร โดยใช้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมและแนวคิดการสร้างเครือข่ายแบบเบญจภาคี 
  
ผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ประชากรที่เป็นเกษตรกรในพ้ืนที่ศึกษาวิจัย 3 หมู่บ้าน จํานวน
ทั้งสิ้น 320 คน แบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 57.50 และเพศหญิง ร้อยละ 42.50 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
38-59 ปี (ร้อยละ 65.00) มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ  82.50) มีสถานภาพ
สมรส คือ แต่งงานและอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 84.70) เกษตรกรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  ครัวเรือน
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 13,044 บาทต่อเดือน มีรายจ่ายเฉลี่ย 8,824 บาทต่อเดือน ในรอบปีที่ผ่านมา 
(2558) เกษตรกรมีรายได้จากการทําเกษตรกรรมเฉลี่ย 146,235 บาทต่อครัวเรือน โดยมีต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 70,876 บาทต่อครัวเรือน และครัวเรือนของเกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ ย 222,850 บาทต่อ
ครัวเรือน 

ข้อมูลด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย พบว่า ในจํานวนประชากรทั้งหมด สามารถ
แบ่งเป็นเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ร้อยละ 77.5 และเป็นเกษตรกรที่ไม่ได้ผลิตสินค้า
เกษตรกรปลอดภัย ร้อยละ 22.5 เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมีประสบการณ์ผลิ ตสินค้า
เกษตรเฉลี่ย 8.68 ปี เกษตรกรร้อยละ 69.1 เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัย ส่วน
อีกร้อยละ 30.9 ไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เหตุผลที่เกษตรกร
ตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากที่สุดคือ เพ่ือน/คนรู้จักแนะนํา คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา
คือ ต้องการให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัย, เป็นห่วงสุขภาพตนเอง และได้ราคาดี คิดเป็นร้อย
ละ 26.6, 25.0 และ 21.9 ตามลําดับ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 82.8 เคยรับรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย โดยเกษตรกรรับรู้ข้อมูลจากคําบอกเล่าของผู้นําชุมชน/คนในชุมชน มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 51.6 รองลงมาคือ การอบรมของหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้, เกษตรจังหวัด ร้อยละ 
30.9 และสื่อสาธารณะต่างๆ ร้อยละ 17.4 

ข้อมูลด้านทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย พบว่า เกษตรกรทั้ง
เพศหญิงและเพศชายมีทัศนคติต่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ในกลุ่มเกษตรกรที่มี
อายุระหว่าง 0-37 ปี มีทัศนคติเชิงบวกต่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากกว่ากลุ่มเกษตรกรที่มี
อายุระหว่าง 38-59 ปี และกลุ่มเกษตรกรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาสูงจะ
มีทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้าเกษตรปลอดภัยมากกว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่ํา 
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ข้อมูลด้านทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทํางานอย่างมีส่วนร่วม พบว่า เกษตรทั้งเพศหญิง
และเพศชายมีทัศนคติต่อการทํางานอย่างมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ในกลุ่มเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 
0-37 ปี มีทัศนคติเชิงบวกต่อทํางานอย่างมีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 38 -59 ปี 
และกลุ่มเกษตรกรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
การทํางานอย่างมากส่วนร่วมมากกว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่ํา 

ข้อมูลด้านความรู้ของเกษตรกรเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัย พบว่า เพศหญิงมีความรู้เรื่อง
สินค้าเกษตรปลอดภัยมากกว่าเพศชาย เกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 0-37 ปี มีความรู้เรื่องสินค้าเกษตร
ปลอดภัยมากกว่าเกษตรกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 38-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป และเกษตรกรที่มีระดับ
การศึกษาสูงมีความเรื่องสินคา้เกษตรปลอดภัยมากกว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่ํา 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการศึกษาดูงาน ร่วมกับเกษตรกรและ
ผู้นําชุมชน พบว่า จังหวัดกําแพงเพชรมีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีฐานจากการตั้งอยู่ในภูมิ
ประเทศที่เหมาะสม กล่าวคือ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา ซึ่งมีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่าน 
คือ แม่น้ําปิง ทําให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม คนในชุมชนหมู่บ้านที่ทําการศึกษาวิจัยจึง
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรดิน น้ํา และปุาไม้ในการผลิตได้อย่างเต็มที่ 
ที่สําคัญคือ ทําให้ชุมชนหมู่บ้านมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของ
รายได้ของครัวเรือนและเป็นฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สําคัญของคนในชุมชน ผนวกกับพ้ืนที่
จังหวัดกําแพงเพชรมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของ
ผู้คนจากทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางเข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่เป็นจํานวน
มาก ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ได้สะท้อนอยู่ในวิถีการดํารงชีพ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในชุมชน  
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ภาพ 1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล ณ หมู่บ้านศรีวิไล ตําบลมหาชัย อําเภอไทร
งาม จังหวัดกําแพงเพชร 
 

 
 

ภาพ 2 การศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน (ประเทศไทย) ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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การศึกษาวิจัยยังพบว่า เกษตรกรในหมู่บ้านที่ทําการศึกษาวิจัยมีความยึดมั่นในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเข้ามาส่งเสริมและสนั บสนุน
จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ทําให้พวกเขาเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีการผลิตของตนเอง โดยหันมาทํา
การเกษตรแบบยั่งยืนทดแทนการปลูกพืชเชิงพาณิชย์มากขึ้น ประกอบกับคนในชุมชนหมู่บ้านมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรและสวัสดิการ โดยมีการร่วมกลุ่มต่างๆ ขึ้นมา ทั้งกลุ่มที่มีลักษณะไม่เป็น
ทางการที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันเองของคนในชุมชน เช่น กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์  และกลุ่มที่ได้รับ
การจัดตั้งจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี ส่งผลทําให้ชุมชนหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง คนใน
ชุมชนได้รับการพัฒนาและการดูแลอย่างทั่วถึง มากไปกว่านั้น คือ ผู้นําชุมชนมีความเข้มแข็ง ทําให้
เป็นเงื่อนไขสําคัญที่ส่งต่อความสําเร็จของการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร โดยผู้นําชุมชนเป็นผู้ที่มี
ความเสียสละทํางานเพ่ือส่วนร่วม เช่น การเสียสละพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือจัดสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และ
เป็นศูนย์รับซื้อสินค้าของเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นผู้มีความใฝุรู้ เช่น เข้าร่วมการฝึกอบรม
ความรู้เรื่องการผลิตและนํามาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรคนอ่ืน รวมถึงยังเป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีสําหรับสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนหมู่บ้านด้วย ซึ่งจุดแข็งที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านนี้เองที่
สามารถนําไปใช้กําหนดเป็นเงื่อนไขในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้
ต่อไป  

นอกจากนี้ การประสานความร่วมมือจากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเป็นป๎จจัยที่มีสําคัญอีกประการหนึ่งต่อการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เกษตรกรมีความต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านการผลิต การจําหน่ายและการ
กระจายสินค้า ซึ่งหากพวกเขาได้รับการสนับสนุน/ส่งเสริมก็จะทําให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้
ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของเกษตรกรเห็นว่า ในการทํางานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายแบบ 
“เบญจภาคี” นั้นจําเป็นต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ “ความจริงใจ” และ “ทํางานเหมือนเป็นคนคน
เดียวกัน” มิใช่เป็นการแสวงประโยชน์หรือมุ่งสร้างผลงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยที่ไม่ได้คํานึงถึง
ประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสําคัญ นอกจากนี้ ยังต้องสร้างพ้ืนที่ให้องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามา
รับฟ๎งและวิเคราะห์ป๎ญหา ระดมความคิดเห็น และวางแผนการทํางานร่วมกัน ซึ่งกระบวนการทํางาน
จําเป็นจะต้องร่วมกันทําให้เกิดผลเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจาก
เครือข่ายเบญจภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

(1) ชุมชน ได้แก่ เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย คนในชุมชน และผู้นําชุมชน ต้องมี
บทบาทสําคัญในการทํางานร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยอย่างแข็งขัน โดยอาศัยการให้ความรู้ด้านการผลิตที่ถูกต้องและสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อการมี
ส่วนร่วมและต่อสินค้าเกษตรปลอดภัย  
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(2) รัฐ ได้แก่ รัฐบาลและหน่วยงานของทางราชการ ได้แก่ สํานักงานเกษตรจังหวัด
กําแพงเพชร, สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกําแพงเพชร , สํานักงานประมงจังหวัดกําแพงเพชร, 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ ต้องเข้า
มามีส่วนร่วมและสนับสนุนการทํางานของเกษตรกรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

(3) นักวิชาการ ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดกําแพงเพชร เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร การศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัยการเกษตร มีบทบาทในการเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมให้เกษตรกร และการเป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับองค์กร
หรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะสามารถทําให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าของ
ตนเองได ้

(4) องค์กรเอกชน ได้แก่ องค์กรพัฒนาที่ทํางานส่งเสริมหรือสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย องค์กรที่ทํางานด้านสื่อ เช่น สื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ท้องถิ่น รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์ มี
บทบาทช่วยสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องการผลิต การจําหน่ายและกระจายสินค้า รวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย เพ่ือให้เกิดการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกับสินค้าเกษตร
ปลอดภัยในกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป 

(5) องค์กรธุรกิจ ได้แก่ บริษัทหรือร้านค้า มีบทบาทในการเป็นแหล่งรับซื้อหรือเป็นสถานที่
จําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยทั้งภายในชุมชน ภายในจังหวัด และในจังหวัดอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้า อีกทั้งยังทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าของเกษตรกรได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาวิจัยสามารถนํามาวิเคราะห์ถึงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยในจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีประเด็นในการพิจารณา ได้แก่ 
 ประการแรก เกษตรกรสามารถใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในฐานะที่เป็นต้นทุนสําคัญในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทําให้สินค้าที่เกษตรกรผลิตมีความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
สอดคล้องกับการศึกษาของกุศล ทองงาม และคณะ (2553) ที่เสนอว่าหากเกษตรกรมีการผสมผสาน
พืชผักพ้ืนบ้านบางชนิดที่มีศักยภาพสูงปลูกร่วมกับพืชผักเศรษฐกิจในระบบการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี
เป็นการสร้างความหลากหลายในระบบการผลิตเกื้อกูลในด้านสภาพแวดล้อม และที่สําคัญยังเป็น
ช่องทางหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรด้วย 



 
 274 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 ประการที่สอง กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรต้องเริ่มจากความตระหนักต่อ
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของคนในชุมชน เพราะการมีความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยส่งผลต่อพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกร ทั้งนี้ ในกระบวนการสร้างการ
มีส่วมร่วมของเกษตรกรนั้น จะต้องมีการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน 
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เพ่ือทําให้คนในชุมชนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนของ
ตนเอง อันจะนําไปสู่การตระหนักถึงสภาพป๎ญหาและสาเหตุของป๎ญหาที่เกิดขึ้ นในชุมชน ใน
ขณะเดียวกัน คนในชุมชนก็จําเป็นต้องได้รับการส่งเสริมด้านความรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการและพัฒนากระบวนการผลิตของเกษตรกร โดยเน้นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับการศึกษาของยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝ๎้น และคณะ (2555) 
และวราภรณ์ ป๎ญญาวดี (2551) ที่เสนอว่า การส่งเสริมความรู้การทําเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรมี
ผลต่อความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร และยังสอดคล้องกับการศึกษาของพีรชัย กุลชัย และป๎ญญา 
หมั่นเก็บ (2547) ที่เสนอว่า ความตระหนักถึงป๎ญหาของเกษตรกร จะนําไปสู่การปรับกระบวนทัศน์
ของเกษตรกรให้มีความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 ประการที่สาม การพัฒนาเครือข่ายที่มีความยั่งยืนนั้นต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนให้มีการทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายแบบ “เบญจภาคี” ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน รัฐ 
นักวิชาการ องค์กรเอกชน และองค์กรธุรกิจ โดยมีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของพีรชัย กุลชัย และป๎ญญา  หมั่นเก็บ 
(2547) และการศึกษาของสุจิตรา สินธนาภรณ์ (2541) ที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมและการ
ประสานความร่วมมือเป็นองค์กรเครือข่าย นอกจากนี้ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายยังต้อง
อาศัยการสร้างพลังของเยาวชนเพ่ือสืบทอดและต่อยอดการทํางานของเครือข่ายเพ่ือทําให้เครือข่ายมี
ความยั่งยืนด้วย  
 ประการสุดท้าย นอกจากการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรที่มีความยั่งยืนแล้ว ยังมีความจําเป็น
ที่ต้องพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย โดยทําให้สินค้าของเกษตรกรเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภคท้ังในมิติของคุณภาพสินค้าและราคาสินค้ามากขึ้น เช่น การมีใบรับรองมาตรฐาน
สินค้า ทําให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการผลิตและสามารถวางแผนการผลิตสินค้าให้มีความสอดคล้อง
กับปรมิาณที่ตลาดต้องการได้ รวมถึงการสร้างพ้ืนที่จําหน่ายสินค้าทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ซึ่ง
ทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าของเกษตรกรได้ง่าย สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิศักดิ์ แก้ว
แกมจันทร์ และคณะ (2555) และวราภรณ์ ป๎ญญาวดี (2551) ที่เสนอว่า ต้องมีการพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตรกรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมการผลิตสินค้าของเกษตรกรด้วยจึงจะทําให้เครือข่าย
ของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยมีความยั่งยืน 
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สรุปและข้อเสนอแนะ  
 การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน สามารถทําได้โดยการมี
ส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทําให้คนในชุมชนหมู่บ้านร่วมกันคิดวิเคราะห์ศักยภาพที่พวกเขามีอยู่ 
โดยเน้นการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ภายในชุมชนร่วมกัน ประกอบกับ
การเสริมสร้างความรู้และความตระหนักในเรื่องการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของเกษตรกรจากการผลิตเชิงพาณิชย์ไปสู่การผลิตแบบยั่งยืนมากขึ้น โดยเน้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน และที่สําคัญคือ การสนับสนุนการทํางาน
ร่วมกันเป็นเครือข่ายแบบ “เบญจภาคี” ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน รัฐ นักวิชาการ องค์กรเอกชน และ
องค์กรธุรกิจ บนพ้ืนฐานของ “ความจริงใจต่อกัน” และ “การทํางานเสมือนเป็นคนคนเดียวกัน” 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการการทํางานร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 
ภาพ 3 การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหลากหลายทางกายภาพ 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายแบบเบญจภาคี 

(1) เกษตรกร, คนในชุมชนหมู่บ้าน, ผู้นําชุมชน 

(2) หน่วยภาครัฐ (เกษตรจังหวัด, ประมงจังหวัด, ท่ีดินจังหวัด 
ฯลฯ) 
(3) นักวิชาการ (มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยการเกษตร ฯลฯ) 
(4) องค์กรเอกชน (มูลนิธิ, สื่อมวลชน) 
(5) องค์กรธุรกิจ (ร้านค้า, ตลาด, ห้างสรรพสินค้า) 

เครือข่ายเกษตรกร

ผู้ผลิตสินค้าปลอดภัย

อย่างย่ังยืน 
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 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป คือ ควรทําการศึกษาในมุมมองของเศรษฐศาสตร์ด้วย 
เพ่ือช่วยวิเคราะห์ในเรื่องต้นทุนการผลิตและประสิทธิผลตอบแทน รวมถึงการวิเคราะห์โอกาสและ
ความสามารถในการกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่ให้การ
สนับสนุนแหล่งทุนและการให้คําปรึกษาในการทําวิจัย ขอขอบคุณเกษตรกร ผู้นําชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน รวมถึงผู้แทนองค์กรหน่วยงานภาครัฐที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาเครือข่าย
เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยในจังหวัดกําแพงเพชร และขอบคุณคณะผู้วิจัยและนักศึกษาใน
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  
 
เอกสารอ้างอิง 
กุศล ทองงาม และคณะ. (2553). “ผลเชิงเศรษฐกิจของการผสมผสานผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจ

ในระบบการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช: กรณีศึกษากลุ่มแม่วาง อ.แม่วาง จ.
เชียงใหม่”. ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระบบเกษตรเพื่อความ
สมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์และกรมวิชาการเกษตร ณ 
โรงแรมเจบี หาดใหญ่, วันที่ 16-18 สิงหาคม 2553. 

พีรชัย กุลชัย และป๎ญญา หมั่นเก็บ. (2547). “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนของ
เกษตรกรรายย่อยภูมินิเวศน์ฉะเชิงเทรา”. รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 
3 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 207-216. 

ภัทรภร พลพนาธรรม และ ปรมาภรณ์ สุกใส. (2554). รายงานการวิจัยเรื่อง เครือข่ายทางสังคม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ําบางน้อย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝ๎้น และคณะ. (2555). การส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการ
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

วราภรณ์ ป๎ญญาวดี. (2551). ―การขับเคลื่อนสูวิถีเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ: กรณีการปลูกพืชผัก‖, 
ใน วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร์. 26(1): 109-127. 

สัมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ. (2548). ศัพท์พัฒนาเพื่อชุมชนและสังคม. ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น. 



 
 277 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

สุจิตรา สินธนาภรณ.์ (2541). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโดยรวมต้นทุนสุขภาพจากการ
ใช้สารป้องกันและกําจัด 

ศัตรูพืชของการทําวนเกษตรและเกษตรกระแสหลัก: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพฯ: 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ และคณะ. (2555). การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แบบย่ังยืน
เพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทัพไทย ตําบลหมอ อําเภอ
ประสาท จังหวัดสุรินทร์. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์. 

เสรี พงศ์พิศ. (2548). วัฒนธรรมองค์การของโลกยุคใหม่ เครือข่าย ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น
ชุมชนเข้มแข็ง. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. 

แสวง รัตนมงคลมาศ. (2543). การระดมมวลชนและการมีส่วนร่วมของมวลชน การจัดตั้งองค์กร
การนําและการตัดสินใจทางสังคม. เอกสารประกอบการสอนวิชา พค.705 คณะพัฒนา
สังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

อรทัย ก๊กผล. (2552). คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน สําหรับนักบริหารท้องถิ่น. กรุงเทพฯ 
: จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 278 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

หลักธรรมภิบาลของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

Corporate Governance Principles of Personnel under Forest Resource 
Management Office 3 (Lampang) 

สุรัชฐนพ สิงหาคํา  ดวงใจ พุทธวงศ์ 
สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสํานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) และเพ่ือเสนอแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) เป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยรวบรวม
ข้อมูล จากการแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากประชากรกลุ่มตัวอย่างสังกัดสํานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) จํานวน 41 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติ  เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษามีดังนี้ 
                ผลการศึกษาหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 
(ลําปาง) ด้วยแบบสอบถาม พบว่า ในภาพรวมและทุกด้านของหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก 
ลําดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความโปร่งใส บุคลากรให้ความสําคัญ ยึดมั่นความ
โปร่งใส แต่หากมีบางหน่วยงานยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ประกอบ
กับประชาชนไม่เข้าใจกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องส่งผลให้บุคลากรถูกมองว่าไม่โปร่งใส  ด้านหลักความ
คุ้มค่า  บุคลากรดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ก่อ
เกิดความคุ้มค่า แม้จะพบว่า บุคลากรบางรายยังต้องปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตาม
เปูาประสงค์ของงานอย่างเคร่งครัด   ด้านหลักคุณธรรม บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็น
ธรรมและเสมอภาค รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  แต่หากยังมีบุคลากรบางรายที่ยังต้อง
ปรับปรุงระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วต่อผู้ที่มีติดต่อราชการ ด้านหลักนิติธรรม 
บุคลากรได้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับตามอํานาจหน้าที่ แต่หากยังต้องปรับปรุงระบบการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  รวมถึงบุคลากรบางรายยังคุ้นเคยกับระบบการทํางานแบบเก่า 
ประกอบกับประชาชนยังไม่เข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทําให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน  ด้านความรับผิดชอบ  บุคลากรมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคม แต่อาจมีบางรายที่ต้องปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้านหลักการมี
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ส่วนร่วม บุคลากร มีความตระหนักถึงภารกิจและบทบาทหน้าที่การให้บริการต่อประชาชน  และ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วม แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

 
Abstract 

             The objectives of this research were to study the good governance of 
personnel under Forest Resource Management Office 3 (Lampang) and to 
propose the guidelines for the implementation of good governance principles 
of personnel under Forest Resource Office 3 (Lampang). It was the study both 
quantitative and qualitative by collecting data from the questionnaire. In-depth 
interviews and group discussions were conducted in the sample group of 41 
employees from the Forest Resource Management Office 3 (Lampang). Data 
analysis used computer software package to find statistics value of percentage, 
mean, standard deviation, and content analysis. The study results were as 
follow. 
              The results of the study on good governance of the personnel under 
the Office of the Forest Service 3 (Lampang) by the questionnaire showed that 
overall and all aspects of good governance were at a high level. The order in 
which the average value is ascending as follows: Transparency, personnel 
emphasizes adherence to transparency, but if there are some agencies do not 
disclose the necessary information to the public. The people do not 
understand the rules. The relevant regulations result in the personnel being 
viewed as being non-transparent. The main value, the staff performs efficiently 
and can meet the needs of the people. It is worth noting that some personnel 
still need to improve their performance to meet the objectives of the work 
strictly. The moral, personnel perform duties with accuracy, fairness and 
equality to maintain the main benefit. However, there are still some people 
who need to improve the system to work to speed up the government for 
contactors. The rule of law, the staff has complied with the rules and 
regulations according to the authority if it has to improve the system to work 
more efficiently. Some people are also familiar with the old system. The people 
do not understand the laws, regulations and regulations. Therefore, it causes 
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misunderstandings. Responsibility, personnel are aware of their responsibilities 
to the community and society, but some may need to improve their duties to 
the fullest. Participation, personnel have awareness of the mission and role of 
service to the people and encourage people to participate in the role. But it 
does not cover all agencies. 
 
ความสําคัญและที่มาของปัญหา 
 สืบเนื่องจากคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจควบคู่กับกระแสโลกาภิวัฒน์ในป๎จจุบันได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศนํามาซึ่งกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ประกอบกับ
ลักษณะสังคมไทยเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ ทําให้เกิดการทุจริตที่มีลักษณะเป็นวัฎจักรและเครือข่ าย 
การกระทําทุจริตมีการร่วมมือจากหลายฝุาย กระบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซง ประชาชน ขาด
ความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานด้านกฎหมายและข้ันตอนการอํานวยความยุติธรรม ป๎จจัยดังกล่าวส่งผล
ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมากขึ้น ซึ่งหลักการพ้ืนฐานในการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตมี 3 ประการ คือ 1) ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  2) ช่วยแก้ไขหรือบรรเทาสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในช่วงระยะที่ผ่านมาและ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนต่อการเผชิญป๎ญหาในอนาคต และ 3) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็น (สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐพ.ศ. 
2552-2555) 
 นอกจากนั้นยังมีการจัดทํายุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันปราบปรามการทุจ ริต
สาระสําคัญยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มีวิสัยทัศน์ คือ “สังคมไทยมี
วินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วน ร่วมกันปูองกันและปราบปรามการทุจริต” ซึ่ง
ประกอบด้วยพันธกิจ 4 ข้อคือ 1) ส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่ นในคุณธรรม 
จริยธรรม 2) พัฒนาเครือข่ายปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ 3)พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอํานาจ และ 4)ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
องค์ความรู้ เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์
ที่ 2 รวมพลังแผ่นดินปูองกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรมืออาชีพปูองกันและปราบปรามการ



 
 281 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ทุจริต (คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (2557). ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560). 
 สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) เป็นองค์การที่ มีอํานาจหน้าที่ 1. จัดทําแผน
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ในพ้ืนที่รับผิดชอบให้สอดคล้องตามเปูาหมายและยุทธศาสตร์ของ
กรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ดําเนินเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปุาไม้ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ด้านงานปูองกันการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ปุาไม้ งานจัดการที่ดินปุาไม้ งานวิจัยและพัฒนา
ด้านการปุาไม้ งานส่งเสริมการปลูกปุา งานจัดการปุาชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ กฎหมายว่า
ด้วยปุาสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนปุากฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพ้ืนที่  และรวบรวมเป็น
ข้อเสนอแนะต่อกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย (รายงานประจําปี 2557 สํานักจัดการทรัพยากรปุา
ไม้ที่ 3 (ลําปาง) กรมปุาไม้)  ด้วยอํานาจหน้าที่ดังกล่าว สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) จึง
มีบทบาทในการอนุรักษ์ ปูองกัน ฟ้ืนฟู และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรปุาไม้ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลนี้ สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 
(ลําปาง) จึงนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ และข้อบังคับกรมปุาไม้ว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการ ประจําปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการ (Work 
Ethics) เป็นคุณความดี ที่บุคคลที่ทํางานราชการควรยึดเป็นข้อปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพว่า ควรปฏิบัติหน้าที่อย่างไร จึงจะเป็นข้าราชการที่ดี และสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ควรดํารงตนในสังคมอย่างไร จึงมีความเหมาะสม เพ่ือรักษาไว้ ซึ่งเกียรติภูมิแห่ง
อาชีพข้าราชการเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังให้ข้าราชการกระทําเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ  ดังนั้น ผู้
ศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารงานของสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 
(ลําปาง) ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  ซึ่งผลการศึกษาสามารถนํามาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรม จูงใจ สนับสนุน และควบคุมพฤติกรรม อันเป็นส่วนสําคัญที่จะ
ทําให้องค์การประสบความสําเร็จได้ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้
ที่ 3 (ลําปาง) 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสํานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
  แนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาล   
  แนวคิดธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดท่ีได้มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางหลังจากมีเหตุการณ์วิกฤติ
ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออก โดยแนวคิดเรื่องการจัดการปกครองและการ
จัดการปกครองที่ดีนั้นได้รับการรณรงค์อย่างมากโดยสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลก27  
และดังที่ทราบแล้วว่าแนวคิดนี้ได้มีการค้นพบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 แต่ถึงกระนั้นก็มิได้มีการนําคําว่า 
Good Governance มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกล่าวได้ว่าคําว่า Good Governance เพ่ิงมีการ
นํามาใช้อย่างเป็นจริงเป็นจังเมื่อไม่นานนี้ ดังที่อรพินท์ สพโชคชัย กล่าวถึงการพัฒนาการของการใช้
คํา Good Governance ไว้ว่าคําว่า Good Governance เพ่ิงปรากฏและมีการใช้ในวงการของ
นักวิชาการที่สนใจการพัฒนากลไกการบริหารและการปกครองของสังคมเมื่อไม่นานมานี้  ส่วนคาว่า 
Governance นั้นได้ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมและมีผู้ใช้กันมานานแล้วโดย อรพินท์ สพโชคชัย ได้ให้
ความหมายคําว่า Governance หมายถึงการกระทํา กระบวนการหรืออํานาจในการบริหารการ
ปกครองซึ่งเมื่อใช้กับรัฐก็น่าจะมีความหมายใกล้เคียงเกี่ยวข้องกับคําว่าภาครัฐ  (State) ซึ่งอาจจะ
หมายถึงทั้งรัฐบาล (Government) และระบบราชการ (Civil Gervice) โดยมี 6 ประการคือ 1. หลัก
นิติธรรม 2. หลักความโปร่งใส 3. หลักความรับผิดชอบ 4. หลักความคุ้มค่า 5. หลักการมีส่วนร่วม 
และ6. หลักคุณธรรม ซึ่งป๎จจุบันทั้งในทางด้านการศึกษาและวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ถือได้ว่า 
“Governance” เป็นกรอบแนวคิดที่สําคัญของการบริหารภาครัฐ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่สําคัญคือ 
การเน้นบทบาทของการบริหารภาครัฐ ตามกรอบแนวคิดGovernance  เป็นประเด็นสําคัญใน
การศึกษาถึงความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาชน  ความสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบระหว่างรัฐกับภาคเอกชนหรือกลุ่มทางสังคมที่เกิดการรวมตัวกันโดยสมัครใจ  และ
ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาสังคม  
  กล่าวโดยสรุป แนวคิดธรรมาภิบาลคือแนวทางการบริหารงานของภาครัฐเพ่ือพลิกฟ้ืนภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศเพ่ือนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการบริหารจัดการใน
รูปแบบของความเป็นธรรม และเพ่ือการพัฒนาคนที่ยั้งยืนนําไปสู่การแก้ไขป๎ญหาวิกฤตเศรษฐกิจของ
ชาติ เพราะหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินงานเพ่ือจะนาไปสู่การพัฒนา
สังคมให้เป็นสังคมท่ีเรียกว่าสังคมท่ีประกอบด้วยธรรม เป็นสังคมที่ใช้หลักธรรมาธิปไตยเป็นพ้ืนฐานใน
การตัดสินใจ  
  แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพการทํางาน 
   ธงชัย สันติวงษ์ (2526, หน้า 198) ได้ให้ความหมายของคําว่าประสิทธิภาพ หมายถึงกิจกรรม
ทางด้านการบริหารงานบุคคลเกี่ยวข้องกับวิธีการ ซึ่งหน่วยงานพยายามที่จะกําหนดให้ทราบแน่ชัดว่า 
พนักงานของตนสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขณะที่ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 
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(2541,หน้า ) กล่าวถึง ประสิทธิภาพไว้ว่า มีความหมายรวมถึง ผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดย
ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ  1. ประสิทธิภาพใน
มิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การทางานที่ได้มาตรฐาน รวดเร็วถูกต้อง และใช้เทคนิค
ที่สะดวกข้ึนกว่าเดิม และ2. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การทํางานที่มีคุณภาพ
เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลาผู้ปฏิบัติงานมีจิตสานึกที่ดีต่อการทํางาน และให้บริการ
เป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 
   Simon (1984 อ้างถึงใน ชาคริต ศรีขาว, 2551, หน้า 4) ได้กําหนดวิธีที่ทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคือ 1. ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 2. ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
3. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4. ความสําเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และ5. การบรรลุ
วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน 
  ประสิทธิภาพของบุคคล (Human efficiency) ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่
บวกกับสิ่งที่ทุ่มเท และลงทุนให้กับงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานนั้น มองจากแง่มุมของการ
ทํางานของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งที่ ให้กับงาน เช่น ความพยายาม ความ
ขยันหมั่นเพียร ความเอาใจใส่งาน กําลังงานกับผลลัพธ์ที่ได้รับจากงานนั้นๆ  
  ดังนั้น คําว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงหมายถึง การกระทําของแต่ละบุคคลที่มี
ความสามารถและความพร้อม พยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานของตนอย่างคล่องแคล่ว
ด้วยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน 
โดยบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้นั้น ต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบ
และเอาใจใส่ในงานพร้อมด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร งานจะประสบความสําเร็จตาม
เปูาหมายขององค์กรที่กําหนดไว้หรือดียิ่งขึ้น 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

 อภิชาติ รัทยานนท์ (2555,หน้า 112-119) การศึกษาป๎ญหาพิเศษเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ตัวแทนออกของที่มีต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรณี 
การนําเข้าชั่วคราวตาม พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 3 ญ” มุ่ง
ศึกษา ความคิดเห็นของตัวแทนออกของที่มีต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ 
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนออกของ จํานวน 6 คน 
จากนั้นจึงนําสาระสําคัญของแนวคิดธรรมาภิบาล มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผล
การศึกษาพบว่า ประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมและหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่
ศุลกากรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งความถูกต้องโปร่งใสเกิดจากเหตุสองประการ คือเจ้าหน้าที่
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ศุลกากรยึดหลักกฎหมายเป็นตัวตั้งในการพิจารณาและระบบการทํางานที่มีการกลั่นกรอง ตามสาย
บังคับบัญชา ส่วนเรื่องหลักการมีส่วนร่วมพบว่า สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังไม่ได้ นําหลัก
ดังกล่าวมาปรับใช้ในองค์กรเนื่องจากไม่เคยจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้กับตัวแทนออกของ และ ถึงแม้
จะมีเว็บไซต์เป็นช่องทางสื่อสาร แต่ก็ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนออกของทราบ ในวงกว้าง 
สําหรับการศึกษาเรื่องความรับผิดชอบตรวจสอบได้พบว่า บางครั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ยังมี
ความล่าช้า เพราะอัตรากําลังคนไม่สมดุลกับปริมาณงาน ส่วนหลักความคุ้มค่าผู้วิจัย พบว่า ระบบการ
คืนค้ําประกันที่เป็นเงินสดยังมีความล่าช้า เพราะต้องขออนุมัติจากกรมศุลกากร เป็นงวด ๆ ไป 
สําหรับการศึกษาเรื่องหลักคุณธรรมพบว่าเจ้าหน้าที่บางคนไม่มีวินัย ส่งผลให้การปฏิบัติ พิธีการไม่
สะดวกรวดเร็วเท่าท่ีควร ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อย่างสมบูรณ์ควรมี
แนวทางการพัฒนาสามประการประการแรก ควรจัดอบรมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ ช่องทางสื่อสารที่
ใช้อยู่ และเปิดช่องทางสื่อสารอ่ืน ๆ เพ่ือให้ตัวแทนออกของได้เข้ามามีส่วนร่วม ประการที่สอง ควร
เพ่ิมอัตรากําลังคนให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน และประการที่สามควร กวดขันการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างเข้มงวดเพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการเกิดความรวดเร็ว อันเป็นการนําแนวคิดธรร
มาภิบาลมาปรับใช้ในองค์กรอย่างสมบูรณ์ 

สามารถนํามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาเกี่ยวกับ การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ตัวแทนของเจ้าหน้าที่ จากนั้นจึงนําสาระสําคัญของแนวคิดธรรมาภิบาล มาเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ในประเด็นเรื่องหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ 
หลักความคุ้มค่าและหลักคุณธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล อย่างสมบูรณ์ ให้การปฏิบัติพิธีการเกิดความรวดเร็ว ต่อไป 

กันติยา วิรเศรษฐ์ (2555,หน้า 62) ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จําแนกตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบล และระดับ
การศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พบว่า การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดย
เรียงลําดับได้ดังนี้ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักนิติธรรม หลักความ
โปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในอันดับสุดท้าย และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนก
ตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบล และระดับการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สามารถนํามาเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับ  การบริหารงาน
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ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อํานวยการสํานักฯ ผู้อํานวยการส่วนต่างๆ ของสํานักจัดการทรัพยากรปุา
ไม้ที่ 3 (ลําปาง) ได้นําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารงานอย่างไร 

ดุสิต เวชกิจ  (2559,หน้า 85) ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารงานปุาไม้ ของนายตรี 
กกกําแหง อดีตอธิบดีกรมปุาไม้ พบว่า  ด้านเปิดเผย/โปร่งใส  มีการยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานปุาไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื่อสัตย์สุจริต ในการทํางาน ทุกด้านที่สามารถตรวจสอบได้ใน
ทุกแง่มุม ทั้งนี้จากเอกสารรวมทั้งการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา
และแม้แต่พ่อค้าไม้ ล้วนต่างกล่าวขวัญและชื่นชม  ไม่มีประวัติด่างพร้อยทั้งฉ้อราษฎร์และบังหลวง 
แม้ตัวเองและ ครอบครัวจะมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าใดนักก็ตาม ด้านหลักนิติ ธรรม พบว่า 
พฤติกรรมและผลการดําเนินงานนั้นเป็นธรรมาภิบาลที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากใกล้เคียงกั บ
ความซื่อสัตย์สุจริตหลักฐานหลายด้านบ่งชี้ให้ เห็นการยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามตัวบทกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับทุกด้านของ กรมปุาไม้ และทางราชการที่กําหนดไว้ อย่างเคร่งครัดโดยมิ
ยอมให้ การโอนอ่อนผ่อนปรน ให้ผู้ใดและมิยอมอ่อนข้อให้อิทธิพลจากฝุายต่างๆ พร้อมกับได้  
ดําเนินการลงโทษต่อผู้ กระทําความผิดอย่างเฉียบขาดนอกจากนี้แล้ว ในด้านการโยกย้าย แต่งตั้งและ
พิจารณาความดี ความชอบให้ แก่ ผู้ ใต้ บังคับบัญชาก็ เป็นไปในทํานองเดียวกันที่มิเคยใช้คุณเป็น
กรณีพิเศษโดยหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ ให้แก่ ผู้ ใด จึงได้รับการชื่นชมตลอด ด้านความเสมอภาค ในด้าน
ความเสมอภาคอันเป็นหลักการหนึ่งของธรรมาภิบาลพบว่าผลงานการบริหารราชการปุาไม้ ที่แม้แต่ผู้ 
พิพากษาก็ ให้การรับรอง โดยท่านเป็นบุคคลที่ชอบให้ การบริการทางด้านปุาไม้ ที่ตนเองรับผิดชอบ
อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกให้อภิสิทธิ์แก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหนือกฎเกณฑ์ที่มี ด้าน
การกระจายอํานาจในการบริหารงานปุาไม้  โดยที่มีการแบ่งส่วนราชการในระดับภูมิภาคให้มี
สํานักงานปุาไม้ จังหวัดและปุาไม้อําเภอ เพ่ือปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน และพ้ืนที่ปุาไม้อย่าง
ใกล้ชิดกับทั้งยังมีแนวคิดในการกระจายอํานาจ การบริหารงานปุาไม้ ไปสู่ชุมชนในระดับย่อยมาก
ยิ่งขึ้น  ได้พบว่า ได้มีการกระจายอํานาจ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทํางานในด้านต่างๆ เพ่ือ
ช่วยให้การบริหารงานปุาไม้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริหารจัดการ ในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ และการให้สัมปทานปุาไม้ นอกจากนี้ยังได้ ทําการ
กระจายอํานาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ช่วยในการปูองกันแลปราบปรามผู้กระทําผิดทางด้านกฎหมาย
ปุาไม้ เพ่ือรักษาประโยชน์ของประเทศชาติเอาไว้ด้วย 

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาสามารถ
นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับ การดําเนินงานของสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในทรรศนะของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) 
และเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขการดําเนินงานของสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล รวมถึง หลักการดําเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
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         ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง หลักธรรมภิบาลของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) 
นี้เป็นการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มจํานวน เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรการศึกษา แบ่งตามเครื่องมือดังนี้ 
    การศึกษาครั้งนี้กําหนด ประชากรได้แก่  ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และ
พนักงานจ้างเหมา สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) ทั้งหมดจํานวน 41 คน  โดยผู้ศึกษาได้
ดําเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 2.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มจํานวน เกี่ยวกับหลักธรรมภิบาลของ
บุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ที่จะสามารถให้ข้อมูลได้ดีที่สุด จํานวน 10 คนประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มข้าราชการ จํานวน 2 คน 
ลูกจ้างประจํา จํานวน 3 คน พนักงานราชการจํานวน 2 คน และพนักงานจ้างเหมา จํานวน 3 คน 
  2.2 ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้ประชากรหรือบุคลากร ทั้งหมดจํานวน 41 คน 
ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มข้าราชการ จํานวน 8 คน, ลูกจ้างประจํา จํานวน 7 คน, พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 18 คน, พนักงานทั่วไป จํานวน 6 คน, พนักงานราชการ จํานวน 2 คน  
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้ศึกษาทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาใช้แบ่ง
ออกเป็นสองลักษณะ คือการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม กับ ดังมีรายละเอียดประเด็นคําถามดังนี้ 
 3.1 การสัมภาษณ์  เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยมีประเด็นคําถามที่ผู้ศึกษาได้
เตรียมไว้ล่วงหน้า  โดยมุ่งศึกษา ความคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนของบุคลากรของ สํานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) ที่มีต่อการการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสังกัดสํานัก
จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)  ที่ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง ของผู้ให้สัมภาษณ์ 
สถานที่ วัน เดือน ปี ที่ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อ หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสังกัดสํานัก
จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
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 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ต่อแนวทางการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร สํานัก
จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) 
 3.2 การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เป็นคําถามที่มุ่งศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทั้งหมด
ของหน่วยงานที่มีต่อ หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) 
ดังรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุา
ไม้ที่ 3 (ลําปาง)  
ตอนที่ 3 ป๎ญหา และข้อเสนอแนะต่อ หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 
(ลําปาง)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษากําหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
โดยวิธีการดังนี้   
     5.1 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ทําการจําแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง เฉพาะ
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
  5.2 เรียบเรียงข้อมูลข้อมูลสําคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis Technique)  
 5.3 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือ
วิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังนี้  1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) 2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรสํานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)  โดยการหาค่าเฉลี่ย   (Arithmetic Mean) 
และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) แล้วนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง 3) การศึกษาป๎ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
สํานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) โดยใช้ค่าความถี่ประกอบความเรียง 4) สังเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและนําเสนอต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของสํานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) 
 ผลการศึกษาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากร
ปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ผลการศึกษา หลักธรรมาภิบาลด้านนิติธรรม พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 โดยลําดับจากระดับค่าเฉลี่ยมากสุด 
หนึ่งลําดับ และลําดับสุดท้ายได้ดังนี้  ประเด็นบุคลากรทราบถึงโครงสร้าง บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ
ของตนเอง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และประเด็นที่น้อย คือ บุคลากรเสนอแนะ
เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59   
  ขณะที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับหลักธรร
มาภิบาลของบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) พบว่าโดยภาพรวม บุคลากรได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่  ยึดระเบียบ กฎหมาย แต่หากพบว่า ยั งมีข้อควร
ปรับปรุงในการทํางานให้เป็นระบบมากขึ้นกว่าเดิม  ที่ผ่านมา พนักงานบางรายยังยึดติดกับระบบงาน
แบบเก่า ไม่พัฒนาตนเองขณะที่ประชาชนยังไม่เข้าใจในระบบการทํางานของภาครัฐ ไม่มีความเข้าใจ
ในเรื่องของกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่ อน รวมถึงอาจเป็น
ช่องว่างทางกฎหมายที่ทําให้ก่อเกิดการทุจริตคอรัปชั่นขึ้นได้    
 ผลการศึกษา หลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส่ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86โดยลําดับจากระดับค่าเฉลี่ยมาก
สุด หนึ่งลําดับ และลําดับสุดท้ายได้ดังนี้ ประเด็นผลการปฏิบัติงานของบุคลการสามารถติดตาม 
ตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และประเด็นที่น้อยคือ บุคลากรแสดงข้อมูล
ข่าวสารการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนให้รับทราบอย่างสม่ําเสมอ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.76 มีค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.80 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า สํานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ลําปาง 
ให้ความสําคัญกับหลักความโปร่งใสในการทํางานปุาไม้  หากแต่ บางหน่วยงานยังไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่จําเป็นให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ จึงเป็นเหตุทําให้ประชาชนทั่วไปมองว่า การเจ้าหน้าที่ไม่มี
ความโปร่งใสเท่าที่ควร และที่ผ่านมา มักถูกมองต่างมุม ความคิดเห็นต่างในเรื่อง ใครควรจะใช้ และ
ได้รับประโยชน์จากปุาไม้  ซึ่งนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนและหน่วยงาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติหมดไป เนื่องจากความล่าช้า ต่อการจัดการทรัพยากรเหล่านี้เพ่ือให้ใช้ได้ใน
ระยะยาว  และนําไปสู่การกระทําผิดกฎหมาย 
 ผลการศึกษา หลักธรรมาภิบาลด้านความรับผิดชอบ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 โดยลําดับจากระดับค่าเฉลี่ยมาก
สุด หนึ่งลําดับ และลําดับสุดท้ายได้ดังนี้ ประเด็นบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และประเด็นที่น้อยคือ ข้อผิดพลาดที่
เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือข้อเรียกร้องหรือการกล่าวหาที่ได้รับของบุคลากร อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า บุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 
3 (ลําปาง) มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ แม้จะยังคงมีบางรายที่ยังปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรจะเป็น ทํา
ให้ระบบการทํางานในส่วนนั้นๆ เกิดความล่าช้า 
 ผลการศึกษา หลักธรรมาภิบาลด้านความคุ้มค่า พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ลําดับจากระดับค่าเฉลี่ยมาก
สุด หนึ่งลําดับ และลําดับสุดท้ายได้ดังนี้ ประเด็นบุคลากรใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตามความ
จําเป็น และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และประเด็นที่น้อย
คือ บุคลากรได้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นหรือเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว เพ่ือให้สะดวกและ
รวดเร็วแก่การให้บริการหรือดําเนินงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า บุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 
3 (ลําปาง) ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเกิดประโยชน์ และความคุ้มค่า แม้จะพบว่า เจ้าหน้าที่บางรายยังต้องปรับปรุงในเรื่อง
ของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาประสงค์ของงานอย่างเคร่งครัด   และค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ เป็นป๎จจัย ที่ส่งผลให้บุคลากรมีความตั้งใจทํางาน เกิดความเชื่อมั่น และหลักประกันให้
ครอบครัว ทําให้บุคลากรอุทิศตนต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ  ซึ่งเห็นควรมีการพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างค่าตอบแทน พร้อมกับ จัดทําแผนการจ่ายค่าตอบแทนในรูปอ่ืนๆ รวมทั้งผลประโยชน์ และ
สวัสดิการต่างๆ สําหรับพนักงาน ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 ผลการศึกษาหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83โดยลําดับจากระดับค่าเฉลี่ยมากสุด 
หนึ่งลําดับ และลําดับสุดท้ายได้ดังนี้ ประเด็นผลบุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดความคิดเห็นต่อ
การดําเนินงานภายในหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และประเด็นที่น้อยคือ 
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทําคู่มือชี้แนะแนวทางการมีส่วนร่วมในงาน/โครงการต่างๆ รวมทั้งให้
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า บุคลากรของสํานักจัดการทรัพยากรปุา
ไม้ที่ 3 (ลําปาง) มีความตระหนักถึง ภารกิจและบทบาทหน้าที่ในการให้การบริการต่อประชาชน  และ
การให้ประชาชนได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานของสํานักงาน 
อย่างไรก็ดี  ในบางหน่วยงานยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย  ยังไม่มี การนํากลับไป
ปรับปรุง หรือปฏิบัติตามเท่าที่ควรจะเป็น   
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 ผลการศึกษา หลักธรรมาภิบาลด้านคุณธรรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉ
ลี่เท่ากับ 3.94  และค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.87 โดยลําดับจากระดับค่าเฉลี่ยมากสุด หนึ่งลําดับ และ
ลําดับสุดท้ายได้ดังนี้ ประเด็นบุคลากรมีจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และประเด็นที่น้อยคือ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเสมอภาค ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า บุคลากรในสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้
ที่ 3 (ลําปาง) ได้ยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก  แต่หากยังมีเจ้าหน้าที่บางรายยังขาดการบูรณาการเรื่องระเบียบ
วินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทําให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบ และก่อเกิดความล่าช้าต่อการให้บริการแก่
ประชาชนที่มีติดต่อราชการได้ หากไม่การปรับปรุงแก้ไข 
 จากผลการศึกษา  สามารถสรุปได้ว่า แม้ในภาพรวมของ หลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3  (ลําปาง) ทุกหัวข้อของธรรมาภิบาลจะอยู่ในระดับมาก แต่มี
บางข้อที่มีค่าเฉลี่ยเกินขีดระดับมาก ไม่มากนัก เช่น  การให้ความสําคัญกับ บุคลากรในการเสนอแนะ
เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   การแสดงข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องแก่
ประชาชนให้ได้รับทราบอย่างสม่ําเสมอ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทําคู่ มือ แนะแนวการมีส่วน
ร่วมในงาน / โครงการต่างๆ รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน เป็นต้น   
  ผลสรุปจากการศึกษา แนวทางการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสํานัก
จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) จากการสัมภาษณ์ ได้ค้นพบแนวทางการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือให้
ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มีความ เข้าใจร่วมกันและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อันจะทํา
ให้การพัฒนา ปุาไม้เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ ดัง นี้ 
  1. ให้มีการกําหนดแนวทางการ จัดการและการพัฒนาทรัพยากรปุาไม้ ในระยะยาวอัน
จะทําให้ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทาง สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและ สิ่งแวดล้อมมากที่สุดโดย
เน้นให้มีการประสานกันระหว่างทรัพยากรปุา ไม้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
  2. ส่งเสริมบทบาท และหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนให้มีส่วน
รับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปุาไม้ร่วมกัน  และควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน 
  3. ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ปุาไม้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้สามารถ
สนองตอบต่อสภาพป๎ญหาและสอดคล้องกับขีดความสามารถของหน่วยงาน และสภาพทรัพยากรปุา
ไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป 
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  4 .  เ พ่ือก่อ ให้ เกิดการประสานการใช้ประโยชน์ ร่ วมกันระหว่ างปุ า ไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดอ่ืนๆ เช่น ที่ดิน แหล่งน้ําและทรัพยากรธรณี รวมทั้งเพ่ือก่อให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น  
  5. สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรร่วมกันจัดทํา 
กฎ ระเบียบเพ่ือนํามาใช้ในหน่วยงานอย่างจริงจัง 
  6. ควรมีการประเมินและมีบทลงโทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  และให้โอกาสแก่
คนใหม่ๆ ที่มีใจรักเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ แก่องค์กรต่อไป 
 7. เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ มีความเป็นธรรมและรวดเร็ว ควรจะการ
ปรับแก้ไข ทั้งระดับบนและระดับล่างให้มีทัศนคติใกล้เคียงกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนตระหนักว่า 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นสิ่งสําคัญสูงสุดของชีวิต ข้าราชการ   
 8. แบ่งงานกันทําตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนทํางาน
ด้วยซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่โยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ ให้ปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ตลอดไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาเรื่อง หลักธรรมภิบาลของบุคลากร สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่  3 
(ลําปาง) สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

ประเด็นด้านหลักนิติธรรม ของบุคลากร สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) 
พบว่า บุคลากรของสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 
ด้านอยู่ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิศสมัย หมกทอง ที่ศึกษาเรื่องการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านหลักนิติธรรมด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการ
มีส่วนร่วมด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
กันติยา วิรเศรษฐ์ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ในเขตอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ที่พบว่า การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม 
และรายด้านทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก   ในด้านนิติธรรมที่ผ่านมา บุคลากรของสํานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ เขยที่ 3 (ลําปาง)ได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่  ยึด
ระเบียบ กฎหมาย เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ลําปางเป็นสําคัญ  
หน่วยงานมีการติดตามงานที่มอบหมายโดยหัวหน้าส่วนรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานทุกๆ
ครั้งซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดุสิต เวชกิจ  (2559 หน้า 12-
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16) ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารงานปุาไม้ ของนายตรี กกกําแหง อดีตอธิบดีกรมปุาไม้ 
พบว่า  ด้านหลักนิติธรรม พบว่า พฤติกรรมและผลการดําเนินงานของปุาไม้เป็นธรรมาภิบาลที่ได้รับ
การยกย่องเป็นอย่างมากใกล้เคียงกับความซื่อสัตย์สุจริตหลักฐานหลายด้านบ่งชี้ให้ เห็นการยึดมั่นใน
การปฏิบัติงานตามตัวบทกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทุกด้านของ กรมปุาไม้ และทางราชการ
ที่กําหนดไว้ อย่างเคร่งครัดโดยมิยอมให้ การโอนอ่อนผ่อนปรน ให้ผู้ใดและมิยอมอ่อนข้อให้อิทธิพล
จากฝุายต่างๆ พร้อมกับได้ ดําเนินการลงโทษต่อผู้ กระทําความผิดอย่างเฉียบขาด นอกจากนี้แล้วใน
ด้านการโยกย้าย แต่งตั้งและพิจารณาความดี ความชอบให้ แก่ ผู้ ใต้ บังคับบัญชาก็ เป็นไปในทํานอง
เดียวกันที่มิเคยใช้คุณเป็นกรณีพิเศษโดยหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ ให้แก่ ผู้ ใด จึงได้รับการชื่นชมตลอด   

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรปรับปรุงในการทํางานให้เป็นระบบมากขึ้นกว่าเดิม  ที่ผ่ านมา 
พนักงานบางคนยังยึดติดกับระบบงานแบบเก่า ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ มีการ
ทํางานที่ซํ้าซ้อน  รวมถึงการปรับปรุงระบบการบริหารงาน ปุาไม้ให้สอดคล้องกับปริมาณคุณภาพและ
สภาพทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป ขณะที่ประชาชนยังไม่เข้าใจในระบบการทํางานของ
ภาครัฐ ป๎ญหา อุปสรรค ที่สําคัญคือ ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย และข้อบังคับ
ต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน รวมถึงอาจเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่ทําให้ก่อเกิด
การทุจริตคอรัปชั่นขึ้นได้   อีกประการเนื่องจากเป็นองค์กรของรัฐ  เมื่ออยู่ในองค์กรนานๆ จึงทําให้
บุคลากรคิดว่า ทํางานน้อยหรือมาก ก็ได้รับเงินเดือนตามที่รัฐกําหนดเท่ากัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทําให้
บุคลากรทีมีแนวคิดดังกล่าวขาดความตั้งใจที่จะทํางาน เฉื่อยชา ย่ําอยู่กับที่ ไม่ขวนขวาย ไม่พัฒนา
ตนเอง  ซึ่งไม่สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้
ความสําคัญกับหลักการสําคัญ 6 หลักการ ในด้านความโปร่งใส Transparency ประกอบไปด้วย
หลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง หน่วยงานมีความโปร่งใสด้าน
การให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล 
โดยความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วย ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อ
จัดหา การให้สัมปทานการออกกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กร
พัฒนาเอกชน องค์ภายนอกที่เก่ียวข้องเข้ามาร่วมตรวจสอบ 

ประเด็นด้านหลักคุณธรรม ของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) 
พบว่า โดยภาพรวม บุคลากรในสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) ได้ยึดมั่นในความถูกต้อง 
เป็นธรรมไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้แก่ผู้ใด รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ตลอดถึงการ
ให้บริการอย่างเสมอภาค ไม่มีการใช้อํานาจหน้าที่ และตําแหน่งในทางมิชอบ และให้บริการอย่าง
เสมอภาค  อย่างไรก็ดี ยังมีเจ้าหน้าที่บางรายยังขาดการบูรณาการเรื่องระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งอาจทําให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบ และก่อเกิดความล่าช้าต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่มีติดต่อ
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ราชการได้ หากไม่การปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อภิชาติ รัทยานนท์ 
(2555,หน้า 112-119) การศึกษาป๎ญหาพิเศษเรื่อง “ความคิดเห็นของตัวแทนออกของที่มีต่อการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรณี การนําเข้าชั่วคราวตาม พระ
ราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 3 ญ” ที่พบว่า ในหลักคุณธรรมของการ
ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่บางคนไม่มีวินัย ส่งผลให้การปฏิบัติ พิธีการไม่สะดวกรวดเร็วเท่าท่ีควร 

ประเด็นด้านหลักความโปร่งใส ของบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) พบว่า 
สํานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ลําปางได้ให้ความสําคัญกับหลักความโปร่งใสในการทํางานปุาไม้  
หากแต่ บางหน่วยงานยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ จึงเป็นเหตุทําให้
ประชาชนทั่วไปมองว่า การเจ้าหน้าที่ไม่มีความโปร่งใสเท่าที่ควร และที่ผ่านมา มักถูกมองต่างมุม 
ความคิดเห็นต่างในเรื่อง ใครควรจะใช้ และได้รับประโยชน์จากปุาไม้  ซึ่งนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนและหน่วยงาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติหมดไป เนื่องจากความล่าช้า ต่อ
การจัดการทรัพยากรเหล่านี้เพ่ือให้ใช้ได้ในระยะยาว  และนําไปสู่การกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าว มีความสอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของดุสิต เวชกิจ  (2559 หน้า 
20-35) ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารงานปุาไม้ ของนายตรี กกกําแหง อดีตอธิบดีกรมปุาไม้ 
พบว่า  ด้านเปิดเผย ความโปร่งใส  โดยมีการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานปุาไม้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการซื่อสัตย์สุจริต ในการทํางาน ทุกด้านที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกแง่มุม ทั้งผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและแม้แต่พ่อค้าไม้ ล้วนต่างกล่าวขวัญและชื่นชม  ไม่มีประวัติด่าง
พร้อยทั้งฉ้อราษฎร์และบังหลวง แม้ตัวเองและ ครอบครัวจะมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าใดนักก็
ตาม 

 ประเด็นด้านหลักการมีส่วนร่วม ของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 
(ลําปาง) พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) มีภารกิจและบทบาท
หน้าที่ในการให้การบริการต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดลําปาง โดยมีความตระหนักในภาระหน้าที่
และการให้ประชาชนได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานของ
สํานักงาน แต่ยังมีบางหน่วยงานที่ยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมน้อย  และยังไม่มีการ
นําเอาข้อคิดเห็นของประชาชนไปปรับปรุง หรือปฏิบัติอย่างจริงจัง   ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ อภิชาติ รัทยานนท์  ทําการศึกษาป๎ญหาพิเศษเรื่อง “ความคิดเห็นของตัวแทน
ออกของที่มีต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ผลการศึกษา
พบว่า หลักการมีส่วนร่วม พบว่า สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังไม่ได้ นําหลักดังกล่าวมาปรับ
ใช้ในองค์กรเนื่องจากไม่เคยจัดกิจกรรม และ ถึงแม้จะมีเว็บไซต์เป็นช่องทางสื่อสาร แต่ก็ยังไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนออกของทราบในวงกว้าง  
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ประเด็นด้านความรับผิดชอบ  ของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) 
พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) มีความตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ แม้จะยังคงมีบางรายที่ยังปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรจะเป็น ทําให้ระบบการทํางานในส่วนนั้นๆ เกิดความล่าช้า 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อภิชาติ รัทยานนท์ ที่ทําการศึกษาป๎ญหาพิเศษเรื่อง “ความ
คิดเห็นของตัวแทนออกของที่มีต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในสํานักงานศุลกากรท่าเรือ
แหลมฉบัง กรณี การนําเข้าชั่วคราวตาม พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 
ประเภท 3 ญ” ผลการศึกษาด้านความรับผิดชอบพบว่า บางครั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ยังมี
ความล่าช้า เพราะอัตรากําลังคนไม่สมดุลกับปริมาณงาน ดังจะเห็นได้ว่า ผลการศึกษาทั้งสองเรื่อง
สอดคล้องกันในด้านความล่าช้า ส่วนสาเหตุนั้นต่างกัน ในขณะสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 
(ลําปาง) เป็นเรื่อง ของความตระหนักต่อความรับผิดชอบส่วนบุคคล ส่วนสํานักงานศุลกากร ความ
ล่าช้ามาจากสาเหตุของ อัตรากําลังคนไม่เพียงพอ 

ประเด็นด้านหลักความคุ้มค่า ของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) 
พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) ดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์ 
และความคุ้มค่า แม้จะพบว่า เจ้าหน้าที่บางรายยังต้องปรับปรุงในเรื่องของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เป็นไปตามเปูาประสงค์ของงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลการศึกษาในภาพรวมด้ านความคุ้มค่า ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อภิชาติ รัทยานนท์ การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของตัวแทนออกของ
ที่มีต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรณี การนําเข้า
ชั่วคราวตาม พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 3 ญ” หลักความคุ้มค่า 
ที่พบว่า ระบบการคืนค้ําประกันที่เป็นเงินสดยังมีความล่าช้า เพราะต้องขออนุมัติจากกรมศุลกากร 
เป็นงวด ๆ ไป 

ส่วนผลการศึกษา หลักความคุ้มค่า ของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 
(ลําปาง) พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) อีกมุมหนึ่งสะท้อให้
เห็นว่า  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นป๎จจัย ที่ส่งผลให้บุคลากรมีความตั้งใจทํางาน เกิดความ
เชื่อมั่น และหลักประกันให้ครอบครัว ทําให้บุคลากรอุทิศตนต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ  ซึ่งเห็นควรมี
การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทน พร้อมกับ จัดทําแผนการจ่ายค่าตอบแทนในรูปอ่ืนๆ 
รวมทั้งผลประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ สําหรับพนักงาน ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ที่ให้ความสําคัญกับหลักการสําคัญ 6 หลักการ ในด้านความโปร่งใส Transparency 
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ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง หน่วยงานมี
ความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้าน
การเปิดเผยข้อมูล โดยในด้านการให้คุณประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ การมีค่าตอบแทนพิเศษใน
การปฏิบัติงานเป็นผลสําเร็จ  มีค่าตอบแทนเพ่ิมสําหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีค่าตอบแทน
พิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ และมีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ให้มีการกําหนดแนวทางการ จัดการและการพัฒนาทรัพยากรปุาไม้ ในระยะยาวอันจะทํา
ให้ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทาง สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและ สิ่งแวดล้อมมากที่สุดโดยเน้นให้มี
การประสานกันระหว่างทรัพยากรปุา ไม้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
  2. ส่งเสริมบทบาท และหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนให้มีส่วนรับผิดชอบใน
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปุาไม้ร่วมกัน  และควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบในการ
ปฏิบัติงาน 
  3. ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ปุาไม้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้สามารถสนองตอบต่อ
สภาพป๎ญหาและสอดคล้องกับขีดความสามารถของหน่วยงาน และสภาพทรัพยากรปุาไม้และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป 

 4. เพ่ือก่อให้เกิดการประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างปุาไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 
ชนิดอ่ืนๆ เช่น ที่ดิน แหล่งน้ําและทรัพยากรธรณี รวมทั้ งเพ่ือก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น  

 5. สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรร่วมกันจัดทํา 
กฎ ระเบียบเพ่ือนํามาใช้ในหน่วยงานอย่างจริงจัง 

 6. ควรมีการประเมินและมีบทลงโทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  และให้โอกาสแก่คน
ใหม่ๆ ที่มีใจรักเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ แก่องค์กรต่อไป 

7. เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ มีความเป็นธรรมและรวดเร็ว ควรจะการปรับแก้ไข 
ทั้งระดับบนและระดับล่างให้มีทัศนคติใกล้เคียงกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนตระหนักว่า การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นสิ่งสําคัญสูงสุดของชีวิต ข้าราชการ   

8. แบ่งงานกันทําตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนทํางานด้วย
ซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่โยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ ให้ปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ตลอดไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานภาพ บทบาท 
องค์ประกอบและ ลักษณะทางดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา  โดยกําหนดขอบเขตการวิจัย
รอบทะเลสาบสงขลา ผลการวิจัยพบได้ดังนี้ 

การศึกษาสถานภาพและบทบาทดนตรีหนังตะลุง 1). จํานวนคณะหนังตะลุง ในพ้ืนที่วิจัย 
ส่วนมากอยู่ในพ้ืนที่อําเภอหาดใหญ่ และอําเภอเมืองพัทลุง และอําเภอควนขนุน 2) รายได้ มีการตั้ง
ราคารับงานสูงสุด 20,000 บาท การรับงานจริงมีการต่อรองราคา 3) จํานวนลูกคู่หนังตะลุง มี
ประมาณ 20 คณะ 4) รายได้ของลูกคู่ คนปี่มีค่าตัวมากที่สุด 5) สถานภาพทางสังคม มีลูกคู่เป็นที่
ยอมรับในสังคม พัฒนาตัวเองเป็นครูสอนในสถานศึกษา เป็นศิลปินแห่งชาติ  6) บทบาทดนตรีหนัง
ตะลุง มี 3 รูปแบบคือ บทบาทของนักดนตรี  บทบาทของวงดนตรี บทบาทของเครื่องดนตรี  7) 
ป๎ญหาหนังตะลุง มี 3 ด้าน คือผู้ว่าจ้าง นายหนัง และลูกคู่นักดนตรี 

องค์ประกอบดนตรีหนังตะลุง มีลูกคู่ 2 ประเภท นักดนตรีแบ่งตามรุ่นอายุและความสามารถ 
ได้ 3 ประเภท คือ นักดนตรีรุ่นเก่าระดับครูเพลง นักดนตรีรุ่นใหม่ และนักดนตรีรุ่นฝึกหัด วงดนตรี
และเครื่องดนตรีแบ่งได้ 3 ประเภท ดนตรีแบบดั้งเดิม ดนตรีดั้งเดิมผสมดนตรีสากลและดนตรี
คอมพิวเตอร์ บทบาทเครื่องดนตรี ทับหรือกลองชุดเป็นเครื่องกํากับบทบาทขึ้นและลงเพลง  ปี่หรือ
คีย์บอร์ดเป็นตัวดําเนินทํานอง 

ลักษณะทางดนตรี ภาพรวมในพ้ืนที่สงขลายึดระเบียบเพลงไทยเดิม พ้ืนที่พัทลุงใช้ดนตรี
สากลมาก ดนตรีที่ใช้มี 2 แบบคือ ดนตรีประกอบพิธีการส่วนมากใช้เพลงไทยเดิมและดนตรีประกอบ
แสดงตามเนื้อเรื่องส่วนมากใช้เพลงสมัยนิยม การปรับตั้งเสียง มีการปรับตั้งเสียงโหม่ง เป็นเสียง เร 
ปรับตั้งเสียงปี่เป็นเสียง เร 
คําสําคัญ: ดนตรี  หนังตะลุง  ทะเลสาบสงขลา   
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Abstract 
This research utilized the qualitative research methodology with the following 

objectives. 1) to study the roles and status of shadow play music;2) to study musical 
compositions of the shadow play; and 3) to study musical characteristics of shadow 
play. The results are as follows. 

A study of roles and status of shadow play music shows the following 
information: 1) Most shadow play troupes located in Hat Yai, Meaung Phatthalung, 
and KhuanKhanun districts. 2) A maximum fee charged for one performance costs 
20,000 Baht.  The set price was negotiable depending by hirers. 3) The number of 
musicians for shadow play troupe was about 20 musicians. 4) For the income of the 
musicians, an PI receive highest payment. 5) For social status, the musicians are 
recognized in the society and they are able to develop themselves to become 
teachers in a school or as a national artiste. 6) The roles in shadow play music 
consist of three aspect : role of musician, music band and music instrument. 7) The 
problems in shadow play music consist of three aspects: the hirer, shadow play 
master and musicians. 

There are two kinds of musicians for the shadow play. Musicians of different 
age and skills can be divided into three categories: experienced musician with skills 
equivalent to the master musician, new generation musician and novice musician. 
There are three kinds of musical band and instrument: traditional music, traditional 
music mixed with Western music and computer music. As for the role of musical 
instruments, Tub or drum kit controls the initiation and ending of the music, whereas 
the Pi or keyboard is a melody operator. 

The overall musical characteristics of the shadow play music in Songkhla area 
strictly follows traditional Thai music. In Phatthalung the music for shadow play 
utilizes Western music. Two kinds of music are played: the one accompanying the 
rite, which utilizes mostly Thai traditional music and the other for accompanying the 
show featuring mostly the current popular music.  In sound setting, Mong is adjusted 
to ―Re‖ as well as the setting of the Pi, which is in “Re‖ notation. 
Keywords: Music, Shadow Play, Songkhla Lake  
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บทนํา 
 หนังตะลุงถูกปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม ดนตรีหนังตะลุงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
หนังตะลุงที่ต้องถูกปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและวิถีการดํารงชีวิตด้วย  เพ่ือให้หนังตะลุงยังคงมีการรับ
ใช้สังคมได้อย่างเข้มแข็ง  ต้องคํานึงถึงความอยู่รอดในบริบทสังคมสมัยใหม่ และดํารงอยู่ได้ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในป๎จจุบัน   

ดังนั้นเพ่ือให้ศิลปะการแสดงหนังตะลุงและดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา ยังคง
บทบาทและทําหน้าที่ดังกล่าวอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัย ดนตรีหนังตะลุงรอบ
ทะเลสาบสงขลา  เพ่ือหาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาให้ดนตรีหนังตะลุงยังคงอยู่ ในสังคมรอบ
ทะเลสาบได้อย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสถานภาพและบทบาท ดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา 

2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะทางดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่ การสํารวจและออกภาคสนาม ในอําเภอที่ติดทะเลสาบ
สงขลา ซึ่งติดพ้ืนที่ 2 จังหวัดคือจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ในจังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่อําเภอที่ติด
ทะเลสาบสงขลา 5 อําเภอ ได้แก่  อําเภอควนขนุน อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอเขาชัยสน อําเภอบาง
แก้ว อําเภอปากพะยูน  ส่วนจังหวัดสงขลามีอําเภอที่ติดทะเลสาบสงขลา 8 อําเภอ ได้แก่ อําเภอควน
เนียง อําเภอบางกล่ํา อําเภอหาดใหญ่ อําเภอเมืองสงขลา อําเภอสิงหนคร อําเภอสทิงพระ อําเภอ
กระแสสินธุ์และอําเภอระโนด 

ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ ช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2560 โดยกําหนดกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล คือนายหนังตะลุง  นักดนตรีหนังตะลุง ที่เป็นตัวแทนของนักดนตรีในอําเภอต่าง ๆ โดยวิธีการ
จัดสนทนากลุ่มทั้งสองพ้ืนที่คือในพ้ืนที่วิจัยจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง นอกจากนั้นยังใช้วิธีการ
สัมภาษณ์กลุ่มศิลปินหนังตะลุง นักดนตรีลูกคู่ เก็บข้อมูลภาคสนาม สังเกตและบันทึกรูปแบบของ
ดนตรีหนังตะลุงที่มีการเล่นอยู่ในพ้ืนที่ 

พ้ืนที่จังหวัดสงขลา จัดสนทนากลุ่ม ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดคลองแห  อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558  ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มในพ้ืนที่จังหวัด
สงขลาจํานวน 10 คนได้แก่ นายชัย  เหล่าสิงห์  นายกสมาคมศิลปินพ้ืนบ้าน จังหวัดสงขลา  นาย
ประเสริฐ  รักษ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมศิลปินพ้ืนบ้าน จังหวัดสงขลา  ตัวแทนนายหนังตะลุงและนัก
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ดนตรีในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาได้แก่ นายประพันธ์  ไฝเส้ง  นายปวริศ ประวัติ นายดวน  อารมณ์ฤทธิ์  
นายเทพฤทธิ์  พัสระ นายพลอย  เห้งลิ่ม นายภักดิ์  แท่นมณี นายอํามร  เอียดน้อย นายเดโช  กล่อม
เกลี้ยง 

พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง จัดสนทนากลุ่ม ณ ชมรมหนังตะลุงพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง  วัดควนมะพร้าว 
ตําบลพญาขัน อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558  ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม
ในพ้ืนที่พัทลุงมีจํานวน 8 คนได้แก่ นายฉิ้น  จาโร นายกมลวิทย์  ขวัญรอด นายนิรัช  ทองบุตร นาย
จํานง  ตุ๊กตาทอง นางหนูคลี่  ศิริโรจน์ นายสุพัฒน์ ณ พัทลุง นายประเสริฐ  ขุนพล  นายสมนึก  คํา
เกลี้ยง   

เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสัมภาษณ์ กําหนดประเด็นหัวข้อแบบกว้าง ๆ ใช้เป็นคําถามในกลุ่ม 
ให้กลุ่มสนทนาเสนอความคิดเห็น ตอบคําถาม และอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ผู้วิจัยใช้การจดบันทึก 
บันทึกด้วยกล้องวีดิโอและเครื่องบันทึกเสียงและนํามาถอดคําพูด หลังเสร็จจากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย ช่วยกันสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลพร้อมทั้งขอข้อมูลที่จําเป็น จนครบทุกคนที่มาร่วม
สนทนากลุ่ม 

การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการนัดแนะนักดนตรีที่เคยสนทนากลุ่มและนักดนตรีคนอ่ืนที่อยู่ใน
พ้ืนที่วิจัยได้แก่ ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สันติ สุวรรณการหรือหนังแต๋ว ศ. นครินทร์ ครู
อํานาจ นุ่นเอียดหรือครูต้อย เพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูลเพ่ิมเติม เป็นการตรวจสอบข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่มและข้อมูลที่ได้จากแหล่งอื่น ๆ นอกจากนี้ใช้การเข้าสังเกต การบรรเลงหนังตะลุงในพ้ืนที่ จากนัก
ดนตรีที่เคยเข้าร่วมสนทนากลุ่มมาแล้วและหนังตะลุงคณะอ่ืนๆ ถึงการใช้เครื่องดนตรีและการใช้เพลง 
ในการบรรเลงประกอบหนังตะลุง 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลที่ได้จากจากเอกสาร จากการสนทนากลุ่ม จากการ
สัมภาษณ์และการสังเกต ดนตรีหนังตะลุงในพ้ืนที่วิจัย นํามาแยกแยะประเด็นแล้วนําเสนอโดยการ 
พรรณาวิเคราะห์ 

 
แนวคิดทฤษฎีในการวิจัย 

ทฤษฎีทางมานุษยดนตรีวิทยา จาก Myers, Helen. (1992, p. 3) ให้แนวคิดเรื่องการศึกษา
ทางด้านดนตรีชาติพันธ์ (Ethnomusicology) ว่าเป็นการศึกษา ทางด้านดนตรีที่มีความหลากหลาย
เช่นการศึกษาดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรีร่วมสมัยของตะวันออกที่ถ่ายทอดโดยมุขปาฐะ ดนตรีที่เป็นดั้งเดิม 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านดนตรี ดนตรีในสถานะสัญลักษณ์ หน้าที่ของดนตรีต่อสังคม  

Meyers, Helen. ได้อธิบายถึงการศึกษาทางมานุษยดนตรีวิทยา ว่าเป็นการศึกษาทาง
มานุษยดนตรีวิทยา มีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยกระบวนการทางดนตรีวิทยา  (Musicology) และ
มานุษยวิทยา ในการทําการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมานุษยดนตรีวิทยา ทฤษฎีที่นํามาใช้ส่วน
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ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีในการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และมานุษยดนตรีวิทยา 
(Ethnomusicology) มาร่วมประกอบการวิเคราะห์ในงานวิจัยนั้นๆ ซึ่งนักมานุษยดนตรีวิทยา
จําเป็นต้องมีวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม ถือได้ว่าการเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นวิธีการที่ สําคัญ และ
จําเป็นต่อการเข้าถึงข้อมูลปฐมภูมิ 

แนวคิดเรื่องสถานภาพของลินตัน ปรากฏจากงานเขียนของ สุพัตรา สุภาพ (2545) ทัศนีย์ 
ทองสว่าง(2549) โดยแบ่งสถานภาพเป็น 2 ประเภทได้แก่  

1. สถานภาพโดยกําเนิด เป็นสถานภาพหรือตําแหน่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิด แก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ยากหรือไม่ได้เลยเช่น สถานภาพทางวงศาคณาญาติ สถานภาพทางเพศ สถานภาพ
ทางอายุ สถานภาพทางเชื้อชาติ สถานภาพทางถ่ินกําเนิด สถานภาพทางชนชั้นทางสังคม  

2. สถานภาพโดยการกระทํา เป็นสถานภาพที่ ได้มาจากการกระทําของบุคคลเช่น  
สถานภาพสมรส สถานภาพความเป็นบิดามารดา สถานภาพทางการศึกษา สถานภาพทางอาชีพ 
สถานภาพทางการเมือง 

ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของโบแอส จากงานเขียนของ อมรา  พงศาพิชญ์  
(2541) ได้อธิบายแนวคิดดังกล่าวว่า สังคมและวัฒนธรรมของคนมีจุดเริ่มต้นที่เป็นอิสระแก่กัน การที่
หลายสังคมมีวัฒนธรรมเหมือนกันเกิดจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปยังสังคม
หนึ่ง 

ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ โครเบอร์ (Kroeber) จากงานเขียนของ ผจงจิตต์  
อธิคมนันทะ (2543) ได้อธิบายถึงลําดับขั้นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ โครเบอร์ (Kroeber)  
ว่ามี 5 ขั้นตอนคือ 

1. ขั้นที่มีการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาและนํามาใช้ในสังคม 
2. ขั้นที่คนในสังคมยอมรับเอาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ นั้นเข้ามาใช้ในสังคมจนถึงจุดอ่ิมตัว 
3. ขั้นอ่ิมตัวของวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ เป็นระยะที่ความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ ถึงขั้นจุดสุด

ยอด 
4. ขั้นที่มีการทําซ้ําแบบเดิมอยู่เป็นปกติ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้น 
5.เมื่อถึงจุดอ่ิมตัวแล้ว ลักษณะวัฒนธรรมเป็นไปตามแบบเดิม จนคนในสังคมเกิดความเบื่อ

หน่าย จึงคิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาอีก โดยแยกตัวออกจากวัฒนธรรมเดิมและสร้างแบบ
วัฒนธรรมใหม่ๆ ขึ้น 
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ผลการวิจัย 
 ดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา มีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษาดังนี้ 

1. สถานภาพและบทบาทดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา 
ผลการศึกษาสถานภาพและบทบาทดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลามีดังนี้ ผู้วิจัยได้

กําหนดเป็นหัวข้อย่อยคือ จํานวนคณะหนังตะลุงและลูกคู่ดนตรีหนังตะลุงใน พ้ืนที่  สถานภาพทาง
รายได้และเศรษฐกิจของหนังตะลุง  จํานวนลูกคู่หนังตะลุง  สถานภาพทางรายได้และเศรษฐกิจของ
ลูกคู่หนังตะลุง สถานภาพทางสังคมและความอยู่ของลูกคู่หนังตะลุง   สภาพป๎ญหาสะท้อนจากนัก
ดนตรีหนังตะลุง ได้ผลการวิจัยดังนี้ 

1.1 จํานวนคณะหนังตะลุง 
1.1.1 จํานวนคณะหนังตะลุงในจังหวัดสงขลา หนังตะลุง ที่มีถ่ินฐานของหัวหน้า

คณะและสถานที่ติดต่อ ในพื้นที่วิจัย อําเภอต่าง ๆ มีดังนี้ 
1) อําเภอหาดใหญ่ คณะหนังตะลุงจํานวน 27 คณะ  
2) อําเภอเมือง คณะหนังตะลุงจํานวน  23 คณะ  
3) อําเภอควนเนียง  คณะหนังตะลุงจํานวน 19 คณะ  
4) อําเภอระโนด คณะหนังตะลุงจํานวน 1 คณะ  
5) อําเภอกระแสสินธุ์ คณะหนังตะลุงจํานวน 2  คณะ  
6) อําเภอสิงหนคร คณะหนังตะลุงจํานวน 6 คณะ  
7) อําเภอบางกล่ํา คณะหนังตะลุงจํานวน 2 คณะ  
8) อําเภอสทิงพระ จากการสํารวจและการขึ้นทะเบียนยังไม่ปรากฏชื่อคณะหนัง

ตะลุงที่อยู่ในอําเภอสทิงพระ 
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงจํานวนคณะหนังตะลุงในพ้ืนที่วิจัย ของจังหวัดสงขลา มี

จํานวนคณะมากสุดอยู่ในพ้ืนที่อําเภอหาดใหญ่ ซึ่งปรากฏว่ามีการบันทึกข้อมูลไว้ถึง 27 คณะ 
รองลงมาอยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมืองสงขลา มีจํานวน 23 คณะและอยู่ในอําเภอควนเนียง 19 คณะ แต่ใน
อําเภอสทิงพระ ไม่มีข้อมูลของคณะหนังตะลุงอยู่ในอําเภอดังกล่าวเลย 

การสํารวจและขึ้นทะเบียน มีการแจ้งจํานวนบุคคลในคณะ  สมาชิกในวงจํานวนน้อยสุดคือ 6 
คน มากสุดอยู่ที่ 10 คน เมื่อสัมภาษณ์แล้วบางคณะมีเพียงชื่อนายหนัง แต่ไม่มีลูกคู่หรือนักดนตรีของ
ตนเอง แต่เมื่อมีการรับงานใช้วิธีการจ้างลูกคู่จากวงอื่น 

1.1.2 จํานวนคณะหนังตะลุงในจังหวัดพัทลุง หนังตะลุง ที่มีถิ่นฐานของหัวหน้าคณะ
และสถานที่ติดต่อ ในพ้ืนที่วิจัย อําเภอต่าง ๆ มีดังนี้ 

1) อําเภอควนขนุน มีคณะหนังตะลุงจํานวน 24 คณะ  
2) อําเภอเมือง คณะหนังตะลุงจํานวน 26 คณะ  
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3) อําเภอเขาชัยสน คณะหนังตะลุงจํานวน 5 คณะ  
4) อําเภอบางแก้ว คณะหนังตะลุงจํานวน 2 คณะ  
5) อําเภอปากพะยูน คณะหนังตะลุงจํานวน 1 คณะ  

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงจํานวนคณะหนังตะลุงในพ้ืนที่วิจัยรอบทะเลสาบสงขลา ใน
จังหวัดพัทลุง  มีจํานวนคณะมากสุดอยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมืองพัทลุง ซึ่งปรากฏว่ามีการบันทึกข้อมูลไว้
จํานวน 26 คณะ รองลงมาอยู่ในพื้นท่ีอําเภอควนขนุน มีจํานวน 24 คณะ ในอําเภอเขาชัยสนมีจํานวน 
5 คณะ อําเภอบางแก้ว 2 คณะ อําเภอปากพะยูนมีเพียง 1 คณะ 

การสํารวจและขึ้นทะเบียน มีการแจ้งจํานวนบุคคลในคณะ  จํานวนสมาชิกในวงน้อยสุด
จํานวน 10 คน มากสุด 11 คนมีเพียงวงเดียวคือ หนังขุนทอง น้องประเสริฐ เมื่อสํารวจแล้วบางคณะ
มีเพียงชื่อนายหนัง แต่ไม่มีลูกคู่หรือนักดนตรีของตนเอง แต่เมื่อมีการรับงานใช้วิธีการจ้างลูกคู่จากวง
อ่ืนเช่นเดียวกับคณะหนังตะลุงในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 

1.2 สถานภาพทางรายได้และเศรษฐกิจของหนังตะลุง 
1.2.1 ราคาการรับงานแสดงหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลาในจังหวัดสงขลา 
หนังตะลุง ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีคณะหนังตะลุงจํานวน 27 คณะ 

ค่าจ้างในการแสดง สูงสุดรับงานคืนละ 20 ,000 บาท โดยราคาสูงสุดเป็นนายหนังที่มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในพ้ืนที่ได้แก่หนังนครินทร์ ชาทอง ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ และลูกศิษย์ของหนังนครินทร์ ที่
เป็นที่ยอมรับในพ้ืนที่สามารถรับงานในอัตราที่ลดหลั่นลงมา โดยมีค่าจ้างคืนละ 18,000 บาท ถึง 
20,000 บาท ส่วนคณะอ่ืน ๆ จํานวน 22 คณะ รับค่าจ้างในอัตราเฉลี่ยคณะละ 15,000 บาทต่อคืน  

หนังตะลุง ในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีคณะหนังตะลุงจํานวน 23 คณะ ค่าจ้าง
การรับงานในแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน  โดยคณะที่มีค่าจ้างในการรับงานสูงสุดอยู่ที่คืนละ 
18,000 บาทได้แก่  หนังป๎ญญา  ปากพล  หัวหน้าคณะได้แก่ นายแปลก มนตรี หนังสุภาพ ศ.กั้นทอง
หล่อ หัวหน้าคณะโดย นายสุภาพ  ชุมยวง  หนังชนะ ลูกหนังชวน หัวหน้าคณะคือ นายชัยชนะ 
ไพโรจน์ ส่วนคณะอ่ืนจํานวน 20 คณะรับค่าจ้างประมาณ 15,000 บาทต่อคืน 

อําเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา คณะหนังตะลุงจํานวน 19 คณะ ค่าจ้างการรับงาน
ในแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน  โดยคณะที่มีค่าจ้างในการรับงานสูงสุดอยู่ที่คืนละ 18,000 บาท
ได้แก่ หนังจู่คิ่ม ศ.อัศวิน ส่วนคณะอ่ืน จํานวน 17 คณะรับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 15,000 บาท รับน้อย
สุดราคา 12,000 บาทได้แก่ หนังอนุชิต  ศ.ลําดวน  

อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา คณะหนังตะลุงจํานวน 6 คณะ การรับงานในแต่ละ
คณะมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกับคณะที่อยู่ในอําเภออ่ืน โดยคณะที่มีค่าจ้างในการรับงานสูงสุดอยู่
ที่คืนละ 20,000 บาทได้แก่ หนังฉิ้น  ธรรมโฆษณ์ ส่วนคณะอ่ืนจํานวน 6 คณะมีค่าจ้างรับงานเฉลี่ย
คืนละ 15,000 บาท  
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อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา คณะหนังตะลุงจํานวน 1 คณะ และหนังตะลุง ใน
อําเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  มีคณะหนังตะลุงจํานวน 2 คณะ  ค้าจ้างการรับงานเฉลี่ยคืนละ 
15,000 บาท เช่นเดียวกัน 

หนังตะลุง ในอําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา คณะหนังตะลุงจํานวน 2 คณะ การรับ
งานในแต่ละคณะมีค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ท่ี 15,000 บาททั้ง 2 คณะ 

1.2.2 ราคาการรับงานแสดงหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา ในจังหวัดพัทลุง 
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง คณะหนังตะลุงจํานวน 24 คณะ ค่าจ้างการรับงาน

สูงสุดอยู่ที่คืนละ 18,000 บาทได้แก่ คณะหนังขุนทอง น้องประเสริฐ  รับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 15 ,000 
บาทจํานวน 6 คณะ รับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 13 ,000  บาท จํานวน 6 คณะ รับค่าจ้างเฉลี่ย 12 ,000 
บาท จํานวน 10 คณะ รับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 10,000 บาทเพียง 1 คณะได้แก่ หนังเพียรทอง  ก้องฟูา 

อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง คณะหนังตะลุงจํานวน 26 คณะ ค่าจ้างการรับงาน
ในแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน  โดยคณะที่มีค่าจ้างในการรับงานสูงสุดอยู่ที่คืนละ 20,000 บาท
ได้แก่หนังทวี พรเทพ รองลงมาเป็นหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทองในราคาคืนละ 18,000 บาท รับ
ค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 15,000 บาท จํานวน 14 คณะ รับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 13,000  บาทจํานวน 6 คณะ 
รับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 12,000 บาท จํานวน 4 คณะ  

อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง คณะหนังตะลุงจํานวน 5 คณะ คณะที่มีค่าจ้างใน
การรับงานสูงสุดอยู่ที่คืนละ 15,000 บาท มีจํานวน 3 คณะ และรับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 12,000 บาท 
จํานวน 2 คณะ 

อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง คณะหนังตะลุงจํานวน  2 คณะ คณะที่มีค่าจ้างใน
การรับงานสูงสุดอยู่ที่คืนละ 15,000 บาทได้แก่หนังสาวนุ้ย ศ.พร้อมน้อย ส่วนคณะสมพรน้อย เทพ
สุนทร รับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 13,000  บาท 

อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง คณะหนังตะลุงจํานวน 1 คณะได้แก่ คณะหนัง อ.
โชติ ตะลุงสากล  มีค่าจ้างในการรับงานสูงสุดอยู่ที่คืนละ 15,000 บาท (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พัทลุง) 

นอกจากการแสดงค่าจ้างในการรับงานเป็นการตั้งราคามาตรฐานของแต่ละวงไว้
แล้ว จากการสนทนากลุ่ม พบว่า การรับค่าจ้างหรือค่าราด ในป๎จจุบัน ผู้รับงานคือนายหนังกับผู้ว่าจ้าง
จะตกลงราคากันตามระยะทางหรือความใกล้ไกลของสถานที่จัดงาน รายละเอียดเพ่ิมเติมต่าง ๆ  แต่
จะตั้งราคาขั้นต่ําไว้ บางคณะอาจจะมีค่าจ้างสําหรับการแสดง  25,000 บาท หรืออาจจะถึง  50,000 
บาท ขึ้นอยู่กับงานและสถานที่ ความใกล้ไกลและการเดินทางนอก จากนี้แล้วหนังตะลุงที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับจะมีค่าจ้างที่สูงกว่าคณะอ่ืน ๆ การตั้งราคาสําหรับค่าราด กับการรับงานจริง ๆ 
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อาจจะมีการลดราคาลงมาอีก โดยการพูดคุยและการต่อรองกับเจ้าภาพ บางงานมีการเล่นให้กับ
เจ้าภาพฟรีก็มี  โดยนายหนังรับค่าแสดงมาสําหรับลูกคู่เท่านั้น โดยไม่ได้คิดค่าตัวนายหนังก็มี   

การคิดราคาในการแสดงหนังตะลุง มีการคิดตามความแตกต่างของรายละเอียดในการ
แสดงดังนี้  3 ป๎จจัยหลักคือ 

ลูกคู่  ไม่มีค่าเครื่องเสียง รวมกับค่าตัวนายหนัง 
ลูกคู่ รวมเครื่องเสียง รวมกับค่าตัวนายหนัง 
ลูกคู่  รวมเครื่องเสียงและนักร้อง รวมกับค่าตัวนายหนัง 

1.3 จํานวนลูกคู่หนังตะลุง ยังไม่มีการรวมตัวและจัดทําเป็นเครือข่ายอย่างชัดเจน จาก
การสัมภาษณ์ ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา พบว่ามีลูกคู่หนังตะลุงประมาณ 12 คณะในแต่ละคณะมีการยืม
ตัวลูกคู่ โดยเฉพาะ คนปี่ อาจจะต้องไปเล่นให้กับคณะอ่ืน ๆ ที่จ้าง ส่วนในจังหวัดพัทลุงมีข้อมูล
จํานวนลูกคู่ประมาณ  8 คณะ ส่วนใหญ่คนปี่เป็นลูกศิษย์ของครูต้อย อํานาจ นุ่นเอียด และนักดนตรี
ลูกคู่มาจาก “รําวงเวียนครก” และโนราห์ ทําให้สัดส่วนนายหนังมีมากกว่าลูกคู่ เพราะนายหนังมี
เพียงคนเดียว  เรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ สามารถขับบทและเป็นนายหนังได้ ส่วนลูกคู่ต้องใช้การฝึกซ้อม
เป็นวง   

1.4  สถานภาพทางรายได้และเศรษฐกิจของลูกคู่หนังตะลุง 
นักดนตรีพื้นบ้าน ตําแหน่งต่าง ๆ ค่าตัวของนักดนตรีในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา โดยคนปี่

หรือคนซอด้วง ได้รับค่าตัวมากท่ีสุดกว่าตําแหน่งอื่น ๆ ในคณะ โดยค่าตัวได้รับตั้งแต่ราคา 700 บาท
ขึ้นไป ถึง 1,000 บาท ส่วนตําแหน่งอื่น ๆ มีรายได้ต่อคืนอยู่ที่ประมาณ 500 บาท 

ในจังหวัดพัทลุงเช่นเดียวกับสงขลาพบว่า นักดนตรี คนปี่ ได้รับค่าตัวมากที่สุดกว่า
ตําแหน่งอื่น ๆ ในคณะ แต่ค่าตัวจะน้อยกว่าในจังหวัดสงขลา โดยได้รับค่าตัวอยู่ที่ 600 – 800 บาท
ต่อคืน ส่วนตําแหน่งอ่ืน ๆ ได้แก่ คนทับ คนโหม่ง คนกลอง คนฉิ่ง ได้รับลดหลั่นลงมาโดยค่าตัวอยู่ที่ 
500 – 600 บาทต่อคืน 

นักดนตรีสากล ตําแหน่งต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง นักดนตรีที่เล่น
คีย์บอร์ด โดยเป็นคนหลักในการดําเนินทํานอง ได้ค่าตัวมากกว่าคนอ่ืน โดยได้ค่าตัวคืนละ 600 – 800 
บาท ส่วนนักดนตรีในตําแหน่งกีตาร์และกีต้าร์เบส ได้ค่าตัวประมาณ 700 บาทต่อคืน ลูกคู่ดนตรี
สากลในตําแหน่งอ่ืนได้ประมาณ 500 – 600 บาทต่อคืน   

1.5 สถานภาพทางสังคมและความเป็นอยู่ของลูกคู่หนังตะลุง  
ลูกคู่หนังตะลุงที่มีฝีมือ ส่วนมากต้องมีการฝึกซ้อมดนตรีอยู่เสมอ หรือต้องทําหน้าที่ด้าน

ดนตรี ซึ่งมีผลทําให้ต้องฝึกและเล่นอยู่เป็นประจํา สามารถใช้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ในการ
ประกอบอาชีพหลัก เช่นการเล่นดนตรีเป็นลูกคู่หนังตะลุง การสอนในสถาบันการศึกษา การฝึกอบรม
ให้กับนักเรียนต่างๆ การบันทึกเสียงดนตรีพื้นบ้านให้กับศิลปิน  
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สถานภาพทางสังคมของนักดนตรีหนังตะลุงพบว่า นักดนตรีหนังตะลุง ที่มีฝีมือเป็นที่
ยอมรับทางสังคม ได้รับการยกย่องจากสังคม สามารถดํารงชีพด้วยการเล่นดนตรี และอาชีพอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง นักดนตรีหนังตะลุงที่ได้รับการยกย่องเช่น 

ครูควน ทวนยก ได้รับศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพ้ืนบ้าน) สาขาย่อย 
ปี่หนังตะลุงและปี่โนรา  ประพันธ์ ไฝเส้ง ครูภูมิป๎ญญาไทยด้านศิลปกรรม (ดนตรีพ้ืนบ้าน) ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิป๎ญญา  
อํานาจ นุ่นเอียด หรือครูต้อย เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง นอกจากนั้นยังเป็นนัก
ดนตรีหนังตะลุงอาชีพซึ่งกลายเป็นอาชีพคู่กันไป 

สถานภาพทางสังคมของนักดนตรีหนังตะลุง เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมโดยเฉพาะนัก
ดนตรีที่มีผลงานอันโดดเด่น ทํางานอย่างต่อเนื่องพัฒนาตัวเองจะมีฝีมือเก่งกล้า ได้รับการเชิดชูจาก
สังคม หน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆ เชิญมาเป็นครูสอนหรือเป็นต้นแบบทางด้านดนตรี
หนังตะลุง โดยเฉพาะนักดนตรีปี่ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักในการเดินทํานองของหนังตะลุง สามารถใช้
อาชีพนักดนตรีหนังตะลุงเป็นฐานในการสร้างงาน สร้างอาชีพอ่ืนอีกตามมา เช่นเป็นครูสอนปี่ เป็น
วิทยากร อบรมดนตรีหนังตะลุง โดยใช้ดนตรีพ้ืนบ้านหาเงินดํารงชีพได้ ส่วนนักดนตรีที่บรรเลงเครื่อง
ดนตรีประเภทอ่ืน  เช่น ทับ โหม่ง กลอง ยังไม่มีนักดนตรีคนใดที่สร้างความโดดเด่นได้เท่าคนปี่ 

1.6 บทบาทของดนตรีหนังตะลุง 
บทบาทของดนตรีหนังตะลุง สามารถแยกได้ 3 รูปแบบคือ บทบาทของนักดนตรี  

บทบาทของวงดนตรี บทบาทของเครื่องดนตรี ได้ดังนี้ 
บทบาทของนักดนตรี มีบทบาทหลักคือเป็นผู้บรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการแสดง

หนังตะลุง บรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการแสดงโนรา บทบาทด้านการอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้านเช่นครู
ควน ทวนยก มีบทบาทที่เด่นชัด ได้รับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง  นักดนตรีเป็นที่
ยอมรับในสังคมได้รับบทบาทการสอนในสถานศึกษาเช่นครูอํานาจ นุ่นเอียด ครูประพันธ์ ไฝเส้ง ครู
ควน ทวนยก และบทบาทการถ่ายทอดนอกสถานศึกษา เช่นครูดวน อารมฤทธิ์  

บทบาทของวงดนตรีหนังตะลุง ใช้บรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุง มีบทบาทในการ
บรรเลงประกอบการแสดงโนรา โดยปรับเปลี่ยนโหม่งมีขนาดที่แตกต่างกัน วงดนตรีสากลที่ใช้
ประกอบยังมีบทบาทการแสดงรําวงเวียนครกในพื้นที่  

บทบาทของเครื่องดนตรี มีบทบาทในการสร้างอารมณ์ให้กับผู้ชมโดยใช้เพลงและเครื่อง
ดนตรีเป็นสื่อทางอารมณ์ เช่น ทับหรือกลอง ตีเร็ว ๆ จังหวะกระชั้น ให้อารมณ์สนุกสนานและตื่นเต้น 
คีย์บอร์ดมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศในการแสดงโดยใช้เสียง  effect ในเครื่องเช่นเสียงน้ําตก 
เสียงลมพัด บทบาทในการให้สัญญาณกับเครื่องดนตรีอ่ืนในวง บทบาทการใช้เทียบเสียงขับของนาย
หนังตะลุง 
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1.7 สภาพป๎ญหาการเปลี่ยนแปลงหนังตะลุง สะท้อนจากนักดนตรีหนังตะลุง 
สภาพป๎ญหาที่ถูกสะท้อนจากนักดนตรีหนังตะลุงและจากนายหนังตะลุงรอบทะเลสาบ 

ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง พบว่าป๎ญหาส่วนมากเป็นป๎ญหาเกิดจากผู้ชม  ผู้รับงาน นาย
หนังและจากลูกคู่ จากป๎ญหาดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 

ป๎ญหาที่เกิดจากผู้รับงานเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากผู้ชม นิยมการแสดงใหม่ ๆ การ
เข้ามาใหม่ของรําวงเวียนครก เน้นความสําคัญของดนตรีสากลมากขึ้น นักดนตรีจากรําวงเวียนครก 
เข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้น ทําให้ความนิยมของตลาด ความต้องการของคนดูในพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนไป  ผู้ว่า
จ้างต้องกําหนดรูปแบบของวงดนตรีหรือลูกคู่จากผู้รับงาน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นักดนตรี เช่นมี
การขอเพ่ิมนักร้อง มีการคั่นช่วงด้วยนักร้อง ขอลูกคู่วงที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ
แสดงหนังตะลุง ส่งผลทําให้ราคาในการรับงานที่สูงขึ้นตามมาอีกด้วย 

ป๎ญหาที่เกิดจากนายหนังได้แก่ การกําหนดราคาการรับงานที่ราคาแพงเกินไป เจ้าภาพ
ไม่จ้างหนังตะลุงคณะนั้น ๆ ถ้ารับถูกเกินไป ไม่สามารถหาลูกคู่เล่นได้ หรืออาจทําให้ขาดทุนในการ
เล่น นายหนังตะลุงเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากฝึกฝนตนเองจากสื่อใหม่ ๆ ได้ง่าย เช่น ซีดี , วีซีดี, จาก
อินเทอร์เน็ต แต่ขาดความเชี่ยวชาญ การแสดงหนังตะลุงที่ขาดทักษะหรือที่เรียกว่า “วิชายังไม่ถึง” 
นอกจากนี้แล้วการแข่งขันที่มีมากขึ้นหนังตะลุงพยายามเพ่ิมการเล่นแบบใหม่ ๆ เข้ามา เช่น เพ่ิม
เครื่องดนตรี แซ็กโซโฟน เพ่ิมนักร้อง ทําให้ราคาของลูกคู่มีราคาแพงขึ้น   หนังตะลุงแนวขนบที่มี
อรรถรสหรือบันเทิงเชิงสาระขาดหายไป เพราะนายหนังแสดงหนังไม่เต็มที่ ไม่เป็นไปตามรูปแบบหรือ
ยึดขนบแบบดั้งเดิม ในการขับบท ขับกลอน ให้ความสําคัญด้านอ่ืน ๆ มากเกินไป เช่น ให้ดนตรีแสดง
ความสามารถ มีการนํานักร้องมาร้องโชว์ มีการทอล์คโชว์ หรือตลกมากเกินไป ทําให้ขาดการดํา เนิน
เรื่องราวที่ต่อเนื่อง นายหนังไม่มีลูกคู่ของตนเอง ต้องใช้ลูกคู่ที่อ่ืน นายหนังต้องการลูกคู่ที่มีฝีมือและ
ทักษะในการแสดงแต่ขาดลูกคู่ที่มีคุณลักษณะดังกล่าว  

ด้านลูกคู่หนังตะลุง มีการผสมผสานระหว่างดนตรีสากลและดนตรีเครื่องห้าแบบดั้งเดิม 
ให้ความสําคัญกับดนตรีสากลมากขึ้น ต้องใช้ลูกคู่และนักดนตรีสากลเข้ามาเพ่ิม ลูกคู่รับค่าตัวที่แพง
และเลือกนายหนังที่ให้ราคาแพง การว่าจ้างลูกคู่ซึ่งมาจากนักดนตรีพ้ืนบ้านลดน้อยลงไปและการ
ได้รับโอกาสการแสดงน้อย จนต้องปรับเปลี่ยนอาชีพของตนเองหันไปทําอาชีพอ่ืนเพ่ือให้อยู่รอด ทําให้
นักดนตรีพ้ืนบ้านไม่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ  

ลูกคู่ขาดทักษะด้านดนตรีโดยเฉพาะดนตรีเครื่องห้า มีการนําเครื่องดนตรีสากลเข้ามา
ผสม ขณะที่ลูกคู่ดนตรีสากล ก็ขาดทักษะและความรู้ ด้านการแสดงดนตรีกับหนังตะลุง ทําให้ขาด
อรรถรส ในด้านสุนทรียรส ความลงตัวระหว่างรูปหนังกับดนตรีน้อยลง  หัวหน้าทีมลูกคู่หรือหัวหน้า
ทีมนักดนตรีมีจํานวนน้อย สามารถกําหนดหรือสร้างราคาท่ีสูงขึ้น 
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จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงหนังตะลุงมาจากป๎จจัยหลัก 4 เรื่องได้แก่ 
จากผู้ชม จากผู้ว่าจ้าง จากนายหนังและจากลูกคู่  การที่นายหนังเลือกลูกคู่ ตามความต้องการของ
เจ้าภาพหรือผู้รับงาน การกําหนดลูกคู่ นักดนตรีถูกกําหนดจากผู้จ้าง ทําให้นายหนังต้องเลือกและใช้
ลูกคู่ตามที่ผู้ว่าจ้างกําหนดมา  ต้องมีการปรับตัวในการแสดงหนังตะลุงกับลูกคู่ที่ถูกกําหนดมา ทําให้
เห็นป๎จจัยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงและการกําหนดนักดนตรีลูกคู่ ดังแผนภูมิที่ 1  

 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงความสัมพันธ์และบทบาทของ ผู้ชม เจ้าภาพ นายหนังและลูกคู่ 

 
2 ศึกษาองค์ประกอบของดนตรีหนังตะลุง 
ผลการศึกษาขององค์ประกอบดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลามีดังนี้  

2.1 นักดนตรี ลูกคู่หนังตะลุง มีผสมผสานระหว่างนักดนตรีพ้ืนบ้านไทยกับนักดนตรี
สากล โดยแบ่งลูกคู่ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

1. ลูกคู่ท่ีประจําคณะของนายหนังตะลุง มีบางคณะที่มีลูกคู่หรือนักดนตรีเป็นของ
ตนเอง สามารถรับงานได้ทันที ลูกคู่ท่ีอยู่ประจําคณะของนายหนังตะลุง ส่วนมากเป็นนายหนังที่มี
ชื่อเสียงเป็นทียอมรับในพ้ืนที่ มีการออกงานหรือรับงานบ่อย สามารถเลี้ยงตัวเองจาการแสดงหนัง
ตะลุงได้ ทําให้ลูกคู่อยู่ได้เช่นเดียวกัน อีกป๎จจัยหนึ่งคือลูกคู่ที่เป็นเครือญาติของนายหนัง ซึ่งเป็นการ
สร้างลูกคู่จากนายหนังเอง ทําให้อยู่กับนายหนังได้เช่นเดียวกัน  

2. ลูกคู่หรือนักดนตรีที่ไม่ประจํานายหนังตะลุง บางคณะไม่มีลูกคู่ต้องจ้างลูกคู่จาก
ที่อ่ืนซึ่งทําให้เกิดป๎ญหาเรื่องการขาดลูกคู่ในการแสดง ถ้าเป็นช่วงที่มีการแสดงบ่อย ๆ นักดนตรีลูกคู่ที่
มีฝีมือเป็นที่ยอมรับในพ้ืนที่ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นนักดนตรีอิสระ สามารถรับเล่นดนตรีให้กับ
นายหนัง คณะอ่ืนได้เช่นเดียวกัน ลูกคู่ที่มีฝีมือจะพัฒนาตัวเองเป็นนายหนังและรับงานแสดงหนังเอง 
เป็นการพัฒนาวงลูกคู่ให้เป็นคณะหนังตะลุงเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ตัวเองขึ้นไปอีกด้วย 

นักดนตรีหรือลูกคู่หนังตะลุง พบว่ามีท้ังดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลโดยสามารถแบ่ง
ออกเป็นรุ่นต่าง ๆ ตามอายุและความสามารถในการบรรเลงได้ดังนี้ 

ผูว้า่จา้ง

เจา้ภาพ 

นาย

หนัง 

ลกูคู ่

ผูช้ม 
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1. นักดนตรีรุ่นเก่าที่เป็นระดับครูเพลงเป็นที่ยอมรับในสังคม มีชื่อเสียงเป็นที่
ต้องการของผู้รับงาน เป็นตัวชูโรง ในการเล่นดนตรี เช่น ครูควน ทวนยก, ประพันธ์ ไฝเส้ง, ครูอํานาจ 
นุ่นเอียด ส่วนนักดนตรีสากลที่เป็นรุ่นเก่า ส่วนมากมักเล่นคีย์บอร์ด เป็นเครื่องดําเนินทํานองแทนปี่ 
ซึ่งต้องมีความเข้าใจในเพลงพื้นบ้านไทยเป็นอย่างดี เข้าใจการเชิดหนังตะลุง เพ่ือที่จะตัดบทเพลงหรือ
ลงจบตามนายหนังได้ 

2. นักดนตรีรุ่นใหม่ เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ ได้รับการฝึกจากครูที่เป็นครูเพลงที่เป็นที่
ยอมรับ สามารถบรรเลงแทนครู หรือรับงานบรรเลงดนตรีหนังตะลุง ส่วนนักดนตรีสากลเช่นเดียวกัน  
ส่วนนักดนตรีสากล ในรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มที่สามารถบรรเลงเพลงลูกทุ่งทั่วไป เพลงฮิตหรือเพลงดัง ๆ ใน
ยุคป๎จจุบัน มีความเข้าใจในบทเพลงลูกทุ่ง มีทักษะในการบรรเลง แต่ยังมีความเข้าใจในหนังตะลุงน้อย 
การตัดบทเพลงหรือการลงจบตามความต้องการของนายหนัง ยังทําได้ไม่ค่อยดี 

3. นักดนตรีรุ่นฝึกหัด เป็นรุ่นเด็ก ที่ฝึกหัดเพ่ือการอนุรักษ์และสืบทอดดนตรีหนัง
ตะลุง การออกงานเป็นลักษณะของนํามาแสดงโชว์มากกว่าการประกอบอาชีพดนตรีหนังตะลุง หรือ
การรับงาน แต่อาจจะมีรายได้ เพียงเล็กน้อย นอกจากรุ่นฝึกหัดสามารถพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถเทียบเท่านักดนตรีพื้นบ้านรุ่นใหม่ 

2.2 วงดนตรีและเครื่องดนตรีหนังตะลุง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
1. ดนตรีโบราณหรือดนตรีเครื่องห้าดั้งเดิม ดนตรีเครื่องห้าล้วนๆ เริ่มมีจํานวนลด

น้อยลงเนื่องจากการถ่ายทอดของผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญน้อย การเรียนรู้ใช้วิธีท่องจําหรือจดจําจากผู้รู้หรือ
ผู้เชี่ยวชาญแบบบอกต่อ แบบปากต่อปาก ไม่มีการจดบันทึกที่ง่ายต่อการเข้าใจ พฤติกรรมและความ
นิยมของกลุ่มเปูาหมายคนดูเปลี่ยนไปตามสมัยนิยม ดนตรีหนังตะลุงเครื่องห้าแบบโบราณ ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย โหม่ง ฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ หนังตะลุงและลูกคู่หรือนักดนตรีหนังตะลุงที่ยังเล่นดนตรีแบบ
ดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่สืบทอดมาจาก “นายหนังฉิ้น” ในบางพ้ืนที่ของ สิงหนคร สทิงพระ ระโนด 
ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลหรือเป็นลูกศิษย์ของ “นายหนังฉิ้น” 

2. ดนตรีเครื่องห้าผสมผสานเป็นการผสมผสานดนตรีเครื่องห้า กับเครื่องดนตรี
สากลสมัยนิยมบางชิ้นเครื่องดนตรีหนังตะลุงเครื่องห้า ประกอบไปด้วย โหม่ง ฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ และ
เครื่องดนตรีสากลตามสมัยนิยม เช่น คีย์บอร์ด กลองสากล และกีตาร์ เป็นต้น เป็นการปรับเปลี่ยน
การบรรเลง เพ่ือให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งรูปแบบดนตรีพ้ืนบ้าน
เอาไว้ กลุ่มนี้นายหนังและลูกคู่ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา นาหม่อม หาดใหญ่ บางกล่ํา รัตภูมิ 
นายหนังและลูกคู่หรือนักดนตรีหนังตะลุงซึ่งเป็นที่รู้จักของคนในแวดวงหนังตะลุงโดยเฉพาะ ครูควน 
ทวนยก ครูประเสริฐ รักษ์วงศ์ ครูชัย เหล่าสิงห์ นายปวริศ ประวัติ กลุ่มเหล่านี้ถือเป็นแกนนําสําคัญ
ทั้งในบทบาทของนายหนังตะลุงและลูกคู่หรือนักดนตรีในหนังตะลุงทั้งในบทบาทของศิลปะการแสดง
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และบทบาทการเคลื่อนพัฒนาเพ่ือสานต่อหนังตะลุงและการเล่นดนตรีหนังตะลุงด้วยกิจกรรมต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง แสดงหนังตะลุง 

3. ดนตรีคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องดนตรีจากเสียงสังเคราะห์  พิทักษ์ ทองสุกใส 
ศิลปินหนังตะลุง ใช้ชื่อในการแสดงหนังตะลุงว่า “หนังอาจารย์รุ่งพิทักษ์ สกุลทอง” มีตําแหน่งเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ใช้หนังตะลุงในการสื่อสาร รณรงค์ ด้านการเมือง การประชาสัมพันธ์  
การรณรงค์รับบริจาค เป็นการเชิดหนังตะลุงคนเดียว เครื่องดนตรีที่ใช้ มีโหม่ง 2 ลูกที่ใช้ประกอบการ
บรรเลงสด การใช้ดนตรีประกอบการเชิดหนังตะลุง ใช้เป็นข้อมูลไฟล์เพลงที่บันทึกไว้ แล้วนํามาเปิด 
ตามรูปแบบการเชิด โดยการจัดเรียงไฟล์ไว้ก่อนตามลําดับขั้นตอนของหนัง 

2.3  บทบาทเครื่องดนตรีในหนังตะลุง 
บทบาทของดนตรีหนังตะลุงมีความสําคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ของทํานองลีลา 

อารมณ์และความรู้สึกให้สอดคล้องกับบทตอนและสถานการณ์ของการแสดง โดยนักดนตรีจะต้องมี
ความรู้ในเรื่องกลอนหนังตะลุง เพ่ือที่จะสามารถดัดแปลง ตัดทอน และการสอดใส่อารมณ์ดนตรีที่
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ไหวพริบ ปฏิภาณหรือการ “ด้น” ทํานองดนตรี  

บทบาทของเครื่องดนตรี มีบทบาทในการสร้างอารมณ์ให้กับผู้ชมโดยใช้เพลงและ
เครื่องดนตรีเป็นสื่อทางอารมณ์ เช่น ทับหรือกลอง ตีเร็ว ๆ จังหวะกระชั้น ให้อารมณ์สนุกสนานและ
ตื่นเต้น คีย์บอร์ดมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศในการแสดงโดยใช้เสียง effect ในเครื่องเช่นเสียง
น้ําตก เสียงลมพัด 

เครื่องดนตรีในแต่ละประเภทมีบทบาทต่อการแสดงของหนังตะลุง โหม่ง ฉิ่ง ทับ มี
บทบาทสําคัญตอนนายหนังขับบทกลอน ป๎จจุบันใช้เครื่องดนตรีสากลแต่การควบคุมจังหวะและ
ดําเนินจังหวะยังเป็นเรื่องของดนตรีเครื่องห้า 

โหม่ง มีบทบาทในการเทียบเสียงร้องของนายหนังในการขับบทกลอน  
ทับมีบทบาทในการให้สัญญาณให้กับเครื่องดนตรีอื่นๆ ในการขึ้นเพลงและการลงจบ

เพลง การข้ึนเพลงลงเพลงใช้ทับเป็นเครื่องกําหนดจังหวะ  “ทับส่งกลองรับ” แต่ในสมัยป๎จจุบันเครื่อง
สากล “กลองชุด” ทําหน้าที่เช่นเดียวกับทับ สําคัญกว่าดนตรีชนิดอื่นในวง  

ปี่มีบทบาทในการบรรเลงทํานองเพลงเครื่องดนตรีสากลที่มีบทบาทเดียวกันคือ
คีย์บอร์ด 

3 การศึกษาลักษณะทางดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา 
ผลการศึกษาลักษณะทางดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลามีดังนี้ 

3.1 ลักษณะภาพรวมทางเพลงและสําเนียงเพลง ในพ้ืนที่รอบทะเลสาบสงขลาพบว่า 
ทางเพลงและสําเนียงเพลงในพ้ืนที่จังหวัดสงขลามีความหลากหลายมากกว่าทางจังหวัดพัทลุง 
เพราะว่าพ้ืนที่จังหวัดสงขลามีครูปี่ เป็นที่ยอมรับของชุมชนหลายคน เช่น ครูควน ทวนยก  ครู
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ประพันธ์ ไฝเส้ง ลุงพุ่ม ควนเนียง ซึ่งครูแต่ละท่านได้สร้างทางเพลงออกไปหลากหลายทาง ส่วนลีลา
จงัหวะการบรรเลงค่อนข้างช้า   

ส่วนพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้รับอิทธิพลของหนังพร้อมน้อยโดยได้ครูต้อย อํานาจ นุ่นเอียด 
เป็นหลักในการพัฒนาทีมลูกคู่ และทีมลูกคู่ในพ้ืนที่พัทลุงส่วนมากเป็นลูกศิษย์ของครูต้อย ทําให้ทาง
เพลงและสําเนียงเพลง มีความใกล้เคียงกับครูเพลง ไม่ค่อยได้สร้างความหลากหลายเท่าใด  ลีลา
จังหวะแบบนุ่มนวลและมีความสนุกสนานเร้าใจ  ซึ่งได้แนวทางมาจากหนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล 
และนักดนตรีที่มาจากรําวงเวียนครก 

3.2 ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง 
เพลงที่พบว่ามีการใช้บ่อยในการบรรเลงดนตรีหนังตะลุงทั้งทางจังหวัดสงขลาและ

จังหวัดพัทลุงได้แก่ ช่วงโหมโรง ทุกวงใช้เพลงพัดชาเหมือนกัน อีกเพลงที่ใช้คือเพลงแขกมอญบางขุน
พรหม  

ช่วงออกพระอิศวร ส่วนมากใช้เพลงโยสลัมและเพลงญวนย่าเหล่ โดยวงในพ้ืนที่พัทลุง
ระบุว่าเป็นเพลงบังคับ และมีเพลงอื่นเข้ามาบรรเลงเพ่ิมอีกคือ ช้อยแม่นา ระบํายอดหญ้า  

การออกรูปบอกเรื่องส่วนมากใช้เพลง ฝรั่งแดง นอกจากนั้นใช้เพลงไทยเดิมอ่ืน ๆ  
ออกฤาษี มีการใช้เพลงเสมอเครื่อง เชิดฤาษี นาดฤาษี ป๎กฤาษี เชิด กราว ฤาษียอนแย้ 

เขมรปากท่อ จระเข้หางยาว ชักใบ   
เพลงอื่น ๆ หลายวงมักจะใช้เพลงไทยเดิม มีเพียงบางวงใช้เพลงลูกทุ่งประกอบการแสดง

ในขั้นตอนพิธีการ 
การใช้เพลงประกอบการแสดงหนังตะลุง ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง พบว่า 

การใช้ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงสามารถจําแนกได้ 2 รูปแบบคือ 
1. ดนตรีประกอบพิธีการ ได้แก่ เป็นการใช้ดนตรีประกอบก่อนมีการแสดงจริง 

โหมโรง ออกฤาษี ออกพระอิศวร ออกรูปปรายหน้าบท ออกรูปบอกเรื่อง ออกรูปเจ้าเมือง  
2. ดนตรีประกอบการแสดงตามเนื้อเรื่อง คือ การบรรเลงประกอบบทพากย์ 

ประกอบบทบรรยาย เจรจาและประกอบตามบทบาทเฉพาะอย่างของตัวละคร หนังตะลุงทั่วไปจะ
บรรเลงด้วยเพลง ไทยเดิมอัตรา 2 ชั้น ตามความสามารถของนักดนตรี ส่วนเพลงสากลหรือเพลงไทย
สากลประเภทลูกทุ่งจะนิยมนํามาใช้เฉพาะการบรรเลงประกอบ การแสดงตามเนื้อเรื่องเท่านั้น 

บทเพลงที่นํามาใช้มี 4 ประเภทได้แก่ เพลงไทยเดิม  เพลงพ้ืนบ้าน เพลงไทยสากลและ
เพลงสากล 

3.3 การปรับตั้งระบบเสียง 
การปรับตั้งเสียงโหม่ง การตั้งเสียงโหม่งต้องวัดเสียงกับนายหนังกับโหม่งให้เสียง

กลมกลืนกัน การขับร้องในแต่ละครั้งผู้เล่นโหม่งจะต้องตี เพ่ือให้นายหนังเทียบเสียงเพ่ือใช้เริ่มต้นใน
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การขับ ในป๎จจุบัน การตั้งเสียงโหม่ง มีการตั้งเป็นเสียงกลาง ระดับเสียงเดียวกันเพ่ือใช้สําหรับการ
บรรเลงทางเดียวกับปี่ โหม่ง 2 ใบ ลูกแรกที่เสียงสูงเรียกว่าหน่วยจี้เป็นเสียง เรสูง  เสียงต่ําเรียกว่า
หน่วยทุ้ม เป็นเสียง เร ต่ํา 

การปรับตั้งเสียงปี่  หนังตะลุงในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ส่วนมากใช้ปี่ ความยาวประมาณ 
42 เซนติเมตร โดยการปรับเสียงกับฆ้อง โดยให้เข้ากับเสียง เร ซึ่งสามารถบรรเลงให้เข้ากับทางดนตรี
สากลในหลักเสียง ซี (Key C)  และการปรับให้เข้ากับทางดนตรีไทยที่เสียง มี  การปรับเสียงปี่ทาง
พัทลุง ใช้เสียง เร  กับเสียง มี เช่นเดียวกัน การเรียกเสียงเช่นลูกแปดหรือลูกเก้า ต้องบอกว่าทางฆ้อง
ซึ่งเริ่มจากเสียง เร หรือทางดนตรีไทย ซึ่งเริ่มจากเสียง โด เพื่อให้เสียงตรงกันในการบรรเลง (ประพันธ์ 
ไฝเส้ง, 2558) 

ขนาดปี่ที่ใช้ส่วนมากใช้  2 ขนาด ปี่ความยาว 42 ซม.ใช้สําหรับการบรรเลงทางตรงหรือ
ใช้ลูกแปดทางฆ้องซึ่งตรงกับเสียง เร และปี่ความยาว 39 ซม.ใช้สําหรับการเปุาปี่ทางห้าหรือเข้าเสียง
ลูกเก้าทางฆ้องซึ่งตรงกับเสียง มี 

การเปุามี 3 รูปแบบคือ  การเปุาปี่ทางตรง คือเข้าเสียง เร หรือการใช้ลูกแปด การเปุาปี่
ทางห้า คือเข้าเสียง มี หรือการใช้ลูกเก้า และการเลื่อนเสียงหรือเปลี่ยนทางเพลง (ปวริศ ประวัติ, 
2558) 

3.4  สาเหตุของบทเพลงหนังตะลุงสูญหายและเปลี่ยนแปลง 
จากข้อมูลดังกล่าวพบได้ว่า บทเพลงและดนตรีหนังตะลุงเป็นเพลงจากภาคกลาง

นํามาใช้บรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงบางเพลงใช้ชื่อเดียวกับเพลงจากภาคกลางแต่ทํานอง
เพลงถูกเปลี่ยนไปโดยสาเหตุหลักมาจาก 3 ประการได้แก่ วิธีการเชิดของนายหนังตามแบบขนบ
ดั้งเดิมโดยการตัดบทเพลงเพื่อลงจบ วิธีการเรียนรู้จากครูโดยไม่มีการบันทึกโน้ตหรือมีการบันทึกแต่ไม่
มีระบบที่สามารถเรียนรู้นอกจากต้องให้ครูเป็นผู้สอน และการขาดการฝึกซ้อมของนักดนตรีเอง เมื่อ
นึกท่อนเพลงไม่ออกก็จะจบเพลงตามท่ีนึกท่อนและทํานองได้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. การเปลี่ยนแปลงและผสมผสานระหว่างดนตรีพื้นบ้านกับดนตรีสากล  
จากผลการศึกษาพบว่า ดนตรีหนังตะลุงในป๎จจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวงดนตรีและ

เครื่องดนตรี ซึ่งสมัยก่อนใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ในการบรรเลงหรือที่เรียกว่า วงเครื่องห้า แต่ใน
ป๎จจุบันได้มีการนําเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสมผสาน การเปลี่ยนแปลง ด้านการแสดง  วงดนตรี  
ดนตรีสําหรับประกอบการแสดง  เรียกว่าเป็น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง  

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นกระบวนการทางความคิดของมนุษย์  
ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ (2543) ได้อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจาก
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กระบวนการต่างๆ ได้แก่ 1) การขอยืมจากวัฒนธรรมอ่ืน (Borrow) เป็นการรับเอาแนวคิด วิธีการ 
วัตถุ เอามาใช้ในสังคมโดยปรับให้เหมาะสมกับสังคมตนเอง 2) การค้นพบ (Discovery) จากเงื่อนไข
ของความรู้ นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3) การประดิษฐ์ (Invention) เป็นการ
นําเทคนิค วิธีการ ที่มีอยู่แล้วในวัฒนธรรมนํามาสร้างและปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม 
การประดิษฐ์คิดค้นทางวัฒนธรรมเป็นป๎จจัยที่ทําให้วัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่การ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่สัมพันธ์กันอาจทําให้เกิดความล่าทางวัฒนธรรม (Cultural lag) 4) นวัตกรรมหรือ
การคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ (Innovation) เป็นการคิด หรือพฤติกรรม ที่เป็นของใหม่ 5) การกระจาย 
(Diffusion) การที่วัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมส่วนมาก
มาจากการกระจายเผยแพร่วัฒนธรรมเมื่อสังคมมีการติดต่อสื่อสารกัน 

การนําเอาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสมผสาน  นําบทเพลงสากล เข้ามาใช้ในการแสดงหนัง
ตะลุง ซึ่งเป็นการแสดงพ้ืนบ้าน ตรงกับแนวคิด เรื่องการยืมจากวัฒนธรรมอื่น  ซึ่งในครั้งแรกที่นํามาใช้ 
เป็นการคิดค้น นวัตกรรมใหม่ แล้วสังคมเกิดการยอมรับ  ชื่นชอบในรูปแบบ กระบวนการ หรือวิธีการ
ใหม่ ๆ  ทําให้หนังตะลุงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ตามลําดับขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ของ โครเบอร์ (Kroeber) ตามที่  ผจงจิตต์  อธิคมนันทะ (2543) ได้อธิบายถึงลําดับขั้นการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ โครเบอร์ (Kroeber)  ว่ามี 5 ขั้นตอนคือ 

1. ขั้นที่มีการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาและนํามาใช้ในสังคม 
2. ขั้นที่คนในสังคมยอมรับเอาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ นั้นเข้ามาใช้ในสังคมจนถึงจุดอ่ิมตัว 
3. ขั้นอิ่มตัวของวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ เป็นระยะที่ความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ ถึงขั้นจุดสุด

ยอด 
4. ขั้นที่มีการทําซ้ําแบบเดิมอยู่เป็นปกติ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้น 
5.เมื่อถึงจุดอ่ิมตัวแล้ว ลักษณะวัฒนธรรมเป็นไปตามแบบเดิม จนคนในสังคมเกิดความเบื่อ

หน่าย จึงคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาอีก โดยแยกตัวออกจากวัฒนธรรมเดิมและสร้างแบบวัฒนธรรม
ใหม่ๆ ขึ้น 

จากลําดับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสามารถนําเสนอดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงขั้นการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมตามแนวความคิดโครเบอร์ 

เมื่อวัฒนธรรมดําเนินขั้นตอนมาถึงลําดับที่ 3 และไปถึงขั้นที่ 4  ย่อมทําให้เกิดความเบื่อ
หน่ายทางสังคม  จนทําให้มีการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมาอีก หรือเริ่มเข้าในลําดับที่ 1 ใหม่ เกิดการ 
“กลายรูปทางวัฒนธรรม” 

ในขั้นตอนแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มีแนวคิดใหม่ๆ หลักการใหม่ ย่อมเกิดความ
ขัดแย้งทางความคิดเห็น ถ้าสิ่งที่คิดค้นใหม่มีประโยชน์ทางสังคม คนในสังคมยอมรับได้ก็จะขัดแย้ง
น้อยกว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างวัยในคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่จึงเกิดขึ้นได้ง่าย 

หนังตะลุงเช่นเดียวกัน ในลําดับขั้นตอนที่ 1 เป็นการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ แล้วนํามาใช้ในสังคม 
ซึ่งขั้นตอนนี้ เกิดขึ้นเมื่อมีหนังตะลุงเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก หรือมีคนนํามาเล่นในครั้งแรก จน
คนในสังคมยอมรับ ดนตรีหนังตะลุงซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหนังตะลุงก็ถูกยอมรับไปด้วย
เช่นเดียวกัน ตามลําดับขั้นตอนที่ 2  ในขั้นตอนที่ 3 เมื่อดนตรีหนังตะลุงพัฒนามาจุดสูงสุด เป็นยุค
รุ่งเรืองของดนตรีหนังตะลุง ขั้นตอนที่ 4 ดนตรีหนังตะลุงเริ่มลดบทบาทลง ความนิยมทั้งหนังตะลุง
และดนตรีหนังตะลุงลดน้อยลงทําให้เริ่มเข้าสู่ยุคซบเซา นักดนตรีหนังตะลุงและนายหนังตะลุงเริ่มหา
ทิศทางใหม่ในการนําเสนอ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการนําเสนอหนังตะลุง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของดนตรี มีโดยการนําดนตรีสากลเข้ามาใช้ในหนังตะลุง ซึ่งในระยะแรก ๆ ที่นํามาใช้ถูกมองว่า เป็น
นวัตกรรมใหม่ของดนตรีหนังตะลุง เช่น “หนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล” ตามทฤษฎีของ โครเบอร์ แล้ว
อยู่ในลําดับที่ 5 ซึ่งในยุคป๎จจุบัน อยู่ระหว่างการพัฒนาจากลําดับที่ 5 ไปลําดับที่ 6 ซึ่งเป็นลําดับขั้น
เดียวกับ 2 โดยรูปแบบถูกเปลี่ยนไปเป็นแบบใหม่ 

ในอนาคตดนตรีหนังตะลุง อาจจะถูกเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามลําดับขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ โครเบอร์  ป๎จจุบันดนตรีหนังตะลุงกําลังหาจุดที่เหมาะสมของความ
ต้องการทางสังคมและชุมชนสังคมรุ่นใหม่ ขณะที่ถูกยื้อด้วยรูปแบบดั้งเดิมของนักดนตรีและสังคมรุ่น
เก่าเพ่ือให้นักดนตรีรุ่นเก่ายังอยู่ได้ วัฒนธรรมไม่อยู่คงที่ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ถ้าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเลยก็ไม่มีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ไม่มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เกิดขึ้น และถ้าไม่มีการ

2 

1 

3 

4 

5 

6 



 
 316 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เปลี่ยนแปลงนานเกินไป สิ่งนั้นจะเกิดการรัดตัวแข็งกระด้างเข้าไม่ได้กับสังคมที่เปลี่ยนไปและสลายตัว
ไปในที่สุด หลักในการเปลี่ยนแปลงคือต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่สม่ําเสมอ ขณะที่ต้องมีเสถียรภาพและ
รักษาบุคลิกลักษณะของวัฒนธรรมนั้นๆ ไว้ด้วย  วัฒนธรรมจะหมุนและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ โดย
เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ไม่บรรจบจุดเดิม ยิ่งถ้าเกิดแรงต้านมาก ๆ จะเกิดแรงผลักกลับไปเช่นเดียวกับ 
เกลียวสปริง 

2. องค์ประกอบทางดนตรีที่เปลี่ยนไปกับการแสดงหนังตะลุงสมัยใหม่ 
จากผลการวิจัยพบว่าดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุง โดยเฉพาะเพลงโหมโรง เกือบ

ทุกคณะใช้เพลง พัดชา เป็นเพลงโหมโรงเหมือนกันหมด การกําหนดดังกล่าว ถูกกําหนดโดยกฎเกณฑ์
ที่เกิดขึ้นจากการประกวดโนราห์ โดยครูควน  ทวนยก เพลงพัดชาที่นํามาใช้มีสํานวนเพลงคล้ายเพลง
พัดชาของทางภาคกลาง แต่ความเร็วช้าจังหวะไม่เหมือนกัน (ควน ทวนยก, เพลงโหมโรงหนังตะลุง, 
2560) 

เพลงที่ใช้ประกอบในช่วงพิธีการ เช่น การโหมโรง ออกพระอิศวร ออกฤาษี หลายคณะใช้
เพลงไทยเดิม แต่ทํานองเพลงบางเพลงถูกดัดแปลงทํานองออกไปบ้าง อาจจะไม่เหมือนเพลงที่ใช้
สําหรับดนตรีไทยภาคกลาง การดําเนินทํานองส่วนมากใช้ “เพลงปี่” ในสมัยก่อน การโหมโรง มีการ
ใช้ “เพลงทับ” มาก่อนแล้วจึงเปลี่ยนมาใช้ “เพลงปี่” ในยุคป๎จจุบัน (ภัทราวดี ภูชฎภิรมย์, 2554) 
เพลงที่ใช้สําหรับดําเนินเรื่องบทพากย์เจรจามีการผสมผสานเพลงลูกทุ่งหรือเพลงสมัยนิยม ในป๎จจุบัน 
นอกจากนั้นยังมีเพลงพื้นบ้านภาคใต้คือเพลงตารีกีป๎ส 

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องดนตรีและบทเพลงของหนังตะลุง สมัยก่อนที่การ
สื่อสารยังไม่ทันสมัย ใช้การเดินทาง โดยรถยนต์ รถไฟ หรือทางเรือ ก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาคกลาง  
โดยครูควน ทวนยก สันนิษฐานว่า ปี่ที่ใช้ในวงดนตรีประกอบการแสดง น่าจะมาจากปี่ภาคกลาง 
นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีอื่น ๆ เข้ามาด้วยเช่น ซอด้วง ซออู้และขลุ่ย เข้ามาใช้ในวงดนตรีหนังตะลุง
ด้วย 

การใช้เครื่องดนตรี มีการนําเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสมผสานในการบรรเลง เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ นพปฎล ขุนสีแก้ว (2556) ได้วิจัยเรื่อง พัฒนาการเครื่องดนตรีสากลของหนังตะลุงคณะ 
ลําดวน ศ. อ่ิมเท่ง มีการนําเครื่องดนตรีสากลเข้ามาแทรกเสริมในบริบทต่าง ๆ ในการแสดงหนังตะลุง
โดยมีแนวคิดเพื่อเพ่ิมความสนุกสานให้กับผู้ชม 

ดนตรีสากลทําหน้าที่เสริมในด้านความสนุกสนานในตัวดนตรี ในบทเพลงลูกทุ่ง เพลงสมัย
นิยม โดยใช้บทเพลงที่ผู้ชมมีความคุ้นเคย เพลงดังตามยุคสมัย แต่การผสมผสานระหว่างดนตรีสากล
กับเครื่องดนตรีพื้นบ้านในการแสดงหนังตะลุง โดยที่นักดนตรีสากลไม่เข้าใจวิธีการเชิด การแสดงของ
ตัวต่าง ๆ ของหนังตะลุงเช่น การเข้าโรงหรือออกจากโรง นักดนตรีไม่สามารถตัดบทเพลงลง หรือต้อง
รอห้องเพลงในแต่ละห้องจึงจะส่งจังหวะได้ มีผลทําให้วิธีการเชิดหนังตะลุงถูกเปลี่ยนรูปแบบออกไป  
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องค์ประกอบทางดนตรีที่เปลี่ยนไปในยุคป๎จจุบันได้แก่ บทเพลงจากเพลงไทยเดิมมีการนํา
เพลงลูกทุ่งและเพลงสมัยนิยมเข้าใช้ นําเพลงพ้ืนบ้านเข้ามา เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมเครื่องดนตรี
แบบดนตรีเครื่องห้า มีการผสมผสานเครื่องดนตรีสากลเข้ามา และยังมีดนตรีประเภทคอมพิวเตอร์เข้า
มาใช้อีก ทําให้เห็นพัฒนาการที่เพ่ิมข้ึนไปเรื่อย ๆ   

การแสดงหนังตะลุงเป็นวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นที่ควรอนุรักษ์ ขณะเดียวกัน ไม่สามารถต่อต้านการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงจากสังคม จึงควรแยกระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา สิ่งที่เป็นอดีต 
ควรจัดเก็บและอนุรักษ์เพ่ือศึกษาถึงรากเหง้าของการแสดง  การพัฒนาเพ่ือให้นักดนตรีลูกคู่กับนาย
หนงัและผู้ชมสามารถมีกิจกรรมร่วมกันได้ การสร้างสรรค์เพ่ือหารูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ และเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหนังตะลุง 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลวิจัยผู้วิจัยขอเสนอแนะในการอนุรักษ์และพัฒนาด้านดนตรีหนังตะลุง เพ่ือสร้างความ
ยั่งยืนของการอยู่รอด ของดนตรีหนังตะลุงในยุคป๎จจุบัน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 
1. การนําผลไปใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีหนังตะลุง โดยการใช้แนวคิด “ CARE ”

ดังนี้ 
Co operate เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างลูกคู่หนังตะลุง จัดชุมชน จัดตั้งเครือข่าย

ลูกคู่หนังตะลุง ในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งดนตรีพ้ืนบ้านและดนตรีสากล เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน ร่วมกัน 
การหยิบยืมนักดนตรีหรือลูกคู่ในแต่ละวง การทํางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดนตรี การ
กําหนดเกณฑ์เรื่องการรับงานและมีอํานาจในการต่อรองเรื่องราคาในการรับงาน  

Competition การประกวดเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์และพัฒนา เมื่อผู้แข่งขันต้องการ
แข่งขันจะต้องค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนํามาสําหรับการแข่งขัน นอกจากนั้นการกําหนด
กฎเกณฑ์บางอย่างทําให้ผู้แข่งขันต้องทําตามกติกา จากงานวิจัยมีการกําหนดการแข่งขันต้องใช้เพลง
พัดชาเป็นเพลงโหมโรง ส่งผลให้ลูกคู่หนังตะลุงที่จะเข้าแข่งขันจําเป็นต้องเล่นเพลงพัดชาได้เหมือนกัน
หมด 

Attitude สร้างทัศนคติของผู้ชม ผู้รับงาน ให้มีทั้งสองรูปแบบ ให้มีสุนทรียะ ของรูปแบบ
ดั้งเดิม ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่ 

Research วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ศึกษาการสอนหนังตะลุงและดนตรีหนังตะลุง 
ตามทฤษฎีพื้นบ้าน 

Record  การจัดเก็บเสียง จัดเก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหวการแสดงหนังตะลุงและดนตรีหนัง
ตะลุง 
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Education จัดการศึกษาในระบบ เช่น เปิดสอนด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน การศึกษานอก
ระบบโดยการจัดบริการวิชาการ การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักดนตรีพ้ืนบ้าน การจัดอบรมวิธีการ
บันทึกโน้ตเพลงไทยพ้ืนบ้าน พัฒนาการเรียนรู้หนังตะลุงให้กับนักดนตรีสากลและดนตรีพ้ืนบ้าน
ด้วยกัน ไม่ควรแยกส่วนในการพัฒนา การจัดอบรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนายหนัง
ตะลุงกับลูกคู่ ทั้งท่ีเป็นดนตรีพ้ืนบ้านและดนตรีสากล 

2. ผลที่ได้จากองค์ประกอบดนตรีและลักษณะทางดนตรีหนังตะลุง นําไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนา นักดนตรีหนังตะลุงโดยเฉพาะนักดนตรีสากลที่เข้ามาบรรเลงร่วมกับนักดนตรีพ้ืนบ้าน ต้อง
มีความเข้าใจในบทเพลงที่บรรเลง การใช้เครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง และการปรับตั้ง
ระบบเสียงระหว่างดนตรีสากลกับดนตรีพื้นบ้านให้สามารถบรรเลงได้อย่างกลมกลืน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาถึงองค์ความรู้ด้านดนตรีและการถ่ายทอดตามรูปแบบดั้งเดิมของครูดนตรีหนัง

ตะลุง ยังมีความสําคัญที่ควรศึกษาเพ่ิมเติมโดยศึกษาจากครูเช่น ครูประพันธ์ ไฝเส้ง ครูดวน อารม
ฤทธิ์ ครูประเสริฐ รักษ์วงศ์ 

2. ศึกษาวิเคราะห์เพลงปี่โหมโรงหนังตะลุง เพ่ือจัดทําเป็นองค์ความรู้ด้านดนตรีและจัด
เนื้อหาสําหรับการสอน 

3. ศึกษาวิเคราะห์เพลงทับโหมโรงหนังตะลุง จัดทําเป็นองค์ความรู้ด้านดนตรีและจัดเนื้อหา
สําหรับสอน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและ
บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน และเพ่ือพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นที่
เหมาะสมแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพันให้ดีขึ้น เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก ด้วยการประชุมกลุ่มย่อยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพันเกี่ยวกับทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์โดยรวม  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ด้าน
ประโยชน์หลักอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง, 
ด้านศักยภาพของสินค้า และเหตุผลด้านรูปลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53  4.07 และ 3.52 
ตามลําดับ    และผลจากการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน พบว่าควรผสมผสานระหว่างสีเขียว
อ่อนและสีเขียวเข้ม เพื่อให้เด่นชัดในการจัดแสดงสินค้า รวมถึงให้ง่ายต่อการมองเห็น  นอกจากนี้ให้มี
รูปแตงโมเพ่ือแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของข้าวแต๋นน้ําแตงโมของกลุ่ม  โดยต้องมีภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนเพ่ือใช้สําหรับขายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และจะใช้คําว่า “แม่ทองศรี” ให้เป็น
ตัวอักษรขนาดใหญ่ที่เด่นชัดเพ่ือแสดงให้เห็นถึงแบรนด์และชื่อยี่ห้อของผู้ผลิต  พร้อมเพ่ิมเติมคํา ว่า
หอม กรอบ อร่อยในมุมด้านหน้า เพ่ือแสดงถึงคุณภาพของสินค้า 
คําสําคัญ: ทัศนคติของผู้บริโภค, การพัฒนาบรรจุภัณฑ์, การสร้างโอกาสเพ่ือความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 
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Abstract 
 The objectives of this study were to study the attitude of consumers towards 
the products of crispy rice cakes and packaging of Ampan Crispy Rice Cakes 
Community Enterprise Group and to develop the appropriate rice packaging 
prototype for the members of Ampan Crispy Rice Cakes Community Enterprise 
Group. It was an applied research combined with quantitative research and 
qualitative research. The study consisted of questionnaires from buyers of crispy rice 
cakes, In-depth interview, and small group meetings. In conclusion, the respondents' 
opinions about attitudes towards the product and the packaging in general were at 
the high level. The results showed that the respondents' opinions over all were at 
the high level with the mean of 4.10. When consider each aspect it was found that 
the highest average was 4.59 in the main benefit, followed by the expected product, 
the potential of the product and the reason for appearance with the mean values of 
4.53, 4.07 and 3.52, respectively. In addition, the results from developing packaging 
prototype together the conclusion is that the light green and dark green should be 
combined to be featured in the exhibition including it is easy seeing. Moreover, the 
watermelon should be represented the identity of crispy rice cakes watermelon 
group. There must be English and Chinese language for sale to foreign tourists and 
the words "Mae Thong Sri" will be used in large letters to show the brand and brand 
name of the manufacturer. Besides, it should put more delicious aroma in the front 
corner to demonstrate the quality of the product. 
Keywords: Consumer Attitude, Packaging Development, Opportunity Creation for 
Competitive advantage. 
 
บทนํา 

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้งการ
ผลักดันให้มีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  
และการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าใน
ท้องถิ่นบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยแนวคิดและวิธีการ
ต่างๆ รวมถึงนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนาโครงการสร้างของ
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ระบบเศรษฐกิจในระดับฐานรากอันนําไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบองค์รวมโดยเน้นให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็งเป็นฐานอันนําไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับมหาภาคภายใต้การพัฒนา
สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของชุมชน  (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2560) 
 ซึ่งในการพัฒนาองค์รวมเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจจุลภาค
ผ่านโครงการ กิจกรรมต่าง ๆนั้น   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เป็นองค์กรภาค
เศรษฐกิจหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานปกครองทั้งในระดับต่างๆ เพ่ือให้ชุมชนมีการรวมตัว
กันในการดําเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจและจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมเพ่ือสร้างโอกาสและ
ความสามารถในการพัฒนาและความเข็มแข็งให้เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน โดยที่ผ่านมาจะพบว่ามี
การจดทะเบียนของกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งประเทศเข้าสู่ระบบวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง (สํานักนโยบายและแผน, 2560) ซึ่งจังหวัดลําปางถือเป็นส่วนหนึ่งของของ
พ้ืนที่สําหรับการดําเนินกิจกรรมและแผ่นจากนโยบาบดังกล่าว 

และจากการเข้าสํารวจความต้องการถึงกลุ่มสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  คณะผู้วิจัยได้รับข้อมูลความต้องการพ้ืนฐานจากการประชุมกลุ่ม
สมาชิกอยู่ 2 เรื่อง  คือเรื่องแรกเป็นความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและบรรจุ
ภัณฑ์ของกลุ่ม  เนื่องจากกลุ่มอาชีพมีความสามารถทางการผลิต แต่ไม่ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ซื้อ
ที่มาซื้อสินค้าข้าวแต๋นจากสมาชิกกลุ่ม  ส่วนเรื่องที่ 2 คือจากการที่สมาชิกกลุ่มต้องการพัฒนา
ภาพลักษณ์ของข้าวแต๋นในโรงงานให้เป็นที่รู้จักผ่านบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพ่ือให้เกิดโอกาสทางการแข่งขัน
ที่มากข้ึนภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงในป๎จจุบัน     ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจึงต้องการ
ที่จะศึกษาถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋น
อําพัน อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน  อันจะส่งผลดีต่อกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าว และยังเป็น
การสร้างโอกาสทางการแข่งขันที่ดีขึ้นให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน ต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวแต๋นอําพัน  

2. เพ่ือพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นที่เหมาะสมแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋น
อําพัน  
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กรอบกระบวนการวิจัย  
เนื่องจากงานวิจัยเรื่องนี้มีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนตามความต้องการจําเป็นของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้กําหนดกรอบแนวคิดออกเป็น 2 ส่วน คือส่วน
แรกเป็นศึกษาถึงทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยใช้แนวคิดการแบ่งส่วนทาง
การตลาด, หลักการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคกับการประเมินทางเลือก รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู้บริโภค ทั้งนี้เพ่ือที่จะนําข้อมูลที่ได้ไปทําการวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบ
ของบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย     และส่วนที่สอง คือการพัฒนาต้นแบบบรรจุ ภัณฑ์
ข้าวแต๋นของสมาชิกกลุ่มที่เหมาะสม อันประกอบไปด้วยการศึกษากลยุทธ์ของการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน  แนวคิดเรื่องแรงจูงใจทางด้านการกระตุ้นด้วยเหตุผลและอารมณ์  ทฤษฎีการรับรู้ของ
ผู้บริโภค  รวมถึงทฤษฏีทางการตลาดด้านการกําหนดกลุ่มเปูาหมายของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสิ่งห่อหุ่ม จนเกิดเป็นต้นแบบของบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการ เป็นที่พึงพอใจ
ของลูกค้าและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน ซึ่งจะสามารถทําให้เกิดความจดจําภาพลักษณ์ของ
สินค้าของกลุ่ม  แสดงดังภาพกรอบกระบวนการวิจัย ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบกระบวนการวิจัย 
 
 

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ ์
และบรรจุภัณฑข์้าวแต๋น 

  - ด้านประโยชน์หลัก 
  - ด้านรูปลักษณ ์
  - ด้านความคาดหวัง 
  - ด้านศักยภาพ 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก 
การประชุมกลุ่มย่อย 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น
จากแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ต้นแบบและ 
การพัฒนาต้นแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวแต๋น 

ต้นแบบบรรจุภณัฑ์ของสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋น

อําพัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย เพ่ือให้แผนงานวิจัยสมบูรณ์แบบ คณะผู้วิจัยได้กําหนดเปูาหมายของการ
ดําเนินโครงการ  โดยมีรายละเอียดขอบเขตของโครงการวิจัย  โดยมีขอบเขตพื้นที่ คือ หมู่ 2 ตําบล
บ้านเป้า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  กลุ่มตัวอย่างจากการวิจัยในครั้งนี้ซึ่งเป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการผลิตข้าวแต๋น ของชุมชน ที่ยินดีให้ข้อมูล
อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา  คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้าวแต๋นอําพัน และลูกค้าที่มีประสบการณ์เคยซื้อข้าวแต๋นของกลุ่มดังกล่าว    สําหรับด้านเนื้อหา 
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีหลักการตลาด  
แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และทฤษฏีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดย
กําหนดขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินงานคือ 3 เดือน ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 
พฤษภาคม 2561   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือผู้บริโภคท่ีมีประสบการณ์เคยซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น, ผู้ผลิต
และจัดจําหน่ายข้าวแต๋น  ซึ่งไม่สามารถทราบจํานวนที่แน่นอน  จึงกําหนดค่าใช้สูตรของ 
W.G.cochran (อ้างจาก กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544) 
   
 
 เมื่อ n คือ  จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
  P คือ  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม  (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน 30% 
หรือ 0.30) 
  Z  คือ  ระดับความมั่นใจที่กําหนด  หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05  เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น95%)  >> Z = 1.96 
  d  คือ  สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้  โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น
95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 
 แทนค่าสูตรแล้วจะได้ผลดังนี้ 

n  = 0.5(0.5) 1.962 
        0.052 
= 384.16  ตัวอย่าง 
 

โดยจะทําการแจกแบบสอบถามให้มากกว่าค่าที่คํานวณได้  คือจํานวน 400 ชุดเพ่ือสํารองไว้
สําหรับชุดที่ไม่สมบูรณ์  และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทําการวิจัยในครั้งนี้ 
คือ ผู้บริโภคท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน สําหรับการเก็บข้อมูล

2
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d
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เชิงคุณภาพ จะเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน รวมถึงสมาชิกใน
เครือข่ายของกลุ่ม  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามสําหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ   
โดยการเลือกสุ่มเฉพาะผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน 
และสําหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ โดยนําข้อมูลพ้ืนฐานที่สรุปได้
จากแบบสอบถามมาประยุกต์เป็นข้อถาม เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกถึงแนวทางการพัฒนาต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพันรวมถึงสมาชิกในเครือข่ายของกลุ่ม   
สําหรับวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ใช้การตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดโดยวิธี Triangulation 
Method ประกอบไปด้วย  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจํานวน 2 คน, ผู้ให้ข้อมูลหลักจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 3 คน และจึงทําการเปรียบเทียบข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยนํา
แบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วมาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่กําหนด หลังจากนั้นนําคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือนําเสนอข้อมูลและสรุปผลการวิจัย    ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิด และทํา
การตรวจสอบ  แล้วจึงนําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาผนวกกับแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็น
แนวทางการบริหารจัดการทางของกลุ่ม และออกแบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพันต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 จําแนกการนําเสนอออกเป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน  ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะของการซื้อ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 
392 คน แสดงดังนี้ 

1. เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 224 คนคิดเป็น
ร้อยละ 57.14  และเพศชาย จํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ตามลําดับ 

2. อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 168 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคืออายุต่ํากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.69,  
อายุ 41 - 50 ปี จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.58  และอายุ 51 - 60 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 5.87 ตามลําดับ 
3. สถานภาพสมรส พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่

ด้วยกัน จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 50.51 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จํานวน 173 คน คิด
เป็น ร้อยละ 44.13   และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36 
ตามลําดับ 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 243 คิดเป็นร้อยละ 61.99 รองลงมาคือการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี 
จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.10  และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.91 ตามลําดับ 

5. อาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีธุ ร กิ จ ส่ ว น ตั ว / อ า ชี พ อิ ส ร ะ /
เ ข้ า หุ้ น ทํา ธุ ร กิ จ  จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29.34  รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน  
จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.27, เป็นนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.47,  รับราชการ /พนักงาน รัฐวิสาหกิจ / พนักงานราชการ จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.58,  และ อาชีพอ่ืนๆ หรือ ว่างงาน จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.34 ตามลําดับ 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จํานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 47.70    รองลงมาคือ ระหว่าง 
10,001-20,000 บาท จํานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 33.42,  ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท 
จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.97  และมากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.91 ตามลําดับ 

7. ลักษณะของการซื้อ พบว่าซื้อเพ่ือนําไปเป็นของฝาก/ของที่ระลึก มีจํานวนมาก
ที่สุดคือ  227 คน คิดเป็นร้อยละ 57.91  และซื้อเพ่ือบริโภค/ทานเอง มีจํานวน 165 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.09 

ส่วนที่  2   การวิเคราะห์ทัศนคติในด้านผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นข
องผู้ตอบแบบสอบถาม  แสดงข้อมูลดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยรวม  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  
ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
ด้านประโยชน์หลัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง, ด้านศักยภาพของ
สินค้า และเหตุผลด้านรูปลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53  4.07 และ 3.52 ตามลําดับ 
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ด้านประโยชน์หลัก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ซื้อเพราะความอร่อย รับประทานง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71  
รองลงมาคือ ซื้อเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าขนมทั่วไปมีค่าเฉลี่เท่ากับ 4.46 

ด้านรูปลักษณ ์เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติอยู่
ในระดับมาก คือ ที่ซื้อเพราะมีความโดดเด่น ต่างจากสินค้าข้าวแต๋นทั่วๆ ไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55  
รองลงมาคือ เลือกซื้อเพราะดูโดยรวมมีความสะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อน   และมีขนาดบรรจุและรูปร่าง
ของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่หลากหลาย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54  และ 3.48 ตามลําดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ตอบ แบบสอบถามมี
ทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ จะช่วยบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การ
สร้างงาน สร้างอาชีพให้ชุมชน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58   รองลงมาคือ สามารถใช้เป็นสื่อในการรณรงค์
เสริมอนุรักษแ์ละความตระหนักในวิถีชุมชนได้  มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 

ด้านศักยภาพของสินค้า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุดคือ เชื่อมั่นว่าข้าวแต๋นของกลุ่ม จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยเพราะเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากการเกษตร จึงย่อยสลายได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38  รองลงมาคือ ข้าวแต๋นของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน จะมีการปนเปื้อนสารเคมีที่มี อันตรายต่อชีวิต  น้อยกว่า
ผู้ประกอบการรายอื่น   และเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของกลุ่มส่วนใหญ่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มี
ทัศนคติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และ3.72 ตามลําดับ 

 
ตอนที่ 2  ผลการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นที่เหมาะสมแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนข้าวแต๋นอําพัน  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในส่วนแรก   พบว่าเหตุผลด้านรูปลักษณ์  มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คุณค่าน้อยท่ีสุด และเมื่อ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจด้าน อารมณ์อยู่ในระดับน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทุก
ข้อคือ กลุ่มมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ที่ค่าเฉลี่ย 3.11  

โดยคณะวิจัยได้นําข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากแบบสอบถาม มาทําการประชุมกลุ่มย่อย 
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อระดมความคิดเห็น  ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มยังเป็นที่ยอมรับและ
ใช้ได้ดี  แต่จําเป็นต้องมีการพัฒนาต้นแบบของสมาชิกกลุ่ม โดยเฉพาะกับสมาชิกกลุ่มบางรายใน
เครือข่าย เนื่องจากว่าสมาชิกบางคนยังไม่มีการสร้างแบรนด์และชื่อยี่ห้อเป็นของตนเอง ทําให้เสีย
โอกาสทางการตลาดและสินค้าไม่เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะกับสมาชิก “แม่ทองศรี” ที่ยังไม่มีการสร้าง
แบรด์และชื่อยี่ห้อใดๆ เป็นเพียงแหล่งผลิตส่งให้กับกลุ่ม ทําให้ขาดโอกาสที่เติบโตทางธุรกิจ  มติที่
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ประชุม จึงมีความเห็นร่วมกันว่า “แม่ทองศร”ี ควรได้รับการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้เกิดการ
จดจําภาพลักษณ์และชื่อยี่ห้อของสินค้าข้าวแต๋น 

โดยผลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าควรเป็น
บรรจุภัณฑ์ภัณฑ์ที่มีลักษณะที่เรียบง่าย เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีราคาไม่สูงมาก  อีกท้ังจากการสัมภาษณ์
ถึงความพร้อมในการลงทุนเพ่ือพัฒนาต้นแบบ พบว่าแม่ทองศรี (สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋น
อําพัน) ไม่มีความประสงค์ที่จะทําบรรจุภัณฑ์ในราคาสูง เนื่องจากมีงบประมาณน้อย และมีลูกค้า
ประจําอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว  อีกท้ังการผลิตส่วนใหญ่ก็ส่งขายให้กลุ่มในลักษณะค้าส่ง ทําให้ไม่จําเป็นต้อง
ทําบรรจุภัณฑ์ที่ราคาสูง  ทําให้ได้ข้อสรุปในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือใช้เป็นถุงพลาสติกในลักษณะ
เดิมเพ่ือเป็นการประหยัดต้นทุน แต่ให้ออกแบบสติกเกอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เพ่ือสร้างความต่าง 
และทําให้ง่ายต่อการขาย    ส่วนข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ความแตกต่าง  และมูลค่าเพ่ิม 
จากผลการประชุมกลุ่มย่อยพบว่า ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ และนักออกแบบมีความเห็นที่หลากหลาย แต่
โดยรวมนั้นจะเน้นรูปร่างบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบอย่างง่าย มีความเป็นไทยร่วมสมัย และอาจใช้ลวดลาย
ที่ปรับแต่งมาจากธรรมชาติ เช่นสีน้ําตาลจากเปลือกไม้ สีขาวบริสุทธ์ สีเขียวของใบไม้  การสื่อสาร
ข้อมูลของการผลิตที่แตกต่าง อาจสอดแทรกภาพ/สัญลักษณ์ของลําปางได้บ้าง  รวมถึงอาจให้มีภาพ
ของแตงโม เพ่ือแสดงถึงเอกลัษณ์ของสินค้า “ข้าวแต๋นน้ําแตงโม”  นอกจากนี้ควรมีการใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพ่ือเพ่ิมกลุ่มเปูาหมายให้มากขึ้น รวมถึงต้องใส่ข้อมูลที่อยู่ให้ชัดเจนด้วย
เช่นกัน เพ่ือให้ง่ายต่อการติดต่อซื้อขาย    และผลจากการพัฒนาต้นแบบและการวิเคราะห์ป๎ญหา
ร่วมกัน จึงได้ข้อสรุปว่าควรใช้แบบที่ผสมผสานระหว่างสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้ม เพ่ือแสดงถึงความ
เป็นสินค้าจากธรรมชาติ  และควรมีการการจัดเรียงกราฟฟิคให้เข้ากัน เพ่ือให้เด่นชัดในการจัดแสดง
สินค้า รวมถึงให้ง่ายต่อการมองเห็น    นอกจากนี้ให้ใส่รูปแตงโมเพ่ือแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของ
ข้าวแต๋นน้ําแตงโมของกลุ่ม แล้วทําการปรับขนาดตัวอักษรให้ชัดยิ่งขึ้น มีภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เพ่ือใช้สําหรับขายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเพ่ิมพ้ืนที่สําหรับติดวันหมดอายุให้ยาวขึ้นอีกนิด 
จะให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงอายุสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ     นอกจากนี้จะใช้คําว่า “แม่ทองศรี” ให้เป็น
ตัวอักษรขนาดใหญ่ที่เด่นชัดเพ่ือแสดงให้เห็นถึงแบรนด์และชื่อยี่ห้อของผู้ผลิต  พร้อมเพ่ิมเติมคําว่า
หอม กรอบ อร่อยในมุมด้านหน้า เพ่ือแสดงถึงคุณภาพของสินค้า   แสดงดังภาพที่ 2 
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ภาพ 2  ผลการออกแบบและพัฒนาต้นแบบสติ๊กเกอร์บนบรรจุภัณฑ์แม่ทองศรี (สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวแต๋นอําพัน) 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 พ้ืนฐานสําหรับสนับสนุนแนวความคิด แนวทาง และเป็นพ้ืนฐานที่คณะผู้วิจัยจะนํามา
ประกอบกัน เพ่ือเป็นรากฐานของแนวคิดในการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีประสบการณ์ซื้อสินค้าข้าวแต๋น พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 392 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  มีสถานภาพสมรส/อยู่
ด้วยกัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่  มีธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/เข้าหุ้นทําธุรกิจ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท และลักษณะของการซื้อพบว่าส่วนใหญ่ซื้อเพ่ือนําไปเป็น
ของฝาก/ของที่ระลึก โดยสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ  เพ่ือให้ตรงตาม
กลุ่มเปูาหมายมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ แนวความคิดของปราณี เอ่ียมลออภักดี (2552:148) อธิบาย
ถึงการแบ่งส่วนตลาดว่าเป็นกระบวนการในการจําแนกตลาดออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกลุ่มๆ โดยอาศัย
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยทั่วไปนักการตลาดจะดําเนินการเลือกหนึ่งส่วนตลาดหรือหลาย
ส่วนตลาดก็ได้ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเปูาหมายที่ได้กําหนดไว้แล้ว หลังจากนั้นจึงพิจารณาส่วนประสม
การตลาดเพื่อนํามาใช้ในแต่ละส่วนตลาด โดยในที่นี้เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์ประชากรศาสตร์ 
(Demographic Segmentation) คือการแบ่งสวนตลาดโดยยึดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคเป็น
หลัก ได้แก่ แบ่งตามเพศ อายุ รายได้ การศึกษา ฐานะและสถานภาพสมรส เป็นต้น เนื่องจากข้อมูล
ดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวพันกับความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกันตามลักษณะของบุคคล 
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2. ทัศนคติเก่ียวกับทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น ซึ่งโดยรวม  พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านประโยชน์หลัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 รองลงมา คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง, ด้านศักยภาพของสินค้า และเหตุผลด้านรูปลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53  4.07 
และ 3.52 ตามลําดับ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2553: 63-85) ที่อธิบายการ
ตระหนักถึงป๎ญหาหรือความต้องการของผู้บริโภค จะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมองเห็นความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนระหว่างสภาวะในอุดมคติกับสภาวะในความเป็นจริง จากนั้นผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลต่างๆ 
สําหรับการแก้ป๎ญหา หรือตอบสนองความต้องการนั้นๆ เพ่ือพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ตนเอง และเมื่อได้ประเมินทางเลือกต่างๆ แล้ว ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกในขั้นสุดท้ายว่า จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด โดยการตัดสินใจเลือกนี้ ผู้บริโภคกระทําโดยการอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการ
ประเมินทางเลือก มีทางเลือกในหลายรูปแบบ และมีการตัดสินใจเลือกที่แตกต่างกัน แม้ว่าอาจจะ
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันก็ตาม    และยังสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิด
ของ อนิวัช แก้วจํานง (2553, หน้า123-130) ที่อธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู้บริโภคว่า
ผลิตภัณฑ์ คือลักษณะของตัวสินค้า บริการ หรือความคิดที่สามารถสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดเนื่องจากเป็นป๎จจัยแรกที่ลูกค้าพิจารณา ป๎จจุบันพบว่าเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์อย่าง
เดียวไม่อาจดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้จึงต้องอาศัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ (Product 
Design) ส่วนกลยุทธ์ที่บริษัทนํามาใช้ร่วม ได้แก่ ตรายี่ห้อ บรรจุภัณฑ์ สีสันที่สวยงาม ขนาดผลิตภัณฑ์ 
การประกันคุณภาพ และการแลกเปลี่ยนคืน 

3. ผลจากการพัฒนาต้นแบบและการวิเคราะห์ป๎ญหาร่วมกัน พบข้อสรุปว่าควรใช้แบบที่
ผสมผสานระหว่างสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้ม เพ่ือแสดงถึงความเป็นสินค้าจากธรรมชาติ  และควรมี
การการจัดเรียงกราฟฟิคให้เข้ากัน เพ่ือให้เด่นชัดในการจัดแสดงสินค้า รวมถึงให้ง่ายต่อการมองเห็น 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทางการตลาดด้าน และลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ ของคอทเลอร์ และอาร์ม
สตรอง (Kotler, P. & Armstrong, G. ,2004: p. 210) ที่อธิบายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการ
ออกแบบ และการผลิตสิ่งบรรจุ หรือสิ่งห่อหุ้ม บรรจุภัณฑ์เป็นตัวทําให้เกิดการรับรู้ ให้เกิดการ
มองเห็นสินค้า และเมื่อลูกค้าเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ์ ก็จะนําไปสู่การจูงใจให้เกิดความต้องการ
ซื้อและเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด   ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงต้องโดดเด่น  โดยอาจแสดงถึงตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์สินค้านั้น     

นอกจากนี้ในการออกแบบกราฟฟิคโดยให้เพ่ิมรูปแตงโมไว้เล็กน้อยเพ่ือแสดงถึงความเป็นอัต
ลักษณ์ของข้าวแต๋นน้ําแตงโมของกลุ่ม/ชุมชน  แล้วทําการปรับขนาดตัวอักษรให้ชัดยิ่งขึ้น มี
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือใช้สําหรับขายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเพ่ิมพ้ืนที่สําหรับติดวัน
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หมดอายุให้ยาวขึ้นอีกนิดทําให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงอายุสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อและใช้คําว่า “แม่ทองศรี” 
ให้เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่ที่เด่นชัดเพ่ือแสดงให้เห็นถึงแบรนด์และชื่อยี่ห้อของผู้ผลิต  พร้อมเพ่ิมเติม
คําว่าหอม กรอบ อร่อยในมุมด้านหน้า เพ่ือแสดงถึงคุณภาพของสินค้า  ซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎี
ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของ Silayoi, P. & Speece, M. (2007, p.1496) ที่อธิบายถึง
วิธีการกําหนดกลุ่มเปูาหมายของบรรจุภัณฑ์  ว่าผู้ออกแบบจะต้องมีความชัดเจนในการกําหนดความ
เป็นเอกลักษณ์ เพื่อที่จะได้สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น ให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย
ให้มากที่สุด    รวมถึงการในการออกแบบจะต้องทําการกําหนดชื่อตราสินค้าให้เรียบร้อยก่อน โดย
กําหนดให้ชื่อตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ น่าสนใจ  ที่สําคัญจะต้องเป็นที่จดจําได้ง่ายแก่ผู้บริโภค  
ซึ่งลักษณะที่ดีของตราสินค้าที่ดีจะต้องสั้น กะทัดรัด จดจําได้ง่าย ออกเสียงได้ง่ายมีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว  ขณะที่สีสันและกราฟิก คือการรวมของการใช้สัญลักษณ์ ตั วอักษร 
ภาพประกอบ ลวดลายและพ้ืนผิว ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดสามารถบ่งบอกถึงชื่อตราสินค้า ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ ที่บรรจุอยู่ภายในได้ และสามารถแสดงถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไปที่ผู้วิจัยขอนําเสนอนี้ ส่วนใหญ่คือป๎ญหาของผู้ประกอบการ และ
สมาชิกกลุ่ม ที่ต้องการคําตอบอย่างเป็นระบบ และควรนําไปแก้ไขป๎ญหาร่วมกัน ดังนี้ 
 1. ผลจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ซื้อข้าวแต๋นจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน รวมถึงสมาชิกในเครือข่ายของกลุ่มเท่านั้น หากต้องการข้อมูลที่จําเป็น
และสําคัญเพ่ือขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น ควรทําการศึกษาถึงลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ ได้แก่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ผู้ซื้อสินค้าข้าวแต๋นจากผู้ประกอบการรายอื่น เป็นต้น 

2. ผลจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้แก่กลุ่มครั้งนี้ เป็นเพียงต้นแบบสําหรับสมาชิก
บางรายเท่านั้น ซึ่งเป็นต้นแบบอย่างง่าย และเป็นการขายผ่านเครือข่ายของกลุ่ม ทําให้ภาพลักษณ์
ของสินค้าดูค่อนข้างเรียบง่ายและน่าจะขายได้ราคาถูก ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสําหรับข้าวแต๋นจึงเป็นหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจสําหรับการวิจัยในครั้ง ต่อไป เพ่ือให้
ผู้ประกอบการข้าวแต๋นหรือสินค้าชุมชน มีภาพลักษณ์ที่สูงขึ้นจนสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ส่งผล
ที่ดีต่อผู้ประกอบการและชุมชน รวมถึงทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสนใจ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อ
การซื้อนําไปเป็นของฝากและของที่ระลึกได้ดียิ่งขึ้น 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 
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