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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเที่ยวและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มีต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางส าหรับการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว  โดยกลุ่มตัวอย่าง คือนักท่องเที่ยวาวต่างชาติ 
จ านวน 100 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสมัครใจ 
 ผลการศึกษาพบว่า (1) แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1) เกาะ
มุก 2) ถ้ ามรกต    3) หาดปากเมง 4) เกาะกระดาน และ 5) ถนนคนเดินตลาดชินตา (2) ระดับความ
พึงพอใจต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวทั้ง 9 องค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก 
โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1 )ด้านอาหารและเครื่องดื่ม มีคะแนนเท่ากับ 
3.98  2) ด้านสถานที่พักแรม มีคะแนนเท่ากับ 3.96 และ 3) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว มีคะแนนเท่ากับ 
3.92 ส่วนองค์ประกอบด้านสินค้าและของที่ระลึก มีคะแนนน้อยที่สุด เท่ากับ 3.58  
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ  โลจิสติกส์  การเดินทางท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวต่างชาติ   
 

Abstract 
 This research aims to study foreign tourist attractions and the satisfaction on 
logistics system for traveling in Trang province. The research findings bring about 
recommendation to develop effective tourism logistics system in the area. Sample of 
100 foreign tourists were approached by volunteer sampling method.  
 The results demonstrate that: (1) The five most popular tourist attractions are 
1) Muk Island   2) Emerald Cave 3) Pak Meng Beach 4) Kradan Island and 5) Chin Ta 
Night Market. (2) The finding shows that tourist satisfactions on 9 components of 
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logistics system are at a high level. The component of restaurants and café has the 
highest score of 3.98 whereas the component of souvenirs shop has the lowest score 
of 3.58. 
Keywords: Satisfaction, Logistics, Travel Tourism, Foreign Tourists  Trang Province   
 
บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก เพราะปัจจุบันรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังท าให้รายได้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น ท า
ให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนและท้องถิ่นมีรายได้สูงขึ้น เนื่องจากองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวท าให้เกิดการกระจายรายได้สู่ธุรกิจหลากหลายประเภท (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2548)  

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย ปี 2558 มีจ านวน 29,881,091 คน ซึ่ง
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นเงิน 1,457,150  ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2558) ส่วน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังก็มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน โดยสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี 2557 มีจ านวน 168,434 คน ปี 2558 มีจ านวน 
181,097 คน และปี 2559 มีจ านวน 185,212 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 8,347 ล้านบาท 
(ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง, 2559) 
 จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก และแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลที่เป็นเกาะ เช่น เกาะมุก ถ้ ามรกต เกาะกระดาน เกาะไหง เกาะลิบง แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่
เป็นชายหาด เช่น หาดปากเมง หาดยาว หาดเจ้าไหม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น บ่อน้ าร้อน
ควนแคง น้ าตกโตนเต๊ะ น้ าตกสายรุ้ง น้ าตกไพรสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ์และ
โบราณสถาน เช่น พิพิธภัณฑ์พระยารัษฏาฯ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคลศรีวิชัย คริสตจักรตรัง (โบสถ์
คริสต์เมืองตรัง) สถานีรถไฟกันตัง สถาปัตยกรรมย่านตึกเก่าเมืองตรัง กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี และมี
ถนนคนเดิน เช่น ตลาดชินตา ตลาดรถไฟ เป็นต้น (กรมการท่องเที่ยว , 2558) จังหวัดตรังเป็นจังหวัด
หนึ่งที่อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันที่มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวน้อยกว่าจังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา ยังพบปัญหาด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกและการ
รองรับการท่องเที่ยว ปัญหาด้านความสะดวกในการคมนาคม และผู้ให้บริการยังขาดความรู้
ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานที่เป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยว (คณะกรรมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว, 2558)  
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 จากประเด็นดังที่กล่าวมาผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังสามารถ
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้ ต้องพัฒนาและปรับปรุงองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยว
หลายด้านให้ดีขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการน าแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทาง
ท่องเที่ยวมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลองค์ประกอบของระบบโลจิสติกส์เพ่ือ
การเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้ โดย
แนวความคิดด้านโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยว จะเก่ียวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยวและมี
ขอบเขตตั้งแต่ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา การอาศัยอยู่ และการเดินทางจากจังหวัดตรัง และมีมิติ
ของการศึกษาที่ส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การเคลื่อนที่ทางกายภาพ คือ ความพร้อมและความ
สะดวกสบายในการเดินทางของนักท่องเที่ยว 2) การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร คือ นักท่องเที่ยว
ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา 3) การเคลื่อนที่ด้าน
การเงิน คือ นักท่องเที่ยวได้รับการอ านวยความสะดวกเรื่องการจ่ายช าระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ 
ในการเดินทางท่องเที่ยว (คมสัน สุริยะ, 2552)   
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ระบบโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดตรัง เพ่ือค้นหา
ประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวและเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอันจะน าไปสู่
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจด้านการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางไป
ท่องเที่ยว 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง 
 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
        จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ส าหรับ
งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจด้านการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในจังหวัดตรัง ดังภาพ 1 (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,2548) 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง จ านวน 100 ตัวอย่าง (งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่ง
มีขนาดตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง) 
 เครื่องมือการวิจัย : ใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
ตรังที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว และแบบวัดระดับความพึงพอใจการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือ
การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบของการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทาง
ท่องเที่ยว 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยว 2) การคมนาคมและผู้ให้บริการขนส่ง 3) การ
บริการข่าวสาร 4) สถานที่พักแรม 5) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6) บริการน าเที่ยว 7) สินค้าของที่
ระลึก 8) การดูแลรักษาความปลอดภัย และ 9) ความสะดวกด้านการเงิน โดยก าหนดข้อค าถามในแต่
ละองค์ประกอบเป็นแบบวัดประเมินค่าแบบ Likert-scale 5 ระดับ โดยให้ค่าคะแนน ดังนี้ (1=เห็น
ด้วยในระดับน้อยที่สุด  2=เห็นด้วยในระดับน้อย 3=เห็นด้วยในระดับปานกลาง 4=เห็นด้วยในระดับ
มาก  และ 5=เห็นด้วยในระดับมากที่สุด) และมีข้อค าถามปลายเปิดเพ่ือให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยว 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล : ลงพ้ืนที่ไปเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ตรัง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสมัครใจ 

องค์ประกอบของระบบโลจิสติกส์ 

เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว 

1. แหล่งท่องเที่ยว  

2. การคมนาคมและผู้ให้บริการขนส่ง 

3. การบริการข่าวสาร 

4. ที่พักโรงแรม 

5. ร้านอาหาร 

6. บริการน าเที่ยว 

7. สินค้าของที่ระลึก 

8. การดูแลรักษาความปลอดภยั 

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนาการ

จัดการโลจสิติกส์เพื่อการ

เดินทางท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ในจังหวัดตรัง 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 การวิเคราะห์ข้อมูล : ใช้วิธีวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 การแปลผลข้อมูล : แปลผลข้อมูลระดับความพึงพอใจจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545) คะแนนเฉลี่ย (4.51 - 5.00) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 
(3.51 - 4.50) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย (2.51 - 3.50) หมายถึง มีระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง คะแนนเฉลี่ย (1.51 - 2.50) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย และ
คะแนนเฉลี่ย (1.00 - 1.50) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง : พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นเพศชาย 
คิดเปน็ร้อยละ 52.0 มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมามีช่วงอายุ 31-
40 คิดเป็นร้อยละ 28.0 มีภูมิล าเนาอยู่ในทวีปยุโรปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาเป็นทวีป
เอเชีย คิดเป็นร้อยละ 28.0 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมามี
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001-30,000 USD ต่อเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 30.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.0 และกลุ่มตัวอย่างนับ
ถือศาสนาคริสต์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.0 
 2) แหล่งท่องเที่ยว: พบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมากที่สุด 10 อันดับ
แรก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) เกาะมุก จ านวน 54 2) ถ้ ามรกต จ านวน 51 คน 3) หาดปาก
เมง จ านวน 50 คน 4) เกาะกระดาน จ านวน 47 คน 5) ถนนคนเดินตลาดชินตา จ านวน 35 คน 6) 
ถนนคนเดินตลาดรถไฟ จ านวน 31 คน 7) เกาะไหง จ านวน 24 คน 8) เกาะลิบง จ านวน 20 คน 9) 
บ่อน้ าร้อนควนแคง จ านวน 19 คน และ 10) หาดยาว จ านวน 17 คน 
 3) ระดับความพึงพอใจ: ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในภาพรวม (ตาราง 1) และ
ระดับความพึงพอใจแต่ละองค์ประกอบ (ตาราง 2-10) ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อระบบการจัดการโลจิ
สติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง  
 
 
 
 
 
 



 
 1049 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 1 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมรายด้านต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทาง
ท่องเที่ยว  

องค์ประกอบ 
ผลการประเมิน (n=100) 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว 3.92 0.85 มาก 

2) ด้านคมนาคมและการเดินทาง 3.77 0.70 มาก 

3) ด้านการบริการข่าวสารด้านการท่องเที่ยว 3.67 0.84 มาก 
4) ด้านสถานที่พักแรม 3.96 0.84 มาก 

5) ด้านอาหารและเครื่องดื่ม 3.98 0.85 มาก 

6) ด้านบริการน าเที่ยว 3.87 0.94 มาก 
7) ด้านสินค้าและของที่ระลึก 3.58 0.93 มาก 

8) ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย 3.85 0.75 มาก 
9) ด้านความสะดวกทางด้านการเงิน 3.62 0.76 มาก 

  
จากตาราง 1 พบข้อมูลระดับความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่อโลจิสติกส์เพ่ือการ

เดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง อยู่ในระดับมาก ทั้ง 9 องค์ประกอบ เรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจาก
องค์ประกอบที่มีคะแนนมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ (1) ด้านอาหารและเครื่องดื่ม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.98 (2) ด้านที่พักแรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.96 (3) ด้านแหล่งท่องเที่ยว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.92 (4) 
ด้านธุรกิจบริการน าเที่ยว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.87 (5) ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.85 (6) ด้านคมนาคมและการเดินทาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 (7) ด้านการได้รับข่าวสารด้าน
การท่องเที่ยว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 (8) ด้านความสะดวกทางด้านการเงิน มีค่าคะแนนเฉลี่ย  3.62 
และ (9) ด้านสินค้าและของที่ระลึก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.58  
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 2 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน (n=100) 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ความสวยงาม 4.18 0.98 มาก 

2. ความสะดวกสบาย 3.88 0.99 มาก 

3. ความสะอาด 3.72 0.97 มาก 
4. ความคุ้มค่าที่ได้มาท่องเที่ยว 3.88 0.98 มาก 

รวม 3.92 0.85 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจด้านแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่ามีความพึงพอใจระดับมากทุกประเด็น โดยมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.72-4.18 เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ความสวยงาม (4.18) 
ความสะดวกสบาย (3.88) ความคุ้มค่า (3.88) และความสะอาด (3.72) 

 
ตาราง  3 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวด้านคมนาคม
และการเดินทาง  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน (n=100) 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. สภาพของเส้นทางคมนาคม 3.76 0.91 มาก 
2. ปริมาณการจราจรทางถนน 3.72 0.90 มาก 

3. มีป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวชัดเจน 3.54 1.02 มาก 

4. มีเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น 3.75 0.92 มาก 
5. ความสะดวกสบายของรถโดยสาร 3.72 0.94 มาก 

6. การตรงต่อเวลาของรถโดยสาร 3.73 0.96 มาก 
7. การเชื่อมโยงของระบบการขนส่ง 3.86 0.92 มาก 

8. ราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสม 3.84 0.88 มาก 

รวม 3.77 0.70 มาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจด้านคมนาคมและการเดินทางในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่ามีระดับความพึงพอใจมากทุกประเด็น โดย
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.54-3.86 เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ การเชื่อมโยง
ของระบบการขนส่ง (3.86) ราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสม (3.84) สภาพของเส้นทางคมนาคม 
(3.76) มีเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน (3.75) การตรงต่อเวลาของรถโดยสาร (3.73) 
ปริมาณการจราจรทางถนน (3.72) ความสะดวกสบายของรถโดยสาร (3.72) มีป้ายบอกทางแหล่ง
ท่องเที่ยวชัดเจน (3.54)  

 
ตาราง  4 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวด้านการได้รับ
ข่าวสาร 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน (n=100) 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ 3.76 0.97 มาก 

2. การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในที่พักแรม 3.83 1.03 มาก 
3. การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่สถานีขนส่ง 
สนามบิน  

3.46 0.98 ปานกลาง 

4. การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 3.67 0.96 มาก 

5. การเข้าถึงศูนย์ให้บริการข้อมูลท่องเที่ยว 3.61 0.99 มาก 

รวม 3.67 0.84 มาก 
 
จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจด้านการได้รับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจ
ระดับมากทุกประเด็น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.46-3.83 เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไป
น้อย ได้ดังนี้ การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของที่พักแรม (3.83) การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ 
(3.76) การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว (3.67) การเข้าถึงศูนย์ให้บริการข้อมูลท่องเที่ยว 
(3.61) การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่สถานีขนส่ง (3.46) 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 5 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวด้านสถานที่พัก
แรม 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน (n=100) 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ความสะดวกสบาย 4.08 0.94 มาก 

2. ความสะอาด 3.90 1.01 มาก 

3. ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา 3.91 0.97 มาก 
4. คุณภาพการให้บริการ 3.93 0.89 มาก 

รวม 3.96 0.84 มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าความพึงพอใจด้านสถานที่พักแรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับมากทุกข้อ 
เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ความสะดวกสบาย  (4.08) คุณภาพการให้บริการ 
(3.93) ความคุ้มค่าเม่ือเปรียบเทียบกับราคา (3.91) ความสะอาด (3.90) 

 
ตาราง  6 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน (n=100) 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. การเข้าถึงร้านอาหารและเครื่องดื่ม 3.94 0.96 มาก 
2. ความหลากหลายของรายการอาหาร 3.88 1.02 มาก 

3. ราคาค่าอาหารและเครื่องดื่ม 4.06 0.97 มาก 

4. คุณภาพการให้บริการของร้านอาหาร 4.03 0.97 มาก 
รวม 3.98 0.85 มาก 

 
จากตารางที่ 6 พบว่าความพึงพอใจด้านอาหารและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับมาก 
เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ราคาค่าอาหารและเครื่องดื่ม  (4.06) คุณภาพการ
ให้บริการของร้านอาหาร (4.03) การเข้าถึงร้านอาหารและเครื่องดื่ม (3.94) ความหลากหลายของ
รายการอาหาร (3.88)  
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ตาราง  7 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวด้านธุรกิจ
บริการน าเที่ยว 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน (n=100) 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1 มีบริษัทน าเที่ยวให้ใช้บริการจ านวนมาก 3.93 0.97 มาก 

2 มีแพ็กเกจทัวร์ให้เลือกหลากหลาย 3.87 1.01 มาก 

3 คุณภาพของบริษัทน าเที่ยว 3.87 0.98 มาก 
4 ความคุ้มค่าของแพ็กเกจทัวร์ 3.80 0.98 มาก 

รวม 3.87 0.94 มาก 

 
จากตารางที่ 7 พบว่าความพึงพอใจด้านธุรกิจบริการน าเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับมาก 
เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ มีบริษัทน าเที่ยวมีจ านวนมาก (3.93) มีแพ็กเกจทัวร์
ให้เลือกหลากหลาย (3.87) คุณภาพของบริษัทน าเที่ยว (3.87 ) ความคุ้มค่าของแพ็กเกจทัวร์ (3.80)  
 
ตาราง 8 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวด้านสินค้าและ
ของที่ระลึก 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน (n=100) 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. สามารถเข้าถึงร้านขายของฝากได้ง่าย 3.66 1.01 มาก 
2. ของที่ระลึกน่าสนใจและมีหลากหลาย 3.62 1.03 มาก 

3. สินค้าของที่ระลึกมีคุณภาพดี 3.52 0.98 มาก 

4. ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ 3.51 0.98 มาก 
รวม 3.58 0.93 มาก 

 
จากตารางที่ 8 พบว่าความพึงพอใจด้านสินค้าและของที่ระลึกโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับมากทุก
ประเด็น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.51-3.66 เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
สามารถเข้าถึงร้านขายของฝากได้ง่าย (3.66) ของที่ระลึกน่าสนใจและมีหลากหลาย (3.62) สินค้าของ
ที่ระลึกมีคุณภาพด ี(3.52) ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ (3.51)  
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ตาราง  9 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวด้านการดูแล
รักษาความปลอดภัย 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน (n=100) 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ความปลอดภัยด้านการเดินทาง 3.79 0.93 มาก 

2. ความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว 3.95 0.98 มาก 

3. ความปลอดภัยในสถานที่พักแรม 4.05 0.88 มาก 
4. ความปลอดภัยด้านอาหาร 3.84 0.89 มาก 

5. การเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 3.62 0.97 มาก 

รวม 3.85 0.75 มาก 
 
จากตารางที่ 9 พบว่าความพึงพอใจด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับ
มากทุกประเด็น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.62-4.05 เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้
ดังนี้ ความปลอดภัยในสถานที่พักแรม (4.05) ความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว (3.95) ความ
ปลอดภัยด้านอาหาร (3.84) ความปลอดภัยด้านการเดินทาง (3.79) การเตรียมความพร้อมให้การ
ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน (3.62) 

 
ตาราง  10 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวด้านความ
สะดวกด้านการเงิน 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน (n=100) 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ความสะดวกในการใช้บัตรเครดิต 3.67 0.98 มาก 

2. ความสะดวกในการใช้บัตร ATM 3.96 1.01 มาก 

3. ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตรา 3.62 0.98 มาก 
4. การให้บริการธุรกรรมทางการเงินระหว่าง
ประเทศ 

3.48 0.93 ปานกลาง 

5. ความสะดวกของระบบการคืนภาษี 3.33 0.97 ปานกลาง 

รวม 3.62 0.76 มาก 
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จากตารางที่ 10 พบว่าความพึงพอใจด้านความสะดวกทางด้านการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับ
มาก ยกเว้นประเด็นด้านความสะดวกของระบบการคืนภาษี มีระดับความพึงพอใจปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.33-3.96 เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ความสะดวกใน
การใช้บัตร ATM (3.96) ความสะดวกในการใช้บัตรเครดิต (3.67) ความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
เงินตรา (3.62) การให้บริการธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ (3.48) ความสะดวกของระบบการ
คืนภาษี (3.33 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรังที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ประเภทเกาะและชายหาด เช่น เกาะมุก ถ้ ามรกต หาดปากเมง เกาะ
กระดาน หาดยาว เกาะไหง เกาะลิบง และแหล่งท่องเที่ยวประเภทถนนคนเดินที่เป็นตลาดขายสินค้า
ในช่วงเวลากลางคืน ได้แก่ ตลาดชินตา และตลาดรถไฟ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น บ่อน้ า
ร้อนควนแคง เป็นต้น 
 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อระบบโลติสติกส์เพ่ือการ
เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ทั้ง 9 องค์ประกอบ สอดคล้องกับ ณภัทร ทิพย์ศรี และคณะฯ 
(2558) ที่พบว่าผลของการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจน าเที่ยวในจังหวัดเชียงรายโดย
รวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ในขณะที่ วราภรณ์ สารอินมูล (2560) วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล และ เถกิง
ศักดิ์ ชัยชาญ (2555) พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในจังหวัดนครปฐม ประสิทธิภาพการขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยวในเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการโลจิสติกส์ในอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา อยู่
ในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในระดับอ าเภอและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศจะมีระบบสาธารณูปโภคและมาตรฐานการบริการที่มีความพร้อมน้อยกว่าโลจิสติกส์การ
เดินทางท่องเที่ยวระดับจังหวัด  

ปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดตรังที่ควรได้รับการ
ปรับปรุง ประกอบด้วย(1) ด้านคมนาคมและการเดินทาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 มีประเด็นในการ
ปรับปรุงในเรื่องการตรงต่อเวลาของรถโดยสาร ปริมาณการจราจรทางถนน ความสะดวกสบายของรถ
โดยสาร และการมีป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ มาลัย โพธิพันธ์ 
และ วรรณา อาจณรงค์ (2557) ที่พบว่าระบบการขนส่งนักท่องเที่ยวไปเกาะช้างนักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการน้อยที่สุด เช่นเดียวกับ เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (2555) ที่พบว่าด้านการไหล
ทางกายภาพได้รับความพึงพอใจต่ าที่สุด และ ขนิษฐา สุริยะ (2550) พบว่าระบบการขนส่งสาธารณะ
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เพ่ือการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้ยังไม่เพียงพอและสภาพรถโดยสารไม่เหมาะสมกับการเดินทาง
ท่องเที่ยว  (2) ด้านการได้รับข่าวสารด้านการท่องเที่ยว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 มีประเด็นในการ
ปรับปรุงเรื่องการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงศูนย์ให้บริการข้อมูลท่องเที่ยว 
การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่สถานีขนส่ง (3) ด้านความสะดวกทางด้านการเงิน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.62 
มีประเด็นในการปรับปรุงเรื่องความสะดวกในการใช้บัตรเครดิต ความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
เงินตรา การให้บริการธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และความสะดวกของระบบการคืนภาษี 
และ (4) ด้านสินค้าและของที่ระลึก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.58 มีประเด็นในการปรับปรุงเรื่องการเพ่ิม
ปริมาณร้านขายของฝากและของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย 
น่าสนใจ มีคุณภาพดี  และก าหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1) ภาครัฐควรร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาสินค้าชุมชนของจังหวัดให้เป็นสินค้า
ประเภทของฝากและของที่ระลึกที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง มีคุณภาพ และก าหนดราคาให้
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า เพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนใจซื้อมากขึ้น เช่น การจัด
ประกวดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและของที่ระลึกและสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตใน
ชุมชน 
 2) ควรพัฒนาระบบการให้บริการด้านการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยว เช่น การให้บริการตู้ 
ATM ในแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิต บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
การให้บริการธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และระบบการคืนภาษี เป็นต้น  
 3) ควรมีการพัฒนาด้านการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกับนักท่องเที่ยวให้
มากขึ้น โดยการเพ่ิมข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น และควรเพ่ิมศูนย์ให้บริการ
ข้อมูลท่องเที่ยวที่มีพนักงานพร้อมให้บริการ  
 4) ควรเร่งพัฒนามาตรฐานการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ โดยเน้นในด้านการตรงต่อ
เวลาและการปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยทักษิณ กองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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กระบวนการสื่อสารเพ่ือสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัตน์ 
อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

Communication process for traditional heritage “Puk Thong Chai” 
in the age of globalization Nakhon Thai District, Phitsanulok Province 

ภาคภูมิ อัศวสถิตทิพย์*  พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ 
สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
*Email : Karakang1@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ อ าเภอนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลกมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือสืบทอดประเพณีปักธงชัยใน
ยุคโลกาภิวัฒน์  อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 19 คน และเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มจ านวน 3 
คน 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์พบว่า 1) หน่วยงานรัฐอย่างอ าเภอและเทศบาล (Sender) ถือ
เป็นกลุ่มผู้ส่งสารที่มีอิทธิพลในการสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ เพราะ นอกจากจะเป็น
ผู้ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ (Message) และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานแล้วยังมี
บทบาทในการก าหนดงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีปักธงชัย   2) ความเชื่อใน
ประเพณีปักธงชัย(Message) ของชาวนครไทยนั้นมีความเชื่อที่ว่าประเพณีปักธงชัยนั้นจัดขึ้นเพ่ือร าลึก
ถึงพระคุณพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ความเชื่ออีกส่วนที่เชื่อว่าปักธงชัยเพราะจะท าให้ชาวนครไทยอยู่
ร่มเย็นเป็นสุขไม่เกิดเหตุการณ์อาเพศ ความเชื่อทั้ง 2 ส่วนนี้ถือเป็นสารที่ส่งผลก่อให้เกิดกระบวนการ
สืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ 3) ช่องทาง (Channel) ในยุคโลกาภิวัฒน์สื่อใหม่นั้นถือ
เป็นสื่อที่ค่อนข้างมีอิทธิพลมากในกระบวนการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการสืบทอดประเพณีปักธงชัย เพราะ
นอกจากจะเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอกชุมชนแล้ว ยังเป็นสื่อที่น ามาใช้ในการ
ติดต่อประสานงานกับคนในชุมชนร่วมด้วย  4) ผู้รับสาร (Receiver)  ผู้รับรู้เรื่องราวประเพณีปักธงชัย
ในยุคโลกาภิวัฒน์นั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นเพียงชาวบ้านในชุมชนนครไทยเหมือนในอดีต เนื่องจาก
อิทธิพลของสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์ท าให้เรื่องราวความเชื่อ ข้อมูลต่างๆเก่ียวกับประเพณี ปักธงชัยนั้นถูก
ส่งไปยังคนท่ัวโลกผ่านสื่อใหม่ โดยสื่อใหม่ในยุคปัจจุบันถือว่ามีอิทธิพลในการส่งผ่านเรื่องราวประเพณี
ปักธงชัยไปยังกลุ่มผู้รับสารทั้งภายในและภายนอกชุมชน การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ ก่อให้เกิดส่งเสริม
ให้เกิดการสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ 
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Abstract 
 Research the process of communicating inheritance traditions in the 
Globalization era at Nakorn Thai District, Phitsanulok Province. 
 The purpose is study the Communication process for traditional heritage 
“Puk Thong Chai” in the age of globalization Nakhon Thai District, Phitsanulok 
Province. This is a qualitative research. In-depth interviews were conducted with 19 
key informants and 3 group interviews. 
 
The results of this research were as:  

1. Governmental agencies such as the district and municipality (Sender) are 
the influential messengers in the Globalization in addition to the designated forms of 
events and messages. The organizers also play a role in setting the budget for 
organizing activities in the Pak Thong Chai tradition. 

2. Nakhon Thai people believed that the  Pakthong Chai tradition(Message)  is 
held to commemorate The Si Inthrathit. Another belief that the Pak Thong Chai 
tradition will make the people of Thailand peacefully. These two beliefs are the 
substance that results in the process of inheriting the tradition in globalization era. 

3. Channel In the age of globalization, the new media is a very influential 
medium in the communication process in order to achieve the succession of the 
Pakthong Chai tradition. In addition to being a media outlet for people outside the 
community. It is used to communicate with people in the community as well. 

4. Recipient, who know the story of the Pakthong Chai  tradition in the 
globalization era, does not have to be just a villager in the Thai community, as in the 
past. Due to the influences of the media in the age of globalization, stories, beliefs 
and information. Traditionally Pak Thong Chai was sent to people around the world 
through new media. The new media in the present era is considered to have an 
influence on the transmission of traditional stories to the audience both inside and 
outside the community. The dissemination of this information has contributed to the 
promotion of the legacy of globalization. 
Keywords : Communication Globalization 
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บทน า 
วัฒนธรรมและประเพณี นั้นถือก าเนิดมาตั้งแต่ยุคโบราณ โดยเกิดจาก ภูมิปัญญา วิถีชีวิต 

ความเชื่อต่างๆ ที่ถือปฏิบัติร่วมกันในกลุ่มคน หรือสังคม โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ควรประพฤติ 
ปฏิบัติ เป็นสิ่งดีงามและเป็นที่ยอมรับในหมู่สังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น เราได้รับการถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรมและประเพณีจากบรรพบุรุษ  โดยสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ที่ควรจะอนุรักษ์
และสืบทอดไว้ เนื่องจากวัฒนธรรมและประเพณีนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ของความ
เป็นคนไทยได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น  ประเพณีสงกรานต์ ที่จะมีลูกหลานกลับบ้านไปรดน้ าด าหัว 
ขอขมา ขอพรจากผู้ใหญ่ แสดงให้เห็นถึงว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ผู้ใหญ่
หรือผู้มีพระคุณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและควรรักษาไว้ให้ด ารงอยู่คู่กับชาวไทยไป
อย่างยืนยาว แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า มีปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการสืบทอด วัฒนธรรมและประเพณี 
ของกลุ่มคนไทยบางกลุ่ม นั้นก็คือ บางประเพณีอาจมีการสืบทอดอยู่แต่ความหมายและการจัด
ประเพณี มีความผิดเพ้ียนจากเดิมจนไม่เหมาะสม  หรือบางประเพณีสูญหายไปไม่มีคนสืบทอดก็มี   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยมองว่า เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และเราในฐานะคนไทยควร 
จะตระหนักถึงและหาทางร่วมกัน รับมือและแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาในการสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีของไทย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทย ให้สามารถคงอยู่และสืบทอด
ไปสู่ลูกหลานต่อไป  

ประเพณีปักธงชัยถือเป็นประเพณีที่มีอายุการสืบทอดมายาวนานถึง 700 กว่าปี ตามความ
เชื่อของชาวนครไทย ในส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงความเข็มแข็งด้านการสืบทอดประเพณีปักธงชัย
ท่ามกลางการสูญสลายหายไปของประเพณีอ่ืนๆในประเทศไทย ในส่วนนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ท าให้
ผู้วิจัยตั้งค าถามว่าท าไมประเพณีปักธงชัยถึงมีอายุการสืบทอดประเพณีที่ยาวนานและมีอะไรเป็น
ปัจจัยส าคัญในการด ารงอยู่ของประเพณีปักธงชัย นอกจากความน่าสนใจด้านการสืบทอดประเพณีที่
ยาวนานแล้วประเพณีปักธงชัยยังเป็นประเพณีท่ีมีความน่าสนใจในตัวประเพณีร่วมด้วย จะเห็นได้จาก
รูปแบบการจัดงานประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ อย่างการน าธงขาวขึ้นไปปักบนยอดเขาที่มีความ
สูงถึง 3.5 กิโลเมตร หรือแม้กระท่ังความเป็นมาของประเพณีปักธงชัยที่มีการผูกเรื่องราวไว้กับต านาน
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
 ด้วยเหตุนี้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประเพณีที่ปักธงชัย โดยจะศึกษาผ่าน
กระบวนการสื่อสารเพ่ือให้เห็นรูปแบบการสื่อสารที่เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ประเพณีปักธงชัย
นั้นมีการสืบทอดในยุคโลกาภิวัฒน์ ท าให้เกิดงานวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารเพ่ือสืบทอดประเพณี
ปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นมา โดยผู้วิจัยมีความมุ่งหวังว่าจาก
การศึกษาประเพณีปักธงชัย จะท าให้ได้องค์ความรู้ที่อยู่เบื้องหลังความเข้มแข็งของประเพณีปักธงชัย
ว่าท าไมประเพณีปักธงชัย ถึงสามารถเป็นประเพณีที่สืบทอดมาได้อย่างยาวนาน เพ่ือน าองค์ความรู้ที่
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ได้จากการศึกษามาถ่ายทอดผ่านงานวิจัยและมุ่งหวังให้องค์ความรู้นี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการ
น าไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เพ่ือสืบทอด ด ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอ่ืนๆ ในประเทศ
ไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์  อ าเภอนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษางานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารเพ่ือสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ 
อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก” เป็นการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบถึง กระบวนการ
สื่อสารที่ส่งผลให้เกิดการสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มี
วิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key Informant) 
1.1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-Depth interview) 

 กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณีปักธงชัย ในกลุ่มนี้จะใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยจะเลือกจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของในการจัดงานประเพณีปักธงชัยทั้งหมด  
มีจ านวนผู้ให้ข้อมูล 8คน ดังต่อไปนี้    

อดีตผู้รับผิดชอบการทอธงประเพณีปักธงชัย , เจ้าที่หน้าอ าเภอนครไทย, ผู้ใหญ่บ้านต าบล
นครไทย, รองนายกเทศมนตรีต าบลนครไทย 2 คน, สมาชิกมูลนิธิพ่อขุนศรีอินทราทิตย์, ก านันอ าเภอ
นครไทย, ผู้รับผิดชอบทอธงในประเพณีปักธงชัยคนปัจจุบัน 

กลุ่มผู้มีความรู้ประสบการณ์ในประเพณีปักธงชัย ในกลุ่มนี้จะใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงในส่วนของ ปราชญ์ชาวบ้าน หลังจากนั้นจะใช้การคัดเลือกแบบ Snowball 
technique โดยสอบถามจากปราชญ์ชาวและผู้ให้ข้อมูลคนอ่ืนๆเพ่ือน าไปสู่คนอ่ืนๆต่อไป  มีจ านวน
ผู้ให้ข้อมูล 9 คน ดังต่อไปนี้    
  ปราชญ์ชาวบ้านอ าเภอนครไทย,เจ้าอาวาสวัดกลางคนปัจจุบัน , เจ้าอาวาสวัดเหนือคน
ปัจจุบัน, มรรคทายกวัดหัวร้อง,ชาวบ้านผู้มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีปักธงชัย 2 คน , ครูที่มีความรู้
เกี่ยวกับประวัติประเพณีปักธงชัย, อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้มีความรู้เกี่ยวกับ
งานประเพณปีักธงชัย, ครูผู้เคยศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีปักธงชัย 
 กลุ่มเยาวชนในชุมชนนครไทย โดยก าหนดเงื่อนไขในการคัดเลือก ให้เป็นกลุ่มเยาวชนในนคร
ไทย ที่อาศัยอยู่นครไทยไม่ต่ ากว่า5ปี และมีการเข้าร่วมประเพณีปักธงชัยอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมี
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จ านวนผู้ให้ข้อมูล 2 คน ดังต่อไปนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีปักธงชัย 
และมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประเพณีปักธงชัยตามเงื่อนไขท่ีตั้งไว้ 2 คน 
 1.2. การสัมภาษณ์กลุ่ม(Group interview) 
 สัมภาษณ์กลุ่มโดยคัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ในกลุ่มนี้จะใช้วิธีคัดเลือกจากตัวผู้วิจัย 
เลือกคนที่มีความรู้และประสบการณ์มากที่สุดในแต่ละกลุ่ม โดยวิเคราะห์จากการตอบค าถามของกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด มีตัวแทน แต่ละกลุ่ม 3คน ดังต่อไปนี้ 

ก านันอ าเภอนครไทยตัวแทนจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณีปักธงชัย  
ครูผู้เคยศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีปักธงชัย ตัวแทนจากกลุ่มผู้มีความรู้ประสบการณ์ใน

ประเพณีปักธงชัย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีปักธงชัย และมีประสบการณ์ใน

การเข้าร่วมประเพณีปักธงชัยตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ตัวแทนจากกลุ่มเยาวชนในชุมชนนครไทย 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในส่วนของการใช้เครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยใช้แนวค าถามในการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ช่วย เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-Depth interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group 
interview)  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) ใช้การสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่อ าเภอนครไทย เพ่ือพบกับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและอธิบายถึงความเป็นมา และความส าคัญ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ
งานวิจัยที่ศึกษา จากนั้นก็ท าตารางนัดหมายในการสัมภาษณ์ของกลุ่มเป้าหมายหลักในครั้งต่อไป 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้ การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group interview) เพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-Depth Interview) ร่วมด้วย  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ไปในระหว่างการเก็บข้อมูล โดยใช้ข้อมูลที่ได้
จากประสบการณ์และความทรงจ าของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล   และข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
ปักธงชัย น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง  จากนั้นก็จะน า
ข้อเท็จจริงที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด  ทฤษฎี อีกรอบเพ่ือให้เห็นถึงค าตอบของค าถามงานวิจัย 
หลังจากท่ีได้ข้อสรุปงานวิจัยจาก การน าข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีจะน าข้อสรุปที่
ได้มาสังเคราะห์เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสื่อสารเพ่ือสืบทอดประเพณีปัก
ธงชัย ก่อนน าเสนอผลงานวิจัยต่อไป   
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5. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  ผู้วิจัยจะใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า ด้านวิธี

รวบรวมข้อมูล(methodological triangulation) โดยเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทั้ง 3 
ด้านคือ 1. จากการศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis)   2. จาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth interview)   3. จากการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group 
interview)  นอกจากนี้ยังใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation)  โดยน า
ทฤษฎีความคิดที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้มาร่วมอธิบายปรากฏการณ์ท่ีก าลังศึกษา   
 
ผลการวิจัย 
 กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงชัยนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุคคือ ยุคก่อน
ปีพ.ศ.2525 กับยุคหลังปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงไปของ 2 ยุค นั้นส่งผลต่อ
กระบวนการสื่อสารและการสืบทอดประเพณีปักธงชัย สรุปได้ดังนี้ 
 
ตาราง สรุป กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงในอดีตกับปัจจุบัน 
 

กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงในอดีตกับปัจจุบัน 

กระบวนการสื่อสาร ยุคก่อนปีพ.ศ. 2525 ยุคหลังปี พ.ศ. 2525                   
จนถึงปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลง 

ผู้ส่งสาร (Sender) หลัก : ก านัน,
ผู้ใหญ่บ้าน,        ผู้
เฒ่าผู้แก่ 
รอง : ชาวบ้านใน
ชุมชน               3 
หมู่บ้าน ที่เก่ียวข้องกับ
ประเพณีปักธงชัย 

หลัก : อ าเภอ,เทศบาล
ต าบล         นครไทย 
รอง : ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านใน
ชุมชนอ าเภอ              
นครไทย 

บทบาทหน้าที่ในการ
จัดงานประเพณีจาก

เดิมที่จะมีชาวบ้านเป็น
ผู้มีบทบาทหลักในการ

จัดงานประเพณี 
เปลี่ยนมาเป็น

หน่วยงานรัฐอย่าง
อ าเภอและเทศบาลเข้า

มามีบทบาท เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการ

จัดงานประเพณีปัก
ธงชัยทั้งหมดในปัจจุบัน 
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กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงในอดีตกับปัจจุบัน 
กระบวนการ

สื่อสาร 
ยุคก่อนปีพ.ศ.

2525 
ยุคหลังปีพ.ศ.

2525                   
จนถึงปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลง 

สาร (Message) 1. ความเชื่อใน
ประเพณี           
ปักธงชัย 
2. รูปแบบ/
ขั้นตอน การจัด
งานประเพณี
ปักธงชัย 

1. ความเชื่อใน
ประเพณี           
ปักธงชัย 
2. รูปแบบ/
ขั้นตอน การจัด
งานประเพณีปัก
ธงชัย 

ความเชื่อเรื่องปักเพ่ือท าให้อยู่เย็นเป็นสุข 
มีการรับรู้ที่น้อยลงกว่าอดีต  ส่วนความ
เชื่อปักเพ่ือร าลึกถึงพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

ถือเป็นความเชื่อหลักที่ถูกสืบทอดใน
ปัจจุบัน 

รูปแบบการจัดงานมีการเพ่ิม กิจกรรม
บางกิจกรรมอย่าง เช่น การแห่ธง 

ประกวดธง การแสดง  มีการลดกิจกรรม
บางอย่างจากการจัดงานประเพณีในอดีต 

เช่น              การทอธงร่วมกัน 

ช่องทาง 
(Channel) 

1. สื่อบุคคล 
2. กะลอ
สัญญาณเรียก
ประชุมนัด
หมายการจัด
งานประเพณี
ปักธงชัย 

1. สื่อบุคคล 
2. สื่อมวลชน 
3. สื่อ
อินเทอร์เน็ต 

ช่องทางการสื่อสารจะมี             วง
กว้างมากกว่าในอดีต               ท าให้
ความเชื่อและเรื่องราวประเพณีปักธงชัย

นั้นนอกจาก ถ่ายทอดถึง                  
คนในชุมชนแล้ว ยังส่งไปถึงคนภายนอก

ชุมชนด้วย 

ผู้รับสาร 
(Receiver) 

ชาวบ้านใน
อ าเภอนครไทย   
ทั้ง 3หมู่บ้าน  
ที่เก่ียวข้องกับ
ประเพณีปัก
ธงชัยในยุคนั้น 
 

1. ชาวบ้าน
อ าเภอนครไทย    
ทุกหมู่บ้าน 
2. คนภายนอก
ชุมชน 
 

การเข้าร่วมงานประเพณีไม่ใช่งานเฉพาะ
กลุ่มอีกแล้ว เพราะในปัจจุบันนอกจาก
คนภายในชุมชนแล้วยังมีคนภายนอก

ชุมชนเข้าร่วมงานประเพณี ซึ่งส่งผลท า
ให้เกิดการเผยแพร่ประเพณี ไปยังคน
ภายนอกชุมชน การที่มีคนภายนอก

ชุมชนเข้าร่วมงานประเพณีส่งผลเชิงบวก
กับงานประเพณี 
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กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงในอดีตกับปัจจุบัน 

กระบวนการ
สื่อสาร 

ยุคก่อนปีพ.ศ.
2525 

ยุคหลังปีพ.ศ.
2525                   

จนถึงปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลง 

ผู้รับสาร 
(Receiver) 

(ต่อ) 
 

ชาวบ้านใน
อ าเภอนครไทย   
ทั้ง 3 หมู่บ้าน  
ที่เก่ียวข้องกับ
ประเพณีปัก
ธงชัยในยุคนั้น 

 

1. ชาวบ้าน
อ าเภอนครไทย    
ทุกหมู่บ้าน 
2. คนภายนอก
ชุมชน 
 

ก็และคนในชุมชน ในด้านการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนและเป็นการเผยแพร่

ประเพณีปักธงชัยให้เป็นที่รู้จักกับ
บุคคลภายนอกชุมชน สิ่งเหล่านี้มีส่วน

ก่อให้เกิดการส่งเสริมการสืบทอด
ประเพณีปักธงชัยขึ้น 

 

 
1. กระบวนการสื่อสารในยุคก่อนปี พ.ศ. 2525 ในช่วงเวลานั้นประเพณีปักธงชัยถือเป็น

ประเพณีที่เป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มของคนในชุมชนนครไทยเพียง 3 หมู่บ้าน นั้นก็คือ หมู่บ้านวัด
เหนือ หมู่บ้านวัดกลางและหมู่บ้านวัดหัวร้อง ซึ่งทั้ง 3 วัดนี้ก็เปรียบเสมือนวัดประจ าของแต่ละหมู่บ้าน 
และธงที่จะน าไปปักบนยอดเขาในงานประเพณีนั้นก็จะมาจากการร่วมมือกันทอของชาวบ้านในชุมชน
นครไทยทั้ง 3 หมู่บ้าน โดยจะแบ่งกันทอหมู่บ้านละผืน รูปแบบการสื่อสารก็ในช่วงยุคก่อนปี พ.ศ. 
2525 นั้นจะค่อนข้างเรียบง่าย ผู้ส่งสาร (Sender) ที่มีอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารเพ่ือสืบทอด
ประเพณีคือ ผู้ใหญ่บ้าน,ก านัน,ผู้เฒ่าผู้แก่ ที่จะมีหน้าที่เรียกประชุมลูกบ้าน หรือการถ่ายทอดวิธีการ
ปฎิบัติประเพณีแก่คนรุ่นหลัง ส่วนช่องทาง (Channel) ที่ใช้ในกระบวนการสื่อสารในสมัยนั้น จะเป็น 
สื่อบุคคลที่จะมีลักษณะการถ่ายทอดความเชื่อ หรืองานประเพณีผ่านการบอกเล่าปากต่อปาก และ
กะลอที่เป็นสื่อกลางในการเรียกคนเข้าร่วมประชุมเวลาจะมีการจัดงานประเพณีปักธงชัย  สาร 
(Message) ในสมัยนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในประเพณีปักธงชัย แบ่งออกเป็น 2 
ความเชื่อคือ ความเชื่อแรกคือ เชื่อว่าปักธงเพราะจะท าให้คนในหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ท าการ
เพาะปลูกเจริญงอกงาม ถ้าไม่ปักก็จะเกิดอาเพศขึ้น มียักษ์ลงมากินคน มีช้างลงมากินข้าว เป็ นการ
เปรียบเปรยของคนในอดีตที่ว่า จะมีคนตายและการเพาะปลูกก็จะไม่เจริญงอกงาม ความเชื่อที่สองคือ 
เชื่อว่าปักธงเพราะสมัยอดีตนั้นพ้ืนที่นครไทยคือเมืองบางยางมีขอมมายึดพ้ืนที่ไว้ และมีวีรบุรุษอย่าง 
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เข้ามา ต่อสู้ขับไล่ขอมออกจากพ้ืนที่ และน าธงไปปักเป็นการแสดงชัยชนะ 
จากนั้นก็เกิดประเพณีปักธงชัยขึ้นเพ่ือร าลึกถึงพระคุณพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน 
ส่วนผู้รับสารที่ในอดีตนั้นก็จะเป็นกลุ่ม ชาวบ้านทั้ง 3 ชุมชน ที่จะเป็นผู้รับเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี
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และวิธีการปฎิบัติประเพณีจากคนเฒ่าคนแก่ หรือเวลามีการจัดงานก็จะรับสารจากผู้น าชุมชนอย่าง
ก านันและผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนี้ผู้รับสาร(Receiver) ในช่วงยุคก่อนปี พ.ศ. 2525 นอกจากจะเป็น
เพียงผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับงานประเพณีแล้วยังถือเป็นกลุ่มที่ส าคัญที่มีบทบาทในการจัดงาน
ประเพณีปักธงชัย โดยในยุคนั้นทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการจัดประเพณี ไม่ว่าจะเป็นการทอธงร่วมกัน               
การเดินขบวนขึ้นน าธงไปปัก ถือว่าเป็นกลุ่มผู้รับสารในยุคนั้นมีอิทธิพลในกระบวนการสืบทอด
ประเพณีปักธงชัยเป็นอย่างมาก  

2. กระบวนการสื่อสารยุคหลังปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน ภายหลังปี พ .ศ. 2525 งาน
ประเพณีปักธงชัยถูกยกระดับจากเดิมเป็นประเพณีของคนเฉพาะกลุ่ม 3 หมู่บ้านในอ าเภอนครไทย มา
เป็นประเพณีประจ าอ าเภอ โดยมีนายอ าเภอกมล อุชุปาละนันท์ เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดงานประเพณี หลังจากปี พ.ศ. 2525 บทบาทในการจัดงานประเพณีก็เริ่มกลายมาเป็น
ของ หน่วยงานรัฐ โดยจะมีหน่วยงานรัฐอย่างอ าเภอและเทศบาลนครไทย เป็นผู้มีบทบาทหลักในการ
จัดงานประเพณี ส่วนชาวบ้านนั้นบทบาทในการจัดงานก็ยังคงมีอยู่ แต่บทบาทน้อยลงกว่าช่วงยุคก่อน 
พ.ศ. 2525  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานประเพณีส่งผลต่อกระบวนการสื่อสารในการสืบทอด
ประเพณีปักธงชัย โดยผู้ส่งสาร (Sender) ที่มีอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารเพ่ือสืบทอดประเพณีปัก
ธงชัยก็จะกลายมาเป็น หน่วยงานรัฐอย่างอ าเภอ เทศบาล ที่จะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบการจัดงาน 
กิจกรรมต่างๆในการจัดงานประเพณีปักธงชัยตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน ส่วนช่ องทาง 
(Channel)   การสื่อสารในยุคปัจจุบันนั้น ค่อนข้างมีหลากหลายมากขึ้นกว่ายุคก่อนปีพ.ศ. 2525 
อย่างเช่น มีการประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเพณีปักธงชัยผ่าน หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ นอกจากนี้สื่ออินเทอร์เน็ตที่เป็นสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์  ได้เข้ามามีบทบาทเป็นช่อง
ทางการสื่อสารที่ส าคัญร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ ที่มีการเขียนเกี่ยวกับบทความประเพณีปักธงชัย
หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มชาวนครไทยในเฟซบุ๊ก เป็นต้น  ในส่วนของสาร (Message) ความ
เชื่อที่ก่อให้เกิดการสืบทอดประเพณีจะมีการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาว่ามาจากเรื่องพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ น าธงไปปักเพ่ือประกาศชัยชนะในการขับไล่ขอมและก็เกิดประเพณีขึ้น ในส่วนความเชื่อ
ที่ว่าปักแล้วท าให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเหมือนช่วงยุคก่อนปี พ.ศ. 2525 นั้นมีการรับรู้น้อยลงกว่าในอดีต  
ส่วนของผู้รับสาร (Receiver) นั้นจะไม่ใช่เพียงคนในชุมชนเหมือนในยุคก่อนปี พ.ศ. 2525 แต่จะ
กลายมาเป็นทั้งคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เนื่องจากสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์นั้นมีขอบเขตใน
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประเพณีปักธงชัยได้เป็นวงกว้าง  ส่งผลให้
ประเพณีปักธงชัยในยุคปัจจุบันนั้นไม่มีเพียงแค่คนภายในชุมชนเข้าร่วม คนภายนอกชุมชนที่สนใจหรือ
นักท่องเที่ยวก็มาเข้าร่วมงานประเพณี ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมการสืบทอด
ประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ร่วมด้วย  
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จะเห็นได้ว่ารูปแบบการช่วงยุคก่อนปี พ.ศ. 2525 นั้นจะเป็นกระบวนการสื่อสารที่เน้นเพียง
คนใน 3 หมู่บ้านเป็นหลัก   และกระบวนการสื่อสารก็มีช่องทางการสื่อสารเป็นวงแคบ อย่างสื่อบุคคล
หรือการใช้กะลอเป็นสัญญาณเรียกประชุม ซึ่งเป็นช่องทางที่เน้นการติดต่อเฉพาะกลุ่มคนในชุมชน
เท่านั้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในช่วงยุคก่อนปี พ.ศ. 2525 นั้ นประเพณีปักธงชัยสามารถสืบทอดได้
เนื่องจาก กระบวนการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในชุมชน โดยมีผู้น าชุมชนอย่าง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เฒ่าผู้
แก่ เป็นผู้ส่งสารหลัก และมีความเชื่อเป็นสาร ส่วนช่องทางก็จะเป็น สื่อบุคคลและกะลอ และผู้รับสาร
ก็จะเป็นชาวบ้านในชุมชน ที่รับความรู้ ในขั้นตอนการจัดประเพณีมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน จุดที่
น่าสนใจในกระบวนการสื่อทอดประเพณีในช่วงยุคก่อนปีพ.ศ.2525 นั้นคือ บทบาทหน้าที่ของคนใน
ชุมชน ที่เกือบทุกบ้านนั้นจะมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณี ตั้งแต่การบริจาคฝ้าย การร่วมกันทอธง
และการน าธงไปปัก เมื่อมีการร่วมมือกันในประเพณี ส่งผลให้เกิดกระบวนการสืบทอดประเพณีที่มี
ความเข้มแข็งขึ้น  ซึ่งแตกต่างจากยุคหลังปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน ที่มีผู้ส่งสารหลักเป็นหน่วยงาน
รัฐอย่างอ าเภอและเทศบาล โดยมีความเชื่อ เป็นสารที่ยังคงสืบทอดอยู่ในยุคปัจจุบัน แต่มี เพ่ิมในส่วน
ของ การก าหนดรูปแบบการจัดงาน การเพ่ิมกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณี เป็นสารที่ถูกเพ่ืมเข้ามา
ภายหลังที่หน่วยงานรัฐเข้ามามีบทบาทในการจัดงานประเพณี  ส่วนของช่องทางการสื่อสารในปัจจุบัน
ที่เป็นยุคโลกาภิวัฒน์นั้นมีขอบเขตที่กว้างจนท าให้ ประเพณีปักธงชัยนั้นเผยแพร่ออกไปได้ยังคนทั่ ว
ประเทศ จากเดิมที่มีขอบเขตเพียงแค่คนในชุมชน  และในส่วนผู้รับสารนั้น สืบเนื่องจากช่องทางการ
สื่อสารที่ท าได้เป็นวงกว้างจากอิทธิพลของสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์ท าให้ผู้รับสารนั้นไม่ได้จ ากัดเฉพาะคน
ในชุมชนนครไทย เพราะสื่อมวลชน หรือสื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทหลังยุคปี พ.ศ.  2525  นั้นส่ง
เรื่องราวต่างๆของประเพณีปักธงชัย ออกไปให้ผู้คนภายนอกชุมชนที่อยู่ทั่วประเทศรับรู้ได้ทั้งหมด  
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงไปของบทบาทหน้าที่ผู้จัดงานประเพณี ที่จากเดิมช่วง
ยุคก่อนปี พ.ศ. 2525 นั้น ผู้มีบทบาทหน้าที่ในการจัดงานประเพณีจะเป็นลักษณะการร่วมมือกันของ
ชาวบ้านในชุมชน 3 หมู่บ้าน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดประเพณี เปลี่ยนมาเป็น หน่วยงานรัฐอย่าง 
อ าเภอและเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ส่งผลต่อการสืบทอดประเพณีปักธงชัย หากมองเปรียบเทียบ
ในมิติการสื่อสาร อ าเภอ/เทศบาล นั้นเปรียบเสมือนผู้ส่งสาร นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีอิทธิพลหลักในการ
ก าหนดเนื้อหาสาร หรือ รูปแบบการจัดงานประเพณีปักธงชัยในปัจจุบัน โดยจะเห็นได้จาก ในปัจจุบัน
นั้นจะมีการเพ่ิมกิจกรรมบางอย่าง เข้าไปในงานประเพณีและมีการลดกิจกรรมบางอย่างออกจาก
ประเพณี  อย่างเช่น แต่เดิมประเพณีปักธงชัยนั้นมีการจัดงานประเพณี แค่ 2วัน ไม่มีการจัดออกร้าน
ขายของ แต่ในปัจจุบันนั้นงานประเพณีปักธงชัย มีการจัดงานประเพณี 7 วัน มีการจัดพ้ืนที่ให้ออ
กร้านขายของโดยที่หน่วยงานรัฐปล่อยเช่าให้แก่ออแกไนซ์ในส่วนนี้ก็เป็นผลประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้
เข้าหน่วยงานรัฐ หรือ การแห่ขบวนธงที่เมื่อก่อนั้นไม่มีกิจกรรมนี้ แต่ปัจจุบันถูกเพ่ิมเข้าไปในงาน
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ประเพณีปักธงชัย ในส่วนนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับแนวคิดของ R.Williams (อ้าง
ถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน,2553) ที่กล่าวไวเกี่ยวกับ Recorded culture หรือ 
วัฒนธรรมที่ถูกผลิตซ้ า ว่าจะเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยส าคัญที่เรียกว่า Culture of Selective Tradition 
หรือวัฒนธรรมเลือกสรร ซึ่งวัฒนธรรมเลือกสรรนั้นจะถูกก าหนดจากหลายสิ่ง เช่น ผลประโยชน์ทาง
ชนชั้น สุนทรียะ ฯลฯ และในการที่ประเพณีปักธงชัยนั้นสามารถสืบทอดได้ในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็น
อิทธิพลมาจาก หน่วยงานภาครัฐอย่างอ าเภอ เทศบาลเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงาน
ประเพณี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาสาร เปรียบเสมือน วัฒนธรรมเลือกสรร ที่ถูกก าหนดโดย
หน่วยงานรัฐว่าจะมี กิจกรรมอะไรสืบทอดต่อ กิจกรรมอะไรที่จะถูกเพ่ิมหรือลดจากประเพณีปักธงชัย
ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ลัดดา จิตตคุตตานนท์ ศึกษาเรื่อง  การวิเคราะห์การ
สื่อสารเพื่อการด ารงอยู่และสืบทอดงานประเพณีบูชาอินทขิล  โดยผลวิจัยได้กล่าวถึง  “ผู้มีอ านาจใน
การก าหนดงานประเพณีบูชาอินทขิลในช่วงนี้คือ คณะกรรมการจัดงานประเพณีบูชาอินทรขิลอัน
ประกอบด้วย หน่วยงานจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน การด ารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของ
ประเพณีช่วงนี้ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ก าหนดงานประเพณี” ในส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบประเพณีนั้นถูกก าหนดโดยผู้มีอ านาจในการจัดงานประเพณี ซึ่งในปัจจุบันคือ 
หน่วยงานรัฐอย่างอ าเภอและเทศบาลต าบลนครไทย และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆเหล่านั้น 
บางส่วนก็ส่งผลประโยชน์ต่อผู้ก าหนดงานประเพณีขึ้น ในส่วนของสื่อในยุคปัจจุบันจะมีความเป็น
โลกาภิวัฒน์มากข้ึน ขอบเขตในการสื่อสารจะกว้างขึ้นมากกว่าในอดีต เพราะมีอิทธิพลมาจากการที่ใน
ปัจจุบันกระบวนการสื่อสารเพ่ือสืบทอดประเพณีปักธงชัยนั้น มีการใช้สื่อมวลชนและสื่ออินเทอร์เน็ต 
เข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดเรื่องราวประเพณีปักธงชัยไปสู่ชุนชนภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของกุลธิดา อู่บูรณกุล (2555)  ศึกษาเรื่อง  กระบวนการสื่อสารเพ่ือสืบทอดประเพณีถือ
ศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต โดยผลการวิจัยกล่าวถึง “ในปัจจุบัน ช่องทางการสืบทอดประเพณีถือศีลกิน
ผักแบบเก่า คือ การสื่อสารของคนในครอบครัวเริ่มลดน้อยลงไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจที่ท าให้
ผู้ใหญ่มีเวลาว่างให้กับครอบครัวน้อยลง ส่งผลให้การสื่อสารรูปแบบนี้เริ่มลดน้อยลง ในขณะที่ช่องทาง
ใหม่ เช่น สื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ ก าลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันอย่างมาก คนรุ่นใหม่
หันมารับสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับงานประเพณีผ่านเว็บไซต์ และสื่อใหม่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้นการ
สื่อสารเพ่ือสืบทอดประเพณีในปัจจุบันจึงมีลักษณะที่เน้นผู้รับสารเป็นจุดศูนย์กลาง  ซึ่งแตกต่างจาก
ในอดีตที่เน้นผู้ส่งสารเป็นตัวตั้ง แสดงว่าช่องทางใหม่ก าลังมีบทบาทต่อการสืบทอดของคนรุ่นใหม่ใน
ปัจจุบัน”  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.การวิจัยพบว่า ในปัจจุบันนั้นหน่วยงานภาครัฐอย่าง เทศบาลต าบลนครไทย มีการจัด
กิจกรรมย่อ ทอธงทอใจลงด้ายเส้นแรก เพราะมีจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ความรู้ด้านการทอ
ผ้าให้กับชาวนครไทย ซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีปักธงชัย การจัดกิจกรรมเป็น
ลักษณะการน าผู้เชี่ยวชาญมาแสดงให้กับผู้ร่วมงานได้เห็นถึงรูปแบบการทอผ้า ถ้าหากมีการลงมือ
ปฎิบัติและมีการจัดอบรมเรื่องการทอผ้าร่วมด้วยจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริม การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ความรู้
ด้านการทอผ้าให้กับชาวนครไทยรุ่นใหม่ ได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น 
 2.ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีปักธงชัยที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในยุคปัจจุบันนั้นมี
ค่อนข้างน้อยมาก โดยข้อมูลส่วนมากที่ผู้วิจัยได้จะเป็นจากตัวบุคคล ข้อมูลที่มีการบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมีค่อนข้างน้อย หากหน่วยงานรัฐจัดท าเอกสารบันทึกประวัติความเป็นมาของประเพณี
ปักธงชัยไว้ให้แก่ผู้สนใจในเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือคนรุ่นใหม่ ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสืบ
ทอดประเพณีและท าให้ประวัติความเป็นมานั้นไม่เกิดการผิดเพ้ียนขึ้นเนื่องจากมีการบันทึกไว้อย่าง
เป็นทางการ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการ
การท่องเที่ยงเชิงการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะจ านวน 247 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวมรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า ด้านข้อมูลลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคลพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.3 เพศชาย ร้อยละ 43.7  นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมี         
อายุเฉลี่ยประมาณ 32.9 ปี โดยมีอายุสูงสุด 74 ปี อายุต่ าสุด 9 ปี จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย   อยู่ในวัยท างาน นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 69.2 
มีสถานภาพสมรสเป็นโสด รองลงมามีสถานภาพสมรสแล้วร้อยละ 27.1 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมาก ร้อยละ 58.3 มีระดับการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี รองลงมาอยู่ในระดับ สูงกว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 17.4 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 31.6 ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานเอกชน 
รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 21.5 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 35.6 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน   สูงกว่า 30,000 บาท รองลงมามีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 
25.5 และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.1 อาศัย อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 33.6 รองลงมา
อยู่ในอาศัยในกรุงเทพมหานคร การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ต่อการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ พบว่านักท่องส่วนมีความพอใจในทุกด้าน ได้แก่ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ จุดท่องเที่ยว ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/ไกด์น าเที่ยว ความพึงพอใจต่อการ
เข้าถึงและสิ่ง     อ านวยความสะดวกของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะความพึงพอใจต่อการ
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จัดการบ้านพักความพึงพอใจต่อร้านอาหาร (สโมสร)และความพึงพอใจต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ศูนย์ฯอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, โครงการหลวงม่อนเงาะ, การจัดการท่องเที่ยว 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the conditions of agro-tourism 

management in the Mon Ngo Royal Project Development Center, Mae Taeng District, 
and Chiang Mai Province. (2) To study tourists' satisfaction toward the tourism 
management. The sample size used in this study was a sample of tourists who came 
to visit the Mon Ngo Royal Project Development Center 246 peoples. The tools used 
in collecting data were questionnaire Data were analyzed using descriptive statistics, 
frequency, percentage, mean, maximum, minimum, standard deviation.  
The research result that Information on basic personal characteristics Most of the 
samples were 56.3% female and 43.7% male. The average age of the sample was 
32.9 years. Maximum age was 74 years and the minimum age was 9 years. Most of 
the samples were single 69.2 %, and married were 27.1%. Most of the tourist have 
Bachelor’s degree were 58.3%, Employees were 31.6%,   Own business were 21.5% 
and higher than Bachelor’s degree were 21.5%.  Most of average monthly income 
over 30,000 baht were 35.6%, monthly income below 10,000 baht per month were 
25.5%. Most of the tourists live in Chiang Mai were 38.1%, In Bangkok were 33.6%.  
A study of tourists' satisfaction on agro-tourism management of Mon Ngo Royal 
Project Development Center, Mae Taeng District, Chiang Mai. They are satisfied in all 
aspects such as opinion about the tourist spot, Satisfaction with staff / tour guide, 
Satisfaction with accessibility and facilities of the Mon Ngo Royal Project 
Development Center, Satisfaction with housing management, Satisfaction with 
restaurants (clubs) and satisfaction with the sale of the center's products is very high 
Keywords : Satisfaction , Agro-tourism,  Mon Ngo Royal Project Development Center,  
 Agro-tourism Management 
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บทน า 
 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 โดยหม่อนเจ้าภีศเดช รัชนี 
ประธานมูลนิธิโครงการหลวง มีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปส ารวจสภาพพ้ืนที่
บริเวณบ้านม่อนเงาะ ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ด้วยการถางป่าเพ่ือท าไร่เลื่อนลอย มีการปลูกฝิ่นและ
พืชชนิดอ่ืนๆ แผนพัฒนาจึงได้ถูกก าหนดขึ้นโดยให้สอดคล้องกับ ความต้องการของชาวเขาด้วยการ
ส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทนฝิ่น และได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานเพ่ือให้ความรู้และช่วย
ผลักดันให้ชาวเขารู้จักการท าเกษตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติแม่แตงมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 17 หมู่บ้าน 451 ครัวเรือน บนพ้ืนที่ 84.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 
52,670 ไร่ ประชากรประกอบด้วยคนพ้ืนเมืองและเผ่าม้ง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลับซับซ้อน ที่
ราบมีน้อย สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 700-1,425 เมตร(ทรรศนะ, 2554) การท่องเที่ยวของศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะนั้น เกิดจากการหารือโดยตัวแทนโครงการหลวง ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน ตัวแทนชาวบ้าน และ
ผู้เกี่ยวข้องในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่อนเงาะ ที่ประชุมได้มีการน าเสนอข้อมูลว่าบ้านม่อน
เงาะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีความ
พร้อมของคณะท างานในพ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งผู้น า
ชุมชนทุกหมู่บ้าน ดังนั้นจึงได้ข้อสรุปว่าชุมชนบ้านม่อนเงาะมีความต้องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และมีความตั้งใจที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2552  

จากข้อมูลข้างต้นจึงท าให้ผู้ท าวิจัย สนใจที่จะศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรใน
พ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ เนื่องด้วยโดยส่วนตัวผู้ท าวิจัยได้อยู่ในส่วนหนึ่งของ
กระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรและได้เห็นการพัฒนาของการท่องเที่ยวว่ามีการ
พัฒนาที่ล่าช้าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการหลวงแห่งอ่ืนที่ก่อตั้งใกล้เคียงกันโดยสังเกตจากจ านวน
นักท่องเที่ยว จึงเกิดข้อสงสัยขึ้นอีกทั้งประกอบกับผู้บังคับบัญชาได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของศูนย์ไม่น้อยไปกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ จึงต้องการหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ศูนย์ให้ไปในทิศทางท่ีถูกต้องตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และต้องการทราบถึงปัญหาหรือ
ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือน าไปปรับปรุงแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมท่องเที่ยวของ
ศูนย์ อีกทั้งยังจะน าไปประกอบในการของบประมาณสนับสนุนจากต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ 

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร

ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จ านวน 247 คน และกลุ่มผู้น าชุมชน เกษตรกร และ
เจ้าหน้าที่ จ านวน 75 คน โดยแบ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ใช้กับ ผู้น าชุมชน เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ 
ส าหรับการวิเคราะห์ SWOT Analysis และแบบสอบถามใช้กับ นักท่องเที่ยว เพ่ือศึกษาพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว โดยการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการ
ท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด 
ค่าสูงสุด วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis และความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวใน ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อน
เงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ท ากาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ให้น้ าหนักความส าคัญแบบ 
Likert Scale  
 
กรอบแนวคิดวิจัย 
วิเคราะห์แนวทางการจัดการจากองค์ประกอบหลักการการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

1. สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ 
2. ได้รับความรู้    1. สภาพการจัดการ 
3. กระบวนการมีส่วนร่วม   2. ความพึงพอใจ 
4. กระจายรายได้ 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     การศึกษาครั้งนี้สามารถน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อีกท้ังยังสามารถน าไปปรับใช้ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม 
 1.1 เพศของนักท่องเที่ยว  

จากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.3 เพศชาย
ร้อยละ 43.7   
 1.2 อายุของนักท่องเที่ยว 
 จากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยประมาณ 32.9 ปี โดยมีอายุสูงสุด 
74 ปี อายุต่ าสุด 9 ปี โดยนักท่องเที่ยวมีอายุเฉลี่ย 44.1 มีอายุ 22-34 ปี รองลงมามีอายุ 35-48 ปี 
อายุต่ ากว่า 22 ปี 49-62 ปี และ มากกว่า 63 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.5, 15.8, 10.5 และ 2.0 
ตามล าดับจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวมีอายุเฉลี่ยอยู่ในวัยท างาน 

1.3 สถานภาพสมรสของนักท่องเที่ยว 
 จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 69.2 มีสถานภาพสมรสเป็น
โสด รองลงมามีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 27.1 และร้อยละ 3.6 มีสถานภาพอย่าร้าง/หม้าย
ตามล าดับ  
 1.4 ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยว 
 จากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 58.3 มีระดับการศึกษาใน 
ระดับปริญญาตรี รองลงมาอยู่ ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี มัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลาย 
ประถมศึกษา ปวส. และปวช. คิดเป็นร้อยละ 17.4, 8.1, 5.7, 4.5, 3.6 และ2.6 ตามล าดับ 

1.5 อาชีพของนักท่องเที่ยว 
 จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 31.6 ประกอบอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานเอกชน รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทั่วไป และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 21.5, 21.1, 14.2, 8.1 และ3.6 ตามล าดับ 
 1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยว 
 จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 35.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สูงกว่า 30,000 บาท รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท 10,000 -20,000 บาท 
และ20,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.5, 20.2 และ18.6 ตามล าดับ 
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1.7 ที่อยู่อาศัยของนักท่องเที่ยว 
 จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.1 อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ 
รองลงมาอยู่ในอาศัยในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 33.6 และ28.3 ตามล าดับ 
 1.8 สื่อที่ท าให้นักท่องเที่ยวรู้จักศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ 
 จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลจากเพ่ือน หรือการบอกต่อสูงที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 52.1 รองลงมาคือจากเฟสบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 19.6 เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 13.9 โทรทัศน์ คิดเป็น
ร้อยละ 7.0 วารสาร คิดเป็นร้อยละ 3.2 สื่อช่องทางอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3.2 แผ่นพับคิดเป็นร้อยละ 
1.0 ตามล าดับ 
 1.9 สถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ 
 จาการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมส านักงานศูนย์ฯม่อนเงาะมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 30.8 รองลงมาคือจุดชมวิวยอดดอยม่อนเงาะ คิดเป็นร้อยละ 23.4 ไร่ชาลุงเดช คิดเป็นร้อยละ 
20.4 แปลงซิมบิเดียม 17.2 แปลงฟักทองเข้าแถว 5.4 และสถานที่อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.8  
 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยงเชิงการเกษตร
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ าเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 
 2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดท่องเที่ยว 
 จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน โดยด้านมี
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ มากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ย 3.94 
คะแนน รองลงมาคือ มีการดูแลรักษาความสะอาดตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้สะอาดอยู่เสมอมี
คะแนนเฉลี่ย 3.87 มีการจัดตกแต่งสถานที่ได้อย่างสวยงาม มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 คะแนน จัดท าแผนที่
ภายในศูนย์ฯ เพื่อความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.66 คะแนน ในแต่ละจุดท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถได้รับความรู้จากจุดท่องเที่ยวนั้น มีคะแนน
เฉลี่ย 3.59 คะแนน และจัดท าป้ายชื่อจุดท่องเที่ยวไว้อย่างชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ย 3.59 ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดท่องเที่ยว 
 

ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจ  

มากที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

X  S.D แปล
ผล 

1. มีเจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัสถานที่
ท่องเที่ยว  

72 
(29.1) 

104 
(42.1) 

57 
(23.1) 

11 
(4.5) 

3 
(1.2) 

3.94 0.90 มาก 

2. มีการดูแลรักษาความสะอาดตามจุด
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้สะอาดอยูเ่สมอ 

55 
(22.3) 

113 
(45.7) 

71 
(28.7) 

8 
(3.2) 

- 3.87 0.79 มาก 

3. มีการจัดตกแต่งสถานท่ีได้อย่างสวยงาม 50 
(20.2) 

99 
(40.1) 

87 
(35.2) 

11 
(4.5) 

- 3.76 0.82 มาก 

4. จัดท าแผนที่ภายในศูนย์ฯ เพื่อความ
สะดวกส าหรบันักท่องเที่ยว 

45 
(18.2) 

104 
(42.1) 

74 
(30.0) 

18 
(7.3) 

6 
(2.4) 

3.66 0.93 มาก 

5. จัดท าป้ายชื่อจุดท่องเที่ยวไว้อยา่งชัดเจน 39 
(15.8) 

97 
(39.3) 

87 
(35.2) 

18 
(7.3) 

6 
(2.4) 

3.59 0.92 มาก 

6. นักท่องเที่ยวได้รับความรู้จากจดุ
ท่องเที่ยวนั้น  

38 
(15.4) 

89 
(36.0) 

102 
(41.3) 

17 
(6.9) 

1 
(0.4) 

3.59 0.85 มาก 

      3.73 0.68 มาก 

  
 2.2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/ไกด์น าเที่ยว 
 จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน โดย
นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/ไกด์น าเที่ยวสุภาพ และมีมารยาทที่ดีมากที่สุด มี
คะแนนเฉลี่ย 4.17 คะแนนรองลงมาคือเจ้าหน้าที่/ไกด์น าเที่ยวมีความเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว มี
คะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน จ านวนเจ้าหน้าที่/ไกด์น าเที่ยวสามารถตอบค าถาม และให้ค าแนะน าแก่
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00คะแนน และ เจ้าหน้าที่/ไกด์น าเที่ยวสามารถสื่อ
ความหมายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 คะแนน ตามล าดับ (ตาราง
ที่ 2) 
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ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/ไกด์น าเที่ยว 
ข้อความ ระดับความพึงพอใจ  

X  

 
S.D 

 
แปลผล มากที่สุด 

( 5 ) 
มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 
) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

1. เจ้าหน้าที่/ไกด์น าเที่ยว
สุภาพ และมีมารยาทท่ีด ี

108 
(43.7) 

79 
(32.0) 

55 
(22.3) 

5 
(2.0) 

- 4.17 0.84 
 

มาก 

2. เจ้าหน้าท่ี/ไกด์น าเที่ยวมี
ความเป็นกันเองกับ
นักท่องเที่ยว 

97 
(39.3) 

90 
(36.4) 

54 
(21.9) 

6 
(2.4) 

- 4.13 
 

0.83 มาก 

3. จ านวนเจ้าหน้าที่/ไกด์น า
เที่ยวสามารถตอบค าถาม 
และให้ค าแนะน าแก่
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างด ี

86 
(34.8) 

88 
(35.6) 

62 
(25.1) 

10 
(4.0) 

1 
(0.4) 

4.00 0.89 
 

มาก 

4. เจ้าหน้าท่ี/ไกด์น าเที่ยว
สามารถสื่อความหมาย 
ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้
อย่างชัดเจน 

76  
(30.8) 

101 
(40.9) 

62 
(25.1) 

8 
(3.2) 

- 3.99 
 

0.83 มาก 

      4.07 0.78 มาก 

 
2.3 ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงและสิ่งอ านวยความสะดวกของศูนย์พัฒนาโครงการ

หลวงม่อนเงาะ 
 จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน ความพึง
พอใจในภาพรวมต่อการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ และความเพียงพอของสถานที่
จอดรถมีความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 คะแนน รองลงมาคือความปลอดภัยในการเข้า
ชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 คะแนน ความสะดวกในการเดินทางมายังศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงม่อนเงาะ มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 คะแนน ความเพียงพอของสิ่งรองรับขยะ มีคะแนน
เฉลี่ย 3.65 คะแนน และความเพียงพอและความสะอาดของห้องสุขา มีคะแนนเฉลี่ย 3.52 คะแนน 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงและสิ่งอ านวยความสะดวกของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ม่อนเงาะ 

ข้อความ ระดับความพึงพอใจ  

X  

 
S.D 

 
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
การท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงม่อนเงาะ 

84 
(34.0) 

116 
(47.0) 

45 
(18.2) 

1 
(0.4) 

- 4.15 0.72 มาก 

2. ความเพียงพอของสถานท่ีจอด
รถ 

53 
(21.5) 

94 
(38.1) 

80 
(32.4) 

16 
(6.5) 

3 
(1.2) 

4.15 0.72 มาก 

3. ความปลอดภยัในการเข้าชม
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

51 
(20.6) 

106 
(42.9) 

85 
(34.4) 

4 
(1.6) 

- 3.83  0.77 มาก 

4. ความสะดวกในการเดินทาง
มายังศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ม่อนเงาะ 

54 
(21.9) 

94 
(38.1) 

84 
(34.0) 

14 
(5.7) 

- 3.76 0.86 มาก 

5. ความเพียงพอของสิ่งรองรับ
ขยะ 

47 
(19.0) 

92 
(37.2) 

82 
(33.2) 

23 
(9.3) 

2 
(0.8) 

3.65 0.92 มาก 

6. ความเพียงพอและความสะอาด
ของห้องสุขา 

40 
(16.2) 

76 
(30.8) 

104 
(42.1) 

23 
(9.3) 

3 
(1.2) 

3.52 0.92 มาก 

      3.84 0.67 มาก 

  
 2.4 ความพึงพอใจต่อการจัดการบ้านพัก 
 จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน โดย
นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจด้านความสะดวกในการติดต่อจองบ้านพักล่วงหน้ามากที่สุด มี
คะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนนรองลงมาคือ มีการตกแต่งสถานที่รอบ ๆบริเวณบ้านพักได้อย่างสวยงาม
และน่าเข้าพักมีคะแนนเฉลี่ย 3.81คะแนน ภายในบ้านพักท าความสะอาดเรียบร้อยและพร้อมที่จะเข้า
พักได้ตลอดเวลา มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 คะแนน อุปกรณ์ภายในบ้านพักมีความสะดวกและพร้อมที่จะ
ใช้งานได้ตลอดเวลา มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 คะแนน ภายในบ้านพักมีการประดับตกแต่งสวยงาม มีคะแนนเฉลี่ย 
3.58 และ     จ านวนบ้านพักสามารถรองรับกับจ านวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักได้อย่างเพียงพอ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.51 คะแนน ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจต่อการจัดการบ้านพัก 
ข้อความ ระดับความพึงพอใจ  

X  

 
S.D 

 
แปล
ผล 

มากที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

1. ความสะดวกในการติดต่อ
จองบ้านพักล่วงหน้า 

67 
(27.1) 

94 
(38.0) 

72 
 (29.2) 

8 
 (3. 3) 

6 
(2.4) 

3.90 0.88 มาก 

2. มีการตกแต่งสถานท่ีรอบ 
บริเวณบา้นพักได้อยา่งสวยงาม
และน่าเข้าพัก 

56 
(22.7) 

94 
(38.0) 

83 
 (33.6) 

11 
(4.5) 

3 
(1.2) 

3.81 0.82 มาก 

3. ภายในบ้านพักท าความ
สะอาดเรียบร้อยและพร้อมที่จะ
เข้าพักได้ตลอดเวลา 

44 
 (17.8) 

108 
(43.7) 

88 
(35. 7) 

4 
 (1.6) 

3 
(1.2) 

3.79 0.72 มาก 

4. อุปกรณ์ภายในบ้านพักมี
พร้อมท่ีจะใช้งานได้ตลอดเวลา 

47 
(19. 1) 

103 
(41.7) 

86 
(34.8) 

7  
(2.8) 

4 
 (1.6) 

3.78 0.78 มาก 

5. ภายในบ้านพักมีการประดับ
ตกแต่งสวยงาม 

40 
 (16.2) 

79 
(32.0) 

109 
(44.1) 

15 
(6.1) 

4 
 (1.6) 

3.58 0.83 มาก 

6. จ านวนบ้านพักสามารถ
รองรับกับจ านวนของ
นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาพักได ้

47 
(19. 1) 

72 
(29.2) 

86 
(34.8) 

37 
(14.9) 

5 
(2.0) 

3.51 0.99 มาก 

      3.73 0.69 มาก 

  
2.5 ความพึงพอใจต่อร้านอาหาร (สโมสร) 

 จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน โดยด้านการ
บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับมีความเหมาะสม สุภาพเรียบร้อย และเป็นกันเองมีคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.42 คะแนน รองลงมาคืออาหารอร่อย และสะอาด มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 
คะแนน และรสชาติของอาหาร และเครื่องดื่มมีความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน ในด้าน
ร้านอาหาร (สโมสร) ท าความสะอาดรอบ ๆ บริเวณ ได้สะอาดเรียบร้อย มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน 
ร้านอาหาร (สโมสร) สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอ มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 คะแนน และ 
พนักงานบริการในร้านอาหารมีเพียงพอ มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 คะแนนตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจต่อร้านอาหาร (สโมสร) 
ข้อความ ระดับความพึงพอใจ  

X  

 
S.D 

 
แปลผล มากที่สุด 

( 5 ) 
มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

1. การบริการของเจ้าหนา้ที่ฝ่าย
ต้อนรับมีความเหมาะสม สภุาพ
เรียบร้อย และเป็นกันเอง 

124 
(50.2) 

103 
(41.7) 

20 
(8.1) 

- - 4.42 0.64 มาก 

2. อาหารอร่อย และสะอาด 113 
(45.7) 

102 
(41.3) 

29 
(11.7) 

2 
(0.8) 

1 
(0.4) 

4.31 0.74 มาก 

3. รสชาติของอาหาร และเครื่องดืม่มี
ความเหมาะสม 

110 
(44.5) 

102 
(41.3) 

28 
(11.3) 

6 
(2.4) 

1 
(0.4) 

4.27 0.79 มาก 

4. ร้านอาหาร (สโมสร) ท าความ
สะอาดรอบ ๆ บริเวณ ได้สะอาด
เรียบร้อย 

93 
(37.7) 

111 
(44.9) 

38 
(15.4) 

5 
(2.0) 

- 4.18 0.76 มาก 

5. ร้านอาหาร (สโมสร) สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอ 

91 
(36.8) 

109 
(44.1) 

45 
(18.2) 

2 
(0.8) 

- 4.17 
 

0.75 มาก 

6. พนักงานบริการในร้านอาหารมี
เพียงพอ 

99 
(40.1) 

92 
(37.2) 

44 
(17.8) 

11 
(4.5) 

1 
(0.4) 

4.12 0.88 มาก 

      4.25 0.65 มาก 

 
 2.6 ความพึงพอใจต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ 
 จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน โดย
ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายมีคุณภาพมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 คะแนนรองลงมาคือ ราคาที่จ าหน่ายมี
ความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 คะแนน ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายมีเพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจ าหน่ายภายในร้านค้า มีคะแนนเฉลี่ย 3.43 
คะแนน ตามล าดับ (ตารางท่ี 6) 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ 
ข้อความ ระดับความพึงพอใจ  

X  

 
S.D 

 
แปลผล มากที่สุด 

( 5 ) 
มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

1. ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายมี
คุณภาพ 

55 
(22.3) 

109 
(44.1) 

68 
(27.5) 

8 
(3.2) 

- 3.88 0.79 มาก 

2. ราคาที่จ าหน่ายมีความ
เหมาะสม 

46 
(18.6) 

108 
(43.7) 

77 
(31.2) 

9 
(3.6) 

- 3.79 0.79 มาก 

3. ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายมี
เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า 

45 
(18.2) 

90 
(36.4) 

71 
(28.7) 

25 
(10.1) 

9 
(3.6) 

3.57 1.03 มาก 

4. มีผลิตภณัฑ์ที่
หลากหลายจ าหนา่ย
ภายในร้านค้า 

38 
(15.4) 

67 
(27.1) 

102 
(41.3) 

26 
(10.5) 

7 
(2.8) 

3.43 0.98 มาก 

      3.67 0.80 มาก 

 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 
 ด้านข้อมูลลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคลพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 56.3 เพศชาย ร้อยละ 43.7  นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยประมาณ 32.9 ปี โดยมี
อายุสูงสุด 74 ปี อายุต่ าสุด 9 ปีจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ในวัย
ท างาน นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 69.2 มีสถานภาพสมรสเป็นโสด รองลงมามี
สถานภาพสมรสแล้วร้อยละ 27.1 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 58.3 มีระดับการศึกษา
ใน ระดับปริญญาตรี รองลงมาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 17.4 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมาก ร้อยละ 31.6 ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานเอกชน รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
ร้อยละ 21.5 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 35.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 30,000 
บาท รองลงมามีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 25.5 และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ร้อยละ 
38.1 อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 33.6 รองลงมาอยู่ในอาศัยในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 
28.3  

ด้านการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  พบว่า
นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลจากเพ่ือน หรือการบอกต่อสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.4 รองลงมาคือจาก
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เฟสบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 25.1 และจากเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 17.8 โทรทัศน์ ตามล าดับและพบว่า
นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมส านักงานศูนย์ฯม่อนเงาะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมาคือจุดชม
วิวยอดดอยม่อนเงาะ คิดเป็นร้อยละ 23.4 และไร่ชาลุงเดช คิดเป็นร้อยละ 20.4 ตามล าดับ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดท่องเที่ยว 
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก

ในทุกด้าน โดยด้านมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าเก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ มากที่สุดมี
คะแนนเฉลี่ย 3.94 คะแนน รองลงมาคือ มีการดูแลรักษาความสะอาดตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้
สะอาดอยู่เสมอมีคะแนนเฉลี่ย 3.87 และมีการจัดตกแต่งสถานที่ได้อย่างสวยงาม มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 
คะแนนตามล าดับ 

ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/ไกด์น าเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากในทุกด้าน โดยนักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/ไกด์น าเที่ยวสุภาพ และมี
มารยาทที่ดีมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 คะแนนรองลงมาคือเจ้าหน้าที่/ไกด์น าเที่ยวมีความเป็น
กันเองกับนักท่องเที่ยว มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน และจ านวนเจ้าหน้าที่/ไกด์น าเที่ยวสามารถตอบ
ค าถาม และให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00คะแนน ตามล าดับ  

ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าถึงและสิ่งอ านวยความสะดวกของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ม่อนเงาะจากการ พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน ความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ และความเพียงพอของสถานที่จอดรถมี
ความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 คะแนน รองลงมาคือความปลอดภัยในการเข้าชมแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 คะแนน และความสะดวกในการเดินทางมายังศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงม่อนเงาะ มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 ตามล าดับ  

ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการบ้านพักพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับ
มากในทุกด้าน โดยนักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจด้านความสะดวกในการติดต่อจองบ้านพัก
ล่วงหน้ามากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนนรองลงมาคือ มีการตกแต่งสถานที่รอบ ๆบริเวณ
บ้านพักได้อย่างสวยงามและน่าเข้าพักมีคะแนนเฉลี่ย 3.81คะแนน และภายในบ้านพักท าความสะอาด
เรียบร้อยและพร้อมที่จะเข้าพักได้ตลอดเวลา มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 ตามล าดับ  

ด้านความพึงพอใจต่อร้านอาหาร (สโมสร) พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับ
มากในทุกด้าน โดยด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับมีความเหมาะสม สุภาพเรียบร้อย และ
เป็นกันเองมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.42 คะแนน รองลงมาคืออาหารอร่อย และ
สะอาด มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนน และรสชาติของอาหาร และเครื่องดื่มมีความเหมาะสม มี
คะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน ตามล าดับ 
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ด้านความพึงพอใจต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯจากพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความ
พึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน โดยผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายมีคุณภาพมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 
คะแนนรองลงมาคือ ราคาที่จ าหน่ายมีความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 คะแนน และผลิตภัณฑ์ที่
จ าหน่ายมีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 ตามล าดับ  
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

จากการตอบข้อมูลส่วนของปัญหาและข้อเสนอแนะ จากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
การเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้มีการให้ความเห็น
ต่างๆกันในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี อยากให้มีการเพ่ิมเติมในบางส่วนเช่น อยากให้มีที่ส าหรับถ่ายรูป กิจกรรมให้มากขึ้นและ
อยากให้มีแหล่งท่องเที่ยวมากข้ึน ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/ไกด์น าเท่ียวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นคือชื่นชมต่อต่อเจ้าหน้าที่/ไกด์น าเที่ยวไปในทิศทางที่ดี ในด้านของการดูแลเอาใจใส่ มี
อัธยาศัยดีมาก ยิ้มแย้มดีมาก ในด้านความพึงพอใจต่อการเข้าถึงและสิ่งอ านวยความสะดวกของศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะนักท่องเที่ยวอยากให้มีการท าป้ายบอกทางส าหรับเดินทางมาท่องเที่ยว
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและควรมีตลอดทาง มีคู่มือแนะน าส าหรับนักท่องเที่ยว มีการโฆษณาส าหรับ
การท่องเที่ยวมากขึ้น มีตลาดซื้อขายสินค้าพ้ืนเมืองในบริเวณใกล้ที่พัก ในส่วนของสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในบ้านพักนักท่องเที่ยวแนะน าว่าอยากให้มีการปรับปรุงในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น มีราวส าหรับตากผ้า ห้องอาบน้ า โถปัสสาวะ และถังขยะ ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการ
บ้านพักนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แนะน าว่าอยากให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกสบายเพ่ิมมากขึ้น เช่น มี
โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องท าน้ าอุ่น และมีสวนดอกไม้เพ่ือเพ่ิมความสวยงามมากขึ้น 
ด้านความพึงพอใจต่อร้านอาหาร (สโมสร)นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชมไปในทิศทางเดียวกันคืออาหาร
มีรสชาติอร่อยและสะอาด และมีการแนะน าว่าอยากให้มีอาหารพ้ืนบ้านเป็นสมุนไพรกินเพ่ิมเติมด้วย 
ด้านความพึงพอใจต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่ นักท่องเที่ยวแนะน าว่าอยากให้มีการจัดนิทรรศการผลงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีการขายสินค้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่ และชาวบ้านในพื้นที่เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้เห็นแก่นักท่องเที่ยว และของที่ระลึก เช่น
โปสการ์ดสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือจัดจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรของ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นการศึกษาถึงลักษณะข้อมูลทั่วไปของ
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นักท่องเที่ยวเชิงเกษตร และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว 
ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

ลักษณะข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีการระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้รับ

ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่ จากเพ่ือนหรือการบอกต่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธนกฤต, 2559) ที่ได้ท าการศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานธารเสด็จ-เกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ว่านักท่อง
เที่ยงที่มาเที่ยวส่วนใหญ่นั้นได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากเพ่ือนและการบอกต่อมากที่สุด ซึ่ง
เหตุผลนั้นอาจมากจากการที่ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ไม่ได้มีการ
เน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากนักจึงไม่ได้มีการโฆษณาในช่องทางต่างๆเพ่ือให้ได้รับข่าวสารมากนัก 
ดังนั้นจึงเน้นจากการบอกต่อของนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวก่อนแล้ว ไปแนะน ากับนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ใหม่ที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และทางศูนย์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว และความพร้อมของ
ปัจจัยหลายด้าน เช่น กิจกรรม เส้นทางการเดินทางที่มีความล าบาก ที่จะท าเป็นสถานที่ส าหรับ
นักท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ 

 
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรของศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงม่อนเงาะ อ าเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 
 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงม่อนเงาะ อ าเภอ     แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ด้านที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจมากที่สุดคือความพึงพอใจต่อร้านอาหาร (สโมสร) อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/ไกด์น าเที่ยว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ(สุวิทย์, 2558) ที่ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร: กรณีศึกษาไร่องุ่น มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พบว่านักท่องเที่ยวนั้นมีความพึง
พอใจต่อด้านเจ้าหน้าที่พนักงานอยู่ในระดับมาก คือเจ้าหน้าที่พนักงานมีอัธยาศัยที่ดีและเหมาะสม 
และเจ้าหน้าที่พนักงานให้ค าแนะน าตอบข้อซักถามได้ดี ส่วนความคิดเห็นที่ได้คะแนนน้อยสุดคือด้าน
ความพึงพอใจต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีการด าเนินการในรูปแบบของการท่องเที่ยวน้อย และ
สินค้าส าหรับจัดจ าหน่ายเป็นของที่ระลึกจึงมีน้อย และมีส่วนของพ้ืนที่จัดจ าหน่ายจึงมีน้อยตามไป 
ประกอบกับยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางศูนย์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลิตภัณฑ์บริการ คือ ความพึงพอใจของผู้ที่รับ
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บริการ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับการบริการที่มีคุณภาพและระดับการให้บริการตรงไปตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ ด้วยผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯส าหรับจัดจ าหน่ายเป็นของที่ระลึกจึงมีน้อยอาจท า
ให้ได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงท าให้ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวน้อย
ตาม 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้ข้อเสนอแนะส าคัญต่อการปรับปรุง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มี
การสรุปไว้ดังต่อไปนี้ 

1. จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็น และความต้องการมาท่องเที่ยว
ไปในทิศทางที่ดีต่อการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมสนับสนุนในส่วนของการท่องเที่ยวของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมมากข้ึน  

2. ในด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมสินค้าที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และมีความ
ทรงจ าที่ดีมากขึ้นจากการมาท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ เช่นของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ หรือรูปถ่ายบรรยากาศของการท่องเที่ยว 

3. ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ควรมีการปรับปรุง
สิ่งอ านวยสะดวกขั้นพ้ืนฐานให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทางที่สามารถเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มี
โทรทัศน์ ตู้เย็น ราวส าหรับตากผ้า เพ่ือเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มา
ท่องเที่ยวแล้ว และเกิดอยากกลับมาท่องเที่ยวอีก ในครั้งต่อๆไป 

4. ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ควรมีการร่วมมือ
กับเกษตรกรใกล้เคียงเพ่ือให้เกิดการร่วมมือกัน ส าหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น มีการจัด
นิทรรศการของท้องถิ่น มีการน าอาหารของท้องถิ่นมาประกอบในรายการอาหาร มีการส่งเสริมการ
ขายสินค้าจากชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเพ่ือนเป็นของที่ระลึก 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการท าการวิชัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อน ามาประกอบการวิจัย เพ่ือให้
สามารถน ามาปรับใช้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้
ใกล้เคียงยิ่งขึ้น 
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2. ให้มีการเก็บข้อมูลในประเด็นอ่ืนๆเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมที่สามารถน ามา
วิเคราะห์ในบางประเด็นที่ยังไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติม 

3. ให้มีการทดสอบหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยว และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังคุณภาพการให้บริการ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลอ าเภอของรัฐ 
ในจังหวัดสงขลาเพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการให้บริการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลอ าเภอของรัฐ ในจังหวัดสงขลา และ
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ ตาม
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลากลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาหลังคลอดที่
เข้ารับบริการในโรงพยาบาลอ าเภอของรัฐ แผนกแพทย์แผนไทย จังหวัดสงขลา จ านวน 13 แห่ง  
จ านวน 324 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test)   และการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Paired t-test) 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมหลังคลอดมีผลต่อระดับความคาดหวังและการรับรู้
ต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: ความคาดหวัง การรับรู้บริการ แพทย์แผนไทย สงขลา 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to compare the expected service quality. By 
personal factors and behavior of postpartum women receiving services in the 
hospital district government in Songkhla province. To compare the perceived service 
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quality. By personal factors and behavior of postpartum women receiving services in 
the hospital district government in Songkhla province and to compare the difference 
between expectation and perception of service quality. According to 
medicine.Medicine Thai of postpartum mothers in Songkhla province. The samples 
postpartum mothers who underwent hospital service district of the state. 
Department of Medicine, Songkhla, Thailand, 13 of the 324 people who were 
selected by convenience sampling. The instrument used for data collection was a 
questionnaire. The statistics used for data analysis Frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation,  F-test  and Paired t-test. The results showed that personal 
factors and behaviors after birth affect the level of expectations and perceived 
quality of service as traditional medicine of Thailand postpartum mothers. Songkhla 
statistically significant at the 0.05 level. 
Keywords: Expectations, Perception, Service, Thai traditional medicine, Songkhla 
 
บทน า 
 ในยุคโลกาภิวัฒน์สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งระบบการบริการทางด้านสาธารณสุขหรือการดูแลสุขภาพ
ทางด้านการแพทย์ เริ่มเข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านการรักษา เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด โดยการดูแลมารดาหลังคลอดตาม
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ถือเป็นการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน
ด้านการแพทย์แผนดั้งเดิม (Traditional Medicine) ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนดั้งเดิม
ขององค์การอนามัยโลก  (World Health Organization ; WHO) พ.ศ. 2557 - 2566 เมื่อองค์การ
อนามัยโลกได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือกระตุ้นให้มีการน าการแพทย์ดั้งเดิมเข้ามาใช้ ท าให้ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกเกิดความตื่นตัวและให้ความส าคัญกับการแพทย์ดั้งเดิมมากข้ึน  จึงถือเป็นการพลิกฟ้ืนให้
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทยกลับมามีบทบาทที่ส าคัญในการดูแลสุขภาพ
ของคนไทย  (คณะอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท. 
2555 : 51) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุขของประเทศไทยที่ให้ความสนใจในการใช้การแพทย์ดั้งเดิม นั้นหมายถึงการแพทย์แผนไทย 
(Thai Traditional Medicine) มาใช้ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการรักษาโรค ซึ่ง
ภาครัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ให้การสนับสนุนโดยได้ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 4 จนถึงฉบับปัจจุบัน (ธีรยา นิยมศิลป์. 2555 : 187) โดยได้แสดงให้เห็นจาก
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การพัฒนางานทางด้านการแพทย์แผนไทย ในส่วนของการดูแลมารดาหลังคลอดของภาครัฐบาลและ
กระทรวงสาธารสุข รวมกับส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้น างานทางด้านการแพทย์แผนไทย
เข้าสู่ระบบบริการ โดยเริ่มต้นนโยบายปลายปี พ.ศ. 2554 เรียกว่า การฟ้ืนฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด
ด้วยการแพทย์แผนไทย (ละเอียด แจ่มจันทร์. 2557 : 199) ปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ 
ในเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์เข้ามามีบทบาท แต่อย่างไรก็ตามการตั้งครรภ์ก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ทั้งที่พร้อมและไม่พร้อมของสตรีตั้งครรภ์ จากการรายงานองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization ; WHO) ในปี พ.ศ. 2551 ระบุว่า การคลอดบุตรของผู้หญิงในช่วงอายุ 15-19 ปี มี
จ านวนประมาณ 16 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของการคลอดบุตรทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
95) ของการคลอดบุตร จากแม่ในช่วงอายุนี้อยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ าตามเกณฑ์
ของธนาคารโลก โดยการคลอดบุตรจากแม่วัยรุ่นในประเทศดังกล่าวมีอัตราที่สูงกว่าการคลอดบุตร
จากแม่วัยรุ่น ในประเทศที่มีรายได้สูงประมาณ 2-5 เท่า ส าหรับในประเทศไทยเว็บไซต์ของ
หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์และไทยรัฐออนไลน์ ระบุว่า อัตราการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นไทยสูงเป็นอันดับ
ที่หนึ่งของทวีปเอเชียและเป็นอันดับที่สองของโลก เป็นรองเพียง ประเทศในแอฟริกา เป็นต้น (ศรีเพ็ญ 
ตันติ-เวสสและคณะ. 2556 : 21) 
 การดูแลมารดาหลังคลอด ถือเป็นการท าเวชปฏิบัติด้วยศาสตร์และศิลป์ของการแพทย์แผน
ไทยสาขาผดุงครรภ์ไทย โดยให้ความส าคัญกับมารดาหลังคลอดเป็นหลัก (สถาบันการแพทย์แผนไทย. 
2556 : 1) ซึ่งวิกฤตการณ์ส าคัญที่สุดในกระบวนการปรับตัวด้านสุขภาพของสตรีที่เป็นมารดาคือ 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพหลังคลอด ในระยะหลังคลอดนี้มารดาต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ บทบาทดังกล่าวต้องการการปรับตัวและตัดสินใจที่ดี เพ่ือเลือก
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง (สถาบันการแพทย์แผนไทย. 2552 : 152) ในสมัยอดีตการดูแลมารดาหลังคลอด
เป็นภูมิปัญญาของการแพทย์แผนไทยที่บรรพบุรุษได้สั่งสม ธ ารงรักษาและถ่ายทอดวิธีปฏิบัติสืบทอด
ต่อกันมา ซึ่งในแต่ละภาคมีความเชื่อแตกต่างกันออกไป พบว่าในภาคใต้โต๊ะบีแดมีบทบาทส าคัญใน
การเตรียมตัวให้แม่คลอดง่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมารดาส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติตามความเชื่อเรื่อง
การใช้ความร้อนหลังคลอด ภาคเหนือเชื่อว่าการไม่ท าตามข้อห้ามในการปฏิบัติหลังคลอดจะส่งผลต่อ
สุขภาพไปตลอดชีวิต โดยสตรีในชนบทปฏิบัติตามความเชื่อมากกว่าในเขตเมือง และภาคกลางมีการ
ดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยความช่วยเหลือของญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวและหมอพ้ืนบ้าน โดย
เรียกรวมว่าการอยู่ไฟ เป็นการใช้สมุนไพรหลายๆ ชนิด มีการงดอาหารแสลง บริโภคอาหารบ ารุง
น้ านม บ ารุงโลหิต และมีการประกอบพิธีกรรมตามวัฒนธรรมในบางท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือช่วยฟ้ืนฟู
สุขภาพของมารดาหลังคลอดให้คืนสู่สภาพปกติ ช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนดี กล้ามเนื้อและร่างกาย
โดยทั่วไปผ่อนคลาย พักผ่อนได้ดี มีความรู้สึกสดชื่น เคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกขึ้น ลดอาการปวด
ท้องน้อยและอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ป้องกันหรือลดการเกิดตะคริว ช่วยขับ
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น้ าคาวปลา ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น บรรเทาอาการท้องผูก ช่วยเพ่ิมน้ านมและท าให้น้ านมไหล
สะดวกขึ้น ผิวพรรณดี และมีความพร้อมในการดูแลบุตร (สถาบันการแพทย์แผนไทย. 2556 : 1 ; 
ละเอียด แจ่มจันทร์. 2557 : 195 ; เอ้ือมพร สุวรรณไตรย์. 2557 : 144) และในสภาวะสถานการณ์
ทางสังคมที่เร่งรีบ มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน และระบบข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ท าให้ประชากรมี
ความต้องการในด้านสุขภาพ คุณภาพด้านการบริการ และการรักษาพยาบาลที่ดีมากขึ้น ถือว่าเป็น
ปัจจัยที่ผู้รับบริการมีส่วนในการเลือกตัดสินใจรับบริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการให้บริการ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทั้งสิ้น ผู้รับบริการ และผู้ประกอบวิชาชีพต่างก็มีความต้องการและความ
คาดหวังบริการที่มีคุณภาพที่ดี องค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพจึงมีความตื่นตัวในการปรับปรุงคุณภาพ
และความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งถ้าองค์กรหรือหน่วยงานใด ไม่ได้ใส่ใจในการปรับปรุง และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือตอบสนองไม่ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ ก็
ย่อมจะส่งผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร การที่รับทราบความต้องการหรือความ
คาดหวังของผู้รับบริการ และน าสิ่งที่ได้มาพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนั้นย่อมได้เปรียบทาง
การตลาด ดังนั้นความคาดหวังจากการมารับบริการนอกเหนือจากการหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ยังมี
ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ส าคัญของโรงพยาบาลที่จะต้องพัฒนา เพ่ือ
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการให้ได้มากที่สุด (กันต์กวินท์  ภูมิสวัสดิ์. 2555 : 3) 
 จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า จะเห็นได้ว่าการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
เข้ามามีบทบาทและให้ความส าคัญในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ของมารดาหลัง
คลอด ในจังหวัดสงขลา เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อผู้รับบริการการดูแลมารดาหลัง
คลอดเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนเจ้าของกิจการหรือผู้ด าเนินการ ผู้ประกอบการ
วิชาชีพและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดูแลมารดาหลังคลอดสามารถน าข้อมูลไป
ท าการศึกษา เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตามความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังคุณภาพการให้บริการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการในโรงพยาบาลอ าเภอของรัฐในจังหวัดสงขลา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการให้บริการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการในโรงพยาบาลอ าเภอของรัฐในจังหวัดสงขลา 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการ
ให้บริการ ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอดในจังหวัดสงขลา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ มารดาหลังคลอดที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลอ าเภอของรัฐ แผนกแพทย์
แผนไทย จังหวัดสงขลา จ านวน 13 แห่ง จ านวนรวม 11,112 คน (ส านักสาธารณสุขจั งหวัดสงขลา. 
2560 : 1-2) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาหลังคลอดที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลอ าเภอของรัฐ แผนกแพทย์
แผนไทย จังหวัดสงขลา จ านวน 13 แห่ง  จ านวน 324 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 
(Proportional Stratified) ตามสัดส่วนขนาดของกลุ่มประชากรในแต่ละโรงพยาบาลอ าเภอของรัฐ 
จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของมารดาหลังคลอด ประกอบด้วย อายุ ศาสนา 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะทางในการรับบริการ ลักษณะการคลอดบุตร จ านวนการตั้งครรภ์ 
จ านวนครั้งที่รับบริการ สิทธิในการรักษาพยาบาลและมูลเหตุจูงใจในการรับบริการ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพบริการตาม
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา ทั้งหมด 5 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ
จ านวน 25 ข้อ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ของบริการ ด้าน
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอก
เห็นใจในผู้รับบริการ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือน า
คุณภาพการให้บริการของการดูแลมารดาหลังคลอด แผนกแพทย์แผนไทยไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งที่มาของข้อมูล คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากแหล่งแบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างจากมารดาหลังคลอดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอ าเภอของรัฐ แผนกแพทย์แผน
ไทย จังหวัดสงขลา โดยยื่นแบบสอบถามให้มารดาหลังคลอดตอบแบบสอบถามในส่วนของบริการที่
คาดหวัง (ก่อนได้รับบริการ) หลังมารดาหลังคลอดได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้ว ท าการเก็บ
แบบสอบถามในส่วนของบริการที่รับรู้ (หลังได้รับบริการ) ตามสัดส่วนที่ได้จากการค านวณซึ่งเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของการบริการ เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2561 ในวันและเวลา
ราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลได้ด าเนินการ โดยได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทุกฉบับมาตรวจสอบ
เพ่ือความถูกต้อง จากนั้นจึงน าไปเข้ารหัสข้อมูล (Code) แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยมีวิธีการทางสถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัยดังนี้ 
 1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้อธิบายความถี่และร้อยละ
ของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของมารดาหลังคลอด 
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบายข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการ
ให้บริการของมารดาหลังคลอดตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในจังหวัดสงขลา 
 3. ใช้ F - test หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of 
Variance : One - way ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังและ
การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของมารดาหลังคลอด ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในจังหวัด
สงขลา  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการ กรณีตัวแปร
ที่มี 3 กลุ่มข้ึนไป 
 4. ใช้ Paired t - test ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระดับความคาดหวังและการรับรู้ต่อ
คุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา 
 
ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับสมมติฐานดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้ 

1. มารดาหลังคลอดที่มีปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมหลังคลอดที่แตกต่างกันมีระดับความ
คาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัด
สงขลาแตกตา่งกัน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1095 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 1 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมหลังคลอดกับระดับความคาดหวังต่อ
คุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา 

ปัจจัยส่วนบุคคล
และพฤติกรรมหลัง

คลอด 

ความคาดหวัง 

1. ด้านความ
เป็นรูปธรรม
ของบริการ 
(Tangibles) 

 

2. ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจ
ได้ของบริการ 
(Reliability) 

3. ด้านการ
ตอบสนองความ

ต้องการขอ
ผู้รับบริการ 

(Responsiveness) 

4. ด้านการให้
ความมั่นใจแก่

ผู้บริการ 
(Assurance) 

5.ด้าน
ความเข้าใจ
และเห็นอก
เห็นใจใน

ผู้รับบริการ 
(Empathy) 

1.  อาย ุ .127 0.000 .000 .454 .000 
2.  ศาสนา .015 0.000 .000 .000 .000 
3.  ระดับการศึกษา .200 0.000 .000 .018 .000 
4.  อาชีพ .088 0.000 .000 .003 .000 
5.  รายไดต้่อเดือน .025 0.000 .000 .000 .000 
6.  ระยะทางในการ
รับบริการจากท่ีพัก
ไปยังโรงพยาบาล 

.186 0.000 .000 .003 .000 

7.  ลักษณะการ
คลอดบุตร 

.421 0.000 .005 .166 .000 

8. จ านวนการ
ตั้งครรภ์ครั้งปัจจุบัน
ที่เข้ารับบริการ 

.000 0.83 .000 .002 .000 

9.  จ านวนครั้งท่ีรับ
บริการ ณ ปจัจุบัน 

.000 0.042 .000 .000 .000 

10. สิทธิในการ
รักษาพยาบาล 

.000 .000 .000 .000 .000 

11. มูลเหตุจูงใจใน
การรับบริการ 

.000 .000 .000 .000 .000 

 
 จากตาราง 1 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมหลังคลอดกับระดับความ
คาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัด
สงขลา พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะทางในการรับบริการจากที่พักไปยังโรงพยาบาล และ
ลักษณะการคลอดบุตร มีระดับความคาดหวังแตกต่างกันในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ จ านวน
การตั้งครรภ์ครั้งปัจจุบันที่เข้ารับบริการ มีระดับความคาดหวังแตกต่างกันในด้านความเชื่อถือไว้วางใจ
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ได้ของบริการ อายุ และลักษณะการคลอดบุตร มีระดับความคาดหวังแตกต่างกันในด้านการให้ความ
มั่นใจแก่ผู้บริการ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. มารดาหลังคลอดที่มีปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมหลังคลอดที่แตกต่างกัน มีระดับการ
รับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา
แตกต่างกัน 
 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมหลังคลอดกับระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการ
ให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา 

ปัจจัยส่วนบุคคล
และพฤติกรรมหลัง

คลอด 

การรับรู้ 
1. ด้านความ
เป็นรูปธรรม
ของบริการ 
(Tangibles) 

 

2. ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจ
ได้ของบริการ 
(Reliability) 

3. ด้านการ
ตอบสนองความ

ต้องการขอ
ผู้รับบริการ 

(Responsiveness) 

4. ด้านการให้
ความมั่นใจแก่

ผู้บริการ 
(Assurance) 

5.ด้าน
ความเข้าใจ
และเห็นอก
เห็นใจใน

ผู้รับบริการ 
(Empathy) 

1.  อาย ุ .121 .876 .980 .571 .876 
2.  ศาสนา .663 .711 .866 .732 .000 
3.  ระดับการศึกษา .170 .042 .964 .158 .364 
4.  อาชีพ .199 .049 .325 .228 .225 
5.  รายไดต้่อเดือน  .707 .011 .125 .005 .148 
6.  ระยะทางในการ
รับบริการจากท่ีพัก
ไปยังโรงพยาบาล 

.256 .187 .004 .024 .187 

7.  ลักษณะการ
คลอดบุตร 

.994 .112 .045 .011 .225 

8. จ านวนการ
ตั้งครรภ์ครั้งปัจจุบัน
ที่เข้ารับบริการ 

.152 .097 .001 .008 .148 

9.  จ านวนครั้งท่ีรับ
บริการ ณ ปจัจุบัน 

.653 .018 .078 .006 .225 

10. สิทธิในการ
รักษาพยาบาล 

.980 .099 .135 .987 .005 

11. มูลเหตุจูงใจใน
การรับบริการ 

.571 .789 .348 .225 .001 
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 จากตาราง 2 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมหลังคลอดกับระดับการรับรู้ต่อ
คุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา พบว่า  

อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะทางในการรับบริการจากที่พักไป
ยังโรงพยาบาล ลักษณะการคลอดบุตร จ านวนการตั้งครรภ์ครั้งปัจจุบันที่เข้ารับบริการ จ านวนครั้งที่
รับบริการ ณ ปัจจุบัน สิทธิในการรักษาพยาบาล และมูลเหตุจูงใจในการรับบริการมีระดับการรับรู้
แตกต่างกันในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ  

อายุ ศาสนา ระยะทางในการรับบริการจากที่พักไปยังโรงพยาบาล ลักษณะการคลอดบุตร 
จ านวนการตั้งครรภ์ครั้งปัจจุบันที่เข้ารับบริการ สิทธิในการรักษาพยาบาล และมูลเหตุจูงใจในการรับ
บริการมีระดับการรับรู้แตกต่างกันในด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ของบริการ  

อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จ านวนครั้งที่รับบริการ ณ ปัจจุบัน สิทธิ
ในการรักษาพยาบาล และมูลเหตุจูงใจในการรับบริการมีระดับการรับรู้แตกต่างกันในด้านการ
ตอบสนองความต้องการขอผู้รับบริการ  

อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล และมูลเหตุจูงใจในการรับ
บริการมีระดับการรับรู้แตกต่างกันในด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้บริการ  

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะทางในการรับบริการจากที่พักไปยัง
โรงพยาบาล ลักษณะการคลอดบุตร จ านวนการตั้งครรภ์ครั้งปัจจุบันที่เข้ารับบริการ และจ านวนครั้งที่
รบับริการ ณ ปัจจุบัน มีระดับการรับรู้แตกต่างกันในด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ 
(Empathy) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 3. มารดาหลังคลอดที่มีระดับความคาดหวังที่แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการ
ให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลาแตกต่างกัน 
(เปรียบเทียบก่อนรับบริการและหลังรับบริการ) 
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์
การแพทย์แผนไทย ของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา 

ระดับความคาดหวัง 

การรับรู้ 

1. ด้านความ
เป็นรูปธรรม
ของบริการ 
(Tangibles) 

 

2. ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจ
ได้ของบริการ 
(Reliability) 

3. ด้านการ
ตอบสนองความ

ต้องการขอ
ผู้รับบริการ 

(Responsiveness) 

4. ด้านการให้
ความมั่นใจ
แก่ผู้บริการ 
(Assurance) 

5.ด้าน
ความเข้าใจ
และเห็นอก
เห็นใจใน

ผู้รับบริการ 
(Empathy) 

1. ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ 
(Tangibles) 

.005 .087 .012 .045 .004 

2. ด้านความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ของบริการ 
(Reliability) 

.042 .033 .007 .002 .025 

3. ด้านการตอบสนอง
ความต้องการขอ
ผู้รับบริการ 
(Responsiveness) 

.002 .021 .032 .018 .044 

4. ด้านการให้ความ
มั่นใจแก่ผู้บริการ 
(Assurance) 

.048 .003 .002 .004 .002 

5.ด้านความเข้าใจและ
เห็นอกเห็นใจใน
ผู้รับบริการ 
(Empathy) 

.002 .048 .014 .042 .001 

 
 จากตาราง 3 การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ 
ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา พบว่า บริการที่คาดหวัง (ก่อน
ได้รับบริการ) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ กับบริการที่รับรู้ (ภายหลังได้รับบริการ) ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ของบริการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการผลการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมหลังคลอดมีผล
ต่อระดับความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของ
มารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภูมิหลัง
และความแตกต่างกันในการเข้าไปรับบริการแต่ละแห่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนั้น
ข้อมูลจากผลวิจัยสามารถน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการให้สถานพยาบาลปรับปรุงการบริการแก่
ประชาชนให้มีมาตรฐานและดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรีญา นามเจริญ (2557 : 3 - 85) 
ศึกษาการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของผู้มารับบริการที่มีต่อคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พบว่า 1) ผู้มารับบริการมีความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้ที่มีต่อคุณภาพการ
บริการทั้งภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน โดยผู้มารับบริการมีความคาดหวังในด้านความมั่นใจได้
ระดับสูงที่สุด และมีความคาดหวังในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการระดับต่ าที่สุด นอกจากนั้น
พบว่าผู้มารับบริการมีการรับรู้ในด้านความมั่นใจได้อยู่ระดับสูงที่สุด และผู้มารับบริการมีการรับรู้อยู่ใน
ระดับต่ าที่สุดคือ ด้านการตอบสนองของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพราะภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้มารับบริการที่มีต่อคุณภาพการบริการทั้งโดยภาพรวมและจ าแนก
รายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ้งเพชร  
มีธัญญากร (2557 : 6 - 76) ศึกษาคุณภาพบริการในห้องคลอดตามความคาดหวังและการรับรู้ของ
มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก พบว่า 1) คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความคาดหวัง
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และการรับรู้ของมารดาคลอด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) คุณภาพ
บริการในห้องคลอดตามความคาดหวังและการรับรู้ของมารดาคลอด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความคาดหวังของมารดา
คลอด ระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกันด้านการศึกษา อาชีพ สิทธิในการรักษา ระดับความต้องการ
ในการรับบริการและการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคุณภาพบริการในห้องคลอดตามความ
คาดหวังของมารดาคลอด ระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกันด้าน อายุ รายได้ ประสบการณ์การรับ
บริการ และการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ โดยการบอกเล่าปากต่อปากไม่มีความแตกต่างกัน และ 
4) คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความคาดหวังของมารดาคลอดกับระดับความต้องการในการรับ
บริการ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ โดยการบอกเล่าปากต่อปากและการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริการโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
 ในการให้บริการในด้านของการบริการสถานพยาบาลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใส่ใจใน
รายละเอียดต่าง ๆ ในการบริการให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัยและพร้อมในการให้บริการ ซึ่งมาตรการ
ในการปรับปรุงมาตรฐานการบริการในทุก ๆ 
ด้านให้มีความชัดเจนเพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวังในคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้านเรียงตามล าดับ
ความส าคัญ ดังนี้ 

1. 1.ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)ทางโรงพยาบาลควรให้การสนับสนุนในด้าน
การจัดพ้ืนที่ที่เป็นสัดส่วน กว้างขวางขึ้น มีที่นั่งรอ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมและ
เพียงพอ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เช่น จัดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เป็นต้น 

2. ความเชื่อถือไว้วางใจได้ของบริการ (Reliability)ควรปรับระบบการนัดและการเพ่ือให้
บริการด้วยความตรงต่อเวลาตรงกับสัญญา มีความถูกต้องและมีความสม่ าเสมอ 

3. ด้านการตอบสนองความต้องการขอผู้รับบริการ (Responsiveness)ทางโรงพยาบาลควร
พัฒนาบุคลากรด้านการบริการให้มีความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการโดยสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที จัดระบบการนัด และการเข้ารับบริการให้ง่ายและ
สะดวก ไม่ต้องรอนาน หาแนวทางท่ีจะลดความแปรปรวนเหล่านี้  

4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการ (Assurance)ทางโรงพยาบาลควรจัดหาแพทย์ให้
เพียงพอกับผู้รับบริการหรือบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ ที่จะท าให้การบริการมีความสะดวกและมี
ความพร้อมมากยิ่งขึ้น  

5.ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ (Empathy)ทางโรงพยาบาลควรเพ่ิม
มาตรการการจัดบริการในเวลาที่สะดวกเหมาะสม ยึดหลักความสนใจและความต้องการที่
เฉพาะเจาะจงของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพ่ือสร้าง Business Model canvas สถาบันพัฒนา
บุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) 2) เพ่ือ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของ
ข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) 3)เพ่ือหาแนวทางการ
จัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ฝ่ายบริหารงานบุคคลส านักงาน
จังหวัดยะลา  ฝ่ายบริหารงานบุคคลจังหวัดปัตตานี  ฝ่ายบริหารงานบุคคลจังหวัดนราธิวาส   ฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคล  ศอ.บต.  และข้าราชการที่เคยเข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น 7 ราย  การศึกษา
ครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผลการศึกษาพบว่า (1) Business Model Canvas สถาบันพัฒนา
บุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้  (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) พบว่า  
กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ได้แก่ กลุ่มข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต ารวจ 
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้น าชุมชน  กลุ่มผู้น าศาสนา  กลุ่มครู ครูผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัย   กลุ่มอาสาสมัคร 
กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน  คุณค่าสินค้า/บริการ (Value Propositions) ได้แก่ มีการจัดอบรม
หลักสูตรเฉพาะด้าน  ความหลากหลายของหลักสูตรอบรม  บุคลากรหรือทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ  
สถานที่จอดรถ  ที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวก ความสะอาดและปลอดภัย  ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Customer Relationships) ได้แก่ การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การละลาย
พฤติกรรมโดยกลุ่มวิทยากรมืออาชีพ การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง การพบปะเยี่ยมเยียนสภากาแฟ
กับส่วนราชการต่างๆ  ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) ได้แก่  สื่อsocial media หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กร  การประชุมคณะกรรมการจังหวัดของส่วนราชการต่างๆ  โทรแจ้ง
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หลักสูตรให้กับข้าราชการที่เกี่ยวข้อง  รายได้หลัก (Revenue Streams) ได้จากงบประมาณจากการ
ตั้งโครงการ  ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ได้แก่ หลัก 4 M Man(บุคลากร) Money(
งบประมาณ)  Material (วัสดุ อุปกรณ์) Management(การบริหารจัดการ)   กิจกรรมหลัก(Key 
Activities) ได้แก่ จัดอบรม จัดประชุมและสัมมนา การก าหนดแผนการอบรมในแต่ละไตรมาส  
วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ  ประเมินผลก่อนและหลังเข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน  พันธมิตร (Key 
Partners) ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา  ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชกาพลเรือน 
สถาบันการศึกษา  โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม   ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทางวิทยากร  ค่า
ทีมงานอบรม (2) การวิเคราะห์ SWOT สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี)  พบว่า จุดแข็ง คือ สถานที่อบรมมีขนาดใหญ่  สถาบันที่มี
ความน่าเชื่อถือ  มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการที่มีศักยภาพ  มีหลักสูตรเฉพาะด้านหรือหลักสูตร
พิเศษ    จุดอ่อน คือ  พ้ืนที่จอดรถจ ากัด ไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมีความซ้ าซ้อนกับสถาบัน
อ่ืน   ผู้รับการอบรมมากเกินไปท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง  โอกาส คือ กระตุ้นระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
งบประมาณในการจัดอบรมของหน่วยงานลดลงและประหยัดมากขึ้นเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับองค์กรต่างๆ อุปสรรค  คือ กลุ่มเป้าหมายจ ากัดเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพ้ืนที่  ขาดวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านและความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาล
ส่งผลต่อเนื่องในการบริหารงานของสถาบัน (3) การวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกล
ยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา  โรงแรม
ชางลี)  ผลที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ระดับองค์กร  ใช้กล
ยุทธ์เจริญเติบโต พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้   พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง   กลยุทธ์แบ่งปัน
ความรู้เรื่องอบรมผ่านทางเว็บไซต์ ให้ผู้เข้าชมรับรู้การท างานของสถาบันพัฒนาบุคลากรและหลักสูตร
ทีจ่ัดอบรมในแต่ละไตรมาส 
ค าส าคัญ: การจัดการเขิงกลยุทธ์  สถาบันพัฒนาบุคลากร  ข้าราชการ     
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to build the Business Model Canvas for 

personnel development institutions of government officer in the three southern 
border provinces (a case study of Changlee Hotel), 2) to analyze strengths, 
weaknesses, opportunities, and threats of strategic management of personnel 
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development institutions of government officer in the three southern border 
provinces (a case study of Changlee Hotel), and 3) to look for guidelines of strategic 
management of personnel development institutions of government officer in the 
three southern border provinces (a case study of Changlee Hotel). The samples in 
the study were personnel administration section of Yala Province Office, personnel 
administration section of Pattani Province Office, personnel administration section of 
Narathiwat Province Office, personnel administration section of Southern Border 
Provinces Administrative Centre, and 7 government officers who have been 
participated the training. This study is a qualitative research. The semi-structured 
interview was used as a tool for data collection.The results were as follows: (1) The 
Business Model Canvas for personnel development institutions of government officer 
in the three southern border provinces (a case study of Changlee Hotel) consisted of 
customer segments were local government officer, civil officer, soldier, police, 
executive, community leader, religious leader, teacher, early childhood teacher, 
volunteer, women’s group, children, and youth.Value propositions considered by 
various training program, proficient personnel, parking lot, residence, facility, 
cleanness, and safety. Customer relationships comprised of development course 
determination, ice-breaking by proficient lecturer, public relations, meeting and 
greeting. Channels were social media, public relations document, provincial 
committee meeting, and telephoning to government officer. Revenue streams were 
from project budget. Key resources were 4 M which comprised of man, money, 
material, and management. Key activities were training, meeting, and seminar. 
Besides, there were training in each trimester, proficient lecturer, pre and post-
evaluation, and field trips. Key partners were Department of Local Administration, 
Yala Provincial Local Office, Pattani Provincial Local Office, Narathiwat Provincial 
Local Office, Office of the Civil Service Commission, and educational institute. Cost 
structures were public utility cost, food and drink cost, training material cost, lecturer 
compensation, traveling cost of lecturer, and training team cost.(2) The analysis 
results of strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) of personnel 
development institutions of government officer in the three southern border 
provinces (a case study of Changlee Hotel) were as follows: strengths were that 
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training place was big, institute was reliable, personnel or project officer was 
potential, and there were specific or extra courses. Weaknesses were that parking lot 
was not enough for training attendants, courses were duplicated, and there were too 
many attendants. Opportunities were able to urge local economy, to decrease and 
save training budget, and to reinforce the collaboration network with other 
organizations. Threats were that target group was restricted, the situation in the three 
southern border provinces is not peaceful, it lacked the professional lecturer, and 
government policy was not certain which influenced on institute administration.(3) 
The planning of strategies or guidelines of strategic management of personnel 
development institutions of government officer in the three southern border 
provinces (a case study of Changlee Hotel) revealed that researcher was able to 
determine the strategy that was cooperate level strategy. Growth strategy was 
employed to develop the government personnel management system in the three 
southern border provinces. The management information system and differentiation 
strategy were developed. Knowledge sharing strategy was utilized via website for 
sharing work of personnel development institution and training courses in each 
trimester. 
Keywords: Strategic Management, Personnel Development Institutions, Government 
officials 
 
บทน า 

การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้ความสามารถ 
ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้น
ปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เนื่องจากความเจริญของวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการท างานที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ในสมัยหนึ่ง ก็อาจ
กลายเป็นคนที่หย่อนความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได้ การพัฒนาเป็นกิจกรรมที่เริ่มตั้งแต่การรับ
บรรจุเข้าท างานไปจนกระทั่งการปลดเกษียณ ซึ่งกระบวนการในพัฒนาบุคคลและขั้นตอนนี้เป็น
กระบวนการด าเนินการที่ส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามกระบวนการอย่างงต่อเนื่องและ
สัมพันธ์กันอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากการหาความจ าเป็น ในการพัฒนาบุคลากร การวางแผนในการ
พัฒนาบุคลากร การด าเนินการพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล (กนกพร สีดอกไม้, 2559 
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: 15) โรงแรมชางลีซึ่งเคยเป็นโรงแรมหรูชื่อดังระดับแถวหน้าของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ริม
ถนนสิโรรส ใจกลางเมืองยะลา  ต้องปิดกิจการซึ่งเป็นผลแห่งวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติสถานการณ์
ความไม่สงบ  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐได้มีการซื้อ
โรงแรมชางลีดังกล่าว เพราะมีวัตถุประสงค์ใช้อาคารขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ใช้สอยจ านวนมากกว่า 1 หมื่น
ตารางเมตร ตามแผนงานที่วางเอาไว้คือการเปิดส านักงานและศูนย์บริการต่างๆ ประกอบด้วย 1) 
ศูนย์บริการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบแบบครบวงจร 2) ศูนย์บริการกิจการฮัจญ์ 3) 
ศูนย์เยียวยาเพื่อให้บริการผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจ 4) ศูนย์บริการหนังสือเดินทางส าหรับประชาชน
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5) ศูนย์ประสานงานส่วนราชการและศาสนาเชิงพหุวัฒนธรรม 6) 
ศูนย์กลางอาเซียน และ IMT-GT (โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย) 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7) สถาบันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) ศูนย์ดูแล
คุณภาพชีวิตเด็กก าพร้าและคนขาดคู่สมรส (สตรีหม้าย) 9) ศูนย์พัฒนาการศึกษาด้านการออกแบบ 
10) สถาบันพัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11) สถานีโทรทัศน์เพ่ือยกระดับและพัฒนา
คุณภาพครู การเผยแพร่ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ 12) สถาบันพัฒนาสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบ
จากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  13) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทั้งหมดเพ่ือสนองตอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555 -2557 
ภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มุ่งฟ้ืนความ
ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน และเดินหน้าการพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรม (ส านักข่าวอิศรา, 2555 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)      
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงมีการปรับเปลี่ยนระเบียบและกฎหมายต่างๆ 
เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์หรือมีการปรับเปลี่ยนในต าแหน่งที่สูงขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร  ปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษา
สนใจที่จะศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ การก าหนด
แผนการฝึกอบรม ก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับบุคลากรของรัฐแต่ละต าแหน่งแต่ละ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  1.1 ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์  
       นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง การจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมไว้ดังนี้ 

พิบูล  ทีปะปาล (2555:10) ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า  การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการ
ก าหนดแนวทางหรือวิถีทางในการด าเนินงานขององค์การ เพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2559:17) ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การจัดการเชิงกล
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ยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และข้อมูลส าคัญขอธุรกิจที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ การวางแนวทางการด าเนินงาน และ
ควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การเพ่ือที่จะสร้างความมั่นใจว่าองค์การสามารถที่จะ
ด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น    

        สรุปได้ว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ กระบวนการตัดสินใจขององค์กรธุรกิจโดยมุ่งหวัง
เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นไปที่ด้านกระบวนการ
ตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ การน าเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมหรือประเมินผลกลยุทธ์ 

2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ Business Model Canvas 
 Business Model Canvas คือ เครื่องมือที่คิดขึ้นโดย Alexander Osterwalder ซึ่ง

เครื่องมือนี้ นอกจาก Startup แล้ว ปัจจุบันทั้งนักการตลาด และ SMEs ก็ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย 
และนิยมใช้กันเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการวิเคราะห์กลยุทธ์ของธุรกิจเพ่ือการบรรลุเป้าหมายผู้ศึกษา
จึงได้ท าการศึกษาและรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจดังต่อไปนี้ 
              2.1  ความหมายของ Business Model Canvas 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความและความหมายของ Business Model 
Canvas ดังต่อไปนี้ 
    ณกมล อัสวา (2560 : 25) Business Model Canvas คือ เครื่องมือที่ช่วยออกแบบ
โมเดลธุรกิจผ่านปัจจัยทั้ง 9 ด้านที่ถูกมองว่าครอบคลุมส่วนส าคัญ ๆ ต่อธุรกิจทุกประเภท  
 ณัฐนัย ตรีเนตรสัมพันธ์ และสุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน (2559 : 337) Business Model 
Canvas จะอิงการเสนอคุณค่า (Value Proposition) ให้แก่ลูกค้าและยึดคุณค่า (Value Capture) 
ซึ่งยากต่อการลอกเลียนแบบนั้นไว้เป็นหลัก กระบวนการเริ่มต้นด้วยการค้นหาปัญหาและคุณค่าที่
แท้จริงผ่านกิจกรรมหลักวัฏจักรของการสร้าง-วัด-เรียนรู้ ที่มีลูกค้าเป็นส่วนร่วมหลักอย่างต่อเนื่อง 
(Iteration) จนได้รับการยืนยันผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าต้องการ และโมเดลนี้
อธิบายอย่างไม่ซับซ้อนเป็นระบบและเชื่อมโยง (Integration) ของการด าเนินกิจการผ่านตัวชี้วัดหลัก
จ านวน 9 ตัวชี้วัด  

สรุปได้ว่า Business Model Canvas คือ เครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจซึ่งจะช่วยให้
เห็นภาพ (visualizing) ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะมีส่วนประกอบทั้งหมด 9 ช่อง 

 3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
      3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร     
       สุนันทา   เลาหนันทน์ (2556:224) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การพัฒนาบุคลากร 
หมายถึง กระบวนการที่ได้ออกแบบไว้อย่างมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการ
ฝึกอบรม การศึกษาและการพัฒนา เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพในการท างาน รวมทั้งปรับ
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พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
และมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น    
      3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง      
      วินัย เพชรช่วย (2561) ได้อธิบายว่า บุคคลล้วนต้องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรือ
อย่างน้อยก็ต้องการมีชีวิตที่เป็นสุขในสังคม ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและความต้องการของ
ตนเอง พัฒนาตนเองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก การพัฒนาตนจึงมีความส าคัญ
ดังนี้   1. ความส าคัญต่อตนเอง จ าแนกได้ดังนี้ 
    1.1 เป็นการเตรียมตนให้พร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือรับกับสถานการณ์ทั้งหลายได้ด้วย
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
    1.2 เป็นการปรับปรุงสิ่งที่บกพร่อง และพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม ขจัดคุณลักษณะที่
ไม่ต้องการออกจากตัวเอง และเสริมสร้างคุณลักษณะที่สังคมต้องการ 
    1.3 เป็นการวางแนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้อย่างมั่นใจ 
    1.4 ส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนสูงให้ขึ้น มีความเข้าใจตนเอง สามารถท าหน้าที่ตาม
บทบาทของตนได้เต็มศักยภาพ 
 2. ความส าคัญต่อบุคคลอ่ืน เนื่องจากบุคคลย่อมต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การพัฒนาใน
บุคคลหนึ่งย่อมส่งผลต่อบุคคลอ่ืนด้วย การปรับปรุงและพัฒนาตนเองจึงเป็นการเตรียมตนให้เป็น
สิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้อ่ืน ทั้งบุคคลในครอบครัวและเพ่ือนในที่ท างาน สามารถเป็นตัวอย่างหรือเป็นที่
อ้างอิงให้เกิดการพัฒนาในคนอื่นๆ ต่อไป เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งชีวิตส่วนตัวและการท างานและการ
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในชุมชน ที่จะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3. ความส าคัญต่อสังคมโดยรวม ภารกิจที่แต่ละหน่วยงานในสังคมต้องรับผิดชอบ ล้วนต้อง
อาศัยทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน การที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทัน
ต่อพัฒนาการของรูปแบบการท างานหรือเทคโนโลยี การพัฒนาเทคนิควิธี หรือวิธีคิดและทักษะใหม่ๆ 
ที่จ าเป็นต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพของผลผลิต ท าให้หน่วยงานนั้นสามารถ
แข่งขันในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพกับสังคมอ่ืนได้สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวมได้   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสร้าง Business Model Canvas ของสถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขต
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) 
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 2. เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์
สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชาง
ลี) 
 3. เพื่อหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  
การศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา  โรงแรมชางลี) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล ส านักงานจังหวัดยะลา ส านักงานจังหวัดปัตตานี  ส านักงานจังหวัดนราธิวาส  ฝ่ายบริหารงาน
บุคคลศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  และข้าราชการที่เคยเข้าร่วมอบรม 
เป็นลักษณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การศึกษา
ครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 7 คน ประกอบด้วย 

1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานจังหวัดยะลา      
จ านวน 1 คน 

2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานจังหวัดปัตตานี     
จ านวน 1 คน 

3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานจังหวัดนราธิวาส   จ านวน 1 คน 
4. ฝ่ายบริหารงานบุคคลศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  

จ านวน 1 คน 
5. ข้าราชการที่เคยเข้าร่วมอบรม        

จ านวน 3 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการศึกษา  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือ
เข้าถึงข้อมูลแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารงานบุคคล  ข้าราชการที่เ คยเข้าร่วม
อบรม เพ่ือหาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์โดยการ 
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   1.1 สัมภาษณ์ข้าราชการฝ่ายบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบ
เจาะจง จ านวน 3 คน โดยประสานและนัดเวลาการเข้าสัมภาษณ์ โดยการท าหนังสือเพ่ือขออนุญาต
และนัดเวลาการเข้าสัมภาษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัด 
   1.2 สัมภาษณ์ข้าราชการฝ่ายบริหารงานบุคคลศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้(ศอ.บต.) แบบเจาะจง จ านวน 1 คน โดยการท าหนังสือเพ่ือขออนุญาตและนัดเวลาการเข้า
สัมภาษณ์ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
   1.3 สัมภาษณ์ข้าราชการที่เคยเข้าร่วมอบรมแบบเจาะจง จ านวน 3 คน โดยท าการ
สัมภาษณ์ ณ สถานที่ท างาน   
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง
ข้อมูลจาก ต ารา เอกสาร รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางสถิติที่ทางหน่วยงานราชการได้รวบรวมไว้ 
รวมถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
         การศึกษาในครั้งนี้เป็นลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จึงใช้
หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ได้จากการวิเคราะห์ Business 
Model Canvas การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) การจัดท า 
TOWS Matrix เขียนพรรณนาอธิบายเป็นเรื่องราวที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน 
เพ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) 
 
ผลการวิจัย 
 1. Business Model Canvas สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี)   
   ผลจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลและข้าราชการที่เคยเข้าร่วมอบรม 
เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปข้อค้นพบ ท าให้สามารถวิเคราะห์ Business Model Canvas 
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรม
ชางลี) ดังนี้ 
     1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ได้แก่ กลุ่มข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการพล
เรือน ทหาร ต ารวจ  กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้น าศาสนา กลุ่มครู ครูผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัย 
กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน      
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   1.2 คุณค่าสินค้า/บริการ (Value Propositions) ได้แก่ มีการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ด้าน  ความหลากหลายของหลักสูตรอบรม  บุคลากรหรือทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ สถานที่จอดรถ 
ที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวก ความสะอาด  
และความปลอดภัย 
    1.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) ได้แก่ สื่อsocial media เฟส เพจ line  
หนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กร การประชุมคณะกรรมการจังหวัดของส่วนราชการต่างๆ โทรแจ้ง
หลักสูตรให้กับข้าราชการที่เก่ียวข้อง ส่งอีเมลไปยังหน่วยงานต่างๆ  
    1.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) ได้แก่ การก าหนดหลักสูตร การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การละลายพฤติกรรมโดยกลุ่มวิทยากรมืออาชีพ  การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  
การพบปะเยี่ยมเยียน สภากาแฟกับส่วนราชการต่างๆ 
    1.5 รายได้หลัก (Revenue Streams) ได้จากงบประมาณจากการตั้งโครงการ  

   1.6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ได้แก่ หลัก 4 M  Man(บุคลากร) Money 
(งบประมาณ)  Material (วัสดุ อุปกรณ์)  Management  (การบริหารจัดการ) 

1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities) ได้แก่ จัดอบรม จัดประชุมและสัมมนา การก าหนด
แผนการอบรมในแต่ละไตรมาส  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ  ประเมินผลก่อนและหลังเข้าร่ วมอบรม  
และศึกษาดูงาน   

   1.8 พันธมิตร (Key Partners) ได้แก่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดยะลา   ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ส านักงานกพ.  
สถาบันการศึกษา 

   1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ไดแ้ก่  ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทางวิทยากร ค่าทีมงานอบรม 
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ตารางท่ี 1   สรุปผลการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา  โรงแรมชางลี) 
6.พันธมิตร 
 (Key 
Partners)  
- กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 
- ส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
ยะลา 
- ส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
ปัตตาน ี
- ส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
นราธิวาส 
- ส านักงานกพ. 
- 
สถาบันการศึกษ
า 

 

7.กิจกรรมหลัก  
 (Key Activities) 
- จัดอบรม จัด
ประชุมและสมัมนา  
- มีการก าหนด
แผนการอบรมในแต่
ละไตรมาส 
- วิทยากรมีความ
เชี่ยวชาญ 
- ประเมินผลก่อน
และหลังเข้าร่วม
อบรม 
- ศึกษาดูงาน 

2. คุณค่าสินค้า/
บริการ 
(Value 
Propositions) 
- มีการจัดอบรม
หลักสตูรเฉพาะด้าน 
- ความหลากหลาย
ของหลักสูตรอบรม 
- บุคลากรหรือทีมงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญ 
- สถานท่ีจอดรถ ที่พัก 
สิ่งอ านวยความสะดวก 
ความสะอาดและ
ปลอดภัย 

3. ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Customer 
Relationships) 
- การก าหนดหลักสูตร การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- การละลายพฤติกรรมโดย
กลุ่มวิทยากรมืออาชีพ 
- การประชาสมัพันธ์อย่าง
ทั่วถึง 
- การพบปะเยี่ยมเยียน สภา
กาแฟกับส่วนราชการต่างๆ 

1. กลุม่ลูกค้า 
(Customer 
Segment) 
1. กลุ่มข้าราชการ
ท้องถิ่น 
ข้าราชการพล
เรือน ทหาร 
ต ารวจ  
2. กลุ่มผู้บริหาร  
3. กลุ่มผู้น าชุมชน 
4. กลุ่มผู้น า
ศาสนา 
5. กลุ่มครู ครู
ผู้ดูแลเด็ก ครู
ปฐมวัย 
6. กลุ่ม
อาสาสมัคร 
7. กลุ่มสตร ี
8. กลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

8. ทรัพยากรหลัก 
 (Key Resources) 
- หลัก 4 M 
Man,Money, 
Material,  
Management 

4. ช่องทางการเข้าถึงลกูค้า  
(Channels) 
- สื่อsocial media 
- หนังสือประชาสัมพันธ์ไป
ยังองค์กร 
- การประชุมคณะกรรมการ
จังหวัดของส่วนราชการ
ต่างๆ 
- โทรแจ้งหลักสตูรให้กับ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 
- ส่งอีเมลไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ 

9.โครงสร้างต้นทุน  (Cost Structure) 
- ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าอาหารและเครื่องดืม่ 
-  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร 
-  ค่าเดินทางวิทยากร 
-  ค่าทีมงานอบรม 

รายได้หลัก (Revenue  Streams) 
- งบประมาณจากการตั้งโครงการ 
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2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก SWOT Analysis 
จากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารงานบุคคลและข้าราชการที่เคยเข้าร่วมอบรม สามารถน าข้อมูล

มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) สถาบันพัฒนาบุคลากรของ
ข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ดังนี้    

  2.1 จุดแข็งสถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า สถานที่อบรมมีขนาดใหญ่ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการที่มีศักยภาพ มีหลักสูตรเฉพาะด้านหรือหลักสูตรพิเศษ     
  2.2 จุดอ่อนสถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า พื้นที่จอดรถจ ากัดไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมอบรม 
หลักสูตรมีความซ้ าซ้อนกับสถาบันอื่น ผู้รับการ 
อบรมมากเกินไปท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง 

 2.3 โอกาสสถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า กระตุ้นระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่  งบประมาณในการ
จัดอบรมของหน่วยงานลดลงและประหยัดมากขึ้น เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 

 2.4 อุปสรรคสถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี)  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายจ ากัดเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ ขาดวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน และความไม่แน่นอนของ
นโยบายรัฐบาลส่งผลต่อเนื่องในการบริหารงานของสถาบัน 

3. ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
    ผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถน ามาวิเคราะห์ TOWS Matrix ดังนี้ 
3.1 กลยุทธ์ SO คือ เพิ่มยอดขายให้กับคนในพ้ืนที่  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความ

เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตร         
 3.2 กลยุทธ์ WO คือ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะที่ต่างกับสถาบันอ่ืน  มีการจัดระบบบริหาร
จัดการจ ากัดผู้เข้าอบรมแต่ละหลักสูตรเมื่อครบจ านวนตามกลุ่มเป้าหมายก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้  
 3.3 กลยุทธ์ ST คือ มีการประชุมวางแผนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมตลอดเวลา   
จัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรให้สอดคล้องกัน      
 3.4 กลยุทธ์ WT คือ จัดระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  จัดอบรมให้มีความ
สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์SWOT และ TOWS Matrix สถาบันพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา  โรงแรมชางลี) 

 
 
 

             ปัจจัยภายใน 
 
         ปัจจัยภายนอก 
 

S-Strengths 
S1 สถานท่ีอบรมมีขนาดใหญ ่
S2 เป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ 
S3 มีบุคลากรหรือเจ้าหนา้ที่โครงการ
ที่มีศักยภาพ 
S3 มีหลักสตูรเฉพาะด้านหรือ
หลักสตูรพิเศษ 

W-Weakness 
W1 หลักสตูรมีความซ้ าซอ้นกับสถาบัน
อื่น 
W2 พื้นที่จอดรถจ ากดั ไมเ่พียงพอตอ่
ผู้เขา้ร่วมอบรม 
W3 ผู้รับการอบรมมากเกินไปท าให้
ดูแลไม่ทั่วถึง 

O-Opportunities 
O1 กระตุ้นระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
O2 งบประมาณในการจดัอบรมของ
หน่วยงาน ลดลง และประหยัดมากข้ึน 
O3 เสรมิสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับองค์กรต่างๆ 

กลยุทธ์ SO 
S2O1 เพิ่มยอดขายให้กับคนในพื้นที ่
S4O3  สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่
ละหลักสตูร 

กลยุทธ์ WO 
W1O3 จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทีต่่าง
กับสถาบันอ่ืน 
W3O2 มีการจดัระบบบริหารจัดการ
จ ากัดผูเ้ข้าอบรมแต่ละหลักสูตรเมือ่
ครบจ านวนตามกลุม่เป้าหมายก็ไม่
สามารถลงทะเบยีนได ้

T-Threats 
T1 กลุ่มเป้าหมายจ ากัดเฉพาะใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

T2 เหตุการณค์วามไม่สงบในพ้ืนท่ี 
T3 ขาดวิทยากรทีม่ีความสามารถ
เฉพาะด้าน 
T4 ความไม่แน่นอนของนโยบาย
รัฐบาล ส่งผลต่อเนื่องในการ
บริหารงานของสถาบัน 

กลยุทธ์ ST 
S3T4 มีการประชุม วางแผนบุคลากร
และเจา้หน้าท่ีให้มีความพร้อม
ตลอดเวลา 
S4T3 จัดหาวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรให้
สอดคล้องกัน 
 

กลยุทธ์WT 
W2T2 จัดระบบรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ช่ัวโมง 
W3T4จัดอบรมให้มคีวามสอดคล้อง
ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้การท างาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
4. ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ 
การก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของ

ข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการศึกษาพบว่า สามารถก าหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
    4.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร  ใช้กลยุทธ์เจริญเติบโต ดังนี้ 

         1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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กลยุทธ์การวางแผนตามยุทธศาสตร์ และด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ในลักษณะ
โครงข่ายข้อมูลที่เชื่อมต่อถึงกัน เพ่ือให้กระบวนการ ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
         2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  

        1.  VDO Teleconferent เป็นการประชุมทางไกลจอภาพ จะใช้ในการประชุมต่าง
สถานที่ หรือจะใช้ในการอบรม ท าให้ผู้เข้าอบรมกับวิทยากรสามารถติดต่อกันได้เห็นหน้าของวิทยากร 
สามารถโต้ตอบได้อย่างชัดเจน    

        2. e-learning ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการฝึกอบรม เช่น การอบรมทางไกล 
e-learning เป็นการอบรมทางไกลที่ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ท าให้ผู้อบรมสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้มากมายไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ โดยที่ผู้อบรมสามารถเข้ าถึงหลักสูตรได้
ลงทะเบียนเข้าไปในระบบ โดยมีวิทยากรก็มีหน้าที่เป็นผู้เตรียมเนื้อหาไว้ให้ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา 
อ านวยความสะดวก แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถ ศึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง  สามารถ
เปิดเนื้อหา ซ้ าๆหลายรอบได้  หลักจากจบเนื้อหา ก็จะมีการประเมินหลักสูตร เพ่ือน าไปพัฒนาต่อไป 
     4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ  ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ดังนี้  
         1) กลยุทธ์แบ่งปันความรู้เรื่องอบรมผ่านทางเว็บไซต์ ให้ผู้เข้าชมรับรู้การท างานของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรที่จัดอบรมในแต่ละไตรมาส 
         2) กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่มีความถนัดเฉพาะด้าน โดยการจ้างวิทยากรภายนอก
มาร่วมบูรณาการ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) ผู้วิจัยได้อภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
 1. Business Model Canvas สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) ประกอบด้วย 
 1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ได้แก่ กลุ่มข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน 
ทหาร ต ารวจ ที่มาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 3    จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผู้บริหาร นายกอบต. นายก
อบจ. นายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการสถาบันการศึกษา ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าศาสนา อี
หม่าม คอเต็บ บีลาล เจ้าอาวาส  กลุ่มครู ครูผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัย กลุ่มอาสาสมัคร  กลุ่มสตรี  กลุ่ม
เด็กและเยาวชน  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของจนิสา  ช่วยสมบูรณ์  (2554) ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  การฝึกอบรมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลมีการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทั้งหมด อาทิ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
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และพนักงานจ้าง ให้มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง ให้เกิดมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพ่ือเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆ แนวคิด
ใหม่ๆระดมความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รู้จักการท างานเป็นทีม                         

 1.2 คุณค่าสินค้า/บริการ (Value Propositions)   ได้แก่  มีการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ด้านตามสายงานที่ปฏิบัติหรือสายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา
ภรณ์   บุญนุช(2555)ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาและฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน:
กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ผลการศึกษาพบว่า 
ข้อมูลประสบการณ์การพัฒนาและฝึกอบรม พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการฝึกอบรม
เฉพาะด้านอยู่ในระดับมาก และรองลงมาคือการสอนงาน(พ่ีสอนน้อง)และการปฐมนิเทศในการ
เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนต าแหน่ง 
   1.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้แก่ การก าหนดหลักสูตร การพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของจนิสา    ช่วยสมบูรณ์  (2554) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนา
บุคลากร : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพบว่า การพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญในองค์กร ถือว่าเป็นการ
พัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรเกิดทักษะ 
ความรู้  ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เพราะเหตุผลนี้ เองบุคลากรจึงเป็นตัว
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
ผู้บริหารว่าจะให้เข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและงบประมาณที่ตั้งขึ้นไว้ใน
แผนพฒันาบุคลากรแต่ละปีต่อไป 
 1.4 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า  (Channels) ได้แก่สื่อsocial media  หนังสือประชา สัมพันธ์
ไปยังองค์กร  การประชุมคณะกรรมการจังหวัดของส่วนราชการต่างๆ   การโทรแจ้งหลักสูตร ให้กับ
ข้าราชการที่เก่ียวข้อง  ส่งอีเมลไปยังหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดของรุจเรขา  
วิทยาวุฑฒิกุล (2560)  ได้กล่าวถึง  ช่องทางการสื่อสาร ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการ และ
ช่องทางการขาย ประกอบกันขึ้นเป็นส่วนประสานกับลูกค้า ช่องทางคือจุดสัมผัสลูกค้าที่มีบทบาท
ส าคัญต่อประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ ช่องทางท าหน้าที่หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพ่ิมการรับรู้ใน
หมู่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า และบริการของบริษัท ช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินการเสนอคุณค่าของ
บริษัท เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถซ้ือสินค้าและบริการที่ต้องการได้ ส่งมอบการเสนอคุณค่าไปสู่ลูกค้า 
ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า 1.5 รายได้หลัก (Revenue Streamsจากการตั้งงบประมาณโครงการ 
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดของวรัญญู   สุรเดช (2560 : 6-7) ได้กล่าวถึง  กระแสรายได้แต่
ละประเภทอาจมีกลไกการตั้งราคาที่ไม่เหมือนกัน การเลือกใช้กลไกการตั้งราคาที่เหมาะสมสามารถ
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ท าให้เกิดความแตกต่างอย่างยิ่งในแง่ของรายได้ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้มีกลไกการตั้งราคาอยู่ 2 ประเภทใหญ่ 
ได้แก่ การตั้งราคาแบบตายตัวและการตั้งราคาแบบผันแปร 

1.6 พันธมิตร  (Key Partners) ได้แก่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดยะลา  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส  ส านักงานกพ .  
สถาบันการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับ ออสเทอร์วัลเดอร์ และ พินเญอร์ (Osterwalder & 
Pigneur, 2557) ที่กล่าวไว้ว่า บริษัทต่างๆ พยายามสร้างพันธมิตรด้วยเหตุผลที่หลากหลาย และ
พันธมิตรก็ได้กลายเป็นองค์ประกอบส าคัญ ส าหรับโมเดลธุรกิจจ านวนมาก บริษัทสร้างพันธมิตรเพื่อให้
โมเดลธุรกิจเกิดผลสูงสุด ลดความเสี่ยง และครอบครองทรัพยากรต่าง ๆ อาจแบ่งพันธมิตรออกเป็น 4 
ประเภทด้วยกัน ได้แก่  1)พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งขัน 2) การร่วมมือเฉพาะ
กิจ ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทที่เป็นคู่แข่งกัน 3) การร่วมทุนเพ่ือพัฒนาธุรกิจใหม่ และ  
4)  ความสัมพันธ์แบบผู้ซื้อ - ซัพพลายเออร์ เพ่ือรับประกันว่า จะไม่ขาดแคลนวัตถุดิบ 

1.7 กิจกรรมหลัก  (Key Activities) จัดอบรม จัดประชุมและสัมมนา ศึกษาดูงาน  ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของจนิสา  ช่วยสมบูรณ์(2554) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนา
บุคลากร:กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล การฝึกอบรม เพ่ือให้มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง ให้เกิดมีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพ่ือเป็นการหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆระดมความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รู้จักการท างานเป็นทีม 2. 
การศึกษาดูงาน โดยการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่เพ่ือไปศึกษาดูงานสถานที่ภายนอกต่างจังหวัดเพ่ือ
เป็นการสร้างแนวคิดและหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัย สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร 

1.8 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ใช้หลัก4 M Man Money Material Management   
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดของส านักประสานด้านการต่างประเทศ (2557) ได้กล่าวถึง 
ทรัพยากรที่ส าคัญของบริษัทมีความส าคัญต่อการท าให้แผนธุรกิจสัมฤทธิ์ผล ทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ 
ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น       

1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)ได้แก่  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม   ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทางวิทยากร  ค่าทีมงานอบรม  
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ  (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

2.จุดแข็งของสถาบันบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่าสถานที่อบรมมีขนาดใหญ่  เป็นสถาบันที่มีความ
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น่าเชื่อถือ   มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการที่มีศักยภาพ  มีหลักสูตรเฉพาะด้านหรือหลักสูตรพิเศษ
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับพิบูล ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2559)ได้กล่าวว่าจุดแข็ง 
(Strenghs) คือ ข้อได้เปรียบของบริษัทเหนือคู่แข่งขันที่บริษัทสามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานธุรกิจ
ในตลาดหรืออุตสาหกรรมนั้น ได้แก่สิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ มีทีมงานบริหารที่เชียวชาญมีประสบการณ์สูง 
และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และลูกค้าเป็นอย่างดี มีความรู้ความช านาญ
ทางด้านเทคนิคหรือทักษะบางอย่างที่โดดเด่นเป็นพิเศษ มีส่วนครองตลาดสูง เป็นผู้น าทางการตลาด 
มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจ มีบุคลากรทางด้านการตลาดที่มี
คุณภาพสูง ขีดความสามารถทางด้านการผลิตสูง มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาดี ประสบ
การด้านการขายสูง มีช่องทางการจัดจ าหน่ายกว้างและมั่งคง มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบได้
ยากมีชื่อเสียงดี เป็นที่ครองในลูกค้ามานานมีพนักงานที่ซื่อสัตย์ และจงรักภักดี มีการบริหารบุคลากร
ที่ดีมีความแข็งแกร่งด้านโฆษณา และส่งเสริมการตลาดมีชื่อเสียงด้านการบริการลูกค้าที่ดี มีคุณภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์ดีกว่าของคู่แข่งขัน และมีความได้เปรียบด้านต้นทุน ฯลฯ 

3. จุดอ่อนของสถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า หลักสูตรมีความซ้ าซ้อนกับสถาบันอ่ืน พ้ืนที่จอดรถ
จ ากัด ไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมอบรม  ผู้รับการอบรมมากเกินไปท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
สอดคล้องกับจตุพร สังขวรรณ(2557) ได้กล่าวไว้ว่า จุดอ่อน คือ  ความสามารถในการด าเนินงานที่
เป็นจุดอ่อนและก่อให้เกิดปัญหาภายในองค์การ และไม่สามารถน ามาใช้ในการท างานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในองค์การที่ท าได้ไม่ดี หรือท าได้ดีน้อยกว่าคู่แข่งหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจที่คล้ายคลึงกัน 

4. โอกาสของสถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า กระตุ้นระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่  งบประมาณในการจัด
อบรมของหน่วยงาน ลดลง และประหยัดมากขึ้นและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับสุดใจ  ดิลกทรรศนนท์ (2558)  ได้กล่าวไว้ว่า โอกาส คือ ลักษณะเฉพาะ
ของปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์การ ซึ่งมีศักยภาพที่จะช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์การหรือมากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โอกาสเป็นข้อได้เปรียบหลักในการสนับสนุน
การด าเนินงานให้แก่องค์การโดยแนวโน้มในอนาคตที่ส าคัญเป็นแหล่งที่มาของโอกาส 

5. อุปสรรคของสถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า  กลุ่มเป้าหมายจ ากัดเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี ขาดวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ความไม่แน่นอนของนโยบาย
รัฐบาล ส่งผลต่อเนื่องในการบริหารงานของสถาบัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับสุดใจ  ดิลก
ทรรศนนท์ (2558)  ได้กล่าวไว้ว่า อุปสรรค คือ  ลักษณะสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์การ ที่เป็น
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อุปสรรคต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ท าให้องค์การไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ อุปสรรคเป็นสิ่งกีดขวาง
ที่ส าคัญต่อต าแหน่งทางการแข่งขันขององค์การในปัจจุบันและต าแหน่งทางการแข่งขันที่องค์กร
ต้องการ 
 7. การวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของ
ข้าราชการในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้  (กรณีศึกษา  โรงแรมชางล ) ผลที่ได้จากการศึกษา
ทั้งหมด ผู้วิจัยเห็นว่า สามารถก าหนดกลยุทธ์ได้ ดังนี้ 

7.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร  ใช้กลยุทธ์เจริญเติบโต การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร
ภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  ซึ่ง
ผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับ สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์(2558) ได้กล่าวไว้ว่ากลยุทธ์การเจริญเติบโต 
(growth strategies) เป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์การเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการ
เจริญเติบโตทางด้านยอดขาย สินทรัพย์ และก าไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ด าเนินธุรกิจอยู่ใน
อุตสาหกรรมที่ก าลังขยายตัว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเลือกกลยุทธ์การเจริญเติบโต ทั้งนี้เพ่ือความอยู่รอด
ของธุรกิจ 

7.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างเป็นกลยุทธ์แบ่งปันความรู้เรื่อง
อบรมผ่านทางเว็บไซต์ ให้ผู้เข้าชมรับรู้การท างานของสถาบันพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรที่จัดอบรม
ในแต่ละไตรมาส  กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่มีความถนัดเฉพาะด้านโดยการจ้างวิทยากรภายนอก
มาร่วมบูรณาการ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2559) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การ
สร้างความแตกต่าง ว่ากลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เป็นอีกวิธีหนึ่งของการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ซึ่งอาจท าได้ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์
แตกต่างจากคู่แข่งขันในสายตาของลูกค้าวางออกจ าหน่าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้รับความพอใจ ในลักษณะที่ลูกค้ายินดีที่จ่ายเงินซื้อในราคาพิเศษ (premium price) 
ซึ่งแพงกว่าราคาเฉลี่ยทั่วไปในอุตสาหกรรม กลยุทธ์นี้ยึดถือฐานคติส าคัญที่ว่าลูกค้ามีความเต็มใจที่จะ
จ่ายเงินซื้อในราคาที่สูงกว่า ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ลักษณะพิเศษบางอย่าง บริษัทจึงจ าเป็นจะต้องส ารวจ
วิจัยเพื่อทราบว่าลักษณะเด่นพิเศษท่ีลูกค้าต้องการคืออะไร และใช้สิ่งนั้นเป็นตัวหลักในการสร้างความ
แตกต่าง การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ และสามารถกระท าได้หลายมิติ โดยยึดถือประโยชน์
หรือคุณค่าที่ลูกค้าต้องการเป็นหลัก เช่นความแตกต่างที่แสดงถึ งความเป็นผู้น าทางด้านคุณภาพ 
(quality leader) ความเป็นผู้น าทางด้านการบริการ (service leader) เป็นต้น โดยวิธีนี้ลูกค้าจะไม่
ยึดถือราคาเป็นปัจจัยส าคัญ แต่ลูกค้าจะมีความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ควรจัดท ากลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับหน่วยงาน  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถาบันพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 2. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมต่อผู้เข้าร่วมอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรในเขตพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือสร้าง  Business Model Canvas ของธุรกิจร้าน
เสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา (2) เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค ที่ส่งผล
ต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา (3)เพ่ือค้นหาแนวทางการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเสื้ อกีฬา ผู้ใช้และซื้อองค์กร
หน่วยงานในเขตเทศบาลนครยะลา จ านวนทั้งหมด  9 ราย  การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล    
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1) Business Model Canvas ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา ประกอบด้วย 
กลุ่มลูกค้า ได้แก่ พนักงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเอกชน นักเรียน/นักศึกษา  
คุณค่าสินค้าบริการ ได้แก่ เนื้อผ้าหลากหลาย ราคาถูก จ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาครบวงจร  ความสัมพันธ์
กับลูกค้า ได้แก่ การรักษาลูกค้าฐานเดิม มีการจัดโปรโมชั่น  ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า ได้แก่ โซเชียล
มีเดีย ป้ายโฆษณา  รายได้หลัก ได้แก่ รายได้จากการการจ าหน่ายเสื้อผ้ากีฬาและอุปกรณ์กีฬา  
พันธมิตรหลัก ได้แก่  หน่วยงานรัฐ  หน่วยงานเอกชน   สโมสรกีฬาต่างๆ  กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
จ าหน่ายเสื้อกีฬาทั้งปลีกและส่ง  การสนับสนุนกีฬาต่างๆให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ทรัพยากรหลัก ได้แก่ เงินลงทุน  พนักงาน  โครงสร้างต้นทุน ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
 2) การวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา พบว่า จุดแข็งคือ มี
สินค้าหลากหลาย  ราคาถูก และความรวดเร็วในการให้บริการ  จุดอ่อนคือ ราคาเสื้อผันผวนตาม
ราคาตลาด เป็นสินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ง่าย เสื้อในสต้อคของร้านไม่เพียงพอต่อการซื้อจ านวนมาก  
โอกาสคือ การใช้โซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์   การแข่งขันกีฬามีบ่อยและมีงบสนับสนุนจาก
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รัฐบาล  นักเรียน นักศึกษา ชอบออกก าลังกาย หันมาซื้อเสื้อกีฬากันมากขึ้น  อุปสรรค คือ แฟชั่นเสื้อ
กีฬามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คู่แข่งขายตัดราคามีการแข่งขันสูงและเศรษฐกิจถดถอยจากความ
ไม่สงบในพื้นท่ีและปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ        
 3) การวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขต
เทศบาลนครยะลา พบว่า กลยุทธ์เจริญเติบโต  ขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย  มีการจัดโปรโมชั่น ลด แลก 
แจก แถม และกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง สร้างทีมออกแบบลวดลายเสื้อที่โดดเด่นและมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงกับความต้องการของลูกค้า 
ค าส าคัญ : การจัดการเชิงกลยุทธ์  ธุรกิจเสื้อกีฬา   
 

Abstract 
The purposes of this study were to (1) to build a Business Model Canvas of 

sportswear shop business in Yala Municipality, (2) to analyze the strengths, 
weaknesses, opportunities and obstacles that affect the strategic management of 
sportswear shop business in Yala Municipality, and (3) to explore ways for the 
strategic management of sportswear shop business in Yala Municipality, government 
agencies, private sectors, and relevant person. The samples were 9 sportswear shop 
business entrepreneurs, customers and purchasers in government agencies in Yala 
Municipality. This study was a qualitative research which semi-structured interview 
was employed.  
 The results were as follows:  
 1) The Business Model Canvas of sportswear shop business in Yala 
Municipality comprises of customers who are government/ Local Administrative 
Organization officers, private sector officers and students; service quality which are 
the variety of patterns, cheap price, comprehensive sportswear; the relationship with 
the customers which are maintaining existing customers and setting up promotion; 
ways of approaching customers which are social media and advertising board; main 
income which are selling sportswear and sport materials; main client who are 
government organization, private sectors, and sport association; main activities which 
are selling sportswear both retail and wholesale and sports supporting to 
government organization and  private sectors; main resources which are budgets and 
staffs; and budget structure which are staff salary, public utility, and others.    
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 2) The SWOT results found that the strengths are variety of products, cheap 
price, and fluent services; the weaknesses are the changes of price, copied products, 
insufficient stock; opportunities are social media for public relations, the frequency of 
sport games that supported from the government, the students’ trends of playing 
sport; and obstacles are the changes of sportswear fashion, high competition, and 
economic recession due to the unrest situation and domestic economic problems. 
  3) The strategic planning or ways for strategic management of the 
sportswear business in Yala Municipality are the strategic growths,  online marketing, 
promotions, discounts, redemption and strategy to make a difference, and employing 
a team of designer, and distinctive product which matches the customers’ needs. 
Keywords: Strategic Management, Sportswear business  
 
บทน า           
 เทรนด์การออกก าลังกายและกีฬา ที่มาแรงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ปลุกตลาดชุดกีฬาในประเทศ
ให้กับมาคึกคักอีกครั้ง โดยในปี 58 ที่ผ่านมา ยอดจ าหน่ายในประเทศ อยู่ที่ระดับ 12,000 ล้านบาท 
และมีโอกาสที่จะพุ่งไปอยู่ที่ 15,000 ล้านบาทได้ ใน 5 ปีข้างหน้า  หากมองในมุมของธุรกิจ 
นอกเหนือจากผู้ประกอบการชุดกีฬา Global Brand จะได้รับประโยชน์ในแง่ของยอดขาย ที่ได้มา
จากความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อชื่อเสียงของแบรนด์มาการันตีถึงคุณภาพ ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการชุดกีฬาไทยที่จะสามารถเกาะกระแสที่เกิดขึ้น ภายใต้ความได้เปรียบจากช่องว่ าง
ของราคาที่เกิดขึ้น โดยในส่วนของผู้ประกอบการไทยที่มีแบรนด์  ควรเพ่ิมการตลาดโดยการเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของ Sport Event และสปอนเซอร์กีฬาในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
,2559)  ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคที่ผู้คนหันกลับมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น การออกก าลังกาย จึงเป็นส่งส าคัญ 
เพราะนอกจากจะท าให้สุขภาพดีแล้ว ยังได้ผ่อนคลายความตึงเครียดอีกด้วย ในขณะเดียวกัน
หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนได้ให้การสนับสนุนในด้านกีฬาด้วย (จรินทร์ ธารีรัตน์และคนอ่ืนๆ, 
2555 : 105)          
 สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ท าให้ภาวการณ์ผลิตหดตัว 
ผู้ประกอบการขาดความมั่นใจในการลงทุน  มีการเลิกกิจการอย่างต่อเนื่อง ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในพื้นท่ีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาปัญหาความไม่เป็นธรรมและความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน และปัญหาสังคมด้านอ่ืนๆ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อความเชื่อมั่น
ของนักลงทุน จึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ท าให้ภาวการณ์
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ผลิตหดตัว ผู้ประกอบการขาดความมั่นใจในการลงทุน มีการเลิกกิจการอย่างต่อเนื่อง(ณัฎฐนันท์ สุ
ภัทรชัยวงค์ , 2554: 1) จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา “การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
ร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา”  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขต
เทศบาลนครยะลา และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกับสถานการณ์ 
      1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
          1.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
               ชชูัย สมิทธิไกร (2557:6)ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer 
behavior) เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มในการจัดหา การเลือกสรร การซื้อ การใช้ 
และการจัดการภายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์/บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ 

    สมชาย ภคภาสนว์ิวัฒน์ (2558 : 10) ได้กล่าวไว้ว่า  พฤติกรรมผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกและการจัดการ ความรู้สึกเป็นความรู้สึกทางด้านจิตวิทยา 
     สรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การแสดงออกหรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่สนอง
การใช้สินค้าและบริการ 
       2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กิตติคุณ   บุญเกต (2556)ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์   มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะพ้ืนฐานส่วน
บุคคลปัจจัยทางการตลาด   ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลของสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ 
ยูไนเต็ดของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ และมีอายุตั้งแต่  15 ปี ขึ้นไป การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มสองขั้นแบบ
แบ่งกลุ่ม โดยขั้นที่ 1 ท าการสุ่มอ าเภอมา 8 อ าเภอ จากทั้งหมด 23 อ าเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ขั้นที่ 2 
ใช้แผนการสุ่มแบบโควตาในการสุ่มประชากรเป้าหมาย  ได้ตัวอย่าง  400 คน สถิติที่ใช้ใน การ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย   ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic 
Regression)   ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย การศึกษาอยู่ ในระดับ
ปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด ผู้ที่เป็นแฟนบอลจะมีอายุ และรายได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอล 
โดยผู้ที่เป็นแฟนบอลส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอลส่วนใหญ่ 
เป็นอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ด้านพฤติกรรมการซื้อ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ทั้งผู้ที่เป็นแฟนบอลและ
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ไม่ เป็นแฟนบอลจะซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มและ บัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆที่สโมสรจัดขึ้น โดยผู้ที่เป็นแฟนบอลจะซื้อเมื่อมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกจ าหน่าย ส่วนผู้ที่ไม่เป็น
แฟนบอลจะซื้อเพ่ือต้องการสนับสนุนสโมสร ผู้ที่เป็นแฟนบอลซื้อผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยต่อเดือนบ่อยกว่า
ผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอล และค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์แต่  ละครั้งมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอล 
ภาพรวมในด้านทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอล
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในด้านที่สโมสรท าผลงานได้ดีมีชื่อเสียง ส่วนภาพรวม
ของทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ ในเกณฑ์ดีโดยผู้ที่เป็นแฟนบอลและ
ไม่เป็นแฟนบอลมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์สามารถใช้แสดงตัวตนของผู้บริโภค ได้ ในด้านปการ
ตลาดผู้ที่เป็นแฟนบอลและผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอลให้ ความส าคัญในปัจจัยด้านสโมสรฟุตบอลเหมือนกัน 
โดยผู้ที่เป็นแฟนบอลให้ความส าคัญเรื่องการสนับสนุนสโมสร ส่วนผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอลให้ ความส าคัญ
เรื่องสโมสรท าผลงานได้ดีเยี่ยม  รองลงมาเป็นปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์  และปั จจัยด้านการจัด
จ าหน่าย  ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  แบ่งออกเป็น 3 
ปัจจัย ได้แก่  ปัจจัยด้านลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยทางการตลาด1) 
ลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ ได้แก่  เพศ อาชีพ และรายได้  พบว่าเพศ
หญิง มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์น้อยกว่าเพศชายประมาณ 58% อาชีพพนักงาน บริษัทเอกชนและ
ธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่าอาชีพข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจประมาณ 3 เท่า รายได้
ช่วง 10,001 – 30,000 บาท มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่ารายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ประมาณ 
4 เท่า และรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่ารายได้ไม่ เกิน 10,000 บาท 
ประมาณ 4.4 เท่า ส่วนอายุ  การศึกษา และสถานภาพสมรส ไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์  2) 
ทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบว่าค่าความพึงพอใจที่มีต่อสโมสร ฟุตบอลบุรีรัมย์  
ยูไนเต็ด เพ่ิมขึ้น 1 ระดับ โอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นประมาณ 2 เท่า ส่วนทัศนคติที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อ 3) ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ ได้แก่  ปัจจัยด้านการ
จัดจ าหน่าย โดยอิทธิพลทางด้านการจัดจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น 1 ระดับ  มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น
ประมาณ 2.5 เท่า  ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านสื่อ ไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์  
 ศิริพร  ศรีศิริกุลและวรรณัย  สายประเสริฐ(2558)ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสม
การตลาดที่ มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอล และสามารถน าข้อมูล
ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์รองเท้าฟุตบอล  เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บตัวอย่างจากผู้ที่เล่น
กีฬาฟุตบอล และเป็นผู้ซื้อรองเท้าฟุตบอลด้วยตนเอง ในกรุงเทพมหานคร และได้แบบสอบถามที่
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สมบูรณ์  จ านวน 420 ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่าส่วนประสมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคา   ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด   โดยปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอลในแต่ละด้านที่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรก ดังนี้  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความสบายในการสวมใส่ ปัจจัยด้านราคา 
ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบที่ ใช้ผลิตรองเท้าเหมาะสมกับราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ
ต้องมีหน้าร้านที่สามารถลองสินค้าได้ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  คือมีส่วนลดพิเศษส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 ฐิติมา  ผการัตน์สกุล ( 2558) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบธุรกิจและแผนการบริหารจัดการ  กลยุทธ์
ทางการตลาดปัจจัยแห่งความส าเร็จและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากผู้ประกอบการที่ ด าเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์จ านวน 8 ราย และผู้บริโภคจ านวน 7 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกและน าข้อมูลที่ได้มา วิ เคราะห์เนื้อหา สรุปผลการศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ  ผลการศึกษาพบว่า 1)  ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น   ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์  ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทค้าปลีกเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวมีการก าหนด
กระบวนการในการด าเนินธุรกิจ  2)ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ความแตกต่างก าหนดราคาโดยค านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และก าลังซื้อของผู้ บริโภค เลือกใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง ให้ความส าคัญกับการบอกต่อของผู้ บริโภค 3) ปัจจัย
แห่งความส าเร็จของธุรกิจนั้นมาจากคุณภาพและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การเอาใจใส่ผู้บริโภค 
และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 4) ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อมาจากผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่หา
ข้อมูลสินค้าด้วยตนเอง โดยกลยุทธ์ ทางการตลาดนั้นมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลการศึกษา 
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบการธุรกิจ
เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกันต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้าง Business Model Canvas ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา  
2. เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์

ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา  
3. เพ่ือค้นหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา 

ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา ไดก้ าหนดกรอบ

แนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานกรอบการก าหนดกลยุทธ์ โดยประยุกต์จากแนวคิดของสุดใจ ดิลกทรรศนนท์ (2559 
: 23) และสุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน (2559 : 337) เป็นเกณฑ์ในการก าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 
  
     ตัวแปรต้น                      ตัวแปรตาม 
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเสื้อกีฬา ผู้ใช้ และผู้ซื้อองค์กร
หน่วยงานในเขตเทศบาลนครยะลา 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
1. ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเสื้อกีฬา ได้แก่ ร้าน เอเธนส์ ค้าส่ง    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮาชิม

สปอร์ต และ ร้าน TKS Sport  ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการคัดเลือกร้านเสื้อกีฬาขนาดใหญ่ที่
อยู่ในเขตเทศบาลนครยะลาและได้จดทะเบียนพาณิชย์กับฝ่ายพัฒนารายได้เทศบาลนครยะลา ซึ่งเป็น
ร้านที่เปิดกิจการมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และเป็นร้านค้าที่เป็นพันธมิตรของหน่วยงานรัฐ หน่วยงาน
เอกชน จ านวน 3 ร้าน  

2. ผู้ใช้  โดยการสุ่มแบบบังเอิญ  ผู้ใช้ทั่วไป นักกีฬาฟุตบอลและปั่นจักรยาน และเป็นลูกค้า
ของร้านค้าที่คัดเลือกมาข้างต้น  

3. ผู้ซื้อ โดยการเลือกผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงาน 
อบต. ที่จัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์กีฬาร้านค้าดังกล่าว 

 
 

- การวิเคราะห์ Business Model Canvas 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
 (SWOT Analysis) 
- แมททริกซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง 
 (TOWS Matrix) 

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจร้าน
เสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา  
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เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการศึกษา 

วิธีการสร้างเครื่องมือ 
 1. การก าหนดประเด็นค าถามและจุดประสงค์ของการวิจัย 
 2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ต ารา และบทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยก าหนดประเด็น
และขอบเขตของค าถาม ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 4. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุง
ความถูกต้องตามข้อเสนอแนะ 
 5. น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้ท าการปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามข้อคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 6. น าแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย 
 7. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านกระบวนการต่างๆ จนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว  มาจัดท าเป็น
เป็นชุดแบบสัมภาษณ์ จ านวน 9 ชุด 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้กลยุทธ์การ

วิจัยแบบ Case Study เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วน ผู้วิจัยจึงใช้เครื่องมือในการศึกษา
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือ
เข้าถึงข้อมูลแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านเสื้อกีฬา ผู้ใช้ และผู้ซื้อ
องค์กรหน่วยงานในเขตเทศบาลนครยะลาในเขตเทศบาลนครยะลา เพ่ือหาแนวทางในการก าหนดกล
ยุทธ์โดยการ 

  1.1 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา ณ ร้านค้าแต่ละ
แห่ง จ านวน 3 คน 

 1.2 สัมภาษณ์ ผู้ใช้ ในเขตเทศบาลนครยะลาในเขตเทศบาลนครยะลา โดยท าการสัมภาษณ์
ผู้ที่ใช้เสื้อกีฬา จ านวน 3 คน 
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 1.3 สัมภาษณ์ผู้ซื้อองค์กรหน่วยงานในเขตเทศบาลนครยะลา  โดยท าการสัมภาษณ์คนที่
รับผิดชอบจัดซื้อเสื้อกีฬา จ านวน 3 คน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้ง
ข้อมูลจาก ต ารา เอกสาร รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางสถิติที่ทางหน่วยงานราชการได้รวบรวมไว้ 
รวมถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้และผู้ซื้อองค์กรหน่วยงาน  ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาใน
เขตเทศบาลนครยะลา เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปข้อค้นพบดังนี้ 
 1. ผลวิเคราะห์ Business Model Canvas ดังนี้ 
     ผลวิเคราะห์ Business Model Canvas ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา 
จากการศึกษา พบว่า   
  1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) พนักงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พนักงานเอกชน นักเรียน/นักศึกษา  
  1.2 คุณค่าสินค้าบริการ (Value Propositions) เนื้อผ้าหลากหลาย ราคาถูก 
  1.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) การรักษาลูกค้าฐานเดิม 
โปรโมชั่นดึงดูดลูกค้า         
               1.4 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) ได้แก่ โซเชียลมีเดีย ป้ายโฆษณา  
  1.5 รายได้หลัก (Revenue Streams) ได้แก่ รายได้จากการจ าหน่ายเสื้อผ้ากีฬา รายได้
จากการจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาและท่ีเกี่ยวเนื่อง 
  1.6 พันธมิตรหลัก (Key Partners) ได้แก่    หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนและสโมสร
กีฬาต่าง ๆ        
                1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities) ได้แก่ จ าหน่ายเสื้อทั้งปลีกและส่ง การให้การ
สนับสนุนงานกีฬาต่างๆ  
      1.8 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ได้แก่ เงินลงทุน และพนักงาน  
      1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
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ตารางที่1  สรุปผลการวิเคราะห์ Business Model Canvas ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาล
นครยะลา 
 
6. พันธมิตรหลัก
KP 
- หน่วยงานรัฐ 
- หน่วยงานเอกชน 
- สโมสรกีฬาต่างๆ 
 

7. กิจกรรมหลัก KA 
- จ าหน่ายเสื้อท้ังปลีกและ
ส่ง 
- การให้การสนับสนุนงาน
กีฬาของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  

2. คุณค่าสินค้า
บริการ VP 
- เนื้อผ้ามีความ
หลากหลาย 
- ราคาถูก 
 

3. ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
CR 
-การรักษาลูกคา้ฐานเดมิ 
-โปรโมช่ันดึงดดูลูกคา้ 

1. กลุม่ลูกค้า 
CS 
-พนักงาน
ภาครัฐ/องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-พนักงานเอกชน  
-นักเรียน/
นักศึกษา  
 

4. ช่องทางการเข้าถึง
ลูกค้าCH Channels 
- โซเชียลมเีดีย  
- ป้ายโฆษณา 
 

8. ทรัพยากรหลัก KR 
   Key Resources 
- เงินลงทุน 
- พนักงาน 

9 โครงสร้างต้นทุน CS Streams 
- เงินเดือนพนักงาน 
- ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

5. รายได้หลัก RS 
- รายไดจ้ากการจ าหน่ายเสื้อผ้ากฬีา 
- รายไดจ้ากการจ าหน่ายอุปกรณก์ีฬาและที่เกี่ยวเนื่อง 

 
  2. ผลการวิเคราะห์ SWOT 
 ผลการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา
พบว่า    
          2.1 จุดแข็งของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษาพบว่า มีสินค้า
หลากหลายทั้งชนิดของเนื้อผ้าและแบรนด์ต่างๆ ราคาถูก ความรวดเร็วในการให้บริการ  
 2.2. จุดอ่อนของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า ราคาเสื้อ
ผันผวนตามราคาตลาด เป็นสินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ง่าย เสื้อในสต้อคของร้านไม่เพียงพอต่อการซื้อ
จ านวนมาก 
 2.3 โอกาสของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า การใช้
โซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์   การแข่งขันกีฬามีบ่อยและมีงบสนับสนุนจากรั ฐบาล  นักเรียน
และนักศึกษา ชอบออกก าลังกาย หันมาซื้อเสื้อกีฬากันมากข้ึน 
 2.4. อุปสรรคของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า แฟชั่น
เสื้อกีฬามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คู่แข่งขายตัดราคามีการแข่งขันสูงและเศรษฐกิจถดถอยจาก
ความไม่สงบในพื้นท่ีและปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ 
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 3. ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
      TOWS Matrix ของ ธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า  
  3.1 กลยุทธ์ SO ได้แก่   
   S1O1 ขายสินค้าผ่านสื่อโซเชียล 

  S2O2 เป็นผู้สนับสนุนเสื้อกีฬาหรือถ้วยรางให้กับหน่วยงาน 
 3.2 กลยุทธ์ WO ได้แก่  

   W1O1 จัดท าแบบเสื้อที่โดดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   W3O2 จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม สินค้าค้างสต๊อก 
  3.3 กลยุทธ์ ST ได้แก่ 
   S1T1 ประชาสัมพันธ์แบบใหม่ๆผ่านสื่อโซเชียล 
   S2T2 มีระบบสมาชิกสะสมยอดเพ่ือน ามาลดราคาสินค้าได้    
  3.4 กลยุทธ์ WT ได้แก่  
        W1T1 การสร้างแบรนด์สินค้า เพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ 
   W2T2 การมีสไตล์และดีไซน์ต่างจากคู่แข่ง 
   W3T3 จัดระบบบริหารจัดการร้านเสื้อกีฬา  
 
ตารางท่ี 2  สรุปการวิเคราะห์ Swot และ TOWS Matrix ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนคร
ยะลา 
 

ปัจจัยภายใน 
 
 
 

 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths ; S) 
1. มีสินค้าหลากหลาย 
2. ราคาถูก  
3. ความรวดเร็วในการให้บริการ 

จุดอ่อน (Weakness ;W)  
1. ราคาเสื้อผันผวนตามราคาตลาด   
2. เป็นสินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ง่าย 
3. เสื้อในสต๊อคของร้านไม่เพียงพอ
ต่อการซื้อจ านวนมาก 

โอกาส (Opportunity ; O) 
1.  การ ใ ช้สื่ อ โซ เ ชียลมี เดี ย ในการ
ประชาสัมพันธ์ 
2. การแข่งขันกีฬามีบ่อย และมีงบ
สนับสนุนจากรัฐบาล 
3. นักเรียน นักศึกษา ชอบออกก าลัง
กาย หันมาซื้อเสื้อกีฬากันมากขึ้น   

กลยุทธ์ SO (จุดแข็ง+โอกาส) 
S1O1  ขายสินค้าผ่านสื่อโซเชียล 
S2O2 เป็นผู้สนับสนุนเสื้อกีฬา
หรือถ้วยรางให้กับหน่วยงาน 

กลยุทธ์ WO (จุดอ่อน+โอกาส) 
W1O1 จัดท าแบบเสื้อที่โดดเด่น
หรือเป็นเอกลักษณ์และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
W3O2 จัดโปรโมช่ัน ลด แลก แจก 
แถม สินค้าค้างสต๊อก 
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อุปสรรค (Threat ; T) 
1.แฟช่ันเสื้อกีฬามีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
2. มีการแข่งขันสูงและคู่แข่งขายตัด
ราคา 
3. เศรษฐกิจถดถอยจากความไม่สงบใน
พื้นที่และปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ 

กลยุทธ์ ST (อุปสรรค+จดุแข็ง) 
S1T1 ประชาสัมพันธ์แบบใหม่ๆ
ผ่านสื่อโซเชียล 
S2T2 มีระบบสมาชิกสะสมยอด
เพื่อน ามาลดราคาสินค้าได้ 

กลยุทธ์ WT (จุดอ่อน+อุปสรรค) 
W1T1 การสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อ
เป็นทางเลือกในการตัดสินใจ 
W2T2 การมีสไตล์และดีไซน์ต่าง
จากคู่แข่ง 
W3T3 จัดระบบบริหารจัดการร้าน
เสื้อกีฬา 

 
 4. ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์   
 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์  วางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจร้าน
เสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า สามารถก าหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
  4.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร 
   4.1.1 กลยุทธ์เจริญเติบโต 
    1) ขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์ เฟส เพจ ไลน์@  อิสตราแกรม การใช้
สื่อโซเชียลเป็นช่องทางหลักในกาประชาสัมพันธ์สินค้าให้มีความหลากหลาย  รวมถึงมีการอัพเดท
สินค้าอย่างต่อเนื่อง  สื่อโซเชียลมีเดียสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 
ชั่วโมง  และมีการรีวิวสินค้าจากลูกค้าที่ใช้จริงเพ่ือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าให้กับ
ลูกค้ารายใหม ่  
    2) จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม   การส่งเสริมการขายเพ่ือเป็นการดึงดูด
ความสนใจ ซึ่งแต่ละเดือนจะมีการจัดโปรโมชั่นแบบไม่ซ้ าสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เช่น การลดราคา 
50% เมื่อลูกค้าซื้อในชิ้นที่ 2 การซื้อ 1 แถม 1  เป็นต้น  
     4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
      4.2.1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
    1) สร้างทีมออกแบบลวดลายเสื้อที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา 
ผู้วิจัยได้อภิปรายผลโดยยกประเด็นที่น่าสนใจทั้งสิ้น 7 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1. Business Model Canvas ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา ประกอบด้วย 
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     1.1  กลุ่มลูกค้า ได้แก่ พนักงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงานเอกชน   
นักเรียน/นักศึกษา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าผู้ที่สามารถซื้อเสื้อกีฬาได้อย่างสม่ าเสมอซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจ  
สอดคล้องกับแนวคิดณัฐา ฉางชูโต (2556 : 86) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรม
ซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาด
ว่าจะสนองความต้องการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระท า
ของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ (1) พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของ
ธุรกิจ และมีผลท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผู้บริโภคได้ (2) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาดที่ว่าจะท าให้ลูกค้าพึงพอใจ 
ด้วยเหตุนี้ จึงต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคสิ่งกระตุ้นหรือกลยุทธ์การตลาดเพ่ือตอบสนองความพึง
พอใจของผู้บริโภคได้ 
     1.2 คุณค่าสินค้าบริการ ได้แก่ เนื้อผ้ามีความหลากหลาย  ราคาถูก  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การ
ที่ร้านเสื้อกีฬามีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย ในราคาถูก จะเป็นทางเลือกหลักให้ลูกค้าเข้ามาใช้
บริการที่ร้าน สอดคล้องกับแนวคิด            
              จิรนุช ต้อยปาน (2556 : 154) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การรับรู้ความต้องการและค้นหาของมูลข้อที่ต้องการเพ่ือ
เปรียบเทียบทั้งคุณภาพและราคา สุดท้ายจะประเมินทางเลือกว่าจะเลือกสินค้าไหนที่ได้ตรงความ
ต้องการจึงตัดสินใจซื้อ และเมื่อซื้อสินค้านั้นแล้วก็จะมีประสบการณ์กับสินค้านั้น แต่อย่างไรก็ตามใน
บางกรณีอาจจะไม่ได้เป็นตามขั้นตอนนี้ทั้งหมด เช่น เมื่อจะซื้อสินค้าที่ใช้ประจ า ทุกวัน เช่น ยาสีฟัน 
เรามักมียี่ห้อ ขนาด อยู่แล้วในใจ จะข้ามขั้นตอนที่สองและสามไปซื้อเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า
ด้วย แต่ถ้ามีประสบการณ์ที่ไม่พอใจกับสินค้าเดิมก็จะมาเข้าขั้นตอนทั้งสี่ใหม่ เป็นต้น 
     1.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้แก่ การรักษาลูกค้าฐานเดิม   โปรโมชั่นดึงดูดลูกค้า ซึ่ง
ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดโปรโมชั่นที่โดนใจลูกค้าสามารถสร้างความน่าสนใจ และกระตุ้นความอยากของ
มนุษยไ์ด้ดี ส่งผลให้มีการซื้อสินค้าในที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร ศรีศิริกุลและวรรณัย  สาย
ประเสริฐ(2558)ได้ศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือก
ซื้อรองเท้าฟุตบอล มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดที่  มีผลต่อผู้บริ โภค ใน
กรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอล และสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์รองเท้าฟุตบอล  จากการศึกษาพบว่าส่วนประสมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา   ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด โดยปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอลในแต่ละด้านที่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรก ดังนี้  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความสบายในการสวมใส่ ปัจจัยด้ านราคา 
ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบที่ ใช้ผลิตรองเท้าเหมาะสมกับราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ
ต้องมีหน้าร้านที่สามารถลองสินค้าได้ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  คือมีส่วนลดพิเศษส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
     1.4 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า ได้แก่ โซเชียลมีเดีย  ป้ายโฆษณา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าปัจจุบัน
โซเชียลมีเดีย มีอิทธิผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เรามากที่สุด จะเห็นได้จากการน าเสนอไลฟสไตล์
ของผู้คนต่างๆ ผ่านทางโซเชียล เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติมา  ผการัตน์สกุล ( 2558) ได้
ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  ผลการศึกษาพบว่า 
ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น   ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทค้าปลีกเป็นกิจการ
เจ้าของคนเดียวมี  การก าหนดกระบวนการในการด าเนินธุรกิจ  2)ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้กล
ยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความแตกต่างก าหนดราคาโดยค านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
ก าลังซื้อของผู้ บริโภค เลือกใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง ให้ความส าคัญกับการ
บอกต่อของผู้ บริโภค 3) ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจนั้นมาจากคุณภาพและความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ การเอาใจใส่ผู้บริโภค และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 4) ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อ
มาจากผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่หาข้อมูลสินค้าด้วยตนเอง โดยกลยุทธ์ ทางการตลาดนั้นมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภค 
     1.5 รายได้หลัก ได้แก่ รายได้จากการจ าหน่ายเสื้อผ้ากีฬา รายได้จากการจ าหน่าย
อุปกรณ์กีฬาและที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าหากร้านเสื้อกีฬาสามารถมีรายได้จากสินค้าอ่ืนประกอบ
กันก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งของร้านค้าที่สามารถเพ่ิมก าไรในการด าเนินการได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
วาสนา พวงบุบผา (2554 : 26) ในเรื่องกลยุทธ์การเติบโต มุ่งสร้างอัตราการเติบโตที่มากกว่าเมื่อเทียบ
กับตลาด มักใช้การพัฒนาตลาดใหม่  พัฒนาสินค้า วิธีการใหม่ หรือเจาะตลาดเพ่ิม  กลยุทธ์การ
เติบโตเป็นกลยุทธ์ที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากการเติบโต หมายถึง รายได้ที่มากขึ้นราคาหุ้นที่สูงขึ้น และ
ประสิทธิภาพของผู้น า แต่การเติบโตที่เร็วเกินไปอาจจะน าไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพการมุ่งในสินค้า
หรือบริการเพียงอย่างเดียว เป็นการสร้างการเติบโตด้วยสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว  
     1.6 พันธมิตรหลัก ได้แก่ สถาบันการศึกษา  หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน  สโมสรกีฬา
ต่างๆ  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการมีพันธมิตรจะส่งผลดีต่อร้านค้ามากกว่าผลเสีย โดยเฉพาะการมีพันธมิตรที่
เกี่ยวกับสโมสรกีฬาต่างๆ ซึ่งสโมสรเหล่านี้มีความต้องการในเรื่องเสื้อกีฬาเป็นทุนเดิมอยู่ สอดคล้อง
กับวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา (2557 : 18-44) ได้กล่าวว่า ใครคือพันธมิตรหลักของเรา ใครคือซัพพลาย
เออร์ของเรา ทรัพยากรหลักอะไรที่เราได้จากพันธมิตร กิจกรรมหลักอะไรที่พันธมิตรเป็นฝ่าย
ด าเนินการ แรงจูงใจในการสร้างพันธมิตรที่คุณควรรู้ไว้ คือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบพ้ืนฐาน
ที่สุดของการเป็นพันธมิตรหรือความสัมพันธ์แบบผู้ซื้อซัพพลายเออร์ ถูกคิดขึ้นเพ่ือการใช้ทรัพยากร
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และกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะมันเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลที่บริษัทแห่งหนึ่งจะเป็น
เจ้าของทรัพยากรทั้งหมดหรือท ากิจกรรมทุกอย่างด้วยตัวเอง การเป็นพันธมิตรจะช่วยลดต้นทุนและ
มักอยู่ในรูปของการจ้างให้ท ากิจกรรมบางส่วนหรือการแบ่งปันโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.7 กิจกรรมหลัก ได้แก่ จ าหน่ายเสื้อทั้งปลีกและส่ง การให้การสนับสนุนงานกีฬาของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การสร้างเครือข่ายทีมกีฬาต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการให้การสนับสนุน
งานกีฬาของหน่วยงานต่าง ๆ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจร้านค้าได้ดี เป็นการส่งเสริมให้ร้านเป็นที่
รู้จักทางอ้อม สอดคล้องกับณัฐนัย ตรีเนตรสัมพันธ์ และ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน (2559 : 337) ที่กล่าว
ว่าBusiness Model Canvas จะอิงการเสนอคุณค่า (value proposition) ให้แก่ลูกค้าและยึดคุณค่า 
(value capture) ซึ่งยากต่อการลอกเลียนแบบนั้นไว้เป็นหลัก กระบวนการเริ่มต้นด้วยการค้นหา
ปัญหาและคุณค่าที่แท้จริงผ่านกิจกรรมหลักวัฏจักรของการสร้าง -วัด-เรียนรู้ ที่มีลูกค้าเป็นส่วนร่วม
หลักอย่างต่อเนื่อง (iteration) จนได้รับการยืนยันผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคุณค่า (value) ที่ลูกค้า
ต้องการ และโมเดลนี้อธิบายอย่างไม่ซับซ้อนเป็นระบบและเชื่อมโยง ( integration) ของการด าเนิน
กิจการผ่านตัวชี้วัดหลักจ านวน 9 ตัวชี้วัด  
     1.8 ทรัพยากรหลัก ได้แก่ เงินลงทุน พนักงาน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าร้านเสื้อกีฬาไม่เพียงแต่ต้อง
มีสินค้าที่หลากหลาย การมีบริการที่เกี่ยวเนื่องก็ถือว่าส าคัญมากๆ ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 
เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบายเป็นที่ตั้ง การใช้บริการครบจบในที่เดียวจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้บริโภคได้ สอดคล้องกับ พรรณวิภา พุ่มไสว (2554 : 30 – 32) เกี่ยวกับกลยุทธ์
การปรับเปลี่ยน  เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งปรับปรุงการด าเนินงานให้กลับสู่สภาพปกติ โดยการแก้ปัญหาโดย
การลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การไม่รับพนักงานเพ่ิม การลดค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา การควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เป็นต้น กลยุทธ์นี้เหมาะสมกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความดึงดูดสูง 
 1.9 โครงสร้างต้นทุน ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งผู้วิจัยเห็น
ว่าทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเสื้อกีฬาหรือธุรกิจอ่ืนๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องต้นทุนในการด าเนินงาน ซึ่ง
เงินเดือนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้นทุนที่ธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย สอดคล้องกับวิญญู 
กิ่งหิรัญวัฒนา (2557 : 18-44) ที่กล่าวว่าโครงสร้างต้นทุนอาจมีลักษณะ ต้นทุนคงที่ ยังคงเดิมไม่ว่า
ปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผลิตออกมาจะเป็นเท่าใดก็ตาม ตัวอย่างต้นทุนประเภทนี้คือ เงินเดือน 
ค่าเช่า และค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตจะมีต้นทุนส่วนใหญ่เป็น
ต้นทุนคงท่ี นอกจากนี้ยังมีต้นทุนผันแปร ไปตามปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผลิตออกมา ธุรกิจบาง
ประเภทอย่างผู้จัดงานเทศกาลดนตรีจะมีต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร ยิ่งผลิตมาก ต้นทุนยิ่งต่ า 
ความได้เปรียบด้านต้นทุนเมื่อมีขนาดการผลิตที่เพ่ิมขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทขนาดใหญ่จะได้ราคาที่ถูก
ลงเมื่อซื้อวัตถุดิบในปริมาณมาก ต้นทุนที่ลดลงในส่วนนี้และปัจจัยอ่ืนๆ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
เมื่อปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนยิ่งขอบเขตกว้าง ต้นทุนยิ่งต่ า ความได้เปรียบด้านต้นทุนเมื่อมีขอบเขตของ
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การผลิตที่กว้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ในบริษัทขนาดใหญ่ กิจกรรมการตลาดหรือช่องทางการกระจาย
สินค้าและบริการอาจรองรับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย 
 2. จุดแข็งของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษาพบว่า มีสินค้า 
หลากหลาย ราคาถูก ความรวดเร็วในการให้บริการ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการมีสินค้าหลากหลายจะเป็น
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้ และหากสินค้าที่หลากหลายดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ ก็จะเป็น
การเพ่ิมรายได้ให้กับธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร  ศรีศิริกุลและวรรณัย สายประเสริฐ 
(2558) ได้ศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อ
รองเท้าฟุตบอล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอล และสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์รองเท้าฟุตบอล  เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บตัวอย่างจากผู้ที่เล่นกีฬาฟุตบอล และเป็นผู้ซื้อรองเท้า
ฟุตบอลด้วยตนเอง ในกรุงเทพมหานคร และได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์  จ านวน 420 ตัวอย่าง จาก
การศึกษาพบว่าส่วนประสมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก คือ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด   
โดยปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อรองเท้า
ฟุตบอลในแต่ละด้านที่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรก ดังนี้  ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความสบายในการสวมใส่ ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบที่ ใช้ผลิต
รองเท้าเหมาะสมกับราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือต้องมีหน้าร้านที่สามารถลองสินค้า
ได้ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  คือมีส่วนลดพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 3. จุดอ่อนของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษาพบว่า ราคาเสื้อผัน
ผวนตามราคาตลาด  เป็นสินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ง่าย   เสื้อในสต็อคของร้านไม่เพียงพอต่อการซื้อ
จ านวนมาก  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคดิของจตุพร สังขวรรณ (255 :216-227) ได้กล่าวว่า 
จุดอ่อน เป็นความสามารถในการด าเนินงานที่เป็นจุดอ่อนและก่อให้เกิดปัญหาภายในองค์การ และไม่
สามารถน ามาใช้ในการท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในองค์การที่
ท าได้ไม่ดี หรือท าได้ดีน้อยกว่าคู่แข่งหรือหน่วยงานที่มีภารกิจที่คล้ายคลึงกัน 
 4. โอกาสของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษาโอกาสของธุรกิจร้าน
เสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า การใช้โซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์  
การแข่งขันกีฬามีบ่อยและมีงบสนับสนุนจากรัฐบาล  นักเรียน นักศึกษา ชอบออกก าลังกาย หันมาซื้อ
เสื้อกีฬากันมากขึ้น  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติคุณ บุญเกต (2556)ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  แบ่ง
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ออกเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่  ปัจจัยด้านลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยทางการ
ตลาด 1) ลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ ได้แก่  เพศ อาชีพ และรายได้
พบว่าเพศหญิง มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์น้อยกว่าเพศชายประมาณ 58% อาชีพพนักงาน 
บริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่าอาชีพข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ
ประมาณ 3 เท่า รายได้ช่วง 10,001 – 30,000 บาท มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่ารายได้ไม่เกิน 
10,000 บาท ประมาณ 4 เท่า และรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่า
รายได้ไม่ เกิน 10,000 บาท ประมาณ 4.4 เท่า ส่วนอายุ  การศึกษา และสถานภาพสมรสไม่มีอิทธิพล
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์  2) ทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบว่าค่าความพึงพอใจที่มีต่อ
สโมสร ฟุตบอลบุรีรัมย์  ยูไนเต็ดเพ่ิมขึ้น 1 ระดับ โอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นประมาณ 2 เท่า 
ส่วนทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อ 3) ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ 
ได้แก่  ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย โดยอิทธิพลทางด้านการจัดจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น 1 ระดับ  มีโอกาสที่จะ
ซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นประมาณ 2.5 เท่า  ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านสื่อ ไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์  
 5. อุปสรรคของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษาอุปสรรคของธุรกิจ
ร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า  แฟชั่นเสื้อกีฬามีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา คู่แข่งขายตัดราคามีการแข่งขันสูงและเศรษฐกิจถดถอยจากความไม่สงบในพ้ืนที่และ
ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ   ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดของณัฎฐนันท์ สุภัทรชัยวงค์ (2554 
: 1) ได้กล่าวว่า สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ท าให้สภาวการณ์ผลิตหดตัว ผู้ประกอบการ
ขาดความมั่นใจในการลงทุน  มีการเลิกกิจการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ซบเซา 
 6. TOWS Matrix ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา  จากการศึกษา พบว่า กล
ยุทธ์ SO ได้แก่  ขายสินค้าผ่านสื่อโซเชียล  เป็นผู้สนับสนุนเสื้อกีฬาหรือถ้วยรางให้กับหน่วยงาน  ก ล
ยุทธ์ WO ได้แก่ จัดท าแบบเสื้อที่โดดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   จัด
โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม สินค้าค้างสต๊อก  กลยุทธ์ ST ได้แก่  ประชาสัมพันธ์แบบใหม่ๆผ่านสื่อ
โซเชียล  มีระบบสมาชิกสะสมยอดเพ่ือน ามาลดราคาสินค้าได้ กลยุทธ์ WT ได้แก่  
การสร้างแบรนด์สินค้า เพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ  การมีสไตล์และดีไซน์ต่างจากคู่แข่ง และ
จัดระบบบริหารจัดการร้านเสื้อกีฬา ผู้วิจัยเห็นว่า กลยุทธ์ทางเลือกทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นผลที่ได้จาก
การจับคู่ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เป็นกลยุทธ์ทางเลือกที่ดี ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ใน
ภาพรวมของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา สอดคล้องกับสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2558 
: 10) พฤติกรรมผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและการจัดการ ความรู้สึกเป็นความรู้สึกทางด้าน
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จิตวิทยาอันเกิดจากขั้นตอนการตัดสินใจในการบริโภค ผู้บริโภคต้องมีการจัดการตามขั้นตอนของ
กระบวนการบริโภคด้วย นักการตลาดจะต้องก าหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีการตลาดให้สอดคล้องและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคด้วย ซึ่งลักษณะของพฤติกรรมผู้บริโภคคือ พฤติกรรมผู้บริโภคจะ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหลายประการ (consumer behavior involves many decisions) 
พฤติกรรมผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ (whether) ท าไม
จึงซื้อ (why) ซื้อเมื่อใด (when) ซื้อที่ไหน (where) ซื้ออย่างไร (how) ซื้อเท่าใด (how much) ซื้อ
บ่อยเท่าใด (how often) ใช้เวลานานเท่าใด (how long) ในการจัดหา การใช้ และการก าจัด
ผลิตภัณฑ์ 
 7. การวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขต
เทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า สามารถก าหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้  
  7.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร การใช้กลยุทธ์เจริญเติบโตขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย  เช่น 
เว็บไซต์  เฟส เพจ ไลน์@  อิสตราแกรม การใช้สื่อโซเชียลเป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์
สินค้าให้มีความหลากหลาย   รวมถึงมีการอัพเดทสินค้าอย่างต่อเนื่อง   สื่อโซเชียลมีเดียสามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง  และมีการรีวิวสินค้าจากลูกค้าที่ใช้จริง
เพ่ือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่  และกลยุทธ์การจัดโปรโมชั่น ลด 
แลก แจก แถม   การส่งเสริมการขายเพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจ ซึ่งแต่ละเดือนจะมีการจัด
โปรโมชั่นแบบไม่ซ้ าสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป  เช่น  การลดราคา 50% เมื่อลูกค้าซื้อในชิ้นที่ 2     
การซื้อ 1 แถม 1   เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า สอดคล้องกับวาสนา พวงบุบผา (2554 : 26) ได้กล่าว
ว่า กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) มุ่งสร้างอัตราการเติบโตที่มากกว่าเมื่อเทียบกับตลาด มัก
ใช้การพัฒนาตลาดใหม่ (Market Development - ตลาดใหม่ สินค้าใหม่) พัฒนาสินค้า (Product 
Development) วิธีการใหม่ (New Process) หรือเจาะตลาดเพ่ิม (Market Penetration - ตลาด
ใหม่ สินค้าเก่า) กลยุทธ์การเติบโตเป็นกลยุทธ์ที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากการเติบโต หมายถึง รายได้
ที่มากข้ึนราคาหุ้นที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพของผู้น า แต่การเติบโตที่เร็วเกินไปอาจจะน าไปสู่ความไม่
มีประสิทธิภาพการมุ่งในสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว (Concentration on a Single Product 
or Services) เป็นการสร้างการเติบโตด้วยสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว การกระจายธุรกิจไปสู่
ธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม (Concentric Diversification) เป็นการสร้างการเติบโตด้วยการ
เพ่ิมสินค้าหรือบริการใหม่ ที่สอดคล้องกับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะสอดคล้องในเรื่อง
เทคโนโลยี Know-How สายผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือฐานลูกค้า กลยุทธ์นี้จะสร้าง
ต าแหน่งการแข่งขันท่ีแข็งแกร่งได ้
 7.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง สร้างทีมออกแบบลวดลายเสื้อที่
โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตรงกับความต้องการของลูกค้า  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของฐิติมา  ผการัตน์สกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบธุรกิจและแผนการบริหารจัดการ  กลยุทธ์
ทางการตลาดปัจจัยแห่งความส าเร็จและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากผู้ประกอบการที่ ด าเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่ าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์จ านวน 8 ราย และผู้บริโภคจ านวน 7 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกและน าข้อมูลที่ได้มา วิ เคราะห์เนื้อหา สรุปผลการศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ  ผลการศึกษาพบว่า 1)  ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น   ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์  ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทค้าปลีกเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวมีการก าหนด
กระบวนการในการด าเนินธุรกิจ  2)ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ความแตกต่างก าหนดราคาโดยค านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และก าลังซื้อของผู้ บริโภค เลือกใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง ให้ความส าคัญกับการบอกต่อของผู้ บริโภค 3) ปัจจัย
แห่งความส าเร็จของธุรกิจนั้นมาจากคุณภาพและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การเอาใจใส่ผู้บริโภค 
และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 4) ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อมาจากผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่หา
ข้อมูลสินค้าด้วยตนเอง โดยกลยุทธ์ ทางการตลาดนั้นมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลการศึกษา 
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบการธุรกิจ
เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกันต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ธุรกิจควรใช้กลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยการเน้นความช านาญใน
บางเรื่อง เพ่ือเจาะตลาดเฉพาะ เช่น กลุ่มลูกค้าเฉพาะ สินค้าเฉพาะ หรือพ้ืนที่บางพ้ืนที่องค์กร
สามารถสร้างคุณค่าด้วยการผสมผสานการมุ่งเน้นกับความแตกต่างหรือการเป็นผู้น าด้านต้นทุน เป็น
ต้น 
 2. ธุรกิจควรใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่ า ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบ ความช านาญในบาง
เรื่องหรือบางตลาด และสร้างคุณค่าด้วยต้นทุนต่ า ซึ่งอาจใช้เสื้อกีฬาที่ราคาถูกลง และคุณภาพก็ลดลง
เล็กน้อยตามไปด้วย  
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งถัดไป 
 1. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจอุปกรณ์กีฬาในเขตเทศบาล
นครยะลาและเขตอ่ืนๆ  
 2. ควรท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขต
เทศบาลนครยะลาและเขตอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) สร้างโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas ของ
โรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
(2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาใน
เขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) (3) วิเคราะห์ TOWS Matrix ของ
โรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) (4) ค้นหาแนวทาง
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรม   
ชางลี) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ที่ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและจดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 6 คน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจ
โรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 3 คน และนักเรียนที่เข้ามาเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักเรียน ป.6 ม.3 ม.6) จ านวน   3 คน 
การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวม จ านวน 12 ชุด ผลการศึกษาพบว่า 

1. Business Model Canvas ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) พบว่า กลุ่มลูกค้า ได้แก่ นักเรียน ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ต้องการลงสมัครรับราชการต าแหน่งต่างๆ คุณค่า
สินค้า/บริการ ได้แก่ มีตัวอย่างข้อสอบที่หลากหลายให้ฝึกท าสม่ าเสมอ นักเรียนสามารถสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้ บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง สนุก ลดภาวะเครียด และหลักสูตรที่ตรงตามความ
ต้องการ ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าโดย ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เฟส เพจ ไลฟ์ ฯลฯ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ 
ใบปลิว การแนะแนวโรงเรียนรัฐและเอกชนในพ้ืนที่ ความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการจัดโปรโมชั่น การ
ให้บริการประทับใจ รวมถึงการให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการเรียน เน้นการสอนอย่างเป็นกันเอง รับ
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จัดหาวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ไปอบรมสัมมนา รายได้หลัก ได้จากค่าธรรมเนียมการเรียน 
ค่าคอร์สการเรียน ซีดีคอร์สพิเศษเพ่ิมเติม รายได้จากการขายสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การ
เรียน ทรัพยากรหลัก ได้แก่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนเฉพาะด้าน ใช้เทคนิคการสอนเข้าใจง่าย 
น าไปใช้ได้ สถานที่จัดการเรียนการสอน กิจกรรมหลัก คือ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการ
สอน  การเปิดสอนนักเรียน ให้ตรงตามหลักสูตร เป็นชั่วโมงและเต็มเวลา ตรงตามความต้องการ และ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พันธมิตร ได้แก่ โรงเรียนรัฐในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ปกครองนักเรียน โครงสร้างต้นทุน ได้แก่ ค่าจ้างครูผู้สอนและบุคลากร  
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ  
 2. วิเคราะห์ SWOT Analysis จุดแข็งของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี)  จากการศึกษาพบว่า โรงเรียนกวดวิชามีหลักสูตรการสอนที่
เหมาะสม จุดอ่อนของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชาง
ลี)  พบว่า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนกวดวิชาสูง ส่งผลให้กลายมาเป็นต้นทุนใน
การด าเนินกิจการที่สูงขึ้นตามไปด้วย โอกาสของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับ
ใช้เป็นโอกาสในการแบ่งปันความรู้ มีเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐ  
อุปสรรคของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) พบว่า 
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

3. การวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) พบว่า มีการใช้กลยุทธ์ระดับองค์กร ใช้กลยุทธ์
เจริญเติบโต ได้แก่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และจัดท าหลักสูตรการสอนที่หลากหลายเพ่ือรองรับการ
สอบเข้าในระดับที่สูงขึ้น กลยุทธ์ครูผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ตลอดเวลา ผ่านทางช่องทาง
สื่อสารที่หลากหลาย และกลยุทธ์ ครูสร้างตัวตนสร้างจุดเด่นให้นักเรียนติดตามโดยการใช้เทคนิคการ
สอนที่หลากหลาย ส่วนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง คือ     กลยุทธ์ จัด
ห้องเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนในเครือข่ายพันธมิตร นักเรียนสามารถเรียนที่ไหนเมื่อไรได้ทุกเวลา  
กลยุทธ์ แบ่งปันความรู้ เคล็ดการคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ผ่านทาง โซเชียล เพ่ือให้มีการติดตามที่ส่งผลต่อ
การลงเรียนกวดวิชา และ กลยุทธ์การสร้างครูประจ าที่หลากหลายความถนัดเฉพาะด้าน จัดท าสื่อการ
สอนที่มีคุณภาพให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยตัวเองในราคาที่เหมาะสม 
ค าส าคัญ : การจัดการเชิงกลยุทธ์  โรงเรียนกวดวิชา  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to build the Business Model Canvas for 
the current tutoring schools in the three southern border provinces (case study 
Changlee Hotel), 2) to analyze strengths, weaknesses, opportunities, and threats of 
strategic management of the tutoring schools in the three southern border provinces 
(case study Changlee Hotel), 3) to analyze the TOWS Matrix of the tutoring schools in 
the three southern border provinces (case study Changlee Hotel), and 4) to search 
for guidelines of strategic management of the tutoring schools in the three southern 
border provinces (case study Changlee Hotel). The samples used were entrepreneurs 
of the tutoring schools in the three southern border provinces (Yala, Pattani, 
Narathiwat) have been allowed to set up schools and legal registration of 6 people, 
involved government officers who support the business of the tutoring schools 
in the three southern border provinces of 3 people, and students of the tutoring 
schools in the three southern border provinces (Students in the Prathom 6, 
Mathayom 3 and 6) of 3 people. This study was qualitative research using semi-
structured interview as a tool to collect 12 data sets. 
  The results were as follows: 
  1. The Business Model Canvas of the tutoring schools in the three southern 
border provinces (case study Changlee Hotel) found that customers were Prathom 6, 
Mathayom 3 and 6 students in the three southern border provinces and 
undergraduates who wanted to apply for government jobs. Values of product and 
service were that there was test examples for drilling; students were able to 
entrance to university; studying atmosphere was friendly, funny, and not so stress; 
and courses met the students’requirements. Channels were social medias, 
billboards, brochures, leaflet, and suggestions of local private and government 
schools. Customer relationships were done by promotions, impressive services, giving 
the studying advices, friendly teaching, training by selected lecturers and experts. 
Revenue streams were from tuition fees, course fees, extra course CD, and 
educational medias and materials selling. Key resources were specialist teachers who 
used understandable techniques in teaching and educational places. Key activities 
were courses public relations, teaching according to course and time, and 
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educational media development. Key partners were student guardians, government 
schools, private schools, government agencies, and private organizations in the three 
southern border provinces. Cost structures were teachers and personnel wage, public 
relations cost, and public utility cost. 

2. SWOT Analysis The strength of the tutoring schools in the three southern 
border provinces (case study Changlee Hotel) found that the tutoring schools had 
the appropriate courses. The weakness of the tutoring schools in the three southern 
border provinces (case study Changlee Hotel) found that the expenses of tutoring 
schools were high which influenced on other expenses would be high too. The 
opportunities of the tutoring schools in the three southern border provinces (case 
study Changlee Hotel) found that the schools administrators should bring technology 
and innovation to classroom. They should be alliance with private and government 
schools. The threat of the tutoring schools in the three southern border provinces 
(case study Changlee Hotel) was commotion in the three southern border provinces. 

3. The planning of strategies or guidelines of strategic management of the 
tutoring schools in the three southern border provinces (case study Changlee Hotel) 
revealed that these following strategies were employed in the study: (1) corporate 
strategy, (2) growth strategy comprised of public relations and courses creation that 
support the higher level of university entrance, communication via several channels 
between teachers and students, and teaching techniques to attract students, and (3) 
business strategy comprised of differentiation strategy which were organizing online 
classroom for students under partnership network, sharing knowledge and tips 
through social medias which could be affected to course applications, and creating 
educational medias for students in a proper price. 
Keywords: Strategic Management, Tutoring Schools, The Three Southern Border 
Provinces  
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บทน า 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี 2547 และ

ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ได้ท าลายระบบเศรษฐกิจของดินแดนปลายด้ามขวานอย่างรุนแรง ท าให้
ภาคเอกชนไม่มีความมั่นใจในการลงทุน วงจรธุรกิจหยุดชะงัก ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดปัญหาว่างงาน จน
หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งหามาตรการและโครงการต่างๆ เพ่ือเข้าไปฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ก้าว
เดินต่อไป "โรงแรมชางลี" ซึ่งเคยเป็นโรงแรมขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตั้งอยู่ริมถนนสิโรรสใจกลางเมืองยะลา ต้องกลับกลายเป็นโรงแรมร้าง การที่ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ซื้อต่อมาเมื่อ 5 ปีก่อน จากบริษัทบริหาร
สินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด (บสส.) ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กพต.) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 รวมราคาตั้งแต่จัดซื้ออาคารโรงแรมชางลี 
กระทั่งแปลงโฉมเป็นศูนย์ราชการ ศอ.บต. แห่งใหม่ ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 263,632,000 บาท 
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ เนื่องจากทาง ศอ.บต. ต้องการอาคารขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่า 
10,000 ตารางเมตร เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบริการประชาชนในมิติต่างๆ และการช่วยเหลือเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงยังมีแนวคิดท่ีจะใช้ห้องพักที่มีอยู่ของอาคารโรงแรม
ชางลีที่มีอยู่ 15 ชั้น ให้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ท่ีลงมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชายแดนใต้ มีสถานที่ฝึกอบรม
และมีที่พักในตัว นอกจากนั้นยังมีแผนเปิดศูนย์ให้ความรู้ทางการศึกษาด้วย คาดว่าจะมีพิธีเปิดอาคาร
หลังนี้อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2561 (มติชนออนไลน์, 2560) 

  การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพ่ือเตรียม
ก าลงัคนให้พร้อมในการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ การจัดการศึกษาในระดับประถมโดยเฉพาะปฐมวัย จะต้องฝึกให้ใช้
ทักษะการคิดมากกว่าใช้ความจ า รวมถึงสามารถที่จะคิดวิเคราะห์มีเหตุมีผล ครูเป็นรากฐานส าคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษา ที่จะต้องแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมนวัตกรรม ทั้งนี้ 
การศึกษาไทยในยุค 4.0 จึงต้องจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่ประถม มัธยม อาชีวศึกษา ไปจนถึง
อุดมศึกษา การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การศึกษาไทยในยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีการ
เชื่อมโยงในหลากหลายมิติ ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือมุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพ กับทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต      (บ้านเมือง,2559) แนวทางการศึกษาไทยในยุค 4.0 ไม่ใช่
เป็นเพียงให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ โดยกระทรวงศึกษาธิการเร่ง
ปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน ได้แก่ 1) เน้นการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ โดยไม่ได้เป็นการเพ่ิมรายวิชาการคิดวิเคราะห์ขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการปลูกฝังให้เด็กสามารถ
คิดวิเคราะห์จากวิชาหลักที่เรียนได้ 2) เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญใน
การติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศ ฉะนั้นจึงได้มีการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ 
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Boot Camp รวมไปถึงการจัดท าแอพพลิเคชั่นด้านภาษา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาที่
ดีขึ้น 3) เน้นการพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      ซึ่งสองวิชานี้เป็นวิชาที่จะน าไปสู่
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ โดยเน้นการพัฒนาให้เด็กสามารถเรียนรู้และประสานวิชา
ค านวณและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการคิด สร้างสรรค์นวัตกรรมออกมาเป็นของตนเอง 
โดยไม่ต้องพ่ึงต่างชาติอีกต่อไป 4) ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ กระทรวงศึกษาธิการได้มี
การที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เพ่ือที่จะน ามาใช้ในปี 2561 และอาจจะมีการเพ่ิมวิชาเรียนใหม่ๆ
ขึ้นมาด้วย หรือน าวิชาเก่าๆมาสอนใหม่ด้วยเช่นกัน    5) ปรับปรุงต าราเรียนให้มีมาตรฐาน 5 ดาว จะ
มีการสร้างต าราเรียนขึ้นมาให้เพ่ือให้สะดวกในการเรียนมากยิ่งขึ้น และจะมีการเพ่ิมแบบฝึกหัดและ
มีลิ๊งค์เชื่อมโยงแบบออนไลน์เพ่ือให้นักเรียนสะดวกในการศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม 6) การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การที่กระทรวงศึกษาธิการนั้นพยายามที่จะยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กโดย
การให้เด็กนั้นไปเรียนโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่าได้พัฒนาทั้งทางด้านกายภาพและวิชาการอีก
ด้วย (ครูดนตรีดอทคอม, 2560)   

โรงเรียนกวดวิชามีบทบาทส าคัญต่อระบบการศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก โดยโรงเรียนกวด
วิชามีวิวัฒนาการจากการกวดวิชา เพ่ือหาความรู้ในส่วนที่ขาดจากการเรียนในชั้นเรียน มีการขยาย
ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา การเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชามีวิธีการ
สอนหลากหลายรูปแบบ ในด้านของนักเรียน การเรียนกวดวิชามีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น 
โรงเรียนกวดวิชาจึงถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีการตื่นตัวมากในปัจจุบัน สังเกตได้ว่ามีการจัดตั้งโรง เรียน
กวดวิชาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะใฝ่หาความรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น 
เป็นธุรกิจที่นักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการเรียนกวดวิชา ท าให้เกิดผู้ประกอบการ
รายใหม่เข้ามาสู่ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาทุกปี (ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม, 2558 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

2. เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) 

3. เพ่ือวิเคราะห์ TOWS Matrix ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) 

4. เพ่ือค้นหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1. ด้านประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
 1) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา 

ปัตตานี นราธิวาส) ที่ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย  
 2) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาใน

เขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) 
 3) นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา

โรงแรมชางลี) 
2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  

  1) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส) ที่ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยศึกษาจาก
จ านวนประชากรผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา จ านวนทั้งหมด 6 ราย 
   ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดยะลา จ านวน 3 ราย 
        ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดปัตตานี จ านวน 2 ราย 
        ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดนราธิวาส จ านวน 1 ราย 
(ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2560 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
  2) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาใน
เขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) จ านวน 3 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทั้งนี้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการส่งเสริมโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) เท่านั้น 
  3) นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา
โรงแรมชางลี) จ านวน 3 คน (นักเรียน ป.6 ม.3 ม.6) ทั้งนี้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะ
นักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งได้ข้อมูลจากโรงเรียนกวดวิชา 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเชื่อมโยงระบบความคิดกับระบบข้อเท็จจริงเข้า
ด้วยกัน หรือคือการรวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์อย่างเป็นระเบียบจนได้แบบแผนที่แท้จริงโดย
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อาศัยวิธีการต่าง ๆ ของศาสตร์ต่าง ๆ เข้าช่วย (สุภางค์ จันทวานิช, 2537 อ้างถึงใน สมยศ ทุ่งหว้า,  
2557: 146) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการศึกษา 
 วิธีการสร้างเครื่องมือ  
 ในการสร้างเครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้  
  1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ต ารา และบทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
   2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยก าหนดประเด็นและขอบเขต
ของค าถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  3. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบปรับปรุง 
ความถูกต้องตามข้อเสนอแนะ 
  4. น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้ท าการปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง ด้านเนื้อหา (Content Validity) แล้วท าการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้
มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  5. น าแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย  
  6. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านกระบวนการต่างๆ จนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว มาจัดท า
เป็นชุดแบบสัมภาษณ์ จ านวน 12 ชุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้กลยุทธ์การ
วิจัยแบบ Case Study เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วน ผู้วิจัยจึงใช้เครื่องมือในการศึกษา
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์มีจุดสนใจอยู่แล้ว จึงพยายามหันความสนใจ
ของผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เข้าสู่จุดที่สนใจ ทั้งนี้เพราะในบางครั้งผู้สัมภาษณ์อาจจะไม่ต้องการทราบเหตุผล
หรือข้อเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทุกขั้นตอนเพราะอยู่นอกเหนือขอบเขตของการวิจัยในขณะนั้น จึง
เลือกสัมภาษณ์เอาแต่จุดที่ต้องการเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วนในเชิงลึก (สุภางค์ จัน
ทวานิช, 2554 : 78) เพ่ือเข้าถึงข้อมูลแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงเรียนกวด
วิชาเพ่ือหาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์  
            2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ทั้งข้อมูลจากต ารา เอกสาร รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ทางโรงเรียนกวดวิชาได้รวบรวมไว้ รวมถึง
ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่าง ๆ โดยการน าเอาข้อสนเทศที่ได้จากการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะ
เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก การถอดความจากวีดีโอเทป หรือจากเอกสารบันทึกและรายงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษามาแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ หรือข้อความย่อยต่าง ๆ ที่สื่อแนวคิด (concepts) 
ในเรื่องเดี่ยวกันออกมาใช้ประโยชน์โดยการให้รหัส (coding) ของแต่ละข้อความย่อยซึ่งอาจเป็น
ประโยค หรือย่อหน้าข้อความ แล้วน ารหัสมารวมกันยกระดับเป็นกลุ่มประเภท (category) เพ่ือให้มี
ความหมายสูงขึ้นเมื่อน ากลุ่มประเภท (categories) ที่เกิดขึ้นจากกการรวมกลุ่มรหัส มาวิเคราะห์จน
เห็นแบบแผนของความสัมพันธ์ (patterns of relationships) ของกลุ่มประเภทว่าอะไรสัมพันธ์กับ
อะไรมีสาระส าคัญหรือมีความหมาย (meanings) อะไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่ศึกษา
และน าความเข้าใจนั้นมาสร้างเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาเอง (emerging theories) จากข้อมูลที่จัดเก็บมา  
 
ผลการวิจัย 
 1. Business Model Canvas ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า   
  1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ได้แก่ นักเรียน ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการลงสมัครรับราชการต าแหน่งต่าง ๆ 
  1.2 คุณค่าสินค้า/บริการ (Value Propositions) ได้แก่ มีตัวอย่างข้อสอบที่หลากหลาย
ให้ฝึกท าสม่ าเสมอ นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง สนุก 
ลดภาวะเครียด และหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ 
  1.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) โดย ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เฟส เพจ ไลฟ์ 
ฯลฯ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว การแนะแนวโรงเรียนรัฐและเอกชนในพื้นที่ 
  1.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) โดยการจัดโปรโมชั่น การ
ให้บริการประทับใจ  รวมถึงการให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการเรียน เน้นการสอนอย่างเป็นกันเอง รับ
จัดหาวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ ไปอบรมสัมมนา 
  1.5 รายได้หลัก (Revenue Streams) ได้จากค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าคอร์สการเรียน 
ซีดีคอร์สพิเศษเพ่ิมเติม รายได้จากการขายสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การเรียน 
  1.6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ได้แก่  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนเฉพาะด้าน 
ใช้เทคนิคการสอนเข้าใจง่าย น าไปใช้ได้ สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities) คือ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน 
การเปิดสอนนักเรียน ให้ตรงตามหลักสูตร เป็นชั่วโมงและเต็มเวลา ตรงตามความต้องการ และการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
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  1.8 พันธมิตร (Key Partners) ได้แก่ โรงเรียนรัฐในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ปกครองนักเรียน 
  1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่ ค่าจ้างครูผู้สอนและบุคลากร ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์  และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ  
 2. จุดแข็งของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชาง
ลี)  จากการศึกษาพบว่า โรงเรียนกวดวิชาจะมีหลักสูตรการสอนที่เหมาะสม โรงเรียนกวดวิชาส่วน
ใหญ่จะเปิดสอนในหลักสูตรกวดวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรประเภท
อาชีวศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ฝึกปฏิบัติผ่านข้อสอบจริง มีข้อสอบ
ที่หลากหลายแนวให้นักเรียนได้ฝึกท าบ่อย ๆ ท าให้นักเรียนคุ้นเคยกับโจทย์ปัญหาส่งผลให้นักเรียน
ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตั้งใจได้  เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ การสรุป
เนื้อหาอย่างตรงประเด็น ส่วนใหญ่โรงเรียนกวดวิชาจะใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเน้นความน่าสนใจ 
ท าให้นักเรียน เรียนด้วยความสนุก  

3. จุดอ่อนของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรม
ชางลี)  จากการศึกษา พบว่า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนกวดวิชาสูง  ส่งผลให้
กลายมาเป็นต้นทุนในการด าเนินกิจการที่สูงขึ้นตามไปด้วย การสอนโรงเรียนกวดวิชาในแต่ละแห่ง
ส่วนใหญ่จะมีการสอนสด ที่นักเรียนและติวเตอร์สามารถโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์กันได้ท าให้ไม่
สามารถรับนักเรียนมากเกิน 50 คน ต่อห้องได้ อัตราค่าเรียนกวดวิชาค่อนข้างสูง สืบเนื่องมาจาก
ต้นทุนในการด าเนินกิจการโรงเรียนกวดวิชาที่สูงขึ้น ส่งผลท าให้อัตราค่าเล่าเรียนกวดวิชาแต่ละคอร์
สสูงขึ้นตามไปด้วย 

4. โอกาสของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชาง
ลี) จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เป็นโอกาสใน
การแบ่งปันความรู้ มีเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐ  นักเรียนมีความ
ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนกวดวิชาเข้าไปแนะแนวหลักสูตรการเรียน
การสอนโดยการน าเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในโรงเรียน
ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างศักยภาพด้านการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถ
สอบเข้ามหาวิทยาลัย และช่วยในการขยายฐานผู้เรียนใหม่ๆ ให้เพ่ิมจ านวนนักเรียนที่เข้ามาเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชามากขึ้น  

5. อุปสรรคของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรม
ชางลี) จากการศึกษา พบว่า สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเวลาใน
การเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่จะเป็นเวลาหลังเลิกเรียนในโรงเรียนจึงเป็นข้อจ ากัดของการเดินทางกลับ
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บ้าน มติเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ส าหรับโรงเรียนกวดวิชาที่ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง
การขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาที่มีติวเตอร์ “แบรนด์เนม” ดัง การขยายตัว ของโรงเรียนกวดวิชาที่
มีมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะสถาบันกวดวิชาไหนที่มีติวเตอร์ติดอันดับก็จะเป็นทางเลือกหนึ่ง ให้
นักเรียนเลือกเรียนที่สถาบันกวดวิชาแห่งนั้น 

6. TOWS Matrix โรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา
โรงแรมชางลี) จากการศึกษา พบว่า 

 
 ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

                    ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
         ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths ; S) 
1. มีหลักสตูรการสอนที่เหมาะสม 
2. ได้ฝึกปฏิบัตผิ่านข้อสอบจริง 
3. เทคนิคการสอนที่น่าสนใจการสรุป
เนื้อหาอย่างตรงประเด็น 

จุดอ่อน (Weakness ;W)  
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ ของ
โรงเรียนกวดวิชาสูง 
2. รับนักเรียนได้จ ากดัต่อห้องกรณ ี  
สอนสด 
3. อัตราค่าเรยีนกวดวิชาค่อนข้างสูง 

โอกาส (Opportunity ; O) 
1.ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้
เป็นโอกาสในการแบ่งปันความรู ้
2. มีเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นโรงเรยีน
เอกชน และโรงเรียนรัฐ 
3. นักเรียนมีความต้องการสอบเขา้
ศึกษาต่อ 

กลยุทธ์ SO (จุดแข็ง+โอกาส) 
S1O3 ประชาสัมพันธ์และจัดท า
หลักสตูรการสอนที่หลากหลายเพือ่
รองรับการสอบเข้าในระดับที่สูงขึน้ 
S3O2O1 ครูผู้สอนควรมีปฏสิัมพนัธ์
กับนักเรียนได้ตลอดเวลา ผ่านทาง
ช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย 

กลยุทธ์ WO (จุดอ่อน+โอกาส) 
W2W3O2 จัดห้องเรียนออนไลน์ให้กับ
นักเรียนในเครือข่ายพันธมิตร นักเรียน
สามารถเรียนทีไ่หนเมื่อไรได้ทุกเวลา 
W1O1 แบ่งปันความรู้ เคล็ดการคดิ
เล็กๆ น้อยๆ ผ่านทางโซเชียล เพื่อให้มี
การติดตามทีส่่งผลต่อการลงเรียนกวด
วิชา 

อุปสรรค (Threat ; T) 
1. สถานการณค์วามไม่สงบในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
2. มติเก็บภาษโีรงเรยีนกวดวิชา  
3. การขยายตัวของโรงเรียนกวดวชิาที่
มีติวเตอร์ “แบรนด์เนม”ดัง            
(คู่แข่งขัน) 

กลยุทธ์ ST (อุปสรรค+จุดแข็ง) 
S2T3 ครูสร้างตัวตนสร้างจุดเด่นให้
นักเรียนตดิตามโดยการใช้เทคนิคการ
สอนที่หลากหลาย สนุกสนาน ไมส่ร้าง
ความเบื่อหน่ายให้กับผู้เรียน ผูส้อน
หมั่นหาข้อสอบท่ีทันสมัยให้กับ
นักเรียนได้ฝึกท าอยูต่ลอดเวลา 

กลยุทธ ์WT (จุดอ่อน+อุปสรรค) 
W1T3 มีครูประจ าที่หลากหลายความ
ถนัดเฉพาะด้าน ครูภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะ เป็นต้น 
W3T2 จัดท าสื่อการสอนทีม่ีคุณภาพให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยตัวเองใน
ราคาที่เหมาะสม 

   6.1 กลยุทธ์ SO ได้แก่   
   6.1.1 S1O3 ประชาสัมพันธ์และจัดท าหลักสูตรการสอนที่หลากหลายเพ่ือรองรับ
การสอบเข้าในระดับท่ีสูงขึ้น 

96 
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   6.1.2 S3O2O1 ครูผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ตลอดเวลา ผ่านทาง
ช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย 
  6.2 กลยุทธ์ WO ได้แก่  
   6.2.1 W2W3O2 จัดห้องเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนในเครือข่ายพันธมิตร นักเรียน
สามารถเรียนที่ไหนเมื่อไรได้ทุกเวลา 
   6.2.2 W1O1 แบ่งปันความรู้ เคล็ดการคิดเล็กๆ น้อยๆ ผ่านทางโซเชียล เพ่ือให้มี
การติดตามที่ส่งผลต่อการลงเรียนกวดวิชา 

6.3 กลยุทธ์ ST ได้แก่  
6.3.1 S2T3 ครูสร้างตัวตนสร้างจุดเด่นให้นักเรียนติดตามโดยการใช้เทคนิคการสอน
ที่หลากหลาย 

สนุกสนาน ไม่สร้างความเบื่อหน่ายให้กับผู้เรียน ผู้สอนหมั่นหาข้อสอบที่ทันสมัยให้กับนักเรียนได้ฝึก
ท าอยู่ตลอดเวลา 
  6.4 กลยุทธ์ WT ได้แก่  
   6.4.1 W1T3 มีครูประจ าที่หลากหลายความถนัดเฉพาะด้าน ครูภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะ เป็นต้น 
   6.4.2 W3T2 จัดท าสื่อการสอนที่มีคุณภาพให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยตัวเองใน
ราคาที่เหมาะสม 
 7. การวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า สามารถก าหนดกลยุทธ์ได้
ดังนี้ 
  7.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร ใช้กลยุทธ์เจริญเติบโต ดังนี้ 
   7.1.1 กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์และจัดท าหลักสูตรการสอนที่หลากหลายเพ่ือ
รองรับการสอบเข้าในระดับที่สูงขึ้น 
   7.1.2 กลยุทธ์ครูผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ตลอดเวลา ผ่านทางช่องทาง
สื่อสารที่หลากหลาย 
   7.1.3 กลยุทธ์ ครูสร้างตัวตนสร้างจุดเด่นให้นักเรียนติดตามโดยการใช้เทคนิคการ
สอนที่หลากหลาย สนุกสนาน ไม่สร้างความเบื่อหน่ายให้กับผู้เรียน ผู้สอนหมั่นหาข้อสอบที่ทันสมัย
ให้กับนักเรียนได้ฝึกท าอยู่ตลอดเวลา 
  7.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ดังนี้ 
   7.2.1 กลยุทธ์ จัดห้องเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนในเครือข่ายพันธมิตร นักเรียน
สามารถเรียนที่ไหนเมื่อไรได้ทุกเวลา 
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   7.2.2 กลยุทธ์ แบ่งปันความรู้ เคล็ดการคิดเล็กๆ น้อยๆ ผ่านทางโซเชียล เพ่ือให้มี
การติดตามที่ส่งผลต่อการลงเรียนกวดวิชา 
   7.2.3 กลยุทธ์ การสร้างครูประจ าที่หลากหลายความถนัดเฉพาะด้าน จัดท าสื่อการ
สอนที่มีคุณภาพให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยตัวเองในราคาที่เหมาะสม 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. Business Model Canvas ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) ประกอบด้วย 
  1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ได้แก่ นักเรียน ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ต้องการลงสมัครรับราชการต าแหน่งต่างๆ 
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า กลุ่มลูกค้าของโรงเรียนกวดวิชาเข้ามาเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นคือ เพ่ือการ
สอบ หรือเพ่ือท าคะแนนเป็นต้น สอดคล้องกับวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา (2557 : 18-44) ลูกค้าจะถูกแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เมื่อพวกเขามีความต้องการและเหมาะสมกับข้อเสนอที่ แตกต่างกัน การเข้าถึง
พวกเขาต้องใช้ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการที่ไม่เหมือนกัน พวกเขาต้องการความสัมพันธ์ที่
ไม่เหมือนกัน ก าไรที่ได้จากพวกเขาไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัด พวกเขายินดีจ่ายเงินให้กับข้อเสนอใน
แง่มุมที่แตกต่างกัน สร้างคุณค่าให้กับใคร ใครคือลูกค้าที่ส าคัญที่สุดของเรา กลุ่มลูกค้ามีหลาย
ประเภท ต่อไปนี้คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่ง 
  1.2 คุณค่าสินค้า/บริการ (Value Propositions) ได้แก่ มีตัวอย่างข้อสอบที่หลากหลาย
ให้ฝึกท าสม่ าเสมอ นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง สนุก 
ลดภาวะเครียด และหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับเสริมยศ  ธรรมรักษ์ (2556 : 20-
21) การตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า การปรับแต่งสินค้าและบริการให้เหมาะ
เจาะจงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้ารายบุคคลหรือกลุ่มลูกค้านั้นสามารถสร้างคุณค่าขึ้นมาได้ 
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ แนวคิดเรื่องการตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าจ านวนมาก 
(mass customization) และการร่วมสร้างโดยลูกค้า (customer co-creation) ก าลังได้รับความ
สนใจมากขึ้น แนวทางนี้จะท าให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของ
ลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ยังคงความได้เปรียบจากการผลิตจ านวนมากเพ่ือให้ต้นทุนต่ าต่อไป 
  1.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) โดย ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เฟส เพจ ไลฟ์ 
ฯลฯ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว การแนะแนวโรงเรียนรัฐและเอกชนในพ้ืนที่ สอดคล้องกับสุภัสสร 
ศรีมนตรี และภิเษก ชัยนิรันดร์ (2558 : 153) ได้กล่าวถึงข้อดีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีศักยภาพที่ท าให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะผู้บริโภคสามารถท าการซื้อสินค้าหรือ
บริการได้ทุกท่ีที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่จ ากัดเวลา และง่ายต่อการเปรียบเทียบราคาสินค้าอย่าง
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เดียวกันกับร้านค้าออนไลน์หรือออฟไลน์จากการค้นหาข้อมูลผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine) 
ประกอบกับผู้บริโภคสามารถรู้ประวัติการขายของร้านค้าออนไลน์ได้จากการอ่านค าวิจารณ์จากผู้ซื้อคน
อ่ืน ๆ ที่ได้โพสต์ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ ตลอดจนในปัจจุบันกระแสนิยมและการได้รับอิทธิพลจากเฟซบุ๊ก ที่
สร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น 
  1.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) โดยการจัดโปรโมชั่น การ
ให้บริการประทับใจ  รวมถึงการให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการเรียน เน้นการสอนอย่างเป็นกันเอง รับ
จัดหาวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ไปอบรมสัมมนา สอดคล้องกับ ภัคทีฆวิณหุ์  ไอศูรย์ยศ
พสุธีร์  (2554 : 136-137) กล่าวถึงหลักการส าคัญในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  ดังนี้ 1) การมีฐานข้อมูล
ของลูกค้า ฐานข้อมูลต้องถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ สามารถเรียกดูได้จากทุกหน่วยงานในองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้า มีการแยกประเภทลูกค้าจากฐานข้อมูล เนื่องจากลูกค้าแต่ละราย มี Value ไม่เท่ากัน 
ซึ่งลูกค้าจะประกอบด้วย ลูกค้าเริ่มแรก ลูกค้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ และลูกค้าที่ซื้อซ้ า 2) การมี
เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้น ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่เพ่ิมช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อ
กับองค์กรได้ ได้แก่ ระบบ Call center, Web site, Interactive voice Response  3) การปฏิบัติเพ่ือ
รักษาลูกค้า เนื่องจากข้อมูล Database สามารถท าให้องค์กรแยกแยะลูกค้าได้ว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มที่ท า
ก าไรสูงสุดให้กบัองค์กร 
  1.5 รายได้หลัก (Revenue Streams) ได้จากค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าคอร์ส การเรียน 
ซีดีคอร์สพิเศษเพ่ิมเติม รายได้จากการขายสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การเรียน สอดคล้องกับ 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560 : 58) กล่าวถึงการวิเคราะห์ว่าธุรกิจจะได้รับรายได้จากทางใดบ้าง ซึ่ง
บางธุรกิจอาจมีรายได้ทางเดียวแต่บางธุรกิจอาจมีรายได้หลายทางก็ได้  โดยรายได้นั้นไม่จ าเป็นจะต้อง
มาจากการขายสินค้าหรือการบริการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถหารายได้เพ่ิมเติมจากวิธีการ
อ่ืนได้ หากลูกค้าเปรียบเหมือนหัวใจของโมเดลธุรกิจ กระแสรายได้ก็เปรียบได้กับเส้นเลือด 
  1.6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ได้แก่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนเฉพาะด้าน 
ใช้เทคนิคการสอนเข้าใจง่าย น าไปใช้ได้ สถานที่จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับ (สุธีรา เดช
นครินทร์, จันติมา จันทร์เอียด, ธธิรา ศิริพันธ์,    วชิราภรณ์  ขุนจันทร์ และภัทริยา สังข์น้อย, 2553 : 210)  
กล่าวถึง โมเดลธุรกิจทุกประเภทต้องอาศัยทรัพยากรหลักอาจแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของโมเดล
ธุรกิจ ทรัพยากรหลักอาจเป็นวัตถุสิ่งของ เงินทุน ภูมิปัญญาหรือบุคลากรก็ได้ ทั้งนี้อาจได้มาด้วยการ
ซื้อ การเช่าหรือไม่ก็มาจากพันธมิตรหลัก ทรัพยากรหลักอะไรบ้างที่จ าเป็นต่อการเสนอคุณค่า 
ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และกระแสรายได้ของเรา  
  1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities) คือ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน 
การเปิดสอนนักเรียน ให้ตรงตามหลักสูตร เป็นชั่วโมงและเต็มเวลา ตรงตามความต้องการ และการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน สอดคล้องกับ   จตุพร สังขวรรณ (2557 : 221) กล่าวว่า กิจกรรมหลัก
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เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินงานหลักขององค์การ ซึ่งเราต้องแยกแยะให้ออกว่า
องค์การที่เราวิเคราะห์นั้นเป็นธุรกิจประเภทใด เน้นกิจกรรมด้านผลิตสินค้า หรือกิจกรรมด้านการ
บริการ เช่น ธุรกิจธนาคาร กิจกรรมหลักก็คือ การรับฝากเงิน  การให้สินเชื่อ เป็นต้น หรือหากเป็น
ธุรกิจที่ผลิตสินค้า กิจกรรมหลักก็คือ การผลิตสินค้าเป็นต้น หากเป็นภาคราชการ กิจกรรมหลักก็คือ 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องให้บริการประชาชนนั่นเอง 
  1.8 พันธมิตร (Key Partners) ได้แก่ โรงเรียนรัฐในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกับ ออสเทอร์วัลเดอร์ และ พินเญอร์ 
(Osterwalder & Pigneur: 2010 อ้างถึงในวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา, 2557: 38-39) ที่กล่าวไว้ว่า บริษัท
ต่าง ๆ พยายามสร้างพันธมิตรด้วยเหตุผลที่หลากหลาย และพันธมิตรก็ได้กลายเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
ส าหรับโมเดลธุรกิจจ านวนมาก บริษัทสร้างพันธมิตรเพ่ือให้โมเดลธุรกิจเกิดผลสูงสุด ลดความเสี่ยง และ
ครอบครองทรัพยากรต่าง ๆ อาจแบ่งพันธมิตรออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่  1)พันธมิตรเชิงกล
ยุทธ์ระหว่างบริษัทที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งขัน 2) การร่วมมือเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัท
ที่เป็นคู่แข่งกัน 3) การร่วมทุนเพ่ือพัฒนาธุรกิจใหม่ และ  4) ความสัมพันธ์แบบผู้ซื้อ - ซัพพลายเออร์ เพ่ือ
รับประกันว่า จะไม่ขาดแคลนวัตถุดิบ 
  1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่ ค่าจ้างครูผู้สอนและบุคลากร ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์  และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ สอดคล้องกับ สุวรรณ หวังเจริญเดช (2557 : 61) 
กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ยุคใหม่ไว้ว่าการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 
(Customer Satisfaction) คือ กิจการต้องทราบว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต้องการสินค้าใด คุณลักษณะ
อย่างไร จะก าหนดราคาขายเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการตลาด ณ ขณะนั้น   
 2. จุดแข็งของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชาง
ลี)  จากการศึกษาพบว่า โรงเรียนกวดวิชาจะมีหลักสูตรการสอนที่เหมาะสม ได้ฝึกปฏิบัติผ่านข้อสอบ
จริง มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ การสรุปเนื้อหาอย่างตรงประเด็น ส่วนใหญ่โรงเรียนกวดวิชาจะใช้
วิธีการสอนที่หลากหลายเน้นความน่าสนใจ ท าให้นักเรียน เรียนด้วยความสนุก สอดคล้องกับ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2560) กรณีที่จะเปิดสอนหลักสูตรที่มิใช่หลักสูตร
ต้นแบบที่ สช.จัดท าไว้ และเป็นหลักสูตรที่ผู้ขอจัดตั้งเขียนขึ้นมาเอง ให้ผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนเสนอ
หลักสูตรนั้นมาให้ สช.ด าเนินการพิจารณาก่อน เมื่อหลักสูตรดังกล่าวผ่านขบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  จึงน ามาประกอบการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสาร
ประกอบ ทั้งนี้ต้องด าเนินการขออนุญาตต่อกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
โรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา พ.ศ.2544 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ทุกประการ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกอมร เอ่ียมศิริรักษ์ (2556 : บทคัดย่อ) การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหาร
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โรงเรียนกวดวิชาเพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการวิจัยแบบผสมใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริหารโรงเรียนกวดวิชาตามแนวความคิดรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 2. เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนกวดวิชา เพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม  3. เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนกวดวิชามีจุดแข็งในเรื่องวิชาการ มีหลักสูตรที่ทันสมัย และการให้บริการที่
ดี  
 3. จุดอ่อนของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรม
ชางลี)  จากการศึกษา พบว่า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนกวดวิชาสูง รับนักเรียน
ได้จ ากัดต่อห้องกรณีสอนสด อัตราค่าเรียนกวดวิชาค่อนข้างสูง การสอนโรงเรียนกวดวิชาในแต่ละแห่ง
ส่วนใหญ่จะมีการสอนสด สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิณาภรณ์ หู้เต็ม (2560 : ไม่ปรากฎเลขหน้า) 
ค่าธรรมเนียมการเรียน การเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน จะต้องได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนโดยให้เก็บได้ในอัตรา ดังนี้ การเรียนการสอนโดยใช้ครูผู้สอน ให้เก็บ
ในอัตราที่สูงกว่าการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผสมครู ส่วนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือ
จะต้องเก็บในราคาต่ าสุด 
 4. โอกาสของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชาง
ลี)  จากการศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เป็นโอกาส
ในการแบ่งปันความรู้  มีเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐ  นักเรียนมีความ
ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ     เอกอมร เอ่ียมศิริรักษ์ (2556  : บทคัดย่อ) 
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการวิจัย
แบบผสมใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโรงเรียนกวดวิชามีการ
บริหารงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับจริยธรรมและมีจุดเด่นที่เรื่องมนุษยชนด้วย
การปฏิบัติที่ดีต่อบุคลากรภายในองค์กร ผู้ใช้บริการ และแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน 
 5. อุปสรรคของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรม
ชางลี)  จากการศึกษา พบว่า  สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   มติเก็บ
ภาษีโรงเรียนกวดวิชา รวมถึงการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาที่มีติวเตอร์ “แบรนด์เนม” ดัง 
สอดคล้องกับ รัตติกร ค าแพง (2557 : บทคัดย่อ) การศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนกวดวิชาที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง มีวัตถุประสงค์ 
คือ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนกวดวิชาในภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนกวดวิชาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาโดยพิจารณาจากสถานที่ตั้งมากที่สุด รองลงมาคือ การส่งเสริมการขาย ราคา 
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และจ านวนนักเรียนในห้องเรียนส าหรับค่าเรียนจะเลือกราคาที่มากกว่า 3,001 บาท ซึ่งเป็นกรณีที่ติว
เตอร์มีชื่อเสียง  
 6. TOWS Matrix โรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา
โรงแรมชางลี)  เป็นผลที่ได้จากการจับคู่ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เป็นกลยุทธ์ทางเลือกที่ดี 
ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) โดยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเป็นการผสมผสานของการสื่อสาร
การตลาดมากกว่าหนึ่งประเภทขึ้นไป ซึ่งแต่ละโรงเรียนกวดวิชาที่ได้ท าการศึกษามีการใช้เครื่องมือ
สื่อสารการตลาดมากกว่าหนึ่งเครื่องมือ และใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดกันอย่างผสมผสาน การ
ส่งเสริมการตลาดของโรงเรียนกวดวิชาเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายร่วมกับการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ค่อนข้างมากในการสร้างการรับรู้ความน่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย สอดคล้องกับ เอกอมร เอ่ียมศิริรักษ์ (2556 : บทคัดย่อ) การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหาร
โรงเรียนกวดวิชาเพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการวิจัยแบบผสมใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ที่โรงเรียนกวดวิชาควรน าไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนกวดวิชา เพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมี 4 กลยุทธ์หลัก โดยใช้ชื่อเรียก
เป็น SCAN Strategy อันได้แก่ 1) กลยุทธ์ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนกวดวิชา 2) กลยุทธ์ส่งเสริม
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของโรงเรียนกวดวิชา 3) กลยุทธ์สนับสนุนกิจกรรมวิชาการและส่งเสริม
กิจกรรมทางวัฒนธรรม และ 4) กลยุทธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบรอบด้าน 
 7. การวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี)  คือกลยุทธ์ระดับองค์กร  ใช้กลยุทธ์เจริญเติบโต 
ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์และจัดท าหลักสูตรการสอนที่หลากหลายเพ่ือรองรับการสอบเข้าในระดับที่
สูงขึ้น ครูผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ตลอดเวลา ผ่านทางช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย และ
ครูสร้างตัวตนสร้างจุดเด่นให้นักเรียนติดตามโดยการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย สนุกสนาน ไม่
สร้างความเบื่อหน่ายให้กับผู้ เรียน ผู้สอนหมั่นหาข้อสอบที่ทันสมัยให้กับนักเรียนได้ฝึกท าอยู่
ตลอดเวลา ผู้ศกึษาเห็นว่าการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเฟสบุ๊ค และอินสตาร์แกรมมี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาบันกวดวิชาของนักเรียนทุกระดับสอดคล้องกับ  Henderson (1989 
อ้างใน สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์, 2558 : 7) กลยุทธ์ เป็นการค้นหาอย่างไตร่ตรองและรอบคอบ เพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการที่สามารถน าไปพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันและความสามารถแก่ธุรกิจ 
โดยความได้เปรียบทางการแข่งขันเกิดจากการสร้างสิ่งที่มีความแตกต่างระหว่างองค์การของคุณและ
องค์การของคู่แข่งขัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อนุสรา เจนสนาม และเยาวภา ปฐมศิริกุล 
(2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีวัตถุประสงค์ วิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกสถาบันกวดวิชา และวิเคราะห์อิทธิพล
ของการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาบันกวดวิชา ซึ่งผล
วิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ แผนการเรียน และระดับชั้นที่ก าลังศึกษามีความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่เลือกวิชาที่ต้องการเรียน และช่วงเวลาที่เรียน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านแผนการเรียนและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร ส่วนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ใช้กลยุทธ์จัดห้องเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนในเครือข่ายพันธมิตร 
นักเรียนสามารถเรียนที่ไหนเมื่อไรได้ทุกเวลา กลยุทธ์ แบ่งปันความรู้ เคล็ดการคิดเล็กๆ น้อยๆ ผ่าน
ทางโซเชียล เพ่ือให้มีการติดตามที่ส่งผลต่อการลงเรียนกวดวิชา และกลยุทธ์ การสร้างครูประจ าที่
หลากหลายความถนัดเฉพาะด้าน จัดท าสื่อการสอนที่มีคุณภาพให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยตัวเอง
ในราคาที่เหมาะสมซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการสร้างความแตกต่างของธุรกิจส าหรับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ บริษัท
ต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์/ลักษณะที่แตกต่าง และลูกค้าสามารถรับรู้
ถึงลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับ เอกอมร เอ่ียมศิริรักษ์ (2556 : บทคัดย่อ) การวิจัยเรื่อง
กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการวิจัยแบบผสมใช้
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนกวดวิชาตามแนวความคิดรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
2. เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนกวดวิชา เพ่ือ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม  3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพ่ือส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์ที่โรงเรียนกวดวิชาควรน าไปใช้ในการบริหารโรงเรียนกวดวิชา เพ่ือ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมี 4 กลยุทธ์หลัก โดยใช้ชื่อเรียกเป็น SCAN Strategy อัน
ได้แก่ 1) กลยุทธ์ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนกวดวิชา 2) กลยุทธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
ของโรงเรียนกวดวิชา 3) กลยุทธ์สนับสนุนกิจกรรมวิชาการและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม และ 
4) กลยุทธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบรอบด้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. หากผู้ปกครองต้องการให้ โรงเรียนกวดวิชาหรือ ติวเตอร์ปรับปรุงรูปแบบการสอนเป็นแบบ
ใด จะสามารถท าได้ในกรณีท่ีมีการสอนแบบตัวต่อตัว  โรงเรียนกวดวิชา หรือติวเตอร์ที่ท าการสอนไม่มี
ทางรู้สิ่งที่ผู้เรียนต้องการได้ทั้งหมด การปรับปรุงการสอนจะท าให้การสอนของโรงเรียนกวดวิชาหรือติว
เตอร์พัฒนาขึ้นและผลการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น   
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 2. นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนกวดวิชาตามหลักสูตรที่ทางโรงเรียนกวดวิชาได้ก าหนดไว้ 
สามารถปรึกษาติวเตอร์หรือโรงเรียนกวดวิชาได้ เพ่ือโรงเรียนกวดวิชาจะจัดการสอนแบบตัวต่อตัว หรือ 
จัดการสอนตามความสะดวกของผู้เรียนหรือของนักเรียน 
 3. โรงเรียนกวดวิชาควรใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายที่น ามาใช้ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนกวดวิชาให้มากที่สุด  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรท าการศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรที่ได้รับความนิยมของนักเรียนที่เรียนโรงเรียนกวดวิชา  
 2. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันการท า

ธุรกรรมทางการเงินหรือ Mobile banking ที่ส่งผลต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน
ของผู้ใช้บริการโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงิน จ านวน 400 คน และมีสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 
25-29 ปี  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปัจจุบันส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และมี
รายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบด้านรูปลักษณ์ 
ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการเชื่อมโยง และด้านการออกแบบการท าธุรกรรม ส่งผลต่อการใช้บริการ
การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
0.05  
ค าส าคัญ:แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน  บริการธุรกรรมทางการเงิน  
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the factors affecting using mobile 
banking application in Thailand 4.0 Era. The questionnaire was used as the research 
instrument. The sample consisted of 400 respondents who use mobile banking 
application. The hypothesis testing was analyzed by multiple regression analysis. The 
results found that the majority of respondents were female, aged 25-29 years old 
with bachelor’s degrees. Current occupations are mostly government officer. They 
earned an average monthly income between 15,001-30,000 baths. In addition, 
context, communication, linking side and commercial affecting using mobile banking 
application with a significance level of 0.05. 
Keywords: mobile banking application, financial transactions  
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บทน า 
 ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นยุคการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยการเอาความคิด
สร้างสรรค์เป็นแรงผลักดันและน านวัตกรรมเข้ามาช่วยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมาก
ขึ้น รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่ไร้พรมแดน การสื่อสารในยุคนี้ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึง
เรื่องสถานท่ี เวลา และช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อมนุษย์มากที่สุดในปัจจุบัน คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของสมาร์ทโฟน ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่านี้
แทบจะเข้ามาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในตัวของมนุษย์ และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันในยุคไทย
แลนด์ 4.0 เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้าน การศึกษา การท าธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึง
ธุรกิจขนาดใหญ่ รวมไปถึงการท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น การช าระเงิน การโอนเงิน การตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีและสถานะทางการเงิน ที่ในยุคนี้สามารถท าธุรกรรมเหล่านี้ผ่านทางแอป
พลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ 

ซึ่งหลายๆธนาคารหากต้องการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าทางการตลาดในยุคนี้ จึงมีความ
จ าเป็นต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงกลุ่มประชากรในยุคไทยแลนด์ 4.0 ธนาคารพาณิชย์ต่าง  ๆจึง
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามนโยบายของไทยแลนด์ 4.0 โดยการน าเอานวัตกรรมมาปรับใช้
ให้เข้ากับธุรกิจ ด้วยการออกแบบสร้างแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีที่มีความเสถียรและทันสมัยเข้ากับ
ยุคออนไลน์ คือ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ อย่าง Internet Banking และ  Mobile Application ซึ่ง
เป็นการให้บริการท าธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ จากธนาคารพาณิชย์ หรือผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อย่างโทรศัพท์มือถือ, PC หรือ Tablet เช่น บริการฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือสอบถามยอดเงิน 
เป็นต้น บริการลักษณะนี้เป็นการพัฒนาเพ่ือรองรับความต้องการในการใช้บริการของผู้ใช้งานที่
สามารถท าได้ด้วยตัวเอง เพื่อรองรับและตอบสนองความสะดวกสบายและความต้องการของลูกค้า ซึ่ง 
Mobile banking เกิดข้ึนในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2543 โดยการร่วมมือกันระหว่างธนาคาร
กสิกรไทยและดีแทค ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาให้บริการอีกครั้งภายใต้เทคโนโลยี 
WAP (Wireless Application Protocol) แต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากเทคโนโลยีในเวลา
นั้นมีข้อจ ากัด กระบวนการใช้งานยุ่งยาก และธนาคารยังไม่มั่นใจในเรื่องของระบบรักษาความ
ปลอดภัย จนมาในปี พ.ศ. 2551 Mobile Banking กลับมาสู่การให้บริการอีกครั้ง และมีแนวโน้มว่า
จะประสบความส าเร็จมากข้ึนเพราะคนไทยมีความนิยมในการใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้น (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย,2558) ผลส ารวจ ปี2558 มีผู้ใช้บริการธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 10.4 
ล้านบัญชี เติบโต 67.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีปริมาณการท าธุรกรรมถึง 248.1 ล้านรายการ 
เพ่ิมข้ึนกว่า 126.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน  

แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินธนาคารออนไลน์เปิดใช้งานทั้งในรูปแบบ Internet 
Banking และ Mobile Application โดยการสร้างและพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
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ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด จากการใช้องค์ประกอบ 7C ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ ด้านเนื้อหา ด้านความเป็น
ชุมชน ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า  ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการเชื่อมโยง และด้านการ
ออกแบบ ซึ่งแต่ละธนาคารมีรูปแบบการใช้งานที่ไม่แตกต่างกันมากนักซึ่งก็คือ Icon ของแอปพลิเคชั่น
นั้นจะมี logo ของแต่ละธนาคารท าให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ทันทีว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นของธนาคารใด 
โดยรูปแบบการใช้งานเป็นการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อได้หลายบัญชี สามารถ
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการเคลื่อนไหวในบัญชี ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและวันครบก าหนด
บัญชี สามารถโอนเงินในประเทศและระหว่างประเทศได้ไม่ว่าจะธนาคารเดียวกันหรือต่างธนาคาร 
สามารถช าระค้าสินค้าและบริการได้ สามารถซื้อขายกองทุน หลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ สามารถค้นหาตู้
ATM หรือที่ตั้งสาขาของธนาคารนั้น ๆได้ นอกจากนี้ยังสามารถเติมเงินมือถือ ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
และแอปพลิเคชันของบางธนาคารสามารถท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Video Call กับเจ้าหน้าที่ของ
ธนาคารได้โดยตรงได้อีกด้วย 
 จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงินในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้หลัก 7Cs เพ่ือเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ออกแบบแอป
พลิเคชันธุรกรรมทางการเงินเนื่องจากสามารถเป็นแนวทางส าหรับการสร้างรูปแบบแอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงิน เพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ วางแผนการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ และการพัฒนารูปแบบแอปพลิเคชันให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้มีความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด ตลอดจนเป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการในอนาคต และสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้ใช้บริการได้มากข้ึน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการ 
 2.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันการท าธุรกรรมของผู้ใช้บริการยุค
ไทยแลนด์ 4.0 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันการท าธุรกรรมของผู้ใช้บริการยุคไทยแลนด์  4.0 ซึ่งใช้วิธีการเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้  
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ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่ม Generation Y อายุ 20-37 ปี ในเขต อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นกลุ่มคนที่โตมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่มีอินเตอร์เน็ตแพร่หลายแล้วคือกลุ่ม
คนที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2523-2540 ไม่ทราบจ านวน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มที่เลือกใช้แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จึงต้องอาศัยการใช้สูตร
ค านวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร (Non-population) โดยค่าระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้รับร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา,2549) ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) และได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 400 คน  
 
เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire online) เพ่ือใช้
ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ซึ่งเป็นลักษณะค าถามปลายปิด โดยมีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก
เพียงค าตอบเดียว โดยมีค าถามท้ังหมด 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันธุรกรรมทาง
การเงิน เช่น ค าถามเก่ียวกับการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการ โดย
มีค าถามทัง้หมด 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านองค์ประกอบ 7Cs ของช่องทางแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยลักษณะค าถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ของลิเคอร์ท (Likert’s Scale อ้างอิงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)  
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจท าธุรกรรมทางการเงินผ่านทางแอปพลิเคชันธุรกรรม
ทางการเงิน โดยลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ของลิเคอร์ท (Likert’s Scale 
อ้างอิงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)  
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การทดสอบเครื่องมือ 
 1.การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขข้อค าถามของ
แบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 2.การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 30 
ตัวอย่าง ท าการทดสอบโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอรนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งผลจากการตรวจสอบค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.969 ดังนั้น 
แบบสอบถามจึงสามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนแล้ว
ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่ได้นั้นไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป จากนั้นจึงน าผลไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่ได้นั้นไปวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าสถิติดังต่อไปนี้ 
 1.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผู้วิจัยน ามาใช้ในการ
อธิบายผลการศึกษาท่ีได้จากแบบสอบถามในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการจ าแนกคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง 
ดังนั้นสถิติท่ีใช้ คือ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล  เกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการจ าแนกคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นสถิติที่ใช้ 
คือ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน 
ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงตัวแปรอิสระ คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งาน ดังนั้นสถิติที่ใช้ คือ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 
 ส่วนที่ 4 ระดับการตัดสินใจท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน ซึ่ง
ในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงตัวแปรตาม คือ การเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน  
 2.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistic) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างตัวแปรอิสระ คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งาน และตัวแปร
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ตาม คือ การเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม 
 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ลิเคิร์ท (Likert’s ratimg 
scale) ซึ่งมีเกณฑ์การแปลความหมาย โดยใช้ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์คะแนนดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.21-5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.80 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.5 ในช่วงอายุส่วนใหญ่จะมีอายุ 25-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.8  ด้าน
สถานภาพส่วนใหญ่โสด คิดเป็นร้อยละ 50.0 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรีคิดเป็น
ร้อยละ 66.3 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 30.8 รายได้ส่วน
ใหญ่ 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.8 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านพฤติกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน พบว่าส่วนใหญ่ใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารกสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 27.3 ด้านจ านวนครั้งที่ใช้แอปพลิเคชันในรอบเดือนส่วนใหญ่
มากกว่า 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.0 ด้านแหล่งข้อมูลที่ทราบช่องทางการใช้แอปพลิเคชันคือ
อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 54.5 ส่วนใหญ่มีการท าธุรกรรมทางการเงินประเภทโอนเงิน คิดเป็นร้อย
ละ 98.0 และด้านความรู้สึกหลังจากท่ีผู้สอบถามท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน ผู้ตอบแบบ
ทั้งหมดเลือกท่ีจะใช้บริการแอปพลิเคชันเพื่อท าธุรกรรมทางการเงินต่อไป คิดเป็นร้อยละ 100.0 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบ 7C ที่ส่งต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทาง
การเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.96 และ S.D = 0.74) ได้แก่ 
ด้านรูปลักษณ์ (Context) ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ด้านความเป็นชุมชน 
(Community) ด้านการท าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) ด้านการเชื่อมโยง (Connection) และด้านการออกแบการท า
ธุรกรรม (Commerce) จากการวิเคราะห์พบว่า ด้านรูปลักษณ์ (Context) ส่งผลต่อการใช้งานแอป
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พลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน (Mean = 4.11 และ S.D. = 0.68) ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา 
(Content) ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน (Mean = 4.15 และ S.D.= 0.63) 
ด้านความเป็นชุมชน (Community) ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน (Mean = 
3.56 และ S.D. = 0.88) ด้านการท าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ส่งผล
ต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน (Mean = 3.96 และ S.D. = 0.69) ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน (Mean = 
4.08 และ S.D. = 0.73) ด้านการเชื่อมโยง (Connection) ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรม
ทางการเงิน (Mean = 3.74 และ S.D. = 0.89) ด้านการออกแบบการท าธุรกรรม (Commerce) 
ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน (Mean = 4.13 และ S.D. = 0.69) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ความคิดเห็นข้อมูลของปัจจัยองค์ประกอบ 7Cs ที่ส่งผลต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 

ด้านองค์ประกอบ 7C x̄  S.D ระดับความคิดเห็น 

ด้านรูปลักษณ์ (Context) 4.11 0.68 มาก 
ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Context) 4.15 0.63 มาก 
ด้านความเป็นชุมชน (Community) 3.56 0.88 มาก 
ดานการท าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
(Customization) 

3.96 0.69 มาก 

ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) 4.08 0.73 มาก 
ด้านการเชื่อมโยง (Connection) 3.74 0.89 มาก 
ด้านการออกแบบการท าธุรกรรม (Commerce) 4.13 0.69 มาก 

รวม 3.96 0.74 มาก 
 
ส่วนที่ 4 การตัดสินใจท าธุรกรรมทางการเงินผ่านทางแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของ

ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.04 และ S.D. = 0.80) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตั้งใจจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชันธุรกรรม
ทางการเงินที่ใช้บริการอยู่ (Mean = 3.98 และ S.D. = 0.86) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความไว้วางใจใน
การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน (Mean = 3.93 และ S.D.= 
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0.80) ผู้ตอบแบบสอบถามตั้งใจแนะน าและบอกต่อบุคคลอ่ืนให้มาใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงิน
แบบเดียวกับที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการอยู่ (Mean = 4.04 และ S.D. = 0.78) ผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดว่าการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินเป็นเรื่องน่าพึงพอใจ (Mean = 4.19 และ 
S.D. = 0.75) 
 
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลของการตัดสินใจท าธุรกรรมทางการเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การตัดสินใจท าธุรกรรมทางการเงินผ่านทางแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน Ȳ   S.D แปล 

ตั้งใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินท่ีใช้บริการอยู่
อย่างต่อเนื่อง 

3.98 0.86 มาก 

ไว้วางใจในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันธุรกรรมทาง
การเงิน 

3.93 0.80 มาก 

ตั้งใจจะแนะน าบุคคลอื่นให้ใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินแบบเดียวกับท่ีใช้
บริการอยู ่

4.04 0.78 มาก 

คิดว่าการใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันทางการเงินเป็นเรื่องน่าพึงพอใจ 4.19 0.75 มาก 
รวม 4.04 0.80 มาก 

 
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณขององค์ประกอบ 7C ที่

ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังแสดงตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของด้านองค์ประกอบ 7C ที่
ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig 

การถดถอย 
(Regression) 

128.704 7 18.386 127.157 0.000 

ส่วนที่เหลือ 
(Residual) 

56.681 392 0.145   

Total 185.385 399    
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยด้านองค์ประกอบ 7C ที่ส่งผลต่อการใช้งานแอป
พลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ (Context) ด้าน
ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ด้านความเป็นชุมชน (Community) ด้านการท าให้ตรงความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) ด้านการ
เชื่อมโยง (Connection) และด้านการออกแบบการท าธุรกรรม (Commerce) โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.5 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยด้านองค์ประกอบ 7C 
ที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นตัวแปร 
ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std. 

Error 
Beta t Sig 

(Constant)  0.302 0.135  2.229 0.026 
ด้านรูปลักษณ์ (Context) x1 0.192 0.047 0.193 4.064 0.000 
ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา 
(Content) 

x2 0.014 0.055 0.013 0.259 0.796 

ด้านความเป็นชุมชน (Community) x3 0.023 0.029 0.030 0.804 0.422 
ด้านการท าให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า (Customization) 

x4 0.019 0.046 0.019 0.411 0.681 

ด้านการตดิต่อสื่อสาร 
(Communication)  

x5 0.257 0.048 0.274 5.335 0.000 

ด้านการเช่ือมโยง (Connection) x6 0.203 0.030 0.264 6.743 0.000 
ด้านการออกแบบการท าธุรกรรม 
(Commerce) 

x7 0.223 0.050 0.225 4.476 0.000 

R=0.83, R Square = 0.70, Adjusted R Square = 0.69, Std. Error of the Estimate = 0.38 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยด้านองค์ประกอบ 7C ที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันธุรกรรม

ทางการเงิน มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ (Context) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) 
ด้านการเชื่อมโยง (Connection) และด้านการออกแบบการท าธุรกรรม (Commerce) ดังปรากฏใน
ตารางที่ 4 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษารูปแบบปัจจัยที่มีส่งต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 การอภิปรายผลการศึกษาตามค าอธิบายของ ชนิดาภา วรณาวรณ์ (2555) เกี่ยวกับทฤษฎี
การตัดสินใจไว้ว่า ในการตัดสินใจใช้บริการหรือไม่ใช้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1ข้อมูลข่าวสารหรือข้อเท็จจริงจากบริการหรือผลิตภัณฑ์ หมายถึง การบอกข้อมูลของ
การบริการว่ามีการใช้งานอย่างไร ซึ่งตรงกับองค์ประกอบ 7C ที่ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงินในด้านรูปลักษณ์ (Context) และด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ซึ่ง
จากผลสรุปการศึกษา 2 องค์ประกอบนี้ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินในระดับ
มาก ตีความได้ว่าผู้ใช้บริการต้องการให้แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินนั้นมีการบอกข้อมูลในการใช้
บริการ 
 องค์ประกอบที่ 2 เครื่องหมายการค้าท าให้ผู้บริการนึกถึงบริการในด้านต่างๆ เช่น การ
ออกแบบ คุณภาพการบริการ ซึ่งตรงกับองค์ประกอบ 7C ที่ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรม
ทางการเงินในด้านการออกแบบรูปลักษณ์ (Context) การติดต่อสื่อสาร (Communication) การ
เชื่อมโยง (Connection) การออกแบบการท าธุรกรรม (Commerce) อยู่ในระดับมากดูได้จากผลสรุป
การศึกษา ตีความได้ว่าผู้ใช้บริการนั้นมีความต้องการให้แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินมีการ
ออกแบบและคุณภาพการบริการที่ดี เข้าใจง่ายและง่ายต่อการใช้งาน 
 องค์ประกอบที่ 3 เจตคติหรือความรู้สึกท่าทีของผู้ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์เป็นความรู้สึกทาง
ลบหรือทางบวกต่อบริการนั้นๆ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ทางแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินได้ผลสรุปว่าผู้ใช้มีความไว้วางใจและพึงพอใจกับการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน ตั้งใจที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเค
ชันธุรกรรมทางการเงินที่ใช้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องและตั้งใจจะบอกต่อหรือแนะน าบุคคลอ่ืนให้ใช้
บริการแอปพลิเคชันทางการเงินแบบเดียวกับท่ีผู้ใช้บริการใช้อยู่ในระดับมาก 
 องค์ประกอบที่ 4 ความเชื่อมั่นในบริการ คือการประเมินและตัดสินใจว่าตรงกับความ
ต้องการหรือไม่ ความเชื่อมั่นเกิดจากการที่ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารในการบริการ ซึ่งส่งผลต่อ
ความมุ่งมันในการใช้บริการนั้นต่อไป จากผลการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการร้อยละ 100.00 
จากการตอบแบบสอบถามยืนยันว่าจะใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินต่อไป 
 องค์ประกอบที่ 5 ความมุ่งมั่นในการใช้บริการ หมายถึงการตัดสินใจในการวางแผนที่จะใช้
บริการ ซึ่งได้ผลค าตอบจากแบบสอบถามว่าหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินแล้ว 
ผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินต่อไป 
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 องค์ประกอบที่ 6 การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้รับบริการตัดสินใจใช้
บริการนั้นแล้ว จึงแสดงเป็นพฤติกรรมการใช้บริการนั้น จากผลการสรุปค าตอบจากแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 44.0 มีการใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินจ านวนมากกว่า 6 
ครั้งต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินแล้ว 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบันเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในการค้นคว้าหาข้อมูล การท างาน และการซื้อสินค้า เพราะ
สร้างความสะดวกสบายและรวดเร็วให้กับผู้บริโภค ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายย่อย 
จึงมิควรละเลย หรือมองข้ามแหล่งในการเข้าถึงผู้บริโภคท่ีส าคัญที่สุดอย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์ อีก
ทั้งยังควรมีการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆเพ่ือที่จะดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจในผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าของตนเอง 
ผ่านช่องทางดังกล่าวนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการจาก Social Network (Facebook) 

เท่านั้นจึงควรจะขยายขอบเขตการวิจัยและกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้นเช่น อาจศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ได้เล่น Social Network เพ่ือได้ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างบางส่วน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ(1) เพ่ือสร้างโมเดลธุรกิจ  Business Model  Canvas 
ของบ้านพักข้าราชการ Full  Service  Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี(2) เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค ที่ส่งผลต่อจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full  Service  
Apartment กรณีศึกษาโรงแรม ชางลี(3) เพ่ือค้นหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full  
Service  Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลีส าหรับ ผู้ประกอบการกิจการ ข้าราชการ และศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ผู้ประกอบการกิจการ Apartment ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.)ผลการศึกษาพบว่า 
 Business Model Canvasของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษา
โรงแรมชางลี จากการศึกษา พบว่า กลุ่มลูกค้าได้แก่  ข้าราชการทุกหน่วยงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และพนักงานเอกชน คุณค่าสินค้า/บริการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศดี บริการที่ประทับใจ 
ความสะดวกสบายความปลอดภัย ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า โดยผ่านทางโซเชียลมีเดีย เฟส เพจไลฟ์
line@ IGฯลฯ  ป้ายโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว รถเคลื่อนที่ผ่านหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ ความส าพันธ์กับลูกค้า โดยการจัดโปรโมชั่นการให้บริการที่ดี การให้ค าแนะน าปรึกษาด้าน
ห้องพักและการเข้าพัก  บริการอย่างมือชีพ และ call center  รายได้หลัก ได้จากค่าห้องพัก
ค่าอาหารอาหารว่าง  ค่าซักรีดการจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้า OTOP ทรัพยากรหลัก ได้แก่ 
อาคารสถานที่ทรัพยากรทุนทรัพยากรบุคคล กิจกรรมหลัก คือการแก้ปัญหาให้ลูกค้าบริการทุกระดับ
อย่างเท่าเทียมบริการด้วยรอยยิ้มไมตรี พันธมิตร ได้แก่  องค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจ องค์กร
รัฐวิสาหกิจองค์กรอาสาสมัคร โครงสร้างต้นทุน ได้แก่  เงินเดือนพนักงาน  ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ และค่าสาธารณูปโภค  

mailto:Nirunkiat@yru.ac.th
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จุดแข็งของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี จาก
การศึกษาพบว่า ท าเลที่ตั้งใกล้กับย่านการค้า และใกล้แหล่งอุปโภคบริโภค การเลือกท าเลที่ตั้งสถาน
ประกอบธุรกิจ การให้บริการซักรีด จุดอ่อนของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment 
กรณีศึกษาโรงแรมชางลี จากการศึกษา พบว่า ห้องพักมีระดับราคาสูงกว่าคู่แข่งขันอ่ืน  อาจจะเป็น
ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจห้องพักมีระดับราคาสูงกว่าคู่แข่งขันอ่ืน  โอกาสของบ้านพักข้าราชการ 
Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลีจากการศึกษา พบว่า มีมาตรฐานในการบริการท า
ให้รองรับลูกค้าหลากหลายกลุ่มเนื่องจากมีมาตรฐานในการบริการ อุปสรรคบ้านพักข้าราชการ Full 
Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลีจากการศึกษา พบว่า  เศรษฐกิจหดตัวและซบเซา ซึ่ง
อาจเกิดจากหลายเหตุการณ์อย่างวิกฤตการเงิน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปรวมถึงปัญหาความไม่
สงบในพื้นที ่

การวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบ้านพักข้าราชการ Full 
Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี ผลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด ผู้วิจัยเห็นว่า สามารถ
ก าหนดกลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์ระดับองค์กร  ใช้กลยุทธ์เจริญเติบโต ด้วยกลยุทธ์การเจริญเติบโต 
(Growth strategies) เป็นกลยุทธ์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือช่วยให้ยอดขาย ก าไร และสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างที่ธุรกิจอยู่ในขั้นที่ก าลังขยายตัว วัตถุประสงค์เพ่ือการเจริญเติบโต เพ่ือ
ความอยู่รอดเป็นส าคัญ การสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันจะน ามาซึ่งยอดขายที่สูงขึ้น      
2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทใช้เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบหรือเป็นต่อในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดหรืออุตสาหกรรมที่หน่วยธุรกิจของบริษัทด าเนิน
ธุรกิจอยู่โดยตรง จากการน าทรัพยากรและความสามารถพิเศษของบริษัทมาท าให้เกิดความได้ เปรียบ
ทางการแข่งขัน เพ่ือให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 
ค าส าคัญ:การจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment 
 

Abstract 
 The purposes of this research were (1) to build the Business Model 
Canvas of the government officers  full service apartment : a case study of Changlee 
hotel  (2) to analyze strengths, weaknesses, opportunities and  threats which effected 
to the strategic management of the government officers full service apartment : a 
case study of Changlee hotel  and (3) to look for the guidelines f strategic 
management of the government officers full service apartment : a case study of 
Changlee hotel  for the entrepreneurs, the government officers who claimed for an 
accommodation reimbursement and the Southern Border Provinces  Administration 
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Centre  (SBPAC). The samples in this study were the entrepreneurs who were running 
an apartment business, the government officers who claimed for an accommodation 
reimbursement and the officers of the Southern Border Provinces Administration 
Centre (SBPAC). The results were as follows: 
 The Business Model Canvas of the government officers full service 
apartment: a case study of Changlee hotel found that the customer segments were 
various government officers, the state enterprise employees and the private sector 
employees. Value propositions were well – surrounded and atmosphere, impressive 
service, convenience and safety. Channels were social medias; facebook, homepage, 
live, line@, instagram and etc., billboard, brochure, pamphlet, transit advertising, 
government sector, state enterprise sector and private sector. Customer relationships 
comprised of promotions, good services, suggestions of room and check – in 
information, professional service and call center. Revenue streams were from room 
cost, meal cost, refreshment cost, laundry cost, souvenir and OTOP selling. Key 
resources were buildings, capital resource, and human resource. Key activities were 
customer’s problem solving, equal - standard and friendly services. Key partners 
were government sectors, business sectors, state enterprise sectors, and voluntary 
sectors Cost construction were employee’s allowance, advertising payment and 
utility cost. 
 The strengths of the government officers full service apartment: a case 
study of Changlee hotel were the location was near the trade area facilitation area, 
business location and laundry service. The weakness was a higher room – rated 
comparing with others which could affect customers’ decision.  The opportunity was 
it could serve various customer segments with standard services. The threat was a 
recession which could be occurred from financial crisis, the changing of consumers’ 
behavior including the unrest situation in the area.  
 The planning of strategies or guidelines in strategic management ofthe 
government officers full service apartment: a case study of Changlee hotel according 
to the research’s results, researcher was able to formulate the strategies as 1) 
corporate strategy by implementing the growth strategies to increase sales, profits 
and assets especially during the business expansion. The objective of using this me 
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was to continually grow up which would bring more increasing sales. 2) Business 
strategy by implementing differentiation strategy, the companies used this method to 
make competitive advantages with other competitors in the market or the same 
industrial business unit.The resources and talentswere made the company getting 
the competitive advantages in order to help the business success. 
 
บทน า 

บ้านหรือที่อยู่อาศัยถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐานประการหนึ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ที่ทุก
สังคมจะขาดเสียไม่ได้โดยที่อยู่อาศัยเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมกล่าวคือนอกจากจะใช้เป็นที่ก าบังเพ่ือการพักอาศัยแล้วยังเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอยู่ที่ดีรวมทั้งการยอมรับทางสังคมด้วย โดยที่อยู่อาศัยนั้นเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงเกียรติยศและสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจของผู้อยู่อาศัยเมื่อสภาพ
สังคมเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการศึกษาต่อและการท างานท า ให้พวกเขา
เหล่านั้นต้องย้ายจากภูมิล าเนาเดิมจึงท าให้เกิดแนวคิดในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นซึ่ง
ที่อยู่อาศัยที่มีรองรับนั้นมีหลายรูปแบบเช่นหอพักในสถาบันการศึกษาบ้านเช่าห้องแบ่งให้เช่าและ
อพาร์ทเม้นต์ หรือแม้กระทั่งบ้านพักข้าราชการ เป็นต้น บ้านพักข้าราชการช่วยสนองความต้องการ
ของผู้ที่ย้ายจากภูมิล าเนาเดิมมาพักอาศัยเพ่ือความสะดวกในการเดินทางไปท างานและเพ่ือความ
ต้องการอิสระในการพักอาศัยการที่มีท่ีพักท่ีมีบรรยากาศดีมีสภาพแวดล้อมที่ดีสงบและเรียบร้อยและมี
ความปลอดภัยจะช่วยส่งเสริมการท างานให้ประสบผลส าเร็จได้ (รุ่งศักดิ์ จงคุ้มวงศ์, 2555 : 6) 

จังหวัดยะลาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเหตุก่อความไม่สงบในพ้ืนที่สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
เกิดข้ึน เป็นเหตุให้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จึงท าให้ข้าราชการและประชาชนจ านวน
หนึ่งไม่มีความปลอดภัยในการเดินทางจากต่างอ าเภอหรือ ต่างจังหวัดเข้ามาท างานในอ าเภอเมือง
ยะลา จึงมีความจ าเป็นต้องเข้ามาพักอาศัยตามเป็นจ านวนมากจึงท าให้ธุรกิจห้องเช่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่
นักลงทุน ในท้องถิ่นให้ความสนใจ  และต้องการลงทุนเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงมีการขยายตัวของธุรกิจ
ประเภทห้องพักให้เช่าสูง โดยมีการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น และมีการเปิดห้องพักให้เช่ามากขึ้นทุกปี ธุรกิจ
ทางด้านห้องพักให้เช่าในจังหวัดยะลาจึงมีการแข่งขัน ค่อนข้างสูง ทั้งในด้านราคาความสะดวกสบาย
ในห้องพัก และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ หอพักเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาหรือ
ท างานในจังหวัดยะลา แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดของหอพัก เช่น พ้ืนที่ที่ค่อนข้างจ ากัด ไม่มีพ้ืนที่
อเนกประสงค์ต่าง ๆ เมื่อเทียบกับ อพาร์ทเม้นต์ บ้านเช่า  ซึ่งมีบริเวณที่กว้างขึ้น มีบริเวณเป็นสัดส่วน 
จึงท าให้ธุรกิจประเภทหอพักมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งด้านราคา ความสะดวกสบายในห้องพัก และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ(เทศบาลนครยะลา, 2559) 
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โรงแรมชางลีเดิมเป็นอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ 16 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านเศรษฐกิจของ
จังหวัดยะลาซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนไม่สามารถ
ด าเนินกิจการต่อไปได้ ส านักงานบังคับคดีเคยประกาศขายทอดตลาดมาแล้วแต่ไม่มีผู้ซื้อ ซึ่งปัจจุบัน
ส านักบังคับคดีได้ประเมินราคาทรัพย์ไว้ที่ 225,488,000 บาท โดยจะด าเนินการประกาศขาย
ทอดตลาดจ านวน 6 นัด นัดแรกขายราคาเติมที่ประเมิน (100%) นัดที่ 2 ขายราคา 202,737,600 
บาท (ลดลง10%) ครั้งที่ 3 ขายราคา 180,390,400 บาท (ลดลง 20%) ครั้งที่ 4 ขายราคา 
157,841,600 บาท (ลดลง 30%) และหลังจากนั้นก็ยื่นราคาที่ 157,841,600 บาท  กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เป็นของบริษัทยะลาชางลี จ ากัด โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด เป็นเจ้าหนี้ผู้รับโอนสิทธิ์
การรับจ านองในทรัพย์สินของลูกหนี้ จากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีแนวคิดที่จะซื้อโรงแรมชางลี เพ่ือใช้อาคารขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ใช้
สอยจ านวนมากกว่า 1 หมื่นตารางเมตร เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบริการประชาชนในมิติต่างๆ และการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยส่วนหนึ่งทางศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีแนวคิดที่จะสร้างเป็นบ้านพักข้าราชการ ซึ่งบ้านพัก
ข้าราชการ เป็นบ้านพักที่ทางราชการจัดไว้ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่เพราะ
ทางราชการเป็นเหตุ เนื่องจากได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าต่างท้องที่ โดยให้มีสิทธิเข้าพักอาศัย 
หรือ การได้รับค่าเช่าบ้านเท่าที่จ่ายจริงตามสมควรแก่สภาพบ้าน แต่ไม่เกินจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ใน
บัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน เว้นแต่ข้าราชการผู้นั้นเข้าข้อยกเว้นที่ท าให้ไม่เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน (วันเพ็ญ 
เลี้ยงถนอม, 2555) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษา “การจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ 
Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี” เพ่ือสนองตอบนโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 ภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา" และ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มุ่งฟ้ืนความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน และเดินหน้า
การพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม การที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment เป็นทางเลือกหนึ่งเพ่ือ
เพ่ิมความสะดวก ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ลงมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชายแดนใต้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างโมเดลธุรกิจBusiness Model Canvas ของบ้านพักข้าราชการ Full  Service  
Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี 

2. เพ่ือวิเคราะห์ SWOT ที่ส่งผลต่อจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full  Service  
Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี 
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3. เพื่อค้นหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full  Service  Apartment 
กรณีศึกษาโรงแรมชางลีส าหรับ ผู้ประกอบการกิจการ ข้าราชการ และศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.  ด้านประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
1.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 

1) ผู้ประกอบการกิจการ Apartment ที่ได้ขออนุญาตจัดตั้ง และจดทะเบียน 
Apartmentถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

2) ข้าราชการทุกสังกัด ทุกหน่วยงาน 
3) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ้านพักข้าราชการ Full 

Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี  
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

1) ผู้ประกอบการกิจการ Apartment  ในเขตพ้ืนที่ จังหวัดยะลา จ านวน 3 
คน  

2) ข้าราชการ  จ านวน 3 คน 
3)  เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจบ้านพัก

ข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี จ านวน 3 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทั้งนี้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการส่งเสริมบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment 
กรณีศึกษาโรงแรมชางลี เท่านั้น 
 เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการ
เชื่อมโยงระบบความคิดกับระบบข้อเท็จจริงเข้าด้วยกัน หรือคือการรวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์
อย่างเป็นระเบียบจนได้แบบแผนที่แท้จริงโดยอาศัยวิธีการต่างๆ ของศาสตร์ต่างๆเข้าช่วย (สุภางค์ จัน
ทวานิช, 2537 อ้างถึงใน สมยศ ทุ่งหว้า, 2557: 146) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างเป็นเครื่องมือในการศึกษา 
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2. วิธีการสร้างเครื่องมือ 
  ในการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment 
กรณีศึกษาโรงแรมชางลีผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
  1. การก าหนดประเด็นค าถามและจุดประสงค์ของการวิจัย 
  2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ต ารา และบทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  3. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยก าหนด
ประเด็นและขอบเขตของค าถาม ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  4. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ 
ปรับปรุงความถูกต้องตามข้อเสนอแนะ 
  5. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้ท าการปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง ด้านเนื้อหา (Content Validity) แล้วท าการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้
มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  6. น าแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย 
   7. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านกระบวนการต่างๆ จนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว  มา
จัดท าเป็นเป็นชุดแบบสัมภาษณ์ จ านวน 9 ชุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้กลยุทธ์การ
วิจัยแบบ Case Study เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วน ผู้วิจัยจึงใช้เครื่องมือในการศึกษา
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์มีจุดสนใจอยู่แล้ว จึงพยายามหัน
ความสนใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เข้าสู่จุดที่สนใจ ทั้งนี้เพราะในบางครั้งผู้สัมภาษณ์อาจจะไม่ต้องการ
ทราบเหตุผลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทุกขั้นตอน เพราะอยู่นอกเหนือขอบเขตของการวิจัย
ในขณะนั้น จึงเลือกสัมภาษณ์เอาแต่จุดที่ต้องการเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วนในเชิงลึก 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2554 : 78) เพ่ือเข้าถึงข้อมูลแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ เพ่ือหาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
  - สัมภาษณ์ผู้ประกอบการกิจการ Apartment 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจบ้านพักให้เช่า จ านวน 3 ราย โดยประสานและนัดเวลาการเข้า
สัมภาษณ์ ที่แน่นอน 
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  - สัมภาษณ์ข้าราชการ   จ านวน 3 คน โดยการท าหนังสือเพ่ือขออนุญาตและนัดเวลา
การเข้าสัมภาษณ์ ณ หน่วยงานที่ข้าราชการท างานอยู่ 
  - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
จ านวน 3 ราย โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)  
 1.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ทั้งข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม ต ารา เอกสาร ข้อมูลทางสถิติที่ทางหน่วยงานราชการได้
รวบรวมไว้ รวมถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ 
 
ผลการวิจัย 

2. Business Model Canvas ของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment 
กรณีศึกษาโรงแรมชางลี จากการศึกษา พบว่า   
   1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ได้แก่  ข้าราชการทุกหน่วยงาน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน 
   1.2 คุณค่าสินค้า/บริการ (Value Propositions) ได้แก่ สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศดี บริการที่ประทับใจ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย 
   1.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) โดยผ่านทาง โซเชียลมีเดีย เฟส เพจ ไลฟ์  
line@  IGฯลฯ  ป้ายโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว รถเคลื่อนที่ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
ต่างๆหน่วยงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน 
   1.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) โดยการจัดโปรโมชั่น การ
ให้บริการที่ดี การให้ค าแนะน าปรึกษาด้านห้องพักและการเข้าพัก  บริการอย่างมือชีพ และ call 
center 
   1.5 รายได้หลัก (Revenue Streams) ได้จากค่าห้องพัก ค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่า
ซักรีด การจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึกและสินค้า OTOP 
   1.6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ได้แก่ อาคารสถานที่ ทรัพยากรทุน 
ทรัพยากรบุคคล 
   1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities) คือ  การแก้ปัญหาให้ลูกค้า บริการทุกระดับ
อย่างเท่าเทียมบริการด้วยรอยยิ้มไมตรี 
  1.8 พันธมิตร (Key Partners) ได้แก่  องค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจ องค์กร
รัฐวิสาหกิจ  องค์กรอาสาสมัคร  
   1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่  เงินเดือนพนักงาน  ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ และค่าสาธารณูปโภค      
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3. จุดแข็งของของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรม
ชางลี  จากการศึกษาพบว่า ท าเลที่ตั้งใกล้กับย่างการค้า และใกล้แหล่งอุปโภคบริโภค การเลือกท าเล
ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ หมายถึง การจัดหาหรือสรรหาสถานที่ ส าหรับประกอบธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงถึง ก าไร ค่าใช้จ่าย พนักงาน ความสัมพันธ์กับลูกค้าความสะดวก 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนั้น การให้บริการซักรีด และการ
บริการรับส่งลูกค้าตามที่ต้องการนั้นเป็นบริการเสริมที่ทางบ้านพัก อพาร์ตเม้นท์เพ่ิมความสะดวก
ให้กับลูกค้า ส าหรับขั้นตอนการขอใช้บริการซักรีด พนักงานจะมีใบจดบันทึกให้กับลูกค้าได้ลิสรายการ
ว่ามีเสื้อผ้า กางเกงกี่ชิ้นที่ส่งซักรีด เป็นต้น ส่วนการใช้บริการรับส่ง ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการรถ
รับส่งของธุรกิจได้ตลอดเวลา ความสะดวกในการเดินทางของลูกค้า หากบ้านพัก อพาร์ตเม้นท์ มี
ความสะดวกในการเดินทาง มีรถรับจ้าง รถไฟ หรือรถโดยสารต่างๆ เข้าถึง ก็จะเป็นทางเลือกให้กับ
ลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง 

4. จุดอ่อนของของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรม
ชางลี จากการศึกษา พบว่า ห้องพักมีระดับราคาสูงกว่าคู่แข่งขันอ่ืน  เนื่องจากการให้บริการที่ครบ
วงจร รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย ตอบโจทย์ของลูกค้าสมัยใหม่นั้น แต่กระนั้นก็อาจจะ
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคบางกลุ่มไม่ตัดสินใจเข้าพักเนื่องจากเห็นว่าราคาสูงกว่าที่พักที่อ่ืน     
เป็นต้น ที่จอดรถน้อยผู้ที่มีรถต้องจองล่วงหน้า หรือต้องไปเช่าสถานที่จอดรถเองบริเวณข้างเคียง  
ธุรกิจหลากหลายประเภทที่ยังคงมีปัญหาในเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอ เนื่องจากว่า ปัจจุบันดูเหมือนว่า
ปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอจะยังเป็นเรื่องกวนใจอันดับต้นๆ และเป็นปัญหาคลาสสิก ของผู้อยู่
อาศัยในคอนโดมิเนียม เพราะเรื่องนี้เองไม่มีสูตรส าเร็จในการแก้ปัญหาแบบตายตัว  ระบบการบัญชี
และการเงิน  จะท าแบบง่ายๆ ส่งผลให้การประมวลผลการด าเนินการไม่ละเอียด เพียงพอในการ
ตัดสินใจปรับกลยุทธ์ทางการตลาดได้ทันระบบการบัญชีและการเงิน  จะท าแบบง่ายๆ ส่งผลให้การ
ประมวลผลการด าเนินการไม่ละเอียด เพียงพอในการตัดสินใจปรับกลยุทธ์ทางการตลาดได้ทัน  ทั้งนี้
งานของการท าบัญชี เป็นเรื่องของการบันทึกรายการค้าหรือข้อมูลทางบัญชีที่เกิ ดขึ้นในสมุดบัญชี
จนกระทั่งจัดท างบการเงิน ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ช่วยท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าของ
กิจการ และประสบการณ์ในการด าเนินงานของผู้บริหาร ทราบถึงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน
ของกิจการ ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการวางแผนการควบคุม และ
ตัดสินใจ ให้ฝ่ายบริหารทราบถึงข้อบกพร่องในการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือที่จะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต  

5. โอกาสของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี 
จากการศึกษา พบว่า มีมาตรฐานในการบริการท าให้รองรับลูกค้าหลากหลายกลุ่มบ้านพักข้าราชการ 
Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี สามารถรองรับลูกค้าหลากหลายกลุ่มเนื่องจากมี
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มาตรฐานในการบริการ ทั้งนี้ในปัจจุบันการท าธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในการค้าขาย ธุรกิจการ
ขนส่ง ธุรกิจการ ประกอบอาหาร ก็ต้องมีการตั้งมาตรฐานเป็นตัวชี้วัดกันทั้งนั้น รวมไปถึงธุรกิจที่
เกี่ยวกับบ้านพัก อพาร์ทเม้นต์ บ้านพัก อพาร์ทเม้นต์ โรงแรมด้วยที่  จะต้องมีมาตรฐานเป็นตัวชี้วัด 
ซึ่งมาตรฐานบ้านพัก อพาร์ทเม้นต์ บ้านพัก อพาร์ทเม้นต์ โรงแรมนั้นจะเป็นสิ่งที่จะช่วยบอกถึง
คุณลักษณะ และคุณสมบัติ  ของบ้านพัก อพาร์ทเม้นต์ บ้านพัก อพาร์ทเม้นต์ โรงแรมให้แก่แขกหรือ
บุคคลภายนอกได้รับรู้ มีพันธมิตรที่เป็นข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าพักเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมี
มากมาย เมื่อธุรกิจมีพันธมิตรที่เป็นข้าราชการ จะท าให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโตได้สูง เพราะสามารถ
รองรับการเข้าพักของบุคคลข้าราชการเหล่านั้นได้ตลอดทั้งปี สามารถปรับราคาห้องพักเพ่ิมขึ้นตาม 
ราคาอสังหาริมทรัพย์ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างแรงงาน เมื่อสภาพราคาอสังหาริมทรัพย์ หรือค่าก่อสร้าง
และค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น เป็นโอกาสของบ้านพัก อพาร์ทเม้นต์ ที่จะสามารถเพ่ิมราคาค่าห้องพักได้  

6. อุปสรรคของของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรม
ชางลี จากการศึกษา พบว่า  เศรษฐกิจหดตัวและซบเซาโดยทั่วไปภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกิดเมื่อมี
รายจ่ายลดลงอย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจเกิดจากหลายเหตุการณ์อย่างวิกฤตการเงิน การเปลี่ยนแปลง
การค้าภายนอก และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์เป็นลบ หรือการแตกของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ รัฐบาล
ปกติสนองต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยการใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบขยายตัว พฤติกรรม
ผู้บริโภคเปลี่ยนไป การวิเคราะห์ หรือทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยเฉพาะส ารวจ
พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศ เพ่ือให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริโภคทั้งในด้าน ไลฟ์
สไตล์ รูปแบบสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการ รวมถึงสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ภาคธุรกิจต้องจับตา และปรับตัวเพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค 
4.0 ได้ ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ จากปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2549 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ยังคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นประปรายอาจจะไม่รุนแรงแต่ก็ยังไม่จาง
หายไปอย่างสิ้นเชิง เบื้องหลังของสถานการณ์คือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ความยากจนและปัญหา
เศรษฐกิจ เป็นปัจจัยหนึ่งเบื้องหลังการก่อการก าเริบด้วยจังหวัดชายแดน 

7. TOWS Matrix ของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษา
โรงแรมชางลี จากการศึกษา พบว่า 

7.1 กลยุทธ์ SO ได้แก่   
    7.1.1 S1O3 ประชาสัมพันธ์เพ่ือรองรับลูกค้าใหม่ๆ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่
หลากหลาย 
    7.1.2 S2O1 มีบริการที่ครบวงจรตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
หลากหลายกลุ่ม 
    7.1.3 S3O2 จัดโปรโมชั่นรองรับลูกค้าจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน 
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7.2 กลยุทธ์ WO ได้แก่  
7.2.1 W1W3O1 การบริการทุกระดับเน้นความประทับใจ และพึงพอใจของ

ลูกค้าเป็นหลัก 
    7.2.2 W2O1 มีพันธมิตรที่ให้บริการด้านที่จอดรถโดยเฉพาะกรณีพ้ืนที่จอดรถ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

7.3 กลยุทธ์ ST ได้แก่  
    7.3.1 S3T1 สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่เข้าพัก โดยมีบริการที่
สามารถตอบสนองได้ 
    7.3.2 S1T3 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล 
    7.3.3 S2T2 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ 

7.4 กลยุทธ์ WT ได้แก่  
7.4.1 W1T1 จัดกิจกรรม welcome Drink เพ่ือดึงดูดลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจ 

ซบเซา 
    7.4.2 W2T3 จัดโปรโมชั่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลาย
หลาย เช่น มอบคูปองส่วนลด โปรโมชั่นลดค่าห้องพักเพ่ือพักต่อเนื่อง เกิน 3 รอบ เป็นต้น 

 
8. การวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบ้านพักข้าราชการ 

Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี จากการศึกษา พบว่า  สามารถก าหนดกลยุทธ์ได้
ดังนี้ 

8.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร  ใช้กลยุทธ์เจริญเติบโต ดังนี้ 
    กลยุทธ์ สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่เข้าพัก โดยมีบริการที่สามารถ
ตอบสนองได้ 
    กลยุทธ์ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล 
    กลยุทธ์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ การบริการทุกระดับ
เน้นความประทับใจ  และพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 
    กลยุทธ์  การสร้างพันธมิตรที่ให้บริการด้านที่จอดรถโดยเฉพาะกรณีพ้ืนที่จอด
รถไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

8.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ดังนี้ 
    กลยุทธ์ จัดกิจกรรม welcome Drink เพ่ือดึงดูดลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจซบเซา 
มีการจัดโปรโมชั่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายหลาย เช่น มอบคูปองส่วนลด 
โปรโมชั่นลดค่าห้องพักเพ่ือพักต่อเนื่อง เกิน 3 รอบ เป็นต้น 
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    กลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์เพ่ือรองรับลูกค้าใหม่ๆ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่
หลากหลาย มีบริการที่ครบวงจรตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายกลุ่ม 
    กลยุทธ์ จัดโปรโมชั่นรองรับลูกค้าจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment 
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) ผู้วิจัยได้อภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
  1. Business Model Canvasบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment 
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) ประกอบด้วย 
 1.1 กลุ่มลูกค้า(Customer Segment) ได้แก่ ข้าราชการทุกหน่วยงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และพนักงานเอกชน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า กลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีโอกาสเข้ามาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับแนวคิดของณัฐนัย ตรีเนตรสัมพันธ์และสุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน (2559 : 337) เกี่ยวกับ
กลุ่มลูกค้า ลูกค้าคือหัวใจของโมเดลธุรกิจทุกประเภท หากปราศจากลูกค้า (ที่น ามาซึ่งก าไร) บริษัท
ย่อมไม่สามารถอยู่รอดไปได้ในระยะยาว ทั้งนี้เพ่ือที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 
 ได้มากขึ้น บริษัทสามารถแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามความต้องการพฤติกรรม หรือ
คุณสมบัติอ่ืนๆ โมเดลธุรกิจอาจก าหนดกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก 
องค์กรต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มใด และจะเพิกเฉยต่อลูกค้ากลุ่มใด เมื่อ
ตัดสินใจแล้วจึงจะสามารถออกแบบโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของ
ลูกค้าซึ่งลูกค้าวงกว้าง โมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นตลาดวงกว้างจะไม่แบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆ การเสนอ
คุณค่า ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการ และความสัมพันธ์กับลูกค้าจะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มใหญ่
เพียงกลุ่มเดียว ซึ่งมีความต้องการและปัญหาเหมือนกัน โมเดลธุรกิจประเภทนี้พบได้ในตลาด
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนอกจากนี้ ลูกค้าหลายด้านองค์กรบางแห่งตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หรือมากกว่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างกัน แต่ต้องพ่ึงพากัน ตัวอย่างเช่น บริษัทบัตร
เครดิตแห่งหนึ่งต้องการกลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิตขนาดใหญ่ และก็ต้องการกลุ่มร้านค้าที่รับบัตรเครดิต
ขนาดใหญ่ด้วย ในท านองเดียวกัน บริษัทที่ผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรีต้องการฐานผู้อ่านขนาดใหญ่เพ่ือ
ดึงดูดผู้ลงโฆษณา แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการผู้ลงโฆษณาที่มาสนับสนุนต้นทุนการผลิตและการ
แจกจ่ายด้วย บริษัทต้องการลูกค้าทั้งสองกลุ่มเพ่ือให้โมเดลธุรกิจประสบความส าเร็จ 
   1.2 คุณค่าสินค้า/บริการ (Value Propositions) ได้แก่ สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศดี บริการที่ประทับใจ ความสะดวกสบายความปลอดภัย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวเป็น
ส่วนที่ส าคัญต่อการเข้าใช้บริการของลูกค้า สอดคล้องกับสิทธิพงษ์ไสยวงค์(2558) ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเช่าห้องชุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี
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วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเช่าห้องชุดของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามถามนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เช่าห้องชุดในโครงการอาคารชุดที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ านวน 200 รายพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเช่าห้องชุดในระดับมาก
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยได้แก่ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการด้านกระบวนการให้บริการด้านการจัด
จ าหน่ายและท าเลที่ตั้งด้านการสร้างลักษณะทางกายภาพด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคานอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬาลักษณ์สะตะ (2557) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดบริการ
กับพฤติกรรมการเช่าอพาร์เมนต์ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าวการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเมนต์ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว  2. 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเมนต์ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว 3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม
การเช่าอพาร์ตเมนต์ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าวจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  4. เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด 
บริการกับพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเมนต์ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าวกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ
ผู้บริโภคที่ท าสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์ในเขตลาดพร้าวจ านวน 214 คนจากสถานประกอบการธุรกิจอ
พาร์ตเมนต์ 9 แห่งผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเมนต์ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าวพบว่า
ส่วนใหญ่ผู้บริโภคใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่ทางอพาร์ตเมนต์จัดไว้บริการเป็นประจ าคิดเป็นร้อยละ  
61.7 ผู้บริโภคพบปัญหาในการเช่าอพาร์ตเมนต์เกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยยังไม่ดีพอเช่น
มีของหายและเปิดประตูทางเข้า – ออกไว้ตลอดเวลาคิดเป็นร้อยละ 47.4 สาเหตุในการย้ายอพาร์ต
เมนต์ได้แก่อัตราค่าน้ าค่าไฟค่าโทรศัพท์ถูกกว่าเดิมคิดเป็นร้อยละ 73.8 
   1.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) โดยผ่านทางโซเชียลมีเดีย เฟส เพจไลฟ์ 
ฯลฯ  ป้ายโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว การแนะแนวโรงเรียนรัฐและเอกชนในพ้ืนที่ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการ และช่องทางการขาย ประกอบกันขึ้นเป็นส่วนประสานกับ
ลูกค้า ช่องทางคือจุดสัมผัสลูกค้าที่มีบทบาทส าคัญต่อประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ ช่องทางท าหน้าที่
หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็น การรับรู้ในหมู่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า และบริการของบริษัท สอดคล้อง
กับสุภัสสร ศรีมนตรี และภิเษก ชัยนิรันดร์ (2558 : 153) ได้กล่าวถึงข้อดีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้
ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีศักยภาพที่ท าให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะผู้บริโภคสามารถท าการ
ซื้อสินค้าหรือบริการได้ทุกที่ที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่จ ากัดเวลา และง่ายต่อการเปรียบเทียบราคา
สินค้าอย่างเดียวกันกับร้านค้าออนไลน์หรือออฟไลน์จากการค้นหาข้อมูลผ่านเครื่องมือค้นหา (Search 
Engine) ประกอบกับผู้บริโภคสามารถรู้ประวัติการขายของร้านค้าออนไลน์ได้จากการอ่านค าวิจารณ์จาก
ผู้ซื้อคนอ่ืน ๆ ที่ได้โพสต์ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ ตลอดจนในปัจจุบันกระแสนิยมและการได้รับอิทธิพลจากเฟ
ซบุ๊ก ที่สร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น 
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   1.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) โดยการจัดโปรโมชั่นการ
ให้บริการที่ดี การให้ค าแนะน าปรึกษาด้านห้องพักและการเข้าพัก  บริการอย่างมือชีพ และ call 
center ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ อย่างหลากหลายและแตกต่างจากคู่แข่งจะท าให้
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ สามารถเลือกใช้บริการได้จากการจัดโปรโมชั่นที่โดนใจดังกล่าวได้สอดคล้อง
กับภัคทีฆวิณหุ์  ไอศูรย์ยศพสุธีร์  (2554: 136-137) กล่าวถึงหลักการส าคัญในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
ดังนี้  1) การมีฐานข้อมูลของลูกค้า ฐานข้อมูลต้องถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ สามารถเรียกดูได้จากทุก
หน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า มีการแยกประเภทลูกค้าจากฐานข้อมูล เนื่องจากลูกค้าแต่ละ
ราย มี Value ไม่เท่ากัน ซึงลูกค้าจะประกอบด้วย ลูกค้าเริ่มแรก ลูกค้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ และลูกค้าที่
ซื้อซ้ า 2) การมีเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้น ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่เพ่ิมช่องทางให้
ลูกค้าสามารถติดต่อกับองค์กรได้ ได้แก่ ระบบ Call center, Web site, Interactive voice 
Response3) การปฏิบัติเพ่ือรักษาลูกค้า เนื่องจากข้อมูล Database สามารถท าให้องค์กรแยกแยะลูกค้า
ได้ว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มที่ท าก าไรสูงสุดให้กับองค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของณัฐนัย ตรีเนตรสัมพันธ์และ
สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน (2559 : 337) เกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า ลูกค้าคือหัวใจของโมเดลธุรกิจทุกประเภท 
หากปราศจากลูกค้า (ที่น ามาซึ่งก าไร) บริษัทย่อมไม่สามารถอยู่รอดไปได้ในระยะยาว ทั้งนี้เพ่ือที่จะ
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น บริษัทสามารถแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามความต้องการ
พฤติกรรม หรือคุณสมบัติอื่นๆ โมเดลธุรกิจอาจก าหนดกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม ขนาดใหญ่
หรือขนาดเล็ก องค์กรต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มใด และจะเพิกเฉยต่อ
ลูกค้ากลุ่มใด เมื่อตัดสินใจแล้วจึงจะสามารถออกแบบโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการที่
เฉพาะเจาะจงของลูกค้าซึ่งลูกค้าวงกว้าง โมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นตลาดวงกว้างจะไม่แบ่งลูกค้าออกเป็น
กลุ่มต่างๆ การเสนอคุณค่า ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการ และความสัมพันธ์กับลูกค้าจะ
มุ่งเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มใหญ่เพียงกลุ่มเดียว ซึ่งมีความต้องการและปัญหาเหมือนกัน โมเดลธุรกิจ
ประเภทนี้พบได้ในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
   1.5 รายได้หลัก (Revenue Streams)ได้จากค่าห้องพักค่าอาหารอาหารว่าง  ค่าซัก
รีดการจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้า OTOP ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าธุรกิจบ้านพัก อพาร์ทเม้นต์ สามารถ
สร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้นได้โดยการหากิจกรรมร่วมเพ่ือเพ่ิมรายได้กับธุรกิจได้ เช่น การจัดให้มีบริการซัก
อบรีด การบริการนวดแผนโบราณ เป็นต้นสอดคล้องกับสอดคล้องกับวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา (2557 : 
18-44)ลูกค้าของเรายินดีจ่ายเงินเพ่ือคุณค่าใด ปัจจุบันพวกเขาจ่ายเงินเพ่ือแลกกับอะไร ทุกวันนี้พวก
เขาจ่ายเงินอย่างไร พวกเขาอยากจ่ายเงินอย่างไร กระแสรายได้แต่ละทางคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของ
รายได้โดยรวมการสร้างกระแสรายได้มีหลายวิธีการขายวัตถุสิ่งของกระแสรายได้ประเภทที่คนเข้าใจ
มากที่สุดคือการขายสิทธิความเป็นเจ้าของในสินค้าที่จับต้องได้ เป็นลักษณะการคิดค่าใช้งานกระแส
รายได้ประเภทนี้เกิดจากการใช้บริการบางอย่างที่ยิ่งมีการใช้มาก ลูกค้าก็ยิ่งต้องจ่ายมาก ผู้ให้บริการ
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โทรคมนาคมคิดเงินลูกค้าจากจ านวนนาทีในการคุยโทรศัพท์ โรงแรมคิดเงินลูกค้าจากจ านวนคืนที่
นอนในห้องพัก และผู้ให้บริการส่งของคิดเงินลูกค้าจากน้ าหนักของพัสดุที่ส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
   1.6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ได้แก่อาคารสถานที่ทรัพยากรทุนทรัพยากร
บุคคล ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการมีทรัพยากรทุน บุคลากร รวมถึงทรัพยากรสถานที่ จะช่วยตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเข้าใช้บริการ สอดคล้องกับ
วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา (2557 : 18-44)ลูกค้าของเรายินดีจ่ายเงินเพ่ือคุณค่าใด ปัจจุบันพวกเขาจ่ายเงิน
เพ่ือแลกกับอะไร ทุกวันนี้พวกเขาจ่ายเงินอย่างไร พวกเขาอยากจ่ายเงินอย่างไร กระแสรายได้แต่ละ
ทางคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายได้โดยรวมการสร้างกระแสรายได้มีหลายวิธีการขายวัตถุสิ่งของ
กระแสรายได้แต่ละประเภทอาจมีกลไกการตั้งราคาที่ไม่เหมือนกัน การเลือกใช้กลไกการตั้งราคาที่
เหมาะสมสามารถท าให้เกิดความแตกต่างอย่างยิ่งในแง่ของรายได้ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้มีกลไกการตั้งราคาอยู่ 
2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ การตั้งราคาแบบตายตัวและการตั้งราคาแบบผันแปร 
   1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities) คือการแก้ปัญหาให้ลูกค้าบริการทุกระดับอย่าง
เท่าเทียมบริการด้วยรอยยิ้มไมตรี ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ากิจกรรมที่ทางบ้านพักจัดขึ้นมีความน่าสนใจ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการของลูกค้า สอดคล้องกับสอดคล้องกับวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา (2557 : 18-
44)ได้กล่าวถึงกิจกรรมการแก้ปัญหากิจกรรมหลักประเภทนี้คือการคิดค้นทางออกใหม่ๆ ส าหรับ
ปัญหาของลูกค้าแต่ละราย โดยทั่วไปแล้วการด าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีปรึกษา โรงพยาบาล และบริษัท
ที่ให้บริการอ่ืนๆ จะเน้นกิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นหลัก โมเดลธุรกิจของบริษัทเหล่านั้นต้องอาศั ย
กิจกรรมอย่างการจัดการความรู้และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
   1.8 พันธมิตร (Key Partners) ได้แก่องค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจ องค์กรรัฐวิสาหกิจ 
องค์กรอาสาสมัครซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าพันธมิตรทางการค้า บางครั้งก็มีความจ าเป็นเนื่องจากหากการเป็น
พันธมิตรดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมรายได้ และลดความเสี่ยง เป็นต้นสอดคล้องกับวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา 
(2557 : 18-44)ที่ได้กล่าวถึงพันธมิตรหลัก บริษัทต่างๆ พยายามสร้างพันธมิตรด้วยเหตุผลที่
หลากหลาย และพันธมิตรก็ได้กลายเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับโมเดลธุรกิจจ านวนมาก บริษัท
สร้างพันธมิตรเพ่ือให้โมเดลธุรกิจเกิดผลสูงสุด ลดความเสี่ยง และครอบครองทรัพยากรต่างๆ เราอาจ
แบ่งพันธมิตรที่ส าคัญ คือ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งขันเป็นการลดความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอนการเป็นพันธมิตรสามารถช่วยลดความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมของการ
แข่งขันที่ได้รับอิทธิพลจากความไม่แน่นอน ไม่แปลกที่บริษัทที่แข่งขันกันจะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
กับตลาดหนึ่ง ในขณะที่ยังคงฟาดฟันกันในอีกตลาดหนึ่ง  
   1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่เงินเดือนพนักงาน  ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ และค่าสาธารณูปโภค ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมาก
ยิ่งขึ้น จะเป็นค่าใช้จ่ายโดยทั่วๆ ที่ทุกธุรกิจต้องใช้จ่ายไป เช่น ค่าโฆษณา ค่าพนักงาน เป็นต้น
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สอดคล้องกับสอดคล้องกับสุวรรณ หวังเจริญเดช (2557 : 61) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการบริหาร
ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ยุคใหม่ไว้ว่าการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า คือกิจการต้องทราบว่าลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายต้องการสินค้าใด คุณลักษณะอย่างไร จะก าหนดราคาขายเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางการตลาด ณ ขณะนั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อบ้านพักข้าราชการ 
Full Service Apartment  
 2.ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เข้าพักบ้านพักข้าราชการ Full 
Service Apartment  
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full Service 
Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลีเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment ในเขต
พ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบประกอบกัน 
 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินในเลือกเข้าใช้บริการ
บ้านพักข้าราชการ อพาร์ทเม้นต์ ทั้งในพ้ืนที่สามจังหวัด และจังหวัดอ่ืนๆ  
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บทคัดย่อ 

 ในปีค.ศ. 2015ประเทศไทยมีขยะกว่า26.9ล้านตันและจะเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ10ในอีก 5ปี
ข้างหน้า ส าหรับจังหวัดเชียงราย ในปีค.ศ. 2016มีขยะกว่า 0.4ล้านตันซึ่งมากเป็นอันดับสองภาคใน
ภาคเหนือการศึกษานี้มีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมการรู้คุณค่าของขยะรีไซเคิล พัฒนาระบบการจัดการ
ขยะในชุมชน และส่งเสริมพฤติกรรมการแยกขยะของคนในชุมชนโครงการนี้ใช้กระบวนการ Action 
Research ในการด าเนินโครงการโดยใช้เบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการแยกขยะแบบหลังคาเรือน
ก่อนและหลังกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและใช้สถิติอ้างอิงหรือเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบ
ความแตกต่างของค่าความถี่ของผลการด าเนินโครงการนี้พบว่าระดับหลังคาเรือนมีพฤติกรรมการแยก
ขยะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 25 ก่อนกิจกรรมการให้ความรู้ไปเป็นร้อยละ 75 หลังกิจกรรมอย่างมี

นัยยส าคัญทางสถิติ(2=10.51, df =1, p-value <0.05) จากการระดมทุนจากการขายขยะรีไซเคิล
ของหมู่บ้านจ านวน 274 กิโลกรัมสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนถึง 530บาท นอกจากนี้ชาวบ้านได้
ประดิษฐ์ถังขยะจากขวดน้ าพลาสติกที่ใช้แล้วและเศษไม้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะรี
ไซเคิลของหมู่บ้าน นอกจากนี้โครงการได้ติดตามพฤติกรรมการแยกขยะโดยใช้หลัก subjective 
norm จากโครงการนี้สามารถสรุปผลได้ว่าชุมชนรู้คุณค่าของขยะรีไซเคิลพัตนาการจัดการขยะใน
ชุมชน มีพฤติกรรมการแยกขยะรีไซเคิลเพ่ิมข้ึน 
ค าส าคัญ: การจัดการขยะพฤติกรรม การแยกขยะขยะรีไซเคิล 
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Abstract 
 Background: In 2015, 26.9 million tons of wastes were collected in Thailand, 
10% increased from five year earlier. In 2016, 0.4 million tons of wastes were 
generated in Chiang Rai ranked to the second largest amount of waste in the 
northern region. This study aimed to promote the community about perceiving the 
value of recycle waste, improving waste management system, and promoting waste 
separation behavior in the community.Methods, our special project used the 
participatory action research. Questionnaire were checked for waste separation 
behaviors by household before and after intervention by descriptive and 
interferential statistics.Results, waste separation behavior by household before 
intervention increased from 25%to 94.7% after intervention at significant level 

(2=10.51, df =1, p-value <0.05). Fundraising from community recycle waste selling 
was 530 Baht (THB)by selling 274 kg of collected recycle waste. The villagers 
invented 2 bins from reused wood and plastic bottle and established a group of 
recycle waste bank. Moreover, they followed subjective norm technique to separate 
recycle waste. Inconclusion, the community perceived the value of recycle waste, 
waste management system was improved, and the villagers improved their separated 
recycle waste behaviors 
Keywords: waste management, waste separation behavior, recycle waste 
 
Rational and background 

Waste is any substance which is discarded after primary use, or is worthless, 
defective and of no use. It is also a part of any production process and associated 
with every product, from the extraction of raw materials until a product reaches its 
end-of-life. It is unwanted materials and objects that people have thrown away. 
     

Waste management is the activities and actions required to manage waste 
from its inception to its final disposal. This includes amongst other things collection, 
transport, treatment and disposal of waste together with monitoring and regulation. It 
also encompasses the legal and regulatory framework that relates to waste 
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management encompassing guidance on recycling an effort to reduce their effect on 
human health or local aesthetics or amenity. (1) 
According to The World Bank (2013)(3) said that the global situation in the earlier 
report, they warned that global solid waste generation was on pace to increase 70 
percent by 2025, rising from more than 3.5 million tons per day in 2010 to more than 
6 million tons per day by 2025 which impairs public health, pollutes the 
environment and threatens to drown some poor countries in toxicity. Moreover, the 
threat of waste to the environment, health and safety is huge. And so are the 
financial and social ramifications, waste experts said. Pollution runs into rivers and 
seeps into ground water. Flooding is caused by garbage clogging drains, and the 
atmosphere can be poisoned by the toxic discharge from trash. When waste is not 
collected, the frequency of illness such as diarrhea doubles and acute respiratory 
infection linked to the burning of waste — is six times higher (Ijjasz-Vasquez,2016)(2). 
Waste is any substance which is discarded after primary use, or is worthless, 
defective and of no use. It is also a part of any production process and associated 
with every product, from the extraction of raw materials until a product reaches its 
end-of-life. It is unwanted materials and objects that people have thrown away. 
Waste management is the activities and actions required to manage waste from its 
inception to its final disposal. This includes amongst other things collection, 
transport, treatment and disposal of waste together with monitoring and regulation. It 
also encompasses the legal and regulatory framework that relates to waste 
management encompassing guidance on recycling an effort to reduce their effect on 
human health or local aesthetics or amenity. Conserve-energy-future(2009)(1) 
Thailand’s problem in 2015, Thailand's garbage amounted to 26.9 million tons, up 
10% from five years earlier. From the situation of solid waste. The Information Office 
of the wastes and hazardous substances and department of pollution control, found 
that there was, quantity to 26.85 million tons per year, or approximately 73,560 tons 
per day.  And nearly 50 percent of such waste has been improperly waste 
management, including the remaining residues in various areas. The crisis also caused 
an overflow waste from domestic waste increased to 0.6 million tons per year, an 
aftermath is a place of 433 garbage, Inadequate waste disposal accurate theatrically 
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causing the open burning which lead to fire in the landfill area. In these problems it 
made the government agencies involved. Including   private and public operations to 
fix the problem at both the provincial and national levels steady. A survey of the 
pollution control Department of Thailand has found that the issue is crisis 
management of solid waste by 20 top most problematic include: Kanchanaburi, 
Samutprakan, Nakhon Sri  Thammarat, Songkhla. Surat Thani, Petchburi, Ratchaburi, 
spreading Prachinburi, Ayutthaya. Lop buri, Ang thong, Nakhon phanom province of 
Ranong et, KhonKaen, buriram, Pattani, chachoengsao and Chumphon, respectively. 
In addition, the waste problem is an issue that impacts from development in many 
areas of the North in Thailand. The Waste management problem in the north of 
Thailand has increased each year. Especially, in Chiang Rai Province found 0.4 million 
tons of wastes were generated in 2016, ranked to the second largest amount of 
waste in the northern region. So, Chiang Rai Provincial Office of Natural Resources 
and Environment (2014) had estimated that there were 434,496 tons of municipal 
solid wastes generated in the province in 2013. This was equivalent to a waste 

generation rate of 0.93 kg per person per day. This represented a significant increase 
in waste generation. Based on the national waste survey in 2004, a weighted average 

waste generation rate in Chiang Rai was 0.62 kg per person per day (Pollution Control 
Department, 2004). Fig. 1 compares the composition of waste in 2004 and 2015. 
Organic waste remained the largest fraction despite its proportion falling down from 
74% to 66%. The other notable trend was the rise of plastic waste during the past 

decade. A higher waste generation rate was reported in the city center at 1.15 kg per 
person per day and the waste that Chiang Rai Nakorn Municipality managed 
contained 46% of organic waste. (Department of Local Administration, 2017) 
Yukako,O et.al(4) and กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.(2017)(5) Our special project was 
found that there are 75 percent of household did not separate the recycle waste in 
Pa-Ha village, Wiang Chiang Rung district, Chiang Rai province. 
Literature review 
Several studies have been done about different factors that could make an impact 
on waste separation in households. In the previous study, in topic of “Waste 
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Separation at Household Level: Comparison and Contrast Among 40 Countries” 
found that establish the relationship between different systems and its reasons help 
policy makers to incorporate the best practices and develop a sustainable model to 
manage waste. ( Livina. A,2015)(6) In the study, factors that affect Residents' Waste 
Separation behaviors helps in constructing effective environmental campaigns for a 
community. Using the theory of planned behavior (TPB) were used to assess socio-
demographic factors and the TPB constructs (i.e., attitudes, subjective norms, 
perceived behavioral control, intentions, and situational factors) the data revealed 
that attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, intentions, and 
situational factors significantly predicted household waste behaviors in Guangzhou, 
China. Through a structural equation modeling analysis, we concluded that 
campaigns targeting moral obligations may be particularly effective for increasing the 
participation rate in waste separation behaviors. At the result, increasing the 
participation rate in waste separation behaviors by using the theory of planned 
behavior (TPB). (D. Zhang. Et.al,2015) (7) From the literature review, Household 
recycling knowledge, attitudes and practices towards solid waste management which 
collected by questionnaire survey consisting of  2400 householders was performed 
on Abadan residents to evaluate their knowledge, attitudes, and practices (KAP) 
towards solid waste (SW) reduction, source separation and recycling, collection and 
willingness to pay (WTP) for SW services. This finding, the participants had a very 
positive attitude but, low intimate knowledge of SW management and weak to take 
practices. Bababaei. A, Alavi.N et.al(2015)(8) 
 
Objectives 

This study aimed to promote the community about perceiving the value of 
recycle waste, improving waste management system, and promoting waste 
separation behavior in the community. 
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Research methodology 
Our special project used the participatory action research. Questionnaire were 

checked for waste separation behaviors by household before and after intervention 
by descriptive and interferential statistics. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Population and sample 
All of households who live in Pa-Ha village Thung-Kor Sub-district, Wiang Chiang Rung 
district, ChiangRai Province 
 
Data Collection 
There are 2 types of data. Firstly,it was an information of recycle waste separation by 
household information before and after providing knowledge about waste 
management, waste separation, product and environmental impact ,4R; Reduce, 
Reuse, Recycle, and Repair. Secondly is an amount per Baht of recycle wastes 
donated by villagers. 
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project   

Observation waste separation 

behavior by subjective norm and 

household  

Collect the recycle wastes for 

fundraising 

Plan Act 

Observe Reflect 
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Chart of Methodology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistical analysis 
There were 2 types of Statistics used.There were descriptive statisticsand inferential 
statistics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sample size household before provide knowledge n=92 

- Sample size household by sampling after provide knowledge n = 76 

Data Collection 

- Secondary data in JHCIS program  

-Questionnaires: waste separation 

 

Data Analysis 

Descriptive Statistics 

• Percentages  
 

Inferential Statistic 

 

Content Analysis 

Results 

All of household in Pa-Ha village  
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Activities 
There were 5 activities in this special project 
Activity 1: Providing knowledge 

Activity Target 
Group 

Duration Input Outcome 

Provide knowledge 
about waste 
management,  
environmental impact 
and 4R(Reduce, Reuse, 
Recycle, and Repair) 

All villagers 
in the 
community 
 

26 April  
- 30 April 

The 
participants 
received 
knowledge of 
waste 
separation 
environmental 
and      
health Impact 
and 4R 

- Right waste 
separate 
behavior 
- Awareness 
about product 
and 
environmental 
impact  
 

 

 
Photo1: Activity1 
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Activity 2: Recycle waste separation checklist 
Activity Target 

Group 
Duration Input Outcome 

Checklist waste 
separation behavior by 
household 

All villagers 
in the 
community 
 

26 April  
- 30 April 

Checklist 
waste 
separation 
behavior and 
give the 
score 

Awareness about 
waste separation 
and improve 
their waste 
management 
system 

 

 
Photo2: Activity 2 

 
Activity3: Recycle bin invention 

Activity Target 
Group 

Duration Input Outcome 

The villagers invent the 
recycle bin together 

All villagers 
in the 
community 
 

24April  
– 4 May 

Provide 
knowledge 
about waste 
separation 
and recycle 
waste 
management 

Cooperation  
in village to 
make the 
garbage of village 
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Photo3: Activity 3 
 
Activity 4: Observed waste separation by subjective norm 

Activity Target 
Group 

Duration Input Outcome 

Observed waste 
separation by subjective 
norm between right and 
wrong waste separation 
example 

All villagers 
in the 
community 
 

24April  
– 4 May 

Observed 
waste 
separation 2 
role model 

Awareness about 
waste separation 
and improve 
their waste 
management 
system 
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Activity 5: Fundraising for waste management in a community 
Activity Target 

Group 
Duration Input Outcome 

Observed waste 
separation by subjective 
norm between right and 
wrong waste separation 
example 

All villagers 
in the 
community 
 

24April  
– 4 May 

Provided 
knowledge 
-Motivated 
them by 
talent 
amount of 
recycle 
waste 
between 2 
group of 
people and 
health 
volunteers 
responsibility 

management 
system 
-Established 
waste 
management and 
recycle wastes 
bank group in 
the community 
-Amount of 
recycle and 
money 
 

 

 
Photo4: Activity 5 

Results 
Waste separation behavior by household before intervention increased from 

25% to 94.7% after intervention at significant level (2=10.51, df =1, p-value <0.05). 
Fundraising from community recycle waste selling was 530 Baht (THB) by selling 274 
kg of collected recycle waste. The villagers invented 2 bins from reused wood and 
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plastic bottle and established a group of recycle waste bank. Moreover, they 
followed subjective norm technique to separate recycle waste. 
 
Table 1: recycle waste separation behavior by household before and after 
intervention 
Recycle Waste 
Separation 
behavior 

before 
intervention  
(n =92) 

before 
intervention 
 (n=76) 


2 p-value df 

Separated 23(25%) 72(94.7%)  
10.51 

<0.05 1 

Not separated 69(75%) 4(5.2%) 
 

   

 
Table 1 present about recycle waste separation behavior observation by 

household before intervention increased from 25% to 94.7% after intervention at 

significant level (2=10.51, df =1, p-value <0.05). 
The villagers invented 2 recycle bin by reuse wood and plastic bottle. The 

recycle bin installed at community meeting hall for collecting recycle waste. Then all 
of recycle wastes will weigh and sold by community waste management group to 
build other recycle waste bin and install other locations at village. 

 
Photo5: Recycle bin invention from plastic bottle and reused wood 
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Wrong role model: After we did not separate the waste model, it related to 
other villagers did not separate the waste. Right role model: After we separated the 
waste model, it related to other villagers separated the waste. 

Photo6: waste separation observation subjective norm 
 
Table 2: Type of recycle waste, amount of waste and value 

Type of waste Amount(kg) Prices 
Baht/kg 

Baht 

Carton 
Rubber 

4 
51.5 

5 
5 

20 
257.5 

Boots 0.5 3 5 
Plastic bottle,  
Glass bottle 

206 
 

0.5 103 

Hard paper 3.5 2 7 
Steel 19.5 5 97.5 
Canned (Aluminum) 1.5 20 30 
Zinc 7 1 7 
Total                274 530 

 
Table2 represent amount of recycle wastes that participants donated to support 
community fundraising which are consist of 274 kg. of recycle wastes per 530 Baht. 
Moreover, the community established waste management and recycle wastes bank 
group in the community to invent other recycle bins, to collect recycle waste for 
fundraising in the future. 
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Discussion 
The community perceived the value of recycle waste and they received 530 

Baht from recycle waste selling and support community fund. Moreover, waste 
separation may reduce an environmental impact and reduce the amount of waste. 
It's similar with previous case study of The Economic Benefits of Recycling and Waste 
Reduction (2015). (9) – Waste Wise Case Studies from the Private and Public Sectors 
found that recycling has also proven to be an economically sound waste 
management strategy for the company. The recycling program that has been 
implemented has generated revenue for the facility and has also saved the company 
money in terms of avoided disposal costs.  Paha village improve their waste 
management system, number of reduce incorrect waste separation behavior. The 
Victorian Market Development Strategy for recovered resources guides programs 
(2016). VictorianMarketDevelopment Strategy for Recovered Resources May (2016). 
(10) that build the quality, reputation and demand for products made from recycled 
materials, pulling materials out of stockpiles and landfills. As well as sending less 
waste to landfill, by recycling conserve natural resources reduce air and water 
pollution, and cut greenhouse gas emissions, reducing the impacts of climate change. 
According to an observation the waste separation by subjective norm found that 
after public health students separated the waste model to recycle bin, it related to 
other villagers separated the waste by following this role model as a motivation 
factor. It's similar with previous widely theoretical framework used in understanding 
of waste separation behavior, motivation the individual’s intention to perform a 
specific behavior. In situations where the person has control, behavior is predicted by 
the person’s intention to perform it. Katya Stoeva and Stina Alriksso Retrived (2017) 
(11).  
 
Conclusion 

The community perceived the value of recycle waste by recycle waste 
collection and, Fundraising for waste management in a community. Secondly, waste 
management system was improved because This community established waste 
management and recycle wastes bank group. Then, the villagers improved their 
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separated recycle waste behaviors as the number of waste separation behavior by 
household beforeand after intervention increasing from 25 to 94.7 % including 
subjective norm as we separated the waste model, it related to other villagers 
separated the waste. 
 
Suggestion 

Further study in Fundraising and an invention for recycle waste management, 
waste management and recycle wastes bank group and all of villagers in the 
community should coordinate together to carry on recycle wastes collection for 
supporting the waste management bank, follow up waste separation behavior and 
destroy in appropriate method because it may reduce an environmental impact from 
open burning. On the other hand, all of the wastes are valuable. It’s not only 
fertilizer from garages but all so fundraising from recycle wastes.   
 
Acknowledgement 

We are grateful to all participants in our project and village health 
volunteersin the community including public health officers of ThungKor Health 
Promoting Hospital, Chiang Rai, Thailand. We appreciated all other that give wise 
suggestion for us and all participation in this studied. 
 
References  
1. conserve-energy-future (2009). What is Waste Disposal Retrieve from 

https://www.conserve-energy-future.com/various-waste-disposal-problems-
and-solutions.php 

2. The world bank (2013). Global Waste on Pace to Triple by 2100 Retrieve from 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/10/30/global-waste-on-
pace-to-triple 

3. ANN M. SIMMONS (2016).Latimes. The world's trash crisis, and why many Americans 
are oblivious Retrieve from http://www.latimes.com/world/global-
development/la-fg-global-trash-20160422-20160421-snap-htmlstory.html 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/10/30/global-waste-on-pace-to-triple
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/10/30/global-waste-on-pace-to-triple


 
 1206 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

4. Yukako,O et.al (2016). Village of 317 sets a 'zero waste' example. Asian review 
Retrieve from https://asia.nikkei.com/Politics/Village-of-317-sets-a-zero-waste-
example 

5.บริหารจัดการและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอยให้เป็นองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(2017). 

Retrieve from http://infotrash.deqp.go.th/?page_id=6715 
6. Livina. A(2015). Waste Separation at Household Level: Comparison and Contrast 

Among 40 Countries. researchgate Retrieve from 
https://www.researchgate.net/publication/271473315_Waste_Separation_at_H
ousehold_Level_Comparison_and_Contrast_Among_40_Countries 

7. D. Zhang. Et.al(2015). ncbi.nlm. Residents' Waste Separation Behaviors at the 
Source: Using SEM with the Theory of Planned Behavior in Guangzhou, China 
Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26274969 

8. Babaei. A, Alavi.N et.al(2015). Sciencedirect. Household recycling knowledge, 
attitudes and practices towards solid waste management Retrieved from 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344915300331 

9. New Jersey WasteWise Business Network. The Economic Benefits of Recycling and 
Waste Reduction – WasteWise Case Studies from the Private and Public Sectors 

(2015). Retrieved from 
http://www.nj.gov/dep/dshw/recycling/wastewise/njwwcasestudy.pdf 

10.The Victorian Market Development Strategy for recovered resources guides 
programs (2016). Victorian MarketDevelopment Strategy for Recovered 
Resources May (2016). Retrieved from 
http://www.sustainability.vic.gov.au/about-us/what-we-do/strategy-and-
planning 

11.Katya Stoeva and StinaAlrikssoRetrived (2017). Influence of recycling programmes 
on waste separation behavior  Retrieved from : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X17304440 

 
 



 
 1207 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การจัดการขยะด้วยศักยภาพชุมชนและความร่วมมือจากโรงเรียนเครือข่ายในหมู่บ้าน
ป่าตาลดอย ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

COMMUNITY AGREEMENT IN WASTE MNAGEMENT PROCESS FOR 
REDUCING WASTE IN PA TAN DOI VILLAGE, PA TAN SUB-DISTRICT, KHUN 

TAN DISTRICT, CHIANG RAI 
สุธาณี  น้อยพา(Sutanee Noipa)1  สุธาสินี  ตันเรือน(Sutasinee Tanruean)2 

ชุณณัฐญา  แก้วเกตุ(Chunnattaya Keawket)3  พิลาสินี วงษ์นุช(Pilasinee Wongnuch)4  

1,2,4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
3 สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าตาล 

*Corresponding author. E-mail: 5731804076@lamduan.mfu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 ปัญหาขยะเป็นที่พบได้ในทุกๆประเทศท่ัวโลก ในประเทศไทยครัวเรือนแต่ละครัวเรืองผลิต
ขยะ 280.59 ล้านตันต่อปี ในปี พ.ศ. 2559 ในจังหวัดเชียงรายมีขยะทั้งหมด 401 ,671 ตันต่อปีซึ่ง
ขยะเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี การศึกษาครั้งนี้ได้
หาข้อตกลงของชุมชนในการลดขยะในบ้านและศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการขยะมูล
ฝอยเพ่ือลดขยะในหมู่บ้านป่าตาล นักวิจัยใช้ทฤษฎีรูปแบบการมีส่วนร่วมร่วมกันในการก าหนด
รูปแบบเพื่อเป็นแนวทางในชุมชนโดยการวางแผนเพ่ือเป็นแนวทางในการระดมความคิดการอภิปราย
และการสะท้อน คนที่เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้คือ 143 คน (n = 143) ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้
ในการค้นหาและตั้งปัญหาเพ่ือแก้ปัญหาด้วยศักยภาพของชุมชน นอกจากนี้นักวิจัยพบว่าขยะมูลฝอย
ก่อนและหลังมีผลท าให้ขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นครั้งแรกคือ 227 กิโลกรัมและในครั้งสุดท้ายมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 180.2 กิโลกรัม (�̅� = 7.47) และ (�̅� = 5.65) ตามล าดับ ชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันในการลด
ถุงพลาสติกน ากระเช้าไปซื้อสินค้าในตลาดและขายเศษรีไซเคิลที่ธนาคารขยะของโรงเรียน 
ค าส าคัญ: ข้อตกลงของชุมชน  การจัดการขยะ  การธนาคารขยะ 
 

Abstract 
Background: Waste is a serious problem in worldwide. Each household in 

Thailand produces 280.59 million ton per years. In 2016 total waste in Chiang Rai 
401,671 ton/year and influence to health and environment so it needs to has a good 
waste management. This study is to encourage the community agreement to reduce 
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waste in there house and investigate the participation in waste management process 
for reducing waste in Pa Tan Village. 

Method: The researchers adopting the theory of action participatory model 
to framing pattern for guide the community by planning as a guided cooperation, 
brainstorming, discussion and reflection. The people participating in this study are 
143 persons (n=143). 

Result: The community had learning process finding and setting problem to 
solve their problem by potential of the community. Moreover, the researchers 
weight of waste before and after, result show waste in community in first time are 

227 kilograms and in the last time are 180.2 kilograms as the average (�̅�=7.47) and 

(�̅�=5.65) respectively.  
Conclusion: Community had community agreement to reduce using plastic 

bag, bring the basket to buy goods in the market, and sell recycle waste at school 
waste bank.  
Keywords: community agreement, waste management, waste banking 
 
บทน า 

เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพ่ิมของปริมาณขยะจากครัวเรือนและการบริโภคอย่างมากขึ้น 
สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร  ซึ่งจะเห็นว่าขยะมูลฝอยมีอัตราเพ่ิมขึ้นโดย
อัตโนมัติตามจ านวนประชากร เมื่อวัสดุบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารมีความส าคัญและจ าเป็น ท าให้มี
วัสดุประเภทพลาสติกเกิดขึ้นมากมาย และมีความหลากหลายอยู่ทั่วไปในท้องตลาด  ถุงพลาสติกท า
ให้เกิดความสะดวกมากขึ้น  ทั้งต่อผู้ขายและผู้ซื้อ ปัญหาปริมาณขยะจากครัวเรือนและจากแหล่ง
ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น มากกว่านั้นขยะบางชนิดยังมีสิ่งสกปรก สารปนเปื้อน เช่น แมงกานีส สารหนู 
ตะกั่ว โครเมียม เชื้อแบคทีเรีย และ จุลินทรีย์ ต่างๆ ท าให้ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดโรคที่
เกิดจากสารเคมีสะสมและการแพร่ระบาดของโรคท่ีมาจากขยะ อาทิเช่น โรคทางผิวหนัง โรคในระบบ
ทางเดินหายใจ  โรคระบบทางเดินอาหาร จากการเก็บแบบส ารวจเครื่องมือเจ็ดชิ้นของผู้วิจัยเกี่ยวกับ
ปัญหาในชุมชนบ้านป่าตาลดอย ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พบว่าชุมชนบ้านป่า
ตาลดอยมีการแยกขยะเกือบทุกหลังคาเรือน แต่มีการก าจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีเพราะมีการก าจัดขยะโดย
การเผาเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน จึงได้ท าการศึกษาเชิงลึกโดยการสุ่มส ารวจขยะแต่ละครัวเรือนพบว่ามี
เพียงบางครัวเรือนที่แยกขยะ ครัวเรือนที่แยกขยะมีขยะน้อยกว่า 0.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ส าหรับ
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ครัวเรือนที่ไม่มีการแยกขยะมีขยะมากกว่า 10 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก 
ขยะย่อยสลายได้ รวมถึงขยะรีไซเคิล ซึ่งขยะท้ังหมดนี้เป็นขยะท่ีชาวบ้านจ่ายเงินเพ่ือให้รถเก็บขยะเอา
ไปทิ้งที่บ่อขยะในช่วงที่มีมาตรการณ์การห้ามเผา และในช่วงที่สามารถเผาขยะได้ชาวบ้านจะน าขยะ
ทั้งหมดไปก าจัดโดยที่ไม่แยกก่อนเผา ส่วนบางหลังคาเรือนที่ไม่จ่ายเงินให้รถเก็บขยะจะน าขยะไปทิ้ง
ตามสวนและเผาในป่า และจากการส ารวจบริเวณสิ่งแวดล้อมของชุมชนยังพบปัญหาการไม่ทิ้งขยะลง
ในถังขยะ การทิ้งขยะลงแม่น้ า ตามแหล่งที่สาธารณะ และจุดที่ทิ้งขยะอันตรายพบว่ามีขยะหลาย
ประเภทที่ไม่ได้แยกเช่นขยะมูลฝอย ขยะรีไซเคิล อื่นๆ ปะปนอยู่ด้วย ซึ่งขยะเหล่านั้นสามารถก าจัดได้
ด้วยวิธีอ่ืนนอกจากการเผาและการน าไปทิ้งเรี่ยราด เช่น ขยะเปียกหรือขยะย่อยสลาย น าไปท าปุ๋ย
หมัก เลี้ยงสัตว์ ขยะรีไซเคิลสามารถน าไปขายหรือน าไปใช้ใหม่ได้ สาเหตุทั้งหมดนี้เกิดจากพฤติกรรม
การทิ้งขยะ การแยกขยะที่ยังไม่ถูกต้องของชุมชน และขาดความตระหนักในเรื่องผลกระทบของ
อันตรายจากการทิ้งขยะและการก าจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี หากสามารถกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักใน
เรื่องผลกระทบของขยะ การแยกขยะ และการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีจะท าให้ชาวบ้านมีปริมาณของ
ขยะที่ต้องก าจัดน้อยลง ลดค่าใช้จ่าย ลดมลภาวะทางอากาศ อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด
และปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและสารเคมี และช่วยลดปัจจัยที่เกิดจากขยะซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือลดของเสียในหมู่บ้านป่า
ตาลโดยการวางแผนเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการ 
สืบสวนสังเกต การระดมความคิด การอภิปรายและการสะท้อนกลับข้อมูลมูล 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือลดของเสียใน
หมู่บ้านป่าตาลโดยมีข้อตกลงชุมชนเพื่อลดของเสียในครัวเรือนเอง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยปรับตามกรอบแนวคิดของ Coghlan & Brannick (2005 : 22) 

 
ผังโครงสร้างงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดของเสียในหมู่บ้าน
ป่าตาลโดยการวางแผนเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการ 
สืบสวนสังเกต การระดมความคิด การอภิปรายและการสะท้อนกลับข้อมูลมูล 
2.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดของเสียใน
หมู่บ้านป่าตาลโดยมีข้อตกลงชุมชนเพื่อลดของเสียในครัวเรือนเอง 
 

รูปแบบงานวิจยั 

การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มผู้น าที่ต้องการลดปัญหาขยะในหมูบ่้าน

และชาวบ้านที่มีส่วนได้ส่วนเสียในหมูบ่า้น 

โรงเรียนเครือข่ายของหมู่บ้านปา่ตาลดอย 

ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  

143 คน (n=143) 

 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ 

(Purposive sampling) 

 

ประชากรท้ังหมด 

ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านปา่ตาลดอย จ านวน 189 คน 
ครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายบ้านปา่ตาลดอยหมู่ 1 จ านวน 

120 คน 
รวม 309 (N=309) 
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รูปที่ 2 แสดงผังโครงสร้างงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะเพ่ือลดปริมาณขยะที่
ต้นทางโดยศักยภาพของชุมชน และโรงเรียนเครือข่ายของบ้านป่าตาลดอย ต าบลป่าตาล อ าเภอขุน
ตาล จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบ มีส่วนร่วม คือการเรียนรู้
สถานการณ์ร่วมกัน การร่วมกันระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข สรุปผล น าเสนอผล
การเรียนรู้ร่วมกัน และทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  

1) การเรียนรู้สถานการณ์ร่วมกัน โดยใช้เวทีประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านป่าตาลดอย ดังแสดงในรูปที่ 3 

การประชาคมและระดมสมองเพื่อระบปุัญหา

และวางแผนการแก้ไขปญัหากับชุมชน 

ประสานงานกับโรงเรียนเครือข่าย 

ประชาคมและระดมสมองหาแนวทางแก้ไขและ
ท าข้อตกลงเพื่อปฏิบัติการจัดการขยะ 

เก็บข้อมูลปัญหา

ชุมชน 

เก็บข้อมูล 

-ชั่งขยะครั้งที่ 1 
-ส ารวจจ านวนการใช้
ถุงพลาสติกจากร้านค้า 

เก็บข้อมูล 

แบบสอบถามความรู้และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะกอ่นและหลัง  
(pre and post-test) 

 

น าแนวทางข้อเสนอแนะของชุมชนมาปฏิบัติสนับสนุนชุมชน  
อบรมให้ความรู้สร้างความตระหนกัให้กบัเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนเครือข่าย และ จัดการประกวดบ้านแยกขยะตัวอย่าง 

อ 

สงัเกตการผลจากการประสานงานกบัโรงเรียน
เครือข่ายการก่อตั้งธนาคารขยะของโรงเรียน 

 

ประเมินผลโครงการ 

วิเคราะห์ผลและสรุปผล 

เก็บข้อมูล 

-ชั่งขยะครั้งที่ 2 
 

สถิติเชิงพรรณนา 

Descriptive 

analysis 

สะท้อนกลับข้อมูล 



 
 1212 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน จ านวน 70 คน วัตถุประสงค์เพ่ือล าดับ
ปัญหา และเลือกปัญหาที่จะแก้ไขในชุมชน สะท้อนข้อมูลจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
พร้อมทั้งคืนข้อมูลจากการศึกษาพ้ืนฐานข้อมูล การเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชุมชน จากนั้นโยงใย
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลกระทบของการก าจัด
ขยะที่ไม่ถูกวิธี ต่อคนในชุมชน จากนั้นร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดงการเข้าร่วมประชาคม และการระดมความคิดของชาวบ้านในชุมชน 
2) น าแนวความคิดจากการระดมสมองของคนในชุมชน จ านวน 70 คน ที่ร่วมประชาคม และร่วมกัน
วางแผนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้น และก าจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีครั้งที่ผ่านมา เรื่องการปลูกฝัง
จิตส านึกการทิ้งขยะให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาปรับใช้โดยการประสานกับโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือให้รับรู้
ปัญหาและร่วมกันคิดเพ่ือหาแนวทางแก้ไขในการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อ านวยการ คุณครู และ
บุคลากรของโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  จากนั้นท าการท าชั่งน้ าหนักของขยะแต่ละ
บ้านที่มีการน าขยะให้กับรถเทศบาลไปทิ้ง ทุกๆ สัปดาห์ ก่อนท าการวัดผลหลังชุมชนและโรงเรียนท า
กิจกรรม และท าการส ารวจปริมาณการใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้าในหมู่บ้าน ดังแสดงในรูปที่ 4 
     
 
 
 
           

 
 
 

รูปที่ 4 แสดงการเก็บข้อมูลชั่งน้ าหนักขยะและการสังเกตการใช้ถุงพลาสติกของร้านค้า 
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2) การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มเป้าหมาย 40 คน  
ประกอบด้วย ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีปัญหาในการก าจัดขยะ ผู้น าชุมชนที่เป็นผู้น าการคัดแยกขยะ  
ร้านค้าที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดงในรูปที่ 5 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านป่าตาลดอย ต าบลป่า
ตาล อ าเภอขุน จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ เพ่ือท าการจับกลุ่มสนทนาระดมความคิด ท าความ
เข้าใจ โดยให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มเป็นผู้คิดว่าขยะในครัวเรือนของแต่ละคนมีอะไรบ้าง สาม
รถแยกไว้อย่างไร และสมาชิกในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่าสมาชิกในกลุ่มนั้น แยกขยะถูกหรือไม่ และ
หากไม่ถูกจะแยกเช่นไร วัตถุประสงค์เพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้ความคิดของตนเองและผ่อนคลาย คนใน
กลุ่มสามารถระดมความคิดเพ่ือแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดและวิธีการแยกขยะของแต่ละคน ให้
ชาวบ้านแยกขยะท่ีเป็น 

3) ปัญหาหรือขยะท่ีตนมีอยู่ในบ้านได้ถูกต้องมากกว่าการจดจ าการแยกขยะทั้งหมดที่มี หลังจาก
นั้นเมื่อคนในกลุ่มเห็นปัญหาแล้วให้คนในกลุ่มเขียนปัญหาของแต่ละกลุ่มว่าเป็นเช่นไร จากนั้นน าไป
รวมกับกลุ่มอ่ืนและหาข้อสรุปแนวทางแก้ไขร่วมกันโดยการดึงศักยภาพของชุมชนที่มีออกมาใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 5 แสดงการเข้าร่วมระดมความคิด โดยการดึงศักยภาพของชุมชนที่มีออกมาใช้ 
 

4) จัดการอบรมให้ความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (โรงเรียนเครือข่ายของ
หมู่บ้าน) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครูประจ าชั้นจ านวน 4 คน และเด็กนักเรียนจ านวน 64 คน  เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดังแสดงในรูปที่ 6 เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดความตระหนักในการแยกขยะ โดย
การจัดสื่อวีดิโอ เรื่องปัญหาขยะในปัจจุบัน ผลกระทบของการไม่แยกขยะ และ โดยการที่ฝึกให้เด็กใน
โรงเรียนอนุบาลขุนตาลทุกคนฝึกการแยกขยะจริง ขยะแต่ละประเภท และจัดการแข่งขันการแยกขยะ 
และแข่งขันตอบค าถามการแยกขยะแต่ละชนิด เพ่ือปลูกฝังให้เด็กสามารถตระหนักเกี่ยวกับปัญหา
ขยะและฝึกแยกขยะตั้งแต่แรกเริ่ม  และกระตุ้นให้เด็กเป็นอีกหนึ่งแรงเพ่ือกระตุ้นให้ครอบครัวหรือ
ชุมชนที่มีเด็กอยู่นั้นช่วยกันแยกขยะ  
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รูป 6 แสดงการอบรมให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลขุนตาล 

 
5.) จัดการประกวดบ้านแยกขยะดีเด่นของหมู่บ้านป่าตาลดอยหมู่ที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2561 ดังแสดงในรูปทึ่ 7 โดยมีเกณฑ์การตัดสินการรับรางวัลดีเด่นคือเป็นบ้านที่แยกขยะได้
ถูกต้อง ลดขยะที่น าไปทิ้งเพ่ือให้รถมาเก็บจากเดิมได้มากที่สุด โดยก าหนดให้มีรางวัลชนะเลิศ รอง
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง รองชนะเลิศอันดับสอง และชมเชย ได้วัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิด
ก าลังใจในการแยกขยะ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
   

รูปที่ 7 แสดงการจัดกิจกรรมประกวดบ้านแยกขยะดีเด่น 
 

6.) สังเกตการณ์จากการที่ประสานงานกับโรงเรียนเครือข่ายที่จะร่วมแก้ไขปัญหาขยะของหมู่บ้าน
โดยการก่อตั้งธนาคารขยะของโรงเรียน ดังแสดงในรูปที่ 8 วัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกเด็กและ
เพ่ือให้เด็กในหมู่บ้านน าขยะรีไซเคิลจากบ้านมาฝากท่ีธนาคารโรงเรียนและน าไปขายเพ่ือเป็นเงินออม
หรือเป็นเงินค่าขนมของเด็กนักเรียนในโรงเรียนเอง  
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รูปที่ 8 แสดงการสังเกตผลจากการที่ประสานงานกับโรงเรียนเครือข่ายเพื่อสร้างธนาคารขยะ 
 
รูปแบบการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research)  เป็นงานวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การเลือกปัญหาในหมู่บ้าน 
เน้นคนในชุมชนเป็นที่ตั้ง ให้คนในชุมชนเป็นฐานในการคิดปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขด้วย
ตนเอง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกกลุ่มผู้น าที่ต้องการลดปัญหาขยะในหมู่บ้านและชาวบ้าน
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในหมู่บ้านป่าตาลดอย ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
เครื่องมือที่ใช้ 

1. แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐาน 
2. แบบสอบถามพฤติกรรมการคัดแยกขยะ  
3. แบบทดสอบความรู้เรื่องขยะ 
4. ตราชั่ง (กิโลกรัม) 
5. กล้องถ่ายรูป 

การเก็บข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลจากการจดบันทึกข้อความจากการระดมความคิด การเลือกปัญหา การร่วม

วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนในการประชาคมครั้งที่ 1 
2. เก็บข้อมูลก่อนท ากิจกรรมการระดมความคิดและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาร่วมกับ กลุ่มผู้น า 

ครัวเรือนที่มีปัญหาเรื่องการแยกขยะ ร้านค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก่อนประสานงาน
กับโรงเรียนเครือข่าย ท าการชั่งน้ าหนักของขยะแต่ละบ้านที่มีการน าขยะให้กับรถเทศบาลไป
ทิ้ง ทุกๆ สัปดาห์  



 
 1216 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

3. เก็บข้อมูลระหว่างกิจกรรมการระดมความคิดและปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ท าแบบสอบถามวัด
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการแยกขยะ การก าจัดขยะ และผลกระทบของปัญหาขยะ ก่อน และ 
หลัง  

4. เก็บข้อมูลหลังกิจกรรมทั้งหมด ท าการชั่งน้ าหนักของขยะแต่ละบ้านที่มีการน าขยะให้กับรถ
เทศบาลไปทิ้ง ทุกๆ สัปดาห์ และเก็บข้อมูลการแยกขยะของโรงเรียนอนุบาลขุนตาล 
(โรงเรียนเครือข่ายของหมู่บ้าน) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพ่ือลดปริมาณขยะด้วย
ศักยภาพของชุมชนที่ชุมชนบ้านป่าตาลดอย หมู่1 ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ผ่าน
เวทีการจัด ประชาคม การระดมสมอง สรุปและคืนข้อมูลให้กับชุมชน ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือทางชุมชน 
เข้ามาใช้ในการวิจัย มีการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกันแบบชี้แนะ แนวทาง (Planning as a guided 
cooperative learning process) และใช้วิธีการสอบถาม สังเกต และประชุมกลุ่มย่อย ระดมสมอง 
การสรุป น าเสนอผลการเรียนรู้ร่วมกัน และทดลอง ซึ่งสามารถ สรุปรายละเอียดในตางรางดังนี้ 
 
ตารางท่ี1 แสดงผลการด าเนินงานในชุมชนบ้านป่าตาลดอย 

การด าเนินงาน ผลลัพธ์ 

การประชุมครั้งที่ 1 เรียนรู้สถานการณ์ร่วมกัน 
โดยใช้เวทีประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศาลา
ประชาคมหมู่ท่ี 1 บ้านป่าตาลดอย  
-กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน 
จ านวน 70 คน    

ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชาคม ชุมชนเห็นว่าขยะ
เป็นปัญหาในหมู่บ้าน ในเรื่อง การแยกขยะ การ
ทิ้งขยะอันตราย การทิ้งขยะในแม่น้ าล าคลอง 
ลักลอบทิ้งในป่า และการเผาขยะในที่โล่ง 
จากการระดมความคิดเพ่ือวางแผนชุมชนคิดว่า
ควรมีมาตรการบางอย่างที่เข้ามาช่วย และคิดว่า
ต้องมีการปลูกฝังจิตส านึกคนในชุมชนและเด็ก
นักเรียนให้ตระหนักมากขึ้น 

ประสานกับโรงเรียนเครือข่ายจากแนวคิดของ
การประชุมครั้งที่ 1 เพ่ือน าเสนอข้อมูลและ

ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรของ
โรงเรียนเห็นความส าคัญของปัญหา ได้รับการ
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ข้อเสนอจากชุมชนและเสนอปัญหาเพ่ือโรงเรียน
รับรู้ปัญหาและร่วมคิดแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกับ ผู้อ านวยการ ครู  และบุคลากรของ
โรงเรียน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  

ตอบรับเป็นอย่างดีและร่วมวางแผนเรื่องการ
ก่อตั้งธนาคารขยะ ให้มีคณะกรรมการนักเรียน
เป็นผู้ดูแล และครูเป็นผู้ควบคุม โดยทุกๆวันพุธ
ของแต่ละสัปดาห์ จะเปิดรับซื้อขยะจากเด็ก
นักเรียนที่น ามาจากที่บ้านหากไม่รับเป็นจ านวน
เงินจะให้นักเรียนลงชื่อไว้เพ่ือฝากเป็นเงินออม
ทรัพย์ และสามารถน าเงินที่ฝากไว้ออกมาใช้ได้ 
และน าขยะมูลฝอยจากที่บ้านมาประดิษฐ์เป็น
เป็นของใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนรู้จักการคัดแยกขยะและรู้จักคุณค่าของ
ทรัพยากรและทางโรงเรียนขอให้มาอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับขยะกับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมความ
ตระหนักให้กับนักเรียนอีกครั้ง 

การชั่งขยะและการส ารวจการใช้ถุงพลาสติกของ
ร้านค้าในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 

ทราบผลการทิ้ งขยะต่อสัปดาห์ของแต่ละ
ครัวเรือนและทราบจ านวนและค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อถุงพลาสติกของร้านค้าทั้งหมดในหมู่บ้าน 
พบว่าปริมาณและค่าซื้อการใช้ถุงพลาสติกคือ 
8,620 ถุง และ 1610 บาท ต่อเดือน 

การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2561 กลุ่มเป้าหมาย 40 คน  ประกอบด้วย 
ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีปัญหาในการก าจัดขยะ 
ผู้น าชุมชนที่เป็นผู้น าการคัดแยกขยะ  ร้านค้าที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผลลัพธ์จากการ จับกลุ่มล้อมวงในกลุ่มเป้าหมาย 
1) ชาวบ้านมีความผ่อนคลายเกิดขึ้น สามารถคุย
ปัญหาขยะในครัวเรือนของแต่ละคนได้ง่ายขึ้น 
2) ชาวบ้านน าปัญหาของแต่ละคนในกลุ่มออกมา
ปรึกษากัน 
เช่น บางคนยังขาดความรู้เรื่องการแยกขยะให้
ถูกต้องในเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย และขยะย่อย
สลาย เรื่องใบตอง และ เศษผ้า ทิชชู  
3) มีการแลกเปลี่ยนวิธีการแยกขยะเกิดขึ้น เช่น 
ใช้ถุงพลาสติกซ้ า การขุดหลุมฝังขยะย่อยสลาย 
การลดใช้ถุงพลาสติกใช้ตะกร้าและถุงผ้าไปจ่าย
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ตลาด  
4) เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เกิดการลงมติ
กันเกิดขึ้นจากครั้งที่แล้วที่อยากให้มีการสร้าง
มาตรการในหมู่บ้าน และวิเคราะห์ปัญหาถ้าหาก
มีปัญหาเกิดขึ้นจากมีมาตรการเกิดข้นจะเป็นเช่น
ไร 

จัดการอบรมให้ความรู้ ให้แก่  เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (โรงเรียนเครือข่ายของ
หมู่บ้าน) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดความตระหนักในการแยก
ขยะฝึกให้เด็กแยกขยะจริง 

ผลลัพธ์จากกิจกรรมของการอมรมเด็กนักเรียน 
90% ของนักเรียนทั้งหมดแยกขยะได้ถูกต้อง 
และตอบค าถามเรื่องขยะได้ถูกต้อง 
ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นหลั งกิจกรรมเด็ กบางกลุ่ ม
หลังจากเลิกเรียนกลับมาเล่นกีฬาที่โรงเรียน ได้
เก็บขยะและมาแยกขยะในถังขยะรีไซเคิลของ
โรงเรียน จากการตอบกลับข้อมูลของครูที่ท างาน
นอกเวลาราชกาลเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็ก
นักเรียน 

จัดการประกวดบ้านแยกขยะดีเด่น เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพ่ือกระตุ้นชาวบ้านเกิด
ก าลังใจในการแยกขยะ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งใน
การจัดการขยะมากข้ึน 

ผลลัพธ์จากการท ากิจกรรม ชาวบ้านให้ความ
ร่วมมือในการแยกขยะกันมากขึ้น 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมการแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะของชุมชนบ้านป่าตาล
ดอย ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พบว่าได้มีการน า เครื่องมือทางชุมชนเข้ามาใช้ใน
การวิจัย มีการวางแผนการเรียนรู้ ร่วมกันแบบชี้แนะแนวทาง และใช้วิธีการสอบถาม สังเกต ประชุม 
กลุ่มย่อย ระดมสมอง สรุป น าเสนอผลการเรียนรู้ร่วมกัน และ ทดลอง ผลลัพธ์ที่ได้จากมติการประชุม
ผ่านเวทีต่างๆ อย่างมี ส่วนร่วมคือ 1) ชุมชนเกิดการลงมติสร้างมาตรการการห้ามใช้ถุงพลาสติกทุกวัน 
จันทร์ พุธ ศุกร์ ร่วมกับร้านค้า 2) ร่วมใจใช้ตะกร้าและถุงผ้าไปจ่ายตลาด  3) เด็กนักเรียนแยกขยะรี
ไซเคิลจากที่บ้านไปฝากที่ธนาคารขยะที่โรงเรียน 4)รูปแบบการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดปริมาณขยะที่ต้น
ทางท่ีเหมาะ สมกับบริบทชุมชนภายใต้งบประมาณ และเวลาที่จ ากัด  
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 การศึกษาครั้งนี้พบว่ากระบวนการแยกขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านป่าตาลดอยให้
ผลลัพธ์คล้ายกับโครงการการมีส่วนร่วมในการแยกขยะของ พัชญทัฬห์ กิณเรศ1 และ นารถระพี นา
คะวัจนะ (2560) กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะของ
ชุมชนนาราชควาย จังหวัดนครพนม หลังจากด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะในช่วง ระยะเวลา 2 
เดือน สามารถแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป ได้จ านวน 7,640.20 กิโลกรัม (7.640 ตัน) คิดเป็น
เงิน 7,640.20 บาท (เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1 บาท) แสดงว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถลดจ านวน
เที่ยวการจัดเก็บขนขยะได้ ในส่วนของชุมชนบ้านป่าตาลดอยสามารถลดปริมาณขยะจากแต่ละ
ครัวเรือนที่เข้ากิจกรรมได้แยกขยะจากแต่ละครัวเรือนท าให้ขยะแต่ละบ้านลดลงจากสัปดาห์แรก 227 
กิโลกรัมหลังจากมีการมีส่วนร่วมและการมีมาตรการในหมู่บ้านและธนาคารขยะที่โรงเรียนเครือข่าย
สัปดาห์ที่สองเป็น 180.2 กิโลกรัม มากกว่านั้นการท าวิจัยครั้งนี้ยังคล้ายกับงานวิจัย (มูลนิธิเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน, 2544:7) ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าปัญหาขยะมูลฝอยจะลดลงไปได้นั้น ปัจจัยที่ ส าคัญ คือ จะต้อง ได้รับการ
ร่วมมือจากประชาชนหรือชุมชน โดยให้ประชาชนหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ขยะมูล
ฝอยในลักษณะที่ท างานร่วมกัน ซึ่งแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชน ในการ จัดการน า
ขยะมูลฝอยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยนั้น ประกอบไปด้วย ธนาคารขยะ (Recycling bank) 
ขยะแลกไข่ (Recycling Waste exchange) ผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล  การจัดท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
(Composting)  การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ (Hydro - microorganism) การจัดตั้งศูนย์วัสดุรีไซเคิล
ชุมชน (Community recycling center) ซึ่งมีปัจจัยที่น ามาปรับใช้แล้วได้ผลคือการท าธนาคารขยะ
ของโรงเรียนเครือข่ายของหมู่บ้านร่วมกับหมู่บ้านท าให้ทั้งองค์กรหรือเครือข่ายที่อยู่ร่วมกันในหมู่บ้าน
เข้ามามีส่วนร่มและบทบาทร่วมกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.เวลาในการด าเนินการ หากเพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินโครงการให้มากขึ้น จะสามารถ
วัดผลสรุปของโครงการและสามารถสังเกตพฤติกรรมของชาวบ้านได้ว่าโครงการที่ด าเนินงานอยู่
สามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 

2.งบประมาณในการด าเนินการโครงการ หากการด าเนินโครงการมีงบประมาณสนับสนุนจะ
ท าให้การด าเนินงานภายในชุมชนเป็นไปได้ราบลื่นขึ้น เพราะการน าชาวบ้านในชุมชนมาเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆที่ใช้ระยะเวลานาน จ าเป็นจะต้องมีอาหารว่าง หรืออุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้
งบประมาณซื้อ เนื่องจากหมู่บ้านแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบริบท การมีงบประมาณเข้า
มาเพ่ิมหรือสนับสนุนในโครงการจะท าให้โครงการส าเร็จอย่างราบลื่นและลดอุปสรรคต่างๆ ลงได้มาก
ขึ้น 
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3.ผู้ด าเนินโครงการ และผู้ด าเนินงานในชุมชน ในขนาดหมู่บ้านและพ้ืนที่ที่ค่อนข้างมี
ประชากรมาก ผู้ด าเนินโครงการจ าเป็นต้องมีมากขึ้นเพ่ือให้สามารถท าโครงการได้ส าเร็จภายใน
ระยะเวลาอันสั้นและสามารถเก็บรายละเอียดของแต่ละงานได้ดีมากขึ้น 
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