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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1)  พัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
สอนวิชาการตลาดบริการ2)ศึกษาคําดัชนีประสิทธิผลของการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการสอน 
วิชาการตลาดบริการ3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนกํอนและหลังการเรียนรู๎โดยใช๎
เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการและ4) ศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนรู๎
โดยใช๎เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2560วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพรํ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการตลาดบริการ ทั้งหมด จ านวน 44คนเครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัย ได๎แกํ1) เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาการตลาดบริการ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจตํอการเรียนรู๎โดยใช๎เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล คือ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคํา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบวํา 1) เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ๑ท่ีก าหนด 80/80 (E1/E2) เทํากับ 84.65/83.782) คําดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการ
สอนวิชาการตลาดบริการมีคําเทํากับ 0.651หรือมีความก๎าวหน๎าทางการเรียนคิดเป็นร๎อยละ65.17  
3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนโดยใช๎เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
ตลาดบริการ กํอนเรียนและหลังเรียนพบวําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน
คิดเป็นร๎อยละ 49.10และ 4) ผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอการเรียนรู๎โดยใช๎เอกสารประกอบการสอน
วิชาการตลาดบริการในภาพรวมอยูํในระดับมาก  
ค าส าคัญ: เอกสารประกอบการสอน  รายวิชาการตลาดบริการ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were;  1) to development of the Instructional 
Materials on Marketing Service Subject for criterion;  2) to determine the 
effectiveness index of learning bythe Instructional Materials on Marketing Service 
Subject; 3) to compare the achievements of learning by the InstructionalMaterials on 
Marketing Service Subject between the pretest and the posttest on Marketing Service 
Subject;  and 4) to study the VocationalCertificate students, satisfaction about 
Learning by the InstructionalMaterials on Marketing Service Subject. The populationof 
this research consisted of 44 High VocationalCertificate marketing students studying in 
thesecond semester of academic the 2017in Phrae Vocational College. Thetool in 
this research were 1) InstructionalMaterials on Marketing Service Subject 2) The 
achievements test and 3) The questionnaire about student’ satisfactions. The data 
were analyzed by: percentage, mean and standard deviation. 

The research findings showed that; 1) Instructional Materials on Marketing 
Service Subject were efficientat 84.65/83.78;  2) The efficiency index of Corporate 
Communication subject was 0.651 of learning progress was 65.17 percent;  3) The 
learning achievement of the students who learned byInstructional Materialsbetween 
the pre-test and the post-test on Marketing Service Subject  the post-test was higher 
than pre-testat 49.10percent;and (4) the satisfaction of the students on the 
qualityaboutlearning on Marketing Service Subject by Instructional Materialswere at 
the high level. 
Key words:Instructional Material, Marketing ServiceSubject 
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บทน า 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน๎าที่ในการพัฒนาการศึกษาด๎านอาชีวศึกษาและ

ผลิตแรงงานให๎มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด๎านการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะฝีมือ
ตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงานและเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาจึงต๎องด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตามหลักการของ
หลักสูตร มาตรฐานการศึกษาจุดประสงค๑สาขาวิชารวมทั้งข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องเพ่ือน ามาวางแผน
ออกแบบการจัดการเรียนรู๎จัดเตรียมความพร๎อมของสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ จะสนับสนุน
สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามสมรรถนะที่ก าหนดและเป็นไปตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ 2542 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553โดยมุํงเน๎นการปฏิรูปการศึกษาทั้งด๎านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให๎
ผู๎เรียนมีโอกาสเรียนรู๎ตลอดชีวิตตามความถนัดและความสนใจโดยค านึงถึงความแตกตํางระหวําง
บุคคลของผู๎เรียนเน๎นการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ๑และประยุกต๑
ความรู๎มาใช๎เพ่ือปูองกันและแก๎ป๓ญหาจัดกิจกรรมให๎ผู๎ เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริงฝึกการ
ปฏิบัติให๎ท าได๎คิดเป็นท าเป็น รวมทั้งสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎สอนสามารถจัดสภาพแวดล๎อมสื่อการ
เรียนรู๎และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
,2546)ทั้งนี้ผู๎สอนและผู๎เรียนอาจเรียนรู๎ไปพร๎อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลํงวิทยาการ
ประเภทตํางๆ 

 รายวิชาการตลาดบริการเป็นรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 
2557 สาขาวิชาการตลาด(ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2557) โดยสถานศึกษาได๎
น ามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558มีจุดประสงค๑รายวิชาเพ่ือให๎
ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและกลยุทธ๑ตลาดบริการ มีทักษะการก าหนดกลยุทธ๑
การตลาดบริการได๎อยํางเหมาะสมตามสมรรถนะรายวิชา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต๎อง
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริงเพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถประยุกต๑ใช๎ความรู๎และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ๑
กับวิชาชีพในการวางแผนการแก๎ป๓ญหาและจัดการทรัพยากรในการด าเนินงานได๎อยํางเหมาะสมและมี
สํวนรํวมเก่ียวกับการวางแผนการประสานงานและการประเมินผลควบคูํไปกับการพัฒนาทักษะใหมํ ๆ
ที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการเรียนรู๎ในเนื้อหาสาระวิชาควรเป็นการเรียนรู๎จาก
การค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎  รู๎จักคิดวิเคราะห๑สังเคราะห๑ด๎วยตนเองโดยครูชํวยแนะน าและออกแบบ
กิจกรรมที่ชํวยให๎ผู๎เรียนแตํละคนสามารถประเมินความก๎าวหน๎าของการเรียนรู๎ของตนเองได๎และ
สามารถด ารงชีวิตอยํางมีคุณภาพและมีความสุข 
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 จากข๎อมูลการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการตลาดบริการ ปีการศึกษา2558-2559 พบวํา
ผู๎เรียนประสบป๓ญหาประการหนึ่งคือการไมํมีต าราหรือเอกสารประกอบการสอนที่เพียงพอและ
ทันสมัย สอดคล๎องกับสภาวะแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วในป๓จ จุบัน ซึ่งเอกสาร
ประกอบการสอนจัดเป็นสื่อการเรียนรู๎ที่ส าคัญที่สถาบันการศึกษาควรมีการจัดเตรียมไว๎ส าหรับการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน เพ่ือให๎มีความสอดคล๎องกับหลักสูตรและเรียนรู๎แล๎วเข๎าใจงํายน าไปสูํการสร๎าง
ทักษะและความช านาญซึ่งเอกสารประกอบการสอนมีประโยชน๑และคุณคําตํอการเรียนการสอนอยูํ
หลายประการเชํนท าให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ในแนวเดียวกันชํวยให๎เกิดประสิทธิภาพในการสอนอยําง
เชื่อถือได๎ชํวยลดภาระและชํวยสร๎างความพร๎อมและความมั่นใจแกํครูผู๎สอนสํงผลให๎การจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ทั้งครผูู๎สอนและผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นด๎วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกลําวผู๎วิจัย
จึงด าเนินการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557เพ่ือใช๎ในการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นคว๎าหาความรู๎ตาม
ความถนัดและความสามารถของแตํละบุคคลตลอดจนสร๎างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของ
ผู๎ส าเร็จการอาชีวศึกษาเพ่ือเตรียมพร๎อมที่จะออกไปท างานได๎จริงตามสาขาวิชาชีพตํอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ที่
ก าหนด 80/80  

2.  เพ่ือศึกษาคําดัชนีประสิทธิผลของการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการสอน วิชาการตลาด
บริการ 

3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนที่เรียนรู๎ด๎วยเอกสารประกอบการสอน
วิชาการตลาดบริการ กํอนเรียนและหลังเรียน 

4.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนรู๎โดยใช๎เอกสารประกอบการสอน
วิชาการตลาดบริการ  

 
ขอบเขตการวิจัย 

 1.  ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 

สาขาวิชาการตลาดที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการตลาดบริการ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560
ทั้งหมด จ านวน44 คน 
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2.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
2.1  ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
2.2  ตัวแปรตาม ได๎แกํ 1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการตลาด

บริการ 2) ดัชนีประสิทธิผลของการสอนโดยใช๎เกสารประกอบการสอน 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู๎เรียนที่เรียนรู๎ด๎วยเอกสารประกอบการสอนและ 4) ความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนรู๎
โดยใช๎เอกสารประกอบการสอน วิชาการตลาดบริการ  

 3.  ขอบเขตด้านเนื้อหา   
เนื้อหาที่ก าหนดในเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557มีจ านวน 11  หนํวยการเรียน ประกอบด๎วย 1) แนวคิดพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับตลาดธุรกิจบริการ 2) พฤติกรรมผู๎บริโภคในตลาดธุรกิจบริการ3) การวางต าแหนํงผลิตภัณฑ๑
บริการ 4) ผลิตภัณฑ๑บริการ  5)กลยุทธ๑ราคาผลิตภัณฑ๑บริการ6) การจัดจ าหนํายผลิตภัณฑ๑บริการ7) 
การสื่อสารการตลาดบริการ  8) กระบวนการบริการ9) บุคลากรในตลาดบริการ10)  หลักฐานทาง
กายภาพในธุรกิจบริการ  และ 11)  การบริหารคุณภาพการบริการ 

4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการในระหวําง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2559 ถึง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีรายละเอียดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ: 

เอกสารประกอบการสอน

วิชาการตลาดบริการ หลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 

พุทธศักราช 2557 

ตัวแปรตาม: 
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการตลาด

บริการ  
2. ดัชนีประสิทธิผลของการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการ

สอน วิชาการตลาดบริการ 
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ๎รียน 
4. ความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรยีนรู๎โดยใช๎เอกสาร

ประกอบการสอน วิชาการตลาดบริการ 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้   เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 

สาขาวิชาการตลาด ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการตลาดบริการ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2560 ทั้งหมด จ านวน 44 คน 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด๎วย  
2.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 จ านวน 11 หนํวยการเรียน 
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนหนํวยที่ 1-11เป็น

ข๎อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งเป็นแบบทดสอบคํูขนาน  
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนรู๎โดยใช๎ เอกสารประกอบการ

สอนวิชาการตลาดบริการ  โดยใช๎มาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ 
 3.  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 3.1  การสร๎างเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีข้ันตอน ดังนี้ 

3.1.1 วิเคราะห๑หลักสูตรและศึกษาจุดประสงค๑วิชาสมรรถนะวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาดเพ่ือใช๎ในการสร๎างเอกสารประกอบการสอน 

3.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร๎างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 

3.1.3 สร๎างเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ รหัสวิชา 3202-2102
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 จ านวน 11 หนํวยการเรียน  

3.1.4 น าเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ ที่สร๎างขึ้นไปเสนอตํอ
ผู๎เชี่ยวชาญจ านวน5 คน ประกอบด๎วย ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการตลาด 
ด๎านเนื้อหา และด๎านการวัดผลและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความถูกต๎องและประเมินคุณภาพกํอน
น ามาปรับปรุงแก๎ไขให๎เป็นไปตามเกณฑ๑ที่ก าหนด คือ มีคําตั้งแตํ 0.6 - 1.00 

3.1.5 น าเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ ไปแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ
แล๎วน าไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง 

3.1.6 น าเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ ที่ได๎รับการปรับปรุงแก๎ไข
แล๎วน าไปในการทดสอบประสิทธิภาพ(Try out) โดยน าไปใช๎กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1/1 สาขาการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 28 คน เพ่ือหาข๎อบกพรํองและ
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น าเอกสารประกอบการสอนที่ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปใช๎กับประชากรที่ใช๎ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560จ านวน 44 คน 
 3.2  การสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.2.1  ศึกษารายละเอียด วิธีการวัดผลและประเมินผลวิชาการตลาดบริการ รหัส
วิชา 3202-2102 โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการสร๎างแบบทดสอบ การ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเพ่ือเป็นแนวทางในการสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาวิชา  

3.2.2  สร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบแบบ
คูํขนานโดยสร๎างให๎ครอบคลุมเนื้อหา ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎  และจุดประสงค๑การเรียนรู๎   

3.2.3 น าแบบทดสอบที่สร๎างขึ้นไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญจ านวน5 ทําน ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาโดยวิธีการหาคําดัชนีความสอดคล๎องของข๎อค าถาม ( IOC.) โดยคัดเลือกข๎อสอบที่มีคํา 
IOC. ตั้งแตํ 0.5ขึ้นไป 

3.2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความตรงตามเนื้อหาไปหาคํา
ความยากงําย (p) และคําอ านาจจ าแนก (r) ตามเกณฑ๑ที่ใช๎ได๎ คือ ตั้งแตํ  0.2 - 0.8 

3.2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผํานการคัดเลือกแล๎วมาหาคํา
ความเชื่อมั่น (Reliabilit) ตามวิธีของ Kuder Richardson ซึ่งเป็นแบบที่มีระบบการให๎คะแนนแบบ 
0,1 (ผิด 0, ถูก 1)  โดยได๎คําความเชื่อมั่น เทํากับ 0.95  

3.2.6 จัดพิมพ๑แบบทดสอบฉบับสมบูรณ๑ เพื่อน าไปทดลองใช๎จริงกับประชากรที่ใช๎ใน
การวิจัย คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560จ านวน 44 คน 

 3.3 การสร๎างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนรู๎โดยใช๎ เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการมีขั้นตอนการสร๎างและหาคุณภาพดังนี้ 

3.3.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับวิธีการสร๎างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจเพ่ือน าข๎อมูลมาก าหนดประเด็นและโครงสร๎างของแบบประเมินโดยสร๎างกรอบค าถาม
ให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของการศึกษา 

3.3.2 จัดท ารํางแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนรู๎โดยใช๎
เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการโดยใช๎มาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 20 ข๎อ ประกอบด๎วย 1) ด๎านเนื้อหา 2) ด๎านกิจกรรมการเรียนรู๎  3) ด๎านสื่อการเรียนรู๎  และ 
4) ด๎านการวัดและประเมินผลแล๎วน ารํางแบบสอบถามเสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญ 5 คน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต๎อง ความสอดคล๎อง (IOC.) ตามโครงสร๎างของแบบสอบถาม  ความตรงตามเนื้อหาและความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช๎  
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3.3.3 ปรับปรุงแก๎ไขแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นตามค าแนะน าของผู๎เชี่ยวชาญ 
3.3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช๎ (Try-out) กับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1/1  สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559  จ านวน 28 คนเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช๎ การใช๎ค าถามและวิเคราะห๑หาคํา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามและค านวณหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha–
Coefficient)  โดยใช๎สูตรของครอนบัค(Cronbach)  โดยได๎คําความเชื่อมั่น เทํากับ 0.84  

3.3.5 พิมพ๑แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนรู๎ โดยใช๎ เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ ฉบับสมบูรณ๑เพ่ือน าไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลกับ
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
การตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560จ านวน 44 คน 

 4.  การรวบรวมข้อมูล ผู๎วิจัยด าเนินการรวบรวมข๎อมูลโดยด าเนินการดังนี้ 
4.1 ปฐมนิเทศผู๎เรียน ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการสอน 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยเน๎นการศึกษาด๎วยตนเองกระบวนการกลุํมการแก๎ป๓ญหา และ
ทักษะการใช๎เหตุผล  

4.2 ผู๎เรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน(Pre-test) โดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  

4.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการสอน การใช๎กิจกรรมกลุํม
และรายบุคคลตามแผนการจัดการเรียนรู๎  จ านวน 11 หนํวยการเรียน ใช๎เวลาสอน 54 ชั่วโมง  โดยใช๎
รูปแบบการสอนแบบMIAP ซึ่งประกอบด๎วย 4ขั้นตอน ได๎แกํ(1)ขั้นสนใจป๓ญหา (Motivation) (2)ขั้น
ศึกษาข๎อมูล (Information) (3) ขั้นพยายาม (Application) และ (4) ขั้นส าเร็จผล (Progress)  

4.4 เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู๎วิจัยได๎ให๎ผู๎เรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน (Post-test)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎  และให๎ผู๎เรียนประเมินความพึงพอใจที่มี
ตํอการเรียนรู๎โดยใช๎เอกสารประกอบการสอนจากแบบสอบถามที่ก าหนดไว๎ 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ส าเร็จรูป เพ่ือ
หาคําสถิติ ดังนี้ 

5.1 วิเคราะห๑หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการด๎วยคํา
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ๑ (E2) ตามเกณฑ๑ 80/80 โดยหาคํา
ร๎อยละ 

5.2 ศึกษาคําดัชนีประสิทธิผลของการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการสอนโดยหาคําร๎อย
ละ 
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5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางคะแนนที่ได๎จากการทดสอบกํอนเรียน
และหลังเรียนโดยใช๎คําทีเฉลี่ย (t-score)  

5.4การวิเคราะห๑ความพึงพอใจของผู๎เรียนน าผลการวิจัยมาวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยวิธีการทาง
สถิติได๎แกํ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  วิชาการตลาดบริการ 
 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห๑หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการตลาดบริการ 
 

รายการ จ านวนผู้เรียน คะแนนเต็ม μ σ คิดเป็นร้อยละ 

ประสิทธิภาพกระบวนการ  (E1) 44 110 93.11 2.81 84.65 

ประสิทธิภาพผลลัพธ๑        (E2) 44 110 92.16 2.00 83.78 
  

จากตารางที1่ ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการตลาดบริการกับ
ผู๎เรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการตลาดบริการทั้งหมดจ านวน 44 คนพบวํา คะแนนแบบฝึกหัด/ใบ
งาน หนํวยที่ 1-11(ประสิทธิภาพกระบวนการ: E1)  และคะแนนทดสอบหลังเรียน(ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ๑: E2) เทํากับ 84.65/83.78แสดงวําเอกสารประกอบการสอนที่สร๎างขึ้นได๎พัฒนาตามขั้นตอน
และปรับปรุงแก๎ไขจนมีประสิทธิภาพเกณฑ๑ 80/80 ตามท่ีก าหนด 

 
2. ผลการศึกษาคําดัชนีประสิทธิผลของการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการสอน  วิชาการ

ตลาดบริการ 
 

ตาราง 2  ผลการศึกษาคําดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน  วิชาการตลาดบริการ 
 

รายการ จ านวนผู้เรียน μ σ ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

คะแนนทดสอบกํอนเรียน 44 58.77 4.07 
0.651 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 44 92.16 1.99 
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จากตารางที่ 2  ผลการศึกษาคําดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู๎โดยใช๎ของเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการพบวําคําดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู๎มีคําเทํากับ 0.651 
หรือมีความก๎าวหน๎าทางการเรียนคิดเป็นร๎อยละ65.17  

 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กํอนและหลังการใช๎เอกสารประกอบการสอน 
วิชาการตลาดบริการ 
 

รายการ จ านวนผู้เรียน คะแนนเต็ม T-score   ความแตกต่าง 

คะแนนกํอนเรียน 44 60 40.15  
  = ร๎อยละ 49.10 

คะแนนหลังเรียน 44 60 59.86  

 
 จากตารางที่3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังการใช๎เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาการตลาดบริการของผู๎เรียนจ านวน 44 คน  พบวํา คะแนนT-scoreเฉลี่ยหลัง
เรียน (59.86) สูงกวําคะแนน T-scoreเฉลี่ย กํอนเรียน (40.15)คิดเป็นร๎อยละ 49.10 
 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนรู๎โดยใช๎เอกสารประกอบการสอน 
วิชาการตลาดบริการ 
 
ตาราง4ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการ
สอน วิชาการตลาดบริการ 
 

รายการ μ σ ระดับความพึงพอใจ 

1. ด๎านเนื้อหา 4.63 0.21 มากที่สุด 

2. ด๎านกิจกรรมการเรียนรู๎   4.51 0.25 มากที่สุด 
3. ด๎านสื่อการเรียนรู๎ 4.25 0.23 มาก 

4. ด๎านการวัดผลและประเมินผล   4.40 0.25 มาก 
รวม 4.45 0.15 มาก 
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จากตารางที4่พบวํานักศึกษามีความพึงพอใจตํอการเรียนการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการ

สอนวิชาการตลาดบริการในภาพรวมทั้ง 4 ด๎าน ในระดับมาก (μ= 4.45) และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ข๎อพบวํา มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ด๎านเนื้อหา (μ = 4.63) รองลงมาคือ ด๎าน

กิจกรรมการเรียนรู๎ (μ = 4.51) และน๎อยที่สุด คือ ด๎านสื่อการเรียนรู๎ (μ = 4.25) 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการตลาดบริการ ส าหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาดผู๎วิจัยอภิปรายผลโดยจ าแนก
รายละเอียดดังนี้ 

1.  อภิปรายผล 
1.1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ 

พบวํา เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ(E1/E2) ตามเกณฑ๑ที่ก าหนด 80/80 แสดงวําเอกสาร
ประกอบการสอนที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎ จริง
ทั้งนี้  เนื่องจากเอกสารประกอบการสอนที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นมีการสร๎างและหาคุณภาพตามขั้นตอนที่
เหมาะสมโดยเริ่มจากการวิเคราะห๑หลักสูตรศึกษาจุดประสงค๑รายวิชาค าอธิบายรายวิชาและสมรรถนะ
รายวิชาเพ่ือใช๎ในการสร๎างเอกสารประกอบการสอนและการประเมินคุณภาพจากผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
เนื้อหา ด๎านภาษาที่ใช๎ และด๎านการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความถูกต๎องและประเมิน
คุณภาพแล๎วน ามาปรับปรุงแก๎ไขให๎ถูกต๎องตามแนวทางของชัยยงค๑พรหมวงศ๑  (2534 : 199-200) ที่
กลําวไว๎วําขั้นตอนการจัดท าเอกสารประกอบการสอนประกอบด๎วย 1)ก าหนดหมวดหมูํเนื้อหาสาระ
และประสบการณ๑ตามหมวดวิชาหรือตามความเหมาะสม2)ก าหนดหนํวยการสอนโดยแบํงเนื้อหาวิชา
ออกเป็นหนํวยการสอนที่ผู๎สอนสามารถถํายทอดความรู๎แกํผู๎ เรียนได๎ใน 1 สัปดาห๑หรือ 1 ครั้ง3) การ
ก าหนดหัวเรื่องโดยในการสอนแตํละหนํวยควรให๎ประสบการณ๑อะไรแกํผู๎เรียนบ๎างแล๎วก าหนดหัวข๎อ
เรื่องออกเป็นหนํวยการเรียนยํอยๆ4)ก าหนดหลักการและมโนมติต๎องสอดคล๎องกับหนํวยและหัวเรื่อง
โดยสรุปรวมแนวคิดสาระและหลักเกณฑ๑ที่ส าคัญไว๎เพ่ือเป็นแนวทางจัดเนื้อหามาสอนให๎สอดคล๎องกัน
5)ก าหนดวัตถุประสงค๑ให๎สอดคล๎องกับหัวเรื่องโดยเขียนเป็นวัตถุประสงค๑เชิงพฤติกรรมที่ต๎องมีเกณฑ๑
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไว๎ทุกครั้ง6)ก าหนดกิจกรรมการเรียนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑เชิง
พฤติกรรมซึ่งจะเป็นแนวทางการเลือกและการผลิตสื่อการสอน 7)ก าหนดแบบประเมินผลโดยต๎อง
ประเมินผลผู๎เรียนให๎ตรงกับจุดประสงค๑เชิงพฤติกรรมโดยใช๎แบบทดสอบอิงเกณฑ๑เพ่ือให๎ผู๎สอนทราบ
วําหลังจากการเรียนรู๎ด๎วยเอกสารประกอบการสอนแล๎วผู๎เรียนได๎เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู๎
ตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎หรือไมํ  8) เลือกและผลิตสื่อการสอนโดยไว๎เป็นหมวดหมูํในกลํองที่เตรียมไว๎
เพ่ือน าไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ๑มาตรฐานที่ตั้งไว๎สํวนมากจะก าหนดเกณฑ๑ไมํต่ ากวํา  
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80/80และ 9) การใช๎เอกสารประกอบการสอนเป็นขั้นการน าเอกสารประกอบการสอนไปใช๎ซึ่งจะต๎อง
มีการตรวจสอบและปรับปรุงอยูํตลอดเวลาทั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎น าเอกสารประกอบการสอนไปทดลองใช๎กับ
ผู๎เรียนแบบเดี่ยว กลุํมยํอยและกลุํมใหญํ ซึ่งผลจากการทดลองได๎น ามาปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อบกพรํอง
ที่ค๎นพบจนได๎เครื่องมือฉบับสมบูรณ๑เพ่ือน าไปทดลองใช๎จริงกับกลุํมตัวอยํางตํอไป ผลการศึกษาครั้งนี้
สอดคล๎องกับงานวิจัยของธรรมนูญ นวมบางขวัญ (2556) คมกฤษ  แสงสุรินทร๑ (2557) และธัชชัย
อมรปิติโชติ (2559) ที่พบวําเอกสารประกอบการสอนที่สร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 ที่
ก าหนดไว๎ 
 1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน พบวําผู๎เรียนมีผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนเนื่องมาจากเอกสารประกอบการสอนที่สร๎างขึ้นได๎ก าหนดเนื้อหาที่
เหมาะกับวัยผู๎เรียน มีกิจกรรมท๎ายหนํวยการเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบกํอนเรียนและหลัง
เรียน เพื่อให๎ผู๎เรียนน าไปศึกษาความรู๎ด๎วยตนเองและผํานกระบวนการกลุํมโดยอาศัยหลักการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญอันมีหลักการที่ส าคัญ 2 ประการคือการจัดการเรียนรู๎โดยค านึงถึงความ
แตกตํางของผู๎เรียนและการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎น าเอาสิ่งที่เรียนรู๎ไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเพ่ือ
พัฒนาตนเองไปสูํศักยภาพสูงสุดที่แตํละคนจะมีและเป็นได๎  ซึ่งการจัดกิจกรรมในการเรียนรู๎ในครั้งนี้
ผู๎วิจัยได๎น ารูปแบบการเรียนรู๎จากกระบวนการคิดรํวมกันโดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎แบบMIAP ที่เริ่ม
จาก1) ขั้นสนใจป๓ญหา2) ขั้นศึกษาข๎อมูล 3) ขั้นพยายามและ4)ขั้นส าเร็จผล ท าให๎กลุํมผู๎เรียนอํอนได๎
เรียนรู๎มากข้ึนเพราะมีกลุํมผู๎เรียนเกํงและปานกลางคอยดูแลชํวยเหลืออธิบายในสิ่งที่ไมํเข๎าใจให๎เข๎าใจ
ดียิ่งขึ้นผลการค๎นพบนี้ท าให๎เกิดการกระตุ๎นและเร๎าความสนใจของผู๎เรียนผู๎เรียนสามารถลงมือปฏิบัติ
จริงได๎มากขึ้น เมื่อเกิดข๎อสงสัยก็สามารถซักถามครูหรือจากเพ่ือนในชั้นเรียนได๎ทันทีสํงผลให๎ผู๎เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนสอดคล๎องกับงานวิจัยของอัจฉรียา แก๎วเจริญ 
(2555) ธรรมนูญ นวมบางขวัญ (2556)คมกฤษ  แสงสุรินทร๑ (2557)และสุขุม  แปูนศรี (2557)  
 1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอการเรียนรู๎โดยใช๎เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
ตลาดบริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ 
อัจฉรียา แก๎วเจริญ (2557) สุขุม แปูนศรี (2557) และ ธัชชัยอมรปิติโชติ (2559) ทั้งนี้ เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยมีขั้นตอนและกิจกรรมที่เน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู๎จากการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมที่มีครูเป็นผู๎แนะน าและชี้น าไปสูํค าตอบที่ถูกต๎อง อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันตลอดจนสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมี
ความสุข 
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2. ข๎อเสนอแนะ 
 2.1  ข๎อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปประยุกต๑ใช๎ 

2.1.1 การน าเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการไปใช๎ ครูผู๎สอนควร
ศึกษารายละเอียดและค าชี้แจงของเอกสารประกอบการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนรู๎  พร๎อมทั้งปฐมนิเทศให๎ผู๎ เรียนเข๎าใจกระบวนการและขั้นตอนในการเรียนเพ่ือให๎เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนรู๎ 

2.1.2 แหลํงเรียนรู๎ต๎องมีห๎องฝึกปฏิบัติการที่อยํางเพียงพอส าหรับการสืบค๎นข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส๑และการน าเสนอข๎อมูลของผู๎เรียนโดยจัดสื่อ เอกสาร ทรัพยากรการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
ทันสมัย และจัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 2.2  ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป 

2.2.1 ควรมีการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ภายในสาขาวิชา
การตลาดเพ่ือแสดงให๎เห็นวําเอกสารประกอบการสอนที่สร๎างขึ้นตามขั้นตอนและกระบวนการที่
เหมาะสมและมีความทันสมัยสามารถใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎ทุกรายวิชา 

2.2.2 ควรมีการพัฒนาด๎านสื่อประกอบการสอนให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ตนเอง
เชํนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส๑ผํานระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ต (E-learning)เป็นต๎น  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับป๓จจัยด๎านประชากรศาสตร๑ รูปแบบการใช๎ชีวิตและสํวนประสมทาง
การตลาดบริการมีป๓จจัยใดบ๎างที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกัน
ตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง เครื่องมือที่ใช๎คือแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด น ามาวิเคราะห๑โดยใช๎
สถิติt-test,F-testและ Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํเป็นเพศหญิงอายุ 30 – 39 ปี อาชีพธุรกิจสํวนตัว การศึกษาปริญญาตรี รายได๎ 10,001 – 20,000 
บาท และมีบุตร-หลาน 1 คน การเปรียบเทียบป๓จจัยประชากรศาสตร๑ พบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได๎ มีความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนไมํแตกตํางกัน แตํอาชีพพนักงานรัฐวิสากิจมีความตั้งใจ
เลือกใช๎บริการโรงเรียนมากกวําอาชีพพนักงานเอกชน อยํางมีนัยความส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ป๓จจัย
ด๎านรูปแบบการใช๎ชีวิตพบวําด๎านกิจกรรม (X1) และด๎านความสนใจ (X2) มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎
บริการโรงเรียน(y) อยํางมีนัยความส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยมีสมการถดถอยดังนี้  Y= 
1.95+(0.26)X1+(0.32)X2 และ ป๓จจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการ (X) พบวําด๎านกระบวนการ 
(X1) ด๎านสินค๎า/หลักสูตร(X2) และด๎านสํงเสริมการตลาด (X3)  มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการ
โ ร ง เ รี ย น  อยํ า ง มี นั ย ค ว ามส า คั ญทา งส ถิ ติ  ที่ ร ะ ดั บ  . 05 โ ด ย มี ส ม ก า ร ถ ด ถ อ ย ดั ง นี้  
Y=1.20+(0.29)X1+(0.27)X2+(0.14)X3 
ค าส าคัญ: เทควันโดรูปแบบการใช๎ชีวิตความตั้งใจเลือกใช๎บริการ 
 

Abstract 
 This research should be studying in people lifestyle and market-mix that 
influence customer to choose to study with Taekwondo school in the lowernorthern 
of Thailand. 
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The subjects of this research are the 400guardians of the students in the 
lower northern of Thailand. The questionnaire will collect and analyze by statically, 
Independent Sample t-Test, F-test and Multiple Regression Analysis, to nominal 
comparison. 

The result of this research is demonstrated that the guardians of the student 
are female, 30-39 years old, bachelor degree, income is 10,001 to 20,000 THBand 
they almost have 1 child. 

When compare between age sex education and income is not different 
however the career, state enterprise officer guardian and private employee is 
significant at 0.05 statistic. Meanwhile, the influence to choosing the Taekwondo 
school compare from lifestyle(X) with activity(X1)and interest(X2) is significant in 
statistic and hasan influence to choose a school(Y) at 0.05 with a 
regressionequationY=1.95+(0.26)X1+(0.32)X2. Furthermore, the finding of market-mix 
influencein service(X) that had an influence to the intent of choose the Taekwondo 
school(Y) show that Process(X1), Product/course(X2) and Promotion(X3) is effect to the 
decision when choosing the Taekwondo school with significant in statistic 0.05 
withcould make regression equation Y=1.20+(0.29)X1+(0.27)X2+(0.14)X3. 
Keywords: Taekwondo, lifestyle, Intention 
 
บทน า 

ในอดีตกีฬาเป็นกิจกรรมการเลํนเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเพ่ือความแข็งแรงของ
รํางกาย แตํในป๓จจุบันกีฬามีบทบาทตํอการพัฒนาและสร๎างมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมให๎กับ
ชาติตําง ๆ เป็นอยํางมาก (รัฐพงศ๑  บุญญานุวัตร , 2559) ดังเชํน การท าธุรกิจด๎าน ฟุตบอลหญ๎าเทียม 
ฟิตเนส สระวํายน้ า สนามกอล๑ฟ สนามแบดมินตันการฝึกสอนมวยไทย เทควันโด ยูโด ยูยิตสู คาราเต๎ 
ไอคิโด ด าน้ า ฯลฯ ซึ่งการออกก าลังกายด๎วยการเลํนกีฬาของแตํละบุคคลจะแตกตํางกันออกไป 
ขึ้นอยูํกับวิถีรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยอาจจะได๎รับอิทธิพลจากครอบครัว สังคม กลุํมเพ่ือน ในการ
สร๎างการรับรู๎ถึงประโยชน๑ของการออกก าลังกาย การท าให๎เกิดแรงจูงใจ และความตั้งใจ ที่สํงผลให๎
เกิดพฤติกรรมตํอการท ากิจกรรมทางด๎านการกีฬาให๎เกิดประโยชน๑ตํอตนเอง 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวํา มีกลุํมธุรกิจด๎านกีฬากลุํมหนึ่งที่นําสนใจ มีการขยายตัว
และพัฒนาอยํางตํอเนื่องคือกลุํมธุรกิจกีฬาเกี่ยวกับศิลปะการตํอสู๎ปูองกันตัว เชํน มวยไทย เทควันโด 
คาราเต๎ ยูโด ยูยิตสู ไอคิโด เป็นต๎น ธุรกิจกลุํมนี้มีกีฬาชนิดหนึ่งที่นําสนใจและเป็นผู๎น าทางการตลาด
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ของกลุํมธุรกิจกีฬาประเภทนี้ โดยมีการเปิดโรงเรียนสอนศิลปะการปูองตัวเทควันโดในทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ ได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลาย ทุกชํวงอายุ ตั้งแตํ เด็กเยาวชนระดับอนุบาลจนไปถึง 
ประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดการแขํงขันในระดับตําง ๆ เชํน 1. ระดับทั่วไป หรือระดับทัวร๑นาเมนต๑                 
การแขํงขันในระดับนี้มีการจัดการแขํงขันขึ้นทั่วประเทศเป็นประจ าทุก ๆ เดือน 2. ระดับประเทศ 
อาทิเชํน การแขํงขันกีฬายุวชน-เยาวชนแหํงชาติ การแขํงขันกีฬาแหํงชาติ และการแขํงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย ซึ่งการจัดการแขํงขันในระดับนี้มีการจัดเป็นประจ าในแตํละปีอยําง
ตํอเนื่อง 3. ระดับนานาชาติ อาทิเชํน การแขํงขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์โลก การแขํงขันกีฬาเทควัน
โดโอลิมปิก จากการแขํงขันในกีฬาโอลิมปิกนี้ได๎สร๎างชื่อเสียงให๎แกํประเทศไทยไว๎อยํางมากมาย 
นักกีฬาได๎รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงในการแขํงขันกีฬาโอลิมปิก (สมาคมเทควันโดแหํง
ประเทศไทย , 2557)  รวมไปถึงการแขํงขันในระดับนานาชาติ รายการการแขํงขันอ่ืนที่นักกีฬาเทควัน
โดทีมชาติไทยได๎สร๎างผลงานไว๎เป็นที่ประจักษ๑อยํางมากมายเป็นเหตุส าคัญที่ท าให๎ประชาชนใน
ประเทศเกิดการรับรู๎ เป็นที่รู๎จักกีฬาดังกลําวอยํางกว๎างขวาง ซึ่งเป็นป๓จจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให๎
เกิดโอกาสในการท าธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดเป็นที่นิยมอยําง
แพรํหลาย จะเห็นได๎จาก โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในประเทศไทยได๎รับการขึ้น
ทะเบียนสถานที่ฝึกการรับรองจากสถาบันการศึกษาเทควันโดโลก (Kukkiwon: World Taekwondo 
Academy) จ านวน 82 แหํงทั่วประเทศ (Kukkiwon ,2017) และจากสถิติการขึ้นทะเบียนนักกีฬาเท
ควันโดสังกัดจังหวัดทั่วประเทศ จ านวน กวํา 15,136 คน (การกีฬาแหํงประเทศไทย , 2560) จาก
ข๎อมูลที่กลําวมาข๎างต๎นนั้นจะเห็นวําแนวโน๎มความสนใจของประชาชนตํอกีฬาเทควันโดยังคงมีอยําง
สม่ าเสมอ และมีการแขํงขันในเชิงธุรกิจโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดเพ่ิมมากขึ้น
โรงเรียนสอนศิลปะปูองกันตัวเทควันโดในประเทศไทยที่ได๎มีการเปิดสอนได๎ขึ้นทะเบียนรับรองสถานที่
ฝึกกับสถาบันการศึกษาเทควันโด (Kukkiwon: World Taekwondo Academy) จ านวน 82 แหํง 
(Kukkiwon ,2017) และมีผู๎ ได๎รับคุณวุฒิสายด าจ านวนทั้ งสิ้นกวํา 18,000 คน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ฝึก จ านวน 49 แหํง และในตํางจังหวัด
กวํา 30 แหํง แบํงเป็นภาคเหนือ 11 แหํง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แหํง, ภาคใต๎ 6 แหํงและภาค
กลาง (ไมํรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 11 แหํง โดยการแบํงภาคตามส านักงานสถิติแหํงชาติ 
ข๎อมูล ณ ปี พ.ศ.2560 พบวํา เขตตํางจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง  มีจ านวนสถานที่ฝึก ที่ได๎รับ
การขึ้นทะเบียนรับรองกับสถาบันการศึกษาเทควันโดโลกมีจ านวนสูงกวําภาคอ่ืน ๆ และมีจ านวน
ใกล๎เคียงกัน ในภาคเหนือตอนลํางโดยมีจ านวนโรงเรียนสอนศิลปะปูองกันตัว เทควันโดเป็นจ านวน
มากได๎กระจุกตัวจังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดนครสวรรค๑ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางด๎าน
ประชากร ในด๎านประชากรศาสตร๑จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวนประชากร 912,827 คน ในขณะที่
จังหวัดนครสวรรค๑มีจ านวนประชากร 992,749 คน  (ส านักงานสถิติแหํงชาติ, 2553) ทั้งสองจังหวัด
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ดังกลําวมีจ านวนประชากรที่อาศัยอยูํในเขตในเมืองซึ่งได๎รับการจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลนคร ซึ่งการ
จัดตั้งเป็นเขตเทศบาลนครในแตํละจังหวัดจะต๎องมีความหนาแนํนของจ านวนประชากร โดยป๓จจุบันมี
เทศบาลนครอยูํ 30 แหํงทั่วประเทศ (ไมํนับรวมกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) โดยในเขตเทศบาล
จังหวัดพิษณุโลกมีจ านวนประชากร 69,906 คน และจังหวัดนครสวรรค๑ 85,931 คน ตามล าดับ  
 จะเห็นได๎วํา โรงเรียนสอนเทควันโดเป็นศิลปะการปูองกันตัวมีการขยายตัวในเชิงธุรกิจอยําง
ตํอเนื่อง โดยมีจ านวนโรงเรียนที่เปิดเพ่ิมขึ้นในจังหวัดตําง ๆ ทั่วประเทศ ในเขตภาคเหนือตอนลํางมี
โรงเรียนสอนศิลปะปูองกันตัวเทควันโดอยูํทุกจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีความเจริญด๎าน
ประชากรเชํน  จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค๑ มีโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด 
มากเป็นอันดับต๎นๆ ของเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลําง โดยจังหวัดพิษณุโลกมีโรง เรียนดังกลําวอยูํ
จ านวน 7 แหํง และจังหวัดนครสวรรค๑ มีอยูํ 3 แหํง โดยรวบรวมจากชมรมเทควันโดจังหวัดซึ่ง
โรงเรียนทั้ง 2 จังหวัดมีการเปิดสอนในรูปแบบของธุรกิจการกีฬา จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนโรงเรียน
ท าให๎เกิดสภาวะการแขํงขันในการท าธุรกิจเพ่ิมขึ้นและพฤติกรรมการตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน
สอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดจากกลุํมผู๎บริโภคจะขึ้นอยูํกับรูปแบบการใช๎ชีวิต หรือ วิถีการ
ด าเนินชีวิตของแตํละบุคคลกลุํมสังคม และครอบครัว  ดังนั้นผู๎วิจัยต๎องการจะศึกษาป๓จจัยที่มีผลตํอ
ความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง เพ่ือศึกษา
ความตั้งใจใช๎บริการหลักสูตรการเรียนเทควันโดจากรูปแบบการใช๎ชีวิต (AIO) และสํวนประสมทาง
การตลาดบริการ (7Ps)  วํามีป๓จจัยใดบ๎างที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการดังกลําว ผลที่ได๎จาก
การศึกษาครั้งนี้ จะท าให๎ทราบถึงรูปแบบการใช๎ชีวิต (AIO) และสํวนประสมทางการตลาดบริการ มีผล
ตํอพฤติกรรมการตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด ของผู๎บริโภค และ
สามารถใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให๎เกิดแรงจูงใจในการเข๎ารับ
บริการหลักสูตรเทควันโด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบด๎านประชากรศาสตร๑กับความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการ
ปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง 

2. เพ่ือศึกษาป๓จจัยทางด๎านรูปแบบการใช๎ชีวิตที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการ
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง 

3. เพ่ือศึกษาป๓จจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจเลือกใช๎
บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1.ประชากร ที่ใช๎ในการวิจัย คือ ประชากรในภาคเหนือตอนลํางประกอบด๎วย จังหวัดก าแพงเพชร 
จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค๑ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ๑ จังหวัดสุโขทัย 
จังหวัดอุตรดิตถ๑ และจังหวัดอุทัยธานี  โดยในภาคเหนือตอนลํางมีจ านวนโรงเรียนสอนศิลปะปูองกัน
ตัวเทควันโดในแตํละจังหวัด แตกตํางกันแตํจะมีจ านวนโรงเรียนสอนศิลปะปูองกันตัวเทควันโดมากใน
จังหวัดพิษณุโลก (จ านวน 7 แหํง)และ จังหวัดนครสวรรค๑(จ านวน 3 แหํง) อีกทั้งสองจังหวัดมีการ
เจริญเติบโตทั้งทางด๎านประชากรและด๎านเศรษฐกิจ ซึ่งจะสังเกตได๎จากสองจังหวัดดังกลําวมีการแบํง
เขตการปกครองออกเป็นเทศบาลนคร ในป๓จจุบันมีเทศบาลนครอยูํ 30 แหํง ทั่วประเทศ (ไมํนับรวม
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ดังนั้นผู๎ศึกษางานวิจัยครั้งนี้จึงใช๎จ านวนโรงเรียนสอนศิลปะปูองกัน
ตัวเทควันโด การเจริญเติบโตทั้งทางด๎านประชากรและด๎านเศรษฐกิจ  เป็น criteria ในการเลือก
จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลําง 
2.กลุ่มตัวอย่างเนื่องจากไมํทราบขนาดประชากรของผู๎ปกครองในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัด
นครสวรรค๑ ผู๎วิจัยจึงใช๎สูตรของ W.G.Cochran (1953)                n =                                                                            
โดยที่ n =  จ านวนกลุํมตัวอยํางที่ต๎องการ 

 P = สัดสํวนของประชากรที่ผู๎วิจัยต๎องการสุํม (0.5) 
 Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ก าหนดไว๎ Z มีคําเทํากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% (ระดับ .05)  
 D = สัดสํวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให๎เกิดขึ้นได๎ที่ระดับ 0.05 

ขนาดของกลุํมตัวอยํางแทนสูตรดังนี้      n=                      = 384.16 
 ดังนั้นขนาดของกลุํมตัวอยํางในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 385 ตัวอยําง
และเพ่ือความแมํนย าของข๎อมูลจากการเก็บตัวอยําง ผู๎วิจัยจึงเก็บตัวอยํางเพ่ิมอีก 15 ชุด รวมเป็น
จ านวน 400 ตัวอยําง โดยวิธีการสุํมกลุํมตัวอยํางตามขั้นตอนดังตํอไปนี้ 
 
3.วิธีการเลือกตัวอย่างประชากร 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยครั้งนี้ใช๎ การเก็บรวบรวมข๎อมูลแบบ กับผู๎ปกครองของนักเรียนเทควัน
โดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดนครสวรรค๑ เนื่องจากกลุํมตัวอยํางดังกลําวอยูํใน
เขตเทศบาลนคร ที่มีความเจริญเติบโตด๎านประชากรศาสตร๑และเศรษฐกิจที่ดี กลุํมตัวอยํางจ านวน 
400 ตัวอยําง 
 ขั้นตอนที่ 2ท าการสุํมแบบโควตา (Quota Sampling) ตามสัดสํวนของโรงเรียนแตํละจังหวัด 
โดยในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค๑ มีโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในเชิง
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ธุรกิจกีฬาเป็นจ านวน  7 แหํง และ 3 แหํงตามล าดับ ผู๎วิจัยท าการสุํมแบบโควตา เพ่ือหากลุํมตัวอยําง
คือ จังหวัดพิษณุโลก 280 ชุดและ จังหวัดนครสวรรค๑ 120 ชุด  

ขั้นตอนที่ 3 ท าการสุํมตัวอยํางแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในแตํละ
กลุํมตัวอยํางโดยแจกแบบสอบถามไปยังโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด 

ตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) X คือ 1.ป๓จจัยด๎านประชากรศาสตร๑ 2.ป๓จจัยด๎าน
รูปแบบการใช๎ชีวิต (AIO)และ 3. ป๓จจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7Ps) 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) Y คือ ความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะ
การปูองตัวเทควันโด 
4.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ในการเก็บข๎อมูล 5 สํวน 

สํวนที่ 1 : ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถามทางประชากรศาสตร๑มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (check list ) ซึ่งได๎แกํ เพศ ชํวงอายุ อาชีพและชํวงรายได๎ 

สํวนที่ 2 :  ข๎อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช๎ชีวิต (AIO)  มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวน
ประมาณคํา (Rating Scale 6 ระดับ) ซึ่งได๎แกํ Activity (กิจกรรม) Interest (ความสนใจ) และ
Opinion (ความคิดเห็น ) ตามพฤติกรรมของผู๎ตอบแบบสอบถาม  

สํวนที่ 3  : ข๎อมูลเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7Ps)มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา ด๎านสินค๎า/หลักสูตร (Product) ด๎านราคา (Price) ด๎าน
สถานที่ (Place)ด๎านสํงเสริมการตลาด (Promotion)ด๎านบุคคล  (People)ด๎านการสร๎างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence and Presentation) และด๎านกระบวนการ (Process) 

สํวนที่ 4  :  ข๎อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา โดยแบบสอบถามสํวนที่ 2 ถึง สํวนที่ 4 มาตราสํวน
ประมาณคํา 6  ระดับ (เติมศักดิ์ สุขวิบูลย๑,2552) 
 โดยแบบสอบถามในสํวนที่ 2 – สํวนที่ 4 แบํงระดับออกเป็น 6 ระดับ โดยมีความหมาย
ดังนี้ 

6 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการใช๎ใช๎ชีวิต, มีความต๎องการและมีความเห็นด๎วยด๎าน
นั้นมากท่ีสุด 

5 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการใช๎ใช๎ชีวิต, มีความต๎องการและมีความเห็นด๎วยด๎าน
นั้นมาก 

4 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการใช๎ใช๎ชีวิต, มีความต๎องการและมีความเห็นด๎วยด๎าน
นั้นคํอนข๎างมาก 
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3 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการใช๎ใช๎ชีวิต, มีความต๎องการและมีความเห็นด๎วยด๎าน
นั้นคํอนข๎างน๎อย 

2 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการใช๎ใช๎ชีวิต, มีความต๎องการและมีความเห็นด๎วยด๎าน
นั้นน๎อย 

1 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการใช๎ใช๎ชีวิต, มีความต๎องการและมีความเห็นด๎วยด๎าน
นั้นน๎อยที่สุด 

เกณฑ๑ท่ีใช๎ในการแปลผลสํวนที่ 2 ถึงสํวนที่ 4 โดยใช๎คําเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวชี้วัด
ตามเกณฑ๑ในการวิเคราะห๑ (มนัชยา จันทเขต ,2551) มีรายละเอียดดังนี้   

ความกว๎างของอันตรภาคชั้น=    
คะแนนสูงสุด   คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
=   

   

 
   =  0.83 

น าไปจัดชํวงคะแนนเป็น 6 ระดับได๎ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 5.18  -  6.00หมายถึง มีความต๎องการด๎านนั้นมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย 4.34  -  5.17 หมายถึง มีความต๎องการด๎านนั้นมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.50  -  4.33 หมายถึง มีความต๎องการด๎านนั้นคํอนข๎างมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.68  -  3.49 หมายถึง มีความต๎องการด๎านนั้นคํอนข๎างน๎อย 
คะแนนเฉลี่ย1.83  -  2.65 หมายถึง มีความต๎องการด๎านนั้นน๎อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00  -  1.82หมายถึง มีความต๎องการด๎านนั้นน๎อยที่สุด 
สํวนที่ 5  : ข๎อเสนอแนะด๎านอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการ

ปูองกันตัวเทควันโดมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Form) 
5.การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 

1. การทดสอบความเที่ยงของเนื้อหา (Content Validity Test) 
ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามมอบให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทําน ตรวจสอบความถูกต๎องของเนื้อหาพบวํา

แบบสอบถามมีความเหมาะสมตรงกับสิ่งที่ต๎องการวัดโดยมีคําดัชนี้ความสอดคล๎องIOC = 1.00 
2. การทดสอบความนําเชื่อถือ (Reliability Test) 

หลังจากผู๎วิจัยน าแบบสอบถามให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและปรับแก๎เรียบร๎อยแล๎ว โดย
แจกกลุํมตัวอยํางโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวในจังหวัดสกลนคร จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความนําเชื่อถือพบวํา คําความเชื่อม่ันภาพรวมแบบสอบถามได๎ 0.762  
6.การเก็บรวมรวมข้อมูล    

1. ผู๎วิจัยได๎จัดท าแบบสอบถามส าหรับผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัว
เทควันโดในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 280 ชุด และ จังหวัดนครสวรรค๑จ านวน 120 ชุด  
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2. น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง โดยผู๎วิจัยรวบรวมข๎อมูลด๎วย
ตนเองและเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางแบบ Quota และแบบตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) 

3. ตรวจสอบความสมบูรณ๑ของแบบสอบถามท่ีได๎รวบรวมแตํละชุด เพ่ือด าเนินการตํอไป 
4. ลงบันทึกรหัสชุดแบบสอบถาม เพ่ือประมวลผล 

7.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห๑โดยใช๎วิธีการประมวลผลคําทางสถิติด๎วยคอมพิวเตอร๑ 
8.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ข๎อมูลด๎านลักษณะทางประชากรศาสตร๑ และด๎านความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน
สอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด จ าแนกตามสถานภาพสํวนบุคคล วิเคราะห๑ข๎อมูล
โดยใช๎สถิติ การวิเคราะห๑ความอิสระตํอกัน โดยใช๎ t-test และF-test ผลที่ได๎จากการ
วิเคราะห๑ที่มีนัยยะส าคัญทางสถิติจะน ามาทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตํางเป็น
รายคูํ โดยใช๎วิธีเชฟเฟุ (Scheffe’s Method) 

2. ข๎อมูลด๎านรูปแบบการใช๎ชีวิต (AIO) ประกอบด๎วยกิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็น มีความสัมพันธ๑ตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัว
เทควันโด สถิติท่ีใช๎ในการทดสอบคือ Multiple Regression Analysis 

3. ข๎อมูลด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7Ps) ประกอบด๎วย ด๎าน
สินค๎า/หลักสูตร (Product) ด๎านราคา (Price) ด๎านสถานที่ (Place) ด๎านสํงเสริม
การตลาด (Promotion) ด๎านบุคคล (People) ด๎านการสร๎างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และ ด๎านกระบวนการ 
(Process) มีความสัมพันธ๑ตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกัน
ตัวเทควันโด สถิติท่ีใช๎ในการทดสอบ คือ Multiple Regression Analysis 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัว
เทควันโดในภาคเหนือตอนลําง สรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ตอนที่ 1.1 สรุปผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับด๎านประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม 
 ผู๎ตอบแบบถามจ านวน 400 คนสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 276 คน คิดเป็นร๎อยละ 
69.00  ชํวงอายุระหวําง 30 – 39 ปี จ านวน 172 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.00 สํวนใหญํประกอบอาชีพ
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ธุรกิจสํวนตัว จ านวน 173  คน คิดเป็นร๎อยละ 43.25 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  293  คน
คิดเป็นร๎อยละ 73.25 สํวนใหญํมีชํวงรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001– 20,000 บาท จ านวน 120 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 30.00  สํวนใหญํมีจ านวนบุตร/หลาน 1คน จ านวน 243 คน  คิดเป็นร๎อยละ 60.75 
 ตอนที่ 1.2 สรุปผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลรูปแบบการใช๎ชีวิต 

รูปแบบการใช๎ชีวิต ของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอน
ศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง ในด๎านกิจกรรม โดยรวมอยูํในระดับคํอนข๎างมาก 

( x = 3.82, S.D = 0.81) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน มากที่สุด ได๎แกํ การใช๎

เวลาสํวนใหญํอยูํกับบุตร/หลาน ( x = 4.67, S.D = 1.03 ) และ การน าบุตร / หลานออกก าลังกาย

หรือเลํนกีฬาอยํางสม่ าเสมอ ( x = 4.32, S.D = 1.05 ) รูปแบบการใช๎ชีวิต ของผู๎ปกครองนักเรียนที่มี
ผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง ใน

ด๎านความสนใจ โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 5.06, S.D = 0.62  ) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจ

เลือกใช๎บริการโรงเรียน มากที่สุด ได๎แกํ การใสํใจด๎านสุขภาพของบุตร /หลาน ( x = 5.28, S.D = 

0.79) และการใสํใจกิจกรรมการออกก าลังกาย ให๎แกํบุตรหลาน  ( x = 5.03, S.D = 0.89)และ
รูปแบบการใช๎ชีวิต ของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการ

ปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง ในด๎านความคิดเห็น โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 5.06, 
S.D = 0.62) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน มากที่สุด ได๎แกํ คิดวําการเรียนเท

ควันโดท าให๎บุตรหลาน  ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ ( x = 5.13,S.D = 0.76) และคิดวําการเรียนเท

ควันโดท าให๎สุขภาพทางกายดีขึ้น ( x = 5.10, S.D = 0.72 )  
 ตอนที่ 1.3 สรุปผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลสํวนประสมทางการตลาดบริการโรงเรียนสอนศิลปะ
การปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง 

ด๎านสินค๎าหรือหลักสูตร ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกัน

ตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.87, S.D = 0.63 ) ป๓จจัยที่มีผลตํอ
ความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน มากที่สุด ได๎แกํ หลักสูตรการสอนเทควันโดมีมาตรฐานระดับสากล 

( x = 4.95, S.D = 0.78) และหลักสูตรการสอนเทควันโดมีความนําเชื่อถือ  ( x = 4.90, S.D = 
0.78) 

ด๎านราคา ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดใน

ภาคเหนือตอนลําง โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.59, S.D = 0.68) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจ
เลือกใช๎บริการโรงเรียนมากที่สุด ได๎แกํ ความเหมาะสมของคําเรียน ในหลักสูตรโดยการค านึงถึง 

คุณภาพการเรียนการสอน ( x = 4.90,S.D = 0.78) และ ชํวงเวลาการจํายคําใช๎จํายตําง ๆ มีความ

ยืดหยุํน ( x = 4.72,  S.D=0.84) 
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ด๎านสถานที่ ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด

ในภาคเหนือตอนลําง โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.64, S.D = 0.74) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจ

เลือกใช๎บริการโรงเรียนมากที่สุด ได๎แกํ สถานที่ตั้งของโรงเรียนใกล๎แหํงชุมชน ( x = 4.99, S.D = 

0.92) และ การเดินทางไป-กลับโรงเรียน สะดวก สบาย ( x = 4.96, S.D = 0.93 ) 
ด๎านสํงเสริมการตลาด ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัว

เทควันโดในภาคเหนือตอนลําง โดยรวมอยูํในระดับคํอนข๎างมาก ( x = 3.93, S.D = 0.92) ป๓จจัยที่มี

ผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน มากที่สุด ได๎แกํ ฟรีคําธรรมเนียมแรกเข๎าของสมาชิก ( x = 

4.47,S.D= 1.31)และ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ๑ทางเครือขํายสังคมออนไลน๑ ( x = 4.54, S.D = 
1.15)  

ด๎านบุคคล ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดใน

ภาคเหนือตอนลําง โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 5.15, S.D = 0.66 ) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจ

เลือกใช๎บริการโรงเรียนมากที่สุด ได๎แกํ วัยวุฒิของผู๎สอน ( x = 5.17, S.D = 0.78) และ ผลงานการ

แขํงขันของผู๎สอน / ประสบการณ๑ การสอนของผู๎สอน ( x = 5.16, S.D = 0.75) 
ด๎านการสร๎างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน

สอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.73, S.D = 
0.75) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน มากที่สุด ได๎แกํ การสร๎างบรรยากาศในการ

เรียนให๎นําเรียน ( x = 4.96, S.D = 0.85) และ  สถานที่เรียนและห๎องน้ าสะอาด ( x = 4.95, S.D = 
0.89)   

และด๎านกระบวนการ ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัว

เทควันโดในภาคเหนือตอนลํางโดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.98, S.D = 0.71) ป๓จจัยที่มีผลตํอ

ความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน มากที่สุด ได๎แกํ ความงํายในขั้นตอนการสมัครเข๎าเรียน ( x = 

5.20, S.D = 0.76) และ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเรียน ( x = 5.02, S.D = 0.92)   
 ตอนที่ 1.4 สรุปผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลความตั้งใจใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัว
เทควันโดในภาคเหนือตอนลําง 
 ความตั้งใจใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลํางพบวํา 

โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.52, S.D = 0.71) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน 

มากที่สุด ได๎แกํ ถ๎ามีโอกาสจะแนะน าให๎บุตรหลานมาเรียนเทควันโด  ( x = 4.91, S.D = 0.96) และ 

ยินดีแนะน าให๎บุตรหลานของคนใกล๎ตัวให๎เรียนกีฬาเทควันโดเสมอ  ( x = 4.89, S.D = 0.85) 
ส่วนที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
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สมมติฐานที่ 1ป๓จจัยด๎านประชากรศาสตร๑ที่แตกตํางกันมีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการ
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดแตกตํางกัน  
 ผลการเปรียบเทียบป๓จจัยด๎านประชากรศาสตร๑ตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอน
ศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด พบวํา เพศ ชํวงอายุ ระดับการศึกษา ชํ วงรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และ
จ านวนบุตร/หลาน ของผู๎ปกครองนักเรียนมีความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกัน
ตัวเทควันโดไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยความส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนอาชีพของผู๎ปกครอง
นักเรียนมีความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดแตกตํางกันโดย พบวํา 
ผู๎ปกครองนักเรียนที่ประกอบอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอน
ศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด สูงกวําผู๎ปกครองนักเรียนที่ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน/ลูกจ๎างใน
สํวนภาคเอกชนอยํางมีนัยความส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 สมมติฐานที่ 2 ป๓จจัยด๎านรูปแบบการใช๎ชีวิตมีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอน
ศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด 

จากการทดสอบความสัมพันธ๑ระหวํางรูปแบบการใช๎ชีวิต กับความตั้งใจเลือกใช๎บริการ
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง โดยรวม พบวําด๎านกิจกรรมและ
ด๎านความสนใจ มีความสัมพันธ๑กับตัวแปรตามคือความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการ
ปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง (Y) โดยที่สามารถสร๎างสมการถดถอยดังนี้ Y = 1.95 + 
(0.26)X1 + (0.32)X2 
 สํวนตัวแปรด๎านความคิดเห็น ใช๎สถิติ Person Correlation ในการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญ 
0.01พบวํา มีคําความสัมพันธ๑เกิน 0.8  คือ ป๓จจัยด๎านความคิดเห็นกับป๓จจัย ด๎านความสนใจ มีคํา
ความสัมพันธ๑เป็น 1.000 ซึ่งแสดงวําทั้ง 2 ป๓จจัยมีความสัมพันธ๑กันเอง (Multicollinearity) จึงไมํ
สามารถน าตัวแปรมาใช๎ในสมการถดถอยได๎   
 จากการวิ เคราะห๑ป๓จจัยด๎านรูปแบบการใช๎ชีวิต(AIO) พบวํา ผลการวิเคราะห๑ให๎คํา
สัมประสิทธิ์ (R) ระหวํางตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ๑ คือ ป๓จจัยด๎านรูปแบบการใช๎ชีวิต (AIO) มี
คํา (R = 0.45) หมายความวํา ป๓จจัยด๎านรูปแบบการใช๎ชีวิต (AIO) มีความสัมพันธ๑กับความตั้งใจ
เลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง (Y) เทํากับ 0.45 หรือ 
ร๎อยละ 45 โดยตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวนี้ มีอ านาจพยากรณ๑คํา ความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอน
ศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง (Y) รวมกันได๎ (R2 = 0.20) หรือร๎อยละ 20 โดย
สํวนที่เหลือ ร๎อยละ 80  เกิดจากอิทธิพลจากป๓จจัยอ่ืนๆ และมีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ๑
หรือการประมาณคํา ความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดใน
ภาคเหนือตอนลําง (Y)  SE(est.) = 0.65 มีคํา Sig. เทํากับ 0.00 ซึ่งคําน๎อยกวําระดับนัยส าคัญของ
การทดสอบที่ได๎ก าหนดไว๎ที่ 0.05 ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการ
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ปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 2 ป๓จจัย 
คือ ป๓จจัยด๎านกิจกรรม และ ป๓จจัยด๎านความสนใจ หมายความวํารูปแบบการใช๎ชีวิตของผู๎ปกครอง
นักเรียนที่มีตํอป๓จจัยด๎านกิจกรรม และป๓จจัยด๎านความสนใจ ทั้ง 2 ด๎าน สามารถพยากรณ๑โมเดลนี้ได๎
เพียงร๎อยละ 20.00นั่นมีผลน๎อยตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควัน
โดในภาคเหนือตอนลําง แตํอยํางไรก็ตามสามารถสรุปได๎วําเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว๎ 

สมมติฐานที่ 3ป๓จจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการมีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการ
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด 
 จากการทดสอบความสัมพันธ๑สํวนประสมทางการตลาดบริการกับความตั้งใจเลือกใช๎บริการ
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง โดยรวม พบวําสํวนประสมทาง
การตลาดบริการ มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดใน
ภาคเหนือตอนลําง และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลสํวนประสมทางการตลาดบริการ ได๎ร๎อยละ 
27.70 มีคํา Sig. เทํากับ .00 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห๑ท าให๎ทราบถึงตัว
แปรที่สามารถพยากรณ๑ได๎ดังนี้ ด๎านกระบวนการ ด๎านสินค๎า/หลักสูตร และด๎านสํงเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธ๑กับตัวแปรตามคือความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด 
ในภาคเหนือตอนลําง (Y) โดยที่สามารถ สร๎างสมการถดถอยดังนี้ Y = 1.20 + (0.29) X1 +  (0.27) 
X2 + (0.14)X3 
 และจากผลการศึกษายังพบวํา ผลการวิเคราะห๑ให๎คําสัมประสิทธิ์ (R) ระหวํางตัวแปรอิสระ
หรือตัวแปรพยากรณ๑ คือ ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มีคํา (R = 0.54) หมายความ
วํา ป๓จจัยป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มีความสัมพันธ๑กับความตั้งใจเลือกใช๎บริการ
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง (Y) เทํากับ 0.54  หรือ ร๎อยละ 54 
โดยตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัวนี้ มีอ านาจพยากรณ๑คํา ความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการ
ปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง (Y) รํวมกันได๎ (R2 = 0.29) หรือร๎อยละ 29 โดยสํวนที่เหลือ 
ร๎อยละ 71  เกิดจากอิทธิพลจากป๓จจัยอ่ืนๆ และมีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ๑หรือการ
ประมาณคํา ความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือ

ตอนลําง (Y) SE(est.) = 18.20 ที่ระดับนัยส าคัญ ∝ = 0.05 ผลที่ได๎จากการทดสอบตามตาราง 33 
พบวํามีคํา Sig. เทํากับ 0.00 ซึ่งคําน๎อยกวําระดับนัยส าคัญของการทดสอบที่ได๎ก าหนดไว๎ที่ 0.05 
ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือ
ตอนลําง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 ป๓จจัย คือ ป๓จจัยด๎านกระบวนการ ป๓จจัย
ด๎านสินค๎า/หลักสูตร และป๓จจัยด๎านสํงเสริมการตลาด กลําวได๎วําป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด ที่มี
ผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลํางได๎แกํ
ป๓จจัยด๎านกระบวนการ ป๓จจัยด๎านสินค๎า/หลักสูตร และป๓จจัยด๎านการสํงเสริมการตลาดแตํผลการ
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เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

วิเคราะห๑แสดงให๎เห็นวําป๓จจัยทั้ง สามด๎าน สามารถพยากรณ๑โมเดลนี้ได๎เพียงร๎อยละ 29.00นั่น
หมายความวําความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอป๓จจัยด๎านกระบวนการ ป๓จจัยด๎านสินค๎า/
หลักสูตร และป๓จจัยด๎านการสํงเสริมการตลาดมีผลน๎อยความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะ
การปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง แตํอยํางไรก็ตามสามารถสรุปได๎วําเป็นไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว๎ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัว เท
ควันโดในภาคเหนือตอนลําง ผู๎วิจัยอภิปรายผลตามจุดมุํงหมายของการศึกษามีประเด็นส าคัญสามารถ
อภิปรายผลดังนี้ 

จุดมุ่งหมายที่ 1. เพ่ือเปรียบเทียบด๎านประชากรศาสตร๑กับความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน
สอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง 

ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบแบบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ซึ่งสอดคล๎องกับ สถิติทางการ
ทะเบียนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2559) ที่แสดงให๎เห็นวํามีจ านวนประชากรในเขต
อ าเภอเทศบาลนคร ในภาคเหนือตอนลํางมีจ านวนเพศหญิงสูงกวําเพศชาย นอกจากนี้ยังพบวํา ผู๎ตอบ
แบบถามสํวนใหญํมีชํวงอายุ 30 – 39 ปี คิดเป็นร๎อยละ  43.00 ซึ่งใกล๎เคียงกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ 
พิมพิสุทธิ์ (2559) ท าการวิจัยเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอคุณภาพการ
ให๎บริการของสถาบันกวดวิชาสแควร๑พลัส จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ อายุ 
35 – 44 ปี ร๎อยละ 42.60 รองลงมาอายุ 25 – 34 ปี ร๎อยละ 35.96 ปี ท าให๎ทราบถึงประชากร
ในชํวงอายุดังกลําวอยูํชํวงอายุการสร๎างครอบครัวมีบุตรหลาน การสํงเสริมให๎บุตรหลานพัฒนาความรู๎
ความสามารถทางวิชาการและกิจกรรมเสริมตําง 

ในขณะเดียวกันพบวํา ผู๎ปกครองนักเรียนสํวนใหญํ มีรายได๎ระหวําง 10,000 – 20,000 บาท 
มีการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี สอดคล๎องกับงานวิจัยของเสาวนีย๑ พรหมโลก (2553) ที่ศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจและพฤติกรรมในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา 
เขตรังสิต-องครักษ๑คลอง 1-7 จังหวัดปทุมธานี ที่ผู๎ปกครองนักเรียนสํวนใหญํ มีรายได๎ระหวําง 10,000 
– 20,000 บาท และมีการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี อีกทั้งยังสอดคล๎องกับ ส านักงานสถิติ
แหํงชาติท าการส ารวจประชากรในปี พ.ศ. 2560 พบวําประชากรในภาคเหนือมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
19,843 บาท     

นอกจากนี้ ผู๎ตอบแบบถามสํวนใหญํมีจ านวนบุตร / หลาน 1 คน ซึ่งสอดคล๎องกับงานส ารวจ 
ของ วิราภรณ๑  โพธิศิริ  (2560) ที่ท าการส ารวจการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยูํดีมีสุขใน
บริบทสังคมสูงวัย : ยุคเด็กเกิดน๎อย ที่พบวําในปี 2560 ความอยากมีบุตร 1.69 คน ลดลงจากปี 2544 
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อยูํที่ 1.86 คน และเมื่อดูตามเขตที่อยูํอาศัย พบวําเขตชนบทมีบุตรสูงกวําเขตเมืองจึงเห็นได๎ วํา
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลํางซึ่งตั้งอยูํในเขตเทศบาลเมืองจึงมี
ผู๎ปกครองที่มีจ านวนบุตร / หลาน 1 คน 

จุดมุ่งหมายที่ 2. เพ่ือศึกษาป๓จจัยทางด๎านรูปแบบการใช๎ชีวิตที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎
บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง 

การวิเคราะห๑ป๓จจัยด๎านรูปแบบการใช๎ชีวิต (Lifestyle) ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการ
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด พบวํา ตัวแปรที่ความสัมพันธ๑ทางบวกกับความตั้งใจ
เลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม และ ด๎านความสนใจ 
สอดคล๎องกับอดุลย๑ จาตุรงคกุล, และดลยา จาตุรงคกุล (2550,หน๎า 277) และฉัตยาพร เสมอใจ 
(2550,หน๎า 178) ที่กลําววํา การใช๎ชีวิตของคนในแตํละยุคสมัยนั้นไมํได๎เป็นไปอยํางไมํมีหลักเกณฑ๑ 
เมื่อคนรวมตัวกันเป็นกลุํมแล๎ว แตํละกลุํมนั้นจะมีกฎหรือเกณฑ๑ที่ทุกคนในกลุํมนั้นจะต๎องท า 
เพราะฉะนั้นการกระท าหรือการแสดงออกของแตํละคนในกลุํมจึงมีลักษณะที่ ไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยกลุํมตํางๆ นั้นจะมีวัฒนธรรมในแตํละกลุํมที่แตกตํางกันท าให๎แตํละกลุํมมีการพัฒนาแบบแผนการ
ใช๎ชีวิตและรวมไปถึงแบบแผนการบริโภคข้ึนมาใช๎ในสังคม ซึ่งถือเป็น รูปแบบการใช๎ชีวิต  (Life style) 
หรือ วิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลหรือแตํละครอบครัว รูปแบบการใช๎ชีวิตจะถูกก าหนดโดยใช๎เกณฑ๑ 
ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และความคิดเห็น อีกทั้งยังสอดคล๎องกับ ค านาย อภิปรัชญาสกุล 
(2558, หน๎า 55) ได๎กลําวถึง การเลือกผลิตภัณฑ๑ ของบุคคลขึ้นอยูํกับแบบการด ารงชีวิต (Life Style) 
และยังเชื่อวําแบบของการด ารงชีวิตของผู๎บริโภคเป็นผลรวมของกิจกรรมที่บุคคลท า (Activities) 
ความสนใจของบุคคล (Interest) ความคิดเห็นของบุคคลตํอสิ่งตําง ๆ (Opinions)  

จุดมุ่งหมายที่ 3. เพ่ือศึกษาป๓จจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตํอความตั้งใจ
เลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง 
 จากการวิเคราะห๑ป๓จจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7Ps)ที่มีผล
ตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด พบวํา ตัวแปรที่ความสัมพันธ๑
ทางบวกกับ ความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด ได๎แกํ ด๎าน
กระบวนการ  ด๎านสินค๎า/หลักสูตร และด๎านสํงเสริมการตลาด สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ พิม
พิสุทธิ์ (2559) ในด๎านสินค๎า/หลักสูตร และด๎านสํงเสริมการตลาด อาจจะเป็นเพราะวําหลักสูตรมี
รูปแบบการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎เรียน อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ๑ ให๎
ข๎อมูลขําวสารได๎อยํางรวดเร็ว ทันสมัย ซึ่งผู๎บริโภคในป๓จจุบันต๎องการรับข๎อมูลที่รวดเร็วเพ่ืองํายตํอ
การตัดสินใจ สํวนด๎านกระบวนการจะดูในรายละเอียดสํวนครูผู๎สอนที่มีเทคนิคการสอน กระบวนการ
สอนให๎นักเรียนเข๎าใจงําย  
ข้อเสนอแนะ 
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 จากผลการวิจัยพบวํา ด๎านกระบวนการ ด๎านสินค๎า/หลักสูตร และด๎านสํงเสริมการตลาด
ดังนั้น ผู๎ประกอบการควรพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการด าเนินกิจการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัว
เทควันโด เรียงล าดับตามความส าคัญ ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการ
ปูองกันตัวเทควันโด ดังนี้  

1. ด๎านกระบวนการ 
ปรับปรุงพัฒนาพัฒนารูปแบบกระบวนการรับสมัครนักเรียนมีความงํายในขั้นตอนการสมัคร

เข๎าเรียน กระบวนการเรียนการสอนมีความเหมาะสมของระยะเวลาและความหลากหลายของ
โปรแกรมหรือรูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการสอบเลื่อนคุณวุฒิสายคาดเอวที่เป็นมาตรฐาน 
กระบวนการออกใบประกาศให๎เร็วและตรงความต๎องการของผู๎ปกครองนักเรียน  

2. ด๎านสินค๎า/หลักสูตร 
    โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดควรใช๎หลักสูตรที่ได๎รับมาตรฐาน สากล 
สามารถน าไปตํอยอดการเรียนได๎ทั้งในประเทศและตํางประเทศ หลักสูตรการสอนเทควันโดมีความ
นําเชื่อถือ สามารถน าความรู๎จากการเรียนไปประยุกต๑ใช๎ ในชีวิตประจ าวันได๎ 

3. ด๎านสํงเสริมการตลาด  
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดควรใช๎วิธีการประชาสัมพันธ๑ ให๎เข๎าถึงลูกค๎าหรือ

ผู๎ปกครองนักเรียน โดย มีการประชาสัมพันธ๑ทางเครือขํายสังคมออนไลน๑เชํน เฟสบุ๏ค ไลน๑ เวปไซต๑ 
ฯลฯ เพ่ือการติดตํอสื่อสาร ฟรีคําธรรมเนียมแรกเข๎าของสมาชิก และมีการประชาสัมพันธ๑ทางสิ่งพิมพ๑ 
เป็นต๎น  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู๎วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูงในความกรุณาของ ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรีชา
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ ที่ได๎อุตสําห๑สละเวลาอันมีคํามาเป็นที่ปรึกษา พร๎อมทั้งให๎ค าแนะน า
ตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ ขอกราบขอบพระคุณ และขอกราบขอบพระคุณ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ๑อันประกอบไปด๎วย ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรีชา กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ๑ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ๑ และ
ดร. นลินี เหมาะประสิทธิ์กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่ได๎กรุณาให๎ค าแนะน าตลอดจนแก๎ไขข๎อบกพรํอง
ของวิทยานิพนธ๑ด๎วยความเอาใจใสํ จนท าให๎วิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ส าเร็จลุลํวงได๎อยํางสมบูรณ๑และ
ทรงคุณคํารวมถึงผู๎ฝึกสอนและผู๎ปกครองนักเรียน โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดใน
ภาคเหนือตอนลํางทุกทํานเป็นอยํางสูง ที่ได๎กรุณาให๎ความอนุเคราะห๑เก็บข๎อมูลแบบสอบถามในการ
ท าวิจัย  ขอขอบพระคุณ อาจารย๑สุภาพ อารยะพงศ๑ ผู๎ฝึกสอนเทควันโดสากล ที่ได๎ให๎ความรู๎ แนวคิด 
กระบวนการ ตลอดจนเนื้อหาศิลปะการปูองกันตัวด๎านเทควันโด แกํผู๎วิจัย  ในการท าวิจัยในครั้งนี้ 



 
 31 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

และอาจารย๑ธนเดชน๑ ลิขิตสุธาการ ผู๎ฝึกสอนเทควันโดสากล ที่ได๎ให๎ความอนุเคราะห๑เก็บแบบสอบถาม
ในการท าวิจัย ในโรงเรียนเดชน๑ลิขิต เทควันโด จังหวัดสกลนคร เพ่ือพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถาม 
และให๎ค าแนะน า สนับสนุนผู๎วิจัยเป็นอยํางดี ขอขอบพระคุณ พันเอก นายแพทย๑ทวีศักดิ์ นพเกสร 
อาจารย๑แพทย๑ด๎านวิจัย ที่ให๎ความอนุเคราะห๑ความรู๎ด๎านการท าวิจัย และเงินทุนบางสํวนส าหรับการ
ท าการวิจัยในครั้งนี้  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษากลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กรที่มีอิทธิพลตํอ
ความส าเร็จขององค๑กร โดยอาศัยป๓จจัยตํางๆ ได๎แกํ ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร ความยืดหยุํนของ
องค๑กร และนวัตกรรมองค๑กร เพ่ือให๎เกิดความส าเร็จขององค๑กร โดยจะใช๎ OLS Regression ในการ
วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปร โดยใช๎ข๎อมูลจากธุรกิจอาหารในประเทศไทย จ านวน 220 
บริษัท ผลการศึกษาพบวํา สองในห๎ามิติของกลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กร คือ การมุํงเน๎นการใช๎
ความรู๎รํวมกันเชิงพลวัต และการให๎ความส าคัญในการปรับมุมมองระบบ มีอิทธิพลเชิงบวกอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติกับผลการด าเนินงาน ได๎แกํ ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร ความยืดหยุํนของ
องค๑กร นวัตกรรมองค๑กร และความส าเร็จขององค๑กร   
ค าส าคัญ : กลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กร  การเรียนรู๎ขององค๑กร  ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร  
ความยืดหยุํนขององค๑กร  นวัตกรรมองค๑กร  ความส าเร็จขององค๑กร 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to examine the influence of organizational 
learning strategy on organizational success through the consequential factors, 
namely, organizational creativity, organizational flexibility and organizational 
innovation in order to achieve organizational success. OLS regression analysis is use 
to analyze the relationships among these variable by using data from 220 firm of 
foods businesses in Thailand. The result indicate that two of five dimensions of 
organizational learning strategy are dynamic shared-knowledge focus and adaptive 
system perspective emphasis are positive significant with consequential factor, 
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namely, organizational creativity, organizational flexibility, organizational innovation 
and organizational success.  
Keyword: Organizational Learning Strategy, Organizational Learning, Organizational 
Creativity, Organizational Flexibility, Organizational Innovation, Organizational Success  
 
 

บทน า (Introduction) 
 ในสภาพแวดล๎อมที่มีการแขํงขันในระดับโลก ประกอบกับความซับซ๎อนในการแขํงขันที่มีเพ่ิม
มากขึ้นทั่วโลก องค๑กรต๎องเผชิญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมทั้ง
ภายใน และภายนอกองค๑กรอยูํตลอดเวลา ดังนั้นองค๑กรที่จะบรรลุความได๎เปรียบในการแขํงขันจะไมํ
สามารถหยุดการพัฒนาได๎ เพราะถ๎าองค๑กรไมํพัฒนาก็จะไมํสามารถที่จะแขํงขันกับคูํแขํงและไมํ
สามารถอยูํรอดได๎ (Porter, 1990) ผู๎บริหารองค๑กรจ าเป็นจะต๎องศึกษาและก าหนดกลยุทธ๑ในการ
ปรับตัวและรับมือกับการแขํงขันที่รุนแรงในป๓จจุบัน เพราะพวกเขาจะต๎องตํอสู๎กับคูํแขํงที่มีอยูํแล๎ว 
และยังต๎องตํอสูํกับคูํแขํงขนัใหมํที่ก าลังพยายามท่ีจะเข๎าสูํตลาด และมีหลายป๓จจัยที่องค๑กรไมํสามารถ
ควบคุมได๎ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดส าหรับการเจริญเติบโตและความอยูํรอดขององค๑กร มักจะขึ้นอยูํกับการ
สร๎างและพัฒนากลยุทธ๑ขององค๑กรในการจัดการกับการด าเนินงานขององค๑กร (Ussahawanitchakit, 
2007) โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเรียนรู๎ขององค๑กร ที่เป็นกลยุทธ๑ที่ส าคัญที่ท าให๎เกิดความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขันอยํางยั่งยืน และเกิดความอยูํรอดขององค๑กร (Zahra, 2012)  

การเรียนรู๎ขององค๑กร เป็นความสามารถในเชิงกลยุทธ๑ที่ส าคัญในการอธิบายวําท าไมองค๑กร
จึงประสบความส าเร็จเหนือคูํแขํง และอาจจะเป็นความสามารถขององค๑กรในการสร๎างมูลคําของ
ลูกค๎าที่เหนือกวําในระยะยาว อีกทั้งจะชํวยปรับตัวอยํางตํอเนื่องให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็วกับความต๎องการของตลาด จึงถือเป็นความสามารถแบบไดนามิกที่แท๎จริง (Bapuji & 
Crossan, 2004) การศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางกลยุทธ๑ขององค๑กร และการเรียนรู๎ขององค๑กร เป็น
การพิจารณาวํา การเรียนรู๎ขององค๑กรไมํใชํแคํการออกแบบเชิงกลยุทธ๑ที่เป็นความสามารถที่ส าคัญ
ขององค๑กร แตํยังรวมถึงการใช๎กลยุทธ๑การแขํงขันที่มีประสิทธิภาพ (Dawson, 2000) การเรียนรู๎ของ
องค๑กรสามารถเพ่ิมขีดความสามารถขององค๑กรในการรับรู๎โอกาสในการด าเนินธุรกิจใหมํได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และได๎รับการยอมรับอยํางกว๎างขวาง (Beer et al., 2005; Lumpkin & 
Lichtenstein, 2005) ดังนั้นจึงเน๎นย้ าวํา การเรียนรู๎ขององค๑กรเป็นความสามารถแบบไดนามิกที่
สามารถท าได๎ในสภาพแวดล๎อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Madhavaram 
& Hunt, 2008) แม๎วําการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู๎ขององค๑กรจะให๎ข๎อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข๎อง แตํก็ยังมี
บางแงํมุมที่ยังไมํได๎รับการวิเคราะห๑อยํางเพียงพอ (Prahalad & Hamel, 1990) 
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ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได๎ท าการศึกษาในมิติใหมํของการเรียนรู๎ขององค๑กร โดยจะท าการศึกษาใน
แงํมุมของกลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กร โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎ขององค๑กรเพื่ออธิบายปรากฏการณ๑ใน
งานวิจัยนี้ ซึ่งจะมุํงเน๎นศึกษากลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กร โดยแบํงออกเป็น 5 มิติ คือ การมุํงเน๎นการ
ยอมรับฟ๓งความคิดเห็นที่แตกตํางอยํางตํอเนื่อง การมุํงเน๎นการใช๎ความรู๎รํวมกันเชิงพลวัต ความ
เกี่ยวพันกับการทดลองธุรกิจแบบยืดหยุํน การตระหนักถึงความมุํงมั่นในการบริหารจัดการขั้นสูง และ 
การให๎ความส าคัญในการปรับมุมมองระบบ ซึ่งจะทดสอบการมีความสัมพันธ๑ระหวําง ความคิ ด
สร๎างสรรค๑ขององค๑กร ความยืดหยุํนขององค๑กร นวัตกรรมองค๑กร และ ความส าเร็จขององค๑กร โดย
ท าการศึกษาเชิงประจักษ๑จากธุรกิจอาหารในประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลมีเปูาหมายและนโยบายใน
การสํงเสริมประเทศไทยให๎เป็น “ครัวของโลก” (The Kitchen of the World) รวมทั้งสนับสนุน
ประเทศไทยให๎บรรลุเปูาหมายในการเป็นหนึ่งในผู๎สํงออกผลิตภัณฑ๑อาหารในตลาดโลก (National 
Research Council of Thailand, 2013) ดังนั้นธุรกิจอาหารจึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องพัฒนา
ในด๎านของกลยุทธ๑การด าเนินงานในด๎านตํางๆ เพ่ือให๎สามารถแขํงขันกับคูํแขํงที่มีอยูํทั่ว โลก ด๎วยเหตุ
นี้จึงท าให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาธุรกิจอาหารในประเทศไทย โดยในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษา
จากธุรกิจอาหารในประเทศไทยที่จดทะเบียนบริษัทกับกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม จ านวน 775 บริษัท  
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค๑หลักของการวิจัย มีดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางแตํละมิติของกลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กรที่มีอิทธิพลตํอ
ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร ความยืดหยุํนขององค๑กร นวัตกรรมองค๑กร และความส าเร็จของ
องค๑กร 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ของความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กรที่มีอิทธิพลตํอ ความยืดหยุํน
ขององค๑กร นวัตกรรมองค๑กร และความส าเร็จขององค๑กร 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ของความยืดหยุํนขององค๑กรที่มีอิทธิพลตํอความส าเร็จขององค๑กร 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ของนวัตกรรมองค๑กรที่มีอิทธิพลตํอความส าเร็จขององค๑กร 
 
การทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาสมมติฐาน (Literature Reviews and Hypotheses 
Developments) 
 1. กลยุทธ์การเรียนรู้ขององค์กร (Organizational Learning Strategy) 
     กลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กร หมายถึง กระบวนการของการถํายโอนความรู๎ของบุคลากร
ในองค๑กร และสามารถปรับเปลี่ยนให๎สอดคล๎องกับสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงได๎อยํางตํอเนื่อง 
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ยืดหยุํนและสม่ าเสมอ (Zahra, 2012) งานวิจัยที่ศึกษากํอนหน๎าที่ได๎ท าการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู๎
ขององค๑กรจะพบวําการเรียนรู๎ขององค๑กรมีอิทธิพลเชิงบวกตํอความต๎องการของลูกค๎า และ
ความสัมพันธ๑ระหวํางหํวงโซํอุปทาน (Hult & other, 2000) การเรียนรู๎ขององค๑กรจะท าให๎ธุรกิจได๎รับ
ทักษะใหมํๆ ความสามารถใหมํๆ และเกิดความได๎เปรียบทางการแขํงขัน สามารถน ามาปรับปรุง
องค๑กรให๎ประสบความส าเร็จและอยูํรอดได๎ (Zahra, 2012) การศึกษาในครั้งนี้ผู๎วิจัยจะพยายาม
เชื่อมโยงกลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กรกับผลการด าเนินงานขององค๑กร ประกอบด๎วย ความคิด
สร๎างสรรค๑ขององค๑กร ความยืดหยุํนขององค๑กร นวัตกรรมองค๑กร และความส าเร็จขององค๑กร ดังที่
แสดงในภาพที่ 1 
  1.1 การ มุ่ง เน้นการยอมรับฟั งความคิด เห็นที่ แตกต่ างอย่ างต่ อ เนื่ อ ง 
(Continuous Open-mindedness Orientation : COM) หมายถึง การเปิดกว๎าง และยินดีที่จะ
รับความคิดและมุมมองใหมํๆ ทั้งภายในและภายนอกองค๑กร ซึ่งจะชํวยในระดับบุคคลให๎ได๎รับการ
ปรับเปลี่ยนอยํางตํอเนื่อง เพ่ิมขึ้น และดีขึ้น (Senge, 1990; Sinkula, 1994) บรรยากาศของการเปิด
กว๎างจะเป็นการยินดีที่จะรับความคิดและมุมมองใหมํๆ ทั้งภายในและภายนอก บุคลากรในองค๑กรจะ
มีใจเปิดกว๎าง สามารถเรียนรู๎ได๎ในหลายๆ ด๎านและสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางตํอเนื่อง เพ่ือความส าเร็จ
และความอยูํรอดขององค๑กร (Senge, 1990; Slocum et al., 1994; Sinkula, 1994; Huber, 
1991) จึงน าไปสูํการพัฒนาสมมติฐานที่ 1a-d ดังนี้ 
  H1 : การมุํงเน๎นการยอมรับฟ๓งความคิดเห็นที่แตกตํางอยํางตํอเนื่องมีอิทธิพลเชิง
บวกตํอ a) ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร b) ความยืดหยุํนขององค๑กร c) นวัตกรรมองค๑กร และ d) 
ความส าเร็จขององค๑กร 
  1.2 การมุ่งเน้นการใช้ความรู้ร่วมกันเชิงพลวัต (Dynamic Shared-
knowledge Focus : DSK) หมายถึง การกระจาย การเผยแพรํ หรือการถํายโอนความรู๎ทั่วทั้ง
องค๑กร ผํานทางการประชุม การอภิปราย การฝึกอบรม และการปฏิสัมพันธ๑กันทั้งที่เป็นทางการและ
ไมํเป็นทางการ ระหวํางบุคคลในองค๑กร (Koffman & Senge, 1993; Day, 1994) การใช๎ความรู๎
รํวมกันจะเป็นการเรียนรู๎ขององค๑กรที่มีความส าคัญตํอความส าเร็จขององค๑กร และความอยูํรอดของ
องค๑กร รวมถึงการสร๎างทักษะใหมํๆ ความสามารถใหมํๆ ชํวยในการสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํ น าไปสูํความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Argote, 1999; Brown & Duguid, 2001; Chirico, 2008) จึงน าไปสูํการ
พัฒนาสมมติฐานที่ 2a-d ดังนี้ 
  H2 : การมุํงเน๎นการใช๎ความรู๎รํวมกันเชิงพลวัตมีอิทธิพลเชิงบวกตํอ a) ความคิด
สร๎างสรรค๑ขององค๑กร b) ความยืดหยุํนขององค๑กร c) นวัตกรรมองค๑กร และ d) ความส าเร็จของ
องค๑กร 
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  1.3 ความเกี่ยวพันกับการทดลองธุรกิจแบบยืดหยุ่น (Flexible Business 
Experimentation Concern : FBE) หมายถึง การค๎นหานวัตกรรม วิธีการแก๎ไขป๓ญหาทางธุรกิจ
ในป๓จจุบันและอนาคต ที่ปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมได๎ตลอดเวลา ซึ่งอยูํบนพื้นฐานของการใช๎วิธีการและ
ขั้นตอนที่แตกตําง (Shimizu & Hitt, 2004) การทดลองจะเป็นลักษณะที่ส าคัญส าหรับการเรียนรู๎ 
เป็นการค๎นพบการแก๎ป๓ญหาที่มีความยืดหยุํน สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ ความสามารถในการกล๎าได๎ 
กล๎าเสีย พร๎อมรับความเสี่ยง (Zahra et al., 2007) จึงน าไปสูํการพัฒนาสมมติฐานที่ 3a-d ดังนี้ 
  H3 : ความเกี่ยวพันกับการทดลองธุรกิจแบบยืดหยุํนมีอิทธิพลเชิงบวกตํอ a) 
ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร b) ความยืดหยุํนขององค๑กร c) นวัตกรรมองค๑กร และ d) ความส าเร็จ
ขององค๑กร 
  1.4 การตระหนักถึงความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced 
Managerial Commitment Awareness : AMC) หมายถึง การตระหนักถึงกระบวนการในการ
พัฒนาองค๑กรที่จะท าให๎เกิดการสร๎างองค๑กรที่สามารถสร๎างรูปแบบการท างานใหมํด๎วยตัวเอง และ
เผชิญหน๎ากับความท๎าทายใหมํๆ และขจัดความเชื่อเกําๆ ที่ไมํสอดคล๎องกับสถานการณ๑ในป๓จจุบัน 
รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาทักษะการสร๎างและการถํายทอดความรู๎ที่เป็นคุณคําพ้ืนฐาน (Stata, 1989; 
Garvin, 1993; Nonaka, 1994) ความมุํงมั่นในการบริหารจัดการ จะเป็นความแข็งแกรํงของคนใน
องค๑กรที่มีความเชื่อม่ัน และยอมรับในเปูาหมายขององค๑กร และพยายามท างานเพ่ือองค๑กรให๎ประสบ
ความส าเร็จโดยปราศจากข๎อผูกมัดใดๆ (Mowday et al., 1982; Konovsky & Cropanzano, 
1991) จึงน าไปสูํการพัฒนาสมมติฐานที่ 4a-d ดังนี้ 
  H4 : การตระหนักถึงความมุํงมั่นในการบริหารจัดการขั้นสูงมีอิทธิพลเชิงบวกตํอ a) 
ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร b) ความยืดหยุํนขององค๑กร c) นวัตกรรมองค๑กร และ d) ความส าเร็จ
ขององค๑กร 
  1.5 การให้ความส าคัญในการปรับมุมมองระบบ (Adaptive System 
Perspective Emphasis : ASP) หมายถึง การรวมสมาชิกขององค๑กรเข๎าด๎วยกัน กระท าในลักษณะ
การประสานงาน ตระหนักถึงความส าคัญของความสัมพันธ๑ที่อยูํบนพ้ืนฐานการแลกเปลี่ยนข๎อมูลและ
บริการ ซึ่งจะท าให๎เกิดการพัฒนาความคิด ทักษะใหมํๆ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่โดดเดํนภายใน
องค๑กร (Senge, 1990; Sinkula, 1994) บุคคลในองค๑กรควรจะมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค๑ขององค๑กร ชํวยสนับสนุนให๎เกิดการเรียนรู๎ภายในองค๑กรของบุคลากร และกลายเป็นการ
เรียนรู๎ขององค๑กร ท าให๎เกิดทักษะ ความคิด และวิธีการใหมํๆ น าไปสูํความส าเร็จขององค๑กร (Hult & 
Ferrell, 1997; Grant, 1996) จึงน าไปสูํการพัฒนาสมมติฐานที่ 5a-d ดังนี้ 
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  H5 : การให๎ความส าคัญในการปรับมุมมองระบบมีอิทธิพลเชิงบวกตํอ a) ความคิด
สร๎างสรรค๑ขององค๑กร b) ความยืดหยุํนขององค๑กร c) นวัตกรรมองค๑กร และ d) ความส าเร็จของ
องค๑กร 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร (Organizational Creativity : ORC)  
     ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร หมายถึง การพัฒนาความคิดที่มีทั้งความแปลกใหมํ และ
เป็นประโยชน๑เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ ขั้นตอน และกระบวนการในการท างานทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว 
(Amabile, 1979; Oldham & Cummings, 1996) ความคิดสร๎างสรรค๑เป็นเครื่องมือที่ใช๎ส าหรับการ
ผลิตนวัตกรรม กํอให๎เกิดการแลกเปลี่ยนข๎อมูล เกิดความยืดหยุํนที่เพ่ิมขึ้นภายในองค๑กร และยังเป็น
แหลํงที่ส าคัญของนวัตกรรมและความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Paper & Johnson, 1997; 
Schoemaker, 2003; Patterson & Scotia, 2010) จึงน าไปสูํการพัฒนาสมมติฐานที่ 6a-c ดังนี้ 
     H6 : ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กรมีอิทธิพลเชิงบวกตํอ a) ความยืดหยุํนขององค๑กร b) 
นวัตกรรมองค๑กร และ c) ความส าเร็จขององค๑กร 
 3. ความยืดหยุ่นขององค์กร (Organizational Flexibility : ORF) 
     ความยืดหยุํนขององค๑กร หมายถึง การกระท าหรือการตอบสนองอยํางรวดเร็วใน
สภาพแวดล๎อมทางการแขํงขันที่เปลี่ยนแปลงขององค๑กร นอกจากนี้ยังตอบสนองกับกลยุทธ๑ใหมํใน
ลักษณะเชิงรุกตํอภัยคุกคามและโอกาสทางการตลาดโดยปราศจากข๎อผูกมัด (Shimizu & Hitt, 
2004) ความยืดหยุํนจะสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมตํางๆ ของบริษัทและเป็นหนึ่ง
ในกลยุทธ๑ที่ชี้น าการด าเนินการขององค๑กรที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว และประสบความส าเร็จ 
(Nadkarni & Naraynan, 2007) จึงน าไปสูํการพัฒนาสมมติฐานที่ 7 ดังนี้ 
     H7 : ความยืดหยุํนขององค๑กรมีอิทธิพลเชิงบวกตํอความส าเร็จขององค๑กร 
 4. นวัตกรรมองค์กร (Organizational Innovation : ORI) 
     นวัตกรรมองค๑กร หมายถึง การน าเอาอุปกรณ๑ กระบวนการ ระบบ โปรแกรม นโยบาย 
ผลิตภัณฑ๑ หรือบริการใหมํที่สร๎าง หรือซื้อ มาใช๎ในองค๑กรและจะเป็นวิธีการใหมํขององค๑กร ส าหรับ
การจัดการธุรกิจในสถานที่ท างาน และในความสัมพันธ๑ระหวํางบริษัท และตัวแทนภายนอก 
นวัตกรรมจะเป็นผลของการตอบสนองของการเพ่ิมขึ้นของความรู๎และการด าเนินการส าหรับความคิด
สร๎างสรรค๑ในองค๑กร (Damanpour, 1991; Cheung et al., 2006) นวัตกรรมองค๑กรเป็น
กระบวนการที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็นกลยุทธ๑ที่ใช๎ในการบรรลุความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขัน และท าให๎องค๑กรประสบความส าเร็จ (Branzei & Vertinsky, 2006; McAdam & 
McClelland, 2002) จึงน าไปสูํการพัฒนาสมมติฐานที่ 8 ดังนี้ 
     H8 : นวัตกรรมองค๑กรมีอิทธิพลเชิงบวกตํอความส าเร็จขององค๑กร 
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 5. ความส าเร็จขององค์กร (Organizational Success : ORS) 
     ความส าเร็จขององค๑กร หมายถึง การบรรลุเปูาหมายและประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ขององค๑กร มีความสามารถในการรักษาลูกค๎า และมีความเป็นเลิศในด๎านนวัตกรรม การด าเนินงาน 
และการเงิน (Mohrman et al., 2003) ความส าเร็จขององค๑กรจะเกี่ยวข๎องกับกลยุทธ๑ ความสามารถ 
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน หรือความอยูํรอดขององค๑กรในสถานการณ๑ที่มีการแขํงขันสูง (Cadez & 
Cuilding, 2008; Chalatharawat & Ussahawanitchakit, 2009) 

 
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้จะแสดงให๎เห็นในภาพที่ 1 ซึ่งจะแสดงให๎เห็นถึงมิติของกลยุทธ๑การ

เรียนรู๎ขององค๑กรที่มีอิทธิพลตํอความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร ความยืดหยุํนขององค๑กร นวัตกรรม
องค๑กร และความส าเร็จขององค๑กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง และขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล (Population and 
Sample and Data Collection Procedure) 
     เนื่องจากรัฐบาลไทยมีเปูาหมายและนโยบายในการสํงเสริมประเทศไทยให๎เป็น “ครัวของ
โลก” (The Kitchen of the World) รวมทั้งสนับสนุนประเทศไทยให๎บรรลุเปูาหมายในการเป็นหนึ่ง
ในผู๎สํงออกผลิตภัณฑ๑อาหารในตลาดโลก (National Research Council of Thailand, 2013) จึงท า
ให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาธุรกิจอาหารในประเทศไทย โดยในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาจากธุรกิจ
อาหารในประเทศไทยที่จดทะเบียนบริษัทกับกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 
775 บริษัท (http://www.thaidbs.com) วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจะใช๎วิธีการสํงแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย๑ จ านวน 775 ชุด และผู๎ให๎ข๎อมูลส าคัญ (Key informants) คือ กรรมการผู๎จัดการหรือ
หุ๎นสํวนผู๎จัดการของบริษัท การเก็บข๎อมูลจะมีระยะเวลาด าเนินการเก็บข๎อมูลประมาณ 6 สัปดาห๑ 
โดยจะแบํงออกเป็น 2 ชํวง คือ ชํวงที่ 1 สัปดาห๑ที่ 1-3 หลังสํงแบบสอบถามแล๎วจะรอแบบสอบถาม
ตอบกลับ ใน 3 สัปดาห๑นี้มีแบบสอบถามที่ไมํมีผู๎รับ ย๎ายที่อยูํ และปิดกิจการกลับคืนมาจ านวนทั้งสิ้น 
10 ฉบับ และได๎แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 155 ฉบับ ชํวงที่ 2 สัปดาห๑ที่ 4-6 จะเริ่มท าการ Follow-
up แบบสอบถาม โดยการโทรศัพท๑ในสํวนที่มีเบอร๑โทร เพ่ือขอบคุณและติดตามแบบสอบถามซึ่งท า
ให๎ได๎แบบสอบถามกลับคืนมาเพ่ิมเติมอีก 67 ฉบับ ดังนั้นจ านวนแบบสอบถามที่ได๎กลับคืนมามีจ านวน
ทั้งสิ้น 222 ฉบับ แตํไมํสมบูรณ๑จ านวน 2 ฉบับ จึงท าให๎มีแบบสอบถามที่ใช๎ได๎ทั้งสิ้น 220 ฉบับ คิด
เป็นอัตราการตอบสนอง 28.76% ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได๎ ตามการอ๎างอิงของ 
Aaker Kumar และ Day (2001) ที่ระบุวําในการสํงแบบสอบถามทางไปรษณีย๑ ที่ปราศจากการ
ติดตามหรือมีการติดตามไมํทั่วถึงสามารถยอมรับได๎ที่ 20% ของประขากรทั้งหมด และได๎ท าการ
ทดสอบ non-response bias เปรียบเทียบการตอบกํอนและหลัง ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผลการ
ทดสอบ t-test พบวําไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติระหวํางผู๎ตอบแบบสอบถาม
ในชํวงต๎นและปลาย (Armstrong & Overton, 1979) 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
     แตํละตัวแปรจะถูกวัดโดยมาตราสํวนประมาณคํา (Likert-type Scale) ตั้งแตํ 1 (ไมํเห็น
ด๎วยอยํางยิ่ง) ถึง 5 (เห็นด๎วยอยํางยิ่ง) ได๎ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ ความส าเร็จขององค์กร 
(Organizational Success : ORS) จะเป็นตัวแปรที่ข้ึนอยูํกับการด าเนินงานที่บรรลุเปูาหมาย และ
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค๑กร มีความสามารถในการรักษาลูกค๎า และมีความเป็นเลิศใน
ด๎านนวัตกรรม การด าเนินงาน และการเงิน จะวัดโดยข๎อค าถาม 4 ข๎อ ซึ่งเป็นกิจกรรมในองค๑กรที่
สร๎างและใช๎ความรู๎เพ่ือเพ่ิมความอยูํรอดขององค๑กร และลักษณะของพฤติกรรมการเรียนรู๎ที่เปิดกว๎าง
ส าหรับแนวคิดใหมํๆ และการเรียนรู๎เชิงรุกท่ีแตกตําง (Celuch et al., 2002) 

http://www.thaidbs.com/
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 3. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
     3.1 กลยุทธ์การเรียนรู้ขององค์กร (Organizational Learning Strategy) จะเป็นตัว
แปรส าคัญของการวิจัยนี้ โดยจะประกอบด๎วยมิติทั้ง 5 มิติ (Dimensions) ล าดับแรก คือ การมุ่งเน้น
การยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างต่อเนื่อง (Continuous Open-mindedness 
Orientation : COM) จะวัดโดยระดับของผลการเปิดรับและยินดีของพนักงานในองค๑กรที่จะยอมรับ
ความคิดใหมํๆ มุมมองใหมํๆ ทั้งภายในและภายนอกองค๑กร (Senge, 1990; Sinkula, 1994) 
โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อค าถาม 4 ข๎อ ล าดับที่สอง คือ การมุ่งเน้นการใช้ความรู้ร่วมกันเชิงพลวัต 
(Dynamic Shared-knowledge Focus : DSK) จะวัดโดยระดับของผลการแจกจําย เผยแพรํ 
หรือถํายทอดความรู๎ไปท่ัวทั้งองค๑กร ส าหรับพนักงานผํานการประชุม การอภิปราย การฝึกอบรม และ
ปฏิสัมพันธ๑แบบเป็นทางการและไมํเป็นทางการระหวํางบุคคลในองค๑กร (Koffman & Seng, 1993; 
Day, 1994) โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อค าถาม 4 ข๎อ ล าดับที่สาม คือ ความเกี่ยวพันกับการทดลอง
ธุรกิจแบบยืดหยุ่น (Flexible Business Experimentation Concern : FBE) จะวัดจากระดับ
ของผลงานด๎านนวัตกรรม วิธีการแก๎ป๓ญหาทางธุรกิจของพนักงานในป๓จจุบัน และอนาคตที่
ปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับเวลา (Shimizu & Hitt, 2004) โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อค าถาม 4 ข๎อ 
ล าดับที่สี่ คือ การตระหนักถึงความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced Managerial 
Commitment Awareness : AMC) จะวัดจากระดับของผลของกระบวนการพัฒนาองค๑กรของ
พนักงานที่จะชํวยให๎องค๑กรสร๎างรูปแบบการท างานใหมํด๎วยตัวเอง และเผชิญกับความท๎าทายใหมํๆ 
รวมทั้งการสํงเสริมการพัฒนาทักษะการสร๎างและถํายทอดความรู๎ซึ่งเป็นคุณคําพ้ืนฐาน (Stata, 1989; 
Garvin, 1993; Nonaka, 1994) โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อค าถาม 4 ข๎อ และล าดับสุดท๎าย คือ การ
ให้ความส าคัญในการปรับมุมมองระบบ (Adaptive System Perspective Emphasis : ASP) 
จะวัดโดยระดับของผลรวมของสมาชิกทั้งหมดขององค๑กร รํวมกันท าหน๎าที่ในลักษณะที่มีการ
ประสานงาน ตระหนักถึงความส าคัญของความสัมพันธ๑ที่อิงกับการแลกเปลี่ยนข๎อมูลและการบริการ
ของพนักงาน (Senge, 1990; Sinkula, 1994) โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อค าถาม 4 ข๎อ   
     3.2 ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร (Organizational Creativity : ORC) จะวัดจาก
ระดับของผลการพัฒนาความคิดของพนักงานที่มีทั้งความแปลกใหมํและเป็นประโยชน๑เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ๑ ขั้นตอนและกระบวนการในการท างาน (Amabile, 1979; Oldham & Cummings, 
1996) โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อค าถาม 4 ข๎อ 
     3.3 ความยืดหยุ่นขององค์กร (Organizational Flexibility : ORF) จะวัดจากระดับ
ผลการด าเนินงานขององค๑กรในการด าเนินการหรือตอบสนองได๎อยํางรวดเร็วในสภาพแวดล๎อมการ
แขํงขันที่เปลี่ยนแปลงตลอดจนตอบสนองกลยุทธ๑ใหมํๆ ในเชิงรุกตํอภัยคุกคามและโอกาสทางการ
ตลาดโดยไมํมีข๎อผูกมัด (Shimizu & Hitt, 2004) โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อค าถาม 4 ข๎อ 
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     3.4 นวัตกรรมองค์กร (Organizational Innovation : ORI) จะวัดจากระดับผลการ
ยอมรับอุปกรณ๑ ระบบ นโยบาย โครงการ กระบวนการ ผลิตภัณฑ๑ หรือบริการใหมํๆ แกํองค๑กร และ
ยอมรับวิธีการใหมํๆ ขององค๑กรในการจัดการธุรกิจในที่ท างานและในความสัมพันธ๑ระหวํางบริษัทกับ
ตัวแทนภายนอก (Damanpour, 1991; Cheung et al., 2006) โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อค าถาม 4 
ข๎อ 
 4. ตัวแปรควบคุม (Control Variables) 
     ตัวแปรควบคุม ประกอบด๎วย เงินลงทุนขององค์กร (Organizational Capital : 
OCP) จะวัดจากเงินหรือทรัพย๑สินที่ลงทุน องค๑กรที่มีเงินลงทุนสูงอาจจะมีอ านาจมากขึ้นในตลาดและ
มีข๎อได๎เปรียบด๎านต าแหนํงทางการตลาดมากกวําคูํแขํงที่มีเงินลงทุนต่ ากวําที่องค๑กร (Leiblein et al., 
2002) ดังนั้น เงินลงทุนขององค๑กรจะเป็นตัวแปรดัมมี่ (Dummy variable) ประกอบด๎วย 0 (เงิน
ลงทุนไมํเกิน 15,000,000 บาท) และ 1 (เงินลงทุนมากกวํา 15,000,000 บาท) และ อายุขององค์กร 
(Organizational Age : ORA) จะวัดจากจ านวนปีที่องค๑กรด าเนินธุรกิจอาหาร ซึ่งองค๑กรที่มี
ระยะเวลาในการด าเนินงานที่ยาวนานอาจจะมีอ านาจทางการตลาดมากกวําองค๑กรที่มีการด าเนินงาน
ที่สั้นกวํา (Baden-Fuller & Volberda, 1997) ดังนั้น อายุขององค๑กรจะเป็นตัวแปรดัมมี่ (Dummy 
variable) ประกอบด๎วย 0 (อายุไมํเกิน 15 ปี) และ 1 (อายุมากกวํา 15 ปี)   
 5. ค่าความเชื่อม่ัน และความเที่ยงตรง (Reliability and Validity) 
     ความเชื่อมั่น (Reliability) จะวัดจากคํา Cronbach alpha coefficients โดยจะต๎องมี
คํามากกวํา 0.70 (Hair et al., 2010) และในการทดสอบความเท่ียงตรงของข๎อมูลในแบบสอบถามจะ
ใช๎ Exploratory Factor Analysis (EFA) ในการวัด โดยคํา Factor loading ของแตํละตัวแปร
จะต๎องมากกวํา 0.50 โดย Cut-off score จะมากกวํา 0.40 (Nunnally & Bernstein, 1994) ตาราง
ที่ 1 จะแสดงผลของคํา Factor loadings และ Cronbach’s alpha coefficients ส าหรับ 
multiple-items scales ที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจากผลการทดสอบพบวํา คํา Factor loadings 
จะอยูํระหวําง 0.691 – 0.948 ซึ่งมากกวํา 0.50 (Nunnally & Bernstein, 1994) และคํา 
Cronbach’s alpha coefficients จะอยูํระหวําง 0.822 – 0.916 ซึ่งมากกวํา 0.70 (Hair et al., 
2010) จึงท าให๎เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยมีความเที่ยงตรงและนําเชื่อถือ 
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ตารางท่ี 1 Results of Measure Validation and Reliability  

Constructs 
Factor 

Loadings 

Cronbach’s 
Alpha 

Coefficient 
Continuous Open-mindedness Orientation (COM) 
Dynamic Shared-knowledge Focus (DSK) 
Flexible Business Experimentation Concern (FBE) 
Advanced Managerial Commitment Awareness (AMC) 
Adaptive System Perspective Emphasis (ASP) 
Organizational Creativity (ORC) 
Organizational Flexibility (ORF) 
Organizational Innovation (ORI) 
Organizational Success (ORS) 

0.691-0.879 
0.775-0.902 
0.763-0.893 
0.704-0.898 
0.843-0.909 
0.735-0.913 
0.875-0.938 
0.841-0.948 
0.817-0.896 

0.822 
0.863 
0.856 
0.840 
0.895 
0.870 
0.922 
0.916 
0.885 

 
6. สถิติที่ใช้ (Statistical Techniques) 

     ในการศึกษาครั้งนี้จะใช๎ Ordinary Least Squares (OLS) Regression ในการทดสอบ
สมมติฐาน โดย OLS Regression จะเหมาะสมตํอการใช๎ตรวจสอบความสัมพันธ๑ของสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 
(Hair et al., 2010) ในการศึกษาครั้งนี้จะมีรูปแบบความสัมพันธ๑ ดังตํอไปนี้ 
      Equation 1: ORC = 

∝1+ 1COM+  2DSK+  3FBE+  4AMC+  5ASP+  6OCP+  7ORA+ 1 

      Equation 2: ORF = ∝2+ 8COM+  9DSK+  10FBE+  11AMC+  12ASP+  13OCP 

                                            +  14ORA+ 2 

     Equation 3: ORI = ∝3+ 15COM+  16DSK+  17FBE+  18AMC+  19ASP+  20OCP 

                                            +  21ORA+ 3 

     Equation 4: ORS = ∝4+ 22COM+  23DSK+  24FBE+  25AMC+  26ASP+  27OCP 

                                            +  28ORA+ 4 

     Equation 5: ORF = ∝5+ 29ORC+  30OCP+  31ORA+ 5 

     Equation 6: ORI = ∝6+ 32ORC+  33OCP+  34ORA+ 5 

     Equation 7: ORS = ∝7+ 35ORC+  36ORF+  37ORI +  38OCP+  39ORA+ 7 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results and Discussion) 
 ตารางที่ 2 จะแสดงคําความสัมพันธ๑ของตัวแปรโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนาและเมทริกซ๑
ความสัมพันธ๑ส าหรับตัวแปรทั้งหมด โดยจะดูวํามีป๓ญหา multicollinearity หรือไมํ ซึ่งจากผล
การศึกษา ตัวแปรทั้งหมดจะมีคําความสัมพันธ๑ (Correlation coefficients) น๎อยกวํา 0.80 และคํา 
VIF (Variance Inflation Factors) น๎อยกวํา 10 จึงท าให๎ไมํเกิดป๓ญหา multicollinearity ของตัว
แปรอิสระในโมเดลนี้ (Hair et al., 2010) คํา VIF ที่ใช๎ในการตรวจสอบป๓ญหา multicollinearity 
ระหวํ างตั วแปรอิสระจะมีคํ าอยูํ ระหวํ า ง  1 .786 -2 .077 ต่ า  10  ดั งนั้ นจึ ง ไมํ เกิดป๓ญหา 
multicollinearity ในการศึกษาครั้งนี้ 
 
ตารางท่ี 2 Descriptive Statistics and Correlation Matrix 
Variables COM DSK FBE AMC ASP ORC ORF ORI ORS OCP ORA 

Mean 4.062 3.943 3.833 3.985 3.988 3.792 3.692 3.698 3.690 - - 
S.D. 0.499 0.610 0.619 0.564 0.592 0.601 0.637 0.715 0.689 - - 
COM 1           
DSK .714*** 1          
FBE .756*** .759*** 1         
AMC .741*** .728*** .716*** 1        
ASP .703*** .695*** .645*** .749*** 1       
ORC .616*** .679*** .559*** .572*** .689*** 1      
ORF .435*** .503*** .466*** .490*** .584*** .760*** 1     
ORI .578*** .649*** .620*** .540*** .625*** .787*** .685*** 1    
ORS .456*** .557*** .484*** .500*** .447*** .617*** .617*** .705*** 1   
OCP .012 .018 .061 .053 .011 .050 .093 .007 .063 1  
ORA .051 .109 .069 .111 .026 .051 .035 .017 .056 .068 1 

 
  *P<0.10, **P<0.05, ***P<0.01 
 

ตารางที่ 3 จะแสดงผลการวิเคราะห๑โดย OLS Regression ของความสัมพันธ๑ระหวํางแตํละ
ตัวแปร สามารถสรุปได๎ ดังนี้  

การมุ่งเน้นการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างต่อเนื่อง (COM) จะมีอิทธิพลเชิง

บวกอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติตํอ ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร (ORC) ( 1=0.168, p<0.05) แตํจะ

ไมํมีอิทธิพลตํอ ความยืดหยุํนขององค๑กร (ORF) ( 8= 0.095, p>0.10) นวัตกรรมองค๑กร (ORI) 

( 15= 0.052, p>0.10) และความส าเร็จขององค๑กร (ORS) ( 22= 0.008, p>0.10) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1a และปฏิเสธสมมติฐานที่ 1b-1d 



 
 47 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 การมุ่งเน้นการใช้ความรู้ร่วมกันเชิงพลวัต (DSK) จะมีอิทธิพลเชิงบวกอยํางมีนัยส าคัญทาง

สถิติกับ ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร (ORC) ( 2= 0.404, p<0.01) ความยืดหยุํนขององค๑กร 

(ORF) ( 9= 0.175, p<0.10) นวัตกรรมองค๑กร (ORI) ( 16= 0.307, p<0.01) และความส าเร็จของ

องค๑กร (ORS) ( 23= 0.378, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2a-2d 
 ความเกี่ยวพันกับการทดลองธุรกิจแบบยืดหยุ่น (FBE) จะมีอิทธิพลเชิงบวกอยํางมี

นัยส าคัญทางสถิติกับ นวัตกรรมองค๑กร (ORI) ( 17= 0.233, p<0.01) แตํจะไมํมีอิทธิพลตํอ ความคิด

สร๎างสรรค๑ขององค๑กร (ORC) ( 3= 0.068, p>0.10) ความยืดหยุํนขององค๑กร (ORF) ( 10= 0.084, 

p>0.10) และความส าเร็จขององค๑กร (ORS) ( 24= 0.060, p>0.10) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3c 
และปฏิเสธสมมติฐานที่ 3a,3b และ 3d 
   การตระหนักถึงความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการขั้นสูง (AMC) จะมีอิทธิพลเชิงบวกอยําง

มีนัยส าคัญทางสถิติตํอ ความส าเร็จขององค๑กร (ORS) ( 25= 0.165, p<0.10) แตํจะไมํมีอิทธิพลตํอ 

ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร (ORC) ( 4= 0.112, p>0.10) ความยืดหยุํนขององค๑กร (ORF) 

( 11= 0.038, p>0.10) และนวัตกรรมองค๑กร (ORI) ( 18= 0.124, p>0.10) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 4d และปฏิเสธสมมติฐานที่ 4a-4c 
 การให้ความส าคัญในการปรับมุมมองระบบ (ASP) จะมีอิทธิพลเชิงบวกอยํางมีนัยส าคัญ

ทางสถิติตํอ ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร (ORC) ( 5= 0.420, p<0.01) ความยืดหยุํนขององค๑กร 

(ORF) ( 12= 0.452, p<0.01) และนวัตกรรมองค๑กร (ORI) ( 19= 0.319, p<0.01) แตํจะไมํมี

อิทธิพลตํอความส าเร็จขององค๑กร (ORS) ( 26= 0.019, p>0.10) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 5a-
5c และปฏิเสธสมมติฐานที่ 5d  
 ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร (ORC) จะมีอิทธิพลเชิงบวกอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติตํอ 

ความยืดหยุํนขององค๑กร (ORF) ( 29= 0.759, p<0.01) และนวัตกรรมองค๑กร (ORI) ( 32= 0.789, 

p<0.01) แตํจะไมํมีอิทธิพลตํอความส าเร็จขององค๑กร (ORS) ( 35= 0.013, p>0.10) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 6a-6b และปฏิเสธสมมติฐานที่ 6c 
 ความยืดหยุํนขององค๑กร (ORF) จะมีอิทธิพลเชิงบวกอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติตํอ 

ความส าเร็จขององค๑กร (ORS) ( 36= 0.140, p<0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 7 และนวัตกรรม

องค๑กร (ORI) จะมีอิทธิพลเชิงบวกอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติตํอความส าเร็จขององค๑กร (ORS) ( 37= 
0.286, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 8 
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ตารางท่ี 3 Results of Regression Analysis 

Independent 
Variables 

Dependent Variables 
ORC 
(Eq1) 

ORF 
(Eq2) 

ORI 
(Eq3) 

ORS 
(Eq4) 

ORF 
(Eq5) 

ORI 
(Eq6) 

ORS 
(Eq7) 

COM 0.168** 
(0.080) 

0.095 
(0.096) 

0.052 
(0.086) 

0.008 
(0.099) 

   

DSK 0.404*** 
(0.080) 

0.175* 
(0.096) 

0.307*** 
(0.085) 

0.378*** 
(0.099) 

   

FBE 0.068 
(0.080) 

0.084 
(0.096) 

0.233*** 
(0.086) 

0.060 
(0.100) 

   

AMC 0.112 
(0.082) 

0.038 
(0.098) 

0.124 
(0.087) 

0.165* 
(0.101) 

   

ASP 0.420*** 
(0.075) 

0.452*** 
(0.089) 

0.319*** 
(0.080) 

0.019 
(0.093) 

   

ORC     0.759*** 
(0.044) 

0.789*** 
(0.042) 

0.013 
(0.082) 

ORF       0.140** 
(0.072) 

ORI       0.286*** 
(0.085) 

OCP 0.196 
(0.128) 

0.336** 
(0.153) 

0.010 
(0.136) 

0.188 
(0.158) 

0.217* 
(0.123) 

0.115 
(0.117) 

0.078 
(0.124) 

ORA 0.119 
(0.125) 

0.222 
(0.150) 

0.068 
(0.134) 

0.140 
(0.155) 

0.149 
(0.120) 

0.027 
(0.114) 

0.033 
(0.120) 

Adjusted R2 0.553 0.359 0.489 0.314 0.578 0.616 0.580 
Maximum VIF 3.279 3.279 3.279 3.279 1.808 1.808 3.791 

 *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01 
 
สรุป อภิปรายผล 
 ในป๓จจุบันภายใต๎สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยูํตลอดเวลา มีการแขํงขัน
ในระดับโลก ประกอบกับความซับซ๎อนในการแขํงขันที่มีเพ่ิมมากขึ้นทั่วโลก องค๑กรจึงมีความจ าเป็น
จะต๎องแสวงหากลยุทธ๑ที่แปลกใหมํและมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะน ามาชํวยให๎องค๑กรด าเนินงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดความได๎เปรียบทางการแขํงขัน ซึ่งกลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กร ก็เป็นอีก
หนึ่งกลยุทธ๑ที่มีความส าคัญในการด าเนินงานขององค๑กร เพราะเป็นกลยุทธ๑ที่จะชํวยปรับเปลี่ยน 
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ผลักดันองค๑กรได๎ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในป๓จจุบัน และยังสมารถท าให๎องค๑กรเกิดความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันอยํางยั่งยืน และอยูํรอดได๎ในอนาคต  

วัตถุประสงค๑หลักของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพ่ือศึกษากลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กรที่มีอิทธิพล
ตํอความส าเร็จขององค๑กร โดยใช๎ข๎อมูลจากธุรกิจอาหารในประเทศไทยจ านวน 220 แหํง ผล
การศึกษาแสดงให๎เห็นวํา การมุํงเน๎นการใช๎ความรู๎รํวมกันเชิงพลวัต (DSK) จะมีอิทธิพลเชิงบวกอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติกับทุกตัวแปร โดยเฉพาะอยํางยิ่งคือ ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร นวัตกรรม
องค๑กร และความส าเร็จขององค๑กร ที่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ท าให๎สรุปได๎วํา การ
มุํงเน๎นการใช๎ความรู๎รํวมกันเชิงพลวัตนั้นจะท าให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ที่จะน ามาซึ่งความยืดหยุํน
ขององค๑กร นวัตกรรมใหมํๆ ขององค๑กรและท าให๎องค๑กรประสบความส าเร็จในที่สุด โดยการมุํงเน๎น
การใช๎ความรู๎รํวมกันเชิงพลวัต จะเป็นการกระจาย การเผยแพรํ หรือการถํายโอนความรู๎ทั่วทั้งองค๑กร 
ผํานทางการประชุม การอภิปราย การฝึกอบรม และการปฏิสัมพันธ๑กันของบุคคลในองค๑กรทั้งที่เป็น
ทางการและไมํเป็นทางการ โดยการใช๎ความรู๎รํวมกันนี้จะเป็นการเรียนรู๎ขององค๑กรที่มีความส าคัญตํอ
ความส าเร็จขององค๑กรและความอยูํรอดขององค๑กร รวมทั้งการที่จะสามารถสร๎างทักษะใหมํๆ 
ความสามารถใหมํๆ ชํวยในการสร๎างสิ่งใหมํๆ น าไปสูํความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Koffman & 
Senge, 1993; Day, 1994; Argote, 1999; Brow & Duguid, 2001; Chirico, 2008)  

อีกหนึ่งตัวแปรที่มีความส าคัญตํอการด าเนินงานขององค๑กรคือ การให๎ความส าคัญในการปรับ
มุมมองระบบ (ASP) จะมีอิทธิพลอยํางมากตํอ ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร ความยืดหยุํนของ
องค๑กร และนวัตกรรมองค๑กร ซึ่งการให๎ความส าคัญในการปรับมุมมองระบบ จะเป็นการรวมสมาชิก
ขององค๑กรเข๎าด๎วยกัน กระท าในลักษณะการประสานงาน ตระหนักถึงความส าคัญของความสัมพันธ๑ที่
อยูํบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนข๎อมูลและการบริการ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความคิด ทักษะใหมํๆ รวมถึง
การพัฒนานวัตกรรมที่โดดเดํนภายในองค๑กร จะท าให๎บุคคลในองค๑กรมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค๑ขององค๑กร ชํวยสนับสนุนให๎เกิดการเรียนรู๎ภายในองค๑กรของบุคลากร และกลายเป็นการ
เรียนรู๎ขององค๑กร ท าให๎เกิดทักษะ ความคิดและวิธีการใหมํๆ น าไปสูํความส าเร็จขององค๑กร (Senge, 
1990; Sinkula, 1994; Hult & Ferrell, 1997; Grant, 1996)  

นอกจากนี้จะพบวํา ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กรจะท าให๎เกิดความยืดหยุํนขององค๑กร ซึ่ง
เป็นการกระท าหรือการตอบสนองอยํางรวดเร็วในสภาพแวดล๎อมทางการแขํงขันที่เปลี่ยนแปลงของ
องค๑กร และยังตอบสนองกับกลยุทธ๑ใหมํในลักษณะเชิงรุกตํอภัยคุกคาม และโอกาสทางการตลาดโดย
ปราศจากข๎อผูกมัด พร๎อมทั้งยังสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมตํางๆ ขององค๑กรและ
เป็นหนึ่งในกลยุทธ๑ที่ชี้น าการด าเนินการขององค๑กรที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวและประสบ
ความส าเร็จ (Shimizu & Hitt, 2004; Nadkarni & Naraynan, 2007)  
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ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กรยังกํอให๎เกิดนวัตกรรมองค๑กร ซึ่งจะเป็นกระบวนการ ระบบ 
โปรแกรม ผลิตภัณฑ๑ หรือบริการใหมํๆ ที่สร๎างหรือซื้อมาใช๎ในองค๑กร และเป็นวิธีการใหมํๆ ของ
องค๑กร นวัตกรรมจะเป็นผลของการตอบสนองของการเพ่ิมขึ้นของความรู๎และการด าเนินงาน 
นวัตกรรมองค๑กรจะเป็นกระบวนการที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็นกลยุทธ๑ที่ใช๎ในการ
บรรลุความได๎เปรียบทางการแขํงขัน และท าให๎องค๑กรประสบความส าเร็จในที่สุด (Damanpour, 
1991; Cheung et al., 2006; Branzei & Vertinsky, 2006; McAdam & McClelland, 2002)  

ท๎ายที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้พบวํา เงินลงทุนขององค๑กรเป็นป๓จจัยส าคัญตํอ ความยืดหยุํน
ขององค๑กร โดยเงินลงทุนจะวัดจากเงินหรือทรัพย๑สินที่น ามาลงทุน ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตจึงควร
มุํงเน๎นให๎ความส าคัญกับเงินลงทุนขององค๑กรที่มีสํวนในผลการด าเนินงานขององค๑กร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน๑ทั้งในภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลในการใช๎เป็นเครื่องมือใน
การตัดสินใจของผู๎น ารัฐบาล กรรมการผู๎จัดการหรือหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ในการพัฒนากลยุทธ๑การเรียนรู๎
ขององค๑กรด๎วยการบํงชี้ถึงป๓จจัยภายในที่มีความส าคัญตํอการด าเนินงาน ในสภาพแวดล๎อมที่มีการ
แชํงขันระดับโลก กลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กร ถือเป็นกุญแจส าคัญในการสนับสนุนให๎องค๑กรตํางๆ 
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน และท าให๎ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจาก
การศึกษาในครั้งนี้พบวํา มิติของกลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กรที่จะสํงผลให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ของ
องค๑กร ความยืดหยุํนขององค๑กร นวัตกรรมองค๑กร และความส าเร็จขององค๑กร คือ การมุํงเน๎นการใช๎
ความรู๎รํวมกันเชิงพลวัต เนื่องจากการแชร๑ความรู๎ ใช๎ความรู๎รํวมกัน จะชํวยท าให๎องค๑กรเกิดความรู๎
ใหมํๆ ทักษะใหมํๆ น าไปสูํการมีความคิดสร๎างสรรค๑ มีความยืดหยุํน มีนวัตกรรมใหมํๆ สํงผลให๎
องค๑กรประสบความส าเร็จในที่สุด นอกจากนี้ยังมีการให๎ความส าคัญในการปรับมุมมองระบบ ที่เป็น
อีกหนึ่งมิติที่มีความส าคัญตํอกลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กร ที่จะชํวยท าให๎องค๑กรเกิดความคิด
สร๎างสรรค๑ เกิดความยืดหยุํน และเกิดนวัตกรรมองค๑กรที่แปลกใหมํ ท าให๎องค๑กรประสบความส าเร็จ 
และได๎เปรียบทางการแขํงขันในตลาดเดิมและตลาดใหมํ งานวิจัยในอนาคตควรให๎ความส าคัญใน
การศึกษาในบริบทที่แตกตําง ในอุตสาหกรรมที่แตกตําง เพ่ือจะได๎มีกลยุทธ๑ใหมํๆ ในบริบทใหมํๆ ใน
การที่จะน าไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอองค๑กรตํอไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาการผลักดันการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อม ในยุค Thailand 4.0 เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary research)  เพ่ือค๎นหาค าตอบวําการผลักดันการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อมยุค Thailand 
4.0 มีแนวทางอยํางไรโดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากต ารา หนังสือ รายงานการสืบค๎นทาง
อินเทอร๑เน็ตแล๎วน าเสนอผลการศึกษาในเชิงวิเคราะห๑ และสังเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎ ผลการศึกษาพบวํา
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให๎เป็นไปตามกลไกท่ีเหมาะสมเข๎ากับยุค  Thailand 4.0 เป็นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด๎วยนวัตกรรม (Drive the economy with innovation) โดยคาดหวังวําจะชํวย
ผลักดันให๎ประเทศไทยหลุดพ๎นกับดักทั้งหลายและวิกฤตที่เคยเจอมาตลอดได๎ และเป็นการปรับเปลี่ยน
การรอคอย การชํวยเหลือจากรัฐอยูํตลอดเวลา เป็น Smart enterprises และ Startupหรือบริษัท
เกิดใหมํที่มีศักยภาพสูง โดยการน าเอานวัตกรรมเข๎ามาชํวย เพ่ิมจุดแข็งและคุณคําให๎ธุรกิจ ในแงํของ
การบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อมจะต๎องมีการแสดงสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมรวมไปถึงผลการ
ปฏิบัติงานด๎านสิ่งแวดล๎อมขององค๑กร ที่สามารถสื่อให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องขององค๑กรได๎รับรู๎ถึงต๎นทุน
และหนี้สินที่เก่ียวข๎องกับและความรับผิดชอบตํอสังคมที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม อันจะชํวยให๎ธุรกิจตระหนัก
ถึงความส าคัญ และหานวัตกรรมหรือวิธีการประยุกต๑ใช๎ให๎ดีขึ้นตํอไป ดังนั้นในยุค Thailand 4.0  การ
ผลักดันการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อม จ าเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือคือภาครัฐเป็นตัวหนุนเสริมซึ่งกันและ
กัน ในการรํวมผลักดันทิศทางการท างานอยํางเป็นรูปธรรม โดยอาศัยทฤษฎีกบกระโดด เพราะตํางมี
เปูาหมายรํวมกันคือเพ่ือประโยชน๑ตํอสังคมอยํางยั่งยืน  
ค าส าคัญ: การผลักดันการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อมยุคThailand 4.0 
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Abstract 
 The study of environmental accounting promotion in the Thailand era 4.0 is a 
documentary research.To find out how to drive environmental accounting for 
Thailand 4.0 era. By collecting information from the textbook, the Internet search 
report, and presenting the results of the studyand synthesize information. The study 
found that driving the Thai economy to the appropriate mechanism with Thailand's 
4.0 era was driving the economy with innovation. It is expected that this will help 
push Thailand out of all the traps and crises that have come across. And to change 
the waiting.state aid is always smart enterprises and startup or high-potential 
emerging companies. In terms of environmental accounting, information about the 
environment, including the environmental performance of the organization, must be 
provided. It can communicate to the stakeholders of the organization about the 
costs and liabilities associated with it, and the social responsibility for the 
environment. This will help the business realize its importance and in the era of 
Thailand 4.0, the push for accounting for the environment The need for cooperation 
is that the government is supporting each other. To work in a concrete direction 
based on frog jump theory. They have a common goal: to benefit society 
sustainably. 
Keywords:  Enabling, Environmental Accounting, Thailand 4.0 

บทน า 

          ความเป็นมาของยุค Thailand 4.0 เริ่มต๎นที่ Thailand 1.0 เป็นการเน๎นการลงทุนทางภาค
เกษตรกรรม เชํน การปศุสัตว๑  พืชไรํ พืชสวน สํวนการสํงออกจะเป็นไม๎สัก ดีบุก แรํธาตุตํางๆ ตํอมา
เป็นยุค Thailand 2.0 ที่มุํงเน๎นอุตสาหกรรมเบา แตํนิยมใช๎แรงงานจ านวนมากแทน  เชํน 
เครื่องนุํงหํม   รองเท๎า  กระเป๋า  เครื่องประดับเป็นต๎น ป๓จจุบันนี้คือยุค Thailand 3.0 ซึ่งเป็นยุคของ
อุตสาหกรรมหนักและการสํงออก มีการลงทุนจากตํางประเทศมากขึ้น ใช๎เทคโนโลยีสูงขึ้น เน๎นเรื่อง
ชิ้นสํวนยานยนต๑ แผงวงจรไฟฟูาที่ซับซ๎อนยิ่งขึ้น และการลงทุน มีการขยับไปลงทุนในตํางประเทศ 
ขณะเดียวกันเนื่องจากยุค Thailand 3.0 ที่ด าเนินการกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ท าให๎รายได๎ประเทศ
อยูํในระดับปานกลางและไมํสามารถขยับหนีไปจากจุดนี้ได๎ กลําวคือเมื่อ 50 ปีกํอน ชํวง พ.ศ.2500-
2536 เศรษฐกิจของไทยมีการเติบโตอยํางมากถึงระดับ ร๎อยละ7-8ตํอปี แตํหลังจาก พ.ศ.2537 เป็น
ต๎นมาจนถึงป๓จจุบัน เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นเพียงร๎อยละ 3-4ตํอปีเทํานั้น นอกจากนั้นยังมีเรื่อง ‘ความ
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เหลื่อมล้ าด๎านความร่ ารวย’และ ‘ความไมํสมดุลในการพัฒนา’ ซึ่งสองประเด็นหลักนี้ท าให๎รัฐบาลต๎อง
หันมาใสํใจ เรํงพัฒนาปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจกัน เพ่ือให๎ประเทศไทยก๎าวข๎ามจาก Thailand 3.0 
ไปสูํ Thailand 4.0 ให๎ได๎ภายใน 3ถึง 5 ปีนี้ และการรับรู๎ถึงวิกฤตในครั้งนี้มีการฝากความหวังไว๎ที่ ยุค 
Thailand 4.0 โดยคาดหวังวําจะชํวยผลักดันให๎ประเทศไทยหลุดพ๎นกับดักทั้งหลายและวิกฤตที่เคย
เจอมาตลอดได๎ ซึ่งยุคThailand 4.0 นี้เป็นการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด๎วยนวัตกรรม’( Drive the 
economy with innovation)  คือเปลี่ยนจากที่แตํกํอนประเทศไทยลงมือท ามาก แตํได๎ผลตอบแทน
น๎อย เปลี่ยนมาเป็น ลงมือท าน๎อย แตํได๎ผลตอบแทนมหาศาล โดยการเอาความคิดสร๎างสรรค๑เป็น
แรงผลักดัน และน านวัตกรรมเข๎ามาชํวย เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎าไปสูํการบริการมากขึ้น(Marr, 
Bernard,2018) 

ถ๎าพิจารณาวํา Thailand 4.0ในด๎านผลิตภัณฑ๑เป็นการเน๎น  New S-Curve หรือ การพัฒนา
เปลี่ยนแปลงใช๎เทคโนโลยีใหมํ ๆ ซึ่งก็คล๎าย ๆ กับการ Disruptive คือเข๎ามาพัฒนาสินค๎าที่มีอยูํแล๎ว
ให๎ดียิ่งขึ้น และล๎มล๎างพฤติกรรม หรือพลิกโฉมผลิตภัณฑ๑ใหมํๆเหมือนอยํางเชํน ฟิล๑ม Kodak ที่เคย
รุํงเรืองอยูํอดีตในที่สุดบริษัทยักษ๑ใหญํรายนี้จะถูกคลื่นลูกใหมํอยํางเทคโนโลยีดิจิทัลเข๎ามาแทนที่ ต๎อง
ล๎มหายไปจากความทรงจ าของเด็กรุํนใหมํ ท าให๎ยุคสมัยนี้คนอาจจะไมํรู๎จักกับ Kodak แตํรู๎จักกับ
กล๎องดิจิทัลยี่ห๎อที่มีชื่อเสียง อยํางอ่ืนแทน โจทย๑ที่ส าคัญของ New S-Curve คือจะเคลื่อนย๎ายไป
เทคโนโลยีใหมํเมื่อไหรํ หรือจะไปป๓กหลักกับเทคโนโลยีไหนดี และจะเปลี่ยนแปลงมันไปอยํางไร และ
สุดท๎าย เมื่อไหรํควรจะปรับตัวไปยังเทคโนโลยีใหมํนั้น (ธนาคารกรุงเทพ ,2559) 

ถ๎าพิจารณาในมิติของการเปลี่ยนแปลง วิธีการ (Method) ที่ เกี่ยวข๎องกับนวัตกรรม
(Innovation)ถือเป็นเรื่องส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เมื่อปรับสูํบริบทของประเทศไทย ที่มี
สัดสํวนการท าเกษตรกรรมคํอนข๎างสูง การเปลี่ยนแปลงในสํวนเกษตรกรรมจึงเกิดขึ้น โดยเปลี่ยนจาก
การท าเกษตรแบบธรรมดา ให๎เป็นเกษตรสมัยใหมํ หรือ Smart farming สิ่งส าคัญคือจะท าอยํางไรให๎
เกิดความสมดุลในการผลิต ให๎ความต๎องการซื้อและขายพอดีหรือเหมาะสม รวมถึง ต๎องชํวยกันคิดวํา
ผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือสามารถน าไปแปรรูปเปลี่ยนเป็นอะไรที่มีคนต๎องการได๎บ๎าง รวมถึง
ผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) ก็ต๎องเปลี่ยนแปลงตัวเองเชํนกัน จาก SME หรือวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอม (Small and Medium Enterprise: SME ) ที่ต๎องรอคอยการชํวยเหลือจากรัฐอยูํ
ตลอดเวลา เป็น Smart enterprises และ Start up หรือบริษัทเกิดใหมํที่มีศักยภาพสูง โดยการ
น าเอานวัตกรรมเข๎ามาชํวย เพ่ิมจุดแข็งและคุณคําให๎ธุรกิจ รวมไปถึงสมัยกํอนอาจจะขาดแคลน
คุณภาพแรงงาน มีแตํแรงงานทักษะต่ า ไมํมีความรู๎พ้ืนฐานเพียงพอ ก็เป็นอีกสิ่งที่ต๎องปรับเปลี่ยน 
สร๎างพ้ืนฐานความรู๎ ความเชี่ยวชาญ ให๎แกํแรงงานของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงสุดท๎ายคือ การ
พลิกโฉมใหมํของการบริการ อาจต๎องเปลี่ยนแปลง จากที่เคยแคํบอกตํอกันไปปากตํอปาก (Word of 
mouth) มีคนกดไลค๑จ านวนมาก ( Hit light) ก็คิดวําบริการนั้นดีมาก แตํควรปรับเปลี่ยนให๎ดียิ่งขึ้น 
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เชํน อาจต๎องน าเรื่องมาตรฐานเข๎ามา เพ่ือให๎กลายเป็น การเพ่ิมคุณคําหรือบริการ( High value 
services)ต๎องมีการรับรอง มีการตรวจสอบเพ่ือให๎มีความนําเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ เชํน บริการ
นวด ( Massage) ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพบริการที่มีมากในประเทศไทย อาจต๎องมีการตรวจสอบและ
ผํานการรับรองเพ่ือแลกกับคุณภาพที่ได๎มาตรฐาน  
สํวนรัฐบาลก็ก าลังพยายามที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให๎เป็นไปตามกลไกที่เหมาะสมเข๎ากับ
ยุค  Thailand 4.0 หน๎าที่ของทุกคนในฐานะประชาชนชาวไทย ผู๎ประกอบการ หรือ SME ก็สามารถ
เตรียมตัวให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้นได๎ โดยอันดับแรกเลยคือเรื่องของ
เทคโนโลยีที่ควรใช๎ให๎เป็น อันเนื่องจากโลกป๓จจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ในมิติที่
ดี นําสนใจคือชํวยให๎การด าเนินชีวิตงํายขึ้น ต๎องหมั่นพิจารณาอยูํเสมอวํามีอะไรที่ตรงกับบริบทของ
เรา ขององค๑กร ของชุมชน เพ่ือให๎การพัฒนาเป็นไปได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น เรื่องทัศนศึกษา แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ หรือเยี่ยมชมงานที่ตํางประเทศก็เชํนกัน เพราะลูกค๎าในอนาคตอาจมาจากหลากหลายประเทศ
ทั่วโลก การติดตํอ มารยาท ธรรมเนียมการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งส าคัญ ถ๎าองค๑กรหรือบริษัทไมํมีคนพูด
ภาษาอังกฤษได๎ สํงอีเมล๑มาก็ไมํสามารถตอบกลับได๎ ก็ท าให๎เสียโอกาสในการท าธุรกิจไปได๎อยํางนํา
เสียดาย และสุดท๎ายเรื่องของการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม เพราะสภาพป๓จจุบัน สภาพแวดล๎อมมีป๓ญหา 
และคนในสมัยนี้ใสํใจในสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น หากมีสินค๎าที่คุณสมบัติเหมือนกัน ราคาใกล๎เคียงกัน 
สินค๎าที่อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมจะสามารถจับใจลูกค๎าได๎มากกวํา นั่นคือกระแสความรับผิดชอบตํอสังคม
ของธุรกิจ เป็นตัวชี้วัดความอยูํรอดและยั่งยืนของธุรกิจอยํางไมํเคยล๎าสมัย ดังนั้นการผลักดันการบัญชี
เพ่ือสิ่งแวดล๎อม ในยุค Thailand 4.0 จึงเป็นการสะท๎อนจึงเป็นการให๎ความส าคัญกับการบัญชีที่
เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล๎อมได๎มากยิ่งขึ้น 

ในแงํความรับผิดชอบตํอสังคมผู๎บริหารของกิจการที่เป็นสากลยอมรับวําผู๎ถือหุ๎น หรือผู๎ลงทุนไมํใชํ
กลุํมผู๎มีสํวนได๎เสียเพียงกลุํมเดียวในกิจการแตํยังรวมถึงกลุํมอ่ืนๆ ด๎วย และยังยอมรับวําตัวเลขก าไร
และสํวนประกอบของก าไรไมํใชํจุดมุํงเน๎นเบื้องต๎นของการรายงานทางการเงินเทํานั้น การบัญชีเพ่ือ
สิ่งแวดล๎อมหรือการบัญชีตามความรับผิดชอบตํอสังคมจึงเข๎ามามีบทบาทในการรายงานและน าเสนอ
ข๎อมูล เชํน การเปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับพนักงาน การบัญชีสิ่งแวดล๎อม และงบมูลคําเพ่ิม เป็นต๎น ดังนั้น
จึงเป็นประเด็นที่นําสนใจวํา การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อม ในยุค Thailand 4.0 เป็นอยํางไร 
 
วัตถุประสงค์ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research)  เพ่ือค๎นหาค าตอบ
วําการผลักดันการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อมยุค Thailand 4.0 มีแนวทางอยํางไร 
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ขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้  มีขอบเขตตัวแปร คือ การผลักดันการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อม ในยุค 

Thailand 4.0 โดยอาศัยข๎อมูลจากแหลํงทุติยภูมิ จากเอกสารที่เกี่ยวข๎อง โดยใช๎ระยะเวลาศึกษา 
ประมาณ 6 เดือน คือ   ตั้งแตํ มกราคม –มิถุนายน 2561 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) เป็นการส ารวจสภาพ
เรื่องการผลักดันการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อม ในยุค Thailand 4.0  โดยอาศัยการวิเคราะห๑ข๎อมูลจาก
เอกสาร สิ่งพิมพ๑ รวมทั้งข๎อมูลในรูปแบบตํางๆ ที่มีนักวิชาการได๎บันทึกหรือตีพิมพ๑เผยแพรํไว๎ และการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงค๎นคว๎า ซึ่งรวบรวมข๎อมูลตํางๆไว๎ ในการน าเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
จะน าเสนอในรายละเอียดของผลการวิจัย ในลักษณะการบรรยาย เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจใน
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย  

 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเรื่องการผลักดันการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อม ในยุค Thailand 4.0 มีรายละเอียด
ประกอบด๎วย  6 ประเด็น ดังนี้  

1.ธุรกิจยุค Thailand 4.0:ความหมายและตัวชี้วัด 
2.การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อม  
3.ประสิทธิผลของการบัญชีสิ่งแวดล๎อม 
4.การบัญชีสิ่งแวดล๎อมกับการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล๎อม  
5.ป๓จจัยแหํงความส าเร็จในการประยุกต๑ใช๎บัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อม  
6.การผลักดันการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อม ยุค Thailand 4.0 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ธุรกิจยุค Thailand 4.0: ความหมายและตัวชี้วัด 
ธุรกิจยุค Thailand 4.0  หมายถึง เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ได๎แกํ(Hermann, 

Pentek, Otto, 2016; Kagermann, . Wahlster and J. Helbig, , 2013) ซึ่งประกอบด๎วย 
1.เปลี่ยนจากการผลักดันสินค๎าโภคภัณฑ๑ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม 
2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรมไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี 

และความคิดสร๎างสรรค๑ 
3.เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎น ภาคบริการมากข้ึน 
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เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

            ดังนั้นลักษณะธุรกิจยุค Thailand 4.0   จะ สร๎างสิ่งที่เรียกวํา " Smart business หรือ 
ธุรกิจอัจฉริยะ"โดยมีตัวชี้วัดของการประกอบธุรกิจยุค Thailand 4.0 ดังนี้  คือ 

ตัวชี้วัดของการประกอบธุรกิจยุค Thailand 4.0ถึงแม๎วําการด าเนินธุรกิจยุค Thailand 4.0 
จะเน๎นสินค๎าเชิงนวัตกรรม การขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยีและความคิดสร๎างสรรค๑ รวมถึงการเน๎นภาค
บริการมากขึ้น แตํการสะท๎อนความส าเร็จหรือตัวชี้วัดของการประกอบธุรกิจยุค Thailand 4.0 คือ
 1. กระแสเงินสด  

กระแสเงินสด  หมายถึง จ านวนเงินสดที่ได๎รับและจํายออกจากกิจการในชํวงเวลาหนึ่ง โดย
เมื่อมีเงินสดเข๎ามา จะบันทึกเป็นกระแสเงินสดแดนบวก และเมื่อจํายเงินสดออกไปจะบันทึกเป็น
กระแสเงินสดแดนลบ โดยใช๎เทคโนโลยีในการบันทึกกระแสเงินสด เชํน การใช๎  Application 
performance dashboard เป็นการเน๎นภาพรวมของกระแสเงินสดที่แสดงถึงการบันทึกรายการเงิน
เข๎าและเงินออกโดยละเอียดตลอดชํวงเวลาที่ก าหนด ซึ่งข๎อมูลส าคัญนี้เป็นข๎อมูลที่จะชํวยให๎เข๎าใจได๎
วําอะไรคือตัวการที่ท าให๎กระแสเงินสดอยูํในแดนบวกหรือแดนลบ และต๎องวางแผนปรับเปลี่ยน
อะไรบ๎างเพื่อให๎ธุรกิจเติบโตตํอไปได๎อยํางยั่งยืน 
 2. รายรับจากการขาย  

รายรับจากการขาย  หมายถึง รายรับจากคําสินค๎าและบริการ ที่ลูกค๎าซื้อสินค๎าจากกิจการ
ลบกับรายจํายจากการคืนสินค๎าหรือสินค๎า ที่ไมํได๎จัดสํง ผู๎ประกอบการควรจะติดตามรายรับจากการ
ขายเป็นประจ าทุกเดือนหรือทุกไตรมาส เนื่องจากเป็นข๎อมูลที่มีความส าคัญตํอการวางแผนกลยุทธ๑
เพ่ือให๎พร๎อมรับมือกับชํวงเดือนที่ยอดขายลดลง และใช๎เทคโนโลยีเข๎าชํวย เชํน แดชบอร๑ดรายรับ 
หรือแดชบอร๑ดวิเคราะห๑ยอดขาย จะมีประโยชน๑อยํางมากในขั้นตอนการดึงข๎อมูล ที่มีความส าคัญตํอ
ธุรกิจ โดยข๎อมูลเหลํานี้จะรวมไปถึง การเติบโตของรายรับจากการขาย ลูกค๎าที่มียอดซื้อสูงและ
พนักงานที่มีศักยภาพ เงินทุนหมุนเวียน และโอกาสของ Win Rate 
 3. ก าไรสุทธิและก าไรขั้นต๎น  
 ก าไรสุทธิและก าไรขั้นต๎น  หมายถึง เงินที่ใช๎จํายไปสามารถคืนก าไรให๎กับกิจการอยํางคุ๎มคํา
หรือไมํ  การที่ทราบก าไรขั้นต๎นและก าไรสุทธินั้นมีความส าคัญเป็นอยํางยิ่ง เพราะข๎อมูลดังกลําวจะ
สํงผลตํอประสิทธิผลของธุรกิจ ก าไรขั้นต๎นจะแสดงให๎เห็นวําต๎นทุนการผลิตสูงกวํารายรับของกิจการ
หรือไมํ ในขณะที่ก าไรสุทธิจะชี้ให๎เห็นถึงระดับ ของความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ 

4. ความภักดีของลูกค๎าและการรักษาฐานลูกค๎า  
  ความภักดีของลูกค๎าและการรักษาฐานลูกค๎า หมายถึง ฐานลูกค๎าที่มีความภักดี เป็นป๓จจัย
ส าคัญเพ่ือความยืนหยัดของธุรกิจ  ซึ่งความภักดีของลูกค๎าที่มีคํามากกวํา กลยุทธ๑ทางการตลาดที่สวย
หรู เนื่องจากลูกค๎าที่มีความพึงพอใจจะมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจของลูกค๎ารายอ่ืนๆ อีกทั้งยังสามารถ
ชํวยสร๎างชื่อ และความนําเชื่อถือให๎กับธุรกิจได๎เป็นอยํางดี ในการวัดความภักดีและการรักษาฐาน

https://www.maptive.com/7-important-metrics-measure-business/
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ลูกค๎าถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน๑ เนื่องจากข๎อมูลเหลํานี้จะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือที่ชํวยตอบค าถามวํา คุณมี
คําใช๎จํายในการสร๎างการรับรู๎ของสาธารณชนอยูํที่เทําใด โดยคําใช๎จํายบางสํวน ก็คือคําใช๎จํายในการ
ส ารวจความคิดเห็นของลูกค๎า ข๎อเสนอแนะโดยตรง และการศึกษาวิเคราะห๑เกี่ยวกับการซื้อ 
 5. มูลคําระยะยาวของลูกค๎า และต๎นทุนการสร๎างฐานลูกค๎า  
  มูลคําระยะยาวของลูกค๎า (Customer Lifetime Value:CLV) หมายถึง คําประมาณการ
ของรายได๎ที่เกิดจากลูกค๎าหนึ่งรายในชํวงตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ๑ในฐานะของลูกค๎า  ซึ่งค า
วําระยะเวลาของความสัมพันธ๑นั้นอาจจะเป็นตัวเลขที่ตอบได๎ยากและมีความแตกตํางกันในแตํละ
รูปแบบธุรกิจ ยกตัวอยํางเชํน ลูกค๎า Starbucks อาจจะมี Customer lifetime 20 ปี เพราะลูกค๎า
มักจะซื้อเป็นประจ าและซื้ออยํางตํอเนื่อง ซึ่งแตกตํางจากบางธุรกิจที่อาจจะเป็นสินค๎าที่มีการซื้อใช๎
งานเพียงไมํก่ีครั้งตํอคน Customer lifetime ก็จะสั้นกวํา เป็นต๎น 
             สํวนต๎นทุนในการสร๎างฐานลูกค๎าใหมํ หมายถึง ต๎นทุนการได๎มาซึ่งลูกค๎า(Customer 
Acquisition Cost: CAC) การจะได๎ลูกค๎าสักทํานมานั้นคํอนข๎างยากเย็นในยุคการแขํงขันที่รุนแรง 
ดังนั้นธุรกิจจึงควรวิเคราะห๑ความสามารถของตนในการได๎มาซึ่งลูกค๎าตํอราย หรือ ที่เรียกวํา 
“Customer Acquisition Cost (CAC)” เพ่ือประกอบการตัดสินใจอยูํเสมอ 
               วิธีค านวณ CAC คือน า “ต๎นทุนทางการตลาด และการขาย” เชํน คําโฆษณา
ประชาสัมพันธ๑ คําจัดอีเว๎นท๑การตลาด คําจ๎างพนักงานขาย เป็นต๎น มา “หารด๎วยจ านวนลูกค๎าที่
เกิดขึ้นในชํวงเวลาเดียวกันนั้น” ก็จะได๎ตัวเลข CAC ซึ่งข๎อมูลที่ได๎มีความส าคัญอยํางยิ่งที่จะชํวยให๎
ผู๎บริหารเห็น ความสามารถของฝุายการตลาดในการดึงดูดลูกค๎า การวางแผนต๎นทุนเพ่ือการ
เจริญเติบโตของบริษัท และความค๎ุมคําของการลงทุนทางการตลาด และการขาย แตํข๎อมูลใน CAC ที่
เหมาะสมนั้นแตกตํางกันไปในแตํละอุตสาหกรรม โดยปกติแล๎วใน “อุตสาหกรรมที่ลูกค๎ามีอ านาจซื้อ
มาก CAC ก็จะสูงมาก” เป็นเงาตามตัว อยํางไรก็ดีองค๑กรสามารถ “เทียบ CAC ของตนเองในแตํละ

ชํวงเวลา” เพ่ือพิจารณาการพัฒนา หรือความถดถอยของความสามารถทางการตลาดได๎ เชํน ถา้ CAC
สูงขึ้นเรื่อยๆ ก็ถือวําเป็นสัญญาณให๎ผู๎บริหารต๎องคิดหาทางลดต๎นทุนการตลาด เพ่ิมราคา หรือหา
ลูกค๎าให๎เกํงข้ึน 
            สรุป ธุรกิจที่ก าลังเติบโตจะต๎องศึกษาให๎ถํองแท๎เพ่ือให๎สามารถประเมินได๎วําธุรกิจก าลัง
เดินหน๎าไปในทิศทางที่ถูกต๎องหรือไมํ ดังนั้นส าหรับเจ๎าของธุรกิจทุกประเภท ตัวชี้วัดนี้ถือเป็นกุญแจ
ดอกส าคัญที่จะชํวยไขความกระจํางได๎วํากิจการต๎องจํายเงินจ านวนเทําไรในการหาลูกค๎าใหมํ และ
ชํวงเวลาใดคือชํวงที่เหมาะสมในการสร๎างฐานลูกค๎าใหมํ อันเนื่องมาจากธุรกิจยุค  Thailand 4.0 
ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ด๎วยเทคโนโลยี จึงต๎องอยูํรอดได๎ในระยะสั้น คือสร๎าง
ความสามารถในก าไร ทั้งกระแสเงินสดรับ และก าไรสุทธิก าไรขั้นต๎น และความสามารถในการเข๎าถึง
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ลูกค๎า สร๎างฐานลูกค๎า สร๎างความคุ๎มคําในการลงทุนทางการตลาดที่เข๎าถึงลูกค๎าอยํางรวดเร็ว ทันที 
ทันเวลา  
 
การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม  
 การบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อม (Environmental accounting) หมายถึงหลักการบัญชีที่จะต๎องมี
การแสดงสารสนเทศท่ีเกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมรวมไปถึงผลการปฏิบัติงานด๎านสิ่งแวดล๎อมขององค๑กร 
ที่สามารถจะสื่อให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องขององค๑กรได๎รับรู๎ถึงต๎นทุนและหนี้สินที่เกี่ยวข๎องกับและความ
รับผิดชอบตํอสังคมที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม ชํวยให๎ธุรกิจตระหนักถึงความส าคัญ และหาวิธีการประยุกต๑ใช๎
ให๎ดีขึ้นตํอไป เพ่ือประโยชน๑ตํอธุรกิจและสังคมรอบข๎าง  

ลักษณะของการบัญชีสิ่งแวดล๎อม เนื่องจากระบบการบัญชีที่มีอยูํในป๓จจุบัน แสดงเฉพาะ
รายการทางเศรษฐกิจที่สามารถวัดเป็นตัวเงินเทํานั้น ท าให๎ผู๎ใช๎งบการเงินไมํทราบข๎อมูลผลการ
ปฏิบัติงานของกิจการที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารสิ่งแวดล๎อม ทั้งนี้เพราะตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles: GAAP) นั้นไมํสามารถบันทึกรายการเหลํานี้
ได๎ แตํในฐานะที่ระบบบัญชีเป็นระบบข๎อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญของฝุายบริหารก็ควรจะเปิดเผย
ผลกระทบตํางๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมของกิจการเมื่อพิจารณาลักษณะ
ของระบบบัญชีสิ่งแวดล๎อมตามแนวคิดที่เสนอข๎อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมแล๎วสรุปได๎วําระบบบัญชี
สิ่งแวดล๎อมควรจะมีลักษณะดังนี้  
(ดวงมณี โกมารทัต , 2541, น.3) 

1. เป็นระบบบัญชีที่เปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม เชํน การรายงานเกี่ยวกับ
ต๎นทุนและคําใช๎จํายในการด าเนินงานในสํวนที่เกี่ยวกับการได๎มาและใช๎ ไปของทรัพยากรการผลิต
พลังงาน ภาชนะหีบหํอ การน าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ๑ตํางๆ มาใช๎งานคําใช๎จํายบ ารุงรักษาดินที่
เสื่อมสภาพจากสารพิษและสิ่งปนเปื้อน คําใช๎จํายทางกฎหมาย และภาระหนี้สินตํางๆ ที่กิจการต๎อง
จํายในป๓จจุบัน  
 2. เป็นระบบบัญชีที่สามารถระบุถึงผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม ซึ่งอาจท าลายภาพพจน๑หรือ
ชื่อเสียงของกิจการฝุายบริหารได๎ทราบรายละเอียดดังกลําวนี้ จะสามารถปรับปรุงแก๎ไขป๓ญหาได๎
ทันเวลา โดยการจัดให๎มีการลงทุนด๎านสิ่งแวดล๎อม (Environmentalinvestmentproject) ซึ่งจะ
น าไปสูํการวิเคราะห๑และประเมินโครงการลงทุน ( Investment appraisal หรือCapital) มีการ
พิจารณารายได๎ ต๎นทุน อัตราสํวนลด และอัตราความเสี่ยงในระยะเวลาตํางๆ รวมทั้งประเมินคํา
สินทรัพย๑และภาระหนี้สินที่ไมํแนํนอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
 3. เป็นระบบบัญชีที่สามารถพยากรณ๑หรือคาดคะเนผลกระทบของสิ่งแวดล๎อมที่มีตํอธุรกิจใน
อนาคต ทั้งนี้เพ่ือให๎เกิดความพร๎อมการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับกฎระเบียบและ
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ข๎อบังคับของประเทศหรือองค๑กรด๎านสิ่งแวดล๎อมระดับโลกรํวมทางสามารถเผชิญป๓ญหาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมด๎านการลงทุนในสินทรัพย๑ตํางๆต๎นทุนคําใช๎จํายและหรือภาระหนี้สินใดที่อาจเกิดจะขึ้นใน
อนาคต  
 4. ต๎องพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการเปิดเผยข๎อมูลและการจัดท างบการเงินประจ าปีเสนอตํอ
หนํวยงานภายนอก เนื่องจากนักบัญชีสํวนใหญํ ยังยึดติดกับแนวคิด วิธีปฏิบัติและกฎเกณฑ๑ทางการ
บัญชีมากเกินไป จนไมํสามารถที่จะให๎ข๎อมูลที่แสดงสถานการณ๑จริงของกิจการในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
สิ่งแวดล๎อมได๎  
 5. ต๎องการพัฒนาระบบข๎อมูลทางบัญชีและสารสนเทศโดยตํอเนื่องและทันตํอเหตุการณ๑และ
นักบัญชี ควรให๎ความสนใจในการติดตามและบันทึกข๎อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมที่ไมํเป็นตัวเงินเชํน 
ปริมาณของสารพิษ หรือสิ่งปนเปื้อน อัตราการแพรํกระจายของมลภาวะทางในดิน น้ า  และ
บรรยากาศ เป็นต๎น แล๎วน าเสนอประกอบในงบการเงินเสนอตํอฝุายบริหารภายในและหนํวยงาน
ภายนอก 
 
ประสิทธิผลของการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ดังที่กลําวไว๎แล๎วในข๎างต๎นถึงความส าคัญของการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อมที่มีตํอองค๑กรธุรกิจ
บุคคลและหนํวยงานตํางๆที่เกี่ยวข๎องภายในและภายนอกองค๑กร ซึ่งเป็นผู๎ที่ได๎รับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ๎อมจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม จะเห็นหน๎าวําประโยชน๑ที่จะได๎รับจากการที่
กิจการได๎ใช๎การบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อม การประยุกต๑ใช๎การบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อมและรายงานตํอ
บุคคลภายนอกและผู๎เกี่ยวข๎องกับกิจการให๎ทราบถึงนโยบายและการด าเนินงานของธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง
กับสิ่งแวดล๎อมจะกํอให๎เกิดผลดีตํอธุรกิจหลายด๎าน ดังนี้  

การเพ่ิมคุณคําธุรกิจ (Business value) โดยคุณคํา (Value) หมายถึง สิ่งดีงามหรือ
คุณประโยชน๑ตามประเพณีหรือท่ีองค๑กรสร๎างขึ้น  
 คุณคําธุรกิจ (Business value) หมายถึง สิ่งๆหนึ่งคุณประโยชน๑ของสินค๎าหรือบริการ
ตลอดจนผลการด าเนินงานที่ธุรกิจเสนอให๎กับผู๎บริโภคและบุคคลที่เกี่ยวข๎องในธุรกิ จ คุณคําธุรกิจจึง
เป็นองค๑รวมแหํงคุณประโยชน๑ที่จะสร๎างและรักษาความพึงพอใจสูงสุดอยํางเหมาะสม จะน าไปสูํการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให๎กับผู๎บริโภคควบคูํไปกับผลตอบแทนคุ๎มคําท่ีองค๑กรจะได๎รับและผู๎เกี่ยวข๎อง
ทุกฝุายได๎รับประโยชน๑อยํางยุติธรรม ตามแนวคิดการเพ่ิมคุณคําธุรกิจ องค๑กรจะต๎องเลือกท าสิ่งที่
ลูกค๎าและผู๎ที่เกี่ยวข๎องต๎องการและคุ๎มคํากับการลงทุน เวลา หรือคําใช๎จํายภายใต๎ความได๎เปรียบที่
แท๎จริงและสังคมยอมรับ (สมดี  หงส๑ไพศาลวิวัฒน๑  ,2548: 24) 
 องค๑ประกอบส าคัญของการเพ่ิมคุณคําธุรกิจ  

1.การเพ่ิมคุณคําลูกค๎า (Customer value added) 
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2.การเพ่ิมคุณคําพนักงาน (Employees value added) 
3.การเพ่ิมคุณคําผู๎ถือหุ๎น (Shareholder value added) 
4.การเพ่ิมคุณคําชุมชนหรือสังคม (Community/Society value added) 
การสร๎างภาพลักษณ๑ทางการตลาด (Marketing image) โครงการใดที่สามารถตอบสนอง

ความต๎องการให๎กับตลาดหรือมีสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ที่สอดคล๎องกับกระแสนิยมการบริโภคของ
ผู๎บริโภคในตลาดได๎ ยํอยสามารถสร๎างความจงรักภักดี ในตราสินค๎า (Brand royalty) ได๎อยําง
ยั่งยืน  โดยเฉพาะอยํางยิ่งในภาวะป๓จจุบันป๓ญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ก าลังรับความสนใจจากทุกฝุายใน
สังคมรวมถึงผู๎บริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าหรือบริการก็ได๎ให๎ความส าคัญกับป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมโดย
นิยมเลือกสินค๎าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ซื้อผลิตภัณฑ๑จากองค๑กรธุรกิจที่ให๎ความส าคัญ
กับการท าตลาดสิ่งแวดล๎อม (Environmental marketing) 
 นอกจากนี้การที่องค๑กรธุรกิจจัดให๎มีกิจกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมเป็นการชํวยสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดี
ตํอลูกค๎าท าให๎เกิดความเชื่อม่ันในกิจการและสินค๎าที่จ าหนํายผลิตภัณฑ๑ที่ติดฉลากเขียวซึ่งเน๎นการลด
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและหรือฉลากหมายเลข 5 ซึ่งเน๎นการประหยัดพลังงานไฟฟูา  รวมทั้ง
องค๑กรที่ผํานการรับรอง ISO 14001 (Environmental management)ยํอมเป็นตัวเลือกที่ดีของ
ลูกค๎าหรือผู๎บริโภค ตลอดจนสร๎างความเชื่อมั่นให๎ผู๎ลงทุนที่ปรึกษาของผู๎ลงทุนและเจ๎าหนี้ด๎วยแสดงให๎
เห็นวํากิจการจะมีความมั่งคั่งโดยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาระหนี้สินเพ่ือแก๎ไขผลเสียหายตํอ
สิ่งแวดล๎อมในอนาคตเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดในการก าจัดขยะมีพิษ ถูกฟูองร๎องจาก
ชุมชนรอบข๎างและการเลือกชนิดวัตถุดิบจนอาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพของผู๎บริโภคซึ่งท าให๎
ผลิตภัณฑ๑เสี่ยงตํอการถูกเรียกคืนจากตลาด 

ความสามารถในการแขํงขัน (Competitive capability) ในกระแสโลกธุรกิจยุค Thailand 
4.0 ที่มีการแขํงขันกันอยํางรุนแรงความได๎เปรียบทางการแขํงขันคือความสามารถในการตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎บริโภคให๎ได๎มากที่สุด ซึ่งความสามารถในการแขํงขัน (Competitiveness) 
หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค๎าหรือบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค๎าความสามารถใน
การท าให๎ลูกค๎าตัดสินใจซื้อสินค๎าและบริการของเราแทนที่จะซื้อจากแหลํงอ่ืนและความสามารถใน
การสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎แกํองค๑กรและประเทศชาติ  

 
การบัญชีสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 เพ่ือให๎กิจการสามารถบริหารสิ่งแวดล๎อมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จ าเป็นอยํางยิ่งต๎องมีระบบ
ข๎อมูลและสารสนเทศที่รายงานผลการบริหารสิ่งแวดล๎อมขององค๑กร ซึ่งเป็นประโยชน๑ตํอฝุายบริหาร
หรือการบริหารการด าเนินงานและการก าหนดกลยุทธ๑ด๎านสิ่งแวดล๎อม โดยจะกํอให๎ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับระบบการด าเนินงานในด๎านตํางๆดังนี้ (ดวงมณี โกมารทัต ,2541:6) 



 
 65 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

1.การปรับปรุงข๎อมูลที่มีอยูํให๎เป็นระบบข๎อมูลเพ่ือการบริหารสิ่งแวดล๎อม  
2.การวางแผนธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม มีการคาดคะเนรายได๎ ต๎นทุน 

และคําใช๎จํายที่เก่ียวข๎องกับสิ่งแวดล๎อม  
3.การประมวลผลและจ าแนกประเภทต๎นทุนสิ่งแวดล๎อม (Environmental cost) 
4.การปรับปรุงวิธีการป๓นสํวนต๎นทุนและการค านวณต๎นทุนสิ่งแวดล๎อมเข๎าผลิตภัณฑ๑  
5.การประเมินและวิเคราะห๑โครงการลงทุนอันเนื่องจากการบริหารสิ่งแวดล๎อม เชํน โครงการ

บ าบัดน้ าเสีย โครงการขจัดมลภาวะ สารพิษ และของเสียอันตราย เป็นต๎น  
6.การวิเคราะห๑ต๎นทุนผลได๎ประสิทธิภาพและเงินลงทุนภายหลังการปรับปรุงด๎านสิ่งแวดล๎อม  
7.การตรวจสอบด๎านสิ่งแวดล๎อม (Environmental audit) กํอนการตัดสินใจด าเนินงานด๎าน

สิ่งแวดล๎อม  
8.การประเมินผลกระทบต๎นทุนสิ่งแวดล๎อมและความเสี่ยงภัยทางการเงินเพ่ือน าไปวางแผน

ธุรกิจในระยะยาว  
9.จัดให๎มีระบบข๎อมูลและการจัดท ารายงานที่สนับสนุนโครงการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมเกิดขึ้น

ตามข๎อบังคับของทางราชการหรือโครงการที่ธุรกิจด าเนินการโดยสมัครใจ  
10.จัดท าข๎อมูล สารสนเทศและรายงานที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมเสนอตํอหนํวยงานที่

ต๎องการได๎อยํางชัดเจน และเป็นระบบ  
ในด๎านอุปสรรคของการบัญชีสิ่งแวดล๎อม เนื่องจากการบัญชีสิ่งแวดล๎อม เป็นการน าเสนอ

ข๎อมูลเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งในอดีตมาตรฐาน
การบัญชีหรือไมํได๎กลําวถึงท าให๎รายงานทางการเงินของธุรกิจไมํได๎น าเสนอข๎อมูลดังกลําวตํอผู๎ใช๎งบ
การเงิน แตํในป๓จจุบันมีหนํวยงานและองค๑กรตํางๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได๎เรียกร๎องให๎ธุรกิจแสดง
ความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม รวมทางสถาบันวิชาชีพการบัญชีในหลายๆประเทศ ก็ได๎พยายามให๎มี
การรับรู๎รายการและน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมในรายงานทางการเงินของ
ธุรกิจแตํอยํางไรก็ตาม การบัญชีสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นเรื่องใหมํ และไมํมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติที่จะให๎มีการน าเสนอในรูปแบบที่จะเหมือนกันในระดับสากลเนื่องจากอุปสรรคตํางๆ ได๎แกํ  

1.การเก็บข๎อมูลและการรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมท าให๎ธุรกิจต๎องเสียคําใช๎จํายสูงขึ้นใน
ขณะที่ไมํม่ันใจกับผลตอบแทนจากการลงทุน  

2.ยังมีข๎อจ ากัดจากแรงผลักดันของตลาดและผลตอบแทนหรือรางวัลที่จะได๎รับ โดยเฉพาะ
ประเทศท่ีก าลังพัฒนา  

3.ธุรกิจมีความเป็นหํวงวําหากเป็นผู๎น าในการเปิดเผยข๎อมูลด๎านสิ่งแวดล๎อมจะน าไปสูํความ
ยุํงยากและความกดดันโดยไมํจ าเป็น  

4.เป็นการยากท่ีจะพัฒนา GRI (Global Reporting Initiative) ในชํวงเริ่มต๎น  
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5.มีธุรกิจที่เป็นกรณีศึกษาหรือต๎นแบบในการจัดท ามากน๎อยเพียงใด  
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการประยุกต์ใช้บัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม  
การที่แตํละองค๑กรนั้นจะสามารถประยุกต๑ใช๎การบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อมได๎นั้น ไมํใชํเพียงแตํจะ

มีความรู๎ทางด๎านหลักการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อมเทํานั้น แตํต๎องมีป๓จจัยที่ชํวยเสริมอีกหลายๆ ด๎าน โดย
แบํงออกได๎ ดังนี้  

1.ปัจจัยภายในองค์กร ได๎แกํ  
 1.1คณะผู๎บริหารระดับสูงขององค๑กรต๎องเห็นความส าคัญและสนับสนุนการจัดท าบัญชีเพ่ือ
สิ่งแวดล๎อม เนื่องจากผู๎บริหารระดับสูงเป็นผู๎ก าหนดนโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสมกับกิจการ
ธุรกิจ ผลิตภัณฑ๑ และบริการขององค๑กร  
 1.2นักบัญชีมีความรู๎ความสามารถในการจัดท าและรายงานข๎อมูลด๎านสิ่งแวดล๎อม  
 1.3พนักงานในองค๑กรมีจิตส านึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล๎อมและให๎ความรํวมมือในการ
รวบรวมข๎อมูล  

2.ปัจจัยภายนอกองค์กร ได๎แกํ  
 การเผยแพรํความคิดประชาสัมพันธ๑โดยมีการผลักดันให๎น าไปใช๎ได๎จริงโดยอาจจะออกเป็น
กฎระเบียบไปปฏิบัติจริงส าหรับหนํวยงานที่มีสํวนในการเผยแพรํและผลักดันให๎มีการน าไปปฏิบัติ
ได๎แกํ  
 2.1 องค๑การค๎าตํางๆ เชํน หอการค๎าไทย สภาอุตสาหกรรม  
 2.2 สมาคมนักบัญชีและผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตแหํงประเทศไทย  
 2.3 กระทรวงอุตสาหกรรมโดยบรรจุแนวความคิดเหลํานี้ให๎อยูํในต าราเรียนของนักเรียนและ
นักศึกษา  
 2.4 กลุํมผู๎บริโภคต๎องชํวยกันรณรงค๑ตํอต๎านธุรกิจที่ประกอบกิจการโดยไมํมีความรับผิดชอบ
ตํอสังคม  
 
การผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม ยุค Thailand 4.0 
 ผลการศึกษาของ จงจิตต๑ พิมพาลัย (2555 :51-52)ระบุวําการประยุกต๑บัญชีสิ่งแวดล๎อมมี 6 
ประเด็นเรียงจากมากไปน๎อยคือ การริเริ่มของภาครัฐ กฎหมายสิ่งแวดล๎อมในประเทศและ
ตํางประเทศ หลักการปฏิบัติสิ่งแวดล๎อมในองค๑กร  การก ากับดูแลกิจการด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านลูกค๎า 
และสังคม สุดท๎ายคือด๎านนักลงทุน ดังนั้นความชัดเจนจากภาครัฐ ในยุค Thailand 4.0 กับการบัญชี
เ พ่ือสิ่ งแวดล๎อม จะต๎องยกระดับทั้ งด๎ านความคิดและทางปฏิบัติ ในลั กษณะ ทฤษฏีกบ
กระโดด  (Leapfrog theory)โดยมีหลักการที่เปรียบเทียบกับพฤติกรรมการกระโดดของกบ โดยกบ
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จะเลือกเปูาหมายที่ต๎องการแล๎วกระโดดไปอยูํ ณ จุดที่ต๎องการ หรือบางทีก็ กระโจนไปตาม
สัญชาตญาณแตํก็สามารถไปอยูํยังจุดที่ต๎องการได๎ เสมือนกระบวนการท างานที่มีเปูาหมายและ
สามารถข๎ามขั้นตอนหรือก๎าวข๎ามระบบตํางๆ แล๎วสามารถไปถึงจุดหมายได๎  
 โดยทฤษฎีนี้มีจุดก าเนิดที่เริ่มจากการศึกษาของ Joseph Alois Schumpeter(คศ.1883-
1950) นักเศรษฐศาสตร๑และนักรัฐศาสตร๑ชาวออสเตรียและในฐานะปรมาจารย๑แหํงศาสตร๑กลยุทธ๑
ธุรกิจนวัตกรรม และด๎วยวลีคุ๎นเคยที่วํา "พายุแหํงการท าลายอยํางสร๎างสรรค๑" (Gales of  creative 
destruction)  ผู๎เชื่อวําความเจริญทางเศรษฐกิจจ าเป็นต๎องพ่ึงพาบทบาทของ ผู๎ประกอบการ 
(Entrepreneur) โดยสมมุติฐานที่วําบริษัทตํางๆที่ด าเนินธุรกิจการค๎าแบบเริ่มจากบริษัทที่มากํอน 
ด าเนินธุรกิจกํอน และเริ่มใช๎เทคโนโลยีกํอน ซึ่งจะประกอบด๎วยวิธีการ ขั้นตอน ระบบ และทักษะการ
ท างานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งถึงจุดหนึ่งจะมีแรงจูงใจน๎อยที่จะน าสิ่งใหมํๆหรือนวัตกรรมใหมํๆเข๎ า
มาใช๎ (Schumpeter, 1942) เปรียบเหมือนกับแนวคิดทางการบัญชี ที่ไมํเน๎นความส าคัญด๎าน
สิ่งแวดล๎อม  จึงเป็นโอกาสของบริษัทคูํแขํงรายใหมํๆที่พ่ึงจะเข๎ามาในสนามการค๎าในยุค  Thailand 
4.0   และเมื่อเป็นเชํนนั้นในที่สุดบริษัทที่มากํอนเหลํานั้นก็จะคํอยๆสูญเสียบทบาทในต าแหนํงผู๎น า
ทางเทคโนโลยีไปโดยปริยาย และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลําวขึ้นแล๎ว นวัตกรรมที่มาจากบริษัท
ใหมํในยุค Thailand 4.0   จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ หรือเทคโนโลยีซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
สร๎างสรรค๑ และมีประโยชน๑เพ่ิมขึ้นจากวิธีการเดิมๆ เพราะสิ่งที่เกิดจากบริษัทคูํแขํงรายใหมํพร๎อมจะ
ยอมแบกรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไว๎ ในที่สุดนวัตกรรมเหลํานั้นก็จะกลายเป็นตัวแบบหรือกระบวน
ทัศน๑ของเทคโนโลยีใหมํ (New Technological Paradigm) ทางการบัญชีและสิ่งแวดล๎อม และการที่
บริษัทใหมํๆที่เข๎ามาในสนามการค๎าในรูปแบบเดียวกันตํอไปนี้ จะต๎องกระโดดข๎าม (Leapfrog) บริษัท
ผู๎น าทางเทคโนโลยีกํอนหน๎าเป็นวัฏจักรรอบตํอๆไป โดยทั้งหมดนี้มีเปูาหมายเพ่ือสร๎างก าไรเพ่ิมขึ้น
ให๎กับองค๑กรนั่นเอง โดยการก๎าวข๎ามหรือกระโดดข๎ามนี้จะมองถึงระเบียบวิธีการที่ไมํเป็นไปตามระบบ 
ขั้นตอน และทักษะเดิมๆเพ่ือให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎มากท่ีสุดนั้นเอง  
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 ในการผลักดันการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อม ในยุค Thailand 4.0  สามารถสรุปผลการศึกษาได๎ 
ดังแผนภาพความสัมพันธ๑เชื่อมโยง ดังโมเดลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข๎องเรื่องการผลักดันการ
บัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อม ในยุค Thailand 4.0 ตํอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ธุรกิจยุค Thailand 4.0:

ความหมายและตัวชี้วัด 

ธุรกิจยุค Thailand 4.0
หมายถึง เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด๎วยนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดของการประกอบธุรกิจ
ยุค Thailand 4.0 
1. กระแสเงินสด  
2. รายรับจากการขาย  
3. ก าไรสุทธิและก าไรขั้นต๎น  
4. ความภักดีของลูกค๎าและการ
รักษาฐานลูกค๎า    
5. มูลคําระยะยาวของลูกค๎า 
และต๎นทุนการสร๎างฐานลูกค๎า  
 

 

โมเดลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องเรื่องการผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม ในยุค 

Thailand 4.0 

 2.การบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 

การบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

หมายถึง หลักการบัญชีที่จะต๎อง

มี ก า ร แ ส ด ง ส า ร ส น เ ท ศ ที่

เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ 

1.เป็ นระบบบัญ ชีที่ เ ปิ ด เ ผย

ข๎ อมู ล เ กี่ ย วกั บกา รอนุ รั กษ๑

สิ่งแวดล๎อม 

2.เป็นระบบบัญชีที่สามารถระบุ

ถึงผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม 

 

3.ประสิทธิผลของการบัญชี

สิ่งแวดล้อม 

 คว าม ส า คัญ ของกา รบั ญ ชี

สิ่งแวดล๎อมที่มีตํอองค๑กรธุรกิจ

บุคคลและหนํวยงานตํางๆที่

เกี่ยวข๎องภายในและภายนอก

อ ง ค๑ ก ร  ซึ่ ง เ ป็ น ผู๎ ที่ ไ ด๎ รั บ

ผลกระทบทั้ งทา งตร งและ

ทางอ๎อมจากการบริหารจัดการ

สิ่ งแวดล๎อม  จะ เห็นหน๎าวํ า

ประโยชน๑ที่จะได๎รับจากการที่

กิ จ ก า ร ไ ด๎ ใ ช๎ ก า รบัญ ชี เ พื่ อ

สิ่งแวดล๎อม  

4.การบัญชีสิ่งแวดล้อมกับการ

พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 
 เพื่อให๎กิจการสามารถบริหาร

สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม ไ ด๎ อ ยํ า ง มี

ประสิทธิภาพ จ าเป็นอยํางยิ่ง

ต๎ อ ง มี ร ะ บ บ ข๎ อ มู ล แ ล ะ

สารสนเทศที่รายงานผลการ

บริหารสิ่งแวดล๎อมขององค๑กร 

ซึ่งเป็นประโยชน๑ตํอฝุายบริหาร

หรือการบริหารการด าเนินงาน 

 

5.ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
ประยุกต์ใช้บัญชีเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
       การที่ แตํ ละองค๑ กรนั้ นจะ

สามารถประยุกต๑ใช๎การบัญชีเพื่อ

สิ่งแวดล๎อมได๎นั้น ไมํใชํเพียงแตํจะมี

ความรู๎ทางด๎านหลักการบัญชีเพื่อ

สิ่งแวดล๎อมเทํานั้น แตํต๎องมีป๓จจัยที่

ชํวยเสริมอีกหลายๆ ด๎าน โดยแบํง

ออกได๎ ดังนี้  

        1.ป๓จจัยภายในองค๑กร  

2.ป๓จจัยภายนอกองค๑กร  

 

6.การผลักดันการบัญชีเพ่ือ

สิ่งแวดล้อม ยุค Thailand 4.0 

 
เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด๎วย
นวัตกรรม โดยคาดหวังวําจะชํวย
ผลักดันให๎ประเทศไทยหลุดพ๎น
กับดักทั้งหลายและวิกฤตที่เคย
เจอมาตลอดได๎  และเป็นการ
ปรับ เปลี่ ยนการรอคอยการ
ชํวยเหลือจากรัฐอยูํตลอดเวลา 
เป็ น  Startupโ ดยการน า เ อา
นวัตกรรมเข๎ามาชํวย เพ่ิมจุดแข็ง
และคุณคําให๎ธุรกิจ 
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การอภิปรายผล 
จะเห็นวําแนวคิดกบกระโดดของ Schumpeter นี้จะเป็นตัวผลักดันให๎แตํละบริษัทได๎คิดค๎น

นวัตกรรมออกมาอยํางตํอเนื่อง และจะเป็นนวัตกรรมที่มองข๎ามวิถีทางแบบเดิมๆ ยิ่งกวํานั้นบทบาท
ของการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อมและการผลักดันนโยบายตํางๆในยุค  Thailand 4.0และทฤษฏีกบ
กระโดด (Leapfrog theory)ตํางมีเปูาหมายเดียวกันคือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ที่รัฐบาลต๎องผลักดัน 
และสํงเสริมซึ่งจะท าให๎วิชาชีพบัญชี ตลอดจนสังคมหรือประเทศนั้นไมํติดอยูํกับแนวทางอันเดิม 
ดังเชํน การระดมความคิดเห็นจากภาคธุรกิจในกลุํมตํางๆที่มีการด าเนินงานที่มีผลตํอสิ่งแวดล๎อมเพ่ือ
น าข๎อมูลจากการปฏิบัติจริงของกลุํมที่เกี่ยวข๎องของสิ่งแวดล๎อมไปเป็นแนวทางก าหนดกฎหมายใน
เรื่องตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการบัญชีสิ่งแวดล๎อมรวมถึงศึกษากฎหมายตํางประเทศหรือหลักสากลที่
เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมน ามาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมในประเทศไทย 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 จากการศึกษาพบประเด็นที่ส าคัญด๎านการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อมคือการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ด๎านการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อม จะต๎องริเริ่มจากภาครัฐ ในการให๎ความส าคัญกับกฎหมายสิ่งแวดล๎อม
ในประเทศและตํางประเทศ หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมในองค๑กร เชํนเน๎นการบริหารจัดการ
ข๎อมูลจากกลุํมตํางที่ด าเนินงานและสํงผลตํอสิ่งแวดล๎อม เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการก าหนด
กฎเกณฑ๑ตํางที่เก่ียวข๎องด๎านสิ่งแวดล๎อม เพ่ือน ามาปรับให๎สอดรับกับบริบทของสังคมไทย 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
 จากการศึกษาพบประเด็นที่ส าคัญของการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อมที่ยังขาดการด าเนินงานอยําง
เป็นรูปธรรม ดังนั้นควรศึกษาในลักษณะตัวอยําง หรือกรณีศึกษา ที่เจาะลึกลงไป เชํน การบัญชีเพ่ือ
สังคมและสิ่งแวดล๎อมท าได๎อยํางไร หรือแนวปฏิบัติของการบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี ด๎วยความชํวยเหลือของผู๎ชํวยศาสตราจารย๑กาญจนา               
คุมา และผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ดร.จตุรภัทร วงศ๑สิริสถาพร อาจารย๑ที่ปรึกษา ซึ่งทํานได๎ให๎ค าแนะน า
และข๎อคิดเห็นตําง ๆ อันเป็นประโยชน๑อยํางยิ่งในการพัฒนาบทความ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางที่สนับสนุนงบประมาณในการน าเสนอบทความในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑คือ 1)เพ่ือศึกษาความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ในสังคมการท างานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 2)เพ่ือศึกษาทัศนคติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 3)เพ่ือศึกษาการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 4)เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎และทัศนคติกับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคม
การท างานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 5)เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความรู๎และทัศนคติในการท านาย
การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น การวิจัยครั้งนี้ใช๎
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามกับกลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นบุคลากรที่ท างานใน
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อายุ 20 ปีขึ้นไปและมีอายุการท างาน 1 
ปีขึ้นไป จ านวน 344 คน วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สิถติการแจกแจงความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร๑ สัมประสิทธิสหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สันและการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย

พบวํากลุํมตัวอยําง มีความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑อยูํในระดับมาก ( ̅ = 6.92) มีทัศนคติมีตํอเควียร๑ในสังคม

การท างานในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.60) มีการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานอยูํใน

ระดับน๎อย ( ̅ = 1.98) ความรู๎ที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานมีความสัมพันธ๑เชิงลบกับการเลือก
ปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=  -0.260) ทัศนคติที่มีตํอเค
วียร๑ในสังคมการท างานมีความสัมพันธ๑เชิงลบกับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= -0.436) นอกจากนั้น ความรู๎(Xa) และทัศนคติ(Xb) สํงผลกับการ
เลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน(Y)อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความรู๎สํงผลหรือ
มีอิทธิพลตํอการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน (b = -0.444)และ (b = -0.552) มีคํา
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สัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เทํากับ 0.206 ซึ่งสามารถท านายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคม

การท างานได๎ร๎อยละ 20.60และมีสมการท านายคือ  Ŷ = 4.081 + (-0.552)Xa+ (-0.444)Xb 
ค าส าคัญ : เควียร๑การเลือกปฏิบัติสังคมการท างาน 
 

Abstract 
 The research aims to 1)studytheknowledge about the queers in 
working societyin Local Administrative Organization, 2) study the attitude 
toward the queers in the working society in Local Administrative 
Organization, 3)study thediscrimination  against the queers in working 
societyin Local Administrative Organization, 4)study therelationshipbetween 
the knowledge, attitudeanddiscrimination against the queers in working 
societyand 5)study the influence between theknowledge and attitudeto 
predictdiscrimination against the queers in working society.This research is 
using a quantitative method. Data were collected by questionnaires with 
344 sample working in Local Administrative Organization, Muang District, 
Phitsanulok Province aged 20 years over and work experience 1 year over. 
The data analyzed by using statistical of frequency, percentage, mean, 
standard deviation, chi-square, Pearson’s product-moment correlation 
coefficient and Multiple Regression. The results foundthat the samples 

hadknowledge about the queers at ahigh level ( ̅= 6.92), had attitude 

toward the queers in the working society at a moderate level ( ̅=2.60),had 

discrimination against the queers in working society at a low level ( ̅= 1.98). 
The results found knowledge about the queers in working society were 
negative discrimination against the queers in working society (r = -0.260, P < 
0.01),attitude toward the Queers in the working societywere negativediscrimination 
against the queers in working society (r = -0.436, P < 0.01). Moreoverknowledge(Xa) 
and attitude(Xb)affect to discrimination against the Queers in Working 
Society(Y),knowledge affect to discrimination against the Queers in working dociety 
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(b = -0.444, P < 0.01) and (b= 0.552, P < 0.01) ,and  maltiple linear regression 

analysisis  Ŷ = 4.081 + (-0.552)Xa+ (-0.444)Xb 
Keywords: Queers,Discrimination, Working Society 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เควียร๑ (Queer)  เป็นบุคคลที่ถูกมองวํามีอัตลักษณ๑ทางเพศ (Sexual Identity) ที่แตกตําง
จากบรรทัดฐานของสังคม หรือ กลุํมผู๎ที่มีความหลากหลายทางเพศ และผู๎ที่มีรสนิยมหรือการ
แสดงออกทางเพศท่ีแตกตํางไปจากคนรักตํางเพศ ได๎แกํ หญิงรักหญิง ชายรักชาย ผู๎ที่รักสองเพศและ
ผู๎ที่ข๎ามเพศ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender หรือ LGBT ) (พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, 2560) 
โดยเพศสภาวะของเควียร๑ไมํได๎ยึดติดกับอวัยวะเพศหรืออยูํในกรอบของเพศสรีระที่ก าหนดให๎มีเพียง
แคํสองเพศ หรือ เพศชายและเพศหญิงเทํานั้น แตํเควียร๑มีเพศวิถีที่ไมํมีลักษณะตายตัว หลากหลาย 
เลื่อนไหล และซับซ๎อน 
 เควียร๑ในประเทศไทยนั้นมีแนวโน๎มที่จะเปิดเผยตัวมากกวําในอดีต โดยจ านวนเควียร๑คิดเป็น
สัดสํวนร๎อยละ 3 ของประชากร ที่มีอายุระหวําง 15-59 ปี และหากเทียบคําทางสถิติจะพบวํา เควียร๑
มีจ านวนไมํน๎อยกวํา 600,000 คน เมื่อเทียบกับประชากรจ านวน 20 ล๎านคน (นิพนธ๑ดาราวุฒิมาประ
กรณ๑, 2559) และจะเห็นได๎วําจ านวนประชากรเควียร๑ยังไมํเป็นที่ทราบแนํชัด เพราะเควียร๑บางสํวนไมํ
กล๎าที่จะเปิดเผยตน เนื่องจากกลัวสังคมจะไมํยอมรับ (พิมลมาศ แสงศักดิ์ , 2545) นอกจากนั้นผล
ส ารวจของส านักงานสถิติแหํงชาติการส ารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) 
คนไทย พ.ศ. 2557 ในการปฏิเสธหรือการไมํถูกยอมรับเควียร๑ที่แสดงออกทางพฤติกรรมการ
แสดงออกทางเพศอยํางเปิดเผยนั้น มีการปฏิเสธหรือการไมํถูกยอมรับ จากในปี 2554 ร๎อยละ 81.8 
เพ่ิมข้ึนเป็น 83.0 ในปี 2557 (ส านักงานสถิติแหํงชาติ, 2557) ซึ่งเควียร๑ในสังคมไทย ได๎รับผลกระทบ
อยํางมากจากกระบวนการหลอมสร๎างวิธีคิดเรื่องเพศกระแสหลักที่ปลูกฝ๓งและถํายทอดชุดความรู๎
เกี่ยวกับเพศสัมพันธ๑วํา ที่ถูกต๎องเหมาะสมดีงามมีเพียงชุดเดียว นั่นคือการมีเพศสัมพันธ๑กับคูํตํางเพศ
หรือระหวําง ชาย-หญิง การมีเพศสัมพันธ๑ที่นอกเหนือไปจากนี้ คนในสังคมจะถือวําเป็นสิ่งที่ผิดปกติ 
หรือ ผิดศีลธรรมจรรยาบรรณ (สุชาดา ทวีสิทธิ์ , 2554) หรือความรู๎ความเข๎าใจที่ผิด เชํน วัยรุํนที่
เป็นเควียร๑ประมาณร๎อยละ 2.5 ในไทย ถูกบังคับให๎ต๎องบวชเณรหรือบวชพระ เพราะเชื่อวําวัยรุํน
เหลํานี้เปลี่ยนใจกลับมาสูํเพศเดิม และบางรายยังถูกครอบครัวบังคับให๎ไปรักษาตามคลินิกจิตเวช และ
บ๎างก็ถูกตัดขาดไลํออกจากบ๎าน (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ, 2559) 
 การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) นั้นเป็นผลมาจากการตีตรา (Stigmatization) โดยเป็น
การลดโอกาสในชีวิตของผู๎ที่ถูกตีตราผํานการปฏิบัติในรูปแบบตําง ๆ ซึ่งท าให๎คนที่ถูกตีตรารู๎สึกวําตัว
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เขาเสมือนไมํใชํมนุษย๑คนหนึ่ง (Busza, 1999) เควียร๑ต๎องเผชิญการเลือกปฏิบัติของสังคม ทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และภาครัฐ ในลักษณะตําง ๆ เชํน กฎหมายห๎ามสมรสและสิทธิสวัสดิการ
ทางสังคมของคูํสมรส การไมํได๎รับความเป็นธรรมจากบุคลากรภาครัฐและละเลยการปฏิบัติ การ
ชํวยเหลืออยํางไมํไยดี และการถูกละเลยตํอการปกปูองด๎านสิทธิมนุษยชนชั้นพ้ืนฐานในลักษณะตําง ๆ 
เป็นต๎น (พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, 2560)  และในด๎านของสังคมการท างาน การเลือกปฏิบัติ อาจจะ
เกิดจากความรู๎ที่ไมํถูกต๎องหรือในทางลบเกี่ยวกับเควียร๑  ในขณะเดียวกันก็คงไมํสามารถปฏิเสธได๎วํา
ยังมีคนบางกลุํมก็ยังรู๎สึกและมองเควียร๑นี้ในแงํลบ หรือจ าทนยอมรับ เมื่อมีความรู๎หรือเข๎าในที่ผิด
ตํอเควียร๑ ก็สํงผลตํอทัศนคติในทางลบตํอเควียร๑เควียร๑เลยถูกแบํงแยกออกจากสังคม ไมํเป็นที่ยอมรับ
และไมํรวมพวก ท าให๎เควียร๑มีความแนวโน๎มที่จะถูกเลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑นั้น
สํงผลกระทบทั้งทางด๎านจิตใจ ถูกจ ากัดโอกาสในชีวิต การไมํได๎รับสิทธิขั้นพื้นฐาน การเข๎าไมํถึงบริการ
ทางสังคมที่ควรจะพึงได๎รับบางประการ ด๎านการด าเนินชีวิตของบุคคลที่ต๎องมาถูกเลือกปฏิบัติด๎วย
เหตุผลของความแตกตํางทางเพศ นอกจากนั้นยังพบวํา จากการรับเรื่องร๎องเรียนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหํงชาติที่ตรวจสอบ ด าเนินการเพ่ือปกปูองและคุ๎มครองสิทธิมนุษยชนเควียร๑ พบวํา
สถิติเควียร๑ต๎องเผชิญความรุนแรงที่ร๎อยละ 38  จากสังคมการท างานท างาน สถาบันครอบครัว และ
สถาบันการศึกษา โดยมีรูปแบบที่พบมากคือความรุนแรงทางค าพูด จนกระทั้งการคุกคามและลํวง
ละเมิดทางเพศ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ , 2559) โดยเฉพาะในด๎านสังคมการท างานซึ่ง
เรื่องการเลือกปฏิบัติในการจ๎างงานและการประกอบอาชีพในประเทศไทย พบวํา กลุํมผู๎ที่มีความ
หลากหลายทางเพศที่ยังถูกเลือกปฏิบัติทั้งวงจร ตั้งแตํการศึกษา การอบรม การสมัครงานตลอดจน
การท างาน โดยมีทั้งถูกคุกคาม เลือกปฏิบัติและใช๎ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑นั้นสํงผล
กระทบ (บุษกร สุริยสาร, 2557)  
 สังคมการท างาน เป็นเสมือนป๓จจัยและองค๑ประกอบที่แวดล๎อมของผู๎ปฏิบัติงานในหนํวยงาน 
ซ่ึงมีผลกระทบตํอบุคคลในหนํวยงาน ทั้งในด๎านจิตใจ อารมณ๑ และสังคม (Jone, n.d. อ๎างใน สกุล
นารี กาแก๎ว, 2546)  ซึ่งในสังคมการท างานเควียร๑มักถูกเลือกปฏิบัติจากบุคลากรภาครัฐที่ยังคงขาด
ความรู๎ ความเข๎าใจในตัวตนและวิถีชีวิตของเพศหลากหลายของเควียร๑ การรับรู๎เรื่องความแตกตําง
หลากหลายทางเพศจึงเป็นผลพวงมาจากการยึดแนํน และติดอยูํภายใต๎วัฒนธรรมความเป็นเพศ
กระแสหลักแบบหญิงชายตายตัว เกิดชํองวํางหรือการขาดชุดความรู๎ และการท าความเข๎าใจ ผลที่
ตามมาคือการขาดบุคลากรทั้งภาครัฐ ในเรื่องของความเข๎าใจในตัวตนของเควียร๑ สํงผลตํอรูปแบบการ
ให๎บริการทางสังคมไปจนถึงการสร๎างนโยบายที่ขาดมิติความละเอียดอํอนตํอประเด็นความ
หลากหลายทางเพศ (บุษกรสุริยสาร, 2557) ดังเชํนในกรณีของ ข๎าราชการ เควียร๑รายหนึ่ง ที่ได๎เลํา
เรื่องไว๎ในหนังสือ “ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเลํา กระเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหวํางประเทศ” ในหัวข๎อข๎าราชการสาวประเทศสอง (Transgender) วําเคยมี
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ประสบการณ๑ถูกผู๎บังคับบัญชาสั่งให๎ปกปิดตัวตน และไมํได๎รับการพิจารณาเลื่อนต าแหนํงอยําง
ยุติธรรม แม๎วําป๓จจุบันเป็นข๎าราชการระดับหัวหน๎า ในหนํวยงานราชการฝุายปกครอง แตํยังถูกเลือก
ปฏิบัติและกีดกันในสังคมการท างาน เชํน  หัวหน๎าและผู๎บริหารบอกให๎ท าตัวผู๎ชายมากกวํานี้อยําให๎
คนอ่ืนรู๎วําเป็นเควียร๑ ทั้งในลักษณะการพูด การแตํงกาย  ซึ่งข๎าราชการเควียร๑นั้นอาจมีลักษณะที่
สํงผลตํอความนําเชื่อถือ และดูไมํเป็นข๎าราชการมืออาชีพ นอกจากนี้อาจจะมีป๓ญหาในด๎าน
ความก๎าวหน๎า ซึ่งบุคลิกของบุคลากรนั้นเป็นสํวนประกอบสํวนหนึ่งของการขึ้นต าแหนํง แตํไมํได๎มีระบุ
ชัดเจนในแบบประเมินผลงานของข๎าราชการ เป็นการตัดสินใจของหัวหน๎าและบริหาร โดยที่หัวหน๎า
และผู๎บังคับบัญชาให๎ความคิดเห็นวําหนํวยงานราชการต๎องมีความนําเชื่อถือ บุคลิกภาพของคนใน
องค๑กรจึงส าคัญ สิ่งตําง ๆ เหลํานี้แสดงให๎เห็นการเลือกปฏิบัติของหัวหน๎าและผู๎บังคับบัญชาใน
หนํวยงานภาครัฐ ถึงแม๎ข๎าราชการเควียร๑จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานแตํก็ยังถูกเลือกปฏิบัติ
หรือกีดกันจากการตัดสินจากภายนอก เชํน การแตํงกาย บุคลิกภาพ เป็นต๎น มากกวําจะมองที่
ความสามารถ (สมาคมฟูาสีรุ๎งแหํงประเทศไทย, 2554) จากผลการวิจัยอัตลักษณ๑และวิถีทางเพศใน
ประเทศไทย พบวํา โดยทั่วไปหนํวยงานภาครัฐมีการยอมรับตํอบุคคลเควียร๑น๎อยที่สุด และมักจะกีด
กันคนข๎ามเพศ เควียร๑รู๎สึกวําถูกกีดกันจากการจ๎างงานในภาครัฐ ที่ต๎องปฏิบัติตามระเบียบการแตํง
การชายหรือหญิงอยํางเครํงครัดเควียร๑ที่เปลี่ยนจากชายเป็นหญิงนั้น การจะวําจ๎างในภาครัฐได๎นั้น
จะต๎องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแตํงการเป็นเพศชาย รวมถึงการต๎องตัดผมสั้นหรือใสํวิก เนื่องจากยัง
ถือวําเป็นผู๎ชายตามกฎหมาย สํงผลให๎เควียร๑ไมํสามารถหรือไมํเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม และต๎องสูญเสีย
โอกาสการจ๎างงานในภาครัฐที่ให๎สวัสดิการมากมาย (บุษกร สุริยสาร, 2557) นอกจากนั้นการถูกเลือก
ปฏิบัติในสถานที่ท างาน ทั้งในด๎านของการถูกปฏิเสธในการเลื่อนต าแหนํง ถูกไลํออกเมื่อเปิดเผยวํา
ตนเองนั้นเป็นเควียร๑ ถูกจ ากัดให๎ท างานอยูํไมํกี่ประเภท เชํน งานบริการ งานสายบันเทิง เป็นต๎น ซึ่ง
อาชีพที่เปิดรับเควียร๑น๎อยที่สุด คือ กลุํมอาชีพที่มีกฎระเบียบอยํางเครํงครัด เชํน ข๎าราชการ หมอ 
ทหาร ต ารวจ เป็นต๎น (BLT Bangkok, 2560) การเลือกปฏิบัติตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน มีทั้ง
ทางตรงและทางอ๎อม การเลือกปฏิบัติทางตรง คือการไมํรับเข๎าท างานที่หนํวยงานตําง ๆ จ ากัด
คําตอบแทนจากการท างานของเควียร๑ การไมํขึ้นเงินเดือน ไมํเลื่อนต าแหนํง และการไมํให๎งานที่ต๎อง
รับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น หรือการที่นายจ๎างตัดสินใจไมํจ๎างพนักงานตํอเนื่องมาจากการเป็นเควียร๑ 
ขณะที่การเลือกปฏิบัติทางอ๎อม คือ การไมํได๎รับความนําเชื่อถือ ไมํได๎รับการยอมรับ หรือความเคารพ
จากเพ่ือนรํวมงาน หัวหน๎า และลูกน๎อง อันเป็นผลมาจากความเป็นเควียร๑ (Croteau, 1996 อ๎างใน 
เจษฎา นกน๎อย , 2554 ) การมีสํวนรํวมทางเศรษฐกิจของกลุํมเควียร๑ในประเทศไทย พบวํา 
บุคคลากรเควียร๑มีประสบการณ๑ถูกเลือกปฏิบัติมีร๎อยละ 46 ซึ่งมากกวําคนที่ไมํใชํเควียร๑ ร๎อยละ 38 
ของกลุํมคนข๎ามเพศถูกเลือกปฏิบัติอยํางร๎ายแรง และยังพบวําชาวเลสเบี้ยนถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุด
เมื่อซื้อสินทรัพย๑และในตลาดแรงงาน ยังพบวําบุคลากรเควียร๑ในทุกภูมิภาคมีประสบการณ๑ถูกเลือก
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ปฏิบัติในสถานที่ท างานมากโดยพบวํามีคนข๎ามเพศถูกเลือกปฏิบัติถึงร๎อยละ 77 เกย๑ร๎อยละ 49 
และเลสเบี้ยนร๎อยละ 62.5 ที่ตอบแบบสอบถามถูกปฏิเสธงานเพราะวําเป็นเควียร๑ และคนข๎ามเพศ
ร๎อยละ 40 ที่ตอบแบบสอบถามเคยถูกละเมิดทางเพศหรือล๎อเลียนในที่ท างาน นอกจากนั้นเกย๑ร๎อยละ 
22.7 ที่ตอบแบบสอบถามไมํได๎รับการเลื่อนต าแหนํงเนื่องจากเป็นเควียร๑ ซึ่งเลสเบี้ยนและเกย๑ร๎อยละ 
24  ที่ตอบแบบสอบถามถูกห๎ามไมํให๎เปิดเผยตัวในที่ท างาน เป็นต๎น (ธนาคารโลกและงานด๎านวิถีทาง
เพศและอัตลักษณ๑ทางเพศ, 2560) 
 บุคคลควรได๎รับเสรีภาพและได๎รับความเทําเทียม โดยไมํแบํงแยกไมํถูกกดทับจากสังคมหรือ
สิทธิทางเพศ งานหรือการประกอบอาชีพนั้นเป็นเสมือนแรงที่ขับเคลื่อนสังคม เพราะการถูกเลือก
ปฏิบัติหรือการกีดกัน และการไมํได๎รับความเป็นธรรมจะท าลายความมุํงมั่นในการท างาน กัดกรํอน
คุณลักษณะการท างายที่ดีของบุคคล รวมถึงความเชื่อของบุคลากรเกี่ยวกับความยุติธรรมและความ
เสมอภาคส าหรับคนในที่ท างานก็จะสูญหายไป (Hemphill and Haines, 1997 อ๎างในเจษฏา นก
น๎อย, 2554) หรือหมดโอกาสก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน  ไมํสามารถที่จะพัฒนาตนเองได๎เต็ม
ประสิทธิภาพ  เมื่อไมํได๎แสดงความสามารถออกมาอยํางเต็มที่จึงท าให๎ไมํสามารถจะจะพัฒนาองค๑กร 
หรือพัฒนาสังคม หรือประเทศชาติได๎ เพราะถูกตัดสินใจจากภายนอก จากอัตลักษณ๑ทางเพศซึ่ง
ประเด็นการเลือกปฏิบัตินั้นเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงใน เปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals หรือ SDGs) เป็นเปูาหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระดับนานาชาติ ซึ่งจัดท าขึ้น
โดยององค๑กรสหประชาชาติ เปูาหมายโลกแหํงการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้จะมีการน าออกเผยแพรํและใช๎
แทนเปูาหมายการพัฒนาแหํงสหัสวรรษ ที่จะหมดอายุสิ้นปี 2558 โดยจะเริ่มใช๎ SGDs เป็นทิศทาง
การพัฒนาตั้งแตํปี 2558 - 2573 ประกอบด๎วยเปูาหมายหลัก 17 เปูาหมายและเปูาหมายยํอย 16 
เปูาหมาย ซึ่งในเปูาหมายที่พูดถึงการเลือกปฏิบัตินั้นคือ เปูาหมายในข๎อที่ 16 คือ Peace, Justice 
and Strong Institution สันติภาพ,ความยุติธรรม และองค๑กรที่แข็งแรง สํงเสริมให๎มีสังคมที่มี
สันติภาพ ให๎ทุกคนได๎รับความยุติธรรมและสร๎างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีสํวน
รํวมในทุกระดับ ในเปูาหมายข๎อ 16.3 และ 16.B ได๎พูดถึงการเลือกปฏิบัติ ดังนี้ (16.3) สํงเสริม
กฎหมายในระดับประเทศ และระดับสากล ให๎มีการเข๎าถึงความยุติธรรมอยํางเทําเทียมกันส าหรับทุก
คน (16.B) สํงเสริมและบังคับกฎหมาย และนโยบาย ที่ไมํเลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
(United Nations, 2018) 
 ดังนั้นผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาการเลือกปฏิบัติในภาครัฐ ในสํวนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เพราะเป็นองค๑กรหนึ่งของภาครัฐที่ถือได๎วําเป็นหนํวยงานปกครองที่อยูํใกล๎ชิดกับประชาชนมากที่สุด
รูปแบบหนึ่ง และมีกฎระเบียบข๎อบังคับที่ชัดเจน ดังนั้นผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเลือกปฏิบัติใน
สังคมการท างานที่มีตํอเควียร๑ในองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในด๎านของ
ความรู๎ความเข๎าใจ ทัศนคติ การเลือกปฏิบัติตํอกลุํมเควียร๑ ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้จะชํวยให๎ทราบถึง
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องค๑ประกอบที่ท าให๎เกิดการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน และสามารถน าข๎อมูลไปใช๎
เป็นแนวทางในการลดการเลือกปฏิบัติได๎ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความรู๎ที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพ่ือศึกษาทัศนคติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 3. เพื่อศึกษาการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ระหวําง ความรู๎และทัศนคติกับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ใน
สังคมการท างานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 5. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความรู๎และทัศนคติในการท านายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ใน
สังคมการท างานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย     
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ บุคคลที่ท างานในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้ง
ข๎าราชการ ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างเหมารวม ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 3,176 
คน (องค๑การบริหารสํวนจังหวัดพิษณุโลก, 2558) 
 กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ บุคลากรที่ท างานในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 344 คน ค านวนขนาดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตรของ เครซี่และ
มอร๑แกน (Krejcie& Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และใช๎วิธีสุํมตัวอยํางแบบชั้น
ภูมิตามสัดสํวน (Proportional Stratified Random Sampling)  เพ่ือให๎ครบทุกพ้ืนที่ในองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และเพศในสัดสํวนที่เหมาะสม เพ่ือเป็นตัวแทนที่ดี เกณฑ๑การคัดเข๎า คือ 
บุคลากรทีท างานในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 
และอายุการท างานในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 1 ปีขึ้นไป และยินยอมให๎ข๎อมูล และเกณฑ๑การคัด
ออก คือ บุคลากรใรองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ไมํสะดวกในการให๎ข๎อมูลและตอบแบบสอบถามไมํ
แล๎วเสร็จ 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ผู๎วิจัยศึกษาเรื่อง “การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน: กรณีศึกษาใน
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” โดยใช๎แนวคิด KAP ของ Schwartz 
(1975) มาใช๎เป็นแนวทางในการวิเคราะห๑ ประกอบด๎วยตัวแปรต๎นและตัวแปรตามดังนี้ตัวแปรต๎น 
ประกอบด๎วย ป๓จจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ต าแหนํงงาน ระยะเวลาการท างาน ระดับการศึกษา 
ศาสนา และประสบการณ๑การมีปฏิสัมพันธ๑ตํอกลุํมเควียร๑ความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ในสังคมการท างาน
และทัศนคติมีตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน ในสํวนของตัวแปรตาม ประกอบด๎วย การเลือกปฏิบัติที่มี
ตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
 เค รื่ อ งมื อที่ ใ ช๎ ใ นกา ร เก็ บ ร วบรวมข๎ อมู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้  คื อ  แบบสอบถาม 
(Questionnaires) และแบบวัดความรู๎แบบถูก – ผิด โดยแบบสอบถามแบํงออกเป็น 3 สํวน คือ 1) 
แบบสอบถามข๎อมูลทั่วไป เพื่อสอบถามป๓จจัยสํวนบุคคล ลักษณะค าถามจะเป็นค าถามปลายปิด แบบ
ตรวจสอบรายการ(Checklist) 2) แบบสอบถามทัศนคติมีตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน ลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิด แบบมาตรสํวนประมาณคํา (rating scale) 3) แบบสอบถามการเลือกปฏิบัติที่มี
ตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตรสํวนประมาณคํา (rating scale) 
สํวนวัดความรู๎แบบถูก - ผิด เป็นลักษณะแบบสอบถามความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ในสังคมการท างาน โดย
มีคําความเชื่อมั่นของแบบสอบถามของทัศนคติเทํากับ 0.783 ได๎คําความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
การเลือกปฏิบัติเทํากับ 0.831 และมีคําความเชื่อม่ันของแบบวัดความรู๎เทํากับ 0.792 
 การวิเคราะห์ข้อมูล    
 ผู๎ วิ จั ย ได๎ ใ ช๎ สถิติ ในการวิ จั ยดั งนี้ ส ถิติ การแจกแจงความถี่  ( Frequency)  ร๎ อยละ 

(Percentage)สถิติคําเฉลี่ย ( ̅) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน 
(Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) และการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression)  
  
ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห๑ความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ในสังคมการท างานพบวํา กลุํมตัวอยํางมีความรู๎
เกี่ยวกับเควียร๑ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 6.92 คิดเป็นร๎อยละ 69.12  (S.D. = 1.723) 
ซึ่งหากพิจารณาตามรายข๎อ พบวํา ข๎อที่มีผู๎ตอบแบบทดสอบความรู๎ตอบถูกมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
คือเควียร๑ คือกลุํมคนที่เป็นป๓ญหาของสังคม และสร๎างความเดือดร๎อนให๎สังคม(ค าตอบคือไมํใชํ) เค
วียร๑เป็นโรคที่สามารถรักษาให๎หายได๎ด๎วยการไปพบแพทย๑เฉพาะทาง หรือ หมอผี (ค าตอบคือไมํใชํ) ผู๎
ที่มีลักษณะเควียร๑ คือ บุคคลที่มีความวิปริตทางเพศ (ค าตอบคือไมํใชํ) คิดเป็นร๎อยละ 78.2, 77.0,
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และ 75.3 ตามล าดับ และข๎อที่มีผู๎ตอบแบบสอบความรู๎ตอบผิดมากที่สุดสามล าดับแรก คือ เควียร๑
เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่แตกตํางจากคูํรักตํางเพศ หรือเพศที่ไร๎กรอบ (ค าตอบคือใชํ) บุคคลที่เป็นเค
วียร๑ เป็นคนที่มีลักษณะผิดปกติทางด๎านจิตใจ (ค าตอบคือไมํใชํ) และผู๎ชายข๎ามเพศ คือ คนที่มีเพศ
ก าเนิดเป็นหญิงแตํรับรู๎วําตนมีจิตใจเป็นชายจึงมีความต๎องการที่จะเปลี่ยนสภาพรํางกายให๎เป็นชาย 
(ค าตอบคือใชํ) คิดเป็นร๎อยละ 45.1, 38.1, และ 36.6 ตามล าดับดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห๑ความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ 

ข้อ ค าถาม 
ตอบถูก ตอบผิด 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1. บุคคลที่เป็นเควียร๑ เป็นคนท่ีมีลักษณะผดิปกติทางด๎าน
จิตใจ(ไมํใชํ) 

213 61.9 131 38.1 

2. เควียร๑ คือกลุมํคนที่เป็นป๓ญหาของสังคม และสร๎างความ
เดือดร๎อนใหส๎ังคม (ไมํใชํ)  

269 78.2 75 21.8 

3. เควียร๑เป็นโรคทีส่ามารถรักษาให๎หายไดด๎๎วยการไปพบ
แพทย๑เฉพาะทาง หรือ หมอผ ี(ไมใํชํ) 

265 77.0 79 23.0 

4. ผู๎ที่มีลักษณะเควียร๑ คือ บุคคลที่มคีวามวิปริตทางเพศ 
(ไมํใชํ) 

259 75.3 85 24.7 

5. ในสังคมไทยป๓จจุบันมีกฎหมายรองรับการสมรสของผู๎ที่มี
ลักษณะเควียร๑ (ไมํใชํ) 

234 68.0 110 32.0 

6. สาเหตุของการเป็นเควยีร๑นั้นสํวนใหญํเกิดจากการ
เลียนแบบ (ไมํใชํ) 

252 73.3 92 26.7 

7. คูํรักเควียร๑ คือ รสนิยมของแตํละบุคคลไมํใชํเรื่องผิดปกติ
แตํอยํางใด(ใชํ) 

258 75.0 86 25.0 

8. ผู๎ชายข๎ามเพศ คือ คนท่ีมีเพศก าเนิดเป็นหญิงแตรํับรู๎วําตน
มีจิตใจเป็นชายจึงมคีวามต๎องการที่จะเปลีย่นสภาพ
รํางกายให๎เป็นชาย(ใชํ) 

218 63.4 126 36.6 

9. ผู๎หญิงข๎ามเพศ คือ คนที่มีเพศก าเนิดเป็นชายแตรํับรู๎วําตน
มีจิตใจเป็นหญิงจึงมีความต๎องการที่จะเปลีย่นสภาพ
รํางกายให๎เป็นหญิง(ใชํ) 

222 64.5 122 35.5 

10. เควียร๑ เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมท่ีแตกตํางจากคูํรักตํางเพศ 
หรือเพศท่ีไร๎กรอบ(ใชํ) 

189 54.9 155 45.1 

เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับเควียร์=  6.92(69.16)   S.D. = 1.723  ระดับมาก 
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 2. การวิเคราะห๑ทัศนคติที่มีตํอเควียร๑พบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติมีตํอเควียร๑ในระดับปาน
กลาง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.60 ซึ่งหากพิจารณาจะพบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติมีตํอเควียร๑ใน
ลักษณะ กลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑สามารถที่จะปฏิบัติงานหรือรํวมงานได๎ปกติ เหมือน
คนทั่ว ๆ ไป อยูํในระดับมากที่สุด โดยคําเฉลี่ยเทํากับ 4.10 รองลงมาคือ กลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคล
ลักษณะเควียร๑มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานได๎เหมือนบุคคลทั่ว ๆ ไป อยูํในระดับมากที่สุด 
โดยคําเฉลี่ยเทํากับ 4.01 นอกจากนั้นกลุํมตัวอยํางรู๎สึกวําการพูดจาคุกคามทางเพศ หรือกลั่นแกล๎ง
บุคคลลักษณะเควียร๑เป็นการคุกคาม กลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑หากเป็นผู๎บังคับบัญชา
จะมีความนํานับถือ หรือความเชื่อถือน๎อยกวําบุคคลทั่ว ๆ ไป กลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑
มีความอํอนแอ ไมํสู๎งานและปฏิบัติงานได๎ไมํหลากหลายเทําบุคคลทั่ว ๆไป กลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคล
ลักษณะเควียร๑มีลักษณะที่ไมํนําไว๎ใจและไมํนําเชื่อถือ กลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑สามารถ
ที่จะปฏิบัติงานหรือรํวมงานได๎ปกติเหมือนคนทั่ว ๆ ไป กลุํมตัวอยํางรู๎สึกวําบุคคลลักษณะเควียร๑มี
ลักษณะที่แตกตํางจากบุคคลทั่ว ๆ ไป และควรหลีกเลี่ยง กลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑
แตกตํางจากคนอื่น จนท าให๎ทํานไมํอยากจะพูดคุยหรือ มีปฏิสัมพันธ๑รํวมด๎วย กลุํมตัวอยํางรู๎สึกวําการ
มีบุคคลลักษณะเควียร๑ในสถานที่ท างานจะท าให๎หนํวยงานของทํานเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยมีคําเฉลี่ย
เทาํกับ 3.17, 2.49, 2.23, 2.20, 2.09, 1.94, 1.94, 1.88 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห๑ทัศนคติท่ีมีตํอเควียร๑ 

ข๎อ ค าถาม (n = 344)  ̅ S.D. ระดับ 
1. คิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑สามารถท่ีจะปฏิบัติงานหรือ

รํวมงานได๎ปกติเหมือนคนทั่ว ๆ ไป 
4.10 0.98 มากที่สุด 

2. คิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑มีความรู๎ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได๎เหมือนบุคคลทั่ว ๆ ไป 

4.01 1.06 มากที่สุด 

3. รู๎สึกวําการพูดจาคุกคามทางเพศ หรือกลั่นแกล๎งบุคคล
ลักษณะเควียร๑เป็นการคุกคาม 

3.17 1.35 มาก 

4. คิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑หากเป็นผู๎บังคับบัญชาจะมี
ความนํานับถือ หรือความเชื่อถือน๎อยกวําบุคคลทั่ว ๆ ไป  

2.49 1.09 น๎อย 

5. คิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑มีความอํอนแอ ไมํสู๎งานและ
ปฏิบัติงานได๎ไมํหลากหลายเทําบุคคลทั่ว ๆไป  

2.23 1.05 น๎อย 

6. คิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑มีลักษณะที่ไมํนําไว๎ใจและไมํ
นําเชื่อถือ  

2.20 1.06 น๎อย 
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7. รู๎สึกวําบุคคลลักษณะเควียร๑ไมํนําเชื่อถือจึงไมํอยากรับฟ๓ง
ความคิดเห็น หรือปฏิบัติงานด๎วย  

2.09 1.03 น๎อย 

8. คิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑แตกตํางจากคนอ่ืน จนท าให๎
ทํานไมํอยากจะพูดคุยหรือ มีปฏิสัมพันธ๑รํวมด๎วย  

1.94 1.04 น๎อย 

9. รู๎สึกวําบุคคลลักษณะเควียร๑มีลักษณะที่แตกตํางจากบุคคล
ทั่ว ๆ ไป และควรหลีกเลี่ยง 

1.94 0.98 น๎อย 

10. รู๎สึกวําการมีบุคคลลักษณะเควียร๑ในสถานที่ท างานจะท า
ให๎หนํวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียง  

1.88 0.94 น๎อย 

เฉลี่ยทัศนคติที่มีต่อเควียร์ใน 2.60 1.05 ปานกลาง 

   
 3. การวิเคราะห๑การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานพบวํา กลุํมตัวอยํางมีการ
เลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานอยูํในระดับน๎อย โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.21 ซึ่งหาก
พิจารณาจะพบวํา กลุํมตัวอยํางให๎การยอมรับในความรู๎ ความสามารถของบุคคลลักษณะเควียร๑ อยูํใน
ระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 3.86 รองลงมาคือ กลุํมตัวอยํางรับฟ๓งความคิดเห็นหรือปฏิบัติงานกับบุคคล
ลักษณะเควียร๑โดยอาจมีอคติเสมอ อยูํในระดับน๎อย คิดเป็นร๎อยละ 2.28 นอกจากนั้น กลุํมตัวอยําง
เคยพบเห็นบุคคลลักษณะเควียร๑ถูกกีดกันจากโอกาสการก๎าวหน๎าในหน๎าที่ในหนํวยงานของทําน แตํ
ทํานไมํสามารถชํวยเหลืออะไรได๎ หากกลุํมตัวอยํางรํวมงานกับบุคคลลักษณะเควียร๑รู๎สึกไมํสามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มที่เพราะเควียร๑ไมํสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางหลากหลาย เชํน งานที่ใช๎แรงการ
ลงพื้นที่ เป็นต๎น จึงท าให๎ทํานอึดอัดใจ หากกลุํมตัวอยํางมีป๓ญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานตนจะ
หลีกเหลี่ยงการปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากเควียร๑เมื่อกลุํมตัวอยํางมีโอกาสเลือกการปฏิบัติงาน
รํวมกันระหวํางบุคคลอ่ืน ๆ กับบุคคลลักษณะเควียร๑มักเลือกบุคคลอ่ืน ๆ เสมอ เพราะมีศักยภาพ
มากกวําเควียร๑ หากกลุํมตัวอยํางต๎องปฏิบัติงานรํวมกับบุคคลลักษณะเควียร๑มักหลีกเลี่ยงงานนั้น ๆ 
เสมอ หากกลุํมตัวอยํางมีเพ่ือนรํวมงานเป็นบุคคลลักษณะเควียร๑ไมํอยากจะพูดคุย ปฏิบัติ เหมือน
บุคคลอื่น ๆ หรือไมํอยากรํวมงานหรือปฏิสัมพันธ๑ด๎วย เมื่อกลุํมตัวอยํางปฏิบัติงานกับบุคคลลักษณะเค
วียร๑มักไมํเชื่อใจหรือวางใจในความสามารถของบุคคลเควียร๑ เพราะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.21, 2.20, 2.13, 2.11, 2.09, 1.86, 1.84, 1.52 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3  
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห๑การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน 

ข๎อ ตัวแปร  ̅ S.D. ระดับ 
1. เมื่อปฏิบัติงานกับบุคคลลักษณะเควียร๑มักไมํเชื่อใจหรือวางใจใน

ความสามารถของบุคคลเควียร๑ เพราะ เป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

1.52 0.99 น๎อย 

2. หากรํวมงานกับบุคคลลักษณะเควียร๑รู๎สึกไมํสามารถปฏิบัติงาน
ได๎อยํางเต็มที่ เพราะเควียร๑ ไมํสามารถปฏิบัติงานได๎อยําง
หลากหลาย เชํน งานที่ใช๎แรง การลงพ้ืนที่ เป็นต๎น จึงท าให๎อึด
อัดใจ 

2.13 1.00 น๎อย 

3. ให๎การยอมรับในความรู๎ ความสามารถของบุคคลลักษณะเควียร๑ 3.86 0.95 มาก 
4. รับฟ๓งความคิดเห็นหรือปฏิบัติงานกับบุคคลลักษณะเควียร๑โดย

อาจมีอคติเสมอ 
2.28 1.17 น๎อย 

5. หากต๎องปฏิบัติงานรํวมกับบุคคลลักษณะเควียร๑มักหลีกเลี่ยง
งานนั้น ๆ เสมอ 

1.86 0.93 น๎อย 

6. หากมีป๓ญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานจะหลีกเหลี่ยงการ
ปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากเควียร๑ 

2.11 1.02 น๎อย 

7. หากมีเพ่ือนรํวมงานเป็นบุคคลลักษณะเควียร๑ไมํอยากจะพูดคุย 
ปฏิบัติ เหมือนบุคคลอ่ืน ๆ หรือไมํอยากรํวมงานหรือปฏิสัมพันธ๑
ด๎วย 

1.84 0.95 น๎อย 

8. เคยพบเห็นบุคคลลักษณะเควียร๑ถูกกีดกันจากโอกาสการ
ก๎าวหน๎าในหน๎าที่ในหนํวยงาน แตํยังไมํสามารถชํวยเหลืออะไร
ได ๎

2.21 1.02 น๎อย 

9. เคยพบเห็นบุคคลลักษณะเควียร๑ถูกคุกคามด๎วยเหตุทางเพศใน
หลายรูปแบบ ตั้งแตํการล๎อเลียน เหน็บแนม นินทา ใสํร๎าย ดูถูก
เหยียดหยาม ลวนลาม เป็นต๎น จากในหนํวยงาน แตํยังไมํ
สามารถชํวยเหลืออะไรได๎ 

2.20 1.05 น๎อย 

10. เมื่อมีโอกาสเลือกการปฏิบัติงานรํวมกันระหวํางบุคคลอ่ืน ๆ กับ
บุคคลลักษณะเควียร๑มักเลือกบุคคลอ่ืน ๆ เสมอ เพราะมี
ศักยภาพมากกวําเควียร๑ 

2.09 1.04 น๎อย 

        การเลือกปฏิบัติที่มีต่อเควียร์ในสังคมการท างาน 2.21 1.012 น้อย 
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 4. การหาความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎ ทัศนคติกับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการ
ท างาน พบวํา ความรู๎ที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานมีความสัมพันธ๑เชิงลบกับการเลือกปฏิบัติที่มี
ตํอเควียร๑ในสังคมการท างานมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ ( r) 
เทํากับ -0.260 ซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ในระดับน๎อย และทัศนคติที่มีตํอ เควียร๑ในสังคมการท างานมี
ความสัมพันธ๑เชิงลบกับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ (r) เทํากับ -0.436 ซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ในระดับปานกลาง 
นอกจากนี้ความรู๎มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานมีความสัมพันธ๑เชิงบวกทัศนคติที่มีตํอเควียร๑ในสังคม
การท างานมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ (r) เทํากับ 0.277 ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ๑ในระดับน๎อย ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 หาหาความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎ ทัศนคติ การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการ
ท างาน 

ตัวแปร การเลือกปฏิบัติ 
(Y) 

ความรู๎ 
(Xa) 

ทัศนคติ 
(Xb) 

Y 1 -.260** -.436** 
Xa  1 .277** 
Xb   1 

** มีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ .01 
 
 5. การวิเคราะห๑อิทธิพลของความรู๎และทัศนคติในการท านายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ใน
สังคมการท างาน พบวํา ทัศนคติ (Xa) และความรู๎ (Xb) พบวํา สํงผลหรือมีอิทธิพลตํอการเลือกปฏิบัติ
ที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน(Y) โดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอยเทํากับ -0.444 และ -0.552 
ตามล าดับ มีคําสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เทํากับ 0.206 ซึ่งสามารถท านายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอ    
เควียร๑ในสังคมการท างานได๎ร๎อยละ20.60 แสดงให๎เห็นวํา ความรู๎และทัศนคติสํงผลกับการเลือก
ปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 5 
 
 
 
 
 



 
 84 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะห๑อิทธิพลของความรู๎และทัศนคติในการท านายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ใน
สังคมการท างาน 

องค๑ประกอบ(n = 344) b t 

CONSTANT 4.289 20.062** 
ทัศนคติ (Xa) -0.444 -7.881** 
ความรู๎ (Xb) -.0.552 -2.999** 

R = 0.459                        F = 80.338                            R2 = 0.206 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
บทสรุป 
  จากผลการวิจัย สามารถน ามาสรุปตามค าถามการวิจัยได๎ดังนี้ 
 1. ความรู๎ที่มีตํอเควียร๑ในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก กลุํมตัวอยํางมี
ความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ในระดับมาก โดยพบวํา ข๎อที่มีผู๎ตอบแบบทดสอบความรู๎ตอบถูกมากที่สุด 3 
ล าดับแรก คือ เควียร๑ คือกลุํมคนที่เป็นป๓ญหาของสังคม และสร๎างความเดือดร๎อนให๎สังคม (ค าตอบคือ
ไมํใชํ) ผู๎ที่มีลักษณะเควียร๑ คือ บุคคลที่มีความวิปริตทางเพศ (ค าตอบคือไมํใชํ) และคูํรักเควียร๑ คือ 
รสนิยมของแตํละบุคคลไมํใชํเรื่องผิดปกติแตํอยํางใด (ค าตอบคือใชํ) และข๎อที่มีผู๎ตอบแบบสอบความรู๎
ตอบผิดมากที่สุดสามล าดับแรก คือเควียร๑ เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่แตกตํางจากคูํรักตํางเพศ หรือ
เพศที่ไร๎กรอบ (ค าตอบคือใชํ) บุคคลที่เป็นเควียร๑ เป็นคนที่มีลักษณะผิดปกติทางด๎านจิตใจ (ค าตอบ
คือไมํใชํ) และผู๎ชายข๎ามเพศ คือ คนที่มีเพศก าเนิดเป็นหญิงแตํรับรู๎วําตนมีจิตใจเป็นชายจึงมีความ
ต๎องการที่จะเปลี่ยนสภาพรํางกายให๎เป็นชาย(ค าตอบคือใชํ) 
 2. ทัศนคติที่มีตํอเควียร๑ในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก กลุํมตัวอยํางมี
ทัศนคติมีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานในระดับปานกลาง โดยพบวํา กลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคล
ลักษณะเควียร๑สามารถที่จะปฏิบัติงานหรือรํวมงานได๎ปกติเหมือนคนทั่ว ๆ ไป และคือ กลุํมตัวอยําง
คิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานได๎เหมือนบุคคลทั่ว ๆ ไป อยูํใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุํมตัวอยํางรู๎สึกวําการพูดจาคุกคามทางเพศ หรือกลั่นแกล๎งบุคคล
ลักษณะเควียร๑เป็นการคุกคาม และกลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑หากเป็นผู๎บังคับบัญชาจะมี
ความนํานับถือ หรือความเชื่อถือน๎อยกวําบุคคลทั่ว ๆ ไปอยูํในระดับปานกลาง 
 3. การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัด
พิษณุโลก กลุํมตัวอยํางมีการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานอยูํ ในระดับน๎อย โดยพบวํา 
กลุํมตัวอยํางให๎การยอมรับในความรู๎ ความสามารถของบุคคลลักษณะเควียร๑ อยูํในระดับมาก 
รองลงมาคือ กลุํมตัวอยํางรับฟ๓งความคิดเห็นหรือปฏิบัติงานกับบุคคลลักษณะเควียร๑โดยอาจมีอคติ
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เสมอ กลุํมตัวอยํางเคยพบเห็นบุคคลลักษณะเควียร๑ถูกกีดกันจากโอกาสการก๎าวหน๎าในหน๎าที่ใน
หนํวยงานของตน แตํยังไมํสามารถชํวยเหลืออะไรได๎ หากกลุํมตัวอยํางรํวมงานกับบุคคลลักษณะ  เค
วียร๑รู๎สึกไมํสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มที่เพราะเควียร๑ไมํสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางหลากหลาย 
เชํน งานที่ใช๎แรง การลงพ้ืนที่ เป็นต๎น จึงท าให๎ทํานอึดอัดใจ หากกลุํมตัวอยํางมีป๓ญหาหรืออุปสรรคใน
การปฏิบัติงานจะหลีกเหลี่ยงการปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากเควียร๑ เมื่อกลุํมตัวอยํางมีโอกาสเลือก
การปฏิบัติงานรํวมกันระหวํางบุคคลอ่ืน ๆ กับบุคคลลักษณะเควียร๑มักเลือกบุคคลอ่ืน ๆ เสมอ เพราะ
มีศักยภาพมากกวําเควียร๑ หากกลุํมตัวอยํางต๎องปฏิบัติงานรํวมกับบุคคลลักษณะเควียร๑มักหลีกเลี่ยง
งานนั้น ๆ เสมอ หากกลุํมตัวอยํางมีเพ่ือนรํวมงานเป็นบุคคลลักษณะเควียร๑ไมํอยากจะพูดคุย ปฏิบัติ 
เหมือนบุคคลอ่ืน ๆ หรือไมํอยากรํวมงานหรือปฏิสัมพันธ๑ด๎วย และเมื่อกลุํมตัวอยํางปฏิบัติงานกับ
บุคคลลักษณะเควียร๑มักไมํเชื่อใจหรือวางใจในความสามารถของบุคคลเควียร๑ เพราะเป็นอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานของทําน อยูํในระดับน๎อย 
 4. ความรู๎ ทัศนคติ กับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานในองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ความรู๎ที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานมีความสัมพันธ๑เชิงลบกับการ
เลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ในระดับน๎อย และทัศนคติที่มีตํอเค
วียร๑ในสังคมการท างานมีความสัมพันธ๑เชิงลบกับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน ซึ่ง
เป็นความสัมพันธ๑ในระดับปานกลาง 
 5. ความรู๎และทัศนคติมีอิทธิพลในการท านายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการ
ท างานในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ทัศนคติ และความรู๎ สํงผลหรือมีอิทธิพลตํอ
การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน  ซึ่งสามารถท านายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ใน
สังคมการท างานได๎ร๎อยละ 20.60 แสดงให๎เห็นวํา ความรู๎และทัศนคติสํงผลกับการเลือกปฏิบัติที่มี
ตํอเควียร๑ในสังคมการท างานอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 

 1. ความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ในระดับมาก( ̅= 6.92) 
อธิบายได๎วําป๓จจุบันจะพบได๎วําเควียร๑สํวนใหญํใช๎ชีวิตโดยแสดงอัตลักษณ๑ทางเพศของตนอยําง
เปิดเผยมากขึ้น ท าให๎คนในสังคมมีประสบการณ๑การพบเห็น พูดคุย หรือมีปฏิสัมพันธ๑กับเควียร๑ใน
ระดับหนึ่ง จึงท าให๎คนในสังคมคิดวํามีความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของรัตนวัฒน๑ 
จันทร๑อ านวยสุข  และคณะ (2558) ที่ศึกษา การเคารพคนข๎ามเพศเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคน
ข๎ามเพศ ประสบการณ๑ทางสังคมของคนข๎ามเพศในประเทศไทย พบวํา สังคมไทยยอมรับและเข๎าใจ
กลุํมคนข๎ามเพศในทุกระดับ ของสถาบันทางสังคมตั้งแตํครอบครัว เพ่ือน คูํ สถาบันการ ศึกษา ชุมชน 
สถาบันการเมืองการปกครอง รวมไปถึงสังคมโดยรวม โดยกู๏ด (Good, 1973 อ๎างใน โสภิตสุดา มงคล
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เกษม, 2539)  กลําววํา ความรู๎เป็นข๎อเท็จจริง (facts) ความจริง (truth) เป็นข๎อมูลที่มนุษย๑ได๎รับและ
เก็บรวบรวมจากประสบการณ๑ตําง ๆ การทีบุคคลยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได๎ อยํางมีเหตุผล 
บุคคลควรจะต๎องรู๎เรื่องเกี่ยวกับสิ่งนั้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจ นั้นก็คือ บุคคลจะต๎องมีข๎อเท็จจริง 
หรือข๎อมูลตําง ๆ ที่สนับสนุนและให๎ค าตอบข๎อสงสัยของบุคคลมีอยูํชี้แจงให๎บุคคลเกิดความเข๎าใจและ
ทัศนคติที่ดีตํอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งเกิดการตระหนัก ความเชื่อ และคํานิยมตําง ๆ 
 2. ทัศนคติที่มีตํอเควียร๑ พบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติมีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานในระดับ

ปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ย ( ̅=2.60)  อธิบายได๎วําคนในสังคมมีทัศนคติที่ดีตํอเควียร๑ เนื่องจากป๓จจุบัน
มีการยอมรับและเปิดกว๎างมากขึ้นในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของมนุษย๑มากขึ้น ซึ่ง
สอดคล๎องกับการศึกษาของรณภพ  นพสุวรรณ(2555) ที่ศึกษา มุมมองของนักประชาสัมพันธ๑ที่มีตํอ
เพศที่สามในงานประชาสัมพันธ๑ พบวํา สะท๎อนให๎เห็นมุมมองของนักประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับเควียร๑ 
ผํานลักษณะค าท่ีใช๎เรียกในเชิงบวก โดยผู๎วิจัยได๎ค๎นพบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํมองเควียร๑ตามลักษณะ
การแตํงกาย กิริยา การแสดงออก บุคลิกภาพ และรสนิยมทางเพศ นอกจากนี้ ยังมองวํา เควียร๑มี
หลายประเภทและนักประชาสัมพันธ๑มีแนวโน๎มในการยอมรับความแตกตํางทางเพศ ซึ่งแสดง ให๎เห็น
ผํานค าเรียกที่วํา “ความหลากหลายทางเพศ” นอกจากนี้ นักประชาสัมพันธ๑ยังมองวํา เควียร๑มีความ
โดดเดํนใน 3 ด๎าน ได๎แกํ ความโดดเดํนด๎านบุคลิกภาพ ได๎แกํ การรู๎จัก กาลเทศะ มีเสนํห๑ ใสํใจใน
รายละเอียด เก๐ มีสีสันและมีคุณคําและมีความอดทนตํออุปสรรค มีความโดดเดํนด๎านทักษะ ได๎แกํ มี
ทักษะด๎านการพูด มีทักษะด๎านการเขียน และมีทักษะด๎านการวางกลยุทธ๑การประชาสัมพันธ๑ และมี
ความโดดเดํนด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ในการท างาน โดยผลการวิจัยสะท๎อนให๎เห็นอยํางชัดเจนวํานัก
ประชาสัมพันธ๑มีมุมมองเชิงบวก  นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวํา นักประชาสัมพันธ๑มองวํา ถ๎าเควียร๑
ที่ยอมรับตนเองและมีความสามารถก็ท าให๎สังคมสามารถยอมรับเควียร๑ ได๎เชํนกัน นอกจากนี้ยังพบวํา 
ในมุมมองของนักประชาสัมพันธ๑เควียร๑ได๎รับการยอมรับในการท างานประชาสัมพันธ๑ โดยที่ นัก
ประชาสัมพันธ๑แตํละคน อาจมีระดับในการยอมรับเควียร๑ในงานประชาสัมพันธ๑ที่แตกตํางกัน โดย
ระดับการยอมรับเควียร๑ในงานประชาสัมพันธ๑ สามารถแบํงได๎เป็น 2 ระดับคือ การยอมรับเควียร๑ใน
งานประชาสัมพันธ๑โดยไมํมีเงื่อนไข และการยอมรับเควียร๑ในงานประชาสัมพันธ๑แบบมีเงื่อนไข ซึ่ง
ได๎แกํ ยอมรับได๎ หากไมํเยอะ ยอมรับได๎ หากไมํใชํงาน เกี่ยวกับสื่อ ยอมรับได๎ ถ๎าแตํงกายตามเพศ
สภาพ และยอมรับแตํความคิด และยังสอดคล๎องกับการศึกษาของ เสาวคนธ๑ โทบุราณ (2555) ศึกษา
เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกํนที่มีตํอพฤติกรรมรักรํวมเพศ พบวํา ทัศนคติของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกํน มีความรู๎ ความเข๎าใจ (Cognitive Component) ตํอพฤติกรรมรัก
รํวมเพศ อยูํในระดับปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ 80.8 โดยพงศ๑สัณห๑ ศรีสมทรัพย๑ และ ปียะนุช เงิน
คล๎าย (2550) อธิบายวํา ทัศนคติ เป็นความรู๎สึกทางใจของแตํละบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู๎ 
ประสบการณ๑ ความนึกคิด และความเชื่อของแตํละบุคคล ความรู๎สึกทางใจของแตํละบุคคลใน
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เรื่องราวใด ๆ จะมีระดับที่แตกตํางกันออกไป ตั้งแตํระดับที่เป็นความชอบหรือไมํชอบ ระดับที่เป็น
ประสบการณ๑ที่ได๎รับการไตรํตรอง จนถึงระดับที่เป็นการน าไปปฏิบัติ  ทัศนคติของบุคคลจึงเป็น
ตัวกระตุ๎นให๎บุคคลเกิดความคิดและพฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 
 3. การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน พบวํา กลุํมตัวอยํางมีการเลือกปฏิบัติที่มี

ตํอเควียร๑ในสังคมการท างานอยูํในระดับน๎อย โดยมีคําเฉลี่ย ( ̅= 1.98) จึงอธิบายได๎วําคนในสังคมมี
การเลือกปฏิบัติตํอเควียร๑อยูํในระดับน๎อบ เนื่องจากคนในสังคมได๎มองความสามารถของ เควียร๑ใน
การปฏิบัติงาน ความสามารถในการปรับตัวในการท างาน และศักยภาพของเควียร๑มากกวําความ
แตกตํางเรื่องเพศ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของเจษฎา นกน๎อย (2554) ที่ศึกษา การจัดการความ
หลากหลายในองค๑กร : ตัวแบบทางด๎านทรัพยากรมนุษย๑เพ่ือความเทําเทียมกันของผู๎ที่มีอัตลักษณ๑ทาง
เพศ พบวํากลุํมตัวอยํางทั้งหมดได๎รับการปฏิบัติในประเด็นทางด๎านการบริหารทรัพยากรมนุษย๑อยําง
เทําเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้เพราะผู๎บังคับบัญชาจะพิจารณษจากผลงานและความรู๎ความสามารถ
มากกวําการเป็นชายจริงหญิงแท๎หรือเป็นผู๎ที่มีอัตลักษณ๑ความหลากหลายทางเพศหรือไมํ ในจ านวนนี้
มีกลุํมตัวอยํางเพียงบางสํวนที่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเป็นผู๎ที่มีอัตลักษณ๑ที่หลากหลายทาง
เพศ ซึ่งเป็นลักษณะของการพูดจาและพฤติกรรมการแสดงออก แตํไมํเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานแตํ
อยํางใด โดยการเลือกปฏิบัติในที่ท างานคือการกระท าที่มีผลท าให๎บุคคลบางคนหรือกลุํมสังคมบาง
กลุํม ตกเป็นรองหรือเสียเปรียบ การแบํงแยกแบบนี้เกิดขึ้นจากป๓จจัยหลายประการซึ่งรวมถึง ความ
แตกตํางทางเพศ (Busza, 1999) (กระทรวงแรงงาน, 2544) 
 4. ความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎ ทัศนคติ และการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการ
ท างาน พบวํา ความรู๎และทัศนคติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างานมีความสัมพันธ๑เชิงลบกับการเลือก
ปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน อธิบายได๎วําเมื่อคนในสังคมสํวนใหญํมีความรู๎และทัศนคติที่ดีก็
จะท าให๎เกิดการเลือกปฏิบัติตํอเควียร๑ที่น๎อยลง หรือกลําวได๎วํา ความรู๎ ทัศนคติและการปฏิบัติ มีผล
ตํอเนื่องกัน ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของเบ็นวารีและคณะ (Banwari and et.al., 2015) ที่ศึกษา 
นักศึกษาแพทย๑และความรู๎เกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการรักรํวมเพศ พบวํา นักศึกษาแพทย๑และ
นักศึกษาฝึกงานมีความรู๎ไมํเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องรักรํวมเพศ ความรู๎กลายเป็นมีความสัมพันธ๑เชิงบวก
กับทัศนคติ ผู๎ที่มีความรู๎สูงจะมีทัศนคติที่ดีขึ้น ควรมีการเสริมสร๎างความรู๎ของนักศึกษาแพทย๑โดยการ
รวมประเด็นเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องรักรํวมเพศไว๎ในหลักสูตร อาจชํวยลดความอคติตํอกลุํม
ชนกลุํมน๎อยทางเพศและสํงผลตํอการปฏิบัติในอนาคตที่ดีขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงการเลือกปฏิบัติ มี
ความสัมพันธ๑กันระหวํางความรู๎ ทัศนคติและการปฏิบัติ โดยทัศนคติเป็นตัวกลางที่ท าให๎เกิดความรู๎
และการปฏิบัติ ดังนั้นความรู๎กับทัศนคติจึงสัมพันธ๑กันและมีผลตํอการเลือกปฏิบัติ ( SchwartZ, 
1975) 
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 5. อิทธิพลของความรู๎และทัศนคติในการท านายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการ
ท างาน ทัศนคติและความรู๎ สํงผลหรือมีอิทธิพลตํอการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน 
อธิบายได๎วําคนในสังคมมีความรู๎ที่ไมํคาดเคลื่อนและมีทัศนคติที่ดีจึงสํงผลท าให๎มีการเลือกปฏิบัติที่มี
ตํอเควียร๑ในระดับน๎อย แตํในบางครั้งความรู๎และทัศนคติไมํจ าเป็นต๎องสัมพันธ๑กันก็ท าให๎เกิดการ
ปฏิบัติได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของอีโก แกรบเวอร๑เบรกและคณะ ( Igorand et.al., 2013) ที่
ศึกษา ทัศนคติและความรู๎เกี่ยวกับการรักรํวมเพศระหวํางนักศึกษาแพทย๑ในซาเกร็บ พบวํา  การ
ส ารวจได๎ด าเนินการระหวํางนักศึกษาแพทย๑ปีที่ 5 และ 6 ระหวํางปีการศึกษา 2552/2553 การ
ส ารวจประกอบด๎วยข๎อมูลประชากรทั่วไปแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบแล๎ว 2 แบบ คือ ความรู๎
เกี่ยวกับแบบสอบถามความรักรํวมเพศ และ ทัศนคติเกี่ยวกับภาวะรักรํวมเพศ  และค าถามเกี่ยวกับ

ประสบการณ๑สํวนตัว คะแนนเฉลี่ยความรู๎คือ (  ̅ = 14.8) จากคะแนน 20 นอกจากนี้ยังพบความ
แตกตํางระหวํางเพศในด๎านทัศนคติ มีคําเฉลี่ย 38% ของความแปรปรวนที่อธิบายไว๎ มีคําสัมประสิทธิ์
การถดถอยเทํากับ -0.14, ปีที่ 6 ของการศึกษา มีคําสัมประสิทธิ์การถดถอยเทํากับ -0.16 และความรู๎
เกี่ยวกับการรักรํวมเพศมากขึ้น มีคําสัมประสิทธิ์การถดถอยเทํากับ -0.48 ซึ่งความรู๎และทัศนคติมี
อิทธิพลในการท านายอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทัศนคติเชิงลบมีอยูํในหมูํนักเรียนดังนั้น 
ควรเพ่ิมเนื้อหาทางการศึกษาที่เกี่ยวกับรักรํวมเพศรวมอยูํในหลักสูตรของโรงเรียนแพทย๑เพ่ือลดการ
รับรู๎เชิงลบของ เลสเบียน เกย๑ กะเทย และ บุคคลที่แปลงเพศ โดยพรพิพย๑ พิมลสินธุ๑ (2540) อธิบาย
วํา ความรู๎ที่ถูกต๎องเป็นสิ่งแรกที่จ าเป็นต๎องท าให๎เกิดขึ้นกํอน ซึ่งความรู๎สํงผลให๎เกิดความรู๎ผิดหรือ
ทัศนคติวํา เชื่อถือหรือไมํเชื่อถือ และความรู๎และทัศนคติที่เกิดขึ้นก็เป็นป๓จจัยที่อิทธิพลตํอการปฏิบัติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการศึกษาพบวํา ความรู๎และทัศนคติที่มีตํอเควียร๑ ในสังคมการท างานมี
ความสัมพันธ๑เชิงลบกับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน แสดงให๎เห็นวําเมื่อคนใน
สังคมมีความรู๎และทัศนคติที่ดีขึ้นการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ก็ลดลง ดังนั้นควรสํงเสริมให๎มีการให๎
ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องตํอเควียร๑ในสังคมควบคูํกับการสํงเสริมทัศนคติที่ดีให๎แกํประชาชนในสังคม 
เพ่ือให๎ประชาชนเข๎าใจและมีทัศนคติที่ดีกับความแตกตํางหลากหลายของบุคคลในสังคม อันจะน าไป
ซึ่งการยอมรับและเกิดการเลือกปฏิบัติที่ลดลง 
 2. จากผลการศึกษาพบวํา ความรู๎และทัศนคติ สํงผลหรือมีอิทธิพลตํอการเลือกปฏิบัติที่มี
ตํอเควียร๑ในสังคมการท างาน แสดงให๎เห็นวําเมื่อคนในสังคมการท างานมีความรู๎ที่ไมํคาดเคลื่อนและมี
ทัศนคติที่ดีจึงสํงผลท าให๎มีการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในระดับน๎อย ดังนั้นควรสนับสนุนให๎บุคลากรมี
สํวนรํวมในการเรียนรู๎ในประเด็นของความหลากหลายทางเพศ เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ รวมทั้ง
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เป็นการสํงเสริมทัศนคติที่ดีให๎แกํบุคลากรในการท างาน เพ่ือเป็นการลดการเลือกปฏิบัติตํอเควียร๑ใน
สังคมการท างาน 
 3. จากผลการศึกษาพบวํา บุคลากรในสังคมการท างานมีความรู๎เกี่ยวกับความหมายของ
ผู๎หญิงข๎ามเพศและผู๎ชายข๎ามเพศอยูํในระดับน๎อย จึงควรมีการสํงเสริมจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องหรือ
องค๑กรภาครัฐ เชํน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม ควรเป็นผู๎น าในด๎านการความรู๎
ความเข๎าใจพ้ืนฐานที่ให๎ความส าคัญกับประเด็นการยอมรับความหลากหลายทางเพศและการเคารพซึ่ง
กันและกัน 
 4. จากผลการศึกษาพบวําบุคลากรในสังคมการท างานยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของบุคลากรเค
วียร๑แตํในบางครั้งยังมีอคติในการรํวมงาน จึงควรมีการสํงเสริมจากหนํวยงานโดยผํานทางกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให๎บุคลากรเควียร๑ ได๎แสดงออกถึงตัวตน ความสามารถและศักยภาพในการท างานของ
ตัวเอง 
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การจัดการการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ของกลุ่มผู้ผลิตไม้แกะสลกัต าบลทาทุ่งหลวง อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน  

The marketing management to develop competitive advantages for 
sustainable self sufficient in wood carving group at Tambon 

Thathungluang, Amphure Maetha, Lamphun Province. 
มานพชุํมอุํน1*อาชวิน  ใจแก๎ว2 ศิรสา สอนศรี3 

1สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหมํ 
2สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

3สาขาวิชานิเทศศาสตร๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการใช๎วัตถุดิบพัฒนาชํองทางและรูปแบบการ
จัดจ าหนํายและพัฒนากลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักต าบลทา
ทุํงหลวง อ าเภอแมํทา จังหวัดล าพูนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
(PAR)เครื่องมือเก็บรวบรวมข๎อมูลคือการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก การประชุมกลุํม
ยํอย และการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม ผลการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพของ
วัตถุดิบพบวําท าได๎ด๎วยการตัดไม๎จามจุรีตามขนาดที่ใกล๎เคียงกับงานดิบ สํวนเศษไม๎ที่แตกหักสามารถ
น ามาเชื่อมตํอเป็นสินค๎าใหมํได๎ โดยต๎องมีโครงการปลูกไม๎จามจุรีทดแทนในพ้ืนที่ และหาไม๎อ่ืนที่มี
คุณสมบัติใกล๎เคียงมาทดแทนหรือรวมกลุํมน าเข๎าไม๎จากประเทศใกล๎เคียง สํวนการใช๎ประโยชน๑จาก
เศษไม๎สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํหรือจัดท าเป็นของที่ระลึกขนาดเล็ก สํวนขี้เลื่อยพัฒนาไปเป็น
แจกัน กรอบรูปและน าไปใช๎เป็นของประดับและตกแตํงบ๎านที่มีคุณคําการพัฒนา ชํองทางการจัด
จ า ห นํ า ย  พ บ วํ า  ก ลุํ ม ต๎ อ ง พั ฒ น า ชํ อ ง ท า ง ก า ร ข า ย ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต๑
(www.thaitradepoint.com/thathungluang) เพราะเป็นชํองทางที่ใช๎ต๎นทุนต่ าและสามารถ
จ าหนํายได๎ท้ังตลาดในประเทศและตํางประเทศ และให๎รวมตัวกันเป็นกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักที่รวบรวม
ผลิตภัณฑ๑จากสมาชิกเพ่ือน ามาขายผํานทางเว็บไซต๑สํวนการพัฒนากลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ พบวํา กลุํมต๎องพัฒนากลยุทธ๑การโฆษณาเพ่ือสร๎างการรับรู๎ การใช๎พนักงานขายเชิงรุก
มากกวําเชิงรับการสํงเสริมการขายเพื่อการกระตุ๎นยอดขายที่ตกต่ า การประชาสัมพันธ๑ในระดับจังหวัด 
และการใช๎เครื่องมือการตลาดทางตรงในการเสนอขายสินค๎าโดยอยูํภายใต๎ขีดความสามารถและ
งบประมาณของกลุํม 

ค าส าคัญ :ไม๎แกะสลัก ชํองทางและรูปแบบการจัดจ าหนํายกลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
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Abstract 

 The objectives of this research were to develop the efficiency of raw materials 
using,the channel of distribution and the integrated marketing communication 
strategy of wood carving group at Tambon Thathungluang, Amphure Maetha, 
Lamphun Province. This research was a qualitative research that used Participatory 
Action Research (PAR).The data collected by data analysis, in depth interviews, focus 
group and participatory action training. The development of efficiency of raw 
materials using: the group should cut the appropriated size of raw material and 
bringthe left to create new gifts products by emphasized on hand made and has the 
project to replace present material and find out other raw materials, and establish 
group to buy it from near country. The development of group’s channel of 
distribution: the group must look for new channels, instead of selling only through 
exclusive channel. The appropriated channel was selling onthe website 
(www.thaitradepoint.com/thathungluang) because of low cost channel that can be 
sold both in domestic and international marketsand mustgathered together to 
collect products from members for sale throughwebsite.The development integrated 
marketing communication strategy: the group had to apply the promotion mix tools, 
such as, the advertising to build customer’s awareness, the push strategy by group’s 
personal selling to activate market ,the sales promotion used while the sells 
decrement, the publicity and public relation should do with the involved sectors, 
and the last, the group should collect customer’s data and use direct marketing 
tools to contact the prospect customers,underthe group’s potential and budgets.   
Keywords:Woodcarving, Place and Distribution, Integrated Marketing Communication 
Strategies 
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บทน า 

 ป๓จจุบันผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักถือได๎วําเป็นหนึ่งในสินค๎าหัตถกรรมที่มีบทบาทส าคัญตํอ
เศรษฐกิจของประเทศ แตํอยํางไรก็ตาม อุตสาหกรรมไม๎แกะสลักยังต๎องเผชิญกับป๓ญหาอัตราคําจ๎าง
แรงงานที่มีแนวโน๎มสูงขึ้น ทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเริ่มจ ากัดและหายากมากขึ้น การพัฒนา
เทคนิคการผลิตที่ยังไมํทันสมัยเทําที่ควร ขาดข๎อมูลความต๎องการของผู๎บริโภคทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศคูํแขํงขันในตลาดสํงออกมีคําแรงที่ต่ ากวําและมีวัตถุดิบไม๎ที่มีความอุดมสมบูรณ๑และมี
คุณภาพ(ไม๎สัก ไม๎ประดูํ ไม๎มะคํา ไม๎มะมํวงและไม๎กระท๎อน) อีกทั้งมีการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีการ
ผลิตอยํางตํอเนื่องและมีจุดเดํนในสํวนของการออกแบบที่ทันสมัย การแกะสลักไม๎ของชาวอ าเภอ             
แมํทาเริ่มเมื่อประมาณพุทธศักราช 2348 โดยเฉพาะเขตต าบลทาทุํงหลวง ต าบลทากาศ และต าบล
ทาขุมเงิน ซึ่งเป็นแหลํงไม๎แกะสลักที่ใหญํและส าคัญของจังหวัดล าพูน แตํการแกะสลักไม๎ในขณะนั้น
จะเป็นลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นสํวนใหญํ การถํายทอดวิชาและเทคนิคการแกะสลักไม๎จะ
สืบทอดจากบรรพบุรุษและเครือญาติ ป๓จจุบันการแกะสลักไม๎ของอ าเภอแมํทาได๎เปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคตามสมัยคือจะเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมประเภทโรงงาน โดยวัตถุประสงค๑ในการผลิตเพ่ือท า
เป็นธุรกิจหรือการค๎า ท าให๎งานแกะสลักจึงถือเป็นอาชีพส าคัญของชุมชนทาทุํงหลวงเป็นอยํางมาก 
เพราะเกือบทั้งหมูํบ๎านจะประกอบอาชีพแกะสลักไม๎มายาวนาน โดยวัตถุดิบสํวนใหญํที่น ามาใช๎ใน
แกะสลักคือไม๎จามจุรี (ไม๎ฉ าฉา) ซึ่งเป็นไม๎เนื้ออํอนสามารถน ามาแกะสลักขึ้นรูปได๎งํายและราคาไมํ
แพงดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 แสดงภาพไม๎จามจุรี การแกะสลักหุํนดิบและผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักของต าบลทาทุํงหลวง 

 

 การแกะสลักไม๎ของต าบลทาทุํงหลวงถือได๎วําเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณคํา เป็นภูมิป๓ญญาที่
สืบทอดกันมายาวนานสามารถตํอยอดให๎เกิดมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจชุมชนได๎แตํด๎วยการเติบโตที่
รวดเร็วของสังคมเมืองการทํองเที่ยวและภาคการอุตสาหกรรม ท าให๎การแกะสลักไม๎ต๎องปรับตัว
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิถีการด าเนินชีวิต จากการวิเคราะห๑
ข๎อมูลคลัสเตอร๑ (Cluster) ด๎านความสามารถในการแขํงขันของกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักของบ๎านทาทุํง
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หลวง(ส านักงานเทศบาลต าบลทาทุํงหลวง, 2552)และจากการประเมินศักยภาพทางการแขํงขันของ
กลุํมชาวบ๎านพบวําอยูํในระดับปานกลางเทํานั้น ทั้งในด๎านของบริบทการแขํงขันและกลยุทธ๑ทางธุรกิจ 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน เงื่อนไขของป๓จจัยการผลิต แตํจะมีเงื่อนไขด๎าน อุปสงค๑ที่มี
ศักยภาพทางการแขํงขันในระดับดี แตํอยํางไรก็ตาม จากข๎อมูลยุทธศาสตร๑การพัฒนาต าบลทาทุํง
หลวงปี 2551-2553 ที่วิเคราะห๑ป๓ญหาและความต๎องการของประชนด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
พบวํา ประชาชนยังคงมีภาระหนี้สินจ านวนมากอันเนื่องมาจากยังขาดการวางแผนการประกอบอาชีพ
ที่ดี ขาดการรวมกลุํมเพ่ือประกอบอาชีพอยํางจริงจังไมํมีการเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว ท าให๎ไมํคํอยมี
นักทํองเที่ยวมาเยี่ยมชมและซื้อสินค๎าไม๎แกะสลักในพื้นที่ 

 ประกอบกับข๎อมูลจากการส ารวจบริบทชุมชน พบวํา พ้ืนที่ต าบลทาทุํงหลวง ต าบลทากาศ 
และต าบลทาขุมเงินยังไมํเป็นที่รู๎จักของประชาชนทั่วไปเนื่องจากการแกะสลักไม๎ของอ าเภอแมํทาสํวน
ใหญํเป็นชิ้นงานที่เรียกวํา “งานดิบ”คือเป็นเพียงการแกะสลักไม๎ให๎เป็นรูปรํางหรือรูปแบบตามที่ลูกค๎า
ต๎องการมีการขัดเกลาด๎วยเครื่องเพียงเล็กน๎อย และมีบางสํวนที่ตกแตํงรายละเอียดแบบครบวงจร
ตั้งแตํการผลิตจนถึงการจ าหนํายแตํร๎อยละ 90 ของผลิตภัณฑ๑จะจ าหนํายตํอให๎กับผู๎ค๎าสํงในเขต
หมูํบ๎านถวาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ และสํวนที่เหลือจะสํงให๎กับพํอค๎าสํงในอ าเภอสันก าแพง 
และตลาดในตัวเมืองเชียงใหมํ ซึ่งจะน าเอางานดิบไปตกแตํงรายละเอียด และเก็บความเรียบร๎อยอีก
ครั้งแล๎วจึงมีการลงสีหรือแลคเกอร๑ และจ านํายในราคาที่สูงกวําโรงงาน5-10 เทํา   

 จากข๎อมูลป๓ญหาและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักในข๎างต๎น งานวิจัยนี้จึงมุํง
แก๎ป๓ญหาของด๎านการพัฒนาศักยภาพในการแขํงขันของกลุํมให๎ดีมากยิ่งขึ้นโดยน าองค๑ความรู๎ทางด๎าน
การจัดการการตลาดเข๎าไปชํวยเหลือกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลัก ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการแขํงขัน
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืนอันจะท าให๎เกิดการพัฒนาธุรกิจชุมชนไปในทิศทางที่ดีและยั่งยืน
มากขึ้น สามารถสร๎างรายได๎ที่พอเพียงอันจะชํวยให๎กลุํมสามารถพ่ึงพาตนเองได๎และใช๎ทรั พยากร
ภายในชุมชนอยํางคุ๎มคําซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ได๎ให๎ความส าคัญกับยุทธศาสตร๑การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูํ
สังคมแหํงภูมิป๓ญญาและการเรียนรู๎ และรู๎จักใช๎นวัตกรรมให๎เป็นประโยชน๑ในการค๎าและการด ารงชีพ
และใช๎แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและด าเนินธุรกิจด๎วยหลักของการเข๎าใจ เข๎าถึงและ
พัฒนา  

วัตถุประสงค์การวิจัย   

 1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการใช๎วัตถุดิบของกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักต าบลทาทุํงหลวง อ าเภอ
แมํทา จังหวัดล าพูน   
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 2. เพ่ือพัฒนาชํองทางและรูปแบบการจัดจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักของกลุํมผู๎ผลิตไม๎
แกะสลัก ต าบลทาทุํงหลวง อ าเภอแมํทา จังหวัดล าพูน   
 3. เพ่ือพัฒนากลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักของกลุํมผู๎ผลิต
ไม๎แกะสลัก ต าบลทาทุํงหลวง อ าเภอแมํทา จังหวัดล าพูน  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1. ด๎านองค๑ความรู๎ กลุํมเปูาหมายที่เข๎ารํวมโครงการได๎องค๑ความรู๎ใหมํๆ เกี่ยวกับการตลาดไม๎
แกะสลัก  
 2. ด๎านการผลิตเชิงพาณิชย๑กลุํมเปูาหมายที่เข๎ารํวมโครงการสามารถเชื่อมโยงและบูรณการ
องค๑ความรู๎การตลาดที่เหมาะสมไปแก๎ไขป๓ญหายอดขายตกต่ าที่ก าลังประสบอยูํในป๓จจุบันซึ่งจะ
กํอให๎เกิดการพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถน าไปเผยแพรํ และสร๎างเครือขํายวิสาหกิจ
ชุมชนอ่ืน  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑และสังเคราะห๑วรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 1. การจัดการการตลาด Kotler (2000)กลําววําการจัดการการตลาดคือกระบวนการในการ
วางแผน การปฏิบัติตามแผนในด๎านราคา การสํงเสริมการตลาด การขายแนวความความคิด สินค๎า
และบริการที่จะสามารถสร๎างความพึงพอใจให๎ทั้งองค๑กรและลูกค๎าเปูาหมายไปพร๎อมกัน และ
Guiltinan (1997)เห็นวําการจัดการการตลาดคือการตัดสินใจที่ครอบคลุมในด๎านตําง ๆ โดยเริ่มตั้งแตํ
การออกแบบแผนการตลาด การปฏิบัติตามแผน และตามแนวความคิดทางการตลาดที่องค๑กรยึดถือ
ปฏิบัติ จนสิ้นสุดที่กระบวนการในการควบคุมทางการตลาด  
 2. ช่องทางและรูปแบบการจัดจ าหน่ายชํองทางมาจากภาษาลาตินคือ“Canalis”แปลวําทาง
ไหล (Canal) ท าให๎ชํองทางการจัดจ าหนํายจึงเห็นภาพการไหลของสินค๎า ความเป็นเจ๎าของและการ
ช าระเงินอยํางชัดเจน ซึ่ง McCarthy and Perreault (1993) เห็นวําชํองทางการจัดจ าหนํายคือการ
น าผลิตภัณฑ๑ไปยังแหลํงลูกค๎าด๎วยปริมาณที่ถูกต๎อง เหมาะสม และน าไปในยามที่ลูกค๎ามีความ
ต๎องการ และวิทวัส รุํงเรืองผล (2552) กลําวําชํองทางการจัดจ าหนํายหมายถึงกระบวนการจัดการ
เกี่ยวกับการเคลื่อนย๎ายสิทธิ์ในตัวผลิตภัณฑ๑จากผู๎ผลิตไปจนถึงผู๎บริโภค 
 3. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการบาร๑ไวส๑, แพ็ททริค(2556) กลําววําการสํงเสริม
การตลาดเป็นกิจกรรมทั้งหมดในการติดตํอสื่อสาร เพ่ือจะท าให๎มั่นใจวําลูกค๎ารู๎จักข๎อเสนอที่ธุรกิจจะ
มอบให๎ และมีความพึงพอใจหรือความประทับใจในข๎อเสนอดังกลําว และจะตัดสินใจซื้อตามมาใน
ที่สุด สํวน Duncan and Moriarty (1997) เห็นวําการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เป็นการสื่อสาร
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การตลาดแบบผสมผสานทั้งแนวคิดและกระบวนการ เพ่ือกํอให๎เกิดพลังในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เชํนเดียวกับ Kotler (2003) เห็นวําการตลาดมิใชํเพียงแคํสร๎างและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ไป
ตอบสนองตํอตลาดเทํานั้นแตํต๎องมีการสื่อสารกับลูกค๎าเปูาหมายและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียด๎วย   
 4. การใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์ การตลาดพาณิชย๑
อิเล็กทรอนิกส๑ ถือได๎วําเป็นสํวนหนึ่งในกลยุทธ๑ชํองทางการจัดจ าหนํายที่สํงผลให๎ผู๎บริโภคสามารถ
เลือกและสั่งซื้อสินค๎าและบริการจากประเทศตําง ๆ ได๎ ทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถซื้อได๎อยํางสะดวก 
รวดเร็ว และในราคาต่ า และสามารถท าได๎อยํางไร๎พรมแดนซึ่ง Whiteley (2000) กลําววําการ
พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑เป็นการด าเนินธุรกิจตําง ๆ โดยการอาศัยเทคโนโลยีทางด๎านอิเล็กทรอนิกส๑ 
หรืออินเทอร๑เน็ตเป็นสื่อกลางในการท าธุรกิจ และมีการประยุกต๑ใช๎ทั้งสํวนของกิจกรรมหน๎าร๎าน หรือ
เว็บไซต๑ที่ใช๎ในการติดตํอค๎าขายกับกิจกรรมในสํวนหลังร๎าน หรือระบบจัดการภายใน ได๎แกํ ระบบ
คลังสินค๎า ระบบบัญชี ระบบการเงิน หรือแม๎แตํระบบการผลิต รวมทั้งเชื่อมตํอระบบการค๎ากับ
องค๑กรภายนอก เชํน การเชื่อมตํอกับธนาคารโดยใช๎ระบบe-banking กับผู๎ขายป๓จจัยการผลิตผําน
ระบบ e-supply chain โดยใช๎สื่อกลางในรูปของอินเทอร๑เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ๑ตราเน็ต เป็นต๎น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดของการวิจัยมาจากการส ารวจสภาพป๓ญหาและความต๎องการภายในชุมชนของ
กลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักบ๎านทาทุํงหลวง และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องแล๎วน ามาสร๎างเป็น
แผนการวิจัยและด าเนินการวิจัยตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 จากภาพที่ 2 การวิจัยจะศึกษาทั้งระดับต๎นน้ า (เข๎าใจ) คือด๎านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญา
ที่มีคุณคําของชุมชนและป๓ญหาด๎านการตลาดและการผลิตของกลุํม โดยจะแก๎ไขในระดับกลางน้ า 
(เข๎าถึง) คือ จะใช๎แนวทางในการแก๎ไขโดยวิธีการทางการตลาดคือป๓ญหาชุมชนไมํเป็นที่รู๎จักในกลุํ ม
ตลาด หรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียจะใช๎การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการชํวยในการสร๎างการรู๎จักชุมชน 

ป๓ญหาของกลุํมผู๎ผลิต
ไม๎แกะสลัก 

พัฒนากลยุทธ๑การส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ  

พัฒนาชํองทางและรูปแบบ
การจัดจ าหนํายด๎วยการขาย

ผํานเว็บไซต๑ (ออนไลน๑) 

สร๎างองค๑ความรู๎ใน     
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช๎วัตถุดิบและเศษไม๎ 
จากการผลิตอยาํงค๎ุมคํา 

การจดัการทางการตลาดเพื่อพฒันาศกัยภาพทางการ
แข่งขนัเพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื   

ทุนทางวัฒนธรรม 
 

ที่มีคุณคํา (ไม๎
แกะสลัก) 

 

ภูมิป๓ญญาทอ๎งถิ่นที่มี
คุณคํา (ไม๎แกะสลัก) 

 

กลางน้ า 

สร๎างองค๑ความรู๎ 
ด๎านการตลาด 

 ต้น
น้ า

 

 

ผลิตภัณฑ๑และชุมชนยัง 
ไมํเป็นที่ร๎ูจักในระดับกว๎าง 

 ชํองทางการจัดจ าหนํายที่พึงพาผู๎ค๎าสํง 
ท าให๎ขาดอ านาจในการตํอรองราคา 

ขาดแคลนวัตถุดิบ/ขาดการใช๎ประโยชน๑
จากเศษไม๎ที่เหลือจากการผลิต 

ปลายน้ า 

การติดตามผลและ
ประเมินผลการขาย 

ผํานอัตลักษณ๑และ       
ภูมิป๓ญญาของชุมชน 

ยกระดับรายได๎ 
ของชุมชน 
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ป๓ญหาการขายหุํนดิบได๎ราคาต่ า จะแก๎ไขโดยการพัฒนากลยุทธ๑การจัดจ าหนําย ป๓ญหาค าสั่งซื้อจาก
ลูกค๎าตํางประเทศลดลงจะแก๎ไขโดยการพัฒนาตลาดใหมํ ๆมารองรับ และป๓ญหาด๎านการขาดแคลน
วัตถุดิบ จะใช๎การพัฒนาแนวทางการใช๎ทรัพยากรให๎คุ๎มคํา และระดับปลายน้ า (พัฒนา) โดยการวิจัยนี้
จะยึดฐานของการสร๎างความรู๎และใช๎ความรู๎รํวมกันระหวํางนักวิจัยและกลุํมชุมชน อันจะเป็นสํวน
หนึ่งที่ชํวยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมนให๎เติบโตยั่งยืนบนฐานของทุนวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาชาวบ๎าน
ตํอไป 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) คือกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักขนาดกลางและขนาดเล็ก (ธุรกิจครอบครัว) ในเขตต าบลทาทุํง
หลวง อ าเภอแมํทา จังหวัดพูนซึ่งประกอบอาชีพการแกะสลักไม๎มากที่สุดของจังหวัดประกอบด๎วย 5 
หมูํบ๎าน คือ บ๎านหนองยางฟูา 4 กลุํมบ๎านหนองยางไคล 4 กลุํม บ๎านทาทุํงหลวง 4 กลุํม บ๎านทุํง
ทองกวาว 4 กลุํม และบ๎านสันตอ 4 กลุํมรวม20 กลุํม 
 2. เครื่องมือในการวิจัยการวิจัยใช๎กระบวนการวิจัยแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action 
Research-PAR) ใช๎เครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ คือ (1) การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึกการ
ประชุมกลุํมยํอย และการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมกับกลุํมตัวอยํางคือผู๎ ผลิตไม๎
แกะสลักในต าบลทาทํุงหลวง จ านวน 20 กลุํม (2) การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึกกับเจ๎าหน๎าที่ศูนย๑ข๎อมูล
แหลํงทํองเที่ยวต าบลทาทุํงหลวงผู๎จัดการสหกรณ๑บริการแกะสลักไม๎แมํทา จ ากัดนายกเทศมนตรี 
ต าบลทาทุํงหลวงและก านันต าบลทาทํุงหลวงและข๎อมูลทุติยภูมิรวบบวมข๎อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
และเอกสารของกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลัก ต าบลทาทุํงหลวง และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และข๎อมูลจาก
ต ารา บทความวิจัยและวิชาการ และสื่อออนไลน๑   
 3. กิจกรรมการวิจัยมี 4 กิจกรรม คือ 1) การศึกษาบริบทศักยภาพด๎านการตลาดและการใช๎
วัตถุดิบในการผลิตของกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลัก ต าบลทาทุํงหลวง อ าเภอแมํทา จังหวัดล าพูน โดยการ
สัมภาษณ๑แบบเจาะลึก และการประชุมกลุํมยํอยเพ่ือระดมสมอง2) การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุํม
มีสํวนรํวมเรื่องแนวทางการจัดการตลาดสินค๎าชุมชนไม๎แกะสลักและการพัฒนากลยุทธ๑การสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาชํองทางการจัดจ าหนํายและการ
ขายสินค๎าไม๎แกะสลักผํานทางเว็บไซต๑ และ 4) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการใช๎ทรัพยากร
การผลิตให๎มีประสิทธิภาพและการหาวัตถุดิบส าหรับทดแทนไม๎จามจุรี 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเป็นการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
การวิเคราะห๑ข๎อมูลปฐมภูมิจะวิเคราะห๑และสรุปผลจากการสัมภาษณ๑แบบเจาะลึกการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และการระดมสมอง แล๎วน ามาก าหนดเป็นกรอบส าหรับการพัฒนาและการจัดกิจกรรม
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และโครงการชํวยเหลือที่เหมาะสมสํวนการวิเคราะห๑ข๎อมูลทุติยภูมิใช๎วิธีการวิเคราะห๑เนื้อหา 
(Content Analysis) และรายงานผลด๎วยการบรรยายประกอบการวิเคราะห๑ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
 1. การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ พบวํา ป๓ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการแกะสลัก
เป็นป๓ญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการแกะสลักไม๎ที่แม๎จะมีสํวนราชการให๎การสนับสนุนให๎ปลูก
ทดแทนก็ตาม แตํอยํางไรก็ตาม จามจุรีเป็นไม๎ที่เจริญเติบโตช๎าต๎องมีอายุเกิน 10 ปีจึงจะสามารถน ามา
ตัดเพ่ือท าการแกะสลักได๎ ท าให๎กลุํมต๎องสั่งซื้อวัตถุดิบจากจังหวัดอ่ืน ๆ อาทิ  ตาก ล าปางและเชียงราย 
โดยผู๎ขายไม๎จะรับรายการสั่งซื้อจากทางร๎าน แล๎วตัดไม๎ตามขนาดที่ผู๎แกะสลักต๎องการ โดยราคาขาย
เฉลี่ยตํอต๎นประมาณ 5,000 บาท-10,000 บาท ดังนั้นกลุํมจะต๎องพัฒนาประสิทธิภาพของวัตถุดิบด๎วย
การตัดไม๎จามจุรีตามขนาดที่ใกล๎เคียงกับงานดิบที่จะน าไปแกะสลัก ทั้งนี้เพ่ือลดการสูญเสียของไม๎ให๎
มากที่สุดสํวนเศษไม๎ที่แตกหักสามารถน ามาเชื่อมตํอเป็นสินค๎าใหมํ ๆ ได๎ นอกจากนี้ต๎องมีโครงการ
ปลูกไม๎จามจุรีทดแทนในพ้ืนที่และระหวํางรอไม๎โตนั้นต๎องหาไม๎อ่ืนที่มีคุณสมบัติใกล๎เคียงกันมา
ทดแทนไม๎จามจุรีไปกํอน ได๎แกํ ไม๎ขนุนและไม๎มะมํวง โดยหาวิธีการอบแห๎งและการใช๎น้ ายาปูองกัน
มอดและแมลงหรือรวมกลุํมกันเพ่ือน าเข๎าไม๎จากประเทศใกล๎เคียง อาทิอินโดนีเซีย เป็นต๎น นอกจากนี้
เศษไม๎ที่เหลือจากการตัดรวมถึงขี้เลื่อยที่ สํวนใหญํมักจะน าไปเป็นฟืนส าหรับอบไม๎ก็สามารถพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํหรือใช๎ประโยชน๑ใหมํ ๆ เพ่ือการเพ่ิมมูลคําทางธุรกิจได๎ อาทิ การน าเศษไม๎ไปจัดท า
เป็นของที่ระลึกขนาดเล็ก สํวนขี้เลื่อยก็พัฒนาเป็นสินค๎าประเภทแจกัน กรอบรูป กลํองบรรจุภัณฑ๑ตําง 
ๆ รวมถึงของประดับและตกแตํงบ๎าน โดยเน๎นจุดขายที่ความเป็นงานแฮนด๑เมดสํวนป๓ญหาการการขาด
แคลนวัตถุดิบทางกลุํมผู๎ผลิตและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องรํวมกันหาไม๎ทดแทนไม๎จามจุรีแตํทั้งนี้ต๎อง
ศึกษาถึงคุณสมบัติ การใช๎งาน ความชื้นในเนื้อไม๎ ความคงทน และลวดลายไม๎ที่ใกล๎เคียงกับไม๎จามจุรี 
 2. การพัฒนาช่องทางและรูปแบบการจัดจ าหน่ายพบวําที่ผํานมากลุํมจะใช๎ชํองทางการจัด
จ าหนํายผํานร๎านค๎าของตนเอง และการขายผํานพํอค๎าคนกลางในเขตบ๎านถวาย อ าเภอหางดง และ
อ าเภอสันก าแพงจังหวัดเชียงใหมํ โดยยอดการขายผลิตภัณฑ๑ผํานหน๎าร๎านจะมากเฉพาะชํวงเดือน
ธันวาคมและมกราคมเทํานั้น ซึ่งกลุํมผู๎ซื้อหลักจะเป็นนักทํองเที่ยวที่เดินทางกลับจากการทํองเที่ยวใน
เชียงใหมํและแมํฮํองสอน และใช๎เส๎นทางลัดตัดผํานต าบลทาทุํงหลวงในการเดินทางกลับและหยุดพัก
เพ่ือเลือกซื้อไม๎แกะสลักเป็นของฝากหรือของใช๎สํวนตัว สํวนชํวงเวลาที่เหลือจะมียอดขายน๎อยมาก ซึ่ง
สามารถวิเคราะห๑รูปแบบการท าการตลาดและการจัดจ าหนํายได๎ดังภาพที3่ และ 4 
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ภาพที่ 3 รูปแบบการท าการตลาดไม๎แกะสลักของกกลุํมตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบันรูปแบบที่ 1 
 
 
           
           
           
     

ภาพที่ 4 รูปแบบการท าการตลาดไม๎แกะสลักของกลุํมตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน รูปแบบที่ 2 
  
จากภาพที่ 3 และ 4 พบวํา รูปแบบการท าการตลาดตั้งแตํอดีตถึงป๓จจุบันจะไมํแตกตํางกันมากนัก 
กลําวคือ ผู๎ผลิตรายเล็กไมํสามารถก าหนดราคาได๎เอง ขาดอ านาจการตํอรองราคา และไมํสามารถ
ก าหนดลูกค๎าเปูาหมายได๎ อีกทั้งเสียเปรียบด๎านเงินทุนในการผลิตและการท าการตลาดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู๎ผลิตรายใหญํอยํางมากดังนั้นแนวทางการจัดการตลาดเพ่ือพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน
ของกลุํมควรจะมีรูปแบบดังภาพที่ 5                               
 
 
 
           
           
 
 
ภาพที่ 5 รูปแบบการจัดการตลาดที่ตัวแทนกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักและหนํวยงานที่เก่ียวข๎องต๎องการ 

 
 จากภาพที่ 5 รูปแบบการจัดการตลาดที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและตัวแทนกลุํมผู๎ผลิต
ต๎องการคือผู๎ผลิตรายยํอยหรือผู๎ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังไมํเข๎มแข็งในการประกอบการ ควร

ผู๎แกะสลักรายยอํย 
น าสินค๎า (งานดิบ)มาขายใหก๎ับ
ผู๎ประกอบการรายใหญํ ๆในต าบล 

ท าตลาด จ าหนํายและก าหนดราคาเอง 

ตลาดในประเทศ 

ตลาดตํางประเทศ 

ผู๎แกะสลักรายยอํย ศูนย๑โอทอปของต าบล/สหกรณ๑ไม๎แกะสลัก 

ควบคุมกลไกการตลาดและราคา 
โดยผู๎ผลิตรายใหญํในต าบล 

ตลาดในประเทศ 

ตลาดตํางประเทศ 

ผู๎แกะสลักรายยอํย 
กลุํมสหกรณ๑ไม๎แกะสลักที่มี
การด าเนินงานอยาํงแท๎จริง 

จัดสรรหุ๎นแกํสมาชิก 

ตลาดในประเทศ 

ตลาดตํางประเทศ 

จํายเงินป๓นผลแกํสมาชกิ 

รักษาผลประโยชน๑ของสมาชิก ก าหนดราคาขายเอง 
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รวมตัวกันในรูปแบบของกลุํมสหกรณ๑ หรือในรูปของกลุํมผู๎ผลิตอยํางแท๎จริง ไมํขายตัดราคากันเอง มี
การสมัครสมาชิก ออกหุ๎นการก าหนดราคาสินค๎าเอง รักษาผลประโยชน๑รํวมกันและมีการพัฒนาตลาด
ทั้งในและตํางประเทศ ดังนั้นผลจากการวิเคราะห๑ศักยภาพของกลุํมสามารถน าเสนอรูปแบบการ
จดัการตลาดที่นําจะเหมาะสมในระยะยาวดังภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
            

ภาพที่ 6 รูปแบบการจัดการตลาดที่เหมาะสมในระยะยาวส าหรับกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลัก 
 

 จากภาพที่ 6การพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดที่จะเหมาะสมในระยะยาวส าหรับกลุํม
ผู๎ผลิตไม๎แกะสลักคือกลุํมผู๎ผลิตที่เข๎ารํวมโครงการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะเทศบาลต าบล
ทาทํุงหลวง ควรมีการจัดตั้งสหกรณ๑ชุมชนไม๎แกะสลัก (ขนาดกลางและขนาดเล็ก) หรือศูนย๑ชํวยเหลือ
โอทอป ประจ าต าบล ที่ค านึงถึงประโยชน๑ของสมาชิกให๎มากที่สุด พร๎อมกับพัฒนารูปแบบการท า
การตลาดผํานชํองทางขายออนไลน๑ (เว็บไซต๑ของกลุํม) นอกเหนือจากการขายผํานหน๎าร๎านและ
จ าหนํายให๎เฉพาะพํอค๎าสํงในจังหวัดเชียงใหมํ และต๎องมีทีมงานตลาดและทีมงานส าหรับด าเนิน

ผูแ๎กะสลัก 
รายยํอย 

รวมกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลัก 
ที่มีจุดมุํงหมายรํวมกันใน 
การท างานกลุํมอยํางแทจ๎ริง 

ตลาดตํางประเทศ 
ตลาดกลุํมเออีซี 

ออกหุ๎น/ระดมทุน 

จัดสรรก าไรพัฒนากลุํม 

รักษาผลประโยชน๑กลุํม 

ก าหนดราคาสินค๎าเอง 

รักษาและพัฒนา 
 ชํางฝีมือแกะสลัก 

พัฒนาคนรํุนใหมํ 
 สืบทอดภูมิป๓ญญา 

ผํานชํองทางการขาย 
ทางเว็บไซต๑ของกลุํมและ
การขายในรูปแบบอื่น ๆ 

แทนการขายผําน 
เฉพาะหนา๎ร๎าน 

สร๎างตราสินค๎าของกลุํมเอง 

การท าวจิัยและพัฒนาตลาด 

สร๎างทีมงานการตลาดและ 
การขายของกลุํมเอง 

สร๎างทีมงานขายสินค๎าทางเว็บไซต๑ 

ตลาดในประเทศ 
   -  บ๎านถวาย, สันก าแพง 
   -  จตุจักร(กทม.) 
-  ตลาดเปาูหมายใหมํๆ  
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กิจกรรมการขายทางเว็บไซต๑เอง อาทิ ทีมที่ต๎องตอบข๎อค าถามและรับค าสั่งซื้อทางเว็บไซต๑รํวมกับต๎อง
พัฒนาตราสินค๎าหรือแบรนด๑รวมของกลุํมขึ้นมีการวิจัยและพัฒนาตลาด (R&D)เพ่ือสินค๎าไม๎แกะสลัก
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคอยํางแท๎จริง โดยอาจเจาะตลาดแบบ “Customization” คือ
ให๎ผู๎บริโภคหรือผู๎ซื้อมีสํวนในการออกแบบสินค๎าหรือคิดรูปแบบสินค๎าไม๎แกะสลักที่พวกเขาต๎องการ
ด๎วยตัวเอง 
 3. การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ พบวํากลยุทธ๑การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ๑ที่ใช๎อยูํป๓จจุบันจะเป็นเพียงแคํสื่อที่ใช๎ในท๎องถิ่นเทํานั้น ได๎แกํ การโฆษณาผํานทางวิทยุ
ชุมชน การใช๎ปูายประชาสัมพันธ๑ที่ติดตามถนนในเขตต าบลทาทุํงหลวงและสื่อ ณ จุดขาย เชํน 
นามบัตรหรือการสื่อสารผํานทางศูนย๑จ าหนํายสินค๎าของเทศบาล ต าบลทาทุํงหลวง แตํยังไมํได๎ใช๎
เครื่องมือสื่อสารที่สร๎างการรับรู๎ในวงกว๎าง ดังนั้นทีมวิจัยและสามาชิกกลุํมเห็นตรงกันวําควรพัฒนากล
ยุทธ๑การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือการเข๎าถึงกลุํมลูกค๎าเปูาหมายได๎อยํางแท๎จริง โดยการจัด
จ าหนํายสินค๎าทางออนไลน๑ (เว็บไซต๑) จะเป็นวิธีแก๎ป๓ญหายอดขายตกต่ าได๎ดีวิธีหนึ่ง เพราะเป็นชํอง
ทางการขายที่ใช๎ต๎นทุนต่ า สามารถขายสินค๎าได๎ทั้งในและตํางประเทศ พร๎อมให๎รวมกลุํมผู๎ผลิตในรูป
ของสหกรณ๑ นอกจากนี้ต๎องใช๎การโฆษณาเพ่ือสร๎างการรับรู๎การขายโดยการใช๎บุคคล (มีพนักงานขาย
เชิงรุกของกลุํม) การสํงเสริมการขายเพ่ือกระตุ๎นยอดขายในชํวงยอดขายตกต่ า การประชาสัมพันธ๑ใน
ระดับจังหวัด อาทิ การเข๎ารํวมงานแสดงสินค๎าระดับจังหวัดและระดับภาค รวมถึงการใช๎ตลาดทาง
ตรงที่จะต๎องเก็บฐานข๎อมูลลูกค๎าและใช๎เครื่องมือการตลาดทางตรงในการเสนอขายสินค๎า แตํทั้งนี้ต๎อง
ค านึงถึงขดีความสามารถและงบประมาณ และต๎องหาความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง อาทิ การ
ทํองเที่ยวของจังหวัดล าพูน หอการค๎าจังหวัดล าพูนและส านักงานพาณิชย๑จังหวัดล าพูน เป็นต๎น 
 
 ผลการวิจัยเชิงผลผลิต 
 ผลการวิจัยเชิงผลผลิตจะมาจากการเชื่อมโยงจากระดับธุรกิจชุมชน (การแกะสลักตาม
ครัวเรือน) เข๎าสูํการเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งที่ผํานมาแตํละฝุายก็จะท าหน๎าที่
เฉพาะของตนเทํานั้น ท าให๎การท าการตลาดของกลุํมมิได๎เป็นการตลาดแบบองค๑รวม (Holistic 
Marketing) ดังนั้นหากน าเอาผลการวิเคราะห๑การท าการตลาดของกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักที่เข๎ารํวม
โครงการมาเชื่อมโยงกันจะได๎แนวทางการเชื่อมโยงจากระดับธุรกิจชุมชนสูํการเป็นอุตสาหกรรมขนาด
เล็กและขนาดกลางดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 แนวทางการเชื่อมโยงจากระดับธุรกิจชุมชนสูํการเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง 
 
 จากภาพที่ 7พบวํา กลุํมและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการแก๎ไขและพัฒนาสิ่งที่อยูํต๎นน้ าคือการ
พัฒนาประสิทธิภาพการใช๎วัตถุดิบและการแก๎ไขป๓ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ สํวนของกลางน้ าคือการ
รํวมกันหาแนวทางพัฒนาสินค๎าใหมํ ๆ จากเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต มาตอบสนองความต๎องการ
ของตลาด เชํน การน าเอาเศษไม๎มาตัดตํอเป็นโต๏ะอํานหนังสือ หรือขี้เลื่อยที่น าจะน ามาอัดกาวแล๎ว
พัฒนาเป็นสินค๎าใหมํ ๆ อาทิท าปูาย ท าเป็นรูปปีระมิดส าหรับประดับในตู๎โชว๑ ท าที่เสียบปากกา ปีกไม๎
ที่เหลือน ามาแกะสลักเป็นหน๎าพระ และวัสดุชิ้นเล็ก ๆ น ามาท าเป็นช๎างตัวเล็กสํวนของปลายน้ าคือ
รํวมกันพัฒนาชํองทางการขายใหมํ คือชํองทางการขายผํานเว็บไซต๑ และหาแนวทางพัฒนารูปแบบ
การสื่อสารเชิงบูรณาการให๎กับชุมชน เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือสํงเสริมการตลาดให๎กับชุมชนและผลิตภัณฑ๑
ไม๎แกะสลักของต าบลทาทุํงหลวงตํอไปในอนาคตและเป็นการพัฒนาตลาดใหมํ ๆ ให๎กับกลุํมผู๎ผลิตอัน
จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก๎ป๓ญหายอดขายได๎ซ่ึงการวิจัยได๎ผลการวิจัยเชิงผลผลิตดังนี้ 
 1. เ ว็ บ ไ ซ ต๑ เ พ่ื อ ก า ร จั ด จ า ห นํ า ย สิ น ค๎ า ไ ม๎ แ ก ะ ส ลั ก ข อ ง ก ลุํ ม  คื อ 
www.thaitradepoint.com/thathungluang โดยกลุํมผู๎ผลิตจะน าเสนอข๎อมูลสินค๎าแตํละชิ้นเพ่ือ
ประกอบการสร๎างเว็บไซต๑ และการท าแค็ตตาล็อคออนไลน๑ (Online Catalog) เว็บไซต๑นี้จะพัฒนาขึ้น
มาเพ่ือการขายสินค๎าไม๎แกะสลักของกลุํมโดยเฉพาะ โดยจะด าเนินกิจกรรมทั้งสํวนของหน๎าร๎านคือใช๎
เว็บไซต๑เพ่ือการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ๑สินค๎าและกลุํม กับระบบจัดการภายในกลุํม คือ
ระบบคลังสินค๎า ระบบบัญชี การเงินและระบบการผลิต โดยเตรียมการเชื่อมตํอระบบกับธนาคาร 

- ปลูกไวก๎ินหรือให๎รํมเงา  
เชํน ไม๎จามจุรี มะมวํง ขนุน 
- ควบคุมคุณภาพการผลิต 
- หาไม๎ทดแทนไม๎จามจุร ี

- พัฒนาการท าการตลาด 
- พัฒนาชอํงทางการขาย 
- พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ใหมํ ๆ 
- กระบวนการผลิตไม๎แกะสลักที ่

เน๎นงานฝีมือ(Handmade) 
 

การสร๎างแบรนด๑และการส่ือสาร
การตลาดไปยังกลุํมลูกค๎า 

ระดับต๎นน้ า ระดับกลางน้ า 

อุต
สา

หก
รร

มข
นา

ดเ
ล็ก

แล
ะข

นา
ดก

ลา
ง 

รวมกลุํมสหกรณ๑ 

ระดับปลายน้ า 

การจ าหนํายทางเว็บไซต๑  

ตลาดในประเทศ 

  ตลาดตํางประเทศ 

ตลาดกลุํมเออีซี 
สร๎างรายได๎ที่ยั่งยืน 

ความยั่งยืนของ 

เศรษฐกิจชุมชน  
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(ช าระเงิน) รวมถึงหนํวยงานที่จะใช๎ในการขนสํงหากมีค าสั่งซื้อสินค๎าด๎วย โดยเว็บไซต๑จะมุํงขายสินค๎า
ทั้งลักษณะของกลุํมกับธุรกิจ (Business to Business) หรือระหวํางกลุํมกับผู๎บริโภคในประเทศและ
ตํางประเทศ (Business to Consume)   
 2. การรวมกลุํมของสมาชิกเพ่ือด าเนินกิจกรรมกลุํมและการท าการตลาดออนไลน๑เพราะกลุํมที่
รํวมโครงการเห็นวําการรวมกลุํมเป็นสหกรณ๑ที่ผํานมาท าข้ึนมาโดยไมํได๎มีการด าเนินงานที่แท๎จริง และ
กลุํมผู๎ผลิตรายใหญํยังคงมีบทบาทในการด าเนินการอยูํสูง และเห็นวําการรวมกลุํมผู๎ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพใกล๎เคียงกัน จะท าให๎กลุํมท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากกวําการรวมกลุํมขนาดใหญํเกินไปโครงสร๎างการบริหารงานของกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลัก 
(ใหมํ) ส าหรับท าตลาดผํานเว็บไซต๑จะจัดโครงสร๎างองค๑กรตามหน๎าที่ ซึ่งประกอบไปด๎วยประธานกลุํม
ท าหน๎าที่ดูแลและประสานงานในกลุํม อาทิ การจัดประชุมกลุํมและการแก๎ไขป๓ญหาภายในกลุํม ฝุาย
บัญชีและการเงินส าหรับดูแลเรื่องรายได๎ รายรับ และรายจํายของกลุํมฝุายผลิตและควบคุมคุณภาพ 
ท าหน๎าที่ในการรวบรวมสินค๎าและตรวจสอบคุณภาพของสินค๎ากํอนจัดสํงให๎กับลูกค๎า ฝุ ายการตลาด
ท าหน๎าที่ในการวางแผนการตลาด ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานด๎านการตลาดของกลุํม 
และฝุายขายและวิจัยตลาดจะท าหน๎าที่เป็นพนักงานขายในเชิงรุก อาทิ การสํงและตอบอีเมล๑กับลูกค๎า
ทางอินเทอร๑เน็ตในแตํละวัน อยํางไรก็ตามกลุํมได๎ก าหนดเปูาหมายรํวมกันคือ 1)เพ่ือเพ่ิมยอดขายโดย
ขายผํานทางเว็บไซต๑2)เพ่ือให๎กลุํมมีต าแหนํงผลิตภัณฑ๑สินค๎าไม๎แกะสลักที่ชัดเจน3)เพ่ือหาแนว
ทางการใช๎วัตถุดิบในการผลิตอยํางคุ๎มคํา4)เพ่ือรํวมกันสร๎างอ านาจการตํอรองราคากับคนกลางและ
กลุํมผู๎ขายป๓จจัยการผลิต พร๎อมก าหนดกฎระเบียบของกลุํมในเบื้องต๎นคือ สมาชิกต๎องมีความซื่อสัตย๑
ตํอกัน สมาชิกสามารถรวมกันขายได๎โดยไมํตัดราคากันเอง ในกรณีการขายผํานเว็บไซต๑ ให๎ขายในนาม
ของหมูํบ๎านแกะสลักทาทุํงหลวง (Thathungluang-Wood Carving Village)  
 
 ผลการวิจัยเชิงการพัฒนา 
 1. การมีสํวนรํมของผู๎เกี่ยวข๎อง การที่จะน าเอาผลของการวิจัยไปใช๎ในเชิงพัฒนาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพนั้น จะต๎องเกิดจากการมีสํวนรํวมของทุกฝุายในชุมชน ได๎แกํ กลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลัก
ด๎วยกันเอง ก านันต าบลทาทุํงหลวงที่รับผิดชอบดูแลลูกบ๎านและชุมชน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่
อยูํใกล๎ชิดกับชุมชนต๎องพยายามเปิดโอกาสให๎เยาวชนหรือคนรุํนใหมํเข๎ามามีบทบาทในการสืบทอด
ภูมิป๓ญญาการแกะสลักไม๎ และต๎องก าหนดเป็นนโยบายขององค๑กรในการสํงเสริมให๎เยาวชน อนุรักษ๑
และสืบทอดภูมิป๓ญญาการแกะสลักไม๎ พร๎อมจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสํงเสริมและอนุรักษ๑ภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น นอกจากนี้อาจรํวมมือกับสถานศึกษาในชุมชน ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการก าหนด
กิจกรรมการพัฒนาฝีมือการแกะสลักให๎กับเด็กในโรงเรียน หรือรํวมมือกับการทํองเที่ยวจังหวัดเพ่ือขอ
งบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธ๑ชุมชนและผลิตภัณฑ๑จากไม๎แกะสลักและใช๎ในการดึงดูดใจให๎
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นักทํองเที่ยวได๎เห็นวิธีการแกะสลักไม๎นอกเหนือจากการสนับสนุนให๎เกิดแตํเพียงการซื้อสินค๎า
ส าเร็จรูปเทํานั้น  
 2. บทเรียนจากการวิจัยกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ของบุคคลและชุมชน คือชุมชนที่เข๎ารํวมโครงการ
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รํวมกันเรียนรู๎วํา การรวมกลุํมผู๎ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางจะสามารถ
สร๎างอ านาจการตํอรองด๎านราคาและลดการถูกกดราคาจากคนกลางได๎ และเรียนรู๎รํวมกันถึงการใช๎
วัตถุดิบอยํางมีประสิทธิภาพ และคิดค๎นหาวิธีการน าเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ในเชิงการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎า รวมไปถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรที่จะใช๎ในการ
ผลิตไม๎แกะสลักในอนาคต นอกจากนี้ได๎รับองค๑ความรู๎ ขั้นตอนการรวบรวมข๎อมูลสินค๎าและการ
เตรียมการน าสินค๎าไม๎แกะสลักจ าหนํายผํานทางเว็บไซต๑ เพ่ือสามารถสร๎างอ านาจการตํอรองด๎าน
ราคาได๎ และได๎ข๎อคิดเห็นและแนวทางรํวมกันในอนาคตวํากลุํมและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรจะท า
โครงการเพ่ือการพัฒนาให๎คนรุํนใหมํในชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการสานตํอธุรกิจชุมชน เพราะ
ป๓จจุบันมีผู๎ผลิตบางรายให๎บุตรของตนลาออกจากการท างานตัวเมืองและชํวยครอบครัวด าเนินกิจการ
แกะสลักไม๎ 
 3. เนื่องจากการขายผลิตภัณฑ๑ของกลุํมผูกขาดตลาดไว๎กับการขายงานดิบให๎กับพํอค๎าสํงในเขต
บ๎านถวาย และอ าเภอสันก าแพง ท าให๎แม๎จะขายสินค๎าได๎ในราคาต่ าและถูกกดราคาจากพํอค๎าคนกลาง
หรือพํอค๎าสํงแตํก็ต๎องยอมจ าหนํายในระดับราคานั้นเพราะได๎ใช๎เงินทุนหมุนเวียนไปกับการผลิต อาทิ 
คําวัตถุดิบและคําแรงงานกํอนหน๎าไปแล๎วซึ่งป๓ญหาดังกลําวจะเป็นวัฐจักรเชํนนี้ตลอดมา กลํ าวคือ 
ธุรกิจรายเล็กท่ีจากเดิมอาจจะรับจ๎างแกะสลักในโรงงานใหญํแตํพอพัฒนาตนเองมาเป็นผู๎ประกอบการ
เองก็จะประสบป๓ญหากับการขาดเงินทุนหมุนเวียนทั้งนี้เพราะเม่ือขายหุํนดิบให๎แกํบ๎านถวายก็มักได๎รับ
เช็คและสามารถข้ึนเงินได๎อีก 2-3 เดือนข๎างหน๎า ท าให๎จ าเป็นต๎องน าเช็คไปขายตํอให๎กับผู๎ผลิต    ราย
ใหญํที่จะหักคําซื้อไว๎ประมาณร๎อยละ3ท าให๎ก าไรที่ได๎รับลดลงกวําที่เป็นจริงและมีผู๎แกะสลักบางราย
ต๎องหันกลับไปรับจ๎างในโรงงานแกะสลักรายใหญํเหมือนเดิมโดยการรับจ๎างเป็นรายชิ้น ซึ่งรายได๎แตํละ
วันจะมากหรือน๎อยเพียงใดก็ขึ้นอยูํกับความขยันและความสามารถในการแกะสลัก ดังนั้นหากวิเคราะห๑
ป๓ญหาในระดับลึกแล๎วสํวนหนึ่งของป๓ญหาไมํได๎เกิดจากการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน แตํหากเกิดจาก
การไมํเข๎าใจถึงวิธีการท าการตลาดหรือการก าหนดกลยุทธ๑การตลาดเพื่อสร๎างความได๎เปรียบและสร๎าง
ศักยภาพในการแขํงขัน และไมํเข๎าใจถึงกลไกราคาของตลาดที่แท๎จริง ท าให๎กลุํมไมํสามารถควบคุม
ราคาขายได๎เอง และสํงผลตํอการขาดอ านาจการตํอรองราคาตามมาซึ่งเมื่ออ านาจการตํอรองต่ ากลุํม
ผู๎ผลิตก็มักจะถูกกดราคาจากคนกลางอยูํเสมอ ท าให๎การจะพัฒนาการท าธุรกิจการแกะสลักไม๎ให๎มี
ความยั่งยืนได๎ ต๎องใช๎การตลาดน าการผลิตและติดตามการเปลี่ยนของตลาดอยูํเสมอ และต๎องเรียนรู๎ที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักให๎มีความหลากหลายและมีรูปแบบที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดป๓จจุบัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห๑ประสิทธิภาพการใช๎วัตถุดิบในการแกะสลักไม๎พบวํากลุํมผู๎ผลิตมีความรู๎และ
ความช านาญในการแกะสลักไม๎เป็นอยํางดี ท าให๎ป๓ญหาด๎านทักษะการแกะสลักมีอยูํน๎อย อีกทั้งตั้งอยูํ
ในเขตที่มีชื่อเสียงด๎านการแกะสลักไม๎ ผลิตภัณฑ๑มีความหลากหลายให๎ลูกค๎าสามารถเลือกซื้อได๎ตาม
ความต๎องการ แตํตลาดรองรับผลิตภัณฑ๑สํวนใหญํจะผูกขาดอยูํกับกลุํมพํอค๎าสํงในเขตบ๎านถวาย 
นอกจากนี้ยังพบป๓ญหาการลอกเลียนแบบสินค๎าไม๎แกะสลักที่จ าหนํายได๎ดีในตลาดแตํขายในราคาที่
ถูกกวํา ท าให๎การควบคุมกลไกด๎านราคาท าได๎ยากหรือไมํสามารถเป็นผู๎ก าหนดราคาขายเองได๎ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของดาริกา  มุสิกุลและคณะ (2552) ที่พบวําป๓ญหาและอุปสรรคด๎านการตลาด
ของไม๎แกะสลักได๎แกํ การไมํประสบความส าเร็จในการรวมกลุํมเพ่ือก าหนดราคาขายผลิตภัณฑ๑ขาด
การรับรองคุณภาพการผลิตหรือคุณภาพสินค๎าจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ผู๎ประกอบการขาดความรู๎
และขาดงบประมาณในการสํงเสริมการตลาดและการผูกขาดกับลูกค๎าประจ าท าให๎ไมํสนใจมองหา
ตลาดใหมํๆ 
 จากการวิเคราะห๑ชํองทางและรูปแบบการจัดจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลัก พบวํา อัตราการ
เติบโตของตลาดไม๎แกะสลักอยูํในระดับที่ดีดังนั้นหากมีการพัฒนาชํองทางการจัดจ าหนํายในรูปแบบ
ใหมํ ๆ อาทิ การขายผํานทางออนไลน๑ และจัดตั้งสหกรณ๑ชุมชนไม๎แกะสลักหรือศูนย๑ชํวยเหลือโอทอป 
โดยมีทีมงานการตลาดเชิงรุกก็จะสามารถขยายตลาดได๎มากขึ้น อยํางไรก็ตามตลาดไม๎แกะสลักของ
กลุํมผู๎ผลิตต าบลทาทํุงหลวงยังจ ากัดอยูํในวงแคบและสํวนใหญํยังยึดติดกับการขายผํานชํองทางเดิมๆ 
ซึ่งสอดคล๎องกับพรชนกบุญมาก (2549) ที่พบวําการจัดการตลาดไม๎แกะสลลักเป็นการตลาดที่อาศัย
การน าผลิตภัณฑ๑ไปฝากขายตามชํองทางการจ าหนํายตําง ๆ คือชํองทางการขายปลีกและชํองทางการ
ขายสํง และไชยวัฒน๑  รุํงเรืองศรีและคณะ (2528) ที่พบวําสถานประกอบการไม๎แกะสลักในหมูํบ๎าน
สํวนใหญํ จะขายสํงผลิตภัณฑ๑ให๎แกํสถานประกอบการขนาดใหญํหรือพํอค๎าคนกลางมากกวําการ
แสวงหาตลาดใหมํๆโดยป๓ญหาด๎านการตลาดที่ส าคัญคือสถานประกอบการขนาดเล็กในหมูํบ๎านไมํมี
โอกาสในการก าหนดราคาสินค๎าด๎วยตนเองและราคาถูกก าหนดจากพํอค๎าคนกลางรายใหญํ  
 จากการวิเคราะห๑กลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลัก พบวํา
กลุํมจะใช๎เพียงสื่อท๎องถิ่นในการโฆษณาและประชาสัมพันธ๑ผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลัก อาทิ นามบัตร การ
เข๎ารํวมงานไม๎แกะสลักของดีอ าเภอแมํทาและโบรชัวร๑ที่น าไปฝากไว๎กับศูนย๑ข๎อมูลการทํองเที่ยวต าบล
ทาทุํงหลวงดังนั้นกลุํมจึงควรใช๎การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือสื่อสารถึงอัตลักษณ๑ของงาน
แกะสลักไม๎ที่ผสมผสานเอาภูมิป๓ญญาและนวัตกรรมใหมํ ๆ เข๎าไปเป็นจุดขายและสร๎างมูลคําเพ่ิมทาง
การค๎าให๎กับผลิตภัณฑ๑ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้คาดวําจะสามารถลดทอนป๓ญหาข๎างต๎นให๎น๎อยลง เพราะ
เป็นการใช๎สื่อออนไลน๑ที่สามารถเข๎าถึงผู๎รับขําวสารได๎ในวงกว๎างด๎วยต๎นทุนด าเนินการที่ต่ าอยํางไรก็
ตามการประเมินผลในบางกิจกรรมอาจใช๎เวลามากกวํา 1 ปี จึงจะสามารถทราบผลการด าเนินงานได๎ 
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อาทิ การติดตามยอดขายหลังจากพัฒนาชํองทางการขายผํานทางเว็บไซต๑ไปแล๎วหรือความรํวมมือของ
กลุํมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ๑ผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักของชุมชนซึ่ง
สอดคล๎องกับข๎อมูลรายงานของกรมสํงเสริมการสํงออก กระทรวงพาณิชย๑ (สยามไม๎แกะสลัก,2552) 
ที่วําผลิตภัณฑ๑ไม๎และไม๎แกะสลักรวมถึงผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมที่ผู๎ประกอบการท าการผลิตควรมีลักษณะ
คือมีแนวโน๎มด๎านแฟชั่นและสไตล๑ มีความงํายตํอการใช๎สอย และควรสร๎างมูลคําเพ่ิมและสร๎างความ
ได๎เปรียบในการแขํงขันโดยใช๎ฝีมือการผลิตที่สืบทอดภูมิป๓ญญามาสร๎างสรรค๑สินค๎า เพ่ือให๎สินค๎าที่ผลิต
ยากตํอการลอกเลียนแบบมีคุณภาพ และสามารถสร๎างราคาขายสินค๎าให๎สูงขึ้นได๎ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้เป็นการน าเสนอแนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ เป็นการ
อภิปรายลักษณะของความสอดคล๎องระหวํางสภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขันกับการปรับเปลี่ยนของ
ทรัพยากรตามทฤษฎีมุมมองเชิงฐานทรัพยากร จากการทบทวนวรรณกรรมพบวําสภาวะแวดล๎อม
ทางการแขํงขันเป็นแรงผลักดันให๎ลักษณะของทรัพยากรและสมรรถนะขององค๑กรเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให๎ธุรกิจเกิดการปรับตัวและอยูํรอดได๎ แตํลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนั้นพบวําชํวง
ระยะเวลามีผลท าให๎ลักษณะของทรัพยากรและสมรรถนะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกตํางกันไป 
ภายใต๎บริบทของธุรกิจในประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและความสามารถในป๓จจุบันมี
ลักษณะที่แตํตํางไปจากทฤษฎีมุมมองเชิงฐานทรัพยากร โดยมีลักษณะของการบูรณาการระหวําง
ทรัพยากรกับทรัพยากร ทรัพยากรกับสมรรถนะและสมรรถนะกับสมรรถนะเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลท าให๎
เกิดความได๎เปรียบทางการแขํงขันตํอไป 
ค าส าคัญ: สภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขัน, ทฤษฎีมุมมองเชิงฐานทรัพยากร, ทรัพยากรขององค๑กร, 
ความสามารถขององค๑กร   
 

Abstract 
 This article is represented the concepts and theories of business 
administration.To discusses the nature of the correspondence between the 
competitive environment and the modification of the business resources.Literature 
review founded that competitive environment was the driving forces that effect the 
organizational resources, competencies and it’s long term survival. However, the 
nature of the changes was found to vary over time, resulting in different 
characteristics of resources and performance.Under the business context in Thailand, 
the changes in resources and capabilities are different from the Resource Based View 
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Theory. The nature of integrationbetween resources and resources, resources with 
performance and performance with increased capacity, this has resulted in a 
competitive advantage. 
Keywords:Competitive environment, Resource Based View Theory, Resources, 
Capabilities 
 
บทน า 
 สภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขันในภาคธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยํางไมํหยุดนิ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่มา
กระทบตํอการด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจะเห็นได๎วําการขยับตัวของธุรกิจขนาดใหญํมี
ผลกระทบอยํางเห็นได๎ชัดกับระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศ ไมํวําจะเป็นกลุํมธุรกิจจากตํางประเทศ
หรือกลุํมธุรกิจขนาดใหญํในไทยเองก็ตาม ดังนั้นสภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขันจะไมํได๎อยูํใน
ระดับประเทศอีกตํอไป สภาวะแวดล๎อมระดับโลกจึงมีผลกระทบตํอธุรกิจในประเทศเชํนเดียวกัน ในปี 
1985 Porter ได๎อธิบายสภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขันไว๎ 5 ด๎าน อันประกอบไปด๎วย คูํแขํงขัน ลูกค๎า 
ผู๎จัดสํงวัตถุดิบ ผู๎ผลิตสินค๎าทดแทนและคูํแขํงรายใหมํ การศึกษาในเรื่องของการบริหารธุรกิจจึง
มุํงเน๎นการพัฒนาทรัพยากรและความสามารถของธุรกิจเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งโอกาสในการด าเนินธุรกิจจาก
สภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขัน จะเห็นได๎วําสิ่งนี้ถูกอธิบายด๎วยแนวความคิดที่เน๎นด๎านทรัพยากร
อยํางแพรํหลาย Wernerfelt (1984) ได๎ให๎ความส าคัญกับแนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห๑
ทรัพยากรที่มาทดแทนการวิเคราะห๑ผลิตภัณฑ๑ที่ในยุคนั้นนักวิชาการสํวนมากให๎ความส าคัญกับ
ผลิตภัณฑ๑ในของธุรกิจมากวําสิ่งอ่ืนใด แตํในป๓จจุบันลักษณะของการบริหารจัดการทรัพยากร
เปลี่ยนไปเพ่ือให๎สอดคล๎องกับสภาวะแวดล๎อมที่เปลี่ยนไปเชํนเดียวกัน (Simon, Emil and Andrew, 
2018)ถ๎าองค๑กรไหนไมํเปลี่ยนแปลงตาม สิ่งนี้จึงเป็นป๓ญหาของภาคธุรกิจที่ไมํสามารถอยูํรอดได๎ใน
ระยะยาว 
 
วิวัฒนาการของทฤษฎีมุมมองเชิงฐานทรัพยากร 
 Penrose (1959) ได๎ศึกษาแนวความคิดมุมมองเชิงฐานทรัพยากรของกิจการ โดยให๎มุมมอง
วํากิจการนั้นเป็นการบริหารจัดการองค๑กรที่มีท้ังการจัดการทรัพยากรที่เป็นกายภาพ (โรงงาน วัตถุดิบ 
ที่ดิน และอ่ืนๆ) และทรัพยากรมนุษย๑ ตั้งแตํระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ แนวความคิดเกี่ยวกับ
มุมมองเชิงฐานทรัพยากรนั้นถูกน ามาพัฒนาและได๎เป็นที่ยอมรับโดยการศึกษาของ Wernefelt 
(1984) แนวคิดมุมมองเชิงฐานทรัพยากรพยายามท่ีจะให๎ค าอธิบายเกี่ยวกับการที่องค๑กรสามารถสร๎าง
ความได๎เปรียบทางการแขํงขันขึ้นมาได๎จากการปรับใช๎ทรัพยากรของกิจการที่มีอยูํ แนวคิดดังกลําว
แสดงให๎เห็นวําทรัพยากรและความสามารถขององค๑กรเป็นพ้ืนฐานของความได๎เปรียบทางการแขํงขัน 
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ทรัพยากรของกิจการประกอบไปด๎วยสินทรัพย๑ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการบริหาร
จัดการ ลักษณะและอัตลักษณ๑ของกิจการ วัฒนธรรม ข๎อมูล ประสบการณ๑ เทคโนโลยีและความรู๎
ความเชี่ยวชาญ (Maijoor and Witteloostuijn, 1996) องค๑กรต๎องสร๎างความสามารถทาง
กระบวนการจัดการองค๑กรที่สามารถปรับใช๎และประสานการใช๎ทรัพยากรที่มีความแตกตํางในองค๑กร
เพ่ือสํงผลให๎เกิดสิ่งที่องค๑กรต๎องการ (Amit and Shoemaker, 1993; Bowman and Ambrosini, 
2003; Teece, 2014)  

Teece, et al. (1997) ได๎อธิบายความหมายของทรัพยากรและความสามารถขององค๑กรไว๎
วํา “ทรัพยากร” เป็นป๓จจัยน าเข๎าท่ีมีตัวตน (Tangible Input) เชํน ทรัพยากรมนุษย๑ อสังหาริมทรัพย๑
รวมถึงเงินทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยูํโดยทั่วไป “ความสามารถ” ถือเป็นทรัพยากรที่ไมํมีตัวตน (Intangible 
Resource) เชํน ความรู๎และทักษะ ซึ่งสามารถพัฒนาได๎โดยทรัพยากรบุคคลภายในองค๑กร 
“ความสามารถ” ถูกพัฒนาจากภายในองค๑กรและกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าจนกลายเป็นความช านาญ 
“ทรัพยากรและความสามารถ” เพียงอยํางเดียวไมํเพียงพอส าหรับองค๑กร และยังอ๎างถึงทฤษฎีมุมมอง
เชิงฐานทรัพยากร ไว๎วําความแตกตํางของแตํละองค๑กรขึ้นอยูํกับลักษณะของ ทรัพยากร 
ความสามารถและสมรรถนะของแตํละองค๑กร และการท างานรํวมกันระหวํางทรัพยากรและ
ความสามารถขององค๑กรจะเป็นป๓จจัยส าคัญในการสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของกิจการ 
 มุมมองเชิงฐานทรัพยากร (Resource-Based View) ให๎ความส าคัญกับทรัพยากรที่มีความ
แตกตํางเมื่อเปรียบเทียบกับคูํแขํงขันในอุตสาหกรรม โดยที่ความแตกตํางที่มีอยูํนั้นต๎องไมํสามารถ
ลอกเลียนแบบได๎หรือมีทรัพยากรอ่ืนใดมาทดแทนได๎ (Wernefelt, 1984) รวมทั้งการใช๎ทรัพยากร
เหลํานั้นอยํางมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับองค๑กร จะท าให๎องค๑กรสามารถบรรลุความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันอยํางยั่งยืนได๎เนื่องจากองค๑กรสามารถสร๎างคุณคําให๎กับลูกค๎า  
จะเห็นได๎วําทฤษฎีที่วําด๎วยทรัพยากรขององค๑กรจะเน๎นกระบวนการใช๎ทรัพยากรเพ่ือให๎เกิด
ผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งทรัพยากรชนิดเดียวกันเมื่อน ามาใช๎ในวิธีที่แตกตํางกัน ใช๎ในวัตถุประสงค๑ที่
แตกตํางกัน หรือการใช๎รํวมกับทรัพยากรอ่ืน ๆ สามารถให๎ผลที่แตกตํางกันได๎ ความแตกตํางนี้ถือเป็น
แหํงในการสร๎างความเป็นเอกลักษณ๑ให๎กับองค๑กร (Wilkinson and Brouthers, 2006) โดย Barney 
(1991) ได๎อธิบายคุณลักษณะทรัพยากรเชิงกลยุทธ๑ซึ่งจะกํอให๎เกิดความได๎เปรียบทางการแขํงขันไว๎ 4 
ประการ  
 1. ทรัพยากรนั้นต๎องมีคุณคําตํอการด าเนินธุรกิจและการแขํงขันอยํางแท๎จริง (Valuable 
Resources) (Dess, et al., 2007) ซึ่งหมายถึงทรัพยากรที่มีผลตํอการก าหนดกลยุทธ๑ให๎เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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2. ทรัพยากรนั้นต๎องหายาก (Rare Resources) กิจการจะเป็นผู๎ได๎เปรียบก็ตํอเมื่อมี
ทรัพยากรที่กิจการมี ซึ่งคูํแขํงขันในอุตสาหกรรมไมํมีผู๎ที่ครอบครองทรัพยากรหรือหาได๎ยาก กิจการ
จะมีความได๎เปรียบทางการแขํงขัน  

3. ทรัพยากรเหลํานั้นต๎องไมํสามารถลอกเลียนแบบได๎ หากจะลอกเลียนแบบต๎องมีต๎นทุนที่
สูงมาก (Imitate Resources) หรือทรัพยากรเหลํานั้นมีความเป็นเอกลักษณ๑มีความซับซ๎อนไมํชัดเจน
วําจะสามารลอกเลียนแบบหรือท าใหมํได๎  

4. ทรัพยากรนั้นต๎องไมํสามารถหามาทดแทนได๎ (Non – substitutable Resources) 
หรือไมํสามารถทดแทนได๎อยํางสมบูรณ๑แบบ 

ทั้ง 4 ลักษณะเรียกโดยยํอวํา VRIN ซึ่งทรัพยากรขององค๑กรทั้ง 4 ลักษณะสามารถที่จะท าให๎
คูํแขํงต๎องพบกับอุปสรรค และท าให๎เพ่ิมความเป็นไปได๎ที่องค๑กรจะมีก าไรเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
(Wernefelt, 1984) ซึ่งถ๎าองค๑กรมีทรัพยากรและความสามารถตามคุณลักษณะที่กลําวไปข๎างต๎นนี้ 
องค๑กรต๎องพยามที่จะพัฒนาจุดแข็งเหลํานี้และรักษาไว๎เพ่ือที่จะให๎แนํใจวําจะอยูํอยํางยั่งยืนในระยะ
ยาว ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะสํงผลตํอความได๎เปรียบทางการแขํงขัน ในการมีทรัพยากรที่จ าเพาะประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและความสามารถทางเศรษฐกิจ (Seangaram, 2002; Ghosh, 2013) 

นอกจากองค๑กรจะมีทรัพยากรแล๎วต๎องมีความสามารถที่จะบูรณาการทรัพยากรตํางๆ ที่ตนมี
อยูํให๎เกิดการด าเนินงานที่น ามาซึ่งความได๎เปรียบ (Penrose, 1959) ทรัพยากรที่กิจการมีอยูํนั้นถือ
เป็นแหลํงก าเนิดของความสามารถขององค๑กรที่จะน าไปสูํความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Grant, 
1991) ความสามารถขององค๑กรเปรียบเสมือนตัวประสานระหวํางทรัพยากรที่องค๑กรมีทั้งหมดเข๎า
ด๎วยกันและสํงเสริมให๎เกิดการปรับใช๎ ให๎เกิดความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Day, 1994) ทั้งนี้
ความสามารถขององค๑กรไมํได๎เป็นแคํตัวประสานสัมพันธ๑และสํงเสริมการใช๎ทรัพยากรให๎เกิดความ
ได๎เปรียบเพียงเทํานั้นแตํยังต๎องเกิดการพัฒนา และกลยุทธ๑ในการบริหารจัดการถือเป็นบทบาทหลักใน
การพัฒนาให๎ความสามารถใหมํให๎เกิดขึ้นจากที่กลําวมาข๎างต๎นเป็นผลให๎แนวคิดมุมมองเชิงฐาน
ทรัพยากรกลายเป็นแนวคิดที่มีความส าคัญในบริบทของการจัดการเชิงกลยุทธ๑ (Wernerfelt, 1984) 
แตํอยํางไรก็ตามแนวคิดดังกลําวก็ยังถูกวิพากษ๑วิจารณ๑ถึงสมมติฐานทางทฤษฎีในแงํของกลไกลที่จะท า
ให๎เกิดความสอดคล๎องระหวํางสภาวะแวดล๎อมทางธุรกิจกับทรัพยากรที่องค๑กรมีอยูํ 
 
ลักษณะของการบูรณาการทรัพยากรและความสามารถขององค์กร 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมุมมองเชิงฐานทรัพยากรแสดงให๎เห็นถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรภายในองค๑กรและขีดความสามารถในการแขํงขันที่จะแปลงไปสูํความได๎เปรียบทางการ
แขํงขันของกิจการ ทรัพยากรภายในองค๑กรและวิธีการน ามาใช๎ด๎วยการเอาสํวนประกอบที่ส าคัญใน
การวิเคราะห๑ทรัพยากรภายใน (Hunt, 2000) Tangpinyoputtikhun (2009) ดังนั้นการวิเคราะห๑
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ทรัพยากรภายในและความสามารถนั้นถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสร๎างและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขํงขัน องค๑ประกอบทางการแขํงขันประกอบไปด๎วย  

1. ภาพสะท๎อนที่เกี่ยวกับองค๑กรในความมีชื่อเสียง (Corporate Image/Reputation) 
ความมีชื่อเสียงในด๎านการบริหารจัดการมีความส าคัญมากขึ้นจนกลายเป็นป๓จจัยส าคัญส าหรับ
ความส าเร็จของธุรกิจ (Griffin, 2002)  

2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) นวัตกรรมเป็นอีกหนึ่ง
ทรัพยากรที่แสดงความโดดเดํนของขีดความสามารถ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวพันที่ยากจะเข๎าใจ (Kay, 
1993) เนื่องจากการคิดสร๎างสรรค๑นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ท าอยาก ที่จะท าให๎ได๎มาซึ่งความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขัน มีความไมํแนํนอนและมีคําใช๎จํายในการคิดค๎นสูงจึงเป็นการยากในการจัดการและ
รับประกันผลตอบแทนจากการที่องค๑กรจะท านวัตกรรมเพียงล าพังดังนั้นนวัตกรรมจะกลายเป็นความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันเมื่อเชื่อมโยงกับความสามารถอ่ืนที่โดดเดํนเทํานั้น ที่ส าคัญนวัตกรรมมีความ
หลากหลายที่ปรากฏอยูํในโครงการหลักของกิจการ  (Langford and Male, 2001)  

3. ความสามารถทางการเงิน (Financial Capability) กิจการจะต๎องพิจารณา
ความสามารถที่เกี่ยวข๎องกับการเงิน ซึ่งเป็นป๓จจัยที่ส าคัญเมื่อมีการแขํงขันเกิดขึ้น ความสามารถทาง
การเงินโดยมากเป็นกระบวนการคิดท่ีรอบคอบในการตรวจสอบคุณสมบัติองค๑กรเบื้องต๎น  

4. ความสามารถทางการตลาด (Marketing Capability) เป็นบทบาทส าคัญในองค๑กรธุรกิจ
เป็นกลยุทธ๑ในการบริหารโดยเฉพาะอยํางยิ่งผลกระทบในชํวงเวลาที่เกิดการตกต่ าของเศรษฐกิจ 
(Fellows and Langford, 1993) องค๑กรในภาคธุรกิจมากมายมีการลงทุนในด๎านการโฆษณา วิจัย
ตลาดรวมถึงการกระตุ๎น และการออกแบบการให๎บริการ ซึ่งในความเป็นจริงวิธีทางการตลาดที่มีการ
ใช๎ในป๓จจุบันมีมากมาย เชํน การวิเคราะห๑ทิศทางการตลาด ความสัมพันธ๑ปรัชญาการตลาด คุณภาพ
การบริการและความพึงพอใจของลูกค๎าเป็นต๎น  

5. ทักษะการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Skills) เป็นการอาศัย
ประสิทธิภาพการท างานที่เป็นทีมงานโครงการอยํางกว๎างและการแก๎ป๓ญหาในระดับหน๎างาน ด๎วยเหตุ
นี้ทักษะการบริหารจัดการโครงการต๎องเป็นสิ่งที่ฝ๓งลึกอยูํในจิตใจของทีมงาน ส าหรับความส าเร็จของ
โครงการป๓จจัยด๎านสภาวะแวดล๎อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วสํงผลให๎การแขํงขันใน
ตลาดรุนแรงขึ้น (Romaniuk and Snart, 2000) ในสภาวะการแขํงขันที่เปลี่ยนแปลงอยํางไมํหยุดนิ่ง
นั้นท าให๎หลายองค๑กรเริ่มตั้งค าถามเก่ียวกับปรัชญาการบริหารแบบดั้งเดิมและหลักการที่พัฒนาขึ้นมา
ใหมํที่จะมาชํวยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
 6. องค๑กรและทรัพยากรมนุษย๑ (Organization and Human Resources) เป็นสิ่งส าคัญ
อีกประการหนึ่งที่โครงสร๎างองค๑กรเป็นกรอบการท างานอยํางเป็นทางการโดยที่งานขององค๑กรได๎ถูก
แบํงและจัดกลุํมการประสานงานมีความเหมาะสม โครงสร๎างองค๑กรต๎องสามารถอ านวยความสะดวก
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ให๎พนักงานท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จุดมุํงหมายหลักของการจัดโครงสร๎า งองค๑กรที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเปูาหมายขององค๑กรตามทิศทางของกลยุทธ๑องค๑กร (Hayden, 1996 อ๎างอิง
ใน ธนาวัฒน๑ธีระพัฒน๑สกุล, 2554) ดังนั้น โครงสร๎างองค๑กรมีแตกตํางกันในแงํของกลยุทธ๑ ขนาด 
เทคโนโลยีและความไมํแนํนอนด๎านสภาพแวดล๎อม (Lawrence and Lorsch, 1969) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย๑จึงเข๎ามามีบทบาทส าคัญในองค๑กร การจัดการทรัพยากรมนุษย๑ที่มีประสิทธิภาพจึง
เป็นความได๎เปรียบทางการแขํงขันขององค๑กร โดยทั่วไปแล๎วการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ถือได๎วําเป็น
กระบวนการหลักขององค๑กรที่มุํงเน๎นถึงวิธีการที่จะได๎มาซึ่งองค๑กรทรัพยากรมนุษย๑ที่มีคุณคํา การใช๎
งานและการสร๎างความสัมพันธ๑ในระยะยาว เพ่ือเป็นความได๎เปรียบทางการแขํงขันให๎กับกิจการ 
(Huemann, et al., 2007 อ๎างอิงใน ธนาวัฒน๑ธีระพัฒน๑สกุล, 2554) 
 จากแนวความคิดมุมมองเชิงฐานทรัพยากรข๎างต๎นซึ่งถูกวิพากษ๑วิจารณ๑ในด๎านของความ
เข๎าใจการน าแนวความคิดมาใช๎ในสภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขันที่รุนแรงและเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูํ
ตลอดเวลา (Tangpinyoputtikhun, 2009) ในการที่จะอธิบายได๎วําท าไมบางองค๑กรจึงสามารถรักษา
ความได๎เปรียบทางการแขํงขันไว๎ได๎ทั้งๆ ที่ต๎องเผชิญกับสภาวะแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว
การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดมีผลกระทบที่ส าคัญกับความสามารถและทรัพยากรซึ่งมีผลตํอความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันอยํางยั่งยืนของกิจการ อยํางไรก็ตามการปรับใช๎ทรัพยากรของกิจการให๎เกิด
ความเหมาะสมของชํวงเวลากับการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด ด๎านเวลาจะมีทั้งชํวงเวลาระยะสั้น 
และระยะยาวจะมีผลกระทบตํอการตัดสินใจทางด๎านการตลาดด๎วย (Bitar and Somers, 2004 
อ๎างอิงใน ธนาวัฒน๑ธีระพัฒน๑สกุล, 2554) การเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของสภาพแวดล๎อมนั้นกิจการ
ต๎องพัฒนาความสามารถและทรัพยากรเพ่ือตอบสนองตํอโอกาสที่ก าลังเกิดขึ้นแทนที่จะมาเลือกวําจะ
ใช๎ทรัพยากรอยํางไรให๎เหมาะสมด๎วยเหตุนี้จะเห็นได๎วําลักษณะของทรัพยากรและความสามารถของ
องค๑กรต๎องเกิดการบูรณาการรํวมกันเพ่ือเสริมสร๎างความแข็งแกรํงให๎กับทรัพยากรที่มีอยูํ ในอีก
มุมมองเป็นการพัฒนาทรัพยากรเดิมให๎มีความสามารถมากขึ้น เพ่ือแขํงขันกับคูํแขํงขันโดยที่ยังมี
ต๎นทุนของทรัพยากรเทําเดิม (Simon, Emil, and  Andrew,2018) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข๎องกับมุมมองเชิงฐานทรัพยากร พบวําองค๑กรที่มีลักษณะ
ของทรัพยากรและความสามารถที่มีคุณคําตํอการด าเนินธุรกิจ มีจ านวนที่จ ากัดไมํสามารถ
ลอกเลียนแบบและไมํสามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได๎อยํางสมบูรณ๑แบบ ทรัพยากรจัดเป็นแหลํงที่มา
ของความสามารถ และความสามารถเป็นสิ่งที่ท าให๎เกิดความได๎เปรียบทางการแขํงขัน โดยเฉพาะ
ความสามารถนั้นต๎องเป็นความสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนให๎สอดคล๎องตามสภาวะทางการแขํงขันที่เป็น
พลวัต ท าให๎ลักษณะของทรัพยากรและความสามารถต๎องมีลักษณะของการบูรณาการซึ่งกันและกัน 
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ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันกับทรัพยากรขององค์กร 
 สภาวะแวดล๎อมของตลาดเป็นป๓จจัยสถานการที่ส าคัญที่มีผลกระทบอยํางยิ่งตํอธุรกิจมาโดย
ตลอด สภาวะแวดล๎อมนี้คือความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของความพึงพอใจในสินค๎าตํางๆ ความ
ต๎องการของลูกค๎า และการปรากฏขึ้นของกลุํมลูกค๎าใหมํๆในอุตสาหกรรมและยังเป็นอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในการด าเนินธุรกิจของคูํแขํงอีกด๎วย ยิ่งกวํานั้นแล๎ว อัตราการเปลี่ยนแปลงก็เป็นความ
คาดเดาไมํได๎ของพฤติกรรมลูกค๎าและคูํแขํง และการเปลี่ยนแปลงทางด๎านป๓จจัยทางเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรม (Longan, Walter and Christopher, 2017) ความเห็นดังกลําวนี้ตรงกับมุมมองของ 
Adrian (2017) ที่กลําววําสภาวะแวดล๎อมของตลาดนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถี่ของสภาพแวดล๎อม
ทางธุรกิจของธุรกิจซึ่งมีความเกี่ยวข๎องกับความพึงพอใจของลูกค๎า เทคโนโลยี การด าเนินธุรกิจของ
คูํแขํงและป๓จจัยส าคัญอ่ืนๆของตลาด 
 สภาวะแวดล๎อมของตลาดได๎รับการตีความให๎เป็นสภาพแวดล๎อมที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
และมีความคาดเดาไมํได๎ของความพึงพอใจในสินค๎า ความต๎องการของลูกค๎า เทคโนโลยีและการ
ด าเนินธุรกิจของคูํแขํง วัฏจักรการพัฒนาสินค๎าก าลังท าให๎ป๓จจัยหลายป๓จจัยหมดคุณคําอยํางรวดเร็ว
ในสภาพแวดล๎อมที่มีสภาวะแวดล๎อมของตลาด การติตามความต๎องการของลูกค๎าจึงมีความส าคัญ
มาก และยิ่งไปกวํานั้น อุตสาหกรรมของธุรกิจนี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยีที่
วํองไวมาก (Simon, Emil, and  Andrew, 2018)และยังมีสินค๎าใหมํๆที่ทางคูํแขํงน าเข๎ามาในตลาด
เพ่ิมข้ึนอยูํตลอด ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่วํองไวและการเปลี่ยนแปลงในความต๎องการของ
ลูกค๎าท าให๎สภาวะของตลาดของหลายๆธุรกิจมีความไมํแนํนอนทางเทคโนโลยีที่สูง  
 ป๓จจัยภายนอกของสภาวะแวดล๎อมของตลาดสามารถสร๎างอิทธิพลตํอธุ รกิจตํางๆอยํางมาก 
ในขณะที่ธุรกิจเหลํานี้แทบจะไมํสามารถควบคุมป๓จจัยดังกลําวเลย ทั้งคูํแขํงและทั้งตลาดเองสร๎างแรง
กดดันบังคับให๎ธุรกิจพัฒนาลักษณะของการบูรณาการระหวํางทรัพยากรและความสามารถให๎มีมาก
ขึ้นธุรกิจมีความจ าเป็นที่จะมองหาโอกาสในตลาดและโต๎ตอบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาด 
(Adrian,2017) ซึ่งจะกลายเป็นป๓จจัยเบื้องต๎นในการก าหนดยุทธศาสตร๑ทางด๎านความต๎องการทาง
ทรัพยากรและก าลังในการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหลํานี้และด๎วย
เหตุนี้ ธุรกิจเหลํานี้จึงไมํเพียงแคํบริหารทรัพยากรที่มีอยูํและขีดความสามารถของตัวเองอยํางมี
ประสิทธิภาพ แตํยังพัฒนาให๎เกิดการบูรณาการทรัพยากรและขีดความสามารถได๎เพ่ือที่จะรับมือกับ
สภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 บทความวิชาการนี้ได๎เกิดขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งบริบทตํางประเทศรวมถึง
วรรณกรรมของประเทศไทยเพ่ือให๎ได๎แนวความคิดที่สอดคล๎องกับบริบทที่เกิดขึ้นจริงในป๓จจุบัน เป็น
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การอธิบายสภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขันทั้งทางด๎านลูกค๎า คูํแขํงขัน สินค๎าทดแทน ผู๎จัดสํงวัตถุดิบ
และคํูแขํงขันรายใหมํที่จะเข๎ามาในตลาด ป๓จจัยทั้งหมดนี้เป็นแรงผลักดันให๎ทรัพยากรขององค๑กรเกิด
การเปลี่ยนแปลง ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงภายใต๎บริบทของธุรกิจในประเทศไทยเป็นรูปแบบของ
การบูรณาการระหวํางทรัพยากรกับทรัพยากร ทรัพยากรกับสมรรถนะรวมถึงสมรรถนะเกิดการขยาย
ขอบเขตเพ่ือให๎ธุรกิจเกิดความสามารถทางการแขํงขันที่สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการที่สภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางไมํหยุดนิ่ง ซึ่งสภาวะ
แวดล๎อมทางการแขํงขันนี้เป็นป๓จจัยที่ธุรกิจไมํสามารถควบคุมได๎และยังมีความเป็นพลวัตสูง ท าให๎
ธุรกิจจะได๎รับผลกระทบเชิงลบเป็นอยํางมากถ๎าไมํเตรียมพร๎อมส าหรับสภาวะแวดล๎อมที่จะ
เปลี่ยนแปลง ผลกระทบนี้สามารถเป็นได๎ทั้งภัยคุกคามและโอกาสส าหรับธุรกิจจากแนวความคิดและ
ทฤษฎีข๎างต๎นได๎น าเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนองค๑กรให๎สอดคล๎องกับสภาวะแวดล๎อมทางการ
แขํงขัน เป็นการเน๎นการปรับเปลี่ยนรวมถึงเพ่ิมเติมในเรื่องของทรัพยากรและสมรรถนะขององค๑กรให๎
สอดคล๎องกับสภาวะแวดล๎อม ทรัพยากรต๎องมีความสามารถมากขึ้นมีลักษณะของความสามารถที่
หลากหลาย มากศักยภาพในการผลิตผลงานที่สูงขึ้น ภายใต๎ประมาณทรัพยากรเทําเดิมแตํสามารถ
สร๎างผลผลิตได๎มากขึ้นรวมถึงสมรรถนะเดิมมีการขยายหรือบูรณาการให๎เกิดความสามารถใหมํๆ 
ภายในองค๑กรสิ่งเหลํานี้เป็นความสามารถทางการแขํงขันที่ธุรกิจในยุคป๓จจุบันต๎องมี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํม
วิสาหกิจชุมชน 2) ศึกษาสภาพป๓ญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน 3) 
เปรียบเทียบป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป 
กลุํมประชากรเป็นกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย จ านวน 25 
ราย เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ 
ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test/F-Test (One-Way ANOVA)  
 ผลการวิจัยพบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชน สํวนใหญํเป็นกิจการประเภทการแปรรูปและผลิตภัณฑ๑
อาหาร มีจ านวนสมาชิกกลุํม 15 – 19 คน อายุการจัดตั้งกลุํมมากกวํา 9 ปี และมีรายได๎ตํอเดือนต่ า
กวํา 5,000 บาท 
 ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการจัดการองค๑การ อยูํในระดับมาก รองลงมาคือ ด๎านการ
บังคับบัญชา ด๎านการประสานงาน ด๎านการควบคุม และด๎านการวางแผน อยูํในระดับปานกลาง  
 สภาพป๓ญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของกลุํม พบวํา โดยรวมและรายข๎อ อยูํในระดับ
ปานกลาง ได๎แกํ ป๓ญหาด๎านการตลาด รองลงมา คือ ป๓ญหาด๎านวัสดุอุปกรณ๑ อาคาร และสถานที่
ด าเนินงาน และต่ าสุด คือ ป๓ญหาด๎านการบังคับบัญชา 
 ผลการเปรียบเทียบป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํม พบวํา กลุํมที่มีประเภท
กิจการ อายุการจัดตั้งกลุํม และรายได๎ตํอเดือน ตํางกัน มีระดับการบริหารจัดการโดยรวมและรายด๎าน 
ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนกลุํมที่มีจ านวนสมาชิกตํางกัน มีระดับการ
บริหารจัดการโดยรวมและรายด๎าน แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ค าส าคัญ: ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการ,การบริหารจัดการ,วิสาหกิจชุมชน 
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Abstract 
 The Objectives of this research were to study 1) the factors affecting the 
management of community enterprise groups 2) the problems and obstacles of 
management of community enterprise groups 3) to compare the factors affecting the 
management of community enterprise groups, which was classified by generalization. 
The population were 25 groups of community enterprises in TambonPa Kho Dam, 
Amphoe Mae Lao, Chiang Rai Province. The data were collected using questionnaires, 
statistics used for the analysis included percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, T-Test and F-Test (One-Way ANOVA). 
 The results found that most of business type of community enterprise groups 
were processing and food products, the members of group is 15 – 19, age of 
establishment is more than 9 years and  monthly income is less than 5,000 baht.     
 The factors affecting the management of community enterprise groups 
showed that the overall was moderate level when consider of each dimension: 
organizing was high level; commanding, coordinating, controlling and planning were 
moderate level. 
 The problems and obstacles of management of community enterprise groups 
showed that the overall and each dimension were moderate level: marketing 
problem, facility problem and commanding problem.  
 The results of the comparison of the factors affecting the management of 
community enterprise groups showed that the groups that had different in business 
type, age of establishment and monthly income.,they had indifferent of management 
in overall and each dimension at 0.05 level of significance. For the different members 
of group had different management in overall and each dimension at 0.05 level of 
significance. 
Keywords: Factors Affecting the Management, Management, Community Enterprise 
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บทน า 
 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 ประเทศไทยมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน โดยมีการประกาศใช๎
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหํงชาติ ฉบับที่ 1เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2504 แผนฉบับตํอมามีชื่อขยายเพ่ิม
เรียกวําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติซึ่งจะเห็นได๎วําในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 1 ถึงป๓จจุบัน (ฉบับที่ 10) จะมีกระบวนการพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ ปรับเปลี่ยน
ไปตามสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงไป แตํสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ คือ มุํงเน๎นในการพัฒนาประเทศให๎เจริญมาก
ขึ้น (นิรัญชรา มากมา, 2549) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 – 7 ประเทศไทย
ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร๎างสังคมจากสังคม
เกษตรกรรม มาเป็นสังคมที่มีความสัมพันธ๑ขึ้นอยูํกับระบบอุตสาหกรรม เข๎าสูํการเป็นประเทศที่ก าลัง
พัฒนา สํงผลให๎รายได๎ประชาชาติเพ่ิมขึ้น ผลจากการพัฒนาท าให๎มีความเจริญทางด๎านวั ตถุ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคมนาคมขนสํงที่สะดวกสบาย จนท าให๎เกิดผลกระทบของการขาดความ
สมดุลระหวํางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมชนบทกับสังคมเมือง เกิดป๓ญหาการ
เหลื่อมล้ าของการกระจายรายได๎ จากป๓ญหาดังกลําว ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศที่ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในสังคม และมุํงให๎คนเป็นศูนย๑กลางการ
พัฒนา และใช๎เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือชํวยพัฒนาให๎คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดัง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 8 ตํอเนื่องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่  9 และฉบับที่  10 ได๎อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูํไปกับ
กระบวนทรรศน๑การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค๑รวมที่มี “คนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา” โดยยึด
หลักทางสายกลาง เพ่ือไปสูํการพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ส าหรับเปูาหมายหลักของการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 เพ่ือให๎เศรษฐกิจมีความ
เข๎มแข็ง สมดุล ความสามารถในการแขํงขันสูงขึ้น มีหลักประกันสังคมที่ทั่วถึง และสังคมไทยมี
ความสุขอยํางมีธรรมาภิบาล (สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่  1 -11, 
http://www.slideshare.net/saritsak/ss-13907586, 2556) และตํอเนื่ องมาถึ งป๓จจุบันที่ ใช๎
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติของประเทศ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 จะยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให๎การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง 
รวมทั้งต๎องมุํงเน๎นให๎ “คนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา” สร๎างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให๎
เป็นคนดี คนเกํง มีศักยภาพ และความคิดสร๎างสรรค๑ เพ่ิมศักยภาพการแขํงขันทั้งในภาคการผลิตและ
ภาคบริการและน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน๑ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ(สรุป
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ส า ร ะ ส า คั ญ แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ หํ ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่  1 2 
,https://www.scribd.com/document/343386201,2560) 
 จากวิกฤตการณ๑ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2540 ท าให๎เศรษฐกิจ สังคม ตกต่ าลง 
รัฐบาลได๎น๎อมน าเอาพระราชด ารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช๎เป็นหนึ่งแนวทางหลักในการพัฒนา
ประเทศ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจให๎ลึกถึงระดับรากหญ๎า คือ ชุมชน และท๎องถิ่น สร๎างความเข๎มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร๎างศักยภาพของคนให๎มีความรู๎ ทักษะ และฝีมือแรงงานเพ่ิมขึ้น 
ชํวยเหลือและสนับสนุนให๎เกิดวิสาหกิจชุมชน ที่มุํงประกอบการเพ่ือพ่ึงตนเองของครอบครัว ชุมชน 
ระหวํางชุมชน โดยน าวัตถุดิบ ทรัพยากร และภูมิป๓ญญาของชุมชนมาสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑เพ่ือ
กํอให๎เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู๎ของชุมชนขึ้น (สามารถ แทนวิสุทธ๑, 2548) และ
ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ท าให๎กลุํมผู๎ประกอบการหรือชาวบ๎านที่
รํวมกันผลิตสินค๎าหรือบริการเพ่ือจ าหนําย สามารถท าการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี
กฎหมายรองรับ และได๎รับความชํวยเหลือจากทางภาครัฐในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนใน
ทุกๆ ด๎าน (นันท๑นภัส พงศ๑โภคินสถิต, 2552)  
 จังหวัดเชียงรายมีกลุํมวิสาหกิจชุมชน จ านวน 3,151 กลุํม ในพ้ืนที่อ าเภอแมํลาว มีกลุํม
วิสาหกิจชุมชน จ านวน 130 กลุํม จากการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอแมํลาว จังหวัด
เชียงราย ใน 7 ด๎าน ได๎แกํ ทิศทางวิสาหกิจชุมชน การวางแผนด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน การ
บริหารการตลาด การจัดการความรู๎และข๎อมูลขําวสารการบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกระบวนการ
จัดการสินค๎าและบริการ และผลลัพธ๑การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนโดยมีวิสาหกิจชุมชนที่ประเมิน
ศักยภาพเพียง 52 กลุํม ซึ่งอยูํในระดับดี จ านวน 24 กลุํม แสดงให๎เห็นถึงปริมาณการจัดตั้งกลุํมมีมาก
แตํจ านวนกลุํมที่สามารถด ารงอยูํได๎ดีมีน๎อย หรือคิดเป็นร๎อยละ 18.46 ของกลุํมวิสาหกิจทั้งหมดใน
อ าเภอแมํลาว (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน,http://smce.doae.go.th, 2560)ดังนั้น ผู๎วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาถึงป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอ
แมํลาว จังหวัดเชียงราย เพ่ือที่จะได๎น าผลการศึกษาไปใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุง และสํงเสริม
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุํมของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว 
จังหวัดเชียงราย ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร๎างความเข๎มแข็ง พ่ึงตนเองได๎ สามารถพัฒนาก๎าวสูํการ
เป็นผู๎ประกอบการและพร๎อมเป็นแบบอยํางให๎กับกลุํมอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งด๎าน
เศรษฐกิจของชุมชน สังคม และประเทศชาติตํอไป 
 
 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง  ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุา
กํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงรายแสดงกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  ดังนี้ 
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 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 1. ป๓จจัยที่เก่ียวข๎องกับการบริหารจัดการการจัดการหรือการบริหารกิจการตํางๆ จ าเป็นต๎อง
มีทรัพยากรอันเป็นป๓จจัยพ้ืนฐานทางการจัดการ โดยทั่วไปถือวําทรัพยากรที่เป็นป๓จจัยส าคัญของการ
จัดการมีอยูํ 4 ประการ ได๎แกํ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) ความรู๎ด๎านการ
จัดการ (Management) ซึ่งป๓จจัยในการบริหารทั้ง 4 ประการเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการจัดการ เพราะ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการขึ้นอยูํกับความสมบูรณ๑และคุณภาพของป๓จจัยดังกลําว 
(สมคิด บางโม, 2558) 
 2. แนวคิดการบริหารที่มีหลักเกณฑ๑ของเฟยอล (Fayol. 1978, อ๎างถึงในนิรมล กิตติกุล. 
2545) ได๎สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับหน๎าที่การจัดการ (Management Functions)กระบวนการจัดการ
ประกอบด๎วยหน๎าที่ตํางๆ 5 ประการ คือ 
  1) การวางแผน (Planning)หมายถึง การคาดการณ๑ลํวงหน๎าถึงเหตุการณ๑ตํางๆ ที่มี
ผลกระทบตํอธุรกิจและก าหนดขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติงานหรือวิธีทางที่จะปฏิบัติขึ้นไว๎เป็นแนว
ทางการท างานในอนาคต 
  2) การจัดองค๑การ (Organizing)หมายถึง การจัดให๎มีโครงสร๎างของงานตํางๆ และ
อ านาจหน๎าที่ให๎อยูํในสํวนประกอบที่เหมาะสม ที่จะชํวยให๎งานขององค๑การบรรลุผลส าเร็จได๎ 
  3) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง การสั่งการงานตํางๆ แกํ
ผู๎บังคับบัญชา ซึ่งผู๎บริหารจะต๎องกระท าตนเป็นตัวอยํางที่ดีและต๎องเข๎าใจผู๎ปฏิบัติงานด๎วย ตลอดจน
เข๎าถึงข๎อตกลงในการท างานของคนงานและองค๑การที่มีอยูํ 

ลักษณะท่ัวไป 
- ประเภทกิจการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน 
- จ านวนสมาชิกของกลุํมวิสาหกิจชุมชน  
- อายุการจัดตั้งของกลุํมวิสาหกิจชุมชน 
- รายได๎ของกลุํมวิสาหกิจชุมชน 
 

การบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชมุชน 
              - ด๎านการวางแผน  
              - ด๎านการจัดองค๑การ  
              - ด๎านการประสานงาน  
              - ด๎านการบังคับบัญชา  
              - ด๎านการควบคุม 

ปัญหาและอุปสรรค 
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  4) การประสานงาน (Coordinating)หมายถึง การเชื่อมโยงงานของทุกคนให๎เข๎ากัน
ได๎ และไปสูํเปูาหมายเดียวกันในท่ีสุด 
  5) การควบคุม (Controlling)หมายถึง การที่จะต๎องก ากับให๎สามารถประกันได๎วํา
กิจกรรมตํางๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข๎ากันได๎กับแผนที่วางไว๎ 
 
 แนวคิดเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน 
 1. องค๑ประกอบของวิสาหกิจชุมชนการสํงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต๎องเน๎นให๎เกิดการ
ผลิตหรือแปรรูปโดยต๎องมีเปูาหมายเพ่ือเพ่ิมรายได๎การพ่ึงตนเองหรือความพอเพียงดังนั้นในความเป็น
วิสาหกิจชุมชนจึงต๎องมีลักษณะอยํางน๎อย 7 ประการ(เสรีพงศ๑พิศ, 2550) 
  1) ชุมชนเป็นเจ๎าของและเป็นผู๎ด าเนินการเอง อยํางไรก็ดีคนนอกอาจจะมีสํวนรํวม 
อาจจะถือหุ๎นได๎ดีเพ่ือการมีสํวนรํวม รํวมมือและให๎ความชํวยเหลือ แตํไมํใชํหุ๎นใหญํท าให๎มีอ านาจใน
การตัดสินใจ 
  2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ซึ่งอาจจะน าวัตถุดิบในการผลิตบางสํวนมา
จากภายนอกได๎ แตํเน๎นการใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นให๎มากท่ีสุด 
  3) ริเริ่มสร๎างสรรค๑โดยชุมชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเอง ซึ่งมีความรู๎ภูมิ
ป๓ญญา หากมีกระบวนการเรียนรู๎ที่เหมาะสม เกิดความเชื่อมั่นในตนเองก็เริ่มสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆ ได๎
โดยไมํเอาแตํเลียนแบบหรือแสวงหาสูตรส าเร็จ 
  4) ฐานภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น เป็นฐาน “ทุน” ที่ส าคัญเป็นการสืบทอดภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
โดยประยุกต๑ให๎ทันสมัยผสมผสานความรู๎ ภูมิป๓ญญาสากลจากที่อ่ืน 
  5) ด าเนินการรูปแบบบูรณาการ ไมํใชํท าแบบโครงการเดี่ยว คล๎ายกับการปลูกพืช
เดี่ยว แตํเป็นการท าแบบวนเกษตร คือ มีหลายๆ กิจกรรมประสานผนึกก าลัง (Synergy) และเกื้อกูล
กัน (Cluster) 
  6) การเรียนรู๎ คือ หัวใจของกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หากไมํมีการเรียนรู๎ก็
จะมีแตกํารเลียนแบบ การหาสูตรส าเร็จโดยไมํมีความคิดสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆ หากไมํมีการเรียนรู๎ก็จะ
ไมํมีวิสาหกิจชุมชนบนฐานความรู๎สึกความอยากความต๎องการตามสื่อสังคมที่กระตุ๎นให๎เกิด 
  7) การพ่ึงตนเองคือเปูาหมายอันดับแรกและส าคัญที่สุดของวิสาหกิจชุมชนหาก
พลาดเปูาหมายนี้ก็คือพลาดเปูาวิสาหกิจชุมชนจะกลายเป็นธุรกิจที่มีเปูาหมายที่มีก าไรกลายเป็นอะไร
ที่กระตุ๎นท าให๎ได๎ก าไรกํอนที่คิดจะท าให๎รอดไมํพัฒนาไปเป็นขั้นตอนให๎เกิดความมั่นคงกํอนที่จะก๎าว
ไปพัฒนาธุรกิจ 
 2. รูปแบบการด าเนินวิสาหกิจชุมชน 
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  1) วิสากิจที่ประกอบกิจการเดียวได๎แกํวิสาหกิจที่ประกอบกิจการเพียงหนึ่งเดียวโดย
คณะผู๎บริหารในชุมชนชุดเดียวและไมํสร๎างเครือขํายกับวิสาหกิจอ่ืนๆโดยจะมีผลผลิตมากกวําหนึ่ง
ผลิตภัณฑ๑/บริการได ๎     
  2) วิสาหกิจที่ประกอบกิจการในรูปเครือขํายได๎แกํวิสาหกิจที่ปฏิสัมพันธ๑กับกิจการ
อ่ืนโดยแตํละวิสาหกิจตํางมีการประกอบการตามเปูาหมายวัตถุประสงค๑ของกิจการหากแตํมี
ปฏิสัมพันธ๑แบบพึ่งพาเกื้อกูลเชื่อมโยงกันในรูปแบบตํางๆเชํน 
   2.1 เครือขํายกิจกรรมได๎แกํวิสาหกิจที่มีกิจกรรมเกื้อกูลกันมาเป็นเครือขําย
กัน ทั้งที่เป็นกิจกรรมประเภทเดียวกันและ/หรือหลายประเภท 
   2.2 เครือขํายพ้ืนที่ได๎แกํวิสาหกิจที่ด าเนินการอยูํในระดับพ้ืนที่เดียวกันเชํน
ระดับหมูํบ๎านเดียวกันหรือระดับต าบลเดียวกันหรือตํางพ้ืนที่กันเชํนวิสาหกิจระดับหมูํบ๎านกับระดับ
ต าบลมาเชื่อมโยงเป็นเครือขํายกัน 
 
 แนวคิดเก่ียวกับกลุํมและการรวมกลุํม 
 1. ประเภทของกลุํมแบํงตามประเภทลักษณะกิจกรรมของกลุํม ดังนี้ 
  1) กลุํมเรียนรู๎ เป็นกลุํมที่มารวมตัวกันเพ่ือสร๎างให๎เกิดกระบวนการพัฒนาทางด๎าน
วิชาการ เป็นการรวมตัวของบุคคลที่รู๎จักไว๎ใจกันและแสดงความสนใจ/ความต๎องการในวิชาการด๎าน
ตํางๆ เหมือนกัน ความสัมพันธ๑ภายในกลุํมไมํชัดเจนนักเป็นไปแบบหลวมๆ ไมํมีการก าหนด กฎเกณฑ๑ 
ระเบียบแบบแผนมากนัก กลุํมดังกลําวนี้จะเกิดจากความต๎องการของชาวบ๎านในการที่จะน าเอา
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน โดยที่ชาวบ๎านตัดสินใจเองวําต๎องการได๎ความรู๎ด๎านใด (การผลิตทั้งใน
และนอกภาค การเกษตร การตลาด การสาธารณสุข ฯลฯ) 
  2) กลุํมกิจกรรมเป็นกลุํมที่สมาชิกรวมตัวกัน เพ่ือด าเนินกิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่ง
รํวมกันให๎บรรลุเปูาหมายที่ได๎ก าหนดไว๎ โดยกลุํมกิจกรรมนี้เป็นการน าเอาความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยี 
สังคม พาณิชยศาสตร๑ การเงิน การบริหาร เกิดการระดมทรัพยากรมาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ให๎กิจกรรมของกลุํมมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นกลุํมเรียนรู๎นั้นสามารถเกิดได๎งํายกวํากลุํมกิจกรรม อีก
ทั้งมีแนวโน๎มวําจะเกิดกลุํมเรียนรู๎มากขึ้นและสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นกลุํมกิจกรรม เพ่ือให๎สมาชิก
ของกลุํมได๎รับประโยชน๑เพ่ิมมากขึ้น สามารถแก๎ไขป๓ญหาและสนองตอบความต๎องการของมนุษย๑ได๎
มากกวํา นอกจากนี้แล๎วแม๎วํากิจกรรมของกลุํมจะต๎องผํานการเป็นกลุํมเรียนรู๎มากํอน แตํในระหวําง
การด าเนินกิจกรรมก็จะต๎องน าเนื้อหาของการสร๎างกลุํมเรียนรู๎แฝงไปด๎วยตลอดเวลานั้น คือจะต๎อง
เสริมความรู๎ให๎แกํสมาชิกอยํางสม่ าเสมอ 
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 2. องค๑ประกอบของกลุํมในการท างานกับกลุํมนั้นจะต๎องมีการพิจารณาถึงองค๑ประกอบของ
กลุํมที่จะท าให๎กลุํมสามารถด าเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค๑ หรือจะท าให๎กลุํมลํม
สลายนั้น มีนักวิชาการได๎น าเสนอองค๑ประกอบส าคัญของกลุํม คือ “4 ก.” อันประกอบไปด๎วย 
  1) กรรมการต๎องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก ท างานโดยสุจริตสามารถตรวจสอบ
ได๎ และควรมีความรู๎ในการบริหารจัดการกลุํม 
  2) กติกาเป็นกฎระเบียบข๎อบังคับ ที่สมาชิกทุกคนต๎องปฏิบัติตามให๎เป็นไปตาม
แนวทางเดียวกัน 
  3) กิจกรรมเป็นตัวเคลื่อนไหวที่จะท าให๎เกิดการด าเนินงานของกลุํม เป็นสํวนที่
ส าคัญที่เป็นสํวนที่ทุกคนจะได๎เข๎ามามีสํวนรํวมอยํางเต็มที่ เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ 
  4) กองทุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ๑ เครื่องมือตํางๆ ที่จะน ามาใช๎ในการด าเนินงาน
ของกลุํมควรที่จ าต๎องมีการจัดสรรและบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 ภัค อินพินิจ (2554) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกลุํมวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา 
กลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตพันธุ๑ข๎าวชุมชน บ๎านถลุงเหล็ก ต าบลใหมํนาเพียง อ าเภอแวงใหญํ จังหวัด
ขอนแกํน ผลการศึกษาพบวํา การบริหารกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตพันธุ๑ข๎าวชุมชนด๎านการวางแผน มีการ
ปฏิบัติอยูํในระดับมากในเรื่อง การก าหนดวัตถุประสงค๑การบริหารกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตพันธุ๑ข๎าว
ชุมชนมีความชัดเจน การก าหนดระเบียบ ข๎อบังคับของกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตพันธุ๑ข๎าวชุมชนมีความ
ชัดเจน การก าหนดเปูาหมายการบริหารกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตพันธุ๑ข๎าวชุมชนมีความชัดเจน ด๎านการ
จัดองค๑กร มีการปฏิบัติอยูํในระดับมากในเรื่อง การมอบหมายงานให๎ผู๎รับผิดชอบในฝุายตํางๆ ของ
กลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตพันธุ๑ข๎าวชุมชนมีความเหมาะสม ตรงตามความรู๎  ความสามารถ และ
ประสบการณ๑ บทบาทหน๎าที่ของฝุายตํางๆ ของกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตพันธุ๑ข๎าวชุมชนมีความยืดหยุํน 
สามารถปรับเปลี่ยนได๎ การประสานงานภายในกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตพันธุ๑ข๎าวชุมชนมีความคลํองตัว 
ด๎านการอ านวยการ มีการปฏิบัติอยูํ ในระดับมากในเรื่อง ผู๎น ากลุํมเปิดโอกาสให๎ฝุายตํางๆ 
ปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน การติดตํอสื่อสารระหวํางฝุายตํางๆ กับผู๎น ากลุํมมีความสะดวก 
รวดเร็ว และฝุายตํางๆ ได๎รับค าอธิบาย แนะน าวิธีการปฏิบัติในงานที่ได๎รับมอบหมายชัดเจน ด๎านการ
ควบคุม มีการปฏิบัติอยูํในระดับมากในเรื่อง ผู๎น ากลุํมมีการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติงานชัดเจน 
และผู๎น ากลุํมมีการติดตามผลการปฏิบัติงานชัดเจน ผู๎น ากลุํมมีการก าหนดวัตถุประสงค๑ในการ
ปฏิบัติงานชัดเจน และการแก๎ป๓ญหาของผู๎น ากลุํมมีความรวดเร็ว 
 กฤษติญา มูลศรี (2552) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ป๓ญหาและแนวทางแก๎ไขป๓ญหาการประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ๑ ได๎ท าการศึกษาถึงการประกอบการวิสาหกิจชุมชนในฟ๓งก๑ชัน
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ของการด าเนินงาน 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านองค๑การและการจัดการองค๑การ ด๎านการตลาด ด๎านการผลิต 
และด๎านการเงินและการบัญชี ซึ่งจากการศึกษาพบวํา การด าเนินงานด๎านการเงินและการบัญชีเป็น
ป๓ญหาของผู๎ประกอบการในระดับมากที่สุด โดยประเด็นของป๓ญหาที่พบได๎แกํ ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
การสร๎างก าไร การจัดท าบัญชี และการกระจายรายได๎และผลประโยชน๑ เป็นต๎น ผู๎ประกอบการมี
ป๓ญหาในระดับมาก ในฟ๓งก๑ชันด๎านการตลาดและฟ๓งก๑ชันด๎านการผลิตพอๆ กัน โดยด๎านการตลาดนั้น 
ประเด็นป๓ญหาที่พบได๎แกํ มีตลาดรองรับที่ไมํแนํนอน ไมํสามารถก าหนดราคาสินค๎าได๎เอง การ
จ าหนํายสินค๎าท าได๎เฉพาะภายในชุมชน บรรจุภัณฑ๑ไมํได๎มาตรฐานในเชิงการค๎า และขาดการโฆษณา 
เป็นต๎น ในด๎านการผลิตพบวํา เครื่องจักรและอุปกรณ๑ยังไมํ เหมาะสมและล๎าสมัย ขาดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตยังไมํเหมาะสม ต๎นทุนการผลิตสูง บรรจุภัณฑ๑ยังไมํดีพอ 
และขาดการควบคุมคุณภาพและการได๎รับรองผลิตภัณฑ๑ เป็นต๎น ในด๎านองค๑การและการจัดการ
องค๑การแสดงป๓ญหาในระดับปานกลาง โดยมีประเด็นของป๓ญหาที่พบได๎แกํ  ขาดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑และความรู๎กับกลุํมอ่ืนๆ ภายนอก การออกกฏระเบียบและโครงการองค๑กรยังไมํ
เหมาะสม การยอมรับและศรัทธาตํอผู๎น า และการมีสํวนรํวมของสมาชิกในการพัฒนาองค๑กร เป็นต๎น 
 จันทิมา ธัญญเจริญ (2551) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบวํา การบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดพังงา โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําทุกด๎านมีการปฏิบัติอยูํใน
ระดับปานกลางโดยเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการจัดองค๑การ ด๎านการบังคับบัญชา ด๎ านการควบคุม ด๎าน
การประสานงาน และด๎านการวางแผน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการบริหารจัดการของ
กลุํม จ าแนกตามลักษณะทั่วไป ได๎แกํ จ านวนสมาชิก อายุการจัดตั้งกลุํม จ านวนเงินลงทุน และรายได๎
ของกลุํม แตกตํางกัน มีระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการด๎านการจัดองค๑การ ด๎านการบังคับบัญชา 
และด๎านการควบคุม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติส าหรับป๓ญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพังงาน โดยรวมอยูํในระดับน๎อย เมื่อพิจารณาป๓ญหาใน
รายด๎าน พบวํา ด๎านการเงิน (เงินทุน) เป็นอันดับแรก มีป๓ญหาอยูํในระดับปานกลาง รองลงมามี
ป๓ญหาและอุปสรรคอยูํในระดับน๎อย ได๎แกํ ด๎านวัตถุดิบและด๎านการวางแผน สํวนอันดับสุดท๎าย ด๎าน
วัสดุอุปกรณ๑ อาคาร และสถานที่ด าเนินการ มีป๓ญหาและอุปสรรคอยูํในระดับน๎อยมาก เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบตามลักษณะทั่วไปของกลุํมวิสาหกิจชุมชน พบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชนที่มีรายได๎แตกตําง
กัน มีระดับป๓ญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้
พบวํา ป๓ญหาและอุปสรรคโดยรวมในการด าเนินงาน มีความสัมพันธ๑กับระดับการปฏิบัติการบริหาร
จัดการโดยรวม ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับคํอนข๎างสูง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านการควบคุมมีความสัมพันธ๑มากท่ีสุดในทิศทางเดียวกัน ระดับคํอนข๎างสูง 
สํวนด๎านการประสานงาน ด๎านการบังคับบัญชา ด๎านการจัดองค๑การ และด๎านการวางแผน มี
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ความสัมพันธ๑อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางตรงกันข๎ าม ที่ระดับปานกลาง 
ตามล าดับ นอกจากนี้กลุํมวิสาหกิจชุมชนมีความต๎องการให๎หนํวยงานของรัฐชํวยเหลือ อันดับแรกเป็น
เรื่องการให๎ค าแนะน า และฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุํมแกํสมาชิก รองลงมาเป็นเรื่องการ
ให๎ค าแนะน า การฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการบัญชี การตลาด และจัดหาแหลํงเงินทุน การให๎ค าแนะน า 
และการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎ได๎รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน และอันดับ
สุดท๎าย คือ การให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับการถํายทอดความรู๎เกี่ยวกับ เทคนิค และกระบวนการผลิต
ใหมํๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคํา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) ศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอ
แมํลาว จังหวัดเชียงราย 
 2) ศึกษาสภาพป๓ญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอ
ด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย 
 3) เปรียบเทียบป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า 
อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงรายจ าแนกตามลักษณะทั่วไป ได๎แกํ ประเภทกิจการ จ านวนสมาชิก อายุ
การจัดตั้งกลุํม และรายได๎ของกลุํม  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ กลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํ
ลาว จังหวัดเชียงราย ที่ได๎รับอนุมัติจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จากกรมสํงเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ๑ ภายหลังการประกาศพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 จ านวน 
31 ราย (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน,http://smce.doae.go.th, 2560)ทั้งนี้ มีกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนบางสํวนได๎ยุติการด าเนินงาน ท าให๎กลุํมประชากรที่ใช๎ในการศึกษามีจ านวน25 ราย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับป๓จจัยที่สํงผลตํอการ
บริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย แบํงออกเป็น3
ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของกลุํมวิสาหกิจชุมชน โดยสอบถาม
เกี่ยวกับ ประเภทกิจการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนที่ด าเนินการ จ านวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชน อายุ
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การจัดตั้งกลุํมวิสาหกิจชุมชน และจ านวนรายได๎ของกลุํมวิสาหกิจชุมชนตํอเดือน ลักษณะข๎อค าถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check – List)  
 ตอนที่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการกลุํมวิสาหกิจชุมชน 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating  Scale) จ าแนกออกเป็น 5 ด๎าน คือ
ด๎านการวางแผนด๎านการจัดองค๑การด๎านการบังคับบัญชาด๎านการประสานงาน และด๎านการควบคุม 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพป๓ญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานกลุํม และ
ข๎อเสนอแนะ  
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือโดยน าไปทดลองใช๎ (Try-Out) กับกลุํมวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย เพ่ือหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยวิธีหาคําสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (Alpha 
Coeffcient) ของครอนบัค (Cronbach)จ านวน 30 กลุํมพบวํา คําความเชื่อมั่นอยูํที่ 0.81 ซึ่งมีคํา
มากกวํา 0.7 แสดงวําแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น สามารถน าไปเก็บรวบรวมข๎อมูลจริงได๎ 
(Cronbach, 1951) 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) จากกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย จ านวน 25 กลุํม 
และเก็บข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจากต าราวารสาร เอกสาร 
สิ่งพิมพ๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมครั้งเดียวใน
กลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงรายโดยแจกแบบสอบถามให๎กับกลุํม
วิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลุํมประชากรเพ่ือเก็บข๎อมูล จ านวน 25 ฉบับ กรณีผู๎ตอบแบบสอบถามไมํ
สามารถตอบได๎เอง ผู๎วิจัยใช๎วิธีอํานค าถามให๎ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให๎กับผู๎ตอบ จากนั้น
ผู๎วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลแบบสอบถามจากสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชน แล๎วน าข๎อมูลที่ได๎
ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต๎องสมบูรณ๑ของแบบสอบถาม และน าไปวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยวิธีการทาง
สถิติด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร๑ตํอไป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Packages 
for the Social Science) โดยการน าข๎อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวมรวมได๎มาลงรหัสตัวเลข 
(Code) แล๎วบันทึกลงในโปรแกรมเพ่ือด าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑

ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage)คําเฉลี่ย (Mean : X )และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
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Deviation : S.D) และการเปรียบเทียบด๎วยสถิติคําที (T-Test)สถิติคําเอฟ (F-Test) และในกรณีพบ
ความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกตํางคําเฉลี่ยเป็นรายคูํด๎วยวิธีการ
ของฟิชเชอร๑ (Fisher’s Least Significant Difference : LSD) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบล
ปุากํอด าอ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว 
จังหวัดเชียงรายพบวํา สํวนใหญํเป็นกิจการประเภทการแปรรูปและผลิตภัณฑ๑อาหารมีจ านวนสมาชิก
กลุํม 15– 19 คน อายุการจัดตั้งกลุํมมากกวํา 9ปี และมีรายได๎ตํอเดือนต่ ากวํา 5,000 บาท 
 2. ผลการวิเคราะห๑ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอ
ด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงรายดังตาราง1 
  
ตาราง  1 แสดงผลรวมคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของ
กลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย โดยแสดงผลรวมเป็นรายด๎าน 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ x̄ S.D 
ระดับการบริหาร

จัดการ 

ด๎านการวางแผน 3.22 0.87 ปานกลาง 
ด๎านการจัดการองค๑การ 3.57 0.90 มาก 
ด๎านการบังคับบัญชา 3.41 0.99 ปานกลาง 
ด๎านการประสานงาน 3.37 1.00 ปานกลาง 
ด๎านการควบคุม 3.37 0.93 ปานกลาง 

รวม 3.39 0.89 ปานกลาง 

 
 จากตาราง1 พบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย  มี

การบริหารจัดการกลุํมโดยรวม อยูํในระดับปานกลาง (x̄=3.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา 
ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัด

เชียงราย ในด๎านการจัดการองค๑การ อยูํในระดับมาก (x̄=3.57)รองลงมาคือ ด๎านการบังคับบัญชา อยูํ

ในระดับปานกลาง (x̄=3.41) และต่ าสุด คือ ด๎านการวางแผน อยูํในระดับปานกลาง(x̄=3.22) 
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 3. ผลการวิเคราะห๑สภาพป๓ญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน ใน
ต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย พบวําสภาพป๓ญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของ
กลุํมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สภาพป๓ญหาและอุปสรรคการบริหาร
จัดการของกลุํมอยูํในระดับปานกลางทุกข๎อ ได๎แกํ ป๓ญหาด๎านการตลาดรองลงมา คือ ป๓ญหาด๎านวัสดุ
อุปกรณ๑ อาคาร และสถานที่ด าเนินงาน และต่ าสุด คือ ป๓ญหาด๎านการบังคับบัญชา  
 4. ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน 
ในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามลักษณะทั่วไปทั้งในภาพรวม และเป
นรายดาน ได๎แกํ ประเภทกิจการ จ านวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชน อายุการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
และรายได๎ของวิสาหกิจชุมชนตํอเดือนพบวํากลุํมวิสาหกิจชุมชนที่มีประเภทกิจการอายุการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน และรายได๎ของวิสาหกิจชุมชนตํอเดือนตํางกัน มีป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการ
กลุํม โดยภาพรวม และรายด๎าน ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับกลุํม
วิสาหกิจชุมชนที่มีจ านวนสมาชิกกลุํมตํางกัน มีป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการกลุํม โดยภาพรวม 
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง2 
 
ตาราง2 แสดงคําสถิติเปรียบเทียบความแตกตํางของป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการโดยจ าแนก
ตามจ านวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชน 

การบริหาร
จัดการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P 

 ระหวํางกลุํม 4 9.06 2.27   
โดยรวม     4.49 0.00* 
 ภายในกลุํม 20 10.09 0.50   

 รวม 24 19.15 2.77   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 จากตาราง2 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเปรียบเทียบป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํม
วิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย โดยรวม จ าแนกตามจ านวนสมาชิก
กลุํมวิสาหกิจชุมชน พบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชนที่มีจ านวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนตํางกันมีป๓จจัยที่
สํงผลตํอการบริหารจัดการแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได๎ท าการทดสอบความ
แตกตํางคําเฉลี่ยเป็นรายคูํ ด๎วยวิธีของ LSD ปรากฏผลดังตาราง3 
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ตาราง3 แสดงคําสถิติเปรียบเทียบความแตกตํางของป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการโดยจ าแนก

ตามจ านวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนเป็นรายคูํ 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง3เมื่อทดสอบความแตกตํางเป็นรายคูํของการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย โดยจ าแนกตามจ านวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชน พบวํา จ านวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนตํางกัน มีการการบริหารจัดการกลุํมแตกตํางกันอยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 5 คูํ ได๎แกํ จ านวนสมาชิก 20 – 24 คน มีการบริหาร
จัดการกลุํมมากกวํา จ านวนสมาชิกน๎อยกวํา 10 คน, 10 – 14 คน, 15 – 19 คน และมากกวํา 24 คน  
 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด๎านพบวํา จ านวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนตํางกันมีการบริหาร
จัดการด๎านการวางแผน ด๎านการจัดองค๑การ ด๎านการบังคับบัญชา และด๎านการประสานงานแตกตําง
กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับด๎านการควบคุม พบวํา จ านวนสมาชิกกลุํมตํางกันมี
การบริหารจัดการด๎านการควบคุมไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ใช๎แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิสาหกิจ
ชุมชนกระบวนการกลุํมรวมทั้งทบทวนวรรณกรรมใช๎เป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาป๓จจัยที่
สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย
สามารถอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า 
อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย พบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า มีระดับการบริหารจัดการ
ของกลุํม โดยรวมอยูํในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุํมวิสาหกิจชุมชนยังมีความเข๎าใจไมํถํอง

จ านวนสมาชิก x̄ 

น้อยกว่า           
10 คน 

10 - 14 
คน 

15 - 19 คน 
20 - 24 

คน 
มากกว่า         
24 คน 

3.62 2.42 2.74 4.00 3.98 

น้อยกว่า 10 คน 3.62 - 0.59 0.04* 0.42 0.40 

10 - 14 คน 2.42  - 0.57 0.01* 0.01* 

15 - 19 คน 2.74   - 0.00* 0.00* 
20 - 24 คน 4.00    - 0.96 
มากกว่า 24 คน 3.98     - 
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แท๎ถึงหลักการและปรัชญาของการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เริ่มจาก
การพ่ึงตนเอง การรวมกลุํมในครอบครัว ชุมชน รวมทั้งตํอยอดภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎องกับ
ผลการวิจัยของจันทิมา ธัญญเจริญ (2551) ได๎ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดพังงา พบวํา การบริหารจัดการของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพังงา โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางโดยเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานการจัดองคการ ดานการบังคับบัญชา ดานการควบคุม ดานการประสานงาน และดาน
การวางแผนตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา การบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า 
ด๎านการจัดการองค๑การ มีระดับการบริหารจัดการโดยภาพรวม อยูํในระดับมาก โดยเฉลี่ยสูงสุด คือ 
กลุํมมีโครงสร๎างบริหารองค๑กรอยํางชัดเจน และกลุํมมีการก าหนดบทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบ
ของสมาชิกทุกระดับ รองลงมา คือ กลุํมมีการก าหนดกฎระเบียบ ข๎อบังคับของกลุํมอยํางชัดเจนและ
ต่ าสุด คือ กลุํมมีการก าหนดเงื่อนไขการรับสมัครสมาชิกและมีการบันทึกประวัติไว๎อยํางชัดเจน  ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก ทางกลุํมมีการจัดโครงสร๎างองค๑กรโดยได๎ก าหนดเกี่ยวกับอ านาจหน๎าที่และความ
รับผิดชอบไว๎อยํางชัดเจน และมีการก าหนดกฎระเบียบ ข๎อบังคับกลุํมเพ่ือใช๎เป็นแนวทางบริหาร
จัดการกลุํม สอดคล๎องกับผลการวิจัยของภัค อินพินิจ (2554: 107) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริการ
จัดการกลุํมวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตภัณฑ๑ข๎าวชุมชน บ๎านถลุงเหล็ก ต าบล
ใหมํนาเพียง อ าเภอแวงใหญํ จังหวัดขอนแกํน พบวํา ด๎านการจัดองค๑กร มีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก 
ในเรื่องการมอบหมายงานให๎ผู๎รับผิดชอบในฝุายตํางๆ ของกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตภัณฑ๑ข๎าวชุมชนมี
ความเหมาะสมตรงตามความรู๎ความสามารถ และประสบการณ๑ บทบาทหน๎าที่ของฝุายตํางๆ ของ
ศูนย๑สํงเสริมผลิตภัณฑ๑ข๎าวชุมชนมีความยืดหยุํนสามารถปรับเปลี่ยนได๎ และการประสานงานภายใน
กลุํมมีความคลํองตัว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดตั้งกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตภัณฑ๑ข๎าวชุมชนได๎มีการ
ก าหนดโครงสร๎างของคณะกรรมการไว๎อยํางชัดเจน ซึ่งประกอบด๎วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก 
ฝุายต๎อนรับ อีกทั้งยังมีที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู๎ความสามารถคอยให๎ค าแนะน า และ
ยังมีการแบํงฝุายตํางๆ เชํน ฝุายโรงสี ฝุายโรงปุ๋ย ฝุายแปรรูป ฝุายรถเกี่ยว ฝุายแปลงผลิตภัณฑ๑เมล็ด
พันธุ๑ อยํางชัดเจน แม๎วําการจัดองค๑กรจะมีการแบํงโครงสร๎างการท างานและมอบหมายงานที่ชัดเจน 
แตํอยํางไรก็ตามยังเห็นควรที่จะต๎องปรับปรุงในสํวนของการบริหารงานของฝุายตํางๆ เนื่องจากกลุํม
ศูนย๑สํงเสริมผลิตภัณฑ๑ข๎าวมีงานมากขึ้น โครงสร๎างของฝุายตํางๆ ยังไมํครบ และเมื่อมีงานมากขึ้นจึง
ท าให๎ฝุายตํางๆ ต๎องรับผิดชอบงานมากขึ้น ซึ่งสํงผลกระทบตํอคําตอบแทนของคณะกรรมการฝุาย
ตํางๆ ที่ยังไมํเหมาะสม ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงรายได๎สุทธิของกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตภัณฑ๑ข๎าวชุมชน
เป็นหลักเพ่ือที่จัดสรรคําตอบแทนให๎ผู๎ปฏิบัติงานไปอยํางเป็นธรรมตํอไป 
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 นอกจากนี้ยังพบวําการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว 
จังหวัดเชียงราย ด๎านการบังคับบัญชา ด๎านการประสานงาน ด๎านการควบคุม และด๎านการวางแผน 
อยูํในระดับปานกลาง โดยเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการบังคับบัญชา เป็นอันดับแรก โดยพบวํามีการ
บริหารจัดการมากที่สุดในเรื่องประธานกลุํม คณะกรรมการ และสมาชิกกลุํมทุกระดับ มีสํวนรํวมใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการด าเนินของกลุํม และการด าเนินงานของกลุํมมีการก าหนดสาย
บังคับบัญชาอยํางชัดเจน มีระดับการบริหารจัดการน๎อยท่ีสุด รองลงมาคือ ด๎านการประสานงาน และ
ด๎านการควบคุม ในด๎านการประสานงาน พบวํามีการบริหารจัดการมากที่สุดในเรื่องกลุํมได๎รับความ
รํวมมือเป็นอยํางดีจากสมาชิกในการปฏิบัติงานของกลุํมทุกครั้ง และกลุํมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
ถํายทอดเทคโนโลยีให๎กับสมาชิกและกลุํมเครือขําย มีระดับการบริหารจัดการน๎อยที่สุด ส าหรับด๎าน
การควบคุม พบวํามีการบริหารจัดการมากที่สุดในเรื่องคณะกรรมการมีการจดบันทึกการเงินและ
จัดท าบัญชี รับ – จําย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และกลุํมมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานระหวําง
คณะกรรมการและสมาชิกเพ่ือน าผลไปปรับปรุงผลการด าเนินงานกลุํมอยํางตํอเนื่องมีระดับการ
บริหารจัดการน๎อยที่สุด อันดับสุดท๎าย คือ ด๎านการวางแผน พบวํามีการบริหารจัดการมากที่สุดใน
เรื่องกลุํมมีการวางแผนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ถํายทอดความรู๎ และชี้แจงให๎สมาชิกเข๎าใจในทิศทาง
เดียวกัน และกลุํมมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ๑ หรือสินค๎าใหมํๆ มีระดับการบริหารจัดการน๎อย
ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการบริหารงานภายในกลุํมวิสาหกิจเป็นไปในลักษณะการพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกนั ชํวยเหลือเกื้อกูลกันตามความเหมาะสม โดยที่สมาชิกกลุํมเป็นคนในชุมชนซึ่งอาจมีพ้ืนฐาน
ด๎านการบริหารจัดการไมํมากนัก การมอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบตํางๆ ให๎แกํสมาชิก อาจเป็นไป
ในลักษณะการขอความรํวมมือ หรือาอจเป็นผู๎ที่มีทักษะ ความรู๎ภูมิป๓ญญา ความช านาญ หรือมี
ประสบการณ๑ มาบริหารจัดการกลุํมเพ่ือให๎การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค๑ของการตั้งกลุํม 
สอดคล๎องกับผลการวิจัยของจันทิมา ธัญญเจริญ (2551 : ก) ได๎ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัด
การกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพังงา พบวํา การบริหารจัดการของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
พังงา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลางโดยเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดองคการ ดานการบังคับบัญชา ดานการควบคุม ดานการ
ประสานงาน และดานการวางแผนตามล าดับ 
 2.ผลการวิเคราะห๑สภาพป๓ญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน ใน
ต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย พบวํา สภาพป๓ญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
ของกลุํมวิสาหกิจชุมชนโดยภาพรวม อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ทุกข๎ออยูํ
ในระดับปานกลาง โดยเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการตลาดรองลงมา คือ ด๎านวัสดุอุปกรณ๑ อาคาร และ
สถานที่ด าเนินงาน และต่ าสุดคือด๎านการบังคับบัญชาทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักการบริหารจัดการกลุํม
วิสาหกิจชุมชน คือ การพึ่งตนเอง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและใช๎ในชุมชน และหากในกรณีที่กลุํมสามารถผลิต
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ได๎เป็นจ านวนมาก ก็จะผลิตเพ่ือจ าหนําย ด๎วยเหตุนี้จะท าให๎ทางกลุํมประสบป๓ญหาด๎านการตลาด 
เนื่องจากไมํได๎วางแผนด๎านการตลาดไว๎ตั้งแตํแรกที่จัดตั้งกลุํม ขณะเดียวกันด๎านวัสดุอุปกรณ๑ อาคาร 
และสถานที่ด าเนินงาน มีบางสํวนอาจต๎องใช๎งบประมาณของกลุํมในการลงทุน และบางสํวนอาจต๎อง
ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งยังไมํเพียงพอตํอการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล๎องกับ กฤษติญา มูลศรี 
(2552) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ป๓ญหาและแนวทางแก๎ไขป๓ญหาการประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ๑ พบวํา การด าเนินงานด๎านการเงินและการบัญชีเป็นป๓ญหาของผู๎ประกอบการใน
ระดับมากที่สุด โดยประเด็นของป๓ญหาที่พบได๎แกํ ขาดเงินทุนหมุนเวียน การสร๎างก าไร การจัดท า
บัญชี และการกระจายรายได๎และผลประโยชน๑ เป็นต๎น ผู๎ประกอบการมีป๓ญหาในระดับมาก ใน
ฟ๓งก๑ชันด๎านการตลาดและฟ๓งก๑ชันด๎านการผลิตพอๆ กัน โดยด๎านการตลาดนั้น ประเด็นป๓ญหาที่พบ
ได๎แกํ มีตลาดรองรับที่ไมํแนํนอน ไมํสามารถก าหนดราคาสินค๎าได๎เอง การจ าหนํายสินค๎าท าได๎เฉพาะ
ภายในชุมชน บรรจุภัณฑ๑ไมํได๎มาตรฐานในเชิงการค๎า และขาดการโฆษณา เป็นต๎น ในด๎านการผลิต
พบวํา เครื่องจักรและอุปกรณ๑ยังไมํเหมาะสมและล๎าสมัย ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ เทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตยังไมํเหมาะสม ต๎นทุนการผลิตสู ง บรรจุภัณฑ๑ยังไมํดีพอ และขาดการควบคุม
คุณภาพและการได๎รับรองผลิตภัณฑ๑ เป็นต๎น ในด๎านองค๑การและการจัดการองค๑การแสดงป๓ญหาใน
ระดับปานกลาง โดยมีประเด็นของป๓ญหาที่พบได๎แกํ ขาดการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑และความรู๎กับ
กลุํมอ่ืนๆ ภายนอก การออกกฏระเบียบและโครงการองค๑กรยังไมํเหมาะสม การยอมรับและศรัทธา
ตํอผู๎น า และการมีสํวนรํวมของสมาชิกในการพัฒนาองค๑กร เป็นต๎น และยังสอดคล๎องกับจันทิมา 
ธัญญเจริญ (2551) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดพังงา พบวํา ป๓ญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพังงา 
โดยรวมอยูํในระดับน๎อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านการเงิน (เงินทุน) เป็นอันดับแรก มี
ป๓ญหาอยูํในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด๎านวัตถุดิบและการวางแผน สํวนอันดับสุดท๎าย คือ ด๎าน
วัสดุอุปกรณ๑ อาคาร และสถานที่ด าเนินการ มีป๓ญหาและอุปสรรคอยูํในระดับน๎อยมาก  
 3.ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน ใน
ต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามลักษณะทั่วไป ได๎แกํ ประเภทกิจการ 
จ านวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชน อายุการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และรายได๎ของวิสาหกิจชุมชนตํอ
เดือนพบวํากลุํมวิสาหกิจชุมชนที่มีประเภทกิจการอายุการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และรายได๎ของ
วิสาหกิจชุมชนตํอเดือนตํางกัน มีป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการกลุํม โดยภาพรวม และรายด๎าน 
ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับกลุํมที่มีจ านวนสมาชิกกลุํมตํางกัน มีระดับ
การบริหารจัดการโดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจ านวนสมาชิก 20 – 24 
คน มีการบริหารจัดการกลุํมมากกวํา จ านวนสมาชิกน๎อยกวํา 10 คน , 10 – 14 คน, 15 – 19 คน 
และมากกวํา 24 คนและเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด๎านพบวํา จ านวนสมาชิกกลุํมตํางกัน มีป๓จจัยที่
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สํงผลตํอการบริหารจัดการกลุํมด๎านการวางแผน ด๎านการจัดองค๑การ ด๎านการบังคับบัญชา และด๎าน
การประสานงาน แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับด๎านการควบคุม ไมํ
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิสาหกิจชุมชนมีการก าหนด
โครงสร๎างการบริหารกลุํมอยํางชัดเจน โดยก าหนดหน๎าที่และความรับผิดชอบให๎กับสมาชิกกลุํม อีกทั้ง
ในสํวนของการรับสมัครสมาชิกจะมีการคัดเลือกสมาชิกที่มีความช านาญในการท างานที่หลากหลาย 
ประธานกลุํมและสมาชิกกลุํมมีความเข๎าใจในจุดประสงค๑การบริหารกลุํมรํวมกัน มีการประชุมรํวมกัน
อยูํเสมอ จึงท าให๎กลุํมวิสาหกิจชุมชนสามารถบริหารจัดการกับจ านวนสมาชิกกลุํมได๎เป็นอยํางดี 
สอดคล๎องกับ ขวัญใจ มะเสนา (2547) ที่ศึกษาการด าเนินงานธุรกิจชุมชนกลุํมทอผ๎าฝูาย อ าเภอเชียง
ยืน จังหวัดมหาสารคาม พบวํา 1) สมาชิกกลุํมทอผ๎าฝูายทั้งหมดเป็นเพศหญิง สํวนใหญํมีอายุระหวําง 
41 – 50 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพท าการเกษตร รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนน๎อยกวํา 5,000 
บาท 2) สมาชิกกลุํมทอผ๎าฝูายทุกกลุํม มีระดับการด าเนินงานโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา การด าเนินงานอยูํในระดับปานกลาง 4 ด๎านคือ ด๎านการจัดองค๑การ การ
อ านวยการ การควบคุม การวางแผน และอยูํในระดับน๎อย 1 ด๎านคือ ด๎านการจัดคนเข๎าท างาน 3) 
สมาชิกกลุํมทอผ๎าฝูาย บ๎านโคกสูง และบ๎านหนองซอน มีการด าเนินงานธุรกิจชุมชนโดยรวมและเป็น
รายด๎านทั้ง 5 ด๎าน คือ ด๎านการวางแผน ด๎านการจัดองค๑การ ด๎านการจัดหาคนเข๎าท างาน ด๎านการ
อ านวยการ ด๎านการควบคุม มากกวํา สมาชิกกลุํมทอผ๎าฝูายบ๎านแบก บ๎านโพนหมูํ 3 บ๎านโพน หมูํ 1 
และบ๎านหนองจิก อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า 
อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย สามารถน าข๎อมูลดังกลําวมาเป็นแนวทางในการสํงเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงรายได๎ดังนี้  
 1) ด๎านการวางแผนควรปรับปรุงการวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑หรือสินค๎าใหมํ การ
พัฒนาผู๎น าและสมาชิกให๎ได๎รับการพัฒนาถํายทอดความรู๎การฝึกอบรมจากหนํวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนอยํางท่ัวถึง 
 2) ด๎านการจัดองค๑การควรก าหนดเงื่อนไขในการรับสมัครและบันทึกประวัติสมาชิกกลุํม 
 3) ด๎านการบังคับบัญชาควรก าหนดสายการบังคับบัญชาให๎ชัดเจน มีการติดตามผลการ
ด าเนินอยํางตํอเนื่อง และควรเปิดโอกาสให๎คณะกรรมการและสมาชิกกลุํมมีสํวนรํวมในแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการด าเนินงาน 
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 4) ด๎านการประสานงานทางกลุํมควรให๎ความส าคัญของหลักการสื่อสารภายในกลุํม รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถํายทอดเทคโนโลยีให๎กับสมาชิกและกลุํมเครือขําย 
 5) ด๎านการควบคุมควรมีการเข๎าไปติดตามตรวจสอบดูแลกระบวนการผลิตให๎มากขึ้น และ
ควรมีการติดตามเอกสารหลักฐานตํางๆ อยํางเป็นระบบ และทบทวนผลการปฏิบัติงานระหวําง
คณะกรรมการและสมาชิกกลุํม 
 ส าหรับป๓ญหาที่พบในการบริหารจัดการกลุํมป๓ญหาด๎านการผลิต พบวํามีการใช๎วัตถุดิบใน
ท๎องถิ่นท่ีมีตามฤดูกาล ท าให๎ปริมาณสินค๎าที่ผลิตได๎ไมํเพียงพอตํอการจ าหนํายเพ่ือสร๎างรายได๎ให๎กลุํม 
และป๓ญหาด๎านการตลาด ถือได๎วําเป็นป๓ญหาหลักของกลุํม โดยจะพบป๓ญหาด๎านตัวผลิตภัณฑ๑ขาด
มาตรฐาน เชํน สินค๎าไมํได๎การรับรอง อย. เป็นต๎น ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย และด๎านการสํงเสริม
การจัดจ าหนําย 
 ในด๎านความต๎องการชํวยเหลือจากหนํวยงานภาครัฐ ทางกลุํมวิสาหกิจชุมชนมีความต๎องการ
ให๎ทางภาครัฐให๎ความชํวยเหลือทางด๎านการตลาดและการเพ่ิมชํองทางการจัดจ าหนํายให๎การ
สนับสนุนด๎านงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เครื่องจักรที่ใช๎ในการผลิต และให๎การสนับสนุนด๎าน
ความรู๎ ด๎านวิชาการเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎กลุํม 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จของการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือ
น าข๎อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนให๎มีประสิทธิภาพขึ้น 
 2) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดเชียงราย เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนให๎มีประสิทธิภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได๎ด๎วยความรํวมมือ การสนับสนุน และการเอ้ือเฟ้ือข๎อมูลที่เป็น
ประโยชน๑จากหลายทํานตั้งแตํเริ่มต๎นงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ๑ ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา เชียงรายรองอธิการบดีผู๎อ านวยการกองการศึกษา ผู๎อ านวยการกอง
บริหารทรัพยากร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร๑หัวหน๎าสาขาบริหารธุรกิจ ตลอดจน
คณาจารย๑และบุคลากรทุกทํานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา เชียงราย ที่สนับสนุน 
อ านวยความสะดวกให๎แนวคิดให๎ค าปรึกษา ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณอยํางสูง 
 ขอขอบพระคุณกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย 
รวมถึงผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกทําน ที่กรุณาสละเวลาให๎ความอนุเคราะห๑ในการตอบแบบสอบถามด๎วยความ
เอาใจใสํอยํางดียิ่งสํงผลให๎งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
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 สุดท๎ายนี้ คุณคําและประโยชน๑อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู๎วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา
พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย๑ ผู๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ และผู๎มีอุปการะคุณทุกทํานที่มีสํวน
ชํวยสนับสนุนและเป็นก าลังใจให๎การศึกษาวิจัยประสบผลส าเร็จตามที่มุํงหวังทุกประการ ผู๎วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

เครือขํายสังคมออนไลน๑ เป็นเครือขํายที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสารแบํงป๓นข๎อมูล รูปภาพ ในกลุํม
เพ่ือนและครอบครัว ที่เข๎ามามีบทบาทตํอชีวิตประจ าวันมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยจะเข๎าสูํ
สังคมผู๎สูงอายุ โดยสมบูรณ๑แบบในอนาคตอันใกล๎ ดังนั้นการก๎าวขึ้นสูํสังคมผู๎สูงอายุยํอมจะสํงผลให๎วิถี
ชีวิตและพฤติกรรมของผู๎คนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับจังหวัดเชียงใหมํเป็นจังหวัดที่
มีขนาดใหญํ โดยมีประชากรทั้งหมดจ านวนมากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ และเป็นจังหวัดที่มีความ
เจริญที่สุดของภาคเหนือ พบวําจ านวนผู๎สูงอายุจังหวัดเชียงใหมํมีจ านวนมากถึงร๎อยละ 16.8 ของ
ประชากรทั้งหมดการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช๎บริการเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ ป๓จจัยแรงจูงใจ ความพึงพอใจ ในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของผู๎สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมํกับความพึงพอใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑
ระหวํางป๓จจัยแรงจูงใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑กับความพึงพอใจในการใช๎บริการ
เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํโดยประชากรในการศึกษาใน
ครั้งนี้ คือ ผู๎สูงอายุตั้งแตํ 55 ขึ้นไป เพศชายและเพศหญิง โดยเป็นกลุํมตัวอยํางผู๎สูงอายุในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหมํจ านวน 400 คน ใช๎แบบสอบถามในการเก็บข๎อมูลโดยกํอนเก็บได๎น า
แบบสอบถามมาทดสอบคําความเชื่อมั่นได๎ 0.938 สถิติที่ใช๎ คือคําร๎อยละ คําความถี่ คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคํา t-test กับคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑อยํางงํายของเพียร๑สันในการทดสอบสมมติฐาน 
และน าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปผลการวิจัยพบวํา 

1) ผู๎สูงอายุที่มีอายุแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑แตกตํางกัน 
โดยผู๎สูงอายุที่มีอายุ 55–60 ปี มีความพึงพอใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑มากที่สุด  



 
 142 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

2) ผู๎สูงอายุที่ระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑
แตกตํางกัน โดยผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎นมีความพึงพอใจต่ า
กวําระดับการศึกษาอ่ืน 

3) ผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑แตกตํางกัน ที่โดยผู๎สูงอายุที่มีรายได๎ตํอเดือน 25,000–30,000 บาท มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

4) แรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ มีความสัมพันธ๑ความพึงพอใจในการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคําความสัมพันธ๑เทํากับ 
0.916 ในระดับสูงมาก หมายความวํา หากผู๎สูงอายุมีแรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑สูงขึ้น
จะท าให๎ความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุสูงขึ้นมากด๎วย 
ค าส าคัญ:พฤติกรรมการใช๎ ความพึงพอใจเครือขํายสังคมออนไลน๑ผู๎สูงอายุเชียงใหมํ 
 

Abstract 
Social networkis a network that use for communicate, sharing information and 

multimedia with friends, family and others network such as a communication in a 
company. Social network also is an important and useful factor in human daily life. In 
addition, Thailand will enter the aged elderly society in the near future. Therefore, 
changing to the elderly society will result in the way of life and behavior of people in 
society.The objectives of this study are: to study usage behavior, motivation and 
satisfaction in using service of online social network of elders, to compare the 
satisfaction in using online social network of elders, and to study the relationship of 
motivation in using online social network service and satisfaction in using online 
social network service of elders.The population that I use for studyisChiang Mai 
elders age 55-year-old and older, male and female. The number of the sample of 
this study is400 people. The questionnaire uses as a tool to collect the data. The 
statistics uses percentage, frequency, standard deviation and T-test with Pearson’s 
Correlation for testing hypothesis and data analysis. 
The results of the study are as follows: 

1) Elderly people with different ages, have different levelssatisfaction of using 
social networks.Elderly people aged 55-60 years are most satisfied with social 
networking services. 
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2) Elderly at different educational levels, have different satisfaction of using 
social networks.Elderly people with primary and lower secondary education had 
lower satisfaction than other education levels. 

3) Elderly people withdifferent average monthly income, have 
differentsatisfaction of using social networks. By the elderly people with monthly 
income 25,000-30,000 baht are the most satisfied. 

4) Motivation to use social networks hasrelationship withsatisfaction of 
usingsocial networking of the elderly people. In meaning of: if the elderlypeople 
were motivated to use the social network higher, the satisfaction of using the social 
network of the elderly people alsoin the high level. 
Keywords: behavior, satisfaction, social network,elder, Chiang Mai 
 
บทน า 
 เครือขํายสังคมออนไลน๑ ได๎เข๎ามามีอิทธิพลในการติดตํอสื่อสารของมนุษย๑อยํางมากในป๓จจุบัน 
กลําวได๎วําในชีวิตประจ าวันไมํวําจะเป็น Facebook, Twitter, Line, Instagram ฯลฯ ที่เข๎ามาชํวย
ในการติดตํอสื่อสารกันของประชากรให๎งํายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมํวําจะเป็นการสื่อสาร
ระหวํางบุคคลหรือการสื่อสารระหวํางกลุํม 
 เครือขํายสังคมออนไลน๑มักปรากฏให๎เห็นในลักษณะของการน ามาใช๎เพ่ือด าเนินงานหรือ กิจกรรม
ตําง ๆ โดยมีตัวบุคคลหรือหนํวยงานรวมกันเป็นเครือขํายเพ่ือให๎สามารถใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 
แลกเปลี่ยนแบํงป๓นทรัพยากร ข๎อมูลขําวสาร ฯลฯ แตํป๓จจุบันค าวําเครือขํายสังคมออนไลน๑ จะ
หมายถึง ระบบเครือขํายบนโลกออนไลน๑หรือการติดตํอสื่อสารถึงกันผํานอินเทอร๑เน็ต ดังนั้นเครือขําย
สังคมออนไลน๑จึงหมายถึงการที่มนุษย๑สามารถเชื่อมโยงกันท าความรู๎จักกัน สื่อสารกันได๎ผํานทาง
ระบบอินเทอร๑เน็ต ซึ่งหากเป็นเว็บไซต๑ที่เรียกวําเป็นเว็บเครือขํายสังคมออนไลน๑ คือเว็บไซต๑ที่เชื่อมโยง
ผู๎คนไว๎ด๎วยกัน จะมีพ้ืนที่ให๎ผู๎ใช๎งานเข๎ามารู๎จักกัน  มีการให๎พ้ืนที่บริการ มีเครื่องมือเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการสร๎างเครือขําย สร๎างเนื้อหาตามความสนใจของผู๎ใช๎ (อดิเทพ บุตราช, 2553) 
 ในขณะที่โลกก าลังก๎าวเข๎าสูํยุคดิจิตอล มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
สาขาการแพทย๑และสาธารณสุข ท าให๎ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ขณะที่อัตราการเกิดลดลง สัดสํวน
ของผู๎สูงอายุจึงมากขึ้น สหประชาชาติจึงให๎นิยามวํา ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็น
สัดสํวนเกิน 10%  หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือวําประเทศนั้นได๎ก๎าว
เข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ (aging society) แล๎วจะเป็นสังคมผู๎สูงอายุโดยสมบูรณ๑ (aged society) เมื่อ
สัดสํวนประชากรอายุ 60 ปี เพ่ิมเป็น 20% และอายุ 65 ปีขึ้นไป เพ่ิมเป็น 14% (อรณี ฝูงวรรณ
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ลักษณ๑, 2543)ส าหรับประเทศไทยนั้น จากรายงานสถานการณ๑ผู๎สูงอายุไทย พ. ศ. 2503-2568  โดย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนาผู๎สูงอายุไทย จ านวนประชากรผู๎สูงอายุตั้งแตํปี พ.ศ. 2503 คือ มี
จ านวนประชากรผู๎สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 1.5 ล๎านคน คิดเป็น 5.4% ของประชากรทั้งหมด และ
จากการประมาณการจ านวนประชากรผู๎สูงอายุคาดวํานําจะเพ่ิมขึ้นเป็น 10 เทําในปี พ.ศ. 2568  เป็น 
14 ล๎านคน หรือคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งก็หมายความวํา ประเทศไทย จะเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุ โดยสมบูรณ๑แบบ ดังนั้นการก๎าวขึ้นสูํสังคมผู๎สูงอายุยํอมจะสํงผลให๎วิถีชีวิตและพฤติกรรมของ
ผู๎คนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ท าให๎หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นต๎องมีการเตรียมมาตรการออกมารองรับอยํางทันทํวงที เพ่ือให๎พร๎อมที่จะก๎าวทันสถานการณ๑
ของผู๎สูงอายุและปรับกระบวนทัศน๑เดิมจากที่มองผู๎สูงอายุวํา เป็นภาระของสังคมเปลี่ยนไปเป็นผู๎ใช๎
ประสบการณ๑ท่ีสะสมมายาวนานให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม  (วีรศักดิ์ เครือเทพ, 2552)  
 เฉลิมพล แจํมจันทร๑ (2555) ได๎กลําววํา ผู๎สูงอายุ คือ ผู๎ชราภาพของระบบประกันสังคม ซึ่ง
ก าหนดที่อายุ 55 ปี ขึ้นไป สํวน Hall (1976) ให๎ค านิยาม ผู๎สูงอายุ วําคือ บุคคลที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปี 
ขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางรํางกายและจิตใจไปในทางเสื่อมลง เป็นวัยที่ต๎องปรับตัวในด๎านตําง 
ๆ ตามที่ควรจะเป็นเพ่ือจะได๎ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางภาคภูมิ และมีสุขภาพกายและจิตใจดี การ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของผู๎สูงอายุจะข้ึนอยูํกับการได๎รับการสุขศึกษา ให๎รู๎วําเมื่อยํางเข๎าสูํวัยสูงอายุ 
จะมีการเสื่อมของรํางกาย การปรับตัวหรือสังเกตการเสื่อมของรํางกาย ถ๎าขาดความรู๎ ความเข๎าใจ 
อาจท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของอารมณ๑อยํางมากมายซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอารมณ๑ เป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงของรํางกายนั่นเอง (พญ.ประไพ ยศะทัตต๑ , 2531)เนื่องจากสภาวะที่
เปลี่ยนแปลงทางด๎านป๓จจัยทั้งภายในและภายนอกของครอบครัวที่หลากหลายที่สํงผลให๎ผู๎สูงอายุนั้น
ต๎องอยูํหํางจากลูกหลาน ไมํวําจะเป็นอันเนื่องมาจากลูกหลานต๎องศึกษาตํอในที่หํางไกล และการ
เดินทางไปท างานตํางถิ่น หรือขนาดของครอบครัวเล็กลงโดยการแยกตัวออกจากครอบครัวใหญํ จึง
สํงผลให๎ผู๎สูงอายุจ าเป็นต๎อง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการติดตํอสื่อสาร โดยการหันมาใช๎เครือขําย
สังคมออนไลน๑มากขึ้นเพ่ือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู๎สูงอายุต๎องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
สื่อสารเพ่ือที่จะเปิดรับเครือขํายสังคมออนไลน๑เพ่ือใช๎ในการติดตํอสื่อสารกับผู๎ที่อยูํหํางไกล และการ
ติดตามขําวสารที่งํายกวํา 
 ผลงานวิจัยฉบับใหมํของอีริคสันคอนซูเมอร๑แล็บท าการส ารวจกลุํมผู๎สูงอายุในสหรัฐอเมริกา ที่มี
การใช๎เทคโนโลยีด๎านการสื่อสาร เผยมาวํา กลุํมคนเหลํานี้ตํางมองวํา การได๎รับขําวสารมากขึ้น ได๎
รับรู๎วํามีอะไรเกิดขึ้นบ๎างในสังคม ตลอดจนมีการเข๎ารํวมกลุํมสร๎างสัมพันธ๑กับบุคคลอ่ืนในสังคม
ออนไลน๑รอบตัวมากขึ้นนั้น ชํวยท าให๎พวกเขาใช๎ชีวิตได๎อยํางมีความสุขมากขึ้น มีความรู๎สึกวําเด็กลง 
โดยสรุปแล๎วกลําวได๎วํา เทคโนโลยีนั้นเข๎ามีสํวนชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ (ผู๎จัดการ
ออนไลน๑, 2557) 
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 โดยที่ผู๎วิจัยมีท๎องถิ่นอาศัยอยูํในจังหวัดเชียงใหมํ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญํ โดยมีประชากร
ทั้งหมดจ านวน 1,746,840 คน เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ และเป็นจังหวัดที่มีความเจริญที่สุดของ
ภาคเหนือ (ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหมํ , 2560) พบวําจ านวนผู๎สูงอายุจังหวัดเชียงใหมํมีจ านวน
มากถึง 291,149 คน หรือร๎อยละ 16.8 ของประชากรทั้งหมด โดยในปี 2559 จ านวนผู๎สูงอายุเพ่ิมขึ้น
จากปี 2558 ร๎อยละ 5.1 เมื่อพิจารณาอัตราสํวนการเป็นภาระวัยสูงอายุ (Aging dependency 
ratio) คือการค านวณอัตราสํวนผู๎สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ตํอผู๎ที่อยูํในวัยท างาน (อายุ 15 -59 ปี) 
100 คน โดยปี 2559 มีอัตราสํวนการเป็นภาระวัยสูงอายุเทํากับ 24.4 หมายความวํา ประชากรวัย
ก าลังแรงงาน 100 คน จะต๎องรับภาระในการเลี้ยงดูผู๎สูงอายุประมาณ 25 คน (วิเคราะห๑และสรุป
สถานการณ๑ผู๎สูงอายุจังหวัดเชียงใหมํ, 2559) 
 ด๎วยเหตุผลดังกลําวผู๎วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา “พฤติกรรมการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑
และความพึงพอใจของกลุํมคนผู๎สูงอายุ ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหมํ” เพ่ือศึกษาถึงเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ที่ผู๎สูงอายุนิยมใช๎ พฤติกรรมการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ รวมถึงความพึงพอใจใน
การใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ เพ่ือเป็นประโยชน๑ตํอผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสังคมผู๎สูงอายุและเป็นข๎อมูลที่
เป็นประโยชน๑เพื่อรองรับการก๎าวเข๎าสูํยุคสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑แบบในประเทศไทยตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ ของผู๎สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมํ  
 2. เพ่ือศึกษาป๓จจัยแรงจูงใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุ ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 
 4.เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของผู๎สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํกับ
ความพึงพอใจในการใช๎ 

บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยแรงจูงใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑กับ 

ความพึงพอใจในการใช๎ 
บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ผู๎สูงอายุที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู๎สูงอายุตั้งแตํ 55 ขึ้นไป ตามเกณฑ๑ผู๎สูงอายุของ เฉลิมพล 
แจํมจันทร๑ (2555)  
ผู๎สูงอายุ คือ ผู๎ชราภาพของระบบประกันสังคม 

 2.  ศึกษาเฉพาะกลุํมตัวอยํางผู๎สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํเทํานั้น 
 3.  ศึกษาข๎อมูลระหวํางเดือน มกราคม ถึงเดือน กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2561 
ประชากร และ การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได๎แกํ กลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นผู๎สูงอายุตั้งแตํ 55 ขึ้นไปที่
เป็นผู๎ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ ทั้งเพศชายและหญิง โดยมีการก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางที่
เหมาะสมของ Yamane(1967) ซึ่งวําหากจ านวนประชากรมากกวํา 25,000 ขึ้นไป ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไมํเกิน 5% นั้น สามารถใช๎กลุํมตัวอยํางจ านวน 400 คน ส าหรับ
ขั้นตอนการเลือกตัวอยําง ได๎ใช๎การสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน (multi stages sampling) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ขั้นที่ 1 การเลือกตัวอยํางโดยการเจาะจง (purposive sampling) โดยท าการเก็บ
ตัวอยํางในสถานประกอบการ สถานที่ราชการตําง ๆ ภายในตัวอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ ขั้นที่ 2 
การเลือกตัวอยํางโดยการก าหนดโควต๎า (quota sampling) โดยค านวณหาจ านวนตัวอยํางที่จะเก็บ
ข๎อมูลในแตํละสถานประกอบการ สถานที่ราชการตําง ๆ ภายในตัวอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ ตาม
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดสัดสํวนในแตํละแหํงเทํากันคือ 80 คน ขั้นที่ 3 การเลือกตัวอยํางโดยความสะดวก 
(convenience sampling) โดยตัวอยํางคือผู๎สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปที่สะดวกและยินดีให๎ข๎อมูล 
ท าการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามที่ได๎จัดเตรียมไว๎โดยให๎กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎กรอกข๎อมูลด๎วยตนเอง
เพ่ือความสะดวกในการเก็บรวบรวมข๎อมูล และท าการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามที่ได๎จัดเตรียมไว๎
บนอินเทอร๑เน็ต เพ่ือให๎ได๎ครบตามจ านวนที่ก าหนด 
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูล เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด มี 5 สํวน ซึ่งเป็นแบบ 
สอบถามชนิดปลายปิด (close ended question) และค าถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (rating 
scale) โดยออกแบบสอบถามให๎สอดคล๎อง ครอบคลุม กับวัตถุประสงค๑ของงานวิจัย ตามแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง โดยที่แบบสอบถามสามารถแบํงออกเป็น 5 สํวน คือ 

สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
สํวนที่ 2 พฤติกรรมของผู๎สูงอายุตํอการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
สํวนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
สํวนที่ 4 แรงจูงใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ 



 
 147 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

สํวนที่ 5 ข๎อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎ใช๎แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจ านวน 
400 ชุด โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ (primary 
data) มีข้ันตอนดังนี้1) ผู๎วิจัยเตรียมแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด2) ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง
ที่มีความสะดวกและเต็มใจตอบแบบสอบถาม3) น าข๎อมูลฉบับที่มีค าตอบครบถ๎วนสมบูรณ๑มาท าการ
ลงรหัสเพ่ือน าไปวิเคราะห๑และแปลผลข๎อมูลทางสถิติตํอไป 
วิธีวิเคราะห์ผล 
 1) ทดสอบแบบสอบถามที่ได๎ท าการออกแบบไว๎ แล๎วด าเนินการแก๎ ไขข๎อบกพรํองของ
แบบสอบถาม พร๎อมตรวจความ 

เชื่อมั่นของแบบสอบถามด๎วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  
ตารางที่1: คําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 

หัวข้อ 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด 
แรงจูงใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ 0.844 

ความพึงพอใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ 

0.907 

รวมทั้งฉบับ 0.938 

 
2) น าแบบสอบถามที่แก๎ไขข๎อบกพรํองเรียบร๎อยแล๎วออกเก็บข๎อมูลจริง 
3) เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต๎องการแล๎ว ผู๎วิจัยได๎ตรวจสอบความถูกต๎องและ

สมบูรณ๑ของแบบสอบถาม 
4) น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ๑แล๎วมาลงรหัส ในแบบลงรหัสส าหรับประมวล

ข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร๑ 
5) น าข๎อมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร๑ เพ่ือประมวลผลด๎วยโปรแกรม SPSS 

(statistical package for social  
sciences) เพ่ือวิเคราะห๑ข๎อมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลครั้งนี้ วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) 
โดยใช๎ทดสอบสมมติฐานเพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ๑ของตัวแปรต๎นและตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. การวิเคราะห๑โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic)  
สถิติเชิงพรรณนา เป็นการอธิบายข๎อมูลเบื้องต๎นเก่ียวกับกลุํมตัวอยําง ดังนี้ 

1) วิเคราะห๑ข๎อมูลแบบสอบถามสํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และแบบสอบถามสํวนที่ 2 พฤติกรรมของ
ผู๎สูงอายุในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ จ านวน 9 ข๎อ โดยน ามาแจกแจงจ านวนความถี่ 
(frequency) และคําร๎อยละ (percentage) 

2) วิเคราะห๑ข๎อมูลแบบสอบถามสํวนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑
ของผู๎สูงอายุ และแบบสอบถามสํวนที่ 4 แรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑โดยน ามาค านวณ

คําเฉลี่ย ( ̅) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
2. การวิเคราะห๑สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) 

1) ใช๎คําสถิติ t–test เพ่ือวิเคราะห๑ความแตกตํางของตัวแปร เพศและพฤติกรรมการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน๑ กับความพึงพอใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยก าหนดระดับ
ความเชื่อมั่น .05 

2) ใช๎คําสถิติ Anovaเพ่ือวิเคราะห๑ความแตกตํางระหวํางป๓จจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน พฤติกรรมการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑กับความพึง
พอใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยระดับการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานคือ .05 

3) การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางแรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ กับ
ความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุ โดยใช๎สถิติการทดสอบความสัมพันธ๑ด๎วย
คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑อยํางงํายของเพียร๑สัน (Pearson correlation)  
 
ผลการวิจัย 

ผู๎วิจัยได๎น าเสนอผลการวิจัยและการวิเคราะห๑ออกเป็นประเด็นตําง ๆ ตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ได๎ก าหนดไว๎ โดยจ าแนกตามลักษณะของข๎อมูลใช๎สถิติในการวิเคราะห๑และน าเสนอผลการวิจัยดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 
1) จ าแนกตามเพศ พบวําผู๎สูงอายุที่ใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ทั้งหมดจ านวน 

400 คนเป็นเพศหญิง จ านวน 220 คน คิดเป็นร๎อยละ 55  และเพศชาย จ านวน 180 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 45 
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2) จ าแนกตามอายุ พบวําผู๎สูงอายุที่ใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ที่มีอายุ 55-60 ปี 
มีจ านวน 267  คน คิดเป็นร๎อยละ 66.8 รองลงมาคือ มีอายุ 61–65 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร๎อยละ 
22.8 และมีอายุ66 ปีขึ้นไป จ านวน 42 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.5 ตามล าดับ 

3) จ าแนกตามระดับการศึกษา พบวําผู๎สูงอายุที่ใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑สํวน
ใหญํมีการศึกษาระดับประถมศึกษาจ านวน 131 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.8 รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน 103 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.7 ระดับปริญญาตรี จ านวน 69 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 17.3 ระดับสูงกวําปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.8 ระดับ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ ปวช. จ านวน 41 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.3 และระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. จ านวน 25 
คน คิดเป็นร๎อยละ 6.3  ตามล าดับ 

4) จ าแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน พบวําผู๎สูงอายุที่ใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ที่
มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001–15,000 บาท จ านวน 110 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.5 รองลงมาคือ 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 5,001–10,000 บาทจ านวน 106 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.5รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
ต่ ากวํา 5,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.5สํวนรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป
จ านวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.7 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน15,001–20,000 บาทจ านวน 33 คน คิด
เป็นร๎อยละ 8.3 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน20,000–25,000 บาทจ านวน 28 คน คิดเป็นร๎อยละ 7 และ
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน25,000–30,000 บาทจ านวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.5 ตามล าดับ 

 
2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 

1) ชํองทางการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ผู๎สูงอายุเกือบทุกคนใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑ผํานชํองทาง โทรศัพท๑มือถือ จ านวน 386 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.5 รองลงมาคือ ใช๎ผําน
ชํองทางแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร๑ จ านวนเกือบเทํากัน จ านวน 38 และ 37 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.5 
และ 9.3 ตามล าดับ 

2) เครือขํายสังคมออนไลน๑ที่นิยมใช๎ ผู๎สูงอายุนิยมใช๎เครือขํายสังคมอนไลน๑ เฟซบุ๏ก 
(Facebook) มากที่สุด จ านวน 330 คน คิดเป็นร๎อยละ 82.5 รองลงมานิยมใช๎ ไลน๑ (Line) จ านวน 
287 คนคิดเป็นร๎อยละ 71.8 นิยมใช๎ อินสตาแกรม (Instagram) จ านวน 42 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.5 
ใช๎ ทวิตเตอร๑ (Twitter) ) จ านวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.3 ตามล าดับ 

3) วัตถุประสงค๑ในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ ผู๎สูงอายุที่ใช๎เครือขํายสังคมอนไลน๑
สํวนใหญํมีวัตถุประสงค๑เพ่ือติดตํอสื่อสารภายในครอบครัว จ านวน 336 คน คิดเป็นร๎อยละ 84 
รองลงมาคือ คุยกับเพ่ือนป๓จจุบันและเพ่ือนเกํา จ านวน 291 คนคิดเป็นร๎อยละ 72.8  ใช๎เพ่ือติดตาม
ข๎อมูลขําวสาร จ านวน 236 คน คิดเป็นร๎อยละ 59 หาเพ่ือนใหมํ จ านวน 117 คน คิดเป็นร๎อยละ 
29.3 ขายสินค๎าโฆษณาและประชาสัมพันธ๑ จ านวน 89 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.3  ใช๎เพ่ือเลํนเกมส๑ มี
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จ านวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 9  อ่ืน ๆ ได๎แกํ ใช๎เพ่ือการท างาน จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.5 
และดูหนัง จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.5 ตามล าดับ 

4) สถานที่ที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ ผู๎สูงอายุที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑สํวนใหญํ
ใช๎ที่บ๎าน จ านวน 302 คน คิดเป็นร๎อยละ 75.5 รองลงมาคือ ใช๎ที่ท างาน จ านวน 101 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 25.3 ใช๎ระหวํางเดินทาง จ านวน 48 คน คิดเป็นร๎อยละ 12 สํวนใช๎ในร๎านอินเทอร๑เน็ต จ านวน 1 
คน คิดเป็นร๎อยละ 0.3 ตามล าดับ 

5) ความบํอยในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ ผู๎สูงอายุที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑
สํวนใหญํใช๎ทุกวันตํอสัปดาห๑ จ านวน 285 คน คิดเป็นร๎อยละ 71.3 รองลงมาคือ น๎อยกวํา 3 วันใน
หนึ่งสัปดาห๑ จ านวน 59 คน คิดเป็น ร๎อยละ 14.8 และใช๎3–5 วันในหนึ่งสัปดาห๑ จ านวน 56 คน คิด
เป็นร๎อยละ 14 ตามล าดับ 

6) ชํวงเวลาที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ ผู๎สูงอายุที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑สํวนใหญํ
ใช๎ชํวงเย็น เวลา 16.00– 9.00 น.จ านวน 169 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.3 รองลงมาคือ ชํวงกลางวัน 
11.00–16.00 น. จ านวน 135 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.8 ใช๎ชํวงกลางคืนเวลา 19.01–24.00 น. 
จ านวน 86 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.5 ใช๎ชํวงเช๎า เวลา 05.00–11.00 น. จ านวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 
12.8 ใช๎ได๎ทุกชํวงเวลา จ านวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.8  และใช๎ชํวงหลังเที่ยงคืน เวลา 00.00–
05.00 น. จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.5 ตามล าดับ 

7) ระยะเวลาที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ ผู๎สูงอายุที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑สํวน
ใหญํใช๎เวลา น๎อยกวํา 1 ชั่วโมง ตํอครั้ง จ านวน 199 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.8 รองลงมาคื อ ใช๎เวลา 
1–2 ชั่วโมงตํอครั้ง จ านวน 125 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.3  และใช๎มากกวํา 2 ชั่วโมงตํอครั้ง จ านวน 
76 คน คิดเป็นร๎อยละ 19 ตามล าดับ 

8) กิจกรรมที่ชอบท าบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผู๎สูงอายุที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑
สํวนใหญํ ชื่นชอบการพูดคุยกับเพ่ือน ครอบครัว คนสนิท จ านวน 364 คน คิดเป็นร๎อยละ 91  ชื่น
ชอบการแบํงป๓นขําวสาร จ านวน 226 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.5 ชื่นชอบการได๎เช็คอิน บอกความรู๎สึก 
การท ากิจกรรมตําง ๆ ของตน จ านวน 144 คน คิดเป็นร๎อยละ 36 ชื่นชอบการได๎แบํงป๓นรูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว สวยงาม จ านวน 117 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.3 และ อ่ืนๆ คือ เลํนเกมส๑ จ านวน 2 
คน ร๎อยละ 0.5  ดูหนัง ฟ๓งเพลง 2 คน ร๎อยละ 0.5  ท างาน จ านวน 2 คน ร๎อยละ 0.5 ซื้อขายสินค๎า 
จ านวน 1 คน ร๎อยละ 0.3 ตามล าดับ 

9) การใสํรูปภาพสํวนตัว แสดงตัวตนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ผู๎สูงอายุที่ใช๎เครือขําย
สังคมออนไลน๑สํวนใหญํเปลี่ยนรูป profile 1-2 ครั้งตํอเดือน จ านวน 175 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.8 
รองลงมาคือ ไมํเคยเปลี่ยนรูปเลย จ านวน 124 คน คิดเป็นร๎อยละ 31 เปลี่ยนรูป profile 3-4 ครั้งตํอ
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เดือน จ านวน 66 คน คิดเป็นร๎อยละ 16 เปลี่ยน 1-2 ครั้งตํอสัปดาห๑ จ านวน 20 คน ร๎อยละ 5 และ 
มากกวํา 3 ครั้งตํอสัปดาห๑ จ านวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.7 ตามล าดับ 

 
3. การวิเคราะห์แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 

ตารางที่ 2:คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงในในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑ของผู๎สูงอายุ 
 

ข้อ แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์   ̅ S.D. แรงจูงใจ 

 ด๎านสังคมและการสื่อสาร    
1 ครอบครัวชักชวนให๎ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ 3.99 1.047 มาก 
2 กลุํมเพ่ือนชักชวนให๎ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ 3.69 1.001 มาก 
3 เป็นชํองทางที่สามารถใช๎แสดงความคิดเห็นของตนไปสูํสาธารณะได๎ 3.68 1.018 มาก 
4 การได๎รับการยอมรับจากเพ่ือนและบุคคลอื่น 3.57 1.067 มาก 
 ด๎านการเปิดรับข๎อมูลขําวสาร    
5 การใช๎เพื่อความบันเทิง และผํอนคลาย 4.10 .938 มาก 

6 การเป็นชํองทางติดตาม หรือ ค๎นหาข๎อมูลขําวสาร 4.12 1.011 มาก 
7 การทันเหตุการณ๑ของข๎อมูลขําวสาร 4.16 1.004 มาก 
 ด๎านการใช๎ประโยชน๑    

8 การเห็นวํามีประโยชน๑ทางด๎านธุรกิจ สามารถกํอให๎เกิดรายได๎บน
เครือขํายสังคมออนไลน๑ 

3.48 1.256 มาก 

9 การใช๎ดีกวําไมํได๎ท าอะไรในเวลาวําง 3.56 1.196 มาก 

10 การติดตาม หรือ สร๎างกลุํมผู๎สนใจที่เหมือนกัน 3.46 1.152 มาก 

11 การได๎ติดตํอ ติดตามเพ่ือนเกํา เพ่ือระลึกอดีต 3.82 1.085 มาก 

 ด๎านเทคโนโลยี    

12 ท าให๎เกิดการประหยัดคําใช๎จําย เชํน ประหยัดคําโทรศัพท๑ 3.64 1.115 มาก 

13 การใช๎งานที่งําย และสะดวก 4.16 .986 มาก 

14 สามารถใช๎งานได๎ทุกที่ ทุกเวลา 4.15 .996 มาก 

 ด๎านภาพลักษณ๑    

15 ความเป็นผู๎ทันสมัย ไมํตกยุค 3.98 .978 มาก 

16 ความเป็นผู๎ให๎ ผู๎แบํงบันเรื่องราว ประสบการณ๑ หรือรูปภาพบน 3.51 1.011 มาก 
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จากตารางที่ 2พบวํา ผู๎สูงอายุใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑มีแรงจูงใจโดยรวมอยูํในระดับมาก ( 

  ̅ = 3.78, S.D. = 1.057) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคะแนนแรงจูงใจมากสูงสุด อันดับที่ 

1 มีสองข๎อ คือ การใช๎งานที่งําย และสะดวก และ การทันเหตุการณ๑ของข๎อมูลขําวสาร (   ̅ = 4.16, 

S.D. = 0.996, 1.004)  อันดับที่ 2 สามารถใช๎งานได๎ทุกที่ ทุกเวลา (   ̅ = 4.15, S.D. = 0.996) 
อันดับที่ 3 การทันเหตุการณ๑ของข๎อมูลขําวสาร เป็นแรงจูงใจให๎อยากที่จะใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ ( 

  ̅ = 4.12, S.D. = 1.011) และในอันดับสุดท๎าย การได๎เปิดตัวให๎สังคมทราบ ผํานรูปภาพของตนเอง 

ผํานเครือขํายสังคมออนไลน๑เป็นแรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ มีแรงจูงใจน๎อยที่สุด (   ̅ 
= 3.20, S.D. = 1.119) ตามล าดับ 

 
4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 

ตารางที่ 3 : คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑ของผู๎สูงอายุ 

ข้อ ความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ   ̅ S.D. 
ความพึง
พอใจ 

 ด๎านสังคมและการสื่อสาร    
1 การสนทนา พูดคุย สื่อสารสร๎างความใกล๎ชิด หรือ เช่ือมความสัมพันธ๑ 

กับสมาชิกในครอบครัว  
4.11 .895 มาก 

2 การสนทนา พูดคุย สื่อสารสร๎างความใกล๎ชิด หรือ เช่ือมความสัมพันธ๑กับ
เพื่อน หรือผู๎ที่ต๎องการที่จะสื่อสารด๎วย 

3.88 .955 มาก 

3 การแสดง หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกระทู๎ขําวสารข๎อมูล หรือ
เครือขํายสังคมตําง ๆ 

3.59 1.067 มาก 

4 การติดตํอสื่อสารที่มีความคลํองตัวหรือความรวดเร็ว 3.94 1.011 มาก 
5 การได๎สร๎าง หรือ รํวมเครือขํายสังคมใหมํ 3.44 1.051 มาก 
 ด๎านการเปิดรับและข๎อมูลขําวสาร    
6 การได๎รับขําวสารข๎อมูลที่หลากหลาย ตามทันเหตุการณ๑บ๎านเมือง ไมํ

ล๎าสมัย  
4.05 .965 มาก 

7 การเป็นผู๎สร๎าง หรือ ให๎ข๎อมูลขําวสารกับผู๎อื่น 3.37 1.137 ปานกลาง 

เครือขํายสังคมออนไลน๑ 

17 การได๎ เปิดตัวให๎สังคมทราบ ผํานรูปภาพของตนเอง (profile 
picture) บนสื่อเครือขํายสังคมออนไลน๑ 

3.20 1.119 ป า น
กลาง 

 รวม 3.78 1.057 มาก 
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ข้อ ความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ   ̅ S.D. 
ความพึง
พอใจ 

8 การเป็นผู๎แบํงป๓น หรือ ถํายทอดประสบการณ๑ สํงตํอให๎ข๎อมูลขําวสารที่
เป็นประโยชน๑กับผู๎อื่น 

3.56 .985 มาก 

9 การได๎รับข๎อมูลขําวสาร ที่สามารถน ามาใช๎ หรือ ประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎  

3.62 .997 มาก 

10 การได๎รับความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน 3.92 1.082 มาก 
 ด๎านการใช๎ประโยชน๑    
11 การน าไปประยุกต๑กํอให๎เกิดประโยชน๑ หรือ ตํอยอดทางธุรกิจ   3.26 1.232 ปานกลาง 
12 การได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ 3.75 1.144 มาก 

13 การใช๎เป็นเพื่อนคลายเหงา 3.83 1.149 มาก 

14 การได๎เรียนรู๎ เปิดโลกทัศน๑ หรือ มุมมองใหมํ 3.83 1.143 มาก 

15 การชํวยสอดสํอง หรือ สร๎างประโยชน๑ให๎กับสังคม 3.55 1.098 มาก 

16 การสร๎างก าลังใจให๎กับตนเองและผู๎อื่น 3.50 1.043 มาก 

17 การชํวยจัดตาราง เตือนความจ า 3.20 1.089 ปานกลาง 

18 การชํวยบันทึกเรื่องราวตํางๆ (ไดอารี่) ในชีวิต ประจ าวัน 3.04 1.203 ปานกลาง 

 ด๎านภาพลักษณ๑    
19 ความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถใช๎สื่อสังคม เครือขําย 3.77 1.051 มาก 
20 ความเป็นผู๎ที่ทันสมัยไมํตกยุค  3.85 1.090 มาก 
21 การได๎ใช๎รูปโปรไฟล๑ของตน (profile picture) บนเครือขํายสังคมตามที่

ต๎องการ  
3.10 1.147 ปานกลาง 

รวม  3.62 1.073 มาก 

 
จากตารางที่ 3พบวํา ผู๎สูงอายุใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑มีความพึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับ

มาก (  ̅= 3.62, S.D.=1.073) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคะแนนความพึงพอใจมากสูงสุด 
อันดับที่ 1 การสนทนา พูดคุย สื่อสารสร๎างความใกล๎ชิด หรือ เชื่อมความสัมพันธ๑ กับสมาชิกใน

ครอบครัว มีความพึงพอใจมาก (  ̅=4.11, S.D.=0.895) อันดับที่ 2 การได๎รับขําวสารข๎อมูลที่

หลากหลาย ตามทันเหตุการณ๑บ๎านเมือง ไมํล๎าสมัย (  ̅=4.05, S.D.=0.965) อันดับที่ 3 การ

ติดตํอสื่อสารที่มีความคลํองตัวหรือความรวดเร็ว มีความพึงพอใจมาก (  ̅=3.94, S.D.=1.011) และ
ในอันดับสุดท๎าย การชํวยบันทึกเรื่องราวตําง ๆ (ไดอารี่) ในชีวิต ประจ าวัน มีความพึงพอใจปานกลาง 

(  ̅=3.04, S.D.=1.203) ตามล าดับ 
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5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ผู๎สูงอายุที่มีข๎อมูลสํวนบุคคลแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขําย
สังคมออนไลน๑แตกตํางกัน 

สมมติฐานที่ 1.1ผู๎สูงอายุที่มีเพศแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑แตกตํางกัน 
จากการศึกษาพบวํา ผู๎สูงอายุที่มีเพศแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ไมํ
แตกตํางกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.2ผู๎สูงอายุที่มีอายุแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑แตกตํางกัน 
 จากการศึกษาพบวํา ผู๎สูงอายุที่มีอายุแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑แตกตํางกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพบความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติจึง
ท าการทดสอบรายคูํโดยวิธีการของ LSD มีความแตกตํางกันมีจ านวน 1 คูํ คือ ผู๎สูงอายุที่มีอายุ 55–60 
ปี มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑มากกวําผู๎สูงอายุที่มีอายุ 61–65 ปี 
สมมติฐานที่ 1.3 ผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑แตกตํางกัน 

จากการศึกษาพบวํา ผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน  มีความพึงพอใจในการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน๑แตกตํางกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพบความแตกตํางอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบรายคูํโดยวิธีการของ LSD มีความแตกตํางกันมีจ านวน 8 คูํ คือ 
ผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความพึงพอใจในการใช๎ เครือขํายสังคมออนไลน๑น๎อยกวํา
ผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ขึ้นไป จ านวน 4 คูํ และผู๎สูงอายุที่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎นมีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑น๎อยกวําผู๎สูงอายุ
ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ขึ้นไป จ านวน 4 คู ํ
สมมติฐานที่ 1.4 ผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑แตกตํางกัน 

จากการศึกษาพบวํา ผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน๑แตกตํางกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพบความแตกตํางอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติจึงทาการทดสอบรายคูํโดยวิธีการของ LSD มีความแตกตํางมีจ านวน 11 คูํ โดยที่
ผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ต่ ากวํา 5,000 บาท มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑
น๎อยกวําผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่มากกวําขึ้นไป จ านวน 6 คูํ และผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน 5,001–10,000 บาท มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑มากกวําผู๎สูงอายุที่มี
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 15,001–20,000 บาท สํวนผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001–15,000 
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บาท มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑น๎อยกวําผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
มากกวําขึ้นไป จ านวน 4 คู ํ

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ มีความสัมพันธ๑ความพึงพอใจใน
การใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุการทดสอบความสัมพันธ๑ระหวํางแรงจูงใจในการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน๑กับความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุพบวํา 
แรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ มีความสัมพันธ๑ความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑ของผู๎สูงอายุ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคําความสัมพันธ๑เทํากับ 0.916 ใน
ระดับสูงมาก หมายความวําหากผู๎สูงอายุมีแรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑สูงขึ้นจะท าให๎
ความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุสูงขึ้นมากด๎วย 
 
สรุปและอภิปรายผลข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช๎ ป๓จจัยจูงใจ และความพึงพอใจในการใช๎บริการเครือขําย
สังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ มีประเด็นให๎อภิปรายดังนี้ 
 1. ผู๎สูงอายุที่มีอายุแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑แตกตํางกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู๎สูงอายุที่มีอายุ 55–60 ปี มีความพึงพอใจในการใช๎บริการ
เครือขํายสังคมออนไลน๑มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู๎สูงอายุที่มีอายุ 55–60 ปี เป็นผู๎สูงอายุที่ยังสามารถ
เรียนรู๎เทคโนโลยีใหมํ ๆ เป็นชํวงอายุที่ได๎ใช๎ประโยชน๑จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีได๎
มากกวํากลุํมอ่ืนที่อาจจะมีป๓ญหาทางสุขภาพรบกวนได๎มากกวําเนื่องจากความชราภาพ เชํน ป๓ญหา
สายตา ป๓ญญาการใช๎นิ้วหรือมือ จึงไมํสามารถใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับ 
ภัทรา เรืองสวัสดิ์ (2553) ศึกษารูปแบบด าเนินชีวิต พฤติกรรมการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของคน
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา คนวัยท างานที่มีอายุแตกตํางกันมีความพึงพอใจ
ตํอการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑แตกตํางกัน 
 2. ผู๎สูงอายุที่ระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑
แตกตํางกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต๎นมีความพึงพอใจต่ ากวําระดับการศึกษาอ่ืน ซึ่งสอดคล๎องกับปณิชา นิติพรมงคล  
(2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา 
การเข๎าใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑กับป๓จจัยสํวนบุคคลด๎านระดับการศึกษาพบวําระดับการศึกษา
แตกตํางกันมีความพึงพอใจเข๎าไปใช๎บริการสื่อสังคมออนไลน๑แตกตํางกัน อยํางมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงให๎เห็นวําการศึกษาเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ๑คํอนข๎างสูงกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการ
รับสารและการใช๎สื่อการศึกษาของผู๎รับสารท าให๎ผู๎รับสารมีพฤติกรรมการสื่อสารตํางกันไปโดยที่คนที่มี
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การศึกษาสูงจะเป็นผู๎รับสารที่ดีเนื่องจากมีความรู๎กว๎างขวางในหลายๆ เรื่องและสามารถเข๎าใจได๎ดีจึง
สํงผลให๎คนที่มีระดับการศึกษาสูงจะเลือกใช๎สื่อมากประเภทกวําคนที่มีการศึกษาต่ า 
 3. ผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑แตกตํางกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู๎สูงอายุที่มีรายได๎ตํอเดือน 25,000–30,000 
บาท มีความพึงพอใจมากที่สุด สํวนผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยต่ ากวํา 5 ,000 บาท อาจเข๎าไมํถึงการ
ให๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ที่มีคําใช๎จํายอยูํ หรือเพราะมีอายุมากแล๎วจึงมีรายได๎ต่ าท าให๎มี
โอกาสใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑น๎อยลง ซึ่งสอดคล๎องกับ ภัทรา เรืองสวัสดิ์ (2553) ศึกษา
รูปแบบด าเนินชีวิต พฤติกรรมการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวํา คนวัยท างานที่มีรายได๎แตกตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการใช๎บริการเครือขํายสังคม
ออนไลน๑แตกตํางกัน 
 4. แรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ มีความสัมพันธ๑ความพึงพอใจในการ ใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคําความสัมพันธ๑เทํากับ 
0.916 ในระดับสูงมาก หมายความวํา หากผู๎สูงอายุมีแรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑สูงขึ้น
จะท าให๎ความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุสูงขึ้นมากด๎วย ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู๎สูงอายุมีแรงจูงใจ คือ การใช๎งานที่งําย สะดวก และ การทันเหตุการณ๑ของข๎อมูลขําวสาร สามารถใช๎
งานได๎ทุกที่ทุกเวลา ทันเหตุการณ๑ของข๎อมูลขําวสาร ประหยัดคําใช๎จําย จึงท าให๎เกิดความพึงพอใจใน
การใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ ซึ่งสอดคล๎องกับ Maslow (1970) ได๎กลําวถึงความต๎องการ
และความพึงพอใจของมนุษย๑ตามทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) วํา มนุษย๑เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
ความต๎องการอยูํเสมอ และเป็นการยากมากท่ีมนุษย๑จะมีความพึงพอใจสูงสุด ยกเว๎นในชํวงเวลาสั้น ๆ 
ทั้งนี้เพราะในธรรมชาติของมนุษย๑นั้นเมื่อความปรารถนาอยํางหนึ่งได๎รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจ
แล๎วก็จะมีความปรารถนาอยํางอ่ืนเข๎ามาแทนที่เป็นเชํนนี้เรื่อยไป และลักษณะเฉพาะของชีวิตมนุษย๑ 
คือการท ากิจกรรมตําง ๆ เพ่ือให๎ได๎มาเพ่ือสิ่งที่ปรารถนานั่นคือ เมื่อใดมีความปรารถนาเพ่ิมขึ้นก็จะมี
แรงขับ และการกระท าท่ีถูกปลุกเร๎าแล๎วก็จะเกิดความพึงพอใจขึ้นจากการที่ได๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตาม
ความปรารถนา และสอดคล๎องกับทฤษฎีการใช๎ประโยชน๑และความพึงพอใจของ Katz และคณะ 
(1974) ได๎กลําววํา ผู๎รับสารใช๎สื่อเพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑กับเพ่ือนหรือคนรอบข๎าง ( Personal 
Relationship) ใช๎สื่อเพ่ือให๎มีเรื่องราวไปพูดคุยกับผู๎อ่ืนหรือเพ่ือมีโอกาสได๎ใช๎เวลารํวมกับคนใน
ครอบครัว ผู๎รับสารใช๎สื่อเพ่ือสร๎างเอกลักษณ๑หรือความเป็นตัวตน (Personal Identity) เชํน การ
อ๎างอิงบุคคล การค๎นหาความจริง (Reality Exploration) และเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลมาเป็นแรงเสริมย้ า
ความเชื่อของตน เป็นต๎น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1) จากผลการทดลองท่ีพบวํา ผู๎สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํที่ใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑มีแรงจูงใจโดยรวมอยูํในระดับ มาก  โดยมีด๎านการเปิดรับข๎อมูลขําวสาร มีคะแนนแรงจูงใจ
สูงสุด จึงมีข๎อเสนอแนะให๎กับองค๑กรที่ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน๑ของผู๎สูงอายุในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหมํ 
ใช๎ประโยชน๑ด๎านการเปิดรับข๎อมูลขําวสารทางสื่อสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุ เป็นแรงจูงใจท าให๎
ผู๎สูงอายุใช๎งานสื่อสังคมออนไลน๑และรับขําวสารได๎รวดเร็วขึ้น 

2) จากความพึงพอใจ ด๎านสังคมและการสื่อสาร มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด คนใน
ครอบครัวจึงควรเห็นประโยชน๑ของสื่อสังคมออนไลน๑ สามารถใช๎เพื่อสนทนา พูดคุย สื่อสารสร๎างความ
ใกล๎ชิด เชื่อมความสัมพันธ๑ กับผู๎สูงอายุในครอบครัวให๎แนํนแฟูนขึ้น เมื่อจ าเป็นต๎องอยูํหํางไกล หรือ
ไมํได๎พบปะเจอกัน สื่อสังคมออนไลน๑ก็ยังเป็นตัวชํวยหนึ่งเพ่ือสร๎างก าลังใจ ความอบอํุนให๎กับผู๎สูงอายุ
ได ๎

3) จากสมมติฐานที่วํา ผู๎สูงอายุที่มีอายุแตกตํางกัน มีความพึงพอใจแตกตํางกัน พบวํา
ผู๎สูงอายุที่มีชํวงอายุน๎อยกวําพึงพอใจการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑มากกวํา จึงมีข๎อเสนอแนะเรื่อง
การจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมกับชํวงวัยของผู๎สูงอายุ เชํน หากผู๎สูงอายุมีป๓ญหาเกี่ยวกับการใช๎
สายตา ควรจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่สามารถปรับให๎มีตัวหนังสือขนาดใหญํพิเศษได๎ หรือใช๎เสียงเพ่ือ
การสั่งให๎อุปกรณ๑ท างานได๎ เป็นต๎น 

4) จากสมมติฐานที่วํา ผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีความพึงพอใจแตกตํางกัน 
พบวํา ผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่ ากวํา มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑น๎อยกวํา
ผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงกวํา จึงมีข๎อเสนอแนะวํา ผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่ ากวําอาจเข๎าไมํ
ถึงเทคโนโลยีสมัยใหมํ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับชุมชน ควรสร๎างแรงจูงใจเกี่ยวกับการใช๎บริการ
สื่อสังคมออนไลน๑และอินเทอร๑เน็ตวําสามารถใช๎ประโยชน๑ได๎ในหลายๆ ด๎าน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัย มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษา 1) กระบวนการสื่อสาร 2) กลยุทธ๑การสื่อสาร 3) อุปสรรค
ในการสื่อสาร 4) ความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะของผู๎เข๎าอบรม 5) ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรม
ในโครงการคํายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดก าแพงเพชร  
โดยใช๎วิธีการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุํมผู๎ใช๎ข๎อมูล
หลัก ได๎แกํ พระวิทยากร จ านวน 6 รูป และกลุํมตัวอยําง คือ นักเรียน จ านวน 286 คน ที่เคยผําย
การอบรมโครงการคํายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัด
ก าแพงเพชร   โดยมีเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ๑ และแบบสอบถามวิเคราะห๑ ข๎อมูลด๎วย
การพรรณนา วิเคราะห๑ 
 การวิจัยพบว่า กระบวนการสื่อสารเป็นการสื่อสารแบบสาธารณะและการสื่อสารแบบกลุํม
เล็กมีการสื่อสารแบบผสมผสานกัน ประกอบด๎วย 1) ผู้ส่งสาร (sender)  ได๎แกํ พระวิทยากรทุกรูป
เป็นพระวิทยากรหลักจะเป็นผู๎บรรยายให๎ข๎อคิดธรรมะตําง ๆ ซึ่งพระวิทยากรทุกรูปล๎วนแตํใช๎เสียงที่
นุํมนวลเรียบงํายในการบรรยาย พระวิทยากรทุกรูปตํางมีความรู๎พ้ืนฐานในทางโลกอยํางน๎อยระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2) สาร (Message) ได๎แกํ เรื่องความกตัญ๒ูตํอคุณบิดามารดา ครูอาจารย๑ ภัย
จากยาเสพติด เรื่องการท าคลอด การท าแท๎ง กฎแหํงกรรม ฟูามีตา กรรมลิขิต ทิศทั้ง 6 และเรื่องศีล 
5 3) สื่อ (Channel) หรือชํองทางในการสื่อสารธรรมะ สื่อบุคคล วีดีโอ คลิปจากอินเทอร๑เน็ต 
ภาพนิ่ง  ภาพยนตร๑ สื่อกิจกรรม สื่ออิเลคทรอนิกส๑  สื่อเสียง สื่อใหมํ สื่อวัตถุจ าลอง/ภาพวาด/สิ่งของ 
ภาพนิ่ง/วิดีทัศน๑ สื่อพิธีกรรม ได๎แกํ การสวดมนต๑ เป็นต๎น 4) ผู้รับสาร (receiver) พบวํา เด็กและ
เยาวชนเคยผํานการอบรมในโครงการคํายคุณธรรม จริยธรรมมาแล๎ว สํวนใหญํพบวําผู๎หญิงให๎ความ
สนใจมากกวํามากกวําผู๎ชาย และเด็กแตํละโรงเรียนก็จะมีลักษณะที่แตกตํางกัน มีความสนใจแตกตําง
กัน ชอบความแปลกใหมํของกิจกรรม เชํน กิจกรรมนอกสถานที่กิจกรรมที่มีการเคลื่อนที่ เริ่มมีป๓ญหา
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ชีวิต งํายตํอการปลูกฝ๓ง  ต๎องการความเข๎าใจ ก าลังใจ และแรงบรรดาลใจ มีความแตกตํางกัน เคย
อบรมในโครงการฯ มาแล๎ว 1 ครั้ง 
 กลยุทธ๑การสื่อสารเพ่ือการเผยแผํธรรมะของโครงการคํายอบรม คุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดก าแพงเพชร วิธีการสื่อสารเนื้อหาธรรมะของพระวิทยากรที่ใช๎
สื่อสารด๎วยการสื่อสารด๎วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา  

อุปสรรคในการสื่อสารเพ่ือการเผยแผํธรรมะของโครงการคํายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดก าแพงเพชร จากการศึกษาพบวํา มีป๓ญหาเกี่ยวกับพระ
วิทยากร ป๓ญหาเกี่ยวกับผู๎เข๎าอบรม และป๓ญหาเก่ียวกับสถานที่อบรม 
 ความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะและหลักธรรมตําง ๆ ในการเข๎ารับการอบรมในโครงการคําย
อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนที่เคยข๎ารับการอบรมโครงการคํายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดก าแพงเพชรสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ 18 ปี มากที่สุด 
มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ม.4 - ม .6 พบวํา ผู๎เข๎าอบรมมีความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะใน
ระดับมาก คือ การกราบแบบ เบญจาคประดิษฐ๑ ใช๎ส าหรับกราบพระรัตนตรัย ได๎แกํ พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ๑ 
 ความพึงพอใจของผู๎ที่เคยเข๎ารับการอบรมโครงการคํายธรรมะผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึง
พอใจตํอการจัดโครงการคํายอบรมธรรมะ โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยสามารถจ าแนกประเด็นได๎
ดังนี้ ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับมากเกี่ยวกับพระวิทยากรมีความรู๎ในเรื่องที่บรรยาย 
รองลงมาพระวิทยากรมีเทคนิคการถํายทอดเนื้อหาให๎เข๎าใจงํายปฏิบัติตามงําย 
ค าส าคัญ : กลยุทธ๑การสื่อสารธรรมะ กระบวนการสื่อสารธรรมะ 
 

Abstract 
The research named: “Moral Communication Through Moral And Ethic 

Training Camp Project For Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple At 
Kamphaeng Phet Province”, Which is combination research between Qualitative 
Research and Quantitative Research. The objectives of this research were to study: 
(1) Communication process for moral publishes of Moral and Ethic Training Camp 
Project for Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple at Kamphaeng Phet 
Province. (2) Communication strategy for moral publishes of Moral and Ethic Training 
Camp Project for Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple at Kamphaeng Phet 
Province. (3) Difficulty of Communication for moral publishes of Moral and Ethic 
Training Camp Project for Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple At 
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Kamphaeng Phet Province. (4) Comprehension of mural content’s trainee of moral 
publishes of Moral and Ethic Training Camp Project for Children Belong to Sai Ngam 
(Forest) Temple at Kamphaeng Phet Province. (5) Satisfaction’s trainee toward moral 
publish of Moral And Ethic Training Camp Project For Children Belong to Sai Ngam  
(Forest) Temple At Kamphaeng Phet Province. The main Content is used by 6 expert 
monks. The sample population is student, who has been trained by Moral and Ethic 
Training Camp Project for Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple at 
Kamphaeng Phet Province. Amount of 400 people. The research tools are a 
questionnaire and then analyze the data in term of descriptive analysis. 

The results showed that the process of public communication and Small 
group communication is a combination communication, which contains of 1) 
“Sender” including every expert monks is main trainer. They educated them in many 
of mural by using gentle voice. The expert monks graduated at least grade 9. 2) 
“Message” including Gratitude toward parents and teacher, Drug abuse, Abortion, 
fate and destiny, six of direction and five precepts. 3) “Channel” tool of moral 
communication including video, video clip from the internet, picture, movie, activity 
media, electronic media, voice media, new media, Simulated object media, painting, 
object, ritual media and chanting. 4) “Receiver” showed that children, who have 
been trained 1 time by Moral And Ethic Training Camp Project. The female pay more 
attention than male. Children in different school have an attention in different way. 
Interesting in newness activity such as survey activity, movement activity, trouble of 
life, easy to cultivate, want to understanding and inspiration. These are different. 

Communication strategy for moral publishes of Moral and Ethic Training 
Camp Project for Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple At Kamphaeng Phet 
Province is the expert monks using Communication with language and nonverbal. 

Difficulty of Communication for moral publishes of Moral and Ethic 
Training Camp Project for Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple At 
Kamphaeng Phet Province is problem of expert monk, problem of trainee and 
problem of training place. 

Comprehension of mural content’s trainee of moral publishes of Moral 
and Ethic Training Camp Project for Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple at 
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Kamphaeng Phet Province. The most of sample is female, 18 years old and studying 
in high school. Overall understanding level toward moral content was characterized 
by a high level. That is prostration named “Benjakhapradith”. It is used for pay 
respect to Buddha, morals and monk. 

Satisfaction’s trainee toward moral publish of Moral And Ethic Training 
Camp Project For Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple At Kamphaeng Phet 
Province was characterized by a high level in overall. It can be classified an issues 
including. Trainees have a Satisfaction in high level toward expert monk, who has 
knowledge in the lecture subject. Following by: easy understanding and practicing 
because of teaching techniques according to the content. 
Keywords: Moral Communication Strategy, Moral Communication Process 
 
บทน า 
 มนุษย๑กับการสื่อสารเป็นสิ่งที่แยกกันไมํได๎เรียกได๎วํามีการสื่อสารตลอดเวลาตั้งแตํเราตื่น
นอน นอกจากนี้มนุษย๑ต๎องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ เพ่ือให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑ ในการด ารงชีวิตและเพ่ือให๎อยูํกับคนอ่ืนในสังคมได๎ และการสื่อสารยังเป็นเครื่องมือ
ส าคัญของกระบวนการทางสังคม ที่กํอให๎เกิดการรวมตัว การสื่อสารสามารถสร๎างวัฒนธรรมของ
มนุษย๑ ซึ่งอิทธิพลที่จะท าให๎เกิดวัฒนธรรมสํวนมากเกิดขึ้นมาจากความเชื่อทางศาสนา อันเป็นที่พ่ึง
ทางใจมวลมนุษยชาติ การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือในการรักษาและสืบทอดความเชื่อหรือค าสอนทาง
ศาสนาจากคนรุํนหนึ่งสูํคนรุํนถัดไป (ธีระพล มะอาจเลิศ, 2556) จะเห็นได๎วําการสื่อสารมีความส าคัญ
ตํอการด าเนินชีวิตกับมนุษย๑เป็นอยํางยิ่งเนื่องจากการสื่อสารสามารถสร๎างวัฒนธรรม เชื่อมโยงศาสนา
และเป็นป๓จจัยส าคัญที่สามารถท าให๎มนุษย๑อยูํรํวมกันได๎และ “พระสงฆ๑ถือเป็นผู๎สํงสารที่มีความส าคัญ
อยํางยิ่ง ไมํวําจะเป็นการสื่อสารผํานรายการโทรทัศน๑ วิทยุ หนังสือพิมพ๑ และสื่อตําง ๆ อีกมากมาย 
รวมไปถึงการจัดการอบรมซึ่งถือเป็นสื่อกิจกรรมที่มีพระสงฆ๑เป็นผู๎สํงสารและถํายทอดสารได๎เป็นอยําง
ดี” (จินตวีร๑ เกษมศุข, 2554 น. 67)  
 ในยุคของกระแสโลกาภิวัตน๑ที่มีผลกระทบตํอพฤติกรรมของคนในสังคมและที่ส าคัญตํอ
เด็กและเยาวชนไทย ทั้งกระแสการแขํงขันทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมตํางชาติผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สื่ออินเทอร๑เน็ต สื่อมวลชนในหลายรูปแบบได๎สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลง ด๎าน
คํานิยม วัฒนธรรมความเชื่อของคนในสังคมไทย จนก๎าวไปสูํสังคมวัตถุนิยมและบริโภคนิยม รวมถึง
คนไมํน๎อยในสังคมไทยโดยเฉพาะเยาวชนบางสํวนเริ่มเหินหํางศาสนาและจะสํงผลให๎เกิดความหยํอน
ยานในศีลธรรมและจริยธรรมมากขึ้น มีงานวิจัยหลายชิ้นที่สะท๎อนให๎ เห็นถึงสถานการณ๑ป๓ญหาทาง
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สังคมของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะด๎านคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ  จาก
ผลการวิจัยของนักวิชาการ พบวําสิ่งที่ก าลังระบาดมากที่สุดในกลุํมเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายได๎แกํยาเสพติด (สุริยเดช ทวีปาตี 2549, สมพงษ๑ จิตระดับ 2550, อ๎างถึงใน กุลทิพย๑ ศาส
ตระรุจิ, 2552 น. 3)  
 จากป๓ญหาของเด็กและเยาวชนดังกลําวนี้ การก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนจึงจ าเป็นอยํางยิ่งในการที่จะน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาเด็กเยาวชนในภาวะ
เสี่ยงในขณะนี้ เปูาหมายส าคัญคือ การพัฒนาคน ซึ่งคนในท่ีนี้คือเด็กและเยาวชน อันเป็นพลังของชาติ
ให๎ถึงพร๎อมในทุกด๎านทั้งพัฒนาทางรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม คุณธรรมจริยธรรม ปูองกัน 
เสริมสร๎างอยํางถูกวิธี มีความเหมาะสมกับชํวงวัยพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในชํวงนี้ โดยการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในด๎านรํางกาย ก็ต๎องมีความแข็งแรงโดยไมํไปยุํงเกี่ยวกับสิ่งเสพติดตําง ๆ ที่จะท าให๎
รํางกายทรุดโทรม ในด๎านจิตใจก็ท าให๎มีความสะอาดบริสุทธิ์มีจิตใจที่สดชื่น เบิกบานพร๎อมในการที่จะ
พัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีอารมณ๑ท่ีมั่นคง  
 ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาการสื่อสารเพ่ือเผยแผํธรรมะผํานโครงการคํายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดก าแพงเพชรโดยศึกษากลยุทธ๑การสื่อสารการ
เผยแผํธรรมะ อุปสรรคการสื่อสารเพ่ือการเผยแผํธรรมะของโครงการ ความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะใน
การอบรมและความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรมในโครงการ ซึ่งเป็นการวัดทั้งผู๎สํงสารและผู๎รับสาร
ผลการศึกษาที่ได๎รับจะน าไปใช๎เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของโครงการคํายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดก าแพงเพชร อันจะกํอให๎เกิดประโยชน๑ในการ
ปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรมให๎กับเด็กและเยาวชนได๎มีหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ดีในชีวิตและเป็นการ
ธ ารงพระพุทธศาสนาให๎คงอยูํในสังคมไทยสืบไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. กระบวนการสื่อสารเพ่ือการเผยแผํธรรมะของโครงการคํายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดก าแพงเพชร 

2. กลยุทธ๑การสื่อสารเพ่ือการเผยแผํธรรมะของโครงการคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดก าแพงเพชร 

3. อุปสรรคในการสื่อสารเพื่อการเผยแผํธรรมะของโครงการคํายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดก าแพงเพชร 

4. เพ่ือศึกษาความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะของผู๎เข๎าอบรมในโครงการคํายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดก าแพงเพชร   
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5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู๎ เข๎ารับการอบรมในโครงการคํายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดก าแพงเพชร   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบํงเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ( Key Informants) ได๎แกํพระสงฆ๑ที่เกี่ยวข๎องในการด าเนินโครงการคําย
อบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 6 รูป  
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยด าเนินการเก็บด๎วยตัวเอง โดยติดตํอประสานงานและใช๎วิธีการ
เลือกกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลักแบบเจาะจงเฉพาะพระสงฆ๑ที่เป็นหลักในการด าเนินโครงการคํายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม )ปุา) จังหวัดก าแพงเพชร  
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประชากรที่ศึกษา ได๎แกํ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.1 - ม.3) นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4 - ม.6) และระดับประกาศนียบัตรปีที่ 1-3 มีอายุระหวําง 13-18 ปี ในสถานศึกษาใน
จังหวัดก าแพงเพชรที่เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาชนของวัด
ไทรงาม (ปุา) จังหวัดก าแพงเพชร ในระหวํางปี   2558 -2560 จ านวนทั้งสิ้น 14 โรงเรียนรวมจ านวน 
2,881 คน  
 การสุํมตัวอยําง ใช๎การสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง จากสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรที่สํง
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมสม่ าเสมอ ติดตํอกัน 3 ปี มีจ านวน 5 โรงเรียน ประกอบด๎วย โรงเรียนทุํงโพธิ์
ทะเลวิทยา โรงเรียนบ๎านเกศ-กาสร โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรและ
โรงเรียนวัชรวิทยา โดยใช๎ตาราง ทาโร ยามาเนํ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อน  ± 
5% (Yamane, 1973) ได๎กลุํมตัวอยํางจ านวน  286 คน 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถาม ไปเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางด๎วยตนเอง  
การแจกแบบสอบถามโดยผู๎วิจัยจะแจกแบบสอบถามให๎กลุํมตัวอยํางที่เคยผู๎เข๎ารับการอบรมธรรมะ 
ทั้งหมดจ านวน 5 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 286 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ  
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ๑ก่ึงมีโครงสร๎าง 
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 การด าเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ   
 เครื่องมือที่ ใช๎ คือ แบบสอบถาม โดยให๎กลุํมตัวอยํางกรอกค าตอบเอง (Self – 
administered Questionnaire) ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล คือ ใช๎การพรรณนาวิเคราะห๑อยํางเป็นระบบตามประเด็นเนื้อหาที่ศึกษา  
การด าเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ  

 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณ๑  บันทึกข๎อมูล 
วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยสถิติ เชิงพรรณนา ได๎แกํ คําเฉลี่ย คําร๎อยละ และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล๎ว
น ามาพรรณนาวิเคราะห๑ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 

1. กระบวนการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของโครงการค่ายอบรม คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดก าแพงเพชร โดยข๎อมูลพื้นฐานพระวิทยากร จ านวน 6 รูป 
พบวํา 

1) ผู้ส่งสาร (sender)  ได๎แกํ พระวิทยากรทุกรูปสํวนใหญํเป็นพระวิทยากรหลักจะเป็น
ผู๎บรรยายให๎ข๎อคิดธรรมะตําง ๆ ซึ่งพระวิทยากรทุกรูปล๎วนแตํใช๎เสียงที่นุํมนวลเรียบงํายในการ
บรรยาย มีเทคนิคในการถํายทอด มีความนําเชื่อถือ ส ารวม นําเลื่อมใสศรัทธาแกํผู๎ที่พบเห็น มีความรู๎ 
ทั้งทางธรรมและทางโลก มีจิตวิทยาการสื่อสาร มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถเลือกสื่อได๎เหมาะสม 
ใช๎ภาษาที่ฟ๓งเข๎าใจงํายเหมาะสมกับผู๎รับสารพระวิทยากรทุกรูปตํางมีความรู๎พ้ืนฐานในทางโลกอยําง
น๎อยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2) สาร (Message)  เนื้อหาในการอบรมทั้งธรรมะและเรื่องทั่วไป ได๎แกํ พุทธประวัติ  
ศาสนพิธี/มารยาท ชาวพุทธ ธรรมะจากสื่อ อบายมุข ศีล5 กฎแหํงกรรม เกมธรรมะฝึกสติ นิทาน
ธรรมจากเรื่องจริง ท าวัตรสวดมนต๑  เดินจงกรม/นั่งสมาธิ เป็นต๎น 

3) สื่อ (Channel) หรือชํองทางในการสื่อสารธรรมะ ประกอบด๎วย สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม 
สื่ออิเล็กทรอนิกส๑  สื่อเสียง  สื่อใหมํ  สื่อวัตถุจ าลอง/ภาพวาด/สิ่งของ  ภาพนิ่ง/วิดีทัศน๑ และสื่อ
พิธีกรรม ได๎แกํ การสวดมนต๑  เป็นต๎น 
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4) ผู้รับสาร (receiver) ได๎แกํ เด็กและเยาวชนที่เข๎ารับการอบรมในโครงการคํายคุณธรรม  
จริยธรรม ซึ่งเคยผํานการอบรมในโครงการคํายคุณธรรม จริยธรรมมาแล๎ว สํวนใหญํพบวําผู๎หญิงให๎
ความสนใจมากกวํามากกวําผู๎ชาย และเด็กแตํละโรงเรียนก็จะมีลักษณะที่แตกตํางกัน มีความสนใจ
แตกตํางกัน สนใจในในเนื้อหาธรรมะ เป็นเด็กและเยาวชนอายุ 13 –18 ปี จาก โรงเรียนในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร ชอบความแปลกใหมํของกิจกรรม เชํน กิจกรรมนอกสถานที่กิจกรรมที่มีการเคลื่อนที่  
เริ่มมีป๓ญหาชีวิต งํายตํอการปลูกฝ๓ง ต๎องการความเข๎าใจ ก าลังใจ และแรงบรรดาลใจ มีความแตกตําง
กัน  เคยอบรมในโครงการฯ มาแล๎ว 1 ครั้ง เป็นต๎น 

2. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของโครงการค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรมเด็ก
และเยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดก าแพงเพชร วิธีการสื่อสารเนื้อหาธรรมะของพระวิทยากร
ที่ใช๎สื่อสารกับผู๎เข๎ารํวมอบรมท าให๎เกิดความเข๎าใจเนื้อหาธรรมะได๎ดีมีประสิทธิผล  ซึ่งเป็นกลวิธีที่ท า
ให๎ผู๎รับสารสนใจ ตั้งใจ และเข๎าใจสารที่สื่อออกไปได๎ด๎วยการใช๎สื่อและเข๎าใจสารที่สื่อออกไปได๎ด๎วย
การสื่อสารด๎วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา ยุทธ๑ภาษาท่ีใช๎ในทางวัจนภาษาได๎แกํ การพูดสุภาษิตค าคม 
การพูดอ๎างอิงค าพูดบุคคลอ่ืน การพูดถึงเรื่องที่เป็นกระแสสังคมในป๓จจุบัน การพูดเรื่องประสบการณ๑
จริงประกอบ  การเลํานิทานประกอบการบรรยาย ใน การพูดสนทนาถามตอบกับผู๎เข๎าอบรม ยุทธ๑
ภาษาท่ีใช๎ในทางอวัจนภาษาการใช๎สายตา การใช๎น ้าเสียง การใช๎มือและแขน การใช๎เทศภาษา เป็นต๎น 

3. อุปสรรคในการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดก าแพงเพชร จากการศึกษาพบวํา ป๓ญหาและอุปสรรค
ในการอบรมนั้น มีทั้งในสํวนของป๓ญหาเกี่ยวกับพระวิทยากร ป๓ญหาเกี่ยวกับผู๎เข๎าอบรม และป๓ญหา
เกี่ยวกับสถานที่อบรมอุปสรรคด๎านผู๎สํงสาร คือ พระวิทยากรผู๎สํงสารยังมีไมํเพียงพอและต๎องมี 
พัฒนาความรู๎ความสามารถในการอบรม เนื่องจากบางครั้งมีจ านวนเด็กนักเรียนที่มาอบรมแตํละรอบ
มีจ านวนมาก พระวิทยากรที่ท าหน๎าที่นั้นก็ไมํเพียงพอตํอนักเรียนที่มาเข๎ารํวมการอบรม พระวิทยากร
ยังขาดความรู๎ความสามารถเฉพาะทาง อุปสรรคด๎านสาร เรื่องเนื้อหาก็ยังต๎องดูความเหมาะสมควร
เลือกให๎เหมาะสมกับผู๎เข๎ารับการอบรมด๎วยเชํนกันกัน อุปกรณ๑ในวัดเกําแกํบ๎าง เชํน เครื่องเสียง ยังไมํ
มีไมค๑หรือล าโพงนอกสถานที่ตามฐานตําง ๆ ยังไมํมี บางครั้งเด็กเยอะเต็มศาลาเราก็ใช๎จอโปรเจคเตอร๑
จอเดียว อุปสรรคด๎านผู๎รับสารเด็กแตํละโรงเรียนก็จะไมํเหมือนกัน เชํน เรื่องสถานที่ยังไมํมีความ
พร๎อมเทําท่ีควร เรื่องระบบน้ าในห๎องสุขาไมํเพียงพอ เป็นต๎น 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์และลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไป จาก
การศึกษากลุํมตัวอยํางของเด็กและเยาวชนที่เคยข๎ารับการอบรมโครงการคํายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดก าแพงเพชรสํวนใหญํเป็นเพศหญิง เพศหญิง 
(ร๎อยละ 51.0) เพศชาย (ร๎อยละ 48.9) มีอายุ 18 ปี มากที่สุด (ร๎อยละ 24.1) รองลงมาคือ 15 ปี 
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(ร๎อยละ 23.4) และอายุ 16 ปี (ร๎อยละ 18.2) ตามล าดับ มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ม.4 - 
ม .6 (ร๎อยละ 42.3) รองลงมามัธยมศึกษาตอนต๎น ม.1 - ม .3 (ร๎อยละ 34.6) และ ประกาศนียบัตร
วิชาชี พชั้น ปีที่ 1-3 (ร๎อยละ 23.0) 

2. ความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะและหลักธรรมต่าง ๆ ในการเข้ารับการอบรมในโครงการ
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดก าแพงเพชร 

จากการศึกษาความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะและหลักธรรมตําง ๆ ในการเข๎ารับการอบรมใน
โครงการคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดก าแพงเพชรจ านวน 
286 คน พบวํา ผู๎เข๎าอบรมมีความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะในระดับมาก (ร๎อยละ 78.8)  โดยข๎อค าถาม
ที่มีผู๎ตอบถูกเกิน ร๎อยละ 80 จ านวน 10 ข๎อค าถาม  คือ การกราบแบบ เบญจาคประดิษฐ๑ ใช๎ส าหรับ
กราบพระรัตนตรัย ได๎แกํ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ๑ (ร๎อยละ 99.7) รองลงมามีจ านวน 2 ข๎อ คือ 
การคบเพ่ือนที่ดี ชํวยให๎สํงเสริมการเรียนได๎ดีและสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนด๎วยความสุขสวัสดีและการ
ไหว๎พระสวดมนต๑แปลและฝึกนั่ งสมาธิทุกวันสามารถน ามาบริหารจิตและเจริญป๓ญญาใน
ชีวิตประจ าวันได๎ (ร๎อยละ 97.6) และลองลงมาเห็นลูกสุนัขหลงทางมาและน ามาเลี้ยงจนกวําเจ๎าของ
มารับคืนถือวําเป็นคนดีมีเมตตาตํอสัตว๑และสมหมายดื่มสุราจนเมาขาดสติไปประพฤติผิดในกามกับ
หญิงอื่นท่ีไมํใชํภรรยาตนถือวําสมหมายท าผิดศีล ข๎อ 5 และข๎อ 3 (ร๎อยละ 95.8) ตามล าดับ 

3. ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมธรรมะในการเข้ารับการอบรมในโครงการค่าย
อบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษา
กลุํมตัวอยํางนักเรียนผู๎เข๎าอบรมธรรมะ จ านวน 286 คน พบวํา โดยรวมอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย 
4.16) โดยสามารถจ าแนกประเด็นได๎ดังนี้ ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับมากเกี่ยวกับพระ
วิทยากรมีความรู๎ในเรื่องที่บรรยาย (คําเฉลี่ย 4.42) รองลงมาพระวิทยากรมีเทคนิคการถํายทอด
เนื้อหาให๎เข๎าใจงํายปฏิบัติตามงําย (คําเฉลี่ย 4.40) และกิจกรรมการเรียนรู๎ธรรมะมีความเหมาะสม 
(คําเฉลี่ย 4.27) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการศึกษา  
 1. กระบวนการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของโครงการค่ายอบรม คุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดก าแพงเพชร 
   กระบวนการอบรมธรรมะในคํายคุณธรรมแหํงนี้มีป๓จจัยที่ส าคัญอยํางยิ่ง คือ ป๓จจัยใน
ด๎านการสื่อสารที่จะชํวยให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ในด๎านการปรับเปลี่ยนความรู๎ พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เข๎ารับการฝึกอบรมให๎เป็นไปในทางที่ดีข้ึน จากผลการวิจัยพบวํา กระบวนการสื่อสารใน
คํายคุณธรรมจริยธรรมแหํงนี้วํา มีองค๑ประกอบของการสื่อสารที่ดี ได๎แกํ 1) ผู๎สํงสาร เป็นผู๎ที่มีความรู๎
ทั้งทางโลกและทางธรรม มีความนําเชื่อถือ มีความอดทนอดกลั้นมีจิตวิญญาณในการเป็นผู๎น าทาง
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ศาสนา มีความเป็นกันเอง 2) สาร มีเนื้อหาทั้งทางโลกและทางธรรมผสมผสานกัน มีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เพ่ือน าให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ภาคนันทนาการเพ่ือท าให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมเกิด
ความผํอนคลาย และภาคการเจริญจิตภาวนาเพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎ฝึกปฏิบัติการมีสติและเข๎าถึง
ความรู๎สึกนึกคิดของตนเอง 3) สื่อ จะผสมผสานสื่อตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน ประยุกต๑ใช๎แบบบูรณาการ 
ประกอบด๎วย สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่ออิเลคทรอนิกส๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ สื่อเทคโนโลยีสมัยใหมํ สื่อวัตถุ
จ าลองและสิ่งของ สื่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และสื่อเสียงเพลงดนตรี  4) ผู๎รับสาร เป็นเด็กและ
เยาวชนที่เคยเข๎ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นวัยที่ชอบความสนุกสนาน ต๎องการความรักความเข๎าใจ และ
เริ่มมีการเรียนรู๎ อยากรู๎อยากลอง เป็นกลุํมคนที่เหมาะตํอการสื่อสารธรรมะและปลุกจิตส านึกที่ดีด๎วย 
เมื่อองค๑ประกอบการสื่อสารนี้ดีมีประสิทธิภาพก็ท าให๎การสื่อสารธรรมะนี้เกิด ผลส าเร็จได๎ ซึ่ง
สอดคล๎องกับ  ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2556) ที่ได๎กลําวไว๎วํา “การสื่อสารที่มีรูปแบบชัดเจนนี้เองท า
ให๎มนุษย๑ใช๎เป็นเครื่องมือในการสร๎างสังคม”  นั้นหมายถึงหากมีการสื่อสารที่ดีก็สามารถสร๎างเด็กและ
เยาวชนที่เข๎ารับการอบรมในโครงการคํายคุณธรรมจริยธรรมของวัดแหํงนี้ให๎เป็นคนดีในสังคมได๎ 
  1)  ด๎านผู๎สํงสาร จากผลการวิจัย วิพบวํา ลักษณะของผู๎สํงสารหรือพระวิทยากรนั้นเป็น
ผู๎ที่มีประสบการณ๑ในด๎านการอบรมธรรมะ มีความรู๎ความสามารถในด๎านการพูดที่นําสนใจ การ
น าเสนอ และการสื่อสารธรรมะเป็นอยํางดี มีบุคลิกภาพที่นําเคารพเลื่อมใสศรัทธาแกํผู๎ที่พบเห็นหรือผู๎
ที่ได๎ฟ๓ง ซึ่งมีลักษณะสอดคล๎องกับที่ พระราชวรมุนี (ประยุทธ๑ ปยุตฺโต , 2531) (อ๎างในถึงพระมหา
สุวัฒน๑ เพ็ชรรักษา,  2556) ได๎กลําวไว๎วํา ความจริง ผู๎สอนหรือนักเผยแผํที่ดีต๎องสร๎างบุคลิกภาพที่นํา
เคารพเลื่อมใสแกํผู๎ที่พบเห็นหรือผู๎ฟ๓งจะเห็นวํา พระพุทธเจ๎าทรงมีพระลักษณะทั้งทางด๎านความสงํา
งามแหํงพระวรกายที่งดงาม มีพระสุรเสียงที่โน๎มน าจิตใจควรแกํศรัทธาปสาทะทุกประการ ทรงมีพระ
มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ และอนุพยัญชนะ 80 ประการ พระฉวีวรรณผุดผํองดังทอง นําดู นํา
เลื่อมใส สํวนพระสุรเสียงก็ไพเราะ สุภาพ สละสลวย แจํมใส ชัดเจน นุํมนวล ชวนฟ๓ง กลมกลํอม ไมํ
พรํา ซึ้ง กังวาน ดุจเสียงพรหม ส าเนียงใสไพเราะดุจนการเวกพระพุทธศาสนาถือวําผู๎เผยแผํกับผู๎ฟ๓ง 
หรือผู๎สอนกับผู๎เรียนนั้นมีความสัมพันธ๑กันในฐานะกัลยาณมิตร  
  หากพิจารณาแล๎วจะเห็นได๎วํา พระวิทยากรผู๎ท าหน๎าที่อบรมนั้นยังเป็นผู๎มีความ
นําเชื่อถือ เป็นที่นําเคารพเลื่อมใสศรัทธา เพราะเป็นผู๎ที่อยูํในสถานะภาพของพระสงฆ๑ ซึ่งเป็นที่เคารพ
ของฆราวาสและผู๎เข๎าอบรม เพราะบริบทในสังคมไทยนั้นพระภิกษุสงฆ๑ถือวําเป็นอุดมเพศ คือเพศที่
สูงสุด และเป็นที่เคารพกราบไหว๎ของคนไทยชาวพุทธ คือ เป็นผู๎น าทางจิตวิญญาณในการเผยแผํ
พระพุทธศาสนาและหลักธรรมค าสอน พระวิทยากรจึงถือวําเป็นผู๎เชี่ยวชาญในการสื่อสารหรือเผยแผํ
ธรรมะได๎ดี เพราะเป็นผู๎มีความรู๎ทั้งทางโลกและทางธรรม รวมถึงได๎ผํานการฝึกฝนและมีประสบการณ๑
ในการเป็นพระวิทยากรมามาเป็นอยํางดี ดังนั้น เรียกได๎วําการสื่อสารธรรมะจะประสบผลส าเร็จได๎นั้น
ผู๎สํงสารต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องธรรมะอยํางลึกซึ้งจนสามารถถํายทอดได๎  ซึ่งสอดคล๎องกับ ธีรา
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รักษ๑ โพธิสุวรรณ (2552 น. 136) ที่กลําววํา ในการสื่อสารที่ตั้งใจสื่อสารผู๎สํงสารจึงต๎องมีวัตถุประสงค๑
ในการสื่อสารอยํางชัดเจน มีความเข๎าใจเนื้อหาสารอยํางดีพอดีที่จะสื่อสารกับผู๎รับสาร รู๎จักใช๎เทคนิค
วิธีการสื่อสาร เนื้อหา  เรื่องราว และกาลเทศะที่เหมาะสมกับผู๎รับสาร เมื่อสํงสารไปแล๎วผู๎สํงสารจะ
มองดูปฏิกิริยาการตอบกลับ (feedback)ของผู๎รับสารวํามีความเข๎าใจและมีปฏิกิริยาตอบกลับอยํางไร
กับขําวสารที่สํงไปนั้นซึ่งปฏิกิริยาตอบกลับเป็นสํวนส าคัญของการสื่อสารเพราะท าให๎ผู๎สํงสารสามารถ
ประเมินการสื่อสารของตนวําชัดเจนหรือไมํอยํางไร 
  กลําวคือ ผู๎สํงสารที่ดีต๎องมีความพร๎อมในการสื่อสาร จะต๎องเป็นบุคคลที่มีความ
นําเชื่อถือ มีความรับผิดชอบในสาร เข๎าใจวัตถุประสงค๑ของการสื่อสาร ควบคุมความรู๎สึกและความ
เชื่อมั่นของตนเองขณะสื่อสารได๎ พฤติกรรมการสื่อสารที่สอดคล๎องกับเนื้อหาสารนั่นเอง  

2) ด๎านสาร/ เนื้อหาสาร จากผลการศึกษาพบวํา สารหรือเนื้อหาสาระที่ใช๎ในการ
อบรมในคํายคุณธรรมแหํงนี้ มีลักษณะเนื้อหาธรรมะที่หลากหลายจากพระวิทยากร เป็นทั้งเนื้อหาทาง
โลกและทางธรรมผสมกัน มีการน าเสนอที่แตกตํางกันไปตามลักษณะของกิจกรรมในหลักสูตร เนื้อหา
ที่น ามาอบรมนั้นจะครอบคลุมตามวัตถุประสงค๑ของการฝึกอบรมคือเป็นสารและเนื้อหาที่งําย ๆ ภาษา
งําย ๆ ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎รับสาร สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ มุทิตา เจิงกลิ่นจันทร๑ 
(2550)  เรื่ องการสื่ อสารเ พ่ือการเผยแผํธรรมะของพระสงฆ๑ตามความต๎องการของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ พบวํา นิสิตมีความต๎องการเนื้อหาหลักธรรมที่สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตได๎ และนิสิตมีความต๎องการให๎พระสงฆ๑เผยแผํธรรมะผํานการ๑ตูนสอนธรรมะมากที่สุด  
 ทั้งนี้จากการสัมภาษณ๑พระวิทยากรจากศูนย๑ปฏิบัติธรรมแหํงนี้ได๎มีการสร๎างเนื้อหา
สารจากเรื่องของผู๎เข๎าอบรมเอง เชํน เรื่องการเรียน  เรื่องการด ารงชีวิต การประพฤติดีปฏิบัติชอบ
ตามหน๎าที่ชาวพุทธ รวมถึงการเรื่องภาพยนตร๑ที่สอดแทรกธรรมะที่ผู๎รับสารชอบหรือสนใจ เป็นต๎น 
บางครั้งมีการเปลี่ยนเนื้อหาธรรมะที่เข๎าใจยากให๎กลายเป็นภาษาวัยรุํนเป็นภาษางํายๆ เพ่ือให๎เหมาะ
กับวัยสื่อสารด๎วยการเลําเป็นเรื่องราวและเลําในรูปแบบนิทานด๎วยภาษาพูดและภาษาทําทาง เป็นต๎น 
ซ่ึงเมื่อผู๎เข๎าอบรมฟ๓งแล๎วก็สามารถเข๎าใจ รับรู๎ รวมถึงการจดจ าน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ นอกจากนี้
สารที่น าเสนอมาเสนอมีความทันสมัย มีการเรียงล าดับสารไปตามขั้นตอนของแตํละกิจกรรมอยําง
เหมาะสม ซึ่งสอดคล๎องกับ ธีรารักษ๑ โพธิสุวรรณ  (2552 น.136) ได๎กลําวไว๎สาร (Message) คือ สิ่ง
เร๎าการสร๎างความหมาย โดยอาศัยวัจนภาษาและอวัจนภาษา หรือทั้ง 2 ประการรํวมกัน เชํน การ
สื่อสารด๎วยการพูดประกอบด๎วยน้ าเสียงและอากัปกิริยาทําทางตามความรู๎สึก กํอให๎เกิดการรับรู๎
รํวมกันระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับสาร การที่ผู๎สํงสารและผู๎รับสารมีทักษะในการสื่อสารใกล๎เคียงกัน
ยํอมท าให๎การรับรู๎ความหมายสารตรงกัน และปฏิกิริยาตอบกลับระหวํางกัน สารไมํได๎ประกอบด๎วย
วิธีการที่เราพูดแตํเพียงอยํางเดียว แตํประกอบด๎วยการจัดประโยค อากัปกริยาทางรํางกาย น้ าเสียง 
กาลเทศะ บริบท และอุปสรรค สิ่งเหลํานี้อาจท าให๎หาสารยากที่จะฟ๓งหรือได๎ยิน รวมทั้งยังสอดคล๎อง
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กับการศึกษาวิจัย ของชํอฟูา เกตุเรืองโรจน๑  (2553) พบวํา บริบทภาพรวมของสังคม บริบท 
เหตุการณ๑รายวัน และบริบทเหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑ รูปแบบการถํายทอดพุทธธรรมให๎สอดคล๎อง
กับบริบทของสังคมให๎ความส าคัญโดยเน๎น “การถํายทอด ให๎รํวมสมัย” ประกอบด๎วยการใช๎ภาษาต๎อง
เป็นภาษาของคนรํวมสมัย ส านวนการเขียนเข๎าใจงําย การ ยกตัวอยําง เป็นการยกตัวอยํางที่ สมจริง 
ใกล๎ตัว และตัวตนของผู๎เขียนเป็นคนรํวมสมัย ใช๎ประสบการณ๑ตรง เพ่ือถํายทอดพุทธธรรมอยํางถึง
แกํนนั่นเอง 

3)  ด๎านสื่อ ถือวําเป็นองค๑ประกอบส าคัญของการกระบวนการสื่อสาร เพราะสื่อ
สามารถชํวยให๎การสื่อสารระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับสารเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพได๎ โดยเฉพาะใน
การอบรมธรรมะในคํายคุณธรรมแหํงนี้จากผลการศึกษาพบวํา พระวิทยากรได๎ใช๎กลยุทธ๑ทางสื่อในการ
อบรมอยํางผสมสานและบูรณาการประยุกต๑ใช๎ให๎เข๎ากับกิจกรรมการอบรมได๎อยํางเหมาะสม ไมํวําจะ
เป็นสื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่อใหมํ วีดิทัศน๑รวมถึงสื่อภาพ ท าให๎ผู๎ที่เข๎ารับการอบรมคือเด็กและ
เยาวชนเข๎าใจเนื้อหาสารได๎มากขึ้น เชํน กิจกรรมการขอขมาครู อาจารย๑ใช๎สื่อบุคคล การน าเอา
ดอกไม๎จริงมาเป็นสื่อการสอนในกิจกรรมดอกไม๎คุณธรรม การใช๎เทียนในการท ากิจกรรมเสียงเทียน
แหํงธรรม การใช๎ภาพวาดประกอบการบรรยายเนื้อหาธรรมะ เป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ  
บุหงา สุวรรณสังข๑ (2553) พบวํา การใช๎สื่อประกอบการบรรยาย เชํน เพลง ดนตรีภาพยนตร๑ท าให๎
การสื่อสารธรรมะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีการใช๎กลวิธีการใช๎สื่อและภาษาการสื่อสารเกือบ
ทุกประเภทในการบรรยายตํอผู๎รับสารแตํละกลุํมแตํกลวิธีการใช๎ภาษาบางประเ ภทจะมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามกลุํมผู๎รับสาร  
 นอกจากนี้ ยังพบวํา พระวิทยากรยังสามารถใช๎สื่อได๎อยํางเหมาะสมกับเนื้อหาของ
สารที่ต๎องการจะสื่อสารไป ท าให๎การสื่อสารมีประสิทธิผลมากขึ้น เชํน พระวิทยากรได๎ใช๎สื่อภาพนิ่ง 
หรือวีดิโอ “แมํคลอดลูก” เป็นสื่อประกอบการบรรยายกิจกรรมพระคุณแมํให๎มีความซาบซึ้งมากขึ้น 
“ละครเรื่องกฎแหํงกรรม” เป็นสื่อประกอบเรื่องการท าดีละเว๎นความชั่วเพ่ือสร๎างจิตส านึกที่ดีให๎ผู๎เข๎า
รับการฝึกอบรมในวัดแหํงนี้ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ มหาสุวัฒน๑ เพ็ชรรักษา (2556) พบวํา 
กลยุทธ๑การสื่อสารธรรมะ การใช๎สื่อธรรมะเพ่ือพัฒนาเยาวชนนั้นจะต๎องผสมผสานหลากหลายสื่อเข๎า
ด๎วยกัน ประกอบด๎วย สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่ออิเลคทรอนิกส๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ สื่อเทคโนโลยีสมัยใหมํ 
สื่อวัตถุจาลองและสิ่งของ สื่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และสื่อเสียงเพลง 
 4)   ด๎านผู๎รับสาร จากผลการศึกษาพบวํา ผู๎รับสาร หรือ ผู๎เข๎าอบรมธรรมะใน
โครงการคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรมมีความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะและหลักธรรมตํางๆ ในการเข๎า
รับการอบรมอยูํในระดับมาก และศูนย๑ปฏิบัติธรรมวัดไทรงาม (ปุา) ก าแพงเพชร ล๎วนแตํเป็นเด็กและ
เยาวชนเป็นสํวนมาก และเป็นการยากที่จะท าให๎เด็กและเยาวชนได๎สนใจธรรมะ ซึ่งสํวนใหญํแล๎วเด็ก
และเยาวชนสมัยนี้มักจะไมํให๎ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องธรรมะมากนักหากจะเป็นเปรียบเทียบกับเรื่อง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ช่อฟ้า%20เกตุเรืองโรจน์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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อ่ืน ๆ เพราะฉะนั้น การที่พระวิทยากรจะท าให๎เด็กได๎มีความรู๎ และความพึงพอใจในการอบรมธรรมะ
นั้น ถือวําเป็นสิ่งที่ต๎องใช๎เทคนิควิธีการที่หลากหลายในกระบวนการอบรมธรรมะในคํายคุณธรรมแหํง
นี้ โดยเฉพาะพระวิทยากรจะปรับพ้ืนฐานความคิด ของผู๎เข๎าอบรมให๎มีความรู๎สึกวํา การเข๎าคําย
ธรรมะนี้มีความสนุกสนานและนําสนใจมากกวําที่คิด ซึ่งมุํงเน๎นไปถึงสิ่งที่ผู๎เข๎าการอบรมสนใจหรือ
ต๎องการฟ๓ง แล๎วเอาสิ่งนั้นมาพูดหรือมาสอนในรูปแบบของธรรมะ นั่นเอง  
   2. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดก าแพงเพชร 
  จากผลการศึกษาจะเห็นได๎วํา พระวิทยากรได๎ใช๎กลยุทธ๑การสื่อสารธรรมะหรือวิธีการ
สอนธรรมะโดยการประยุกต๑เอาหลักธรรมะมาผสมผสานกับความบันเทิง เป็นวิธีการสื่อสารเนื้อหา
ธรรมะโดยใช๎สื่อและภาษาวัจนภาษา/อวัจนภาษาในการสื่อสารกับผู๎เข๎ารับการอบรมท าให๎เกิดความ
เข๎าใจเนื้อหาธรรมะได๎ดีมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นกลวิธีที่ท าให๎ผู๎รับสารสนใจ ตั้งใจ และเข๎าใจสารที่สื่อ
ออกไปรวมถึงสร๎างความสนุกสนาน ใจในการเรียนรู๎ธรรมะมากยิ่งขึ้น ท าให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎
เรียนรู๎และปฏิบัติตามหลักธรรมะได๎อยํางไมํนําเบื่อ ซึ่งสอดคล๎องกับ บุหงา สุวรรณสังข๑ (2553) พบวํา 
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ใช๎กลวิธีการสื่อสารธรรมะด๎วยการพูดมากถึง 8 แบบ คือ1) กลวิธีการพูด
เลําเรื่องได๎แกํ การเลําประสบการณ๑และการเลําเรื่องจากการอํานและการฟ๓ง  2) กลวิธีการพูดสร๎าง
ความเข๎าใจ ได๎แกํ การอธิบายตามล าดับขั้น การอธิบายด๎วยการให๎นิยามหรือค าจ ากัดความ การ
อธิบายด๎วยการยกตัวอยําง และการอธิบายด๎วยการเปรียบเทียบ  3) กลวิธีการพูดสร๎างความ
เพลิดเพลิน ได๎แกํ การเลํนเกมและการสอดแทรกมุกตลก 4) การใช๎บทกลอนและค าคม 5) การพูด
ชมเชยเพ่ือสร๎างก าลังใจให๎ผู๎ฟ๓ง 6) การใช๎สื่อประกอบการบรรยาย เชํน เพลง ดนตรีภาพยนตร๑       
7) การแสดงออกทางอวัจนภาษา เชํน การใช๎กายภาษาและปรภาษา และ 8) การสร๎างการมีสํวนรํวม
เป็นต๎นและทั้งนี้ยังสอดคล๎องกับ อนงค๑ลักษณ๑ คะเนแนํน (2555) ที่ศึกษาเรื่อง แนวทางที่เหมาะสม
ของพระภิกษุในการเผยแผํธรรมะส าหรับเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร พบวํา ในป๓จจุบัน แนว
ทางการเผยแผํธรรมะของพระภิกษุที่ด าเนินการเผยแผํด๎วยตนเองและผํานกระบวนการบริหารจัดการ
ในโครงการของภาครัฐมีความคล๎ายคลึงกันในวิธีการเผยแผํ แตํแตกตํางกันที่รายละเอียดในการ
ด าเนินงานเป็นการเผยแผํธรรมะโดยการเทศน๑ การสอนการอบรม ด๎วยงานนิพนธ๑หรืองานเขียนผําน
สื่อสิ่งพิมพ๑และเผยแผํทางสื่อวิทยุ โทรทัศน๑ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการเผยแผํดังกลําวคือการ
ใช๎ภาษาพูดและภาษาเขียนในการถํายทอดโดยตรงหรือถํายทอดผํานสื่อโดยอาศัยความรู๎
ความสามารถ และทักษะหรือประสบการณ๑จากการท าหน๎าที่ด๎านการเผยแผํที่ ผํานมาป๓ญหาตําง ๆ 
ของพระภิกษุ เป็นต๎น 
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 ส าหรับกลยุทธ๑ด๎านภาษาวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ใช๎ในการสื่อสาร ได๎แกํ สุภาษิตค า
คม การเปรียบเทียบ หรือการใช๎น ้าเสียง ใช๎ทําทางตําง ๆ โดยการเลําประสบการณ๑จริงหรือผําน
เรื่องราวนิทานก็ตาม ซึ่งเป็นกลยุทธ๑หนึ่งที่พระวิทยากรใช๎ในการสื่อสารเพ่ือให๎สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
ให๎เกิดขึ้นระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับสารได๎เป็นอยํางดี อยํางไรก็ตามอวัจนภาษามีผลในด๎านการสร๎าง
ความรู๎สึกได๎มากกวําวัจนภาษา การใช๎อวัจนภาษาจะโดยตั้งใจหรือไมํตั้งใจก็ตาม ผู๎สํงสารและผู๎รับสาร
จะต๎องระมัดระวังถ๎ารู๎จักเลือกใช๎อวัจภาษาเพ่ือเสริมหรือเน๎นหรือแทนวัจนภาษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพจะชํวยให๎การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลมากขึ้นอีกอยํางหนึ่ง ในการสื่อสารธรรมะในคํายแหํงนี้ 
พระวิทยากรได๎ใช๎ค าคม ค าสุภาษิต หรือบทเพลงเป็นสื่อในการน าเข๎าสูํกิจกรรม หรือในการสรุป
กิจกรรมตําง ๆ เป็นการสร๎างบรรยากาศให๎ดีขึ้น โดยเฉพาะบทเพลงตําง ๆ ที่น ามาเป็นสื่อท าให๎ผู๎เข๎า
อบรมเกิดอารมณ๑คล๎อยตามไปกับเสียงเพลงหรือเนื้อหาของเพลงได๎ ท าให๎คิดถึงชีวิตของตนเองที่มี
ความเหมือนกับบทเพลงนั้ น  ๆ  จนถึ งกับมีน ้ าตาไหลร๎อง ไห๎ออกมา  ซึ่ งสอดคล๎องกับ 
Mehrabian&Ferris (อ๎างถึงใน ศิริวรรณ อนันต๑โท, 2552) ที่กลําวไว๎วํา ซึ่งปกติแล๎วการสื่อสารด๎วย
ค าพูดหรือวัจนภาษาเพียงอยํางเดียวไมํสามารถกํอให๎เกิดอิทธิพลตํอผู๎ฟ๓งได๎มากนัก แตํถ๎าค าพูดนั้น
ประกอบด๎วยอวัจนภาษาอ่ืน ๆ เชํน ส าเนียงการพูด ความดัง ความเบาของเสียง จังหวะการพูด เสียง
สูงต่ า เสียงทุ๎มแหลม และกิริยาทําทาง สิ่งตําง ๆ เหลํานี้ท าให๎ผู๎สํงสารสามารถ “สื่อ” กับผู๎รับได๎ลึกซึ้ง
มากขึ้น ดังนั้น จึงนับวําการสื่อสารด๎วยอวัจนภาษาก็มีความส าคัญอยํางมาก มีการศึกษาพบวําใน
กระบวนการสื่อสารระหวํางบุคคลนั้น มีการใช๎ค าพูดเพียงร๎อยละ 7 จากเนื้อหาสาร (message) 
ทั้งหมด สํวนที่เหลือร๎อยละ 93 เป็นอวัจนภาษาซึ่งในจ านวนของอวัจนภาษานี้ก็สามารถแยกได๎เป็น
การใช๎น้ าเสียงร๎อยละ 38 การใช๎สีหน๎าและภาษากายอื่น ๆ อีกร๎อยละ 55 กลําวคือ พระวิทยากรได๎ใช๎
ภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เรียกได๎วํากลยุทธ๑การใช๎ภาษาวัจนภาษาและอวัจนภาษานี้สํงผล
ให๎การสื่อสารระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับสารเข๎าใจกันชัดเจนมากข้ึน  
 กลําวคือกลยุทธ๑ในการผสมผสานข๎อมูลขําวสารและความรู๎ในด๎านตําง ๆ ที่เอ้ือตํอการ
พัฒนาเข๎ากับความบันเทิง โดยเจตนามีเปูาหมายชัดเจนและน าเสนอผํานทางสื่อบันเทิงรูปแบบตําง ๆ 
เปรียบเสมือนการปรุงแตํงเรื่องราวธรรมะที่ ไมํนําสนใจให๎ เป็นเรื่องงําย ๆ ที่น าไปใช๎ได๎ ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยมีวัตถุประสงค๑ให๎บุคคลได๎รับความรู๎ความเข๎าใจและปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
เพ่ือเป็นคนดีของสังคม รวมถึงท าให๎เกิดการผํอนคลายในการบริโภคสื่อ ถือวําเป็นการกระตุ๎ นให๎
ผู๎บริโภคสื่อเกิดความสนใจและติดตาม รวมถึงเป็นการกระตุ๎นเพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร
ที่เกี่ยวข๎องในหมูํผู๎บริโภคด๎วยกัน และน าเนื้อหาสาระที่ได๎รับไปสูํการปฏิบัติและน าไปสูํการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีข้ึนอีกด๎วย 
 3. อุปสรรคในการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของโครงการจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดก าแพงเพชร 
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  จากผลการศึกษาพบวํา กระบวนการการสื่อสารธรรมะของพระวิทยากรที่วัดแหํงนี้ 
ล๎วนต๎องอาศัยองค๑ประกอบของการสื่อสารในการฝึกอบรมที่วัดแหํงนี้ประกอบด๎วยคุณสมบัติที่ล๎วนแตํ
เป็นป๓จจัยที่ท าให๎กระบวนการสื่อสารประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ผู๎สํงสาร หรือที่เรียกวําพระ
วิทยากรซึ่งวัดแหํงนี้ พระวิทยากรมีความเป็นเอกลักษณ๑หรือเรียกได๎วําจุดแข็งคือ ส ารวม สงบนิ่ง เป็น
ที่เลื่อมศรัยศรัทธาตํอผู๎ที่พบเห็นรวมทั้งเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถในด๎านการสื่อสารธรรมะ สารที่
สื่อออกไปก็เป็นเนื้อหาที่งํายตํอการรับรู๎และเข๎าใจ สื่อ ซึ่งใช๎สื่อแบบผสมผสาน เป็นเหตุให๎ผู๎รับสารมี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสารที่สื่อไปได๎ แตํสมร เจนจิระ (อ๎างถึงใน  ปริญญา เห็นสุข, 2549 น. 25-
26) อธิบายไว๎วํา หากผู๎สํงสารขาดความรู๎ที่เพียงพอแกํการสื่อสาร มีทัศนคติที่ไมํพึงประสงค๑ ขาด
ความพร๎อมทั้งทางรํางกายและจิตใจ วิเคราะห๑ผู๎รับสารผิดพลาดจากความเป็นจริงก็ถือวําเป็นอุปสรรค
การสื่อสาร” เนื่องจากท าให๎สิ่งที่ท าให๎การสื่อสารออกไปนั้นไมํบรรลุตามวัตถุประสงค๑ของผู๎สื่อสาร
นั่นเอง 
  บริบทเป็นอีกป๓จจัยหนึ่งที่ส าคัญของการสื่อสารที่ท าให๎กระบวนการสื่อสารธรรมะใน
คํายคุณธรรมแหํงนี้ประสบผลส าเร็จได๎ คือวัดไทรงาม (ปุา) ก าแพงเพชร ซึ่งเป็นที่อบรมของคําย
คุณธรรม จริยธรรมเป็นศูนย๑ปฏิบัติธรรม มีสถานที่เหมาะสม กว๎างขวาง มีสภาพแวดล๎อมที่ดีมีความ
สงบ เหมาะแกํการอบรมธรรมะได๎ดี แตํทั้งนี้เรื่องสถานที่ของศูนย๑ปฏิบัติธรรมแหํงนี้ยังมีการตํอเติม
กํอสร๎างและปรับปรุงพื้นท่ีเพ่ือให๎เมาะกับการเป็นศูนย๑ปฏิบัติธรรมที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งสถานที่
แหํงนี้หากถึงฤดูร๎อนก็จะมีอากาศร๎อนมากเนื่องจากต๎นไม๎ยังน๎อยอยูํ  บ๎างครั้งก็จะมีอากาศแห๎งแล๎ง
บ๎าง เนื่องจากพ้ืนที่สํวนใหญํในบริเวณวัดยังเป็นพ้ืนดิน แตํทั้งนี้ทางวัดมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให๎เกิด
ความดุลเพ่ือรองรับนักแสวงบุญ รวมถึงมีกิจกรรมทางศาสนาสม่ าเสมอด๎วยจิตศรัทธาของประชาชน 
สอดคล๎องกับชาญ สวัสดิ์สาลี, 2539 น.17-21) ที่อธิบายวํา สถานที่จัดฝึกอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการ
หนึ่งที่ขาดเสียมได๎เพราะถ๎าไมํมีสถานที่ส าหรับจัดอบรมแล๎ว การฝึกอบรมนั้น ก็จะไมํสามารถ
ด าเนินการได๎เลย ถึงแม๎วําจะไมํมีความพร๎อม และมีความเพียงพอในด๎านอ่ืนๆ ทุกด๎านก็ตาม 
นอกจากนี้ สถานที่จัดฝึกอบรมจะต๎องเหมาะสมและสลอดคล๎องกับหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องที่จัด
ฝึกอบรม จ านวนผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม กลุํมและระดับของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม ฯลฯ จึงจะชํวยเสริม
ให๎การฝึกอบรมนั้น บรรลุผลส าเร็จได๎มากยิ่งขึ้น นั่นเอง  

อีกประการหนึ่ง หากพิจารณาผลการศึกษาแล๎วจะพบวํา ผลการสื่อสารธรรมะครั้งนี้
ประสบผลส าเร็จได๎ก็ด๎วยบริบททางสังคมไทยเป็นป๓จจัยส าคัญอีกอยํางหนึ่ง เพราะพระวิทยากรได๎
น าเอาเรื่องราวที่อยูํในบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทยมาใช๎ในการอบรมเป็นหลัก เชํน สอนเรื่องความ
กตัญ๒ูรู๎จักตอบแทนคุณพํอแมํ ครูอาจารย๑ การท าหน๎าที่ชาวพุทธ เป็นต๎น ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมไทยได๎
ปลูกฝ๓งกันมาช๎านานแล๎ว เชํน เรื่องการตักบาตรตอนเช๎า การเข๎าวัดฟ๓งธรรมในวันส าคัญ รวมถึง
ลักษณะความผูกพันระหวํางลูกกับพํอแมํและครอบครัวของคนไทยแล๎ว เมื่อพูดถึ งพํอแมํหรือ
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ครอบครัวก็จะงํายตํอการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเข๎าไปด๎วย ดังนั้น บริบททางสังคมไทยก็เป็น
อีกป๓จจัยที่ท าให๎การสื่อสารธรรมะส าเร็จผลได๎ ซึ่งถ๎าจะน าเรื่องเหลํานี้ไปใช๎กับชาวตํางชาติซึ่งมีบริบท
ทางสังคมแตกตํางกันกับคนไทยแล๎ว ก็คงจะส าเร็จผลได๎ยาก เพราะบริบททางสังคมวัฒนธรรมตํางกัน 
นั่นเอง  

4. ความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะของผู้เข้าอบรมในโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดก าแพงเพชร  แตํหากพิจารณาถึงความรู๎เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาของกลุํมตัวอยํางนักเรียนที่เข๎ารับการอบรมธรรมะแล๎ว จากการให๎สัมภาษณ๑กํอนที่จะ
เข๎ารับการอบรมนั้นเด็กที่มารับการอบรมจะยังไมํคํอยเข๎าใจถึงหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา บาง
คนทราบ หรือเคยได๎ยินแตํยังไมํเข๎าใจเทําที่ควร เหมือนกับที่พระครูโสภณวชิรกิจ  (สงํา) ฉายา  อุฏฺฐา
โน ประธานพระวิทยากร (สัมภาษณ๑, 7 กรกฎาคม 2560) ผู๎ริเริ่มในการท าคํายพุทธบุตร กลําวถึงผู๎
เข๎าอบรมวํา “...พฤติกรรมของนักเรียนจากที่ไปสัมผัสมา บางโรงเรียนเขาไมํเข๎าใจธรรมะ เขาไมํสนใจ
พระ ตํอมาเขาเข๎าใจธรรมมากขึ้น แตํที่ส าคัญที่สุดตอนอบรมเราจะเน๎นเรื่องมารยาท การกราบการ
ไหว๎ ความเคารพ สอนให๎ปฏิบัติได๎จริง ฝึกให๎ได๎ ตอนแรกเขาจะมีพฤติกรรมไมํสนใจ แตํหลัง ๆ เขาก็
เข๎าใจมากข้ึน การปฏิบัติตํอพํอแมํพ่ีน๎องก็มีพฤติกรรมดีขึ้น อยํางน๎อยเราก็ได๎น าคุณธรรมเข๎าไปสูํจิตใจ
เขา เพราะเดก็เป็นทรัพยากรของชาติในอนาคต  ทางเราไมํคิดอะไรมากหากแตํวําเด็กที่มาเข๎ารับการ
อบรม 100 คน ให๎เด็กเข๎าใจและปฏิบัติได๎สัก 2 คน ก็ถือวําเราประสบความส าเร็จแล๎ว เพราะ 2 คนดี
สามารถสร๎างให๎อีก 100 คนดีได๎เราเชื่อแบบนั้น...” รวมทั้งยังสอดคล๎องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ ในข๎อ
ค าถามที่วํา ผู๎ที่เคยเข๎ารับการอบรมธรรมะในโครงการคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรมมีความเข๎าใจใน
เนื้อหาธรรมะและหลักธรรมตําง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการกราบแบบเบญจาคประดิษฐ๑ ใช๎ส าหรับกราบพระ
รัตนตรัย ได๎แกํ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ๑ มากถึงร๎อยละ 99.7 ซึ่งถือวํามีผู๎เข๎ารับการอบรมเข๎าใจ
ในเนื้อหาในข๎อนี้สูงสุดนั่นเองทั้งนี้การกราบแบบเบญจาคประดิษฐ๑ ใช๎ส าหรับกราบพระรัตนตรัย นั้น
เด็กและเยาวชนได๎รับการปลูกฝ๓งมาตั้งแตํสถาบันครอบรัว โรงเรียนและใช๎ในชีวิตประจ าวันนั้นเอง 
 อยํางไรก็ตาม เนื่องจากกํอนการเริ่มกิจกรรมการอบรมพระวิทยากรจะปรับพ้ืนฐาน
ความคิดหรือทัศนคติของผู๎เข๎ารับการอบรมให๎รู๎สึกวํา การเข๎าคํายคุณธรรมนี้มีสาระความรู๎ มีความ
สนุกสนาน เข๎าใจงํายรวมถึงสามารถน าไปปฏิบัติได๎ในชีวิตประจ าวัน ในการอบรมแตํระรอบนั้นพระ
วิทยากรจะวิเคราะห๑ผู๎รับสารกํอนวํามีลักษณะอยํางไร ชอบอะไรหรือไมํชอบอะไร อยูํวัยไหน เพ่ือปรับ
กิจกรรมและการสื่อสารที่เหมาะสม จึงสํงผลให๎การสื่อสารธรรมะมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค๑นั่นเอง 
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5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
และเยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดก าแพงเพชร   
 หากพิจารณาถึงผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู๎ที่เคยเข๎ารับการอบรมโครงการคําย
ธรรมะ ของเด็กและเยาวชนทั้ง 286 คน ที่เคยเข๎ารับการอบรมในโครงการคํายคุณธรรม จริยธรรม 
สํวนใหญํตามรายข๎อมีความพึงพอใจระดับมากเก่ียวกับพระวิทยากรมีความรู๎ในเรื่องที่บรรยาย รวมถึง
เทคนิคการถํายทอดเนื้อหาให๎เข๎าใจงํายปฏิบัติตามงํายและกิจกรรมการเรียนรู๎ธรรมะมีความเหมาะสม 
ในการจัดกิจกรรมโครงการคํายคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงสํวนใหญํสนใจอยากกลับมาอีกมีสํวนรํวมใน
การเข๎ารํวมโครงการคํายคุณธรรมจริยธรรมถึงแม๎จะเป็นนโยบายของแตํละโรง เรียนที่จะต๎องน า
นักเรียนไปเข๎าคํายคุณธรรมจริยธรรมก็ตาม จากผลการวิจัยสอดคล๎องกับค ากลําวของ กิวิยา เนาวป
ระทีป (2553 น. 6) อธิบายวํา ความพึงพอใจเป็นทัศนคติ หรือความรู๎สึกทางบวกของบุคคลที่มีตํอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด การท่ีบุคคลมีการปฏิสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อมรอบตัวการสอบสนอง ความต๎องการสํวนบุคคล
ด๎วยการโต๎ตอบกับบุคคลอ่ืนและสิ่งตําง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให๎แตํละคนมีประสบการณ๑และความ
คาดหวังกับสิ่งที่จะได๎รับแตกตํางกันไปเมื่อความต๎องการได๎รับการตอบสนอง และสอดคล๎องกับวัฏ
จักรของลักษณะความพึงพอใจ โดยเริ่มจากความต๎องการของ สํงผลตํอการพฤติกรรมการกระท า เพ่ือ
ความส าเร็จที่ตั้งใจไว๎ซึ่งกํอให๎เกิดความรู๎สึกและทัศนะเชิงบวกหรือเรียกวําความพึงพอใจที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจก็สํงผลตํอความคาดหวังครั้งตํอ ๆ ไปอีกด๎วย 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป  
 1) ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษาถึงประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการสื่อสารในคําย
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนเทํานั้น ดังนั้น ควรท าการศึกษาหัวข๎ออ่ืน ๆ หรือประเด็นอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการอบรมคํายคุณธรรม จริยธรรมนี้ด๎วย เชํน เปลี่ยนกลุํมตัวอยํางเป็นผู๎สูงวั ย หรือ
ประชาชนทั่วไป ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการอบรมในคํายคุณธรรม จริยธรรมหรือประเด็น
เกี่ยวกับบทบาทของครูอาจารย๑กับนักเรียน ผู๎บริหารกับลูกน๎อง ตํอการเรียนรู๎พระพุทธศาสนาในคําย
คุณธรรม เพ่ือให๎เกิดการหลากหลาย เป็นต๎น  

 2) ควรท าการศึกษาวิจัยคํายคุณธรรมหรือคํายธรรมะอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันเพ่ือน า
ผลการศึกษามาเปรียบเทียบได๎ผลเหมือนหรือตํางกันอยํางไร เพ่ือน าไปประมวลผลที่ค๎นพบและ น ามา
เป็นบทสรุปหรือองค๑ความรู๎ที่เป็นมาตรฐานเพ่ือใช๎ในการอบรมธรรมะให๎ไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือแรก
เปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการสื่อสารธรรมะให๎มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค๑ของคํายคุณธรรมหรือ
คํายธรรมะ ตํอไป 
  3) ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะประเด็นที่เป็นกระบวนการสื่อสารวิธีการ
ฝึกอบรมคํายธรรมะ โดยเฉพาะลักษณะองค๑ประกอบของการสื่อสารโดยภาพรวมไมํวําจะเป็นผู๎สํงสาร 
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สาร สื่อ และผู๎รับสาร โดยเน๎นวิธีการสื่อสารของพระวิทยากรในคํายคุณธรรม จริยธรรมเทํานั้น แตํยัง
ไมํได๎ศึกษาการสื่อสารภายในตัวเอง 
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