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บทคัดย่อ 

การจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวัตถุประสงค๑ คือ 1) 
เพ่ือศึกษาสภาพงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 2) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการ
สารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑ผลการดําเนินงานด๎าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากระบบฐานข๎อมูลด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา(CHE QA 
Online) ปีการศึกษา 2557-2559 และการวิเคราะห๑การจัดการสารสนเทศงานวิจัยจากระบบ
สารสนเทศด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลและวิเคราะห๑
ข๎อมูลดังกลําวด๎วยวิธีการทางบรรณมิติเชิงปริมาณ ผลการวิจัยประเด็นที่ 1 สภาพงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวํา มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการดําเนินงานด๎านงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นคิดเป็น
ร๎อยละ 60 ของงานวิจัยทั้งหมด พ้ืนที่ดําเนินการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นจะเป็นพ้ืนที่อําเภอตํางๆในจังหวัดที่
เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น และมีพ้ืนที่วิจัยในจังหวัดใกล๎เคียงบ๎างแตํไมํมาก มีการนํา
ผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑กับชุมชนท๎องถิ่นแบํงออกเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ ประโยชน๑เชิงนโยบาย 
ประโยชน๑เชิงพาณิชย๑ ประโยชน๑เชิงสาธารณะ และประโยชน๑เชิงวิชาการ ประเด็นที่ 2  สภาพการ
จัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น พบวํามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหํงมีระบบสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการงานวิจัย มีการจัดเก็บข๎อมูลหลักที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยคล๎ายๆกัน ได๎แกํ ข๎อมูลงานวิจัย 
ข๎อมูลแหลํงทุนและงบประมาณ ข๎อมูลนักวิจัย และข๎อมูลการตีพิมพ๑เผยแพรํ แตํยังพบวํารายละเอียด
และรายการข๎อมูลที่จัดเก็บในฐานข๎อมูลยังมีความแตกตํางกันคํอนข๎างมาก ถือเป็นอุปสรรคในการใช๎
ข๎อมูลรํวมกันระหวํางมหาวิทยาลัย  ข๎อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแหํงไมํเป็นปัจจุบัน ข๎อมูล
ด๎านวิจัยสํวนใหญํที่นํามาเผยแพรํจะเป็นข๎อมูลในลักษณะการประชาสัมพันธ๑เผยแพรํขําวสารมากวํา
การให๎ข๎อมูลในลักษณะการประมวลผลเป็นระบบสารสนเทศที่มีประโยชน๑ตํอการบริหารจัดการ
งานวิจัย เมื่อนําข๎อมูลการศึกษาสภาพงานวิจัยมาวิเคราะห๑ข๎อมูลรํวมกับข๎อมูลการจัดการสารสนเทศ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวํามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการจัดการข๎อมูลงานวิจัยที่ดีสํวนใหญํ
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จะมีผลการดําเนินงานด๎านการวิจัยอยูํในเกณฑ๑ระดับดีและดีมากด๎วย ดังนั้นหากข๎อมูลด๎านงานวิจัย
เพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีรูปแบบการจัดการสารสนเทศที่ดีเป็นระบบ มีการกําหนด
รูปแบบและโครงสร๎างของข๎อมูลที่ต๎องการจัดเก็บให๎เป็นมาตรฐาน จะทําให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏทุก
แหํงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข๎อมูลระหวํางมหาวิทยาลัยรํวมกันได๎ เป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการวางนโยบาย การวางแผน และการผลิตผลงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นซึ่งเป็นพันธกิจหลัก
ของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการพัฒนาสังคม ชุมชนท๎องถิ่น และประเทศชาติตํอไป 
ค าส าคัญ:  การจัดการสารสนเทศ  งานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 

Abstract 
The objectives of the research “The Information Management for Community-

based Research of Rajabhat Universities were 1) to study the circumstances of 
community-based research of Rajabhat Universities and 2) to explore the 
environment of information management for community-based research of Rajabhat 
Universities by using the analysis of the research operation results from Rajabhat 
University's database of quality assurance (CHE QA Online) from the academic year 
2557-2559 and the analysis of information management from the research 
information system of 38 Rajabhat Universities, using the research record of 
community-based research in Rajabhat universities. The data was analyzed by 
quantitative method to analyze and classify the research findings in various ways in 
order to know the current state of community-based research in Rajabhat 
universities. The research findings were as follows: Issue 1:  Number and type of 
research Rajabhat universities have 60% of the total research work. The community-
based research area will be the area of the districts in the province where the 
Rajabhat University is located. There are some research areas in the neighboring 
provinces, but not many. The results of the research are useful to the local 
community which can be divided into 4 aspects; Policy benefit, Commercial benefit, 
Public benefit, and Academic benefits. Issue 2: Every Rajabhat University had an 
information system to manage the research, kept the main research related data the 
same including research data, resources and budget information, researcher 
information, and publishing information. It also found that the details and data items 
stored in the database are quite different. It is a barrier for sharing information among 
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universities. The information of some Rajabhat Universities is not current. Most of the 
research published in the dissemination literature will be in the form of information 
distribution or public relation more than information processing or information 
management which is useful for research management. The research data were 
analyzed in conjunction with information management information of Rajabhat 
Universities. It was found that Rajabhat University, which had good research data 
management, most of them had good and very good research results. Therefore, if 
the research information management for community-based research of Rajabhat 
Universities has a good information management system, appoints the format and 
the structure of the data to be stored standard. All Rajabhat Universities can link and 
integrate information among universities. It increases the capacity for planning, policy, 
and production of community-based research, which is the core mission of Rajabhat 
Universities in social development, local community, and the nation subsequently.  
Keywords: Information Management, Community-based Research, Rajabhat 
Universities 
 
บทน า 

ในปัจจุบันการวิจัยมีความสําคัญเป็นอยํางมากสําหรับความเจริญก๎าวหน๎าในทุก  ๆ ศาสตร๑  
เพราะสามารถนําเอาการวิจัยมาใช๎ในการตัดสินใจแก๎ปัญหา ในขณะเดียวกันการพัฒนาความรู๎ใน
สาขาวิชาตําง ๆ เป็นไปอยํางรวดเร็วเพราะมีการวิจัย การวิจัยถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีความสําคัญตํอ
การพัฒนาประเทศ  องค๑ความรู๎ที่ได๎จากการวิจัยสามารถนํามาใช๎ผลักดันให๎ประเทศก๎าวไปสูํสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู๎และสังคมเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ มีความเจริญก๎าวหน๎าทันตํอการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถแขํงขันได๎ในเวทีโลก ทั้งนี้เพราะการวิจัยเป็นการสร๎างความรู๎ซึ่งจะนําไปสูํการตัดสินใจใน  
การแก๎ปัญหาและพัฒนางานด๎านตํางๆ เป็นเครื่องมือสร๎างคนในระบบการศึกษา เป็นเครื่องมือในการ
นําความรู๎มาใช๎สร๎างศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันให๎ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได๎ไมํต๎อง
อาศัยความรู๎ของผู๎อ่ืนหรืออาศัยแตํเพียงสํวนน๎อย  อีกทั้งนําไปสูํการสร๎างนวัตกรรมใหมํเพ่ือสร๎าง
ความมั่นคงมั่งค่ังและความเข๎มแข็งให๎กับประเทศได๎ (สุทธิพร  จิตต๑มิตรภาพ, 2553) และงานวิจัยที่มี
ความสําคัญตํอการพัฒนาประเทศถือเป็นองค๑ความรู๎ที่นํามาสูํการพัฒนาท๎องถิ่นและชุมชนที่ถือเป็น
รากเหง๎าของการพัฒนาประเทศคือ งานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น(Community-based research)  เพราะถือ
วําเป็นงานของคนท๎องถิ่นเพ่ือคนท๎องถิ่น (สินธุ๑ สโรบล , ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, กาญจนา แก๎วเทพ และ
กาญจนา ทองทั่ว, 2552) ซึ่งสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑การวิจัยของชาติ พ.ศ. 2555-2559  คือ 
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“ประเทศไทยมีและใช๎งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการกําหนดพันธ
กิจการวิจัยของชาติ พ.ศ. 2555-2559 คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของ
ประเทศให๎สูงขึ้นและสร๎างฐานความรู๎ที่มีคุณคํา สามารถประยุกต๑และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและ
แพรํหลาย รวมทั้งให๎เกิดการเรียนรู๎และตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑เชิงพาณิชย๑
และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช๎ทรัพยากรและเครือขํายวิจัยอยํางมี
ประสิทธิภาพที่ทุกฝุายมีสํวนรํวม”(นโยบายและยุทธศาสตร๑การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555-
2559) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏได๎ดําเนินพันธกิจด๎านการวิจัยที่สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร๑การ
วิจัยของชาติ เนื่องจากเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นที่มีพันธกิจด๎านการสอน  การ
บริการวิชาการแกํสังคมและการวิจัยเพื่อท๎องถิ่น  ดังเชํนที่ระบุไว๎ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547  หมวดที่ 1 มาตรา 7  ให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท๎องถิ่นที่เสริมสร๎างพลังปัญญาของแผํนดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู๎ เชิดชูภูมิปัญญาของท๎องถิ่น 
สร๎างสรรค๑ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก๎าวหน๎าอยํางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสํวนรํวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา การใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงค๑ให๎การศึกษาสํงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให๎บริการทาง
วิชาการแกํสังคม ปรับปรุง ถํายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และสํงเสริมวิทยฐานะครู  และ มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตาม มาตรา 7 
ให๎กําหนดภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยในข๎อ (8) ไว๎ดังตํอไปนี้ (8) ศึกษา วิจัย สํงเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น
จากพันธกิจดังกลําวตามท่ีระบุไว๎ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงทําให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เกิดการดําเนินงานด๎านการวิจัยเพื่อท๎องถิ่นเป็นจํานวนมาก  ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยราช
ภัฏได๎ดําเนินพันธกิจ ด๎านการวิจัยโดยเน๎นการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นมาอยํางตํอเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แตํละแหํงต๎องทําหน๎าที่นําองค๑ความรู๎ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมาทํางานวิจัยพัฒนาท๎องถิ่น
รํวมกับชุมชน จึงเกิดผลผลิตทางด๎านงานวิจัยเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นจํานวนมาก แตํผลผลิตจากงานวิจัย
ดังกลําวของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลับไมํคํอยมีการรวบรวมไว๎อยํางเป็นระบบ 

จากการดําเนินงานภายใต๎ความรํวมมือของสกว .และมหาวิทยาลัยราชภัฏในระยะที่ผํานมา 
สกว.ได๎ศึกษาข๎อมูลแบบจําลองการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยสูํความเป็นเลิศเพ่ือการพัฒนา
สังคมชุมชนท๎องถิ่น(เอกสารการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนวิจัย มรภ .- สกว, 2560) โดย
ให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏแตํละแหํงพิจารณาจากจุดอํอนของตัวเอง พบวํา ระบบสารสนเทศ เป็นปัจจัย
หนึ่งขององค๑ประกอบด๎านปัจจัยนําเข๎าที่เป็นตัวการสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏให๎มีประสิทธิภาพ  การศึกษาสภาพงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นและ
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การศึกษาสภาพการจัดการข๎อมูลวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะทําให๎มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมองเห็นแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือจัดการข๎อมูลการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นในปัจจุบันให๎เป็นระบบ 
สามารถสนับสนุนการจัดการผลผลิตทางปัญญาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นโครงสร๎าง
พ้ืนฐานของการติดตํอสื่อสารทางวิชาการ และทําหน๎าที่รวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูลงานวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่แสดงผลผลิตทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ซึ่งสามารถสะท๎อนภูมิปัญญาและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตํละแหํง รวมถึง
ทําให๎เห็นจุดอํอนจุดแข็งของการดําเนินงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีการเปลี่ยน
รูปแบบของการสร๎างความรู๎ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการเพ่ิมมากขึ้น  เอ้ืออํานวยให๎ผู๎บริหารสามารถ
กําหนดกลยุทธ๑การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะชํวยปูองกันข๎อมูลไว๎
สําหรับการใช๎งานในอนาคต นั่นคือการอนุรักษ๑ข๎อมูลเพ่ือการใช๎งานในอนาคต นักวิจัยควรพิจารณา
เรื่องการอนุรักษ๑ข๎อมูล การวิจัยที่เกิดขึ้นระหวํางการทําวิจัยด๎วยวําจะมีกระบวนการอยํางไร เพ่ือให๎
ข๎อมูลการวิจัยที่เกิดขึ้นนี้สามารถเข๎าถึงได๎ในระยะยาว นอกจากจัดทําเพ่ือค๎นคืนข๎อมูลได๎งํายและ
สะดวกรวดเร็ว  เอ้ือให๎เกิดการแบํงปันข๎อมูลการวิจัยได๎สะดวกขึ้นด๎วย เป็นการพัฒนาสังคมวิชาการ
ในปัจจุบันให๎กลายเป็นสังคมแหํงการแบํงปันความรู๎ แบํงปันข๎อมูล ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่สังคม
วิชาการในประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนทัศนคติไปสูํแนวคิดนี้เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาตํอยอดเชิงวิชาการ 
และเพ่ือให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของหนํวยงานต๎นสังกัดหรือเจ๎าของทุนวิจัย 

ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งที่ผู๎วิจัยต๎องดําเนินการศึกษาเพ่ือค๎นหาคําตอบวํา งานวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสภาพการดําเนินงานเป็นอยํางไร และการจัดการสารสนเทศ
งานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีลักษณะเป็นอยํางไร ในการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค๑ใน
การดําเนินงาน 4 ข๎อ ได๎แกํ 1.)เพ่ือศึกษาสภาพงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  2.)เพ่ือ
ศึกษาสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3.)เพ่ือศึกษาความ
ต๎องการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และ  4.)
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้จะขอนําเสนอผลการดําเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 1 และ 2 เทํานั้น ผลการวิจัยครั้งนี้
จะนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของกลุํม
มหาวิทยาลัยราชภัฏตํอไป เพ่ือให๎สารสนเทศงานวิจัยถูกนํามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒนา
งานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น
อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เกิดประโยชน๑ตํอชุมชนและท๎องถิ่นอยํางแท๎จริงอันเป็น
รากฐานตํอการพัฒนาประเทศ และเป็นการสํงเสริมผลักดันให๎นักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นท่ีมีคุณภาพนําสูํการขอกําหนดตําแหนํงทางวิชาการรับใช๎สังคมได๎  

 



 
 713 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาสภาพงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  2) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาโดยมุํงศึกษาสภาพงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และศึกษาสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ได๎แกํ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจํานวน 38 แหํง โดยผลการวิจัย
ครั้งนี้จะนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑ในการทํางาน
วิจัยเพ่ือท๎องถิ่น หรือนําไปใช๎เป็นแนวทางในการวางนโยบาย วางแผนงาน และการดําเนินงานวิจัย
เพ่ือท๎องถิ่น อันเป็นพันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1.) ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นและการจัดการข๎อมูลงานวิจัย จากการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารตําง ๆ เพื่อนํามาสร๎างกรอบแนวคิดในการวิจัย 

2.) สร๎างแบบบันทึกข๎อมูลการศึกษาสภาพงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
แบบบันทึกข๎อมูลการศึกษาสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
โดยการศึกษาข๎อมูลจากสภาพจริงด๎านงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของกลุํมตัวอยําง ประกอบกับการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ สารสนเทศด๎านการวิจัย การจัดการสารสนเทศ ความต๎องการสารสนเทศ 
กระบวนการวิจัยเพื่อท๎องถิ่น และการดําเนินงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  แล๎วนํามา
กําหนดเป็นหัวข๎อของแบบบันทึกข๎อมูล โดยมีผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด๎านสารสนเทศ
ศาสตร๑ การจัดการสารสนเทศและการวัดประเมินผล รวมทั้งสิ้น จํานวน 5 ทําน ในการตรวจสอบ
เครื่องมือกํอนการนําไปใช๎บันทึกข๎อมูล 

3.) เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลการศึกษาสภาพงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เก็บรวบรวมข๎อมูล ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
งบประมาณการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ จากระบบ CHEQA Online System ของสกอ. และข๎อมูล
รายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สํวนการศึกษาสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดําเนินการโดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการศึกษาสภาพจริงจาก
การรวบรวมข๎อมูลสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จาก
ฐานข๎อมูลออนไลน๑และเว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง จากนั้นบันทึกและรวบรวมข๎อมูล
ลงในแบบบันทึกข๎อมูลที่ได๎ทําการออกแบบไว๎ นําข๎อมูลดังกลําวมาวิเคราะห๑ข๎อมูลผลงานวิจัยที่สืบค๎น
ได๎ทั้งหมดด๎วยวิธีการทางบรรณมิติเชิงปริมาณ วิเคราะห๑และจําแนกข๎อมูลผลงานวิจัยในลักษณะตําง 
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ๆ เพ่ือทราบถึงข๎อมูลสภาพปัจจุบันของงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสภาพการ
จัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
นิยามศัพท์  

  1.) งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น(Community-Based Research) หมายถึงงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีกระบวนการดําเนินงานวิจัยในท๎องถิ่นและชุมชน มีการลงพื้นที่ และใช๎พ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หนึ่งเป็นกรณีศึกษา  

2.) สภาพงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หมายถึง การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการศึกษาสภาพจริง
จากการรวบรวม และวิเคราะห๑ผลการดําเนินงานด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากระบบ
ฐานข๎อมูลด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา(CHE QA Online) ของสกอ. และข๎อมูลรายงาน
ประจําปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง ในประเด็นดังตํอไปนี้ จํานวนและประเภทของงานวิจัย
เพ่ือท๎องถิ่น แหลํงทุนและงบประมาณการวิจัย การตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิจัย พ้ืนที่ในการดําเนินงาน
วิจัย การนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ และระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 

3.) สภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หมายถึง การเก็บรวบรวมข๎อมูลจาก
การศึกษาสภาพจริงจากการรวบรวมข๎อมูลสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจากฐานข๎อมูลออนไลน๑และเว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง ใน
ประเด็นดังตํอไปนี้ นโยบายและการวางแผน  การรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ การจัดการระบบ
สารสนเทศ การบริการเผยแพรํข๎อมูล และการเก็บรักษาข๎อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษารวบรวมและวิเคราะห๑มูลตามวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพงานวิจัย
เพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง โดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑ผลการดําเนินงานด๎านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากระบบฐานข๎อมูลด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา(CHE QA Online) 
ของสกอ. และข๎อมูลรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบวําสภาพการดําเนินงาน
ด๎านงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นดังนี้ 
  1.1. จํานวนและประเภทของงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น จากการวิเคราะห๑ชื่อเรื่องของงานวิจัย
ทั้งหมดในปีการศึกษา 2558 พบวํามีงานวิจัยทั้งหมดจํานวน 6,829 เรื่อง เป็นงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น
จํานวน 4,097 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 59.99 สํวนปีการศึกษา 2559 พบวํามีงานวิจัยทั้งหมดจํานวน 
8,281 เรื่อง เป็นงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นจํานวน 5,136 เรื่อง คิดเป็นร๎อย 62.02  จะเห็นได๎วํางานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยละ 60 เป็นงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น ในสํวนที่เหลือจะแบํงเป็นงานวิจัยองค๑
ความรู๎ตามศาสตร๑ร๎อยละ 25 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร๎อยละ 10 และเป็นงานวิจัยอ่ืนๆ 
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เชํน งานวิจัยสถาบัน งานวิจัยประเมินความพึงพอใจ อีกร๎อยละ 5 การดําเนินงานด๎านการวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏในชํวงระยะเวลา 3 ปี(ปีการศึกษา 2557-2559) ที่ผํานมาพบวํา มี
จํานวนงานวิจัยที่เพ่ิมขึ้น สามารถวิเคราะห๑แบํงประเภทเนื้อหาของงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นออกเป็น 10 
ประเภท ตามการแบํงหมวดหมูํของโครงการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ฝุายวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น โดยเรียงลําดับจากประเภทที่มีการดําเนินงานเป็นจํานวนมากที่สุดไปถึงจํานวน
น๎อยที่สุด  ดังนี้  (1.) เศรษฐกิจชุมชน ร๎อยละ 21 (2.) การบริหารจัดการท๎องถิ่น ร๎อยละ 17  (3.) 
การศึกษากับชุมชน ร๎อยละ 13 (4.) ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น ร๎อยละ 12 (5.) ชุมชนกับ
การจัดการทรัพยากร ร๎อยละ 10 (6.) เกษตรกรรมยั่งยืน ร๎อยละ 9 (7.) การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ร๎อย
ละ 7  (8.) สุขภาพ หมอเมือง และสมุนไพร ร๎อยละ 6  (9.) เด็ก เยาวชน และครอบครัว ร๎อยละ 3  
(10.) โครงการอื่น ๆ  ร๎อยละ 2   
  1.2. แหลํงทุนและงบประมาณการวิจัย แหลํงทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏแบํงเป็น 2 
แหลํงทุน คือ  

      1.2.1. แหลํงทุนภายใน เป็นเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จัดสรรเป็นทุน
วิจัย ซึ่งมาจากเงินงบประมาณแผํนดินที่รัฐบาลจัดสรรให๎แกํมหาวิทยาลัย และงบประมาณเงินรายได๎ที่
มหาวิทยาลัยหาได๎เอง 

      1.2.2. แหลํงทุนภายนอก เป็นเงินงบประมาณด๎านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยได๎รับ
การสนุนสนุนจากหนํวยงานภายนอก เชํน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ(วช.) สํานักงานกองทุนการสร๎างเสริมสุขภาพ(สสส.) หนํวยงานภาครัฐและ
เอกชน และหนํวยงานที่เป็นเครือขํายในท๎องถิ่น เป็นต๎น 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานด๎านงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏตามเกณฑ๑การประกันคุณภาพในตัวบํงชี้ที่2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ ตั้งแตํปี
การศึกษา 2557-2559 ดังข๎อมูลที่แสดงตามตาราง1 พบวําในระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีแนวโน๎มในการได๎รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑มากขึ้น มีผลการดําเนินงานอยูํ
ในเกณฑ๑ที่ดีมากเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโน๎มได๎รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากหนํวยงาน
ภายนอกเพ่ิมขึ้น ตามตาราง2 แตํพบข๎อสังเกตวํามหาวิทยาลัยราชภัฏสํวนใหญํซึ่งมีจํานวนมากกวํา
ร๎อยละ 50 ได๎รับเงินสนับสนุนงานวิจัยมาจากแหลํงทุนภายในมากกวําแหลํงทุนภายนอก โดยเฉลี่ย
แล๎วคิดเป็นงบประมาณจากแหลํงทุนภายในประมาณร๎อยละ 60 เป็นงบประมาณจากแหลํงทุน
ภายนอกประมาณ ร๎อยละ 40   
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ตาราง  1  แสดงระดับผลคะแนนของการดําเนินงานด๎านงบสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหํง ตามเกณฑ๑ประกันคุณภาพ ในตัวบํงชี้ที่ 2.2 จําแนกตามปี
การศึกษา  

ปีการศึกษา จํานวนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และระดับผลคะแนนของเงินสนับสนุนนการวิจัย 
ดีมาก 

(4.51-5.00) 
ดี 

(3.51-4.50) 
พอใช๎ 

(2.51-3.50) 
ต๎องปรับปรุง 
(1.51-2.50) 

ปรับปรุง
เรํงดํวน(1.00-

1.50) 

2559 25 แหํง 12 แหํง 1 แหํง - - 

2558 22 แหํง 15 แหํง 1 แหํง - - 

2557 20 แหํง 15 แหํง 3 แหํง - - 

ตาราง2 แสดงคําร๎อยละของงบสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 
แหํง แบํงเป็น งบประมาณจากแหลํงทุนภายในและงบประมาณจากแหลํงทุนภายนอก 
จําแนกตามปีการศึกษา  
ปีการศึกษา คําร๎อยละของงบสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
งบประมาณจากแหลํงทุนภายใน งบประมาณจากแหลํงทุน

ภายนอก 

2559 ร๎อยละ 54 ร๎อยละ 46 

2558 ร๎อยละ 57 ร๎อยละ 43 

2557 ร๎อยละ 59 ร๎อยละ 41 

1.3. การตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิจัย จากการศึกษาวิจัยพบวําเมื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน
ด๎านการตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิจัยของอาจารย๑ในมหาวิทยาลัยราชภัฏตามเกณฑ๑การประกันคุณภาพ
ในตัวบํงชี้ที่2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ระจําและนักวิจัยตั้งแตํปีการศึกษา 2557-2559 ดัง
ข๎อมูลที่แสดงตามตาราง3 พบวําในระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมามหาวิทยาลัยราชภัฏมีแนวโน๎มในผลการ
ดําเนินงานด๎านการตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้นอยํางเห็นได๎ชัด  แสดงวํา อาจารย๑และ
ผู๎บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความตระหนักและให๎ความสําคัญในเรื่องของการตีพิมพ๑เผยแพรํ
ผลงานวิจัยมากขึ้น มีผลการดําเนินงานอยูํ ในเกณฑ๑ระดับดีมากและระดับดีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งในปี
การศึกษา 2558 และ 2559 ไมํมีมหาวิทยาลัยที่อยูํในเกณฑ๑ที่ต๎องปรับปรุงเรํงดํวนแล๎ว แตํพบ
ข๎อสังเกตวําอาจารย๑ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการเผยแพรํผลงานวิจัยจํานวนมาก แตํสํวนใหญํเป็นการ
เผยแพรํในลักษณะของการเข๎ารํวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมากกวําการตีพิมพ๑ใน
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วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่อยูํในฐาน  จึงเป็นผลทําให๎ได๎คําน้ําหนักของผลงานคํอนข๎าง
น๎อย 
 
ตาราง 3 แสดงระดับผลคะแนนของการดําเนินงานด๎านการตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิจัยของอาจารย๑

ประจําและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหํง ตามเกณฑ๑ประกันคุณภาพ ในตัวบํงชี้ที่ 
2.3 จําแนกตามปีการศึกษา  

ปีการศึกษา จํานวนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และระดับผลคะแนนของการตีพิมพ๑เผยแพรํ
ผลงานวิจัย 

ดีมาก 
(4.51-5.00) 

ดี 
(3.51-4.50) 

พอใช๎ 
(2.51-3.50) 

ต๎องปรับปรุง 
(1.51-2.50) 

ปรับปรุง
เรํงดํวน(1.00-

1.50) 

2559 13 แหํง 19 แหํง 4 แหํง 2 แหํง 0 แหํง 

2558 5 แหํง  16 แหํง 13 แหํง 3 แหํง 0 แหํง 

2557 1 แหํง 7 แหํง 17 แหํง 11 แหํง 2 แหํง 

   
1.4. พ้ืนที่ในการดําเนินงานวิจัยและการนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ จากการศึกษาวิจัย

พบวําพ้ืนที่ในการดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นพ้ืนที่ในชุมชนท๎องถิ่นซึ่งเป็นพ้ืนที่ใน
จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ๆ เอง และพ้ืนที่ในจังหวัดใกล๎เคียงกับสถานที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ๆ บ๎างบางพ้ืนที่  สํวนการนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑เนื่องจากผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสํวนใหญํเป็นงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น ดังนั้นจึงมีการนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑
กับชุมชนท๎องถิ่นแบํงออกเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ ประโยชน๑เชิงนโยบาย ประโยชน๑เชิงพาณิชย๑ ประโยชน๑
เชิงสาธารณะ และประโยชน๑เชิงวิชาการ ซึ่งผลการดําเนินงานการนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑จากปี 
2554 มาในปี 2555 มีแนวโน๎มลด แตํผลการดําเนินงานการนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑จากปี 2555 
มาในปี 2556 มีแนวโน๎มเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งพิจารณาได๎จากข๎อมูลการนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ในปี
การศึกษา ดังตาราง4 ทั้งนี้ผู๎วิจัยขออนุญาตนําเสนอข๎อมูลในปีการศึกษา  2554 – 2556 เนื่องจาก
เกณฑ๑การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได๎เปลี่ยนแปลงไปตั้งแตํ พ.ศ.  2557 ใน
ระบบฐานข๎อมูลด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ. ตั้งแตํปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบัน 
จึงไมํปรากฏข๎อมูลในสํวนนี้ ผลการศึกษาพบข๎อสังเกตวํามหาวิทยาลัยราชภัฏมีการดําเนินงานวิจัย
เพ่ือท๎องถิ่นเป็นจํานวนมากแตํกลับพบวํายังมีการนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ที่อยูํในเกณฑ๑ที่ต๎อง
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ปรับปรุงและปรับปรุงเรํงดํวนอีกเป็นจํานวนมาก และเมื่อพิจารณาข๎อมูลย๎อนหลังสามปียั งไมํมี
แนวโน๎มของผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นอยํางชัดเจน 
 
ตาราง 4 แสดงระดับผลคะแนนของการดําเนินงานด๎านการนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหํง  จําแนกตามปีการศึกษา 
ปีการศึกษา จํานวนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และระดับผลคะแนนของการนําผลงานวิจัยไปใช๎

ประโยชน๑ 

ดีมาก 
(4.51-5.00) 

ดี 
(3.51-4.50) 

พอใช๎ 
(2.51-3.50) 

ต๎องปรับปรุง 
(1.51-2.50) 

ปรับปรุง
เรํงดํวน(1.00-

1.50) 
2556 14 แหํง 12 แหํง 6 แหํง 5 แหํง 3 แหํง 

2555 10 แหํง  5 แหํง 5 แหํง 5 แหํง 15 แหํง 

2554 17 แหํง 6 แหํง 7 แหํง 2 แหํง 8 แหํง 

 
 1.5. ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการบริหารจัดการ
งานวิจัยโดยมีระบบและกลไกสํงเสริมสนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น ทั้งในเรื่องของ การมี
ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัย การจัดสรรทุนวิจัย จัดหาแหลํงทุนวิจัย สํงเสริมสมรรถนะแกํ
อาจารย๑ การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น การสร๎างขวัญและกําลังใจแกํอาจารย๑ การคุ๎มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยที่นําไปใช๎ประโยชน๑ ซึ่งพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวบํงชี้ที่2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ ตั้งแตํปีการศึกษา 2557-2559 ดังข๎อมูลที่แสดงตาม
ตาราง 5 พบวําในปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสํวนใหญํ มีผลการดําเนินงานในเรื่องของระบบกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัยอยูํในระดับดีมากจํานวน 32 แหํง อยูํในระดับดีจํานวน 6 แหํง และไมํ
มีมหาวิทยาลัยราชภัฏใดเลยที่อยูํในระดับพอใช๎ ต๎องปรับปรุง และปรับปรุงเรํงดํวน หากพิจารณา
ภาพรวม 3 ปีย๎อนหลังพบวํามีแนวโน๎มผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น แตํพบข๎อสังเกตคือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสํวนใหญํอยูํในเกณฑ๑ระดับระดับดีมากคือ สามารถดําเนินงานตามเกณฑ๑มาตรฐานได๎ครบทั้ง 6 ข๎อ 
สํวนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยูํในเกณฑ๑ระดับดีคือ สามารถดําเนินงานตามเกณฑ๑มาตรฐานได๎ เพียง 5 
ข๎อ ข๎อที่ไมํสามารถดําเนินการได๎ตามเกณฑ๑คือ ข๎อ 1 การมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่
สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ในการบริหารงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑  สํวนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยูํใน
เกณฑ๑พอใช๎ คือ สามารถดําเนินงานตามเกณฑ๑มาตรฐานได๎เพียง 4 ข๎อ ข๎อที่ไมํสามารถดําเนินการได๎
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ตามเกณฑ๑คือ ข๎อ 1 และข๎อ 6 คือ มีระบบกลไกเพ่ือชํวยในการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค๑ท่ีนําไปใช๎ประโยชน๑ 
 
ตาราง5 แสดงระดับผลคะแนนของการดําเนินงานด๎านระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร๎างสรรรค๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหํง ตามเกณฑ๑ประกันคุณภาพ ในตัวบํงชี้
ที่ 2.1 จําแนกตามปีการศึกษา  

ปีการศึกษา จํานวนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และระดับผลคะแนนของระบบกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัย 

ดีมาก 
(4.51-5.00) 

ดี 
(3.51-4.50) 

พอใช๎ 
(2.51-3.50) 

ต๎องปรับปรุง 
(1.51-2.50) 

ปรับปรุง
เรํงดํวน(1.00-

1.50) 

2559 32 6 - - - 

2558 33 4 1 - - 

2557 31 4 3 - - 

2. การศึกษารวบรวมและวิเคราะห๑มูลตามวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 2 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการ
สารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการศึกษา
สภาพจริงจากการรวบรวมข๎อมูลสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จากฐานข๎อมูลออนไลน๑และเว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง ผลการวิจัยพบวํา
สภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นดังนี้ 

2.1 นโยบายและการวางแผน จากการศึกษาพบวํามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหํงมีนโยบายและ
การวางแผนการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นในภาพรวมเพ่ือให๎เป็นไปตามเกณฑ๑ประกัน
คุณภาพการศึกษาตามตัวบํงชี้ที่ 2.1 ข๎อ 1 โดยกําหนดให๎มหาวิทยาลัยต๎องมีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ในการบริหารงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ ดังนั้นประเด็น
ดังกลําวจึงผลักดันให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏมีนโยบายและการวางแผนในการจัดการสารสนเทศงานวิจัย
เพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  2.2 การรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ พบวํา มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหํงในปัจจุบันใช๎
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหํงชาติ(NRMS) เป็นหลักซึ่งระบบ NRMS เป็นโปรแกรมประยุกต๑ที่ใช๎
งานผํานเครือขํายอินเทอร๑เน็ต พัฒนาเพ่ือใช๎บริหารจัดการโครงการวิจัยของหนํวยงานภาครัฐ สํานัก
งบประมาณ หนํวยงาน คอบช. และ แหลํงทุนอ่ืน ๆ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแหํงดําเนินการ
จัดทําระบบสารสนเทศด๎านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขึ้นมาใช๎ควบคูํกับระบบ NRMS เนื่องจากระบบ 



 
 720 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

NRMS เป็นระบบงานวิจัยขนาดใหญํระดับชาติ มีมุมมองของการใช๎ข๎อมูลในภาพรวมที่แตกตํางจาก
บริบทการทํางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีรายละเอียดการเก็บข๎อมูลในบางสํวนที่ยัง
ไมํครอบคลุมตํอความต๎องการการทํางานตามพันธกิจด๎านการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ การศึกษาสภาพจริงจากการรวบรวมข๎อมูลสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากฐานข๎อมูลออนไลน๑และเว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง พบวํา 
การเก็บข๎อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏแบํงเป็น 4 ประเภทหลัก ได๎แกํ 1) ข๎อมูลงานวิจัย 
2) ข๎อมูลแหลํงทุนวิจัย  3) ข๎อมูลนักวิจัย และ 4) ข๎อมูลการตีพิมพ๑เผยแพรํ โดยมีรายละเอียดตาม
ตาราง 6 จะเห็นได๎วํา รายการข๎อมูลยํอยที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว๎มากที่สุด 3 อันดับแรกได๎แกํ 
ประชาสัมพันธ๑แหลํงตีพิมพ๑ การให๎บริการด๎านเอกสารเกี่ยวกับการขอทุนวิจัย และประชาสัมพันธ๑
โครงการวิจัยที่ได๎รับทุน สํวนรายการข๎อมูลยํอยที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว๎น๎อยที่สุด 3 อันดับสุดท๎าย
ได๎แกํ การนํางานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ ประวัตินักวิจัย และทรัพย๑สินทางปัญญา สิทธิบัตร  ซึ่งพบ
ข๎อสังเกตวําข๎อมูลที่มีความสําคัญอันจะแสดงให๎เห็นถึงอัตลักษณ๑และความเชี่ยวชาญในการทํางาน
วิจัยเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตํละแหํงยังไมํถูกรวบรวมจัดทําเป็นระบบสารสนเทศ ข๎อมูลที่มี
ความจําเป็นตํอนักวิจัยและผู๎ที่จะนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ เชํน รายงานสรุปผลโครงการวิจัย มี
จํานวนมหาวิทยาลัยที่จัดเก็บข๎อมูลเพียง 24 แหํง ประวัตินักวิจัย จํานวนมหาวิทยาลัยที่จัดเก็บข๎อมูล
เพียง 20 แหํง และการจัดเก็บข๎อมูลตํางๆ ที่เกิดขึ้นระหวํางการดําเนินงานวิจัยยังไมํมีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏใดดําเนินการจัดเก็บ เชํน ข๎อมูลการสัมภาษณ๑กลุํมตัวอยําง ภาพถํายขณะดําเนินงานวิจัย 
ข๎อมูลการลงพื้นที่ของนักวิจัย เป็นต๎น 
 
ตาราง 6 ตารางแสดงข๎อมูลสรุปผลการวิเคราะห๑ประเภทข๎อมูลการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อ

ท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหํง (ข๎อมูลเดือนมกราคม 2561) 

ประเภทข๎อมูลหลัก รายการข๎อมูลยํอย มหาวิทยาลัยที่มีการ
ดําเนินการ 

1. ข๎อมูลงานวิจัย รายงานสรุปผลโครงการวิจัย 24 แหํง 

การให๎บริการด๎านเอกสารเกี่ยวกับการขอทุน
วิจัย 

37 แหํง 

นวัตกรรมงานวิจัย การจัดการความรู๎ การ
สังเคราะห๑งานวิจัย 

28 แหํง 

ประชาสัมพันธ๑โครงการวิจัยที่ได๎รับทุน 36 แหํง 

อ่ืนๆ เชํน คูํมือวิจัย  33 แหํง 
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ประเภทข๎อมูลหลัก รายการข๎อมูลยํอย มหาวิทยาลัยที่มีการ
ดําเนินการ 

2. ข๎อมูลแหลํงทุน
วิจัย 

การสนับสนุนด๎านทุนวิจัย(นโยบาย แผน 
งบประมาณ) 

34 แหํง 

ข๎อมูลเครือขํายที่มาของแหลํงทุน 35 แหํง 

ประชาสัมพันธ๑แหลํงทุนภายนอก ภายใน 35 แหํง 

3. ข๎อมูลนักวิจัย ประวัตินักวิจัย 20 แหํง 
จรรยาบรรณนักวิจัย 22 แหํง 

ทรัพย๑สินทางปัญญา สิทธิบัตร 21 แหํง 

อ่ืนๆ เชํน รางวัลนักวิจัย ความเชี่ยวชาญ 21 แหํง 
4. การตีพิมพ๑
เผยแพรํ 

ฐานข๎อมูลวารสารและบทความตีพิมพ๑เผยแพรํ 34 แหํง 

ประชาสัมพันธ๑แหลํงตีพิมพ๑ 38 แหํง 
อ่ืน ๆ เชํน การนํางานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ 13 แหํง 

  
 2.3 การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดทําเป็นระบบฐานข๎อมูลบนเว็บไซต๑ แบํงออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) พัฒนา
เป็นระบบสารสนเทศขนาดใหญํที่ประกอบด๎วยระบบยํอยที่เชื่อมโยงกัน 2) เป็นลักษณะฐานข๎อมูล
ยํอยหลาย ๆ ฐาน ที่ยังไมํเชื่อมโยงกันเป็นระบบที่สมบูรณ๑จากการศึกษาพบวําระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดําเนินการพัฒนาขึ้นมาใช๎เองสํวนใหญํมีลักษณะเป็นดัง   ข๎อ 2) คือ เป็น
ลักษณะฐานข๎อมูลยํอยหลาย ๆ ฐาน 
  2.4 การบริการเผยแพรํข๎อมูล จากการศึกษาพบวํา การบริการเผยแพรํข๎อมูลแบํงเป็น 2 
ลักษณะ คือ 1)การเผยแพรํข๎อมูลในรูปแบบของการแจ๎งขําวสารการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลตําง ๆ 
ให๎แกํอาจารย๑และนักวิจัย เชํน ประชาสัมพันธ๑แหลํงทุนวิจัย ประกาศรับข๎อเสนอโครงการวิจัย 2) การ
เผยแพรํข๎อมูลในลักษณะการจัดทําเป็นสารสนเทศที่ให๎ผู๎บริหารและอาจารย๑ใช๎ในการตัดสินใจได๎ เชํน 
แนวโน๎มการได๎รับจัดสรรงบประมาณภายนอกภายในด๎านการวิจัย สรุปจํานวนการเผยแพรํตีพิมพ๑
ผลงานวิจัยเป็นรายปีแยกตามคณะ  ซึ่งการบริการเผยแพรํข๎อมูลยังเน๎นการใช๎ประโยชน๑ในกลุํมของ
อาจารย๑และผู๎บริหารเป็นหลัก ยังไมํครอบคลุมไปยังกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการวิจัย เชํน ชุมชน 
ผู๎สนับสนุนทุนวิจัย เครือขํายในการทําวิจัย ที่ต๎องการใช๎ประโยชน๑จากสารสนเทศด๎านการวิจัย 
 2.5 การเก็บรักษาข๎อมูล พบวํามหาวิทยาลัยราชภัฏมีหนํวยงานที่รับผิดชอบในการบริหาร
งานวิจัยคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนั้น สํวนใหญํการจัดการดูแลข๎อมูลและการเก็บรักษาข๎อมูล
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ด๎านการวิจัยจึงเป็นหน๎าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  แตํยังพบวําข๎อมูลด๎านการวิจัยที่เผยแพรํบน
เว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแหํงยังไมํคํอยเป็นปัจจุบัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรให๎
ความสําคัญในเรื่องของการปรับปรุงข๎อมูลให๎มีความทันสมัยและความปลอดภัยในการเก็บรักษาข๎อมูล
ด๎วย  
 
สรุปและอภิปรายผล 

 สรุปผลการดําเนินงานที่ผํานมาได๎ดําเนินการศึกษาตามวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 1 ดําเนิน
การศึกษาสภาพงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการรวบรวมข๎อมูลด๎านการวิจัย3 ปี
ย๎อนหลังจากฐานข๎อมูลการประกันคุณภาพสํานักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา CHEQA Online 
จากเว็บไซต๑ www.cheqa.mua.go.th  และข๎อมูลรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลพบวํา การดําเนินงานด๎านการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในชํวงระยะเวลา 3 ปี(ปีการศึกษา 2557-2559) ที่ผํานมาพบวํา มีจํานวนงานวิจัยท๎องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น 
สามารถแบํงประเภทตามเนื้อหาของงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นที่ดําเนินการแบํงออกเป็น 10 ประเภท 
เรียงลําดับจากประเภทที่มีการดําเนินงานจากจํานวนมากที่สุดไปจํานวนน๎อยที่สุด ดังนี้ 1.เศรษฐกิจ
ชุมชน 2.การบริหารจัดการท๎องถิ่น 3.การศึกษากับชุมชน 4.ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น 5.
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร 6.เกษตรกรรมยั่งยืน 7.สุขภาพ หมอเมือง และสมุนไพร 8.การ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 9. เด็ก เยาวชน และครอบครัว 10.โครงการอ่ืน ๆ   พ้ืนที่ดําเนินการวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเป็นพ้ืนที่อําเภอตําง ๆ ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนั้น และมีพ้ืนที่วิจัยในจังหวัดใกล๎เคียงบ๎างแตํไมํมาก การดําเนิงานวิจัยเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต๎องดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ  พ .ศ . 2547  กํ าหนดให๎มหาวิทยาลั ยราชภัฏ  เป
นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู
เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหน๎าอยางมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ     การบํารุงรักษา  การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีการดําเนินงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นมาโดยตลอด 
มีการทํางานคลุกคลีและมีเครือขํายกับชุมชนท๎องถิ่นอยํางเข๎มแข็ง สอดคล๎องกับแนวคิด (โกวิทย๑ พวง
งาม, 2561) กลําววําการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องทําให๎มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงของประชาชน โดยเฉพาะการ
ให๎บริการทางวิชาการและงานวิจัยที่ตอบโจทย๑คนในท๎องถิ่น ทั้งด๎านการเกษตร การประกอบอาชีพ  
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ และการ
บริการในการสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน ตลอดจนการประสานความรํวมมือกับองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ด๎านงบประมาณการวิจัยมีการจัดสรรงบประมาณด๎านการวิจัยโดยแบํงเป็นงบประมาณ
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ภายในและงบประมาณภายนอก งบประมาณภายในมาจากการจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยซึ่งมาจาก
งบประมาณแผํนดิน และงบประมาณเงินรายได๎ของมหาวิทยาลัย สํวนงบประมาณภายนอกได๎มาจาก
แหลํงทุนภายนอกได๎แกํ วช. สกว. สสส. หนํวยงานราชการและหนํวยงานเอกชนที่เป็นเครือขํายใน
พ้ืนที่ เชํน จังหวัด เทศบาล อบจ. อบต. เป็นต๎น ซึ่งที่ผํานมามหาวิทยาลัยราชภัฏสํวนใหญํจะได๎รับ
งบประมาณจากแหลํงทุนภายนอกคํอนข๎างน๎อย  ด๎านการตีพิมพ๑เผยแพรํพบวํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทุกแหํงให๎ความสําคัญในประเด็นนี้มาก เนื่องจากพบวําจากปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่
อยูํในเกณฑ๑ต๎องปรับปรุงและปรับปรุงเรํงดํวนมีมากถึง 13 แหํงแตํปีการศึกษา 2559 ที่ผํานมาเหลือ
เพียง 2 แหํงเทํานั้นที่อยูํในเกณฑ๑ต๎องปรับปรุง อยํางไรก็ตามจากข๎อมูลพบวํามหาวิทยาลัยราชภัฏยัง
ต๎องมีการพัฒนาคุณภาพด๎านการตีพิมพ๑เผยแพรํบทความวิจัยให๎สามารถตีพิมพ๑ในวารสารที่มีคํา
น้ําหนักสูงขึ้น และพัฒนาด๎านการนําผลงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นไปใช๎ประโยชน๑ให๎มากขึ้น  ซึ่งหมายความ
วํานักวิจัยต๎องดําเนินงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นให๎มีคุณภาพโดยการยกระดับคุณภาพการทํางานวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นในหลายมิติเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง สอดคล๎องกับ
แนวคิด (ประเวศ วะสี, 2560) กลําววํา แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นในอนาคตเพ่ือ
รองรับสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงของสังคม ชุมชน ท๎องถิ่น ต๎องยึดหลักการเดิมคือ งานวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นเ พ่ือสร๎างความรู๎   สร๎างคน   และสร๎ างการเปลี่ยนแปลง  แตํต๎องยกระดับในหลาย
มิติ อาทิ ยกระดับโจทย๑วิจัย ยกระดับประเด็นวิจัย สร๎างและขยายเครือขํายนักวิจัย การทํางานกับ
หนํวยงานภาคีพันธมิตรเพ่ือสร๎างพลังให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ  ทั้งในระดับพ้ืนที่ จังหวัด และ
ประเทศ สร๎างระบบและกลไกในสถาบันการศึกษาให๎เป็นตัวหนุนชํวยชาวบ๎าน  ปรับรูปวิธีวิทยาที่
เหมาะสมบนฐานงานวิจัยชาวบ๎าน รวมทั้งประเด็นสําคัญคือการทําหน๎าที่ในการสื่อสารสังคม คือการ
เผยแพรํผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการใช๎ประโยชน๑จากงานวิจัยที่จะทําให๎ สังคม  ชุมชน ท๎องถิ่น
เข๎มแข็ง มีพลังที่ใหญํขึ้นรองรับการเปลี่ยนแปลงและอยูํได๎ทํามกลางสถานการณ๑ท่ีเปลี่ยนไปในทุกมิติ 

สรุปผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 2 ศึกษาสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัย
เพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยวิเคราะห๑ตามขั้นตอนของวงจรการจัดการข๎อมูลการวิจัย คือ 
การวางแผนการจัดการข๎อมูล      การสร๎างข๎อมูล การจัดการข๎อมูลที่เป็นเอกสาร การเข๎าถึงและการ
ใช๎ข๎อมูล การจัดเก็บและสํารองข๎อมูล การแบํงปันเผยแพรํข๎อมูลสูํสาธารณะชน และการเก็บรักษา
ข๎อมูล (Eynden, Corti, Woollard, Bishop & Horton, 2011) ดําเนินการศึกษาโดยรวบรวมข๎อมูล
จากหน๎าเว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง พบวํามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหํงมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัย มีการจัดเก็บข๎อมูลหลักที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยคล๎ายๆกัน ได๎แกํ 
ข๎อมูลงานวิจัย ข๎อมูลแหลํงทุนและงบประมาณ ข๎อมูลนักวิจัย และข๎อมูลการตี พิมพ๑เผยแพรํ แตํยัง
พบวํารายละเอียดและรายการข๎อมูลที่จัดเก็บในฐานข๎อมูลยังมีความแตกตํางกันคํอนข๎างมาก ประเด็น
นี้ถือเป็นอุปสรรคในการใช๎ข๎อมูลรํวมกันระหวํางมหาวิทยาลัย  ข๎อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหลาย



 
 724 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

แหํงไมํเป็นปัจจุบันทําให๎ข๎อมูลไมํมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับ (Ralph M. Stair & George 
W.Reynolds, 2003) กลําวถึง คุณภาพของสารสนเทศขึ้นอยูํกับ ความทันสมัยเป็นปัจจุบัน  งํายตํอการ
นําไปใช๎ ความสมบูรณ๑ ไมํซับซ๎อน ตรงกับความต๎องการ ความถูกต๎อง ความเที่ยงตรง ความปลอดภัย 
ประหยัด  มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการนําไปใช๎งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารงานและการ
ดําเนินงานขององค๑กร  ข๎อมูลด๎านวิจัยสํวนใหญํที่นํามาเผยแพรํจะเป็นข๎อมูลในลักษณะการ
ประชาสัมพันธ๑เผยแพรํขําวสารมากวําการให๎ข๎อมูลในลักษณะการประมวลผลเป็นระบบสารสนเทศที่
มีประโยชน๑ตํอการบริหารจัดการงานวิจัย เมื่อนําข๎อมูลการศึกษาสภาพงานวิจัยมาวิเคราะห๑ข๎อมูล
รํวมกับข๎อมูลการจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวํามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
การจัดการข๎อมูลงานวิจัยที่ดีสํวนใหญํจะมีผลการดําเนินงานด๎านการวิจัยอยูํในเกณฑ๑ระดับดีและดี
มาก  ดังนั้นมหาวิทยาลัย ราชภัฏจึงควรให๎ความสําคัญกับการจัดการข๎อมูลวิจัยในระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานวิจัย  สอดคล๎องกับ (Drum, 2015) กลําววํา การที่มหาวิทยาลัยมีการวางแผนใน
การจัดการข๎อมูลการวิจัยทําให๎เกิดการใช๎ข๎อมูลรํวมกัน มีการเก็บข๎อมูล และมีการให๎บริการในการ
เก็บรักษาข๎อมูลแกํนักวิจัย ชํวยให๎การทํางานของนักวิจัยงํายขึ้น  และสอดคล๎องกับความต๎องการใช๎
ข๎อมูลของนักวิจัย ซึ่งการจัดการข๎อมูลมีอิทธิพลตํอบรรทัดฐานของนักวิจัย ในซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการ
ปฏิบัติงานรํวมกันในมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยก็ควรให๎
ความสําคัญกับรูปแบบและโครงสร๎างของข๎อมูลที่ต๎องการจัดเก็บให๎เป็นมาตรฐาน  เพ่ือขจัดปัญหา
ความขัดแย๎งของข๎อมูล   สอดคล๎องกับแนวคิดของ(สุกัญญา เรืองสุวรรณ, 2555) กลําววํา การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยควรให๎ความสําคัญกับโครงสร๎างของระบบที่ฐานข๎อมูลยํอย ๆ 
ให๎สามารถเชื่อมโยงกันได๎และพัฒนามาตรฐานข๎อมูลตามหลักการ ontology-based metadata คือ 
การกําหนดรูปแบบโครงสร๎างข๎อมูลรายละเอียดที่อธิบายถึงความเป็นมาของข๎อมูลที่ต๎องการจะจัดเก็บ
ในฐานข๎อมูลอยํางเป็นระบบ และ (สาธิมน ทิพยวงศ๑ และคณะ , 2554) กลําววํา การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย ต๎องสามารถตอบสนองในการรวบรวมข๎อมูลงานวิจัยที่เป็นระบบ 
การใช๎งานงํายตํอการค๎นหาภายใต๎เงื่อนไขที่หลากหลายทั้งเชิงคุณลักษณะและเชิงพ้ืนที่ข๎อมูล  และ
ควรมีลักษณะการดําเนินงานที่เป็นพลวัตให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง และมีโครงสร๎างเชิงบูรณา
การที่เกิดจากความต๎องการของทุกภาคสํวน ได๎แกํ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาค
ประชาชนในพื้นที่ และสามารถสร๎างเอกภาพในการบริหารจัดการ มีความสมบูรณ๑ ทันสมัยในการจัด
รวบรวมข๎อมูล และการเผยแพรํงานวิจัยและองค๑ความรู๎ รวมทั้งการจัดการในระบบที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหํงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข๎อมูลระหวํางมหาวิทยาลัยได๎  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย๑ และนักวิจัย สามารถนําผลการศึกษาและข๎อสังเกตที่พบ
จากการศึกษาวิจัยสภาพงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มาใช๎เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเด็นตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 
    1.1 งบประมาณการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสํวนใหญํ ได๎รับเงินทุนวิจัยมาจาก
แหลํงทุนภายในมากกวําแหลํงทุนภายนอก ดังนั้นผู๎บริหารมหาวิทยาลัยควรหากลยุทธ๑และนโยบาย
สํงเสริมสนับสนุนให๎อาจารย๑หาแหลํงทุนวิจัยจากแหลํงทุนภายนอกให๎มากขึ้น 

 1.2 การตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิชาการ อาจารย๑ในมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อให๎สามารถตีพิมพ๑เผยแพรํในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่อยูํ
ในฐาน เพ่ือให๎ได๎คําน้ําหนักของผลงานที่สูงขึ้น  มากกวําการเผยแพรํในลักษณะของการเข๎ารํวม
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 1.3 การนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ ผู๎บริหารควรมีนโยบายในการสํงเสริมการนํา
ผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ และอาจารย๑ที่ทํางานวิจัยควรให๎ความสําคัญกับการนําผลการวิจัยไปใช๎
ประโยชน๑ให๎เห็นผลอยํางเป็นรูปธรรมเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นและชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

 1.4 ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย ควรให๎ความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ในการบริหารงานวิจัย และควรมีการวางระบบกลไก
เพ่ือชํวยในการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ที่นําไปใช๎ประโยชน๑ จะทําให๎ระบบกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหํงควรหารือรํวมกันถึงแนวทางในการพัฒนาระบบการ
จัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏให๎มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 
เพ่ือให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหํงสามารถเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางกันได๎ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ทางการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น รวมไปถึงการรวบรวมข๎อมูลองค๑ความรู๎    ภูมิปัญญา และข๎อมูลอันเป็น
ประโยชน๑อืน่ ๆ  ที่แสดงถึงอัตลักษณ๑และความเชี่ยวชาญในแตํละพ้ืนที่ โดยสามารถนํา ผลการศึกษา
สภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาใช๎เป็นแนวทางและ
มุมมองในการปรับปรุงการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏได๎  
  3. ผู๎บริหารของมหาวิทยาลัย ควรให๎ความสําคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับความสําเร็จของการ
นําระบบสารสนเทศไปใช๎ในองค๑กร และควรมีการจัดให๎ความรู๎เกี่ยวกับการใช๎ประโยชน๑จากข๎อมูลใน
ระบบฐานข๎อมูลด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให๎แกํ ผู๎บริหาร อาจารย๑ และผู๎เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎เกิด
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ทักษะในการประยุกต๑ใช๎ข๎อมูลทางด๎านการวิจัยในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการเพ่ือให๎องค๑กร
เกิดประสิทธิภาพในการทํางานด๎านการวิจัยยิ่งขึ้น  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรดําเนินการศึกษาความต๎องการสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยแยกตามกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ได๎แกํ ผู๎ให๎การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น นักวิจัยและผู๎มีสํวน
รํวมในงานวิจัย และผู๎ใช๎ประโยชน๑จากงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น   แล๎วนําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑
เปรียบเทียบกับข๎อมูลสภาพการจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน เพ่ือพัฒนา
รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาความต๎องการการดูแลสุขภาพด๎วยกิจกรรมทางกายของ
ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทําผา จังหวัดลําปาง และเพ่ือหาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพแบบมีสํวน
รํวมด๎วยกิจกรรมทางกายของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทําผา จังหวัดลําปาง ข๎อมูลที่นํามาศึกษา
ครั้งนี้ได๎มาจากการสังเกตทั้งแบบมีสํวนรํวม และแบบไมํมีสํวนรํวม การสัมภาษณ๑เชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร๎าง และการสนทนากลุํมจากแหลํงข๎อมูล 2 กลุํมได๎แกํ ตัวแทนกลุํมผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลทําผา จํานวน 35 คน และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการดูแลกลุํมผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทํา
ผา จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวํากลุํม ผู๎สูงอายุมีความต๎องการคําแนะนํา และความรู๎ในการดูแล
สุขภาพด๎วยกิจกรรมทางกาย แตํยังไมํสามารถรวมกลุํมได๎เนื่องจากขาดผู๎นํา แนวทางการสํงเสริม
สุขภาพผู๎สูงอายุด๎วยกิจกรรมทางกาย โดยรํวมกันวางแผนและจัดทํากระบวนการกิจกรรมการให๎
ความรู๎ กิจกรรมการสาธิต และกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ   
ค าส าคัญ:  การสํงเสริมสุขภาพ  การมีสํวนรํวม  กิจกรรมทางกาย  ผู๎สูงอายุ 
 

Abstract 
The objectives of the research were to study needs of physical activity for the 

elderly in Thapa Municipality Lampang Province and to find an approach to elderly 
health promotion with physical activity by participation process in Thapa Municipality 
Lampang Province. The data from this study were derived from both participant 
observation and non-participant semi-structured interviews group discussions were 
conducted from two sources such as 35 representatives of the elderly in Tha Pha 
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municipality and 10 people involved in caring for the elderly in Tha Pha municipality 
area. The findings revealed that the elderly needs advice and knowledge in health 
care with physical activity but they can’t be grouped because of lack of leaders. An 
approach to elderly health promotion with physical activity by participation planning 
and making educate activities, demo activities and practice activities. 
Keywords: Health Promotion, Participation, Physical Activity, Elderly 
 
บทน า 

ประเทศไทยเริ่มเข๎าสูํ “สังคมสูงอายุ” (Aged Society) ตั้งแตํปี พ.ศ. 2548 ราวปี พ.ศ. 
2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอยํางสมบูรณ๑” (Complete Aged Society) (วรรณ
ลักษณ๑ เมียนเกิด, 2559) ภาครัฐได๎ให๎ความสําคัญตํอผู๎สูงอายุมานาน มีการวางแผนนโยบายผู๎สูงอายุ
แหํงชาติระยะยาว ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลของสังคมตํอคําใช๎จํายทางสุขภาพที่สูงขึ้นของผู๎สูงอายุ 
ระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าของประเทศไทยมีหน๎าที่ในการสํงเสริม ปูองกัน รักษา และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ผู๎สูงอายุจึงกลายเป็นกลุํมประชากรเปูาหมายเนื่องจากความเจ็บปุวยเรื้อรังที่มักเกิดใน
ผู๎สูงอายุสามารถปูองกันไมํให๎ลุกลามได๎และสามารถเห็นผลลัพธ๑ของการดูแลได๎ชัดเจน ในแงํของภาระ
ด๎านคําใช๎จํายด๎านสุขภาพจึงหมายถึงการประหยัดงบประมาณการรักษาพยาบาลของชาติลงได๎
บางสํวน 

การมีอายุยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปราศจากโรคสามารถทําได๎ด๎วยการดูแลรักษาและสํงเสริม
สุขภาพตนเองอยูํเสมอได๎แกํ การรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมํสูบบุหรี่  ไมํดื่มสุรา การ มี
ความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่น การพักผํอนและการออกกําลังกายสม่ําเสมออยํางตํอเนื่อง (กรมสุขภาพจิต
, 2548; กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2558) การออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอและการ
ควบคุมน้ําหนักตัวให๎อยูํในระดับที่เหมาะสมจะทําให๎ผู๎สูงอายุมีสมรรถภาพทางกายดี อวัยวะตําง ๆ 
ของรํางกายทํางานดีขึ้น มีการเคลื่อนไหวได๎ดีขึ้น ลดอัตราการเสื่อมของกระดูก ชะลอความเสื่อมของ
สุขภาพและเอ้ือให๎ผู๎สูงอายุดํารงชีวิตในบั้นปลายได๎อยํางมีความสุข สํงผลให๎คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ
ดีขึ้นคุณภาพชีวิต  

องค๑การอนามัยโลกจําแนกกิจกรรมทางกายตามกลุํมกิจกรรมเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ (1) กลุํม
กิจกรรมในการทํางาน เชํน การทํางานบ๎าน การทํางานที่เป็นอาชีพ (2) กลุํมการเดินทางไปมายังที่ตําง ๆ 
โดยการเดินหรือขี่จักรยานไปทํางาน ไปวัด หรือไปตลาด (3) กลุํมการทํากิจกรรมนันทนาการยามวําง 
เชํน การเลํนกีฬาหลังจากเลิกงาน การเดินหรือขี่จักรยาน การทํองเที่ยวตามแหลํงธรรมชาติ และ (4) 
กลุํมพฤติกรรมที่มีการเคลื่อนไหวน๎อย เชํน การนั่งคุยกับเพ่ือน การนั่งในรถระหวํางเดินทาง การอําน
หนังสือ การดูโทรทัศน๑ (World Health Organization, 2014 อ๎างใน สํานักงานสถิติแหํงชาติ, 2559) 
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ซึ่งผู๎สูงอายุที่มีกิจกรรมทางกายน๎อยหรือไมํมีกิจกรรมใด ๆ จะมีผลทําให๎กล๎ามเนื้อลีบเล็กลง 
เคลื่อนไหวช๎า อํอนเพลีย เบื่ออาหาร รํางกายเจ็บปุวยงําย ซึ่งยังมีความเชื่อที่ไมํถูกต๎องในการออก
กําลังกาย เชํน ผู๎สูงอายุบางคนลูกหลานไมํยอมให๎ทําอะไรเลย แม๎แตํงานบ๎านเล็ก ๆ น๎อย ๆ เพราะ
กลัวเหนื่อยและจะใช๎กําลังมาก รวมทั้งผู๎สูงอายุคิดวําตนเป็นวัยที่ต๎องหยุดการทํางานและได๎พักผํอน 
เนื่องจากรํางกายอํอนแอ ไมํสามารถทํากิจกรรมใด ๆ ได๎อยํางเต็มที่เชํนเดียวกับวัยอ่ืน ๆ ในความเป็น
จริงแล๎วการออกกําลังกายไมํใชํสิ่งต๎องห๎ามสําหรับผู๎สูงอายุ ผู๎สูงอายุยังคงสามารถออกกําลังกายได๎ ถ๎า
เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพของตนเอง และปรับความหนักเบาในการออกกําลังกายแตํละครั้ง 
เพ่ือชะลอความเสื่อมของรํางกาย แก๎ไขความบกพรํองในการเคลื่อนไหวและเพ่ิมความแข็งแรงของรําย
กาย ในปัจจุบันรูปแบบการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพสําหรับผู๎สูงอายุได๎มีการนําการออกกําลังกายใน
หลากหลายรูปแบบมาใช๎ เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพในการทรงตัว การเดินและปูองการภาวะหกล๎ม 
ตัวอยํางเชํน การเดิน วิ่ง โยคะ การรํามวยจีน การเต๎นรํา เป็นต๎น (Chin et al., 2007) 

เทศบาลตําบลทําผา ประกอบด๎วย หมูํที่ 2 บ๎านใหมํ ,หมูํที่ 3 บ๎านสบปุง, หมูํที่ 5  บ๎านนา
เวียง,หมูํที่ 6 บ๎านทําช๎าง,หมูํที่ 7 บ๎านศาลาหม๎อ,หมูํที่ 8 บ๎านศาลาบัวบกและหมูํที่ 9  บ๎านศาลาเม็ง 
มีประชากรทั้งหมด 1,883 ครัวเรือน 5,818 คน สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม (เทศบาลตําบลทําผา, 
2560) โดยมีจํานวนผู๎สูงอายุ 1,151 คน ซึ่งในปี 2559 มีจํานวนผู๎สูงอายุ 1,079 คน เพิ่มข้ึนถึง 72 คน 
และมีแนวโน๎มจํานวนผู๎สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งจากการลงพ้ืนที่พบวําผู๎สูงอายุในเทศบาลตําบลทําผามี
การรวมตัวกันทํากิจกรรมตําง ๆ ในวันสําคัญทางศาสนา และในอดีตชุมชนนี้มีความโดดเดํนด๎านการ
ฟูอนครัวตาน แตํขาดการถํายทอดสูํคนรุํนหลัง ทําให๎ปัจจุบันการฟูอนครัวตานได๎หายไปจากกิจกรรม
ของชุมชน ชํางฟูอนครัวตานมีชีวิตเหลืออยูํไมํกี่คน ที่สําคัญคือเมื่อพิจารณาถึงทํารํายรําในการฟูอน
ครัวตาน (ฟูอนเล็บ) แล๎วจะพบวํา เป็นทําที่สํงเสริมความแข็งแรงของรํางกายโดยเฉพาะบริเวณแขน
และขา เสริมสร๎างสมรรถภาพการทรงตัวในผู๎สูงอายุ เพลงที่ใช๎ประกอบการฟูอนครัวตานมีความ
ไพเราะ ฟังแล๎วเกิดการผํอนคลาย ทําให๎เกิดความบันเทิง เสริมสร๎างสุขภาพจิตใจ ดังนั้นคณะผู๎วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพด๎วยกิจกรรมทางกายแบบมีสํวนรํวมของผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลทําผา จังหวัดลําปางเพ่ือศึกษาความต๎องการการดูแลสุขภาพด๎วยกิจกรรมทางกายและ
หาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพแบบมีสํวนรํวมด๎วยการฟูอนครัวตาน โดยการบูรณาการถํายทอดองค๑
ความรู๎เรื่องการฟูอนครัวตานแกํชนรุํนหลังในชุมชนของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทําผา จังหวัด
ลําปาง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความต๎องการการดูแลสุขภาพด๎วยกิจกรรมทางกายของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล

ตําบลทําผา จังหวัดลําปาง 
2. เพ่ือหาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพแบบมีสํวนรํวมด๎วยกิจกรรมทางกายของผู๎สูงอายุในเขต

เทศบาลตําบลทําผา จังหวัดลําปาง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ขอบเขตด๎านเนื้อหา ได๎แกํ ความต๎องการของผู๎สูงอายุ การสนับสนุนจากภาครัฐตามสิทธิ
ผู๎สูงอายุ การสํงเสริมสุขภาพ กิจกรรมทางกาย และการมีสํวนรํวม 

2.  ขอบเขตด๎านประชากร ได๎แกํ ได๎แกํ ผู๎สูงอายุ  ผู๎นําชุมชน เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลตําบลทํา
ผา เจ๎าหน๎าที่สถานบริการสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) 

3.  ขอบเขตด๎านพ้ืนที่ที่ศึกษา ได๎แกํ บ๎านศาลาเม็ง เทศบาลตําบลทําผา อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 

4.  ขอบเขตด๎านระยะเวลาที่ศึกษา ได๎แกํ ระหวํางวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 
2561 
 
แนวคิด และทฤษฏี   

การส่งเสริมสุขภาพ   
Pender (2006) ได๎กลําวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอกระบวนการ ตัดสินใจและการปฏิบัติของ

ปัจเจกบุคคลในการปูองกันโรค ประกอบด๎วย  
1.  ลักษณะเฉพาะ และประสบการณของบุคคล (Individual Characteristics and 

Experiences) ประกอบด๎วย 1) พฤติกรรมที่เกี่ยวข๎อง (Prior Related Behavior) เป็นความบํอย
ของการปฏิบัติ โดยพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติในอดีตมีอิทธิพลโดยตรงตํอการปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพ เนื่องจากพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติมานั้นได๎กลายเป็นนิสัย (Habit Formation) และบุคคล
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นไดโดยอัตโนมัติ และ 2) ปัจจัยสํวนบุคคล (Personal Factors) ประกอบด๎วย 3 
สวน ปัจจัยด๎านชีววิทยา ได๎แกํ อายุดัชนีมวลกาย สภาวะวัยรุํน สภาวะหมดระดู  ความจุปอด ความ
แข็งแรงของรํางกาย ความกระฉับกระเฉง และความสมดุลของรํางกาย  ปัจจัยด๎านจิตวิทยา ไดแก
ความมี คุณคําในตนเอง แรงจูงใจในตนเอง การรับรูภาวะสุขภาพของตนเอง ปัจจัยด๎านสังคม
วัฒนธรรม ไดแก สัญชาติชาติพันธุ วัฒนธรรม การศึกษาและสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ  

2. ความคิดและอารมณ๑ตํอพฤติกรรม (Behavior-Specific Cognition and Affect) เป็น
หลักในการสร๎างกลยุทธ๑/กิจกรรมพยาบาลเพ่ือสร๎างแรงจูงใจให๎บุคคลมีการพัฒนา หรือปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมของตนเอง ประกอบด๎วย 1) การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม (Perceived 
Benefits of Action) ความเชื่อของบุคคลโดยคาดหวังประโยชนที่จะไดรับภายหลังการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพ 2) การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม (Perceived Barriers to Action) 
เป็นความเชื่อหรือการรับรูถึงสิ่งขัดขวางที่ทําให๎บุคคลไมสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ 3) 
การรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) เป็นความเชื่อมั่นของบุคคลเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเองในการบริหารจัดการและกระทําพฤติกรรมใด ๆ ภายใต๎อุปสรรค หรือสภาวะ
ตําง ๆ ในการปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ  4) ความรูสึกที่มีตํอพฤติกรรม  (Activity-Related 
Affect) เป็นความรูสึกในทางบวกหรือลบที่เกิดขึ้นกํอน ระหวําง และหลังการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ตอบสนอง 5) อิทธิพลระหวํางบุคคล (Interpersonal Influences) เป็นพฤติกรรมความเชื่อ หรือ
ทัศนคติของคนอ่ืนที่มีอิทธิพลตํอความคิดของบุคคล ได๎แกํ ครอบครัว เพ่ือน และบุคลากรทางสุขภาพ 
6) อิทธิพลจากสถานการณ๑ (Situational Influences) เป็นการรับรูและความคิดของบุคคลเกี่ยวกับ
สถานการณหรือบริบทที่สามารถเอ้ือหรือขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ รวมถึงการรับรู
เงื่อนไขที่มาสนับสนุนความต๎องการและความราบรื่นสุขสบายของสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติ
พฤติกรรม  

3. พฤติกรรมผลลัพธ๑ (Behavioral Outcome) ประกอบด๎วย 1) ความมุํงมั่นที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรม (Commitment to a Plan of Actions) เป็นกระบวนการคิดรูที่ประกอบด๎วย ความตั้งใจ
ที่จริงจังที่จะกระทําพฤติกรรมซึ่งสอดคลองกับเวลา บุคคล สถานที่โดยอาจทํารํวมกับผู๎อ่ืน รวมทั้งมี
กลยุทธ๑ที่ชัดเจนในการปฏิบัติพฤติกรรมและการให๎แรงเสริมทางบวกในการปฏิบัติ 2) ความจําเป็นอ่ืน
และทางเลือกอ่ืนที่เกิดขึ้น (Immediate Competing Demands and Preferences) เป็นพฤติกรรม
อ่ืนที่เกิดข้ึนทันทีทันใดกํอนที่จะเกิดพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพตามที่วางแผนไว๎และอาจทําให๎บุคคลไม
สามารถปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพตามที่ได๎วางแผนไว๎ และ 3) พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ  
(Health-Promoting Behavior) เป็นตัวบํงชี้โดยตรงตํอผลลัพธ๑ทางสุขภาพ โดยได๎นํามาบูรณาการ
เข๎ากับการใช๎ชีวิตประจําวัน ผลที่ได๎คือ การปรับภาวะสุขภาพ การเพ่ิมความสามารถในการทําหน๎าที่
ของรํางกาย และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกชํวงพัฒนาการ 

การมีส่วนร่วม 
Erwin  (1976) การมีสํวนรํวม หมายถึง กระบวนการให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องใน

การดําเนินงานพัฒนา รํวมคิด ตัดสินใจ แกปัญหาของตนเอง เน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ และความชํานาญของประชาชนในการแก๎ไขปัญหารํวมกับการใช๎วิทยาการที่
เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค๑การ และเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎อง 

ปัจจัยที่เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชน ประกอบด๎วย  
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1.  ปัจจัยด๎านกลไกของรัฐ โดยรัฐต๎องกําหนดที่คํานึงถึงความแตกตํางของวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
สนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง 
รวมทั้งการสร๎างชํองทางในการเข๎ามามีสํวนรํวมของประชาชน  

2.  ปัจจัยด๎านประชาชน จะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ และประสบการณ๑ในการทํางานพัฒนา 
กล๎าตัดสินใจ ริเริ่มกิจกรรม และรับผลประโยชน๑ สมาชิกต๎องรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมหรือเป็นผู๎นํา 
คนในท๎องถิ่นมีโอกาสรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร โดยการมีปฏิสัมพันธ๑กับโลกภายนอก  

3.  ปัจจัยด๎านนักพัฒนา จะต๎องรู๎จักชุมชนในทุก ๆ มิติ มีความรู๎ ความเข๎าใจในกระบวนการ
มีสํวนรํวม ต๎องค๎นหาผู๎นําที่มีศักยภาพ รู๎จักวิธีการรวมกลุํมประชาชน เพ่ือชํวยหาหนทางแก๎ปัญหา 
และสนับสนุนข๎อมูล ความรู๎ตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรที่จําเป็น เพ่ือให๎สามารถดําเนินงานพัฒนาได๎
อยํางเหมาะสม และสอดคล๎องกับสภาพท๎องถิ่น  

อคิน  รพีพัฒน๑ (2527 : 107-111) แบง การมีสํวนรํวมของประชาชนเป็น  4 ลักษณะ คือ 
1.  การมีสํวนรํวมในการค๎นหาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก๎ไขปัญหา 
2.  การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ เลือกแนวทางและการวางแผนพัฒนาเพื่อการแก๎ไขปัญหา              
3.  การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
4.  การมีสํวนรํวมในการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
ความต้องการของผู้สูงอายุ 
Clark and Anderson (1967) ได๎แบํงความต๎องการของผู๎สูงอายุ เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ประเภทที่ 1 ความต๎องการทางด๎านรํางกายของผู๎สูงอายุ ประกอบด๎วย การมีสุขภาพรํางกาย
ที่แข็งแรง สมบูรณ๑  

มีผู๎ชํวยเหลือดูแลอยํางใกล๎ชิด และพยาบาลอยํางใกล๎ชิดเมื่อยามเจ็บปุวย ที่อยูํอาศัยที่สะอาด อากาศ
ดี สิ่งแวดล๎อมดี อาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะตามวัย ได๎รับการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาล
ที่สะดวก รวดเร็ว ทันทํวงทีแบบให๎เปลําจากรัฐ พักผํอน นอนหลับอยํางเพียงพอ บํารุงรักษารํางกาย 
และการออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือปูองกันอุบัติเหตุ 

ประเภทที่ 2 ความต๎องการทางด๎านจิตใจของผู๎สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกาย และ
สังคมจะทําให๎จิตใจของผู๎สูงอายุเปลี่ยนไปด๎วย ผู๎สูงอายุจะปรับจิตใจ และอารมณ๑ไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของรํางกาย และสิ่งแวดล๎อม แตํการแสดงออก จะขึ้นอยูํกับลักษณะของแตํละบุคคล 
การศึกษา ประสบการณ๑ และสิ่งแวดล๎อมในชีวิตของคนคนนั้น 
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กิจกรรมทางกาย 
กิจกรรมทางกาย เป็นการเคลื่อนไหวของรํางกายที่ใช๎กล๎ามเนื้อในการเคลื่อนที่ขยับไปมา ทํา

ให๎ใช๎พลังงานมากกวําขณะพัก ซึ่งการเคลื่อนไหวตําง ๆ จะทําเป็นกิจวัตรประจําวัน และสํงผลตํอ
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยไข๎เจ็บให๎ลดลง อีกท้ังยังสร๎างเสริมสุขภาพให๎ดียิ่งขึ้น 

ลักษณะกิจกรรมทางกาย (World Health Organization, 2014 อ๎างใน สํานักงานสถิติ
แหํงชาติ, 2559) 

กิจกรรมทางกายออกเป็น 4 ระดับ คือ  
1. การดําเนินชีวิตประจําวันที่กระฉับกระเฉง (Active Living) เป็นกิจกรรมที่ใช๎แรงกาย

น๎อยที่สุดออกแรงเบาๆ  
อาจจะตํอเนื่องหรือไมํตํอเนื่องก็ได๎ เชํน การเดิน การลุก-นั่ง 

2.  กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activity for Health) เป็นกิจกรรมที่ต๎องใช๎แรงปานกลาง โดยต๎อง
ออกแรงตํอเนื่องอยํางน๎อย 30 นาท ีเชํน การเดิน-วิ่งอยํางน๎อย 30 นาท ีการข่ีจักรยาน การเต๎นรํา 

3.  การออกกําลังกายเพ่ือสร๎างสมรรถภาพทางกาย (Exercise for Fitness) เป็นกิจกรรม
ระดับปานกลาง ถึงหนัก โดยทํากิจกรรมอยํางน๎อยครั้งละ 20 นาที 3 ครั้งตํอสัปดาห๑ เชํน การยก
น้ําหนัก การวิ่ง 

4.  การฝึกเพ่ือเป็นนักกีฬา (Training for Sports) เป็นกิจกรรมการฝึก โดยใช๎แรงระดับหนัก
มากสําหรับนักกีฬา โดยทําการฝึกทุกวันในหนึ่งสัปดาห๑ 

ผู้สูงอายุ 
บรรลุ ศิริพานิช (2532 : 42) แบํงผู๎สูงอายุและภาวะสุขภาพเป็น 3 กลุํมดังนี้ 
1. กลุํมผู๎สูงอายุระดับต๎น (The Young Old) เป็นผู๎มีอายุ 60 – 70 ป มีการเปลี่ยนแปลง

สภาวะทางกายภาพ 
และสรีระวิทยาเปลี่ยนแปลงไปไมมาก สามารถชํวยตนเองได๎เป็นสํวนใหญํ และเพ่ิมผํานวัยที่มี
ประสบการณ๑มา จึงควรนําผู๎สูงอายุกลุํมนี้ไปชํวยงานสร๎างสรรค๑ตํอวิชาการ และดูแลผู๎สูงอายุวัยอ่ืน 

2. ผู๎สูงอายุระดับกลาง (The Middle Old) เป็นผู๎มีอายุ 71 – 80 ป มีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะทางกายภาพ  

และสรีระวิทยาสํวนใหญํไปแล๎ว มีความบกพรํองในการดูแลตนเอง เริ่มมีความจําเป็นหรือต๎องการการ
ดูแลจากบุคคลอื่นในสํวนที่พรํองไป 

3.  กลุํมผู๎สูงอายุระดับปลาย (The Old Old) เป็นผู๎มีอายุ 81 ปีขึ้นไปมีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะทางกายภาพ และสรีระวิทยาไปอยํางเห็นได๎ชัดเจนมีความพรองในการดูแลตนเอง จําเป็น
ต๎องการการดูแลจากบุคคลอื่นในสํวนที่พรํองไป  
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กรอบกระบวนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช๎วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยํางมีสํวนรํวม (PAR:Participatory Action 

Research) โดยประยุกต๑ Pender’ s Health Promotion Model มาใช๎เป็นกรอบกระบวนการวิจัย 
ดังภาพที่ 1 

 

 
 

                                    ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจัย  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. เชิงนโยบาย 
เทศบาลตําบลทําผาสามารถนําองค๑ความรู๎ที่ได๎จากการวิจัยนําไปใช๎ในการถํายทอดให๎

เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตํอไป 
2. เชิงวิชาการ / การศึกษา 

2.1  เกิดเครือขํายการเรียนรู๎ เพ่ือรํวมสร๎างชุมชนท๎องถิ่นนําอยูํ 
   2.2  เกิดนักวิจัยของชุมชนทําผา 
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   2.3  นําเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ประกอบด๎วย กลุํมผู๎สูงอายุ ได๎แกํ ผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยูํหมูํบ๎าน
บ๎านศาลาเม็งในเขตเทศบาลตําบลทําผา และกลุํมหนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ ผู๎นําชุมชน เจ๎าหน๎าที่
เทศบาลตําบลทําผา เจ๎าหน๎าที่สถานบริการสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.)                 
 กลุํมตัวอยําง ประกอบด๎วย กลุํมผู๎สูงอายุ ได๎แกํ ตัวแทนผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยูํ
หมูํบ๎านบ๎านศาลาเม็งในเขตเทศบาลตําบลทําผา จํานวน 30 คน และกลุํมหนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ 
ตัวแทนผู๎นําชุมชน เจ๎าหน๎าที่เทศบาลตําบลทําผา เจ๎าหน๎าที่สถานบริการสุขภาพ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) จํานวน 10 คน                  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลมีดังนี้ 
 1.  การสังเกต (Observation) ทั้งแบบมีสํวนรํวม และแบบไมํมีสํวนรํวม  
 2.  การสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎าง 
 3.  การสนทนากลุํม (Focus Group Discussion) เป็นการสนทนาที่แสดงความคิดเห็นของ
กลุํมผู๎สูงอายุในแตํละในประเด็น 
 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

ผู๎วิจัยได๎ตรวจสอบ และวิเคราะห๑ข๎อมูลเบื้องต๎นไปพร๎อมๆ กับการเก็บข๎อมูลทุกระยะ โดย  
ใช๎การใช๎แผนที่ความคิด (Mind Map) ชํวยในการจัดเก็บประเด็นตําง ๆ จากการสัมภาษณ๑เชิงลึก
สนทนากลุํมทุกครั้ง และได๎นําข๎อมูลที่รวบรวมได๎มาจัดระบบข๎อมูล แยกประเภทข๎อมูลเป็นหมวดหมูํ
ตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย และขอบเขตที่ศึกษา จากนั้นประมวลข๎อมูลทุกประเภทเข๎าด๎วยกัน เพ่ือ
ใช๎ประกอบในการตีความ และสังเคราะห๑เป็นภาพรวมแล๎วนํามาอธิบายปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้น
ตามลําดับ 

สําหรับผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั้งหมด ผู๎วิจัยได๎นําเสนอเป็นแผนที่ความคิด และภาพถําย
ประกอบคําอธิบาย 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 บริบทชุมชน สถานการณ์ ปัญหาของผู้สูงอายุหมู่บ้านศาลาเม็งในเขตเทศบาล
ต าบลท่าผา  

ผลการวิจัยพบวํา บริบทเทศบาลตําบลทําผา มีประชากรทั้งสิ้น 5,818 คน แบํงเป็นชาย 
2,793 คน หญิง 3,025 คน ลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมือง เนื่องจากพ้ืนที่อยูํใกล๎อําเภอเมืองลําปาง โดย
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หํางจากตัวจังหวัดเพียง 15 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ จํานวนหมูํบ๎าน ทั้งหมด 8 หมูํบ๎าน 
ได๎แกํ บ๎านนางแตน บ๎านใหมํ  บ๎านสบปุง  บ๎านนาเวียง บ๎านทําช๎าง  บ๎านศาลาหม๎อ บ๎านศาลาบัวบก 
และบ๎านศาลาเม็ง มีการรวมกลุํมอาชีพ 22 กลุํม กระจายตามหมูํบ๎านตําง ๆ  

บ๎านศาลาเม็ง มีประชากรที่อาศัยในพ้ืนที่มีจํานวน ประชากรทั้งสิ้น 775 คน แบํงเป็นเพศ
ชายจํานวน 340 คน เพศหญิงจํานวน 435 คน สภาพสังคมของชุมชนศาลาเม็ง เกือบจะเป็นสังคม
เมือง การรํวมมือกันพัฒนาทํากิจรรมตําง ๆ จึงมีไมํมาก โดยมีการรวมกลุํมอาชีพเลี้ยงไกํเทํานั้น สํวน
ใหญํประกอบอาชีพเป็นลูกจ๎างโรงงานเซรามิค ซึ่งมีจํานวนประมาณ 50 โรงงาน เป็นหมูํบ๎าน
ทํองเที่ยว OTOP (หมูํบ๎านเซรามิค) มีบางสํวนทําเกษตรกรรมปลูกผักสวนครัวริมฝั่งแมํน้ําวัง 
เนื่องจากภูมิประเทศเป็นที่ราบลุํม มีแมํน้ําวังไหลผํานตลอดแนวเขต บริเวณหมูํบ๎านศาลาเม็งมีเผําชาว
เม็งอาศัยอยูํกํอน ตํอมาคนไทยอพยพจากเมืองเชียงแสนอพยพมาสร๎างหมูํบ๎านและเรียกชื่อหมูํบ๎าน
ตามเผําชาวเม็งวํา “บ๎านศาลาเม็ง”เป็นชุมชนวัฒนธรรมเดิม คนในชุมชนชอบเข๎าวัด ทําบุญ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมผู๎สูงอายุ 

สถานการณ๑ของผู๎สูงอายุ พบวํา ผู๎สูงอายุในตําบลทําผาทั้งหมดจํานวน 1,151 คน เฉพาะใน
หมูํบ๎านศาลาเม็ง มีจํานวน 187 คน ซึ่งในปี 2559 มีจํานวน 164 คน เพ่ิมขึ้น 23 คน และมีแนวโน๎ม
จะเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี กลุํมผู๎สูงอายุสํวนใหญํไมํมีปัญหาด๎านการเงิน เนื่องจากมียังทํางานหาเลี้ยงตัวเองได๎ 
บางคนไมํทํางานแตํลูกนําหลานมาให๎เลี้ยง ปัญหาการเจ็บปุวยยังไมํคํอยปรากฏเป็นปัญหาใหญํของ
ชุมชนมากนัก ซึ่งการเจ็บปุวยสํวนใหญํของผู๎สูงอายุที่พบ ได๎แกํ โรคไมํติดตํอเรื้อรัง เชํน โรคเบาหวาน 
โรคความดัน โรคไขมันในเส๎นเลือด ซึ่งภาวการณ๑เกิดโรคมาจากการบริโภคที่ไมํถูกต๎อง ความเครียด 
รวมถึงการขาดการออกกําลังกาย 

ปัญหาของผู๎สูงอายุ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการไมํมีเวลาที่จะมารํวมทํากิจกรรมที่ทางเทศบาล
ทําผาจัดขึน้ เนื่องจากยังสามารถประกอบอาชีพได๎แม๎จะมีอายุมากก็ตาม ประกอบกับบางคนเป็นคุณ
ตาคุณยายที่ดูแลเลี้ยงดู และรับสํงหลานเล็ก ๆ ไปโรงเรียน จึงไมํคํอยจะมีการรวมกลุํมกัน จะพบปะ
กันที่วัดเพื่อไปทําบุญทางศาสนา หรืองานประเพณี วัฒนธรรมเทํานั้น การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการ
ออกกําลังกายจึงเป็นลักษณะตําง ๆ คนตํางทําท่ีบ๎านตนเอง  
 ตอนที่ 2 การประเมินความต้องการของผู้สูงอายุหมู่บ้านศาลาเม็งในเขตเทศบาลต าบล
ท่าผา 
   ประเด็นสุขภาพ ผู๎สูงอายุสํวนใหญํมีปัญหาสุขภาพ ได๎แกํ การปวดตามอวัยวะตําง ๆ เชํน 
ปวดไหลํ ปวดสะบัก ปวดหลัง ปวดคอ ปวดเขํา นิ้วล็อค รวมทั้งเวลาลุกข้ึนยืนมักมีอาการเวียนศีรษะ  
   ประเด็นกิจกรรม ลักษณะผู๎สูงอายุเป็นคนสนุกสนาน ชอบแสดงออก กิจกรรมมีความ
ต๎องการทีจ่ะเคลื่อนไหวรํางกาย เพื่อให๎อวัยวะตําง ๆ ของรํางกายได๎มีการขยับ โดยไมํใชํการออกกําลัง
กาย แตํจะใช๎เป็นกิจกรรมทางกาย เชํน การฟูอนเล็บ การรํากลองยาว รําวง รําไทเก๏ก และสิ่งที่



 
 738 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ต๎องการสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ๑ที่ใช๎ประกอบการทํากิจกรรม เชํน เล็บที่จะใช๎ในการฟูอน เสื้อผ๎า 
ผ๎าขาวม๎า รวมถึงเพลงที่ใช๎ประกอบการทํากิจกรรม  
  ประเด็นการรวมกลุํม ผู๎สูงอายุมีความต๎องการที่จะทํากิจกรรมรํวมกัน แตํไมํสามารถ
รวมกลุํมได๎เนื่องจากขาดผู๎นํา รวมถึงวันเวลาในการทํากิจกรรมรํวมกัน เพราะการจะรวมกลุํมกันได๎ 
สํวนใหญํจะเป็นวันรับเบี้ยยังชีพซึ่งพบกันเดือนละครั้ง หรือวันผู๎สูงอายุซึ่งพบกันปีละครั้ง 
 ตอนที่ 3 การประเมินการสนับสนุนจากภาครัฐของเทศบาลต าบลท่าผา 

เทศบาลทําผา ได๎กําหนดประเด็นยุทธศาสตร๑การสํงเสริมสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ มีความอยูํ
ดีมีสุข โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส สํงเสริมการ
กีฬา รวมถึงการให๎บริการปูองกันและสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีประเด็นตําง ๆ ดังนี้ 
 ประเด็นภาวะสุขภาพ การพัฒนาด๎านสาธารณสุข โดยมีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจในการดูแลตนเอง และการตรวจสุขภาพเบื้องต๎นอยํางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะ
ผู๎สูงอายุที่มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปี รณรงค๑ให๎มีการออกกําลังกาย แนะนําพฤติกรรมการบริโภคท่ี
ถูกต๎อง และอาหารสะอาดเพ่ือปูองกันโรคติดตํอในแตํละปียังมีการจัดทําแผนงานด๎านสุขภาพ จัด
สวัสดิการ อุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา ผู๎ติดเชื้อเอดส๑ ผู๎พิการ เมื่อคนในชุมชนเกิดการเจ็บปุวย มีสถานี
อนามัยให๎สามารถรองรับผู๎เจ็บปุวยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 ประเด็นวิชาการ ทางเทศบาลตําบลทําผาได๎รํวมกับผู๎เชี่ยวชาญจากสหวิชาในการให๎ความรู๎ 
คําแนะนําแกํประชาชน ในด๎านสุขภาวะของประชาชนให๎ครอบคลุมทั้งมิติกาย จิต สังคม และปัญญา 
รวมถึงการสํงเสริมขีดความสามารถให๎คนจนสามารถพ่ึงตนเองได๎ และเทศบาลทําผายังทํางานรํวมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) เพ่ือสื่อขําวสารสาธารณสุขระหวํางเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐ
และคนในชุมชนหมูํบ๎านศาลาเม็งในการสํงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปูองกันโรค โดยให๎คําแนะนํา 
ถํายทอดความรู๎แกํเพ่ือนบ๎านและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว แกนนําชุมชนในเรื่องตํางๆ 
เกี่ยวกับการสร๎างเสริมสุขภาพพลานามัยให๎แข็งแรง และเกิดการเจ็บปุวยน๎อยที่สุด  รวมทั้งมีเอกสาร
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร และการประชาสัมพันธ๑จากภาครัฐ เชํน โครงการอบรมให๎ความรู๎และสํงเสริม
สุขภาพผู๎สูงอายุให๎มีสุขภาพดี โครงการให๎ความรู๎เรื่องการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายของผู๎สูงอายุ 
โครงการความรู๎เรื่องการออกกําลังกายและการบริโภคอาหาร เป็นต๎น 
 ประเด็นกิจกรรม ได๎มีการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับสภาพรํางกาย อารมณ๑ และสังคมที่
เปลี่ยนไปของผู๎สูงอายุ กิจกรรมการออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพกาย กิจกรรมสร๎างความสัมพันธ๑
กับครอบครัว สังคม กิจกรรมสร๎างความรู๎สึกการมีคุณคําในตนเอง กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี 
วัฒนธรรม เชํน โครงการแก๎ปัญหาผู๎สูงอายุติดบ๎าน โครงการอบรมการทําดอกไม๎ด๎วยกระดาษ 
โครงการฝึกสมาธิเข๎าถึงธรรมะของผู๎สูงอายุ เป็นต๎น 
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  ประเด็นการบริหารจัดการ ทางเทศบาลทําผาได๎จัดทํางบประมาณ วัสดุ อุปกรณ๑ และกําหนด
ชํวงระยะเวลาในการจัดทําโครงการสําหรับผู๎สูงอายุบรรจุเป็นแผนตลอดทั้งปีของเทศบาลตําบลทําผา 
เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ๎มครองพิทักษ๑สิทธิผู๎ สูงอายุ รวมทั้งการ
พัฒนารูปแบบงานด๎านสวัสดิการสังคมให๎ครอบคลุมและตอบสนองตํอสภาพการณ๑ทางสังคม การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างความม่ันคงในการดํารงชีวิตของผู๎สูงอายุ 

ตอนที่ 4  การหาช่องว่างระหว่างความต้องการกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุกับการ
สนับสนุนของภาครัฐ 

ประเด็นด๎านกิจกรรมทางกาย หนํวยงานภาครัฐสนับสนุนคําแนะนําการออกกําลังกาย และ
การออกกําลังกายทุกสํวนของรํายกาย แตํประเด็นความต๎องการออกกําลังกายโดยใช๎กิจกรรมทางกาย 
เพ่ือให๎รํางกายได๎เคลื่อนไหวเชํนกัน โดยมีการเคลื่อนไหวแขน ขา และการทรงตัว 
 ประเด็นด๎านการสืบสานวัฒนธรรม ผู๎สูงอายุต๎องการทํากิจกรรมทางกายในสืบสานวัฒนธรรม
เดิมของบ๎านศาลาเม็ง โดยการฟูอนเล็บ เนื่องจากผู๎สูงอายุบ๎านศาลาเม็งเป็นชํางฟูอน ในอดีตหมูํบ๎าน
ศาลาเม็งมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการฟูอนเล็บ การตีกลองสะบัดชัย และการรําวงสําหรับผู๎สูงอายุที่ ชอบ
ความสนุกสนาน ซึ่งตรงกับประเด็นยุทธศาสตร๑ของเทศบาลทําผาในการสํงเสริมความมั่นคงทาง
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนาสํงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ประเด็นด๎านการรวมกลุํม บ๎านศาลาเม็งมีการรํวมกลุํมอาชีพเลี้ยงไกํเพียงกลุํมเดียว ผู๎สูงอายุ
มีความต๎องการที่จะรวมกลุํมกัน เพ่ือทํากิจกรรมรํวมกันของกลุํมผู๎สูงอายุ โดยเริ่มจากกิจกรรมสําหรับ
สํงเสริมสุขภาพกาย ใจ และอารมณ๑ เป็นลําดับแรกกํอน โดยกิจกรรมทางกายแบํงเป็น กลุํมรําวง และ
ฟูอนเล็บ ซึ่งพันธกิจของเทศบาลทํามีการสนับสนุนและอุดหนุนกลุํมตําง ๆ ไมํวําจะเป็นด๎านอาชีพ 
ด๎านสุขภาพ เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุในชุมชนได๎มีสํวนรํวม 
 ตอนที่ 5 การวางแผนเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทางกาย 
  ประเด็นทํารํา จัดทําเป็นคูํมือการฟูอนเล็บ ประกอบด๎วย ทําจีบลงหลัง สะบัดไหว๎ บังสุริยา 
บิดบัวบาน จีบขวาชัก จีบซ๎ายชัก พายเรือ สอดสร๎อยมาลา และทําบัวชูฝัก และคูํมือการรําวง 
ประกอบด๎วย ทําชักแปูงผัดหน๎า ออฟบิท คาลิปโซํ สอดสร๎อยมาลามือบน และทําสอดสร๎อยมาลามือ
ลําง  
  ประเด็นประโยชน๑ตํอสุขภาพของผู๎สูงอายุที่จะได๎รับจากกิจกรรมทางกายประกอบด๎วย การ
บริหารกล๎ามเนื้อ การทรงตัว และการบริหารข๎อตํอ โดยการจัดกิจกรรมการให๎ความรู๎กับผู๎สูงอายุ 
บรรยายโดยนักกายภาพ แจกคูํมือ แผํนพับ กิจกรรมการสาธิต โดยตัวแทนชํางฟูอน และสาวรําวง
ผู๎สูงอายุ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ผู๎สูงอายุทุกคน การปฏิบัติกิจกรรมตามตารางซ๎อม และตาราง
กิจกรรมงานแสดง  
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 ตอนที่ 6 การจัดท ากระบวนการหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทาง
กายแบบมีส่วนร่วม 
 กลุํมรําวง การถํายรูปต๎นแบบ เพ่ือการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑เชิญชวนกลุํมอ่ืน ๆ มา
เคลื่อนไหวรํางกายด๎วยการรําวง จัดให๎มีการรําวงกันในวันรับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ และจะกําหนดวัน
ซ๎อมสัปดาห๑ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที จัดเป็นรูปแบบการแสดงของกลุํมผู๎สูงอายุบ๎านศาลาเม็ง เพ่ือ
แสดงในวันผู๎สูงอายุ และงานประเพณีรื่นเริงของบ๎านศาลาเม็ง และไปรํวมงานรื่นเริงของหมูํบ๎านอ่ืน ๆ 
และกลุํมฟูอนเล็บ การถํายทอดสูํเยาวชนองค๑ความรู๎การฟูอนเล็บสูํเยาวชน การถํายรูปต๎นแบบ เพ่ือ
ใช๎ในการสอนรํา รับแสดงงานตําง ๆ และกําหนดวันซ๎อมสัปดาห๑ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวํา ความต๎องการของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทําผา จังหวัดลําปาง มี
ความต๎องการรวมกลุํมผู๎สูงอายุ นอกจากนั้นยังมีความต๎องการที่จะทํากิจกรรมเคลื่อนไหวรํางกาย 
เพ่ือให๎อวัยวะตําง ๆ ของรํางกายได๎มีการขยับ โดยไมํใชํการออกกําลังกาย แตํจะใช๎เป็นกิจกรรมทาง
กายรํวมกัน ผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของนรินทร๑ หมื่นแสนและสุชาดา ไกรพิบูลย๑ (2557) 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของชุมชนในการสร๎างเสริมสุขภาพของผู๎สูงอายุหมูํบ๎านทุํงหลุก อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวํา ผู๎สูงอายุต๎องการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ไมํมีโรคภัยไข๎เจ็บ 
มีสถานที่ออกกําลังกาย และทํากิจกรรมรํวมกัน รวมทั้งมีความต๎องการความเอาใจใสํจากครอบครัว
และคนใกล๎ชิด ตลอดจนหนํวยงานที่ดูแลเรื่องของสุขภาพ และสอดคล๎องตามแนวคิดของClark and 
Anderson (1967) ที่กลําววํา ความต๎องการของผู๎สูงอายุ ประกอบด๎วยความต๎องการทางด๎านรํางกาย 
ได๎แกํ ต๎องการมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง สมบูรณ๑ มีผู๎ชํวยเหลือดูแลอยํางใกล๎ชิดทั้งยามปกติ และ
ยามเจ็บปุวย ที่อยูํอาศัยที่สะอาด อากาศดี สิ่งแวดล๎อมดี อาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะตามวัย ได๎รับ
การตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ว ทันทํวงที  ต๎องการได๎รับบริการ
รักษาพยาบาลแบบให๎เปลําจากรัฐ ความต๎องการได๎พักผํอน นอนหลับอยํางเพียงพอ การบํารุงรักษา
รํางกาย และการออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือปูองกันอุบัติเหตุ และความ
ต๎องการทางด๎านจิตใจ ผู๎สูงอายุสํวนใหญํ จะมีการปรับปรุง และพัฒนาจิตใจของตัวเอง ให๎เป็นไป
ในทางท่ีดีงามมากข้ึน สามารถควบคุมจิตใจได๎ดีกวําหนุํมสาว ดังนั้น เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ความสุขุม
เยือกเย็น จะมีมากขึ้นด๎วย แตํการแสดงออก จะขึ้นอยูํกับลักษณะของแตํละบุคคล การศึกษา 
ประสบการณ๑ และสิ่งแวดล๎อมในชีวิตของคนคนนั้น ในทํานองเดียวกันกับแนวคิดการสํงเสริมสุขภาพ
ของ Pender (1975) ที่กลําวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติของบุคคลใน
การปูองกันโรค การปูองกันสุขภาพ เป็นมโนทัศน๑ทางสุขภาพเชิงลบเพราะพฤติกรรมสํวนใหญํจะเป็น
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การหลีกเลี่ยง แตํการยกระดับสุขภาพ หรือมีความเป็นอยูํที่ดีนั้นบุคคลต๎องได๎รับการสํงเสริมให๎มี
พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพซึ่งเป็นมโนทัศน๑เชิงบวก  
 สําหรับประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการสํงเสริมสุขภาพแบบมีสํวนรํวมด๎วยกิจกรรมทางกาย
ของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทําผา จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวํา ผู๎สูงอายุ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) ผู๎นําชุมชน ได๎มีสํวนรํวมในการมีการวางแผน และจัดทํา
กระบวนการรํวมกันเพ่ือหาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุด๎วยกิจกรรมทางกาย โดยผํานการ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือค๎นหาปัญหาสุขภาพของผู๎สูงอายุ ตลอดจนความต๎องการของ
ผู๎สูงอายุในการดูแลสุขภาพของตนเอง แล๎วนํามาประเมินเพ่ือวางแผนหาแนวทาง และนํามาจัดทํา
เป็นกระบวนการปฏิบัติ ประกอบด๎วย กิจกรรมการให๎ความรู๎ กิจกรรมการสาธิต และกิจกรรมการฝึก
ปฏิบัติ ผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของบัวหลวง  ใจดี และพุฒิพงศ๑  สัตยวงศ๑ทิพย๑ (2558) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมผู๎สูงอายุโดยการมีสํวนรํวม
ของชุมชนตําบลหนองตะไก๎ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยพบวํา กระบวนการพัฒนา
กิจกรรมการเสริมสร๎างสุขภาพโดยการมีสํวนรํวมกันโดยการเสริมสร๎างพลังอํานาจ 4 ขั้นตอน คือการ
ค๎นหาความจริง การวางแผน การปฏิบัติการ และการคงสภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่ชํวย
เพ่ิมศักยภาพของบุคคล กลุํมคน องค๑กร หรือชุมชนให๎มองเห็นปัญหาของตนเองได๎ โดยผํานการ
สนทนา สะท๎อนความคิด และการปฏิบัติรํวมกัน ซึ่งการมีสํวนรํวมที่แท๎จริงจะนําไปสูํการเสริมสร๎าง
พลังอํานาจ สอดคล๎องกันแนวคิดของ Erwin (1976) ที่กลําววํา กระบวนการให๎ประชาชนเขมามีสํวน
เกี่ยวข๎องในการดําเนินงานพัฒนา รํวมคิด ตัดสินใจ แกปัญหาของตนเอง เน๎นการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ และความชํานาญของประชาชนในการแก๎ไขปัญหารํวมกับการ
ใช๎วิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค๑การ และเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง 
และยังสอดคล๎องกับแนวคิดของอคิน  รพีพัฒน๑ (2527) ที่กลําววํา การมีสํวนรํวม ประกอบด๎วย การ
ค๎นหาสาเหตุตลอดจนแนวทางแก๎ไขปัญหารํวมกัน การรํวมกันตัดสินใจ เลือกแนวทางและการ
วางแผนพัฒนา เพ่ือการแก๎ไขปัญหารํวมกัน การรํวมกันปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
และการประเมินผลกิจกรรมรํวมกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎ในการศึกษา 
 1.1 จากข๎อค๎นดังกลําวพบวํา ผู๎สูงอายุมีความต๎องการด๎านคําแนะนํา ความรู๎ในการดูแล
สุขภาพ และใช๎กิจกรรมทางกายโดยการฟูอนเล็บและรําวงเพ่ือการออกกําลังกาย จะเห็นได๎วําการ
รวมกลุํมทํากิจกรรมของผู๎สูงอายุจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสํงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีจะให๎ความ
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รํวมมือในการทํากิจกรรม ดังนั้นการจะให๎กลุํมผู๎สูงอายุเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ควรพิจารณาเกี่ยวกับ
ประเด็นการอนุรักษ๑วัฒนธรรม ประเพณี เป็นหลัก  
 1.2 การที่ผู๎สูงอายุจะสามารถรวมกลุํมกันได๎อยํางยั่งยืน จําเป็นต๎องมีผู๎นําที่มีจิตอาสาเป็น
แกนนําในการขับเคลื่อนกิจกรรม เชํน ผู๎สูงอายุที่เป็นข๎าราชการบํานาญ จะได๎รับการยอมรับจากกลุํม
เนื่องจากเป็นผู๎มีความรู๎ รวมถึงสามารถทุํมเทเวลาให๎กับกลุํมได๎อยํางเต็มที เพราะไมํต๎องใช๎เวลาในการ
ประกอบอาชีพเพ่ือหารายได๎ 
  2.  ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
 2.1 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสํงเสริมสุขภาพด๎วยกิจกรรมทางกาย 
ดังนั้นการวิจัยครั้งตํอไปผู๎วิจัยควรศึกษาการสํงเสริมสุขภาพในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ือให๎ครอบคลุมการมี
สุขภาพที่ดีทั้งทางรํางกาย จิตใจ และอารมณ๑ของผู๎สูงอายุ  
  2.2 ผู๎วิจัยคนอื่นๆ อาจนําเอาวิธีวิจัยนี้ไปศึกษากับเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือสํงเสริมสุขภาพของ
ผู๎สูงอายุตํอไป      
 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนี้ได๎รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน กองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได๎รับความอนุเคราะห๑ในการให๎ข๎อมูลจากกลุํ มผู๎สูงอายุ
บ๎านศาลาเม็ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  ทําให๎งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดี คณะผู๎วิจัย
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาความต๎องการการดูแลสุขภาพด๎วยการออกกําลังกายของ
ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น จังหวัดแพรํ และเพ่ือหาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพแบบมีสํวน
รํวมด๎วยการออกกําลังกายของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น จังหวัดแพรํ ข๎อมูลที่นํามาศึกษา
ครั้งนี้ได๎มาจากการสังเกตทั้งแบบมีสํวนรํวม และแบบไมํมีสํวนรํวม การสัมภาษณ๑เชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร๎าง และการสนทนากลุํมจากแหลํงข๎อมูล 2 กลุํมได๎แกํ ตัวแทนกลุํมผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลวังชิ้น จํานวน 30 คน และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการดูแลกลุํมผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวัง
ชิ้น จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวํา ผู๎สูงอายุต๎องการกิจกรรมที่สํงเสริมการดูแลสุขภาพกายด๎วย
กิจกรรมการออกกําลังกาย โดยการใช๎อุปกรณ๑ที่ประดิษฐ๑ขึ้นเองจากวัสดุท๎องถิ่นที่หางําย แนวทางการ
สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุด๎วยการออกกําลังกาย โดยรํวมกันวางแผนและจัดทํากระบวนการกิจกรรม
การให๎ความรู๎ กิจกรรมการสาธิต และกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ    
ค าส าคัญ: การสํงเสริมสุขภาพ  การมีสํวนรํวม  การออกกําลังกาย  ผู๎สูงอายุ 
 

Abstract 
 The objectives of the research were to study health care needs of exercise 
for the elderly in Wangchin Municipality Phrae Province and to find an approach to 
elderly health promotion by participation process with exercise in Wangchin 
Municipality Phrae Province. The data from this study were derived from both 
participant observation and non-participant semi-structured interviews group 
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discussions were conducted from two sources such as 30 representatives of the 
elderly in Wangchin Municipality and 10 people involved in caring for the elderly in 
Wangchin Municipality area. The findings revealed that the elderly needs activities 
that promote physical health care with exercise by making fitness equipment from 
locally crafted materials that are easy to find by themselves. An approach to elderly 
health promotion with exercise by participation planning and making educate 
activities, demo activities and practice activities. 
Keywords:   Elderly Health Promotion, Participation, Exercise, Elderly 
 
 
บทน า 

ประเทศไทยเริ่มเข๎าสูํ “สังคมสูงอายุ” (Aged Society) ตั้งแตํปี พ.ศ. 2548 ราวปี พ.ศ. 
2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอยํางสมบูรณ๑” (Complete Aged Society) และราว
ปี พ.ศ. 2578 เมื่อประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นถึงร๎อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดจะกลายเป็น “สังคม
สูงอายุระดับสุดยอด” (Super Aged Society) (วรรณลักษณ๑ เมียนเกิด, 2559) รัฐบาลให๎
ความสําคัญตํอผู๎สูงอายุมานาน มีการวางแผนนโยบายผู๎สูงอายุแหํงชาติระยะยาว ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความกังวลของสังคมตํอคําใช๎จํายทางสุขภาพที่สูงขึ้นของผู๎สูงอายุ ดังตัวอยํางที่มีมาแล๎วในประเทศ
แทบตะวันตก โดยที่ระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าของประเทศไทยมีหน๎าที่ในการสํงเสริม ปูองกัน 
รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู๎สูงอายุจึงกลายเป็นกลุํมประชากรเปูาหมายเนื่องจากความเจ็บปุวย
เรื้อรังที่มักเกิดในผู๎สูงอายุสามารถปูองกันไมํให๎ลุกลามได๎และสามารถเห็นผลลัพธ๑ของการดูแลได๎
ชัดเจน ในแงํของภาระด๎านคําใช๎จํายด๎านสุขภาพจึงหมายถึงการประหยัดงบประมาณการ
รักษาพยาบาลของชาติลงได๎บางสํวน 

การที่มนุษย๑มีอายุยืนยาวขึ้นสาเหตุจากความก๎าวหน๎าทางการแพทย๑ สํงผลให๎อายุขัยเฉลี่ย
ของเพศหญิงประมาณ 81 ปี และเพศชายประมาณ 79 ปี และมีแนวโน๎มที่อายุขัยเฉลี่ยจะสูงขึ้นอีก 
นั่นหมายความวําบุคคลจะต๎องใช๎ชีวิตอยูํกับรํางกายที่ถดถอยตามธรรมชาติเป็นเวลาที่ยาวนานขึ้น 
รวมทั้งจะเพ่ิมความเสี่ยงตํอโรคตํางๆ และมีความพิการหรือการที่ไมํสามารถชํวยเหลือตนเองจะเพ่ิม
สูงขึ้นด๎วย และปัญหาสําคัญที่ต๎องเกิดกับผู๎สูงอายุเกือบทุกคนคือ ปัญหาด๎านสุขภาพทั้ งทางกายและ
จิตใจ ซึ่งเป็นผลจากรํางกายเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลง รํวมกับการเผชิญปัญหาและภาวะ
เสี่ยงตําง ๆ เป็นเวลานาน อาทิ การสัมผัสกับอากาศที่มีการปนเปื้อนของสารพิษตําง ๆ หรือมี
พฤติกรรมเสี่ยงบางอยําง เชํน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา บริโภคอาหารที่ไมํเหมาะสม รวมถึงละเลยการออก
กําลังกาย ตลอดจนอวัยวะทุกสํวนของรํางกายถูกใช๎งานลดลง ความคลํองตัวของอวัยวะที่ใช๎ในการ
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เคลื่อนไหวลดลง สํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของอวัยวะในระบบตําง ๆ ได๎งํายขึ้น  เชํน 
เกิดโรคปวดข๎อ โรคข๎อเสื่อม โรคกระดูกผุ โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการเสื่อมสมรรถภาพของ
ปอด โรคหลอดเลือดสมองและโรคความดันโลหิตสูง  

การออกกําลังกายมีประโยชน๑ตํอรํางกายมากมาย แตํปัจจุบันพบวําประชาชนมีความสนใจ
เป็นสํวนน๎อย จากการสํารวจประชากร พ.ศ. 2558 พบวํา ในกลุํมผู๎สูงอายุมีการออกกําลังกายเพียง
ร๎อยละ 9.9 (สํานักงานสถิติแหํงชาติ, 2559) ในความเป็นจริงแล๎วการออกกําลังกายไมํใชํสิ่งต๎องห๎าม
สําหรับผู๎สูงอายุ ผู๎สูงอายุยังคงสามารถออกกําลังกายได๎ ถ๎าเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพของ
ตนเอง และปรับความหนักเบาในการออกกําลังกายแตํละครั้ง เพื่อชะลอความเสื่อมของรํางกาย แก๎ไข
ความบกพรํองในการเคลื่อนไหวและเพ่ิมความแข็งแรงของรํายกาย รูปแบบการออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพสําหรับผู๎สูงอายุ ได๎แกํ การเดิน หรือวิ่งช๎า ๆ (เหยาะ) กายบริหาร วํายน้ํา เดินในน้ํา ขี่จักรยาน 
รํามวยจีน โยคะ (ศูนย๑อนามัยที่ 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) 

เทศบาลตําบลวังชิ้น ประกอบด๎วย หมูํที่ 1 บ๎านใหมํ หมูํที่ 7 บ๎านนาเวียง  หมูํที่ 8 บ๎านนา
ใหมํ และหมูํที่ 10 บ๎านใหมํกลาง มีประชากรทั้งหมด 3,189 คน ร๎อยละ 79 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เป็นผู๎สูงอายุจํานวน 687 คน (เทศบาลตําบลวังชิ้น, 2560)  จากการลงพ้ืนที่พบโรงเรียน
สูงอายุ 1 แหํง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือสํงเสริมกลุํมของผู๎สูงอายุ
ในการทํากิจกรรมรํวมกัน และเพ่ือให๎ผู๎สูงอายุได๎รับความรู๎อยํางตํอเนื่องในการดูแลสุขภาพกายและ
จิตใจ แตํพบวํามีจํานวนผู๎สูงอายุเพียงร๎อยละ 10 เข๎ารํวมกิจกรรมของโรงเรียนผู๎สูงอายุ ทําให๎ผู๎สูงอายุ
ที่ไมํเข๎ารํวมกิจกรรมมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาดูแลสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นคณะผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาความต๎องการการดูแลสุขภาพด๎วยการออกกําลังกายและหาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพแบบมี
สํวนรํวมด๎วยการออกกําลังกายของผู๎สูงอายุในเขตตําบลวังชิ้น จังหวัดแพรํ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาความต๎องการการดูแลสุขภาพด๎วยการออกกําลังกายของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลวังชิ้น จังหวัดแพรํ 

2.  เพ่ือหาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพแบบมีสํวนรํวมด๎วยการออกกําลังกายของผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลวังชิ้น จังหวัดแพรํ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ขอบเขตด๎านเนื้อหา ได๎แกํ ความต๎องการของผู๎สูงอายุ การสนับสนุนจากภาครัฐตามสิทธิ
ผู๎สูงอายุ การสํงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย และการมีสํวนรํวม 
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2. ขอบเขตด๎านประชากร ได๎แกํ ผู๎สูงอายุ  ผู๎นําชุมชน เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลตําบลวังชิ้น 
เจ๎าหน๎าที่สถานบริการสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) 

3. ขอบเขตด๎านพื้นที่ที่ศึกษา ได๎แกํ เทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพรํ 
4. ขอบเขตด๎านระยะเวลาที่ศึกษา ได๎แกํ ระหวําง 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 

 
แนวคิด และทฤษฏี   

การส่งเสริมสุขภาพ   
Pender, Murdaugh, & Parsons (2006) ได๎กลําวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอกระบวนการ

ตัดสินใจและการปฏิบัติของปัจเจกบุคคลในการปูองกันโรค ประกอบด๎วย  
1.  ลักษณะเฉพาะ และประสบการณของบุคคล (Individual Characteristics and 

Experiences) ประกอบด๎วย 1) พฤติกรรมที่เกี่ยวข๎อง (Prior Related Behavior) เป็นความบํอย
ของการปฏิบัติ โดยพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติในอดีตมีอิทธิพลโดยตรงตํอการปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพ เนื่องจากพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติมานั้นได๎กลายเป็นนิสัย (Habit Formation) และบุคคล
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นไดโดยอัตโนมัติ และ 2) ปัจจัยสํวนบุคคล (Personal Factors) ประกอบด๎วย 3 
สวน ปัจจัยด๎านชีววิทยา ได๎แกํ อายุดัชนีมวลกาย สภาวะวัยรุํน สภาวะหมดระดู  ความจุปอด ความ
แข็งแรงของรํางกาย ความกระฉับกระเฉง และความสมดุลของรํางกาย  ปัจจัยด๎านจิตวิทยา ไดแก
ความมีคุณคําในตนเอง แรงจูงใจในตนเอง การรับรูภาวะสุขภาพของตนเอง และปัจจัยด๎านสังคม
วัฒนธรรม ไดแก สัญชาติ ชาติพันธุ วัฒนธรรม การศึกษาและสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ  

2. ความคิดและอารมณ๑ตํอพฤติกรรม (Behavior-Specific Cognition and Affect) เป็น
หลักในการสร๎าง     กลยุทธ๑ /กิจกรรมพยาบาลเพ่ือสร๎างแรงจูงใจให๎บุคคลมีการพัฒนา หรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ประกอบด๎วย 1) การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม 
(Perceived Benefits of Action) ความเชื่อของบุคคลโดยคาดหวังประโยชนที่จะไดรับภายหลังการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ 2) การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม (Perceived Barriers to 
Action) เป็นความเชื่อหรือการรับรูถึงสิ่งขัดขวางที่ทําให๎บุคคลไมสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพ 3) การรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) เป็นความเชื่อมั่นของบุคคล
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการบริหารจัดการและกระทําพฤติกรรมใด ๆ ภายใต๎อุปสรรค 
หรือสภาวะตําง ๆ ในการปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ  4) ความรูสึกที่มีตํอพฤติกรรม  (Activity-
Related Affect) เป็นความรูสึกในทางบวกหรือลบที่เกิดขึ้นกํอน ระหวําง และหลังการปฏิบัติ
พฤติกรรมการตอบสนอง 5) อิทธิพลระหวํางบุคคล (Interpersonal Influences) เป็นพฤติกรรม
ความเชื่อ หรือทัศนคติของคนอ่ืนที่มีอิทธิพลตํอความคิดของบุคคล ได๎แกํ ครอบครัว  เพ่ือน และ
บุคลากรทางสุขภาพ 6) อิทธิพลจากสถานการณ๑ (Situational Influences) เป็นการรับรูและ
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ความคิดของบุคคลเกี่ยวกับสถานการณหรือบริบทที่สามารถเอ้ือหรือขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรม
สํงเสริมสุขภาพ รวมถึงการรับรู เงื่อนไขที่มาสนับสนุนความต๎องการและความราบรื่นสุขสบายของ
สภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติพฤติกรรม  

3. พฤติกรรมผลลัพธ๑ (Behavioral Outcome) ประกอบด๎วย 1) ความมุํงมั่นที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรม (Commitment to a Plan of Actions) เป็นกระบวนการคิดรูที่ประกอบด๎วย ความตั้งใจ
ที่จริงจังที่จะกระทําพฤติกรรมซึ่งสอดคลองกับเวลา บุคคล สถานที่โดยอาจทํารํวมกับผู๎อ่ืน รวมทั้งมี
กลยุทธ๑ที่ชัดเจนในการปฏิบัติพฤติกรรมและการให๎แรงเสริมทางบวกในการปฏิบัติ 2) ความจําเป็นอ่ืน
และทางเลือกอ่ืนที่เกิดขึ้น (Immediate Competing Demands and Preferences) เป็นพฤติกรรม
อ่ืนที่เกิดข้ึนทันทีทันใดกํอนที่จะเกิดพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพตามที่วางแผนไว๎และอาจทําให๎บุคคลไม
สามารถปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพตามที่ได๎วางแผนไว๎ และ 3) พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ  
(Health-Promoting Behavior) เป็นตัวบํงชี้โดยตรงตํอผลลัพธ๑ทางสุขภาพ โดยได๎นํามาบูรณาการ
เข๎ากับการใช๎ชีวิตประจําวัน ผลที่ได๎คือ การปรับภาวะสุขภาพ การเพ่ิมความสามารถในการทําหน๎าที่
ของรํางกาย และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกชํวงพัฒนาการ 

การมีส่วนร่วม 
Erwin (1976:138) กลําววําการมีสํวนรํวม เป็นกระบวนการให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวน

เกี่ยวข๎องในการดําเนินงานพัฒนา รํวมคิด ตัดสินใจ แก ปัญหาของตนเอง เน๎นการใช๎ความคิด
สร๎างสรรค๑ และความชํานาญของประชาชนในการแก๎ไขปัญหารํวมกับการใช๎วิทยาการที่เหมาะสม 
และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค๑การ และเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง 

ปัจจัยที่เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชน ประกอบด๎วย  
1.  ปัจจัยด๎านกลไกของรัฐ โดยรัฐต๎องกําหนดที่คํานึงถึงความแตกตํางของวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

สนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง 
รวมทั้งการสร๎างชํองทางในการเข๎ามามีสํวนรํวมของประชาชน  

2.  ปัจจัยด๎านประชาชน จะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ และประสบการณ๑ในการทํางานพัฒนา 
กล๎าตัดสินใจ ริเริ่มกิจกรรม และรับผลประโยชน๑ สมาชิกต๎องรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมหรือเป็นผู๎นํา 
คนในท๎องถิ่นมีโอกาสรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร โดยการมีปฏิสัมพันธ๑กับโลกภายนอก  

3.  ปัจจัยด๎านนักพัฒนา จะต๎องรู๎จักชุมชนในทุก ๆ มิติ มีความรู๎ ความเข๎าใจในกระบวนการ
มีสํวนรํวม ต๎องค๎นหาผู๎นําที่มีศักยภาพ รู๎จักวิธีการรวมกลุํมประชาชน เพ่ือชํวยหาหนทางแก๎ปัญหา 
และสนับสนุนข๎อมูล ความรู๎ตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรที่จําเป็น เพ่ือให๎สามารถดําเนินงานพัฒนาได๎
อยํางเหมาะสม และสอดคล๎องกับสภาพท๎องถิ่น  

อคิน  รพีพัฒน๑ (2527 : 107-111) แบง การมีสํวนรํวมของประชาชนเป็น  4 ลักษณะ คือ 
1.  การมีสํวนรํวมในการค๎นหาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแกไขปัญหา 
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2.  การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ เลือกแนวทางและการวางแผนพัฒนาเพื่อการแก๎ไขปัญหา              
3.  การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
4.  การมีสํวนรํวมในการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
ความต้องการของผู้สูงอายุ 
Clark and Anderson (1967) ได๎แบํงความต๎องการของผู๎สูงอายุ เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ประเภทที่ 1 ความต๎องการทางด๎านรํางกายของผู๎สูงอายุ ประกอบด๎วย การมีสุขภาพรํางกาย
ที่แข็งแรง สมบูรณ๑  

มีผู๎ชํวยเหลือดูแลอยํางใกล๎ชิด และพยาบาลอยํางใกล๎ชิดเมื่อยามเจ็บปุวย ที่อยูํอาศัยที่สะอาด อากาศ
ดี สิ่งแวดล๎อมดี อาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะตามวัย ได๎รับการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาล
ที่สะดวก รวดเร็ว ทันทํวงทีแบบให๎เปลําจากรัฐ พักผํอน นอนหลับอยํางเพียงพอ บํารุงรักษารํางกาย 
และการออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือปูองกันอุบัติเหตุ 

ประเภทที่ 2 ความต๎องการทางด๎านจิตใจของผู๎สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกาย และ
สังคมจะทําให๎จิตใจของผู๎สูงอายุเปลี่ยนไปด๎วย ผู๎สูงอายุจะปรับจิตใจ และอารมณ๑ไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของรํางกาย และสิ่งแวดล๎อม แตํการแสดงออก จะขึ้นอยูํกับลักษณะของแตํละบุคคล 
การศึกษา ประสบการณ๑ และสิ่งแวดล๎อมในชีวิตของคนคนนั้น 

การออกก าลังกาย 
การออกกําลังกายคือ การเคลื่อนไหวของกล๎ามเนื้อพร๎อมกับการใช๎พลังงาน โดยมีการทํางาน

ของระบบตําง ๆ ในรํางกายชํวยสนับสนุนเพื่อชํวยลดการจัดแผนควบคุม และปรับปรุงสํงเสริมให๎การ
ออกกําลังกายมีประสิทธิภาพและคงอยูํ 

ประเภทของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข (2560) ได๎แบํงการออกกําลังกายเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. การออกกําลังกายที่พัฒนาระบบหัวใจไหลเวียนโลหิต และปอด (Cardiovascular 

Aerobic Exercise) ตัวอยํางกิจกรรมงําย ๆ เชํน วิ่ง วํายน้ํา ปั่นจักรยาน เต๎นแอโรบิค ฯลฯ โดยสํวน

สําคัญคือจะชํวยพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจ ปอด มีสมรรถภาพที่ดียิ่งขึ้น และยังเป็นการออก

กําลังกายที่ทําให๎รํางกายเผาผลาญพลังงานได๎เป็นอยํางดี  การออกกําลังกายรูปแบบนี้อยํางน๎อย 150 

นาท/ีสัปดาห๑ 

2. การออกกําลังกายที่เสริมสร๎างความแข็งแรงให๎กับกล๎ามเนื้อ (Strength Training) การ

ออกกําลังกายแบบแรงต๎านมีหลากหลายรูปแบบ โดยอาจจะใช๎น้ําหนักตัวเป็นแรงต๎าน (วิดพ้ืน ซิตอัพ) 

ใช๎แรงต๎านจากยางยืด ใช๎แรงต๎านกับอุปกรณ๑ภายในบ๎านตําง ๆ (กระเป๋า ขวดน้ํา หนังสือ) เครื่องออก
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กําลังกายกลางแจ๎ง ซึ่งจะชํวยทําให๎กล๎ามเนื้อสํวนที่บริหารมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้ น ชํวยให๎สัดสํวน

ตําง ๆ มีความกระชับมากยิ่งขึ้น และสําหรับคนที่ลดน้ําหนัก อาจจะมองวําการออกกําลังกายแบบนี้

ไมํจําเป็น แตํจริง ๆ มีสํวนสําคัญอยํางมากเลย เพราะจะชํวยรักษามวลกล๎ามเนื้อ เพ่ิมการเผาผลาญ

ขั้นต่ําให๎กับรํางกายได๎เป็นอยํางดี โดยแนะนําบริหารกล๎ามเนื้อแตํละสํวนสัปดาห๑ละหนึ่งครั้งเป็นอยําง

น๎อย  

3. การออกกําลังกายที่เน๎นเพ่ิมความยืดหยุํนให๎กับกล๎ามเนื้อสํวนตําง ๆ (Stretching) หรือที่

เรียกวํา ยืดเหยียด อํอนตัว ซึ่งรวมไปถึงกิจกรรม เชํน โยคะ พิลาทิส ไทชิ ชี่กง ฯลฯ ซึ่งจะชํวยให๎

กล๎ามเนื้อมีความยืดหยุํนมากยิ่งขึ้น การที่กล๎ามเนื้อมีความยืดหยุํนมีประโยชน๑มาก กล๎ามเนื้อเปรียบ

คล๎ายกับหนังยาง หากเก็บหนังยางไว๎นาน ๆ หากนํามาดึงจะขาด หากใช๎อยูํเป็นประจํากวําจะขาดใช๎

เวลานานกวํา เปรียบเหมือนกล๎ามเนื้อเรา ถ๎าไมํเคยยืดเหยียด เมื่อก๎มไปยกของหนัก จะเกิดอาการ

ปวดหลังทันที แตํถ๎ากล๎ามเนื้อมีความยืดหยุํนก็จะชํวยลดโอกาสบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได๎ และชํวยลด

การหกล๎มในผู๎สูงอายุด๎วย โดยสามารถทําได๎เป็นประจํา อยํางน๎อยทุกครั้งหลังออกกําลังกาย 

การออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผู๎สูงอายุ ประกอบด๎วย 
1.  การเดิน  เป็นวิธีการออกกําลังที่ที่เหมาะสมกับผู๎สูงอายุ (ยกเว๎นผู๎สูงอายุที่มีความพิการ

ของเทา และข๎อ ทําให๎ลําบากมากในการเดิน) มีข๎อที่ต๎องปฏิบัติคือ ต๎องเดินเร็วให๎เกิดการเต๎นหัวใจที่
เพ่ิมข้ึน หากเดินเร็วมากไมํได๎ต๎องเพ่ิมเวลาการเดินให๎มากขึ้น ควรใช๎รองเท๎าที่เหมาะสม เนื่องจากการ
เดินเป็นการออกกําลังกายแตํสํวนเท๎า จึงควรได๎แกวํงแขน และบริหารกล๎ามเนื้อสํวนคอ และหน๎าอก
บ๎างตามสมควรขณะเดิน  

2.  การวิ่งช๎า ๆ (การวิ่งตํางกับการเดินคือ เดินจะมีเท๎าใดเท๎าหนึ่งแตะพ้ืนเสมอ สํวนการวิ่ง
จะมีชํวงใดชํวงหนึ่งที่เท๎าไมํแตะพ้ืน) ผู๎สูงอายุถ๎าสามารถวิ่งได๎ก็ไมํมีข๎อห๎าม แตํต๎องมีข๎อเท๎าที่ดี (เพราะ
การวิ่งจะมีแรงกระแทกที่ข๎อมากกวําการเดิน อาจทําให๎บาดเจ็บได๎) และควรใสํรองเท๎าท่ีเหมาะสม 

3.  การบริหารทําตําง ๆ ก็เหมาะสมสําหรับผู๎สูงอายุ แตํควรจะให๎เกิดผลระดับถึงหัวใจเต๎น
เพ่ิมข้ึนด๎วย 

4.  การรํามวยจีน หลักของการรํามวยจีนคือ การเคลื่อนไหวช๎า ๆ แตํใช๎เวลา สมาธิเหมาะสม
กับผู๎สูงอายุ แตํต๎องมีครูฝึกท่ีดี มีกลุํมที่เหมาะสม และต๎องใช๎เวลาปฏิบัติอยํางจริงจัง 

5.  โยคะ รวมถึงกีฬาตําง ๆ เป็นสิ่งดีทั้งนั้น ถ๎าผู๎สูงอายุได๎รู๎หลักถูกต๎อง และดําเนินการออก
กําลังกายสม่ําเสมอตามสภาพของรํางกาย ไมํหักโหม ไมํรุนแรง ไมํแขํงขันก็จะทําให๎รํางกายมีสุขภาพ
ที่ด ี
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ผู้สูงอายุ 
บรรลุ ศิริพานิช (2532 : 42) แบํงผู๎สูงอายุและภาวะสุขภาพเป็น 3 กลุํมดังนี้ 
3. กลุํมผู๎สูงอายุระดับต๎น (The Young Old) เป็นผู๎มีอายุ 60 – 70 ป มีการเปลี่ยนแปลง

สภาวะทางกายภาพ 
และสรีระวิทยาเปลี่ยนแปลงไปไมมาก สามารถชํวยตนเองได๎เป็นสํวนใหญํ และเพ่ิงผํานวัยที่มี
ประสบการณ๑มา จึงควรนําผู๎สูงอายุกลุํมนี้ไปชํวยงานสร๎างสรรค๑ตํอวิชาการ และดูแลผู๎สูงอายุวัยอ่ืน 

4. ผู๎สูงอายุระดับกลาง (The Middle Old) เป็นผู๎มีอายุ 71 – 80 ป มีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะทางกายภาพ  

และสรีระวิทยาสํวนใหญํไปแล๎ว มีความบกพรํองในการดูแลตนเอง เริ่มมีความจําเป็นหรือต๎องการการ
ดูแลจากบุคคลอื่นในสํวนที่พรํองไป 

5. กลุํมผู๎สูงอายุระดับปลาย (The Old Old) เป็นผู๎มีอายุ 81 ปีขึ้นไปมีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะทางกายภาพ และสรีระวิทยาไปอยํางเห็นได๎ชัดเจนมีความพร องในการดูแล
ตนเอง จําเป็นต๎องการการดูแลจากบุคคลอื่นในสํวนที่พรํองไป  
 

 
กรอบกระบวนการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช๎วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยํางมีสํวนรํวม (PAR: Participatory Action 
Research) โดยประยุกต๑ Pender’ s Health Promotion Model มาใช๎เป็นกรอบกระบวนการวิจัย 
ดังภาพที่ 1 
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                                    ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจัย  

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

3. เชิงนโยบาย 
เทศบาลตําบลวังชิ้นสามารถนําองค๑ความรู๎ที่ได๎จากการวิจัยนําไปใช๎ในการถํายทอดให๎ 

เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตํอไป 
4. เชิงวิชาการ / การศึกษา 

2.1 เกิดเครือขํายการเรียนรู๎ เพ่ือรํวมสร๎างชุมชนท๎องถิ่นนําอยูํ 
  2.2 เกิดนักวิจัยของชุมชนวังชิ้น 
  2.3 นําเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ประกอบด๎วย กลุํมผู๎สูงอายุ ได๎แกํ ผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยูํใน

เทศบาลตําบลวังชิ้น และกลุํมหนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ ผู๎นําชุมชน เจ๎าหน๎าที่เทศบาลตําบลวังชิ้น 
เจ๎าหน๎าที่สถานบริการสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.)                 
 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด๎วย กลุํมผู๎สูงอายุ ได๎แกํ ตัวแทนผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยูํ
ในเทศบาลตําบลวังชิ้น จํานวน 30 คน และกลุํมหนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ ตัวแทนผู๎นําชุมชน เจ๎าหน๎าที่
เทศบาลตําบล เจ๎าหน๎าที่สถานบริการสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) จํานวน 
10 คน                  
             
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลมีดังนี้ 
 1.  การสังเกต (Observation) ทั้งแบบมีสํวนรํวม และแบบไมํมีสํวนรํวม  
 2.  การสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎าง 
 3.  การสนทนากลุํม (Focus Group Discussion) เป็นการสนทนาที่แสดงความคิดเห็นของ
กลุํมผู๎สูงอายุในแตํละในประเด็น 
 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

ผู๎วิจัยได๎ตรวจสอบ และวิเคราะห๑ข๎อมูลเบื้องต๎นไปพร๎อมๆ กับการเก็บข๎อมูลทุกระยะ โดยใช๎
การใช๎แผนที่ความคิด (Mind Map) ชํวยในการจัดเก็บประเด็นตําง ๆ จากการสัมภาษณ๑เชิงลึก และ
การสนทนากลุํมทุกครั้งได๎นําข๎อมูลที่รวบรวมได๎มาจัดระบบข๎อมูล แยกประเภทข๎อมูลเป็นหมวดหมูํ
ตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย และขอบเขตที่ศึกษา จากนั้นประมวลข๎อมูลทุกประเภทเข๎าด๎วยกัน เพ่ือ
ใช๎ประกอบในการตีความ และสังเคราะห๑เป็นภาพรวมแล๎วนํามาอธิบายปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้น
ตามลําดับ 

สําหรับผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั้งหมด ผู๎วิจัยได๎นําเสนอเป็นแผนที่ความคิด และภาพถําย
ประกอบคําอธิบาย 

 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 บริบทชุมชน สถานการณ์ และปัญหาของผู้สูงอายุ  
 พบวํา บริบทเทศบาลตําบลวังชิ้น ลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท ที่มีขนาดกะทัดรัด 
ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 หมูํบ๎าน ได๎แกํ บ๎านใหมํ บ๎านนาเวียง บ๎านนาใหมํ และบ๎านใหมํกลาง 
ประชากรที่อาศัยในพ้ืนที่มีจํานวน 3,184 คน แบํงเป็นชาย 1 ,562 คน หญิง 1,627 คน สภาพสังคม
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ของคนวังชิ้นอยูํกันแบบชํวยเหลือเกื้อกูล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํซึ่งกันและกันมาตั้งแตํรุํนปูุยําตายาย ด๎วย
ความมีน้ําใจ และความสามัคคีเชํนนี้สํงผลให๎สามารถรวมตัวเป็นกลุํมตําง ๆ และรํวมมือกันพัฒนาทํากิ
จรรมตําง ๆ ตามภูมิปัญญาของชาวบ๎านในชุมชน ซึ่งปรากฏเป็นแหลํงเรียนรู๎ทั้งหมด 8 ระบบ 33 
แหลํงเรียนรู๎  

สถานการณ๑ของผู๎สูงอายุ พบวํา ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้นในปี 2560 มีจํานวน 
687 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีจํานวน 657 คน เพ่ิมขึ้นถึง 30 คน และมีแนวโน๎มจะเพ่ิมขึ้นทุกปี 
โดยแบํงเป็นกลุํมที่ 1 เป็นกลุํมผู๎สูงอายุที่ติดสังคม เป็นผู๎สูงอายุที่ชํวยเหลือตัวเองได๎ ชํวยเหลือผู๎อ่ืน 
สังคม และชุมชนได๎  โดยทางเทศบาลตําบลวังชิ้นได๎เน๎นการสํงเสริมสุขภาพ มีการทํากิจกรรมรํวมกัน 
ครอบคลุมในเรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม สุขภาพ กลุํมที่ 2 กลุํมผู๎สูงอายุติดบ๎าน มีจํานวน 37 คน โดย
แบํงเป็น 2 กลุํมคือ กลุํมที่เคลื่อนไหวได๎บ๎าง มีปัญหาการกินหรือการขับถําย แตํไมํมีภาวะสับสน 
จํานวน 30 คน กับกลุํมที่เป็นเคลื่อนไหวได๎บ๎าง มีภาวะสับสน อาจมีปัญหาการกินหรือการขับถําย 
จํานวน 7 คน กลุํมที่ 3 กลุํมผู๎สูงอายุติดเตียง มีจํานวน 9 คน โดยแบํงเป็น 2 กลุํมคือ กลุํมที่
เคลื่อนไหวเองไมํได๎ มีปัญหาการกินหรือการขับถํายหรือเจ็บปุวยรุนแรง จํานวน 2 คน กลุํมที่
เคลื่อนไหวเองไมํได๎ เจ็บปุวยรุนแรงหรืออยูํในระยะสุดท๎ายของชีวิต จํานวน 7 คน ทางเทศบาลตําบล
วังชิ้น ได๎สํงเจ๎าหน๎าที่เยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยติดเตียง และติดบ๎านรํวมกับ อสม. เป็นประจํา รวมทั้งจัด
โครงการระบบดูแลสุขภาพระยะยาวสําหรับผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง มีแผนการดูแลเป็นรายบุคคล 
และจัดอบรมผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุที่อยูํติดเตียงได๎รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพจาก
หนํวยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพระดับตําบลให๎บริการดูแลด๎านสุขภาพถึงบ๎าน
อยํางตํอเนื่องและสม่ําเสมอ ตามปัญหาสุขภาพ ตามชุดสิทธิประโยชน๑ โดยการมีสํวนรํวมของ
ครอบครัว ชุมชน สํงผลให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูํในสังคมอยํางมีศักดิ์ศรี เข๎าถึงบริการอยําง
ถ๎วนหน๎าและเทําเยี่ยม เป็นการสร๎างสังคมแหํงความเอ้ืออาทร และสมานฉันท๑  

ปัญหาของผู๎สูงอายุ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการต๎องอยูํลําพัง เนื่องจากลูกหลานทํางาน
ตํางจังหวัด หรือผู๎สูงอายุบางคนมีลูกหลานอยูํดูแล แตํผู๎ดูแลยังขาดความรู๎ความเข๎าใจการ
เปลี่ยนแปลงทางรํางกาย อารมณ๑ และจิตใจของผู๎สูงอายุ ขณะที่ผู๎สูงอายุบางคนขาดกําลังใจ รู๎สึกไร๎คํา 
ขาดการออกกําลังกาย ปวดตามแขน ขา และหลัง ขาดสุขลักษณะที่ดี รวมถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต๎อง 
เพ่ือปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ เชํน การจัดบ๎านเรือนให๎ถูกสุขลักษณะ มีอากาศถํายเทได๎สะดวก ส๎วมที่
ถูกสุขลักษณะทําให๎ไมํเกิดการแพรํกระจายเชื้อโรค ผู๎สูงอายุสํวนใหญํปุวยเป็นโรคไมํติดตํอเรื้อรัง 
สํงผลทําให๎บางคนต๎องมีคําใช๎จํายในการรักษาโรค 
 ตอนที่ 2  การประเมินความต้องการของผู้สูงอายุ 
   ประเด็นการดูแลสุขภาพ ผู๎สูงอายุต๎องการได๎รับความรู๎ คําแนะนําในการดูแลสุขภาพของ
รํางกายที่ถูกต๎องตามสภาพรํางกายที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นกิจกรรม แบํงเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมการ
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ดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู๎สูงอายุ โดยต๎องการทํากิจกรรมรํวมกัน ประเด็นการออกกําลังกาย 
ผู๎สูงอายุสํวนใหญํมีความต๎องการที่จะออกกําลังกายที่สามารถทําได๎ตามสมรรถภาพของรํางกาย แบํงเป็น 
2 แบบ คือ แบบใช๎อุปกรณ๑ และแบบไมํใช๎อุปกรณ๑ และโปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ
สมรรถภาพทางกาย ประเด็นด๎านอาชีพ ผู๎สูงอายุมีจํานวนน๎อยที่สนใจเรื่องของอาชีพ เนื่องจากเห็นวํา
มีเงินจากเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุแล๎ว รวมทั้งได๎มีการรวมกลุํมทําอาชีพ  

ตอนที่ 3  การประเมินการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ด๎านผู๎บริหารเทศบาลตําบลวังชิ้นได๎มีการสนับสนุน สํงเสริม และเชื่อมโยงกับการทํางาน

ของชุมชน เพ่ือบําบัดทุกข๑ บํารุงสุขแกํประชาชน ภายใต๎พันธกิจ “จะดูแลทุกชีวิต ตั้งแตํอยูํในครรภ๑
จนถึงเชิงตะกอน” โดยอาศัยเครือขํายภาคีท๎องถิ่นให๎เข๎ามาทํางานรํวมกัน ประเด็นภาวะสุขภาพ 
เทศบาลตําบลวังชิ้นจัดให๎มีการสนับสนุนในรูปของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม และการเยี่ยมบ๎าน ทั้ง
ในด๎านการให๎ความรู๎ คําแนะนํา รวมถึงการปูองกัน และการควบคุมโรคในผู๎สูงอายุ โดยเฉพาะโรคไมํ
ติดตํอเรื้อรังได๎จัดให๎มีการตรวจสุขภาพอยํางสม่ําเสมอ สํวนทางด๎านจิตใจเพ่ือให๎ผู๎สู งอายุเกิดความ
ภาคภูมิใจ และการมองเห็นคุณคําในตนเอง ได๎จัดกิจกรรมค๎นหาปราชญ๑ชาวบ๎านด๎านตําง ๆ ที่มีอยูํใน
แตํละชุมชนในเทศบาลตําบลวังชิ้น เพื่อเป็นคนต๎นแบบ มีโอกาสได๎แสดงความสามารถของตน และผู๎มี
จิตอาสาถํายทอดองค๑ความรู๎ให๎แกํผู๎อ่ืน ประเด็นวิชาการ ทางเทศบาลตําบลวังชิ้น ได๎รํวมกับภาคี
เครือขํายที่มีบุคลากรที่มีความรู๎ ความสามารถ และจิตอาสาในการให๎ความชํวยเหลือขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมสําหรับผู๎สูงอายุ รวมทั้งมีเอกสารเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร ประเด็นกิจกรรม ได๎มี
การจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับสภาพรํางกาย อารมณ๑ และสังคมที่เปลี่ยนไปของผู๎สูงอายุ กิจกรรมการ
ออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพกาย กิจกรรมสร๎างความสัมพันธ๑กับครอบครัว สังคม  กิจกรรมสร๎าง
ความรู๎สึกการมีคุณคําในตนเอง กิจกรรมเก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรม ประเด็นการบริหารจัดการ ได๎
จัดทํางบประมาณ วัสดุ อุปกรณ๑ และกําหนดชํวงระยะเวลาในการจัดทํา โครงการสําหรับผู๎สูงอายุ
บรรจุเป็นแผนตลอดทั้งปีของเทศบาลตําบลวังชิ้น เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ 
และการคุ๎มครองพิทักษ๑สิทธิผู๎สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงานด๎านสวัสดิการสังคมให๎ครอบคลุม
และตอบสนองตํอสภาพการณ๑ทางสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตของผู๎สูงอายุ  สําหรับโรงพยาบาลวังชิ้น ได๎ออกเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยติดเตียงเป็นประจํา โดยจะ
ทําการค๎นหาผู๎ปุวยกลุํมข๎อสะโพกหัก ซึ่งทั้งผู๎ปุวยและญาติพร๎อมที่จะได๎รับการรักษาด๎วยการผําตัด 
เพ่ือลดภาวะแทรกซ๎อน ตําง ๆ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ที่
จะทราบดีวําลูกบ๎านรายใดเจ็บปุวย ซึ่งนับเป็นดํานแรกในการชํวยค๎นหาผู๎ปุวย  
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ตอนที่ 4  การหาช่องว่างระหว่างความต้องการผู้สูงอายุกับการสนับสนุนเทศบาลต าบลวัง
ชิ้น 
 แนวทางปฏิบัติ ประเด็นด๎านการออกกําลังกาย ทําออกกําลังกายเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของ
กล๎ามเนื้อ ทําออกกําลังกายที่ชํวยเรื่องการทรงตัว และทําออกกําลังกายที่ชํวยในการกระตุ๎นการรับรู๎
ข๎อตํอ ประเด็นด๎านอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการออกกําลังกาย ใช๎อุปกรณ๑ท่ีผลิตขึ้นเอง โดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ของผู๎สูงอายุ ผลิตจากวัสดุที่หาได๎งํายในท๎องถิ่น และราคาไมํแพง ได๎แกํ ดัมเบลทราย และถุงทราย 
ประเด็นด๎านสถานที่ที่ใช๎ในการออกกําลังกาย กลุํมติดสังคมใช๎บริเวณโรงเรียนพํออ๎ุย แมํอ๎ุย กลุํมติด
บ๎านใช๎บริเวณลานวัด ประเด็นด๎านวันที่ใช๎ในการออกกําลังกาย กลุํมติดสังคมออกกําลังกายทุกวันพุธ
และวันพระ กลุํมติดบ๎านทุกวันพระ และวันรับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ กลุํมติดเตียงวันที่ อสม. เยี่ยมบ๎าน  
 ตอนที่ 5 การวางแผนเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกก าลังกาย 
  ประเด็นทําออกกําลังกาย 1) การบริหารกล๎ามเนื้อ ชํวยเพ่ิมความแข็งแรงของกล๎ามเนื้อ ชํวย
เพ่ิมความทนทานของกล๎ามเนื้อ มีประโยชน๑ตํอรํางกายคือ ทําให๎กระบวนการเผาผลาญอาหารใน
รํางกายทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชํวยทําให๎รํางกายเคลื่อนไหวได๎อยํางกระฉับกระเฉง 
ชํวยลดความตึงเครียดของรํางกาย ชํวยลดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายอีกด๎วย  ชํวยเพ่ิมความ
แข็งแกรํงให๎รํางกาย ชํวยลดความเครียด ทําให๎อารมณ๑ดีข้ึน ชํวยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเก่ียวกับเส๎น
เลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองจะลดลง อยูํในระดับที่เหมาะสม 2) การ
บริหารเพ่ือชํวยการทรงตัว ชํวยในการกระตุ๎นการรับรู๎ของข๎อตํอ ลดภาวะความเสี่ ยงการหกล๎ม มี
ประโยชน๑ตํอรํางกายคือ ชํวยเพิ่มกําลังกล๎ามเนื้อ รักษาทําทางอิริยาบถ และเพ่ิมความไวในการเปลี่ยน
ทําทาง 3) การบริหารข๎อตํอ ชํวยในการกระตุ๎นการรับรู๎ของข๎อตํอ ลดการเกิดข๎อติด มีประโยชน๑ตํอ
รํางกายคือ มีประโยชน๑ตํอรํางกายคือ ปูองกันอาการปวดเมื่อยของข๎อตํอ จะทําให๎เกิดความคลํองตัว
ของข๎อตํอ แล๎วยังชํวยให๎กล๎ามเนื้อและเอ็นกล๎ามเนื้อมีความยืดหยุํน เตรียมพร๎อมที่จะทํางาน 
ประเด็นอุปกรณ๑การออกกําลังกาย มีอุปกรณ๑ 2 ชนิด ได๎แกํ ดัมเบลทราย และถุงทราย โดยได๎รํวมกัน
ตั้งชื่อวํา “ข๎าวหลามทรายเถาวัลย๑น้ําตาแมํหม๎าย” และ “ถุงทรายน้ํายม” 
 ตอนที่ 6 การจัดท ากระบวนการหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออก
ก าลังกายแบบมีส่วนร่วม  
 กลุํมที่ 1 ผู๎สูงอายุติดสังคม แนวทางการสํงเสริมสุขภาพ เป็นกลุํมผู๎สูงอายุที่เป็นนักเรียน
โรงเรียนพํออ๎ุย แมํอ๎ุย ทุกวันพระและวันพุธหลังเคารพธงชาติเวลา 8.00 น. จะมีครูใหญํเป็นผู๎นําออก
กําลังกาย อุปกรณ๑ที่ใช๎ในการออกกําลังกายสลับกันไปแตํละสัปดาห๑ ประกอบด๎วย ข๎าวหลามทราย
เถาวัลย๑ ยางยืด ไม๎พลอง ลูกโปุงเมล็ดธัญพืช สํวนผู๎ที่ไมํใชํนักเรียนโรงเรียนพํออ๎ุย แมํอ๎ุย จะทํากันใน
วันพระ และวันรับเบี้ยยังชีพ และกลุํมที่ 2 ผู๎สูงอายุติดบ๎าน แนวทางการสํงเสริมสุขภาพ เป็นกลุํม
ผู๎สูงอายุที่จะออกบ๎านมารํวมกิจกรรมเป็นบางครั้ง เชํน กิจกรรมทางศาสนา ได๎แกํ วันพระ และวันที่
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จะมากันทุกคน คือวันรับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ โดยนักเรียนโรงเรียนพํออ๎ุย แมํอ๎ุยจะเป็นผู๎นําออกกําลัง
กาย และใช๎อุปกรณ๑การออกกําลังกายจากนักเรียนโรงเรียนพํออ๎ุย แมํอ๎ุยประดิษฐ๑ขึ้น กลุํมที่ 3 
ผู๎สูงอายุติดเตียง แนวทางการสํงเสริมสุขภาพ เป็นกลุํมผู๎สูงอายุที่ไมํสามารถรํวมกิจกรรมใด ๆ ได๎ และ
ไมํสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันเองได๎ ต๎องมีผู๎ลูกหลานคอยดูแล นักเรียนโรงเรียนพํอ อ๎ุย แมํอ๎ุย 
จะรํวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.)  ไปเยี่ยมที่บ๎าน โดยจะใช๎ชื่อโครงการวํา 
“กิจกรรมแอํวหาเจ๎าหมูํ” ไปพบปะ พูดคุยเพ่ือเสริมสร๎างกําลังใจ และใช๎อุปกรณ๑การออกกําลังกาย 
โดยนํา “ถุงทรายน้ํายม” ผูกติดแขน/หรือขาผู๎สูงอายุที่ติดเตียง แล๎วออกกําลังกายตามคูํมือ ชํวยกลุํม
ผู๎สูงอายุที่ติดเตียงในการออกกําลังกายเพ่ือการบริหารกล๎ามเนื้อและการบริหารข๎อตํอ มีสุขภาพที่ดี
ขึ้น เปลี่ยนจากการอยูํติดเตียง มาติดบ๎านที่ยังอยูํในความดูแลของลูกหลานอยูํ สามารถพ่ึงตนเองได๎บ๎าง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 
 ตอนที่ 7 นวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนน่าอยู่ 
 อุปกรณ๑การออกกําลังกายที่เป็นสิ่งประดิษฐ๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น “ข๎าวหลามทรายเถาวัลย๑
น้ําตาแมํหม๎าย” และคํูมือการออกกําลังกาย 
                         
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวํา ผู๎สูงอายุต๎องการได๎รับความรู๎ คําแนะนําในการดูแลสุขภาพของ
รํางกายที่ถูกต๎องตามสภาพรํางกายที่เปลี่ยนแปลงไป และทํากิจกรรมที่สํงเสริมการดูแลสุขภาพกาย 
ผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ จิณณ๑ณิชา พงษ๑ดี และปิยธิดา คูหิรัญญรัตน๑ (2558) ที่ศึกษา
ปัญหาและความต๎องการด๎านสุขภาพของผู๎สูงอายุในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพตําบลบ๎านเหมืองแบํง ตําบลบ๎านเหมืองแบํง ตําบลหนองหญ๎าปล๎อง อําเภอ  วังสะพุง จังหวัด
เลย ผลการวิจัยพบวํา ในด๎านรํางกายผู๎สูงอายุต๎องการให๎มีการจัดบริการการแพทย๑ในการดูแลสุขภาพ 
มีการจัดบริการให๎คําปรึกษาทั่วไป ด๎านจิตใจผู๎สูงอายุต๎องการให๎สังคมตระหนักถึงคุณคําและศักดิ์ศรี 
และสอดคล๎องตามแนวคิดของ Clark and Anderson (1967) ที่กลําววํา ความต๎องการของผู๎สูงอายุ 
ประกอบด๎วยความต๎องการทางด๎านรํางกาย ได๎แกํ ต๎องการมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง สมบูรณ๑ มีผู๎
ชํวยเหลือดูแลอยํางใกล๎ชิดทั้งยามปกติ และยามเจ็บปุวยที่อยูํอาศัยที่สะอาด อากาศดี สิ่งแวดล๎อมดี 
อาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะตามวัย ได๎รับการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ว 
ทันทํวงที ต๎องการได๎รับบริการรักษาพยาบาลแบบให๎เปลําจากรัฐ ความต๎องการได๎พักผํอน นอนหลับ
อยํางเพียงพอ การบํารุงรักษารํางกาย และการออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ สิ่งอํานวยความสะดวก
เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุ และความต๎องการทางด๎านจิตใจ ผู๎สูงอายุสํวนใหญํมีการปรับปรุง และพัฒนา
จิตใจของตัวเอง ให๎เป็นไปในทางที่ดีงามมากขึ้น สามารถควบคุมจิตใจได๎ดีกวําหนุํมสาว ดังนั้น เมื่อ
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คนเราอายุมากขึ้น ความสุขุมเยือกเย็น จะมีมากขึ้นด๎วย แตํการแสดงออก จะขึ้นอยูํกับลักษณะของ
แตํละบุคคล การศึกษา ประสบการณ๑ และสิ่งแวดล๎อมในชีวิตของคนคนนั้น 

สําหรับประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการสํงเสริมสุขภาพแบบมีสํวนรํวมด๎วยการออกกําลังกาย
ของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น จังหวัดแพรํ ผลการวิจัยพบวํา ผู๎สูงอายุ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) ผู๎นําชุมชน ได๎มีสํวนรํวมในการมีการวางแผน และจัดทํา
กระบวนการรํวมกันเพื่อหาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุด๎วยการออกกําลังกาย อุปกรณ๑ที่ใช๎ใน
การออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นเองตามภูมิปัญญาของผู๎สูงอายุ ผลิตจากวัสดุที่หาได๎งํายในท๎องถิ่น 
โดยผํานการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือค๎นหาปัญหาสุขภาพของผู๎สูงอายุ ตลอดจนความ
ต๎องการของผู๎สูงอายุในการดูแลสุขภาพของตนเอง แล๎วนํามาประเมินเพ่ือวางแผนหาแนวทาง และ
นํามาจัดทําเป็นกระบวนการปฏิบัติ ประกอบด๎วย กิจกรรมการให๎ความรู๎ กิจกรรมการสาธิต และ
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของไพบูลย๑ พงษ๑แสงพันธ๑ และยุวดี รอด
จากภัย (2557) ศึกษาเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของชุมชนในการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย โดยพบวํา กระบวนการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุในชุมชนนั้น จะต๎องอาศัย
การมีสํวนรํวมของชุมชนและกระบวนการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องตํอเนื่องเพ่ือดูแลสุขภาพประชาชน เชํน 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน แนวคิดการสร๎างพลังอํานาจการทํางานโดยอาศัย
ภาคีเครือขําย ซึ่งเป็นกระบวนการที่สําคัญในการสํงเสริมความเข๎มแข็งให๎ชุมชนพัฒนาศักยภาพด๎าน
การสํงเสริมสุขภาพด๎วยตนเอง นอกจากนั้นควรมีการสนับสนุนให๎ผู๎สูงอายุได๎สร๎างทางเลือกเพ่ือหา
กิจกรรมที่เหมาะสมในการสํงเสริมสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต๎องการเฉพาะบุคคลได๎มากขึ้น โดย
แบํงเป็นกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู๎สูงอายุ ประกอบด๎วยกิจกรรมการออกกําลัง
กาย กิจกรรมการสํงเสริมสุขภาพจิต และการจัดการความเครียด ในทํานองเดียวกันยังสอดคล๎องกัน
แนวคิดของ Erwin (1976 : 138) ที่กลําววํา การมีสํวนรํวม เป็นกระบวนการให๎ประชาชนเข๎ามามี
สํวนเกี่ยวข๎องในการดําเนินงานพัฒนา รํวมคิด ตัดสินใจ แก๎ปัญหาของตนเอง เน๎นการมีสํวนรํวม
เกี่ยวข๎องอยํางแข็งขันของประชาชน ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ และความชํานาญของประชาชนแก๎ไข
ปัญหารํวมกับการใช๎วิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติ งาน และเจ๎าหน๎าที่ที่
เกี่ยวข๎องและยังสอดคล๎องกับแนวคิดของอคิน  รพีพัฒน๑ (2527) ที่กลําววํา การมีสํวนรํวม
ประกอบด๎วย การค๎นหาสาเหตุ ตลอดจนแนวทางแก๎ไขปัญหารํวมกัน การรํวมกันตัดสินใจ เลือก
แนวทาง และการวางแผนพัฒนาเพ่ือการปัญหารํวมกัน การรํวมกันปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนา
ตามแผน และการเมินผลกิจกรรมการพัฒนารํวมกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

จากข๎อค๎นดังกลําวพบวํา ผู๎สูงอายุต๎องการกิจกรรมที่สํงเสริมการดูแลสุขภาพกายด๎วย
กิจกรรมการออกกําลังกาย โดยการใช๎อุปกรณ๑ที่ประดิษฐ๑ขึ้นเองจากวัสดุท๎องถิ่นที่หางําย จะเห็นได๎วํา
ผู๎สูงอายุมีภูมิปัญญาดั้งเดิม สามารถนํามาประยุกต๑ใช๎กํอให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ ดังนั้นกิจกรรมตําง 
ๆ ที่จะสร๎างความสนใจในการเข๎ารํวมของผู๎สูงอายุ เพ่ือรองรับสภาพรํางกาย อารมณ๑ และสังคมที่
เปลี่ยนไปตามวัย ควรพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการใช๎ภูมิปัญญาของผู๎สูงอายุ จะชํวยสํงเสริมให๎
ผู๎สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจ การมองเห็นคุณคําในตนเอง และสนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสํงเสริมสุขภาพด๎วยการออกกําลังกาย 

ดังนั้นการวิจัยครั้งตํอไปผู๎วิจัยควรศึกษาการสํงเสริมสุขภาพในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ือให๎ครอบคลุมการมี
สุขภาพที่ดีทั้งทางรํางกาย จิตใจ และอารมณ๑ของผู๎สูงอายุ  
 2.  ผู๎วิจัยคนอ่ืนๆ อาจนําเอาวิธีวิจัยนี้ไปศึกษากับเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือสํงเสริมสุขภาพของ
ผู๎สูงอายุตํอไป      

 
 กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนี้ได๎รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน กองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส) และได๎รับความอนุเคราะห๑ในการให๎ข๎อมูลจากกลุํมผู๎สูงอายุ
เทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพรํ ทําให๎งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดี คณะผู๎วิจัย
ขอขอบพระคุณ 
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บทคัดย่อ 

        การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1. ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อฮาวายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 2. ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อ
ฮาวายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) 
เครื่องมือที่ใช๎เก็บข๎อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุํมตัวอยําง จํานวน 376 ราย ทํา
การวิเคราะห๑โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช๎วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลจาก
แบบสอบถามด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยใช๎สถิติพรรณนาแสดงในรูปคําร๎อยละ 
คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นจึงทําการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบผลของ
ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางด๎านทัศนคติที่สํงผลกระบวนการตัดสินใจ
จากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเป็นตัวแทนของกลุํมที่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อฮาวาย 
โดยใช๎การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression) จากผลการวิจัยพบวํา 1) กลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิงศึกษาอยูํชั้นปีที่ 2 มีรายได๎ระหวําง 5,000 -10,000 บาท โดยเลือกซื้อ
เสื้อผ๎าฮาวาย 2-3 ครั้งขึ้นไป ครั้งละ 1 ชิ้น 2) ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดและ
ปัจจัยทางด๎านทัศนคติสํงผลตํอการเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
เพชรบุรี 
ค าส าคัญ: สํงผลตํอการเลือกซื้อ,  พฤติกรรมการเลือกซื้อ,  เสื้อฮาวาย 
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Abstract 
      Research Factors influencing the decision to buy Hawaiian shirts of students at 
Silpakorn University, Phetchaburi Campus were: 1. To study the behavior of Hawaiian 
shirts in Silpakorn University. Hawaii's students at Silpakorn University are studying 
quantitative research. The quantitative data were collected from 376 questionnaires. 
Descriptive statistics were used to analyze data from the questionnaire with the SPSS 
statistical program using descriptive statistics. Percentage, mean and standard 
deviation. Then test the hypothesis. To compare the effects of social factors. 
Marketing Mix Factor The attitude factors that influence the decision-making process 
of students at Silpakorn University are represented by the Hawaiian buying habits. 
The results of the study revealed that 1) Most of the samples were females in the 
second year, earning between 5,000 and 10,000 Baht. 2) Social factors. Marketing mix 
factors. Attitudinal factors influencing the purchase of Hawaiian shirts by students at 
Silpakorn University. 
Keyword: Affect Buying,  Buying Behavior,  Hawaiian Shirts 

 

บทน า 

         ในชํวงระยะเวลา 2 ถึง 3 ปีที่ผํานมาหลายทํานอาจจะสังเกตเห็นเหมือนกันวํา คนสํวนมากเริ่ม
หันมาสนใจเสื้อฮาวาย ในความเป็นจริงนั้นเสื้อฮาวายอยูํคูํกับแฟชั่นบ๎านเรามานานหลายสิบปี 
เพียงแตํในชํวงเวลาไมํก่ีปีที่ผํานมานี้เสื้อฮาวายได๎กลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งพ้ืนฐานที่ทุกคนจะต๎องมีประจําตู๎
เสื้อผ๎าและสามารถนํามาสวมใสํได๎ในชีวิตประจําวันทั่วไป ในบทความนี้กระผมจะมาย๎อนประวัติถึง
ความเป็นมาของเสื้อฮาวายให๎ทุกทํานได๎ทราบเกี่ยวกับเสื้อฮาวาย เสื้อฮาวายมีต๎นกําเนิดมาตั้งแตํ
ในชํวงปีค.ศ. 1930 จนถึงปีค.ศ. 1935 เสื้อฮาวายเริ่มมีการผลิตและจัดจําหนํายอยํางเป็นทางการโดย
เริ่มต๎นจาก Mr. Koichiro Miyamoto เจ๎าของห๎องเสื้อMusa-Shiya the Shirtmaker Mr. Koichiro 
Miyamotoเริ่มตัดเย็บเสื้อฮาวายในแบบ Tailor Made (คือสั่งทําเป็นพิเศษเฉพาะเพ่ือใครคนหนึ่ง
หรืองานเฉพาะอยําง) Mr. Koichiro Miyamotoเป็นเจ๎าแรกและเจ๎าเดียวบนเกาะฮาวายโดยได๎พิมพ๑
ลายและตัดเย็บด๎วยผ๎ากิโมโนสีสันสดใสตามแบบฉบับของญี่ปุุนแตํมี cutting(การตัดเย็บ) ที่สวมใสํ
สบายแบบชาวตะวันตก แตํความต๎องการของตลาดก็ไมํเพียงพอ ตํอมาร๎านWatumull's East India 
Storeจึงได๎ทําการวําจ๎าง Designer ที่มีชื่อวํา Elsie Das ให๎ออกแบบลวดลายบนผ๎าไหมเพ่ือผลิตเสื้อ
ฮาวายกวํา 15 แบบและทําการจัดจําหนํายในวงกว๎างซึ่งในภายหลังนั้นก็ได๎มีร๎านค๎าและผู๎จัดจําหนําย
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รายอื่นๆทยอยผลิตเสื้อฮาวายออกตามมา จนกระทั่งในปีค.ศ. 1936 นักธุรกิจที่มีชื่อวํา Ellery Chun 
ได๎รํวมกับบริษัท King-Smith clothiers จดทะเบียนการค๎าเสื้อฮาวายภายใต๎ชื่อ Aloha shirt อยําง
เป็นทางการและถึงแม๎วําจะมีผู๎จัดจําหนํายรายยํอยอ่ืนๆในตลาดแตํเสื้อฮาวายภายใต๎ยี่ห๎อ Aloha 
shirt ถือได๎วําเป็นแบรนด๑ที่ยิ่งใหญํและขายดีที่สุดในยุคนั้นในขณะที่เวลาผํานไปเสื้อฮาวายก็คํอยๆถูก
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและวัตถุดิบตามยุคตามสมัยจากผ๎ากิโมโนสูํผ๎าไหมไปจนถึงผ๎าเรยอนจาก
กระดุมเงินเปลี่ยนเป็นกระดุมเปลือกมะพร๎าวจนกลายมาเป็นกระดุมหอยมุกในปัจจุบันเสื้อฮาวาย
ได๎รับความนิยมที่เกาะฮาวายมาก ในปีค.ศ. 1947 มีการประกาศให๎ทุกวันศุกร๑เป็นวันรณรงค๑ใสํเสื้อ
ฮาวายหรือที่เรียกกันวํา Aloha Friday ในปัจจุบันความนิยมของเสื้อฮาวายยังคงขยายขอบเขต
ออกไปโดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียที่มีอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศใกล๎เคียงกับฮาวาย ญี่ปุุนได๎
กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอิทธิพลตํอวงการเสื้อฮาวายในเรื่องของความนิยมละแบรนด๑หลายๆแบ
รนด๑ของญี่ปุุนเลือกที่จะผลิตเสื้อฮาวายออกมาจําหนําย อาทิเชํน Sun surf, Sun friend, Red 
Letter เป็นต๎น จากหนังสือชื่อ “ The Hawaiian Shirt “ ของ “Thomas Steele” ที่ตีพิมพ๑เมื่อปี
ค.ศ. 1984 ปัจจุบันสํงผลให๎มีเสื้อฮาวายเพ่ิมขึ้นผู๎เลือกซื้อ ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม และ
ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
เพชรบุรีในปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง สามารถนํามากําหนด
ความสัมพันธ๑ของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
ตัวแปรอิสระ                                                                                    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัทางสงัคม 

- กลุม่อ้างอิง 
- ครอบครัว 
- บทบาทและสถานะ 
 
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

- ผลติภณัฑ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจ าหนา่ย 

- การสง่เสริมการตลาด 

 
ปัจจยัทางด้านทศันคติ 
- ความรู้ความเข้าใจ 
- ความช่ืนชอบ 

-พฤติกรรมหรือประสบการณ์ 

กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้เสือ้ฮาวาย 
-  การรับรู้ความต้องการ 

- การค้นหาข้อมลู 

- การประเมินทางเลอืก 

- การตดัสนิใจซือ้ 
- การประเมินผลหลงัการซือ้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

      1. ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยา
เขตเพชรบุรี 
      2. ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตเพชรบุรี 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ศึกษาและประชากร 

 พ้ืนที่และกลุํมเปูาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่อยูํในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

และมีปัจจัยการเลือกซื้อเสื้อฮาวาย ซึ่งทราบจํานวนที่แนํนอน จึงคํานวณขนาดของกลุํมตัวอยํางโดยใช๎

สูตรของ Taro Yamane  

 

 

 

เมื่อ         n คือ ขนาดกลุํมตัวอยําง 

              N คือ ขนาดประชากร  

              e คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุํมตัวอยําง  เชํน 

ระดับความเชื่อม่ัน90% สัดสํวนความคลาดเคลื่อนเทํากับ 0.10 

ระดับความเชื่อม่ัน95% สัดสํวนความคลาดเคลื่อนเทํากับ 0.05 (ปกตินิยมระดับความเชื่อมั่น 95%) 

ระดับความเชื่อม่ัน99% สัดสํวนความคลาดเคลื่อนเทํากับ 0.01 

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจํานวน 6200 คน 

จะได๎กลุํมตัวอยํางจํานวน (6200/1+6200+0.052) = 375.75757576 คน  ผู๎วิจัยจึงเก็บข๎อมูลจาก

กลุํมตัวอยําง 376 คน 

2. ขอบเขตด้านระยะเวลาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีนี้ใช๎เวลาโดยประมาณ 2 เดือน ตั้งแตํ เดือน เมษายน 2561 

ถึง เดือน พฤษภาคม 2561 
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3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งนี้ มุํงศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อ

ฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี  

            3.1 ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ ปัจจัยทางสังคม คือ กลุํมอ๎างอิง ครอบครัวและบทบาทและสถานะ

, ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ๑ ราคา ชํองทางการจําหนําย และการสํงเสริม

การตลาด และปัจจัยทางด๎านทัศนคติ คือ ความรู๎ความเข๎าใจ ความชื่นชอบ และพฤติกรรมหรือ

ประสบการณ๑ 

 3.2 ตัวแปรตาม ได๎แกํ กระบวนการตัดสินใจ คือ การรับรู๎ความต๎องการ การค๎นหาข๎อมูล 

การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

       จากงานวิจัยนางสาว ธนานันท๑ โตสัมพันธ๑มงคล(2558)  เกี่ยวกับเรื่องการวิจัยเรื่อง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อเสื้อผ๎าแบรนด๑ยูนิโคลํ (Uniqlo) ของผู๎บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวําปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อเสื้อผ๎าแบรนด๑ยูนิ โคลํ ของ

ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 5 ปัจจัย โดยเรียงลําดับจากคําสัมประสิทธิ์

ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน๎อย คือ ปัจจัยด๎านบุคคลและบริการหลังการขาย 

ปัจจัยด๎านราคา ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด และปัจจัยด๎านความสะดวก

รวดเร็วในการชําระเงิน ในขณะที่ปัจจัยด๎านรูปแบบ และความหลากหลายของสินค๎า ปัจจัยด๎านความ

สะดวกในการซื้อปัจจัยด๎านกายภาพและทําเลที่ตั้งของร๎าน และปัจจัยด๎านสื่อประชาสัมพันธ๑ออนไลน๑

ไมํมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อเสื้อผ๎าแบรนด๑ยูนิโคลํ ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยตัวแบบดังกลําวสามารถนํามาอธิบายความสัมพันธ๑ของปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผ๎าแบรนด๑ยูนิโคลํ ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได๎ร๎อยละ 22.4

  

             จากงานวิจัยนางสาว ณัญช๑คณัส ปานเสมศรี(2551)  ผลจากการศึกษาปัจจัยที่มีตํอ

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศของวัยรุํนในสยามแสควร๑สรุปผลได๎ดังนี้ 

     ข๎อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร๑ 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ผลจากการศึกษาพบวํา วัยรุํนผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 385 คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุสํวน

ใหญํ  อยูํที่ตั้งแตํ 20 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรีรายได๎ตํอเดือน ต่ํากวําหรือเทํากับ 5,000 

บาทและแหลํงที่มาของรายได๎มาจากครอบครัว 

     ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 

ผลการศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจาก

ตํางประเทศของวัยรุํนในสยามแสควร๑ จํานวน 385 คน โดยพิจารณาดังนี้ 

     ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศ

ของวัยรุํนในสยามแสควร๑อยูํในระดับมาก คือ ด๎านผลิตภัณฑ๑และด๎านราคา 

     ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศ

ของวัยรุํนในสยามแสควร๑อยูํในระดับปานกลาง คือ ด๎านชํองทางจัดจําหนํายและด๎านการสํงเสริม

การตลาด 

ข๎อมูลเกี่ยวกับกลุํมอ๎างอิงทางสังคม 

ผลการศึกษาระดับอิทธิพลของกลุํมอ๎างอิงทางสังคมที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎า

จากตํางประเทศของวัยรุํนในสยามแสควร๑ จํานวน 385 คน กลุํมอ๎างอิงทางสังคมโดยรวมมีอิทธิพลอยูํ

ในระดับปานกลาง 

              จากงานวิจัย นางสาว เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร(2551)  เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม

การซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศของวัยรุํน สรุป พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนาเข๎าจาก

ตํางประเทศของวัยรุํน สํวนใหญํนิยมซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นตรายี่ห๎อ Esprit มากที่สุด เหตุที่เลือกซื้อเสื้อผ๎า

แฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศเนื่องจากมีแบบ/ดีไซด๑ของเสื้อผ๎าที่ตรงกับความต๎องการ โดยสํวนใหญํ

แล๎ววัยรุํนมักจะซื้อเสื้อผ๎า เมื่อมีการลดราคาสินค๎า ซึ่งจะไปซื้อที่ห๎างสรรพสินค๎ามากที่สุดเฉลี่ยเดือน

ละ 1-2 ครั้ง โดยปริมาณที่ซื้อในแตํละครั้งประมาณ 1-2 ชิ้น เป็นเงินเฉลี่ย 1,000-5,000 บาท ในการ

ไปซื้อแตํละครั้งมักจะไปซื้อเพียงคนเดียวมากที่สุด และจะเป็นผู๎ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ๎าเอง สรุป 

วัยรุํนสํวนมากมีทัศนคติด๎านการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศของวัยรุํนวําเป็นสินค๎าที่มี

ความทันสมัยตามแฟชั่นและมีคุณภาพดีนอกจากนี้ยังเหมาะที่จะซื้อเป็นของขวัญชั้นดีสําหรับเพ่ือนฝูง 

แตํวัยรุํนไมํได๎ให๎ความสําคัญในเรื่องของการสวมใสํแล๎วเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนฝูงและสังคม สรุป สํวน

ประสมการตลาดของเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศวัยรุํนพบวํา สํวนใหญํซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎า

จากตํางประเทศเพราะคุณภาพเหมาะสมกับราคา และพอใจที่มีปูายบอกราคาอยํางชัดเจน นอกจากนี้
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การจัดรูปแบบการตกแตํงร๎านที่ทันสมัยเข๎ากับฤดูกาล มีอุปกรณ๑ท่ีจําเป็นครบครัน และหาซื้อได๎งําย ก็

เป็นสํวนหนึ่งที่สร๎างความประทับให๎กับลูกค๎า และที่ขาดไมํได๎คือการสํงเสริมการตลอดที่เน๎นให๎เข๎าถึง

กลุํมลูกค๎า ต๎องมีความรวดเร็วฉับไวทันตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเชํน มีการลงโฆษณาทาง

อินเทอร๑เน็ต วิทยุโทรทัศน๑รวมถึงการถํายแบบลงปกนิตยสารซึ่งสวมใสํโดยดารา ตลอดจนมีการลด

ราคาสินค๎าเพ่ือเพ่ิมยอดขาย ทัศนคติมีความสัมพันธ๑ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎านําเข๎าจาก

ตํางประเทศของวัยรุํน นั่นคือ การมีทัศนคติที่ดีตํอการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศของ

วัยรุํน ได๎แกํเห็นด๎วยวําเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศมีคุณภาพดีมีความทนทาน คุณภาพ

เหมาะสมกับราคา มีความทันสมัยตามแฟชั่น มีแบบใหมํๆให๎เลือกตลอดเวลา สวมใสํแล๎วเป็นที่

ยอมรับจากเพ่ือนฝูงและสังคม เป็นที่นิยมกันในหมูํดารา นักร๎อง และนักแสดงวัยรุํน และซื้อเป็น

ของขวัญชั้นดีสําหรับเพ่ือนฝูงได๎ทําให๎สํงผลตํอการมีพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นตํางประเทศ

สูงขึ้น 

             ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ใช๎แนวคิดข๎างต๎นเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบตํอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

       ผู๎วิจัยสนใจเลือกกลุํมเปูาหมาย (Target group) จากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเป็น
ตัวแทนของกลุํมที่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อฮาวาย 
 แหลํงข๎อมูลการวิจัย เนื่องจากผู๎วิจัยทราบกลุํมตัวอยํางที่แนํนอน จึงใช๎การกําหนดขนาด

ตัวอยํางตามแนวทาง Taro Yamane  และทําการเก็บข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลสองแหลํง คือ 

แหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ โดยการใช๎แบบสอบถาม และแหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ โดยการค๎นคว๎าจากวรรณกรรม

ที่เก่ียวข๎อง ได๎แกํ หนังสือ งานวิจัย และบทความทางวิชาการ 

 ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล และจําแนกแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ตอนคือ แบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 
ปัจจัยทางด๎านทัศนคติ และกระบวนการตัดสินใจ แบบสอบถามดังกลําวพัฒนาขึ้นจากวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
และทดสอบกับกลุํมตัวอยํางจากจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเป็นตัวแทนของกลุํมที่มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อฮาวาย 

 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ใช๎วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS โดยใช๎สถิติพรรณนาแสดงในรูปคําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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จากนั้นนําคําเฉลี่ยที่ได๎มาแปลความหมายโดยใช๎วิธีอิงเกณฑ๑ในการแปลความข๎อมูลออกเป็น 5 ระดับ 
สําหรับ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางด๎านทัศนคติ และกระบวนการ
ตัดสินใจ จากนั้นจึงทําการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบผลของปัจจัยทางสังคม ปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาด ปัจจัยทางด๎านทัศนคติที่สํงผลกระบวนการตัดสินใจจากนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเป็นตัวแทนของกลุํมที่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อฮาวาย โดยใช๎การ
วิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression) 

 
ผลการวิจัย 

1. ข๎อมูลทั่วไปและพฤติกรรมเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พบวําจาก

ข๎อมูลกลุํมตัวอยําง 376 คน จําแนกตามเพศแบํงออกเป็น เพศหญิงร๎อยละ 73.6 เพศชายร๎อยละ 

26.4  

จําแนกตามสถานะแบํงออกเป็น นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ 21.6 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารร๎อยละ 2.4 คณะสัตวศาสตร๑และเทคโนโลยีการเกษตรร๎อยละ 76  

จําแนกตามชั้นปีแบํงออกเป็น ชั้นปีที่ 1ร๎อยละ 20 ชั้นปีที่ 2ร๎อยละ 47.2 ชั้นปีที่ 3ร๎อยละ 23.2 ชั้นปี

ที่ 4ร๎อยละ 9.6  

จําแนกตามรายได๎แบํงออกเป็น  1) ไมํเกิน5,000บาท ร๎อยละ 20.8  2) 5,000 - 10,000บาท ร๎อยละ 

68.8  3) 10,000 – 15,000บาท ร๎อยละ 7.2  4) 15,000 – 20,000บาท ร๎อยละ 3.2  

พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อฮาวาย โดยที่ซื้อเสื้ออาวายมาแล๎ว 1 ครั้ง ร๎อยละ 13.6 ,2-3 ครั้ง ร๎อยละ 

36.8,4-5 ครั้ง ร๎อยละ 24.8,5 ครั้งขึ้นไป ร๎อยละ 24.8 ซื้อเสื้อฮาวายในแตํละครั้ง 1ชิ้นร๎อยละ 72.8  

ซื้อ2-3ชิ้นร๎อยละ 23.2 ซื้อ4-5ชิ้นร๎อยละ 2.4 ซื้อ5ชิ้นขึ้นไปร๎อยละ 1.6 โดยซื้อครั้งลําสุด ไมํกี่วันกํอน

ร๎อยละ 10.4 ไมํกี่อาทิตย๑กํอนร๎อยละ 30.4  ไมํกี่เดือนกํอนร๎อยละ 48 ไมํกี่ปีกํอนร๎อยละ 11.2 ได๎รับ

การแนะนําเรียงจากมากไปน๎อย 1.เพื่อน 2.คนรู๎จัก 3.ครอบครัว 4.ญาติ 

2. ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี 
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ตารางที่ 1  Model Summary ของปัจจัยทางสังคม 

 

 
 
 

 

 

           

            ตารางที่ 2 Anovaa ของปัจจัยทางสังคม 

 

 จากตางรางข๎างต๎น การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression) เพ่ือศึกษา

ปัจจัยทางสังคม สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

เพชรบุรีผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวําปัจจัยทางสังคมสํงผลทางบวกตํอการตัดสินใจเลือก

ซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี หมายความวํา ระดับปัจจัยทาง

สังคม 1 หนํวยสํงผลให๎การตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

เพชรบุรีจะเพ่ิมข้ึน 0.729 โดยที่คํา Adjusted R Square = 0.606 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น

ปัจจัยทางสังคมสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

เพชรบุรี แสดงสมการได๎ดังนี้ 

Y=0.782 + 0.729x1 

Model Summary 

Mode
l 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .759a .612 .606 .6091 

a. Predictors: (Constant), y 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 20.186 1 20.186 54.418 .000b 

Residual 44.514 120 .371   

Total 64.700 121    

a. Dependent Variable: x1 
b. Predictors: (Constant), y 
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ตารางที่ 3 Model Summary ของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 

 

 
 
 

 

 

 

 ตารางที่ 4 Anovaa ของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 

  จากตางรางข๎างต๎น การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression) เพ่ือศึกษา

ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด

สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี 

หมายความวํา ระดับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 1 หนํวยสํงผลให๎การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวาย

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีจะเพ่ิมขึ้น 0.482 โดยที่คํา Adjusted R 

Square = 0.734 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอการตัดสินใจ

เลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี แสดงสมการได๎ดังนี้ 

 

Y=2.009 + 0.482x1 

Model Summary 

Mode
l 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 
.882a .739 .734 .3783778721

83949 

a. Predictors: (Constant), y 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 8.823 1 8.823 61.624 .000b 

Residual 17.180 120 .143   

Total 26.003 121    

a. Dependent Variable: x2 
b. Predictors: (Constant), y 
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ตารางที่ 5 Model Summary ของปัจจัยทางด๎านทัศนคติ 

 

 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 Anovaa ของปัจจัยทางด๎านทัศนคติ 

 

 จากตางรางข๎างต๎น การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression) เพ่ือศึกษา

ปัจจัยทางด๎านทัศคติ สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตเพชรบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวํา ปัจจัยทางด๎านทัศนคติสํงผลทางบวกตํอ

การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี หมายความวํา 

ระดับปัจจัยทางด๎านทัศนคติ 1 หนํวยสํงผลให๎การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีจะเพ่ิมขึ้น 0.801 โดยที่คํา Adjusted R Square = 0.609 ที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นปัจจัยทางด๎านทัศนคติสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี แสดงได๎ดังสมการดังนี้ 

Model Summary 

Mode
l 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 
.783a .613 .609 .3582873419

14642 

a. Predictors: (Constant), y 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 24.350 1 24.350 189.687 .000b 

Residual 15.404 120 .128   

Total 39.754 121    

a. Dependent Variable: x3 
b. Predictors: (Constant), y 
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Y=0.782 + 0.801x1 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยทางสังคมสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธนานันท๑ โตสัมพันธ๑

มงคล(2558) เกี่ยวกับการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อเสื้อผ๎าแบรนด๑ยูนิโคลํ 

(Uniqlo) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยตํางๆ จากการหา

ปัจจัยที่มีผลตํอการเลือกซื้อเสื้อผ๎าแบรนด๑ยูนิโคลํ (Uniqlo)  และจากผลการศึกษาพบวํา ปัจจัย

ทางด๎านบุคคลมีผลกับการเลือกซ้ือเสื้อมากท่ีสุด รวมถึงกลุํมอ๎างอิง และสถานะอ่ืนๆ 

 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดสํงผลสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณัญช๑คณัส ปานเสม

ศรี(2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีตํอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศของวัยรุํนใน

สยามแสควร๑ ซึ่งผลที่ได๎คือ  ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่น

นําเข๎าจากตํางประเทศของวัยรุํนในสยามแสควร๑อยูํในระดับมาก คือ ด๎านผลิตภัณฑ๑และด๎านราคา 

                ปัจจัยด๎านทัศนคติสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร(2551)  เกี่ยวกับ

ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศของวัยรุํน โดยที่ศึกษาพฤติกรรม

และปัจจัยด๎านทัศนคติ ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด และจากผลการศึกษาพบวํา ทัศนคติมี

ความสัมพันธ๑ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎านําเข๎าจากตํางประเทศของวัยรุํน 

 

ข้อเสนอแนะ 

           1. จากผลการวิจัยพบวําปัจจัยทางสังคมสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี ดังนั้น ทางผู๎ประกอบการควรมีการสํงเสริมเกี่ยวกับ 

สถาบันครอบครัวและความสัมพันธ๑ในรูปแบบตํางๆให๎มากขึ้น อาจจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว 

หรือความสัมพันธ๑อ่ืนๆ ให๎ได๎มีกิจกรรมทํารํวมกันเพื่อลุ๎นรับเสื้อฟรี เป็นต๎น  

           2. จากผลการวิจัยพบวําปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดสํงตํอผลการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อ

ฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี ผู๎ประกอบการควรจัดโปรโมชั่นอยํา ง
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ตํอเนื่อง และเพ่ิมชํองทางการจัดจําหนํายให๎กว๎างมากขึ้นและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับลูกค๎าให๎ได๎

หลากหลายมากข้ึน และเพ่ิมชํองทางการโปรโมทร๎านค๎าของตนให๎เป็นที่รู๎จักมากขึ้น 

           3.  จากผลการวิจัยพบวําปัจจัยด๎านทัศนคติสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี ดังนั้น ทางผู๎ประกอบการควรให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องและ

ครบถ๎วนแกํผู๎บริโภค เพ่ือความเทําเทียมละความไว๎วางใจจากผู๎บริโภค 

 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. เนื่องจากในการวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเฉพาะปัจจัยทางสังคม ปัจจัยสํวนประสม

ทางการตลาดและปัจจัยด๎านทัศนคติในโอกาสตํอไปอาจทําการศึกษาในปัจจัยด๎านอ่ืนๆ เชํน ปัจจัย

ด๎านบุคคลและบริการหลังการขาย  ปัจจัยด๎านความสะดวกรวดเร็วในการชําระเงิน เป็นต๎น  

 2. การวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมเพียงคนกลุํมหนึ่งเทํานั้น ในครั้งหน๎าอาจจะศึกษากลุํมคนที่

กว๎างกวํานี้และหลากหลายมากกวํานี้ อาทิ เชํน เด็กประถม ผู๎ใหญํวัยทํางาน วัยชรา กลุํมชมรมตํางๆ 

เป็นต๎น เพ่ือหาข๎อเปรียบเทียบในเรื่องของความตํางของวัย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่
สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่
ผํานการทดสอบความถูกต๎องของเนื้อหา และมีคําสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาคเทํากับ 
0.836 การเก็บรวบรวมข๎อมูลมีกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ คือ นักทํองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 
คน การวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎การวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ จากผลการศึกษา พบวําอิทธิพลการ

รับรู๎ด๎านกายภาพ ( x ) อิทธิพลการรับรู๎ด๎านคุณคํา ( x ) และอิทธิพลการรับรู๎ด๎านการสื่อสาร ( x ) 
สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย  ขณะที่อิทธิพลการรับรู๎

ด๎านสถานที่ ( x ) และอิทธิพลการรับรู๎ด๎านจิตวิทยา ( x ) ไมํสํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวใน

ประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย โดยสมการพยากรณ๑ คือ  ̂ = 1.335 + (0.106)X1 + (0.148)X3 
+ (0.298)X5 
ค าส าคัญ: การรับรู๎  แคมเปญการทํองเที่ยววิถีไทยเก๐ไก๐อยํางยั่งยืน  ความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยว 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study perception of Amazing Thailand 
Tourism that affects the Intention to travel in Thailand of Thai travelers in Bangkok. 
The research instrument was questionnaire that was tested the content validity and 
its confidence Cronbach coefficient at 0.836.  The sample population of this study is 
400 Thai tourists in Bangkok. The results showed that Influence of the perception of 

physical  ( x ) Influence of the perception of  value  ( x ) and Influence of the 

perception of  communication  ( x ) affected to Intention to travel in Thailand of Thai 
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travelers in Bangkok. While Influence of the perception of  tourist attraction  ( x ) and 

Influence of the perception of psychological ( x ) do not affect the Intention to travel 

in Thailand of Thai travelers in Bangkok. The prediction equation was  ̂ = 1.335 + 
(0.106)X1 + (0.148)X3 + (0.298)X5 
Keywords: Perception, Amazing Thailand Tourism, Intention to Travel 
 
บทน า 
 อุตสาหกรรมทํองเที่ยว เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย  
เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีแหลํงทํองเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางด๎านศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ ทํา
ให๎การทํองเที่ยวเป็นแหลํงรายได๎หลักของประเทศ การเติบโตของอุตสาหกรรมทํองเที่ยวในชํวงครึ่ง
แรกของปี 2561 มูลคําตลาดไทยเที่ยวไทย อยูํที่ประมาณ 515,000 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 8.5 
เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีกํอนหน๎า ขณะที่จํานวนนักทํองเที่ยวไทยเดินทางเที่ยวในประเทศมี
ประมาณ 74.8 ล๎านคนตํอครั้ง เติบโตร๎อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีกํอน เป็นผลจาก
นโยบายสํงเสริมการทํองเที่ยวอยํางตํอเนื่องของรัฐบาล ที่ได๎จัดกิจกรรมสร๎างคุณคําและรักษาจุดเดํน
ของประเทศด๎านขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ๑ความเป็นไทย และได๎กําหนดแผนการ
จัดทําแคมเปญทํองเที่ยววิถีไทยขึ้นมา (ศูนย๑วิจัยกสิกรไทย, 2561) 
 แคมเปญทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน เป็นหนึ่งในแคมเปญที่ตอบสนองนโยบายการ
ทํองเที่ยวของรัฐบาลภายในแคมเปญประกอบไปด๎วย 7 กิจกรรมหลัก ได๎แกํ การทํองเที่ยวเชิงกีฬา 
(Sport Tourism) การทํองเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การทํองเที่ยวทางน้ํา 
(Maritime Tourism) การทํองเที่ยวเพ่ือการแตํงงานและฮันนีมูน (Wedding and Honeymoon 
Tourism) การทํองเที่ยวเชิงการแพทย๑และสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) การ
ทํองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) การทํองเที่ยวเพ่ือพักผํอนหยํอนใจ (Leisure 
Destination) ซึ่งเป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวที่อยูํบนพ้ืนฐานของความเป็นเอกลักษณ๑ไทย แตํสามารถ
สร๎างมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจและกระจายรายได๎สูํท๎องถิ่น ซึ่งเป็นการยกระดับวางรากฐานเศรษฐกิจ
ไทย (กระทรวงการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2560) 
  กิจกรรมในแคมเปญทั้ง 7 กิจกรรม ถูกกําหนดขึ้นเพ่ือเน๎นย้ําให๎การทํองเที่ ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการตํางประเทศ ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่สามารถบูรณาการทุกภาคสํวนเพ่ือนําประเทศไทยไปสูํการเป็นแหลํงทํองเที่ยวคุณภาพ
ที่เจริญเติบโตอยํางมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย สอดคล๎องกับกระแสความต๎องการของ
ประชากรโลก และเจตนารมย๑ของ UNWTO ที่มุํงเน๎นการเพ่ิมสัดสํวนนักทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ แตํ
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ยังคงรักษาฐานนักทํองเที่ยวตลาดเดิม โดยนํารายได๎สูํประชาชนทุกภาคสํวนอยํางยั่งยืนได๎ และยังชํวย
ให๎บรรลุวิสัยทัศน๑ให๎ประเทศไทยเป็นแหลํงทํองเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลกที่เติบโตอยํางแข็งแรง 
(กระทรวงการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2560) ทั้งนี้การที่แคมเปญการทํองเที่ยววิธีไทย เก๐ไก๐อยําง
ยั่งยืนจะประสบความสําเร็จ การประชาสัมพันธ๑สร๎างการรับรู๎อยํางทั่วถึงไปยังกลุํมนักทํองเที่ยวมีจึง
ความสําคัญเป็นอยํางมาก  

การประชาสัมพันธ๑แคมเปญเพ่ือสร๎างให๎เกิดการรับรู๎ เป็นการรํวมมือกันหนํวยงานหลายภาค
สํวน ทั้ งหนํวยงานภาครัฐและกลุํมธุรกิจที่ เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว โดยรํวมกันทําตลาด
ประชาสัมพันธ๑สร๎างการรับรู๎เกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวในแคมเปญเพ่ิมขึ้น ซึ่งการตลาดที่ใช๎ทําได๎หลาย
รูปแบบ อาทิ การสื่อสารและการจัดกิจกรรมการตลาดผํานเครือขํายสังคมออนไลน๑เพ่ือสร๎างการรับรู๎
ให๎กับนักทํองเที่ยว (กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา , 2560) โดยนําเสนอในด๎านกายภาพของ
แคมเปญ ด๎านสถานที่ทํองเที่ยวในแคมเปญ ด๎านคุณคําที่จะได๎รับจากการทํองเที่ยวในแคมเปญ ด๎าน
จิตวิทยาความพึงพอใจที่จะได๎รับ และยังมีการสํงเสริมในด๎านการสื่อสารเพ่ือแจ๎งขําวสารกิจกรรม
ตํางๆ เพื่อให๎นักทํองเที่ยวเลือกเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางทํองเที่ยว 

จากที่กลําวมาข๎างต๎น คณะผู๎วิจัยสนใจที่ศึกษาเรื่องการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยวไทยวิถีไทย 
เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย โดย
ศึกษาการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยวไทยวิถี เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนซึ่งผลที่ได๎จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถ
นําไปใช๎เป็นแนวทางให๎กับหนํวยงานหรือธุรกิจที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยวในด๎านการวางแผนกลยุทธ๑
การประชาสัมพันธ๑ และการตลาด เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในประเทศไทยและชักจูงนักทํองเที่ยว
ชาวไทยให๎ทํองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู๎ภาพลักษณ๑การทํองเที่ยวในด๎านกายภาพ สถานที่ทํองเที่ยว 
ด๎านคุณคํา ด๎านจิตวิทยา และด๎านการสื่อสารของแคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผล
ตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 
สมมติฐานงานวิจัย 
 สมมติฐานข๎อที่ 1 อิทธิพลการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนด๎านกายภาพ
สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 สมมติฐานข๎อที่ 2 อิทธิพลการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนด๎านสถานที่
ทํองเที่ยวสํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
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 สมมติฐานข๎อที่ 3 อิทธิพลการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนด๎านคุณคํา
สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 สมมติฐานข๎อที่ 4  อิทธิพลการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนด๎านจิตวิทยา
สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 สมมติฐานข๎อที่ 5 อิทธิพลการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนด๎านการ
สื่อสารสํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผลตํอความ
ตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทยในครั้งนี้มีวิธีการศึกษาโดยใช๎ข๎อมูล
ปฐมภูมิศึกษาจากกลุํมประชากร และกลุํมตัวอยําง การกําหนดกลุํมตัวอยําง เนื่องจากไมํทราบจํานวน
ประชากรที่แนํนอนจึงใช๎สูตรคํานวณขนาดตัวอยํางแบบไมํทราบคําจํานวนประชากร (Non-
population) โดยคําระดับความเชื่อม่ันร๎อยละ 95 และคําความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได๎ร๎อยละ 5 
(กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2551) กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เทํากับ 385 ตัวอยําง และเก็บ
ตัว อยํางสํารองเพ่ือปูองกันความคลาดเคลื่อนไว๎ 15 ตัวอยําง โดยคิดรวมเป็น 400 ตัวอยําง เลือกใช๎
วิธีสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เรียงลําดับโดยเลือกตัวอยํางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling/Judgmental Sampling) และเลือกตัวอยํางแบบโควตา 
(Quota Sampling) ทําการสํารวจโดยใช๎เครื่องมือแบบสอบถาม โดยในวิจัยนี้เน๎นนําเสนอผลการวิจัย
เชิงปริมาณ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 1 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือประชากร แบํงเป็น 6 กลุํม ได๎แกํ 
 กลุํมท่ี 1 กลุํมกรุงเทพกลาง จํานวน 9 เขต ได๎แกํ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตปูอมปราบศัตรู
พําย เขตสัมพันธวงศ๑ เขตดินแดง เขตห๎วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง 
 กลุํมท่ี 2 กลุํมกรุงเทพใต๎ จํานวน 10 เขต ได๎แกํ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบาง
คอแหลม เขตยาน-นาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา 
 กลุํมท่ี 3 กลุํมกรุงเทพเหนือ จํานวน 7 เขต ได๎แกํ เขตจตุจักร เขตบางซ่ือ เขตลาดพร๎าว เขต
หลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน 
 กลุํมท่ี 4 กลุํมกรุงเทพตะวันออก จํานวน 9 เขต ได๎แกํ เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกํุม 
เขตคันนายาว   เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 
 กลุํมท่ี 5 กลุํมกรุงธนบุรีเหนือ จํานวน 8 เขต ได๎แกํ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง 
เขตบางกอกใหญํ  เขตบางกอกน๎อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา 
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 กลุํมท่ี 6 กลุํมกรุงธนบุรีใต๎ จํานวน 7 เขต ได๎แกํ เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม  
เขตบางขุนเทียน  เขตบางบอน เขตราษฎร๑บูรณะ และเขตทุํงครุ 
 ขั้นตอนที่ 2 คัดแยกตัวแทนกลุํม กลุํมละ 1 เขต โดยดูจากเขตท่ีมีประชากรสูงที่สุดในกลุํม 
เป็นตัวแทนของกลุํมตัวอยําง ดังนี้ 
 กลุํมท่ี 1 กลุํมกรุงเทพกลาง จํานวน 9 เขต ประชากรสูงสุด คือ เขตดินแดง จํานวน 
122,563 คน 
 กลุํมท่ี 2 กลุํมกรุงเทพใต๎ จํานวน 10 เขต ประชากรสูงสุด คือ เขตสวนหลวง จํานวน 
122,534 คน 
 กลุํมท่ี 3 กลุํมกรุงเทพเหนือ จํานวน 7 เขต ประชากรสูงสุด คือ เขตสายไหม จํานวน 
202,590 คน 
 กลุํมท่ี 4 กลุํมกรุงเทพตะวันออก จํานวน 9 เขต ประชากรสูงสุด คือ เขตคลองสามวา 
จํานวน 193,930 คน 
 กลุํมท่ี 5 กลุํมกรุงธนบุรีเหนือ จํานวน 8 เขต ประชากรสูงสุด คือ เขตจอมทอง จํานวน 
152,315 คน 
 กลุํมท่ี 6 กลุํมกรุงธนบุรีใต๎ จํานวน 7 เขต ประชากรสูงสุด คือ เขตบางแค จํานวน 193,002 
 ขั้นตอนที่ 3 คํานวณสัดสํวนของกลุํมตัวอยําง เพ่ือให๎ได๎ขนาดของกลุํมตัวอยํางแตํละเขต
เป็นไปตามสัดสํวนของประชากรในเขตนั้น ๆ โดยการคัดเลือกกลุํมตัวอยํางโควตา (Quota 
Sampling) คํานวณได๎ดังนี้ 

          
จํานวนตัวอยําง   จํานวนของกลุํมตัวอยํางแตํละกลุํม

จํานวนประชากร
 

แทนคําได๎ดังนี้    
400   จํานวนของกลุํมตัวอยํางแตํละกลุํม

       
 

 กลุํมท่ี 1 กลุํมกรุงเทพกลาง ได๎แกํ เขตดินแดง จํานวน 50 ตัวอยําง 
 กลุํมท่ี 2 กลุํมกรุงเทพใต๎ ได๎แกํ เขตสวนหลวง จํานวน 50 ตัวอยําง 
 กลุํมท่ี 3 กลุํมกรุงเทพเหนือ ได๎แกํ เขตสายไหม จํานวน 82 ตัวอยําง 
 กลุํมท่ี 4 กลุํมกรุงเทพตะวันออก ได๎แกํ เขตคลองสามวา จํานวน 79 ตัวอยําง 
 กลุมํที่ 5 กลุํมกรุงธนบุรีเหนือ ได๎แกํ เขตจอมทอง จํานวน 61  ตัวอยําง 
 กลุํมท่ี 6 กลุํมกรุงธนบุรีใต๎ ได๎แกํ เขตบางแค จํานวน 78 ตัวอยําง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
คณะผู๎วิจัยใช๎เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง โดย

แบบสอบถามที่สร๎างขึ้นมีการอ๎างอิงจากงานวิจัยของพิจิตรา มงคลศรีพิพัฒน๑ (2559) ที่ทําการศึกษา
เรื่องพฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจตํอสื่อประชาสัมพันธ๑โครงการเที่ยวไทยเทํกับพฤติกรรม
การตัดสินใจทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวไทย และงานวิจัยของพรชนก เหลืองอํอน (2559) ที่
ทําการศึกษาเรื่องการรับรู๎ภาพลักษณ๑การทํองเที่ยวที่สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางไปทํองเที่ยวไต๎หวัน
ของนักทํองเที่ยวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Validity) นําแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษา และผู๎ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทําน ซึ่ง
เป็นผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาดทําการตรวจสอบความถูกต๎องและให๎คําแนะนําแก๎ไขจนได๎คํา IOC 
มากกวํา 0 และได๎นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุดไปทําการทดสอบ (Pre-test) กับกลุํมตัวอยํางที่
ไมํใชํกลุํมตัวอยํางจริง แตํมีลักษณะประชากรใกล๎เคียงกับกลุํมตัวอยํางจริง จากนั้นนําข๎อมูลที่ได๎ไปหา
ความเชื่อมั่นโดยใช๎วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) คํานวณผําน
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ได๎คําระดับความเชื่อมั่นมากกวําหรือเทํากับ 0.7 ขึ้นไป (สุวิมล ติรกานันท๑, 2555) 
 โครงสร๎างคําถามในแบบสอบถาม ประกอบด๎วย 4 สํวน ได๎แกํ 
  สํวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับด๎านประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็น
คําถามปลายปิด (Close end questions) เลือกตอบได๎คําตอบเดียว ประกอบไปด๎วยคําถามในเรื่อง 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
  สํวนที่ 2 แบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวชาวไทย เป็น
คําถามปลายปิด (Close end questions) เลือกตอบได๎คําตอบเดียว จํานวน 5 ข๎อ 
  สํวนที่ 3 แบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับการรับรู๎แคมเปญการทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐
อยํางยั่งยืนที่สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย เป็น
คําถามแบบ Interval scale จํานวน 24 ข๎อ ได๎คํา Cronbach’s Alpha = 0.    
   โดยคํา Cronbach’s Alpha ของแตํละด๎าน มีดังนี้ 
   การรับรู๎ด๎านกายภาพ ได๎คํา Cronbach’s Alpha = 0.7   
   การรับรู๎ด๎านสถานที่  ได๎คํา Cronbach’s Alpha = 0.  7 
   การรับรู๎ด๎านคุณคํา ได๎คํา Cronbach’s Alpha = 0. 0  
   การรับรู๎ด๎านจิตวิทยา  ได๎คํา Cronbach’s Alpha = 0.70  
   การรับรู๎ด๎านการสื่อสาร  ได๎คํา Cronbach’s Alpha = 0. 0  
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  สํวนที่ 4 แบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย
ของนักทํองเที่ยวชาวไทย เป็นคําถามแบบ Interval scale จํานวน 4 ข๎อ ได๎คํา Cronbach’s Alpha 
= 0.782 
 
   เกณฑ๑การให๎คะแนนคําถามแบบ Interval 
   ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุด 
   ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด๎วยมาก 
   ระดบัคะแนน 3 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลาง 
   ระดับคะแนน 2 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อย 
   ระดับคะแนน 1 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 

เกณฑ์การแปรผล  
เป็นการวัดผลแบบมาตรสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ของลิเคิร๑ท (Likert Scale) ใน

แบบสอบถาม โดยใช๎เกณฑ๑คําเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซึ่งผลจากการคํานวณใช๎ 

สูตร ความกว๎างของอันตรภาคชั้น   =  
ข๎อมูลที่มีคําสูง - ข๎อมูลที่มีคําต่ําสุด

จํานวนชั้น
 

=  
  -  

 
         =  0.80 

   แสดงเกณฑ๑การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามดังนี้ 
    คะแนนเฉลี่ยระหวําง 4.21 - 5.00 เห็นด๎วยมากที่สุด 
    คะแนนเฉลี่ยระหวําง 3.41 - 4.20 เห็นด๎วยมาก 
    คะแนนเฉลี่ยระหวําง 2.61 - 3.40 เห็นด๎วยปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ยระหวําง 1.81 - 2.60 เห็นด๎วยน๎อย 
    คะแนนเฉลี่ยระหวําง 1.00 - 1.80 เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 ผลการวิ เคราะห๑ข๎อมูลด๎านลักษณะประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถามของ
นักทํองเที่ยวชาวไทยที่สนใจเดินทางทํองเที่ยวจํานวน 400 คน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ
เป็นเพศหญิงจํานวน 301 คน คิดเป็นร๎อยละ 75.25 มีชํวงอายุตั้งแตํ 20 - 29 ปี จํานวน 354 คน คิด
เป็นร๎อยละ 88.75 ระดับการศึกษาสูงสุดอยูํในระดับปริญญาตรี จํานวน 274 คน คิดเป็นร๎อยละ 
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68.50 เป็นนิสิตนักศึกษาจํานวน 263 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.75 และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนอยูํที่ระดับ
น๎อยกวํา 15,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 68.00 ดังตาราง1 
 
ตาราง1 ตารางแสดงจํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามข๎อมูลเบื้องต๎นของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม(n=400) 
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ หญิง 
ชาย 

301 
99 

75.25 
24.75 

อายุ ต่ํากวํา 20 ปี 
20 - 29 ปี 
30 - 39 ปี 
40 - 49 ปี 
50 - 59 ปี  
60 ปีขึ้นไป 

1 
354 
31 
14 
0 
0 

0.25 
88.50 
7.75 
3.50 
0.00 
0.00 

ระดับการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต๎นหรือต่ํากวํา 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา 
อนุปริญญาหรือเทียบเทํา 
ปริญญาตรี 
สูงกวําปริญญาตรี 

16 
85 
25 
274 
0 

4.00 
21.25 
6.25 
68.50 
0.00 

อาชีพ นิสิตนักศึกษา 
ธุรกิจสํวนตัว/อิสระ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เกษตรกร 
อ่ืนๆ 

263 
74 
50 
13 
0 
0 

65.75 
18.50 
12.50 
3.25 
0.00 
0.00 

รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน น๎อยกวํา 15,000 บาท 
15,000 – 30,000 บาท 
30,001 – 50,000 บาท 
50,001 – 100,000 บาท 
100,001 บาทข้ึนไป 

272 
119 
9 
0 
0 

68.00 
29.75 
2.25 
0.00 
0.00 

รวม 400 100.00 
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พฤติกรรมการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวชาวไทยด๎านจํานวนครั้งในการทํองเที่ยวในหนึ่งปี
พบวําสํวนใหญํมีการทํองเที่ยวมากกวํา 4 ครั้ง จํานวน 138 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.50 ทํองเที่ยวใน
ภาคเหนือ จํานวน 119 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.75 บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยว
คือครอบครัว จํานวน 138 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.50 ระยะเวลาที่ใช๎ในการทํองเที่ยวแตํละครั้ง 3 - 4 
วัน จํานวน 195 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.75 มีคําใช๎จํายในการเดินทางไปทํองเที่ยวแตํละครั้ง 1,000 - 
3,000 บาท จํานวน 189 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.25 ดังตาราง2 

 
ตาราง2 ตารางแสดงจํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามพฤติกรรมการทํองเที่ยว 
(n=400) 
พฤติกรรมการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 

จํานวนครั้งในการ
ทํองเที่ยวในระยะเวลา 1 
ปี 

ไมํเคยเลย 
1 ครั้ง 
2 ครั้ง 
3 ครั้ง 
4 ครั้ง 
มากกวํา 4 ครั้ง 

0 
34 
109 
96 
23 
138 

0.00 
8.50 
27.25 
24.00 
5.75 
34.50 

ภูมิภาคที่ชื่นชอบ ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันตก 
ภาคใต๎ 
ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

119 
107 
84 
76 
13 
1 

29.75 
26.75 
21.00 
19.00 
3.25 
0.25 

บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางไป
ทํองเที่ยว 
 
 
 
 

ครอบครัว 
ตนเอง 
เพ่ือน 
คนรัก 
ดารา/นักร๎อง 
บุคคลที่มีชื่อเสียง 

138 
128 
108 
26 
0 
0 

34.50 
32.00 
27.00 
6.50 
0.00 
0.00 

ระยะเวลาที่ใช๎ในการ 1 วัน 35 8.75 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 

ทํองเที่ยวแตํละครั้ง 
 

2 - 3 วัน 
3 - 4 วัน 
5 - 6 วัน 
7 วันขึ้นไป 

126 
195 
18 
26 

31.50 
48.75 
4.50 
6.50 

คําใช๎จํายที่ใช๎ในการ
เดินทางไปทํองเที่ยวตํอ
ครั้ง 
 

น๎อยกวํา 1,000 บาท 
1,000 – 3,000 บาท 
3,001 – 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
10,001 บาทข้ึนไป 

50 
189 
131 
27 
3 

12.50 
47.25 
32.75 
6.75 
0.75 

รวม 400 100.00 

 
ข้อมูลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืนที่
ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

การรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนของผู๎ตอบแบบสอบถามได๎แกํ ด๎าน
กายภาพ ด๎านสถานที่ ด๎านคุณคํา ด๎านจิตวิทยา และด๎านการสื่อสารที่มีผลตํอความตั้งใจเดินทาง
ทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย พบวํา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู๎โดยรวม
อยูํในระดับมาก  (Mean = 4.08, S.D. = 0.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู๎อยูํในระดับมาก จํานวน 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านกายภาพ  (Mean = 4.08, S.D. = 
0.63) ด๎านสถานที่ (Mean = 4.13, S.D. = 0.63) ด๎านคุณคํา  (Mean = 4.09, S.D. = 0.68) ด๎าน
จิตวิทยา  (Mean = 4.09, S.D. = 0.63) และด๎านการสื่อสาร  (Mean = 4.11, S.D. = 0.62)  ดัง
ตาราง3 

 
ตาราง3 แสดงผลข๎อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยําง
ยั่งยืน            (n=400) 
การรับรู้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืน Mean S.D. การแปล

ความหมา
ย 

1. การรับรู๎ด๎านกายภาพ ผํานแคมเปญ ปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยําง
ยั่งยืน 
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การรับรู้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืน Mean S.D. การแปล
ความหมา
ย 

1.1 แคมเปญสื่อถึงความปลอดภัยของสถานที่ทํองเที่ยว 4.03 0.89 มาก 
1.2 แคมเปญบํงบอกถึงความสะดวกสบายในการเดินทางและเข๎าถึง 4.04 0.85 มาก 
1.3 แคมเปญบํงบอกถึงคุณภาพและมาตรฐานของสถานที่ทํองเที่ยว 4.04 0.86 มาก 
1.4 แคมเปญบํงบอกถึงการต๎อนรับและมิตรภาพของคนในพ้ืนที่ 4.21 0.83 มากที่สุด 
1.5 แคมเปญสื่อถึงอาหารประจําท๎องถิ่น 4.10 0.87 มาก 
รวม 4.08 0.63 มาก 

2. การรับรู๎ด๎านสถานที่ทํองเที่ยว ผํานแคมเปญ ปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐
ไก๐อยํางยั่งยืน 

   

2.1 แคมเปญสื่อถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่นําสนใจของสถานที่
ทํองเที่ยว 

4.14 0.86 
มาก 

2.2 แคมเปญสื่อถึงประวัติศาสตร๑ที่นําศึกษาของสถานที่ทํองเที่ยว 4.10 0.85 มาก 
2.3 แคมเปญสื่อถึงศิลปะที่งดงามของสถานที่ทํองเที่ยว 4.11 0.90 มาก 
2.4 แคมเปญสื่อถึงธรรมชาติที่มีความสวยงามของสถานที่ทํองเที่ยว 4.18 0.86 มาก 
2.5 แคมเปญสื่อถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่  4.11 0.89 มาก 
รวม 4.13 0.63 มาก 

3. การรับรู๎ด๎านคุณคํา ผํานแคมเปญ ปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยําง
ยั่งยืน 

   

3.1 แคมเปญสื่อถึงความคุ๎มคํากับเงินท่ีจํายในการทํองเที่ยว 4.04 0.89 มาก 
3.2 แคมเปญสื่อถึงความคุ๎มคําของประสบการณ๑ท่ีได๎รับจากการ
ทํองเที่ยว 

4.12 0.88 
มาก 

3.3 แคมเปญสื่อถึงความคุ๎มคํากับเวลาที่ใช๎ในการทํองเที่ยว 4.06 0.92 มาก 
3.4 แคมเปญสื่อถึงความประทับใจที่ได๎รับจากการทํองเที่ยว 4.14 0.90 มาก 
รวม 4.09 0.68 มาก 

4. การรับรู๎ด๎านจิตวิทยา  ผํานแคมเปญ ปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยําง
ยั่งยืน 

   

4.1 แคมเปญสื่อถึงความสุขที่จะได๎รับจากการทํองเที่ยว  
  

4.10 0.87 
มาก 
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การรับรู้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืน Mean S.D. การแปล
ความหมา
ย 

4.2 แคมเปญสื่อถึงความสนุกที่จะได๎รับจากการทํองเที่ยว 4.10 0.92 มาก 
4.3 แคมเปญชํวยสร๎างทัศนคติที่ดีในการทํองเที่ยว 4.05 0.89 มาก 
4.4 แคมเปญชํวยสร๎างแรงจูงใจในการทํองเที่ยว 
4.5 แคมเปญชํวยสร๎างความเชื่อที่ดีในการทํองเที่ยว 

4.09 
4.12 

0.89 
0.89 

มาก 
มาก 

รวม 4.09 0.63 มาก 
5. ด๎านการสื่อสารผําน แคมเปญ ปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน    
5.1 แคมเปญมีการนําเสนอภาพสถานที่ๆสวยงาม  4.21 0.86 มากที่สุด 
5.2 แคมเปญได๎รับการประชาสัมพันธ๑อยํางตํอเนื่อง 4.05 0.88 มาก 
5.3 แคมเปญแจ๎งข๎อมูลที่ทันสมัยและทันตํอเหตุการณ๑ 4.13 0.87 มาก 
5.4 แคมเปญชํวยสร๎างการจดจําสถานที่ทํองเที่ยวผํานสื่อตํางๆได๎ 4.08 0.88 มาก 
5.5 แคมเปญชํวยสร๎างการรับรู๎เกี่ยวกับสถานที่ทํองเที่ยว 4.12 0.92 มาก 
รวม 4.11 0.62 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.08 0.42 มาก 

ข้อมูลความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวไทย พบวําระดับความคิดเห็น

โดยรวมอยูํในระดับมาก (Mean = 3.98, S.D. = 0.68) และเมื่อพิจารณาเป็นข๎อคําถามรายข๎อ พบวํา 
ความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวไทย มีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 
จํานวน 4 ข๎อ ได๎แกํ ความต๎องการที่จะทํองเที่ยวหลังจากมีแคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยําง
ยั่งยืน (Mean = 3.99, S.D. = 0.93) มีการค๎นหาสถานที่ หรือข๎อมูลเพ่ิมเติมหลังจากแคมเปญปี
ทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน (Mean = 3.97, S.D. = 0.92) แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐
อยํางยั่งยืน มีสํวนชํวยในการวางแผนการเดินทางของทําน (Mean = 4.01, S.D. = 0.88) และมี
ตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยวหลังจากมีแคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน (Mean = 3.96, 
S.D. = 0.91) 
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ข้อมูลการรับรู้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืนที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห๑ความแปรปรวนการถดถอยพหุคูณของอิทธิพลของการรับรู๎แคมเปญปี
ทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของ
นักทํองเที่ยวชาวไทย 
Model Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F sig. 

Regression 32.713 5 6.543 17.166 .000b 
Residual 150.165 394 .381   
Total 182.878 399    

 จากการวิเคราะห๑ตาราง4 พบวํา การรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผล
ตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ทั้งหมด 5 ด๎าน ได๎แกํด๎าน
กายภาพ ด๎านสถานที่ ด๎านคุณคํา ด๎านจิตวิทยา และด๎านการสื่อสารที่สํงผลตํอความตั้งใจเดินทาง
ทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย เมื่อใช๎การวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 มีรายละเอียดการวิเคราะห๑ดังกลําว  ดังตาราง5  
 
ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห๑ของอิทธิพลของการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน
ที่สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย โดยใช๎การวิเคราะห๑
การถดถอยพหุคูณ 

Model ตัวแปร  B Std. 
Error 

Beta t sig. 

(Constant)  1.335 .306  4.365 .000 
ด๎านกายภาพ x  .106 .053 .098 1.994 .047 
ด๎านสถานที่ x  .070 .055 .065 1.275 .203 
ด๎านคุณคํา  x  .148          .055           .149               2.707                                                 .007                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ด๎านจิตวิทยา                                 x  .023 .061 .022 .383 .702 
ด๎านการสื่อสาร x  .298 .056 .273 5.319 .000 

R = 0.423,    = 0.179, Adjusted    = 0.168, Std. Error of the Estimate = 0.61736 
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 จากตาราง5 พบวําอิทธิพลของการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผล
ตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย มีทั้งหมด 3 ด๎านได๎แกํด๎าน
กายภาพ ด๎านคุณคํา และด๎านการสื่อสาร  ในขณะที่ด๎านสถานที่และด๎านจิตวิทยาไมํสํงผลตํอความ
ต้ังใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย  
 

ทั้งนี้จากการแสดงผลการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณสามารถนํามาเขียนสมการอิทธิพลของ
การรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวใน
ประเทศไทยของผู๎ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ด๎าน ดังนี้ 

 

 ̂   =   1.335 + (0.106)X1 + (0.148)X3 + (0.298)X5 

 ̂ แทน ความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย 
X1 แทน การรับรู๎ด๎านกายภาพ 
X3 แทน การรับรู๎ด๎านคุณคํา 
X5 แทน การรับรู๎ด๎านการสื่อสาร  

 จากการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ พบวํา อิทธิพลของการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย 
เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํด๎านกายภาพ ด๎านคุณคํา และด๎านการสื่อสาร สํงผลตํอความตั้งใจ
เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย ในตาราง6 ดังนี้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่องการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผลตํอความตั้งใจ
เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย พบวํา ผู๎ที่สนใจเดินทางทํองเที่ยวใน
ประเทศไทยสํวนมากเป็นเพศหญิง อายุระหวําง 20 - 29 ปี เป็นนิสิตนักศึกษา การศึกษาสูงสุดอยูํใน
ระดับปริญญาตรี และมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ํากวํา 15,000 บาท โดยมีพฤติกรรมการทํองเที่ยว
มากกวํา 4 ครั้งตํอปี สํวนใหญํชอบเดินทางไปทํองเที่ยวในภาคเหนือของไทย บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางไปทํองเที่ยวคือครอบครัว ระยะเวลาที่เดินทางไปทํองเที่ยวแตํละครั้ง 2 -3 วัน และมี
คําใช๎จํายในการเดินทางไปทํองเที่ยวแตํละครั้ง 1,000 - 3,000 บาท 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีปัจจัยด๎านการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน ทั้งหมด 5 
ด๎าน ประกอบด๎วย ด๎านกายภาพ ด๎านสถานที่ ด๎านคุณคํา ด๎านจิตวิทยา และด๎านการสื่อสาร ที่สํงผล
ตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวใน ประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีและ
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แนวคิด เกี่ยวกับความตั้งใจเดินทางไปทํองเที่ยวของ Ajzen (1991), Oliver (1997) และ 
Swarbrooke & Horner (2007) และสอดคล๎องกับงานวิจัยของพรชนก เหลืองอํอน (2559) ที่
ทําการศึกษาเรื่องการรับรู๎ภาพลักษณ๑การทํองเที่ยวที่สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางไปทํองเที่ยวไต๎หวัน
ของนักทํองเที่ยวชาวไทย การวิจัยครั้งนี้คณะผู๎วิจัยจึงได๎นําผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีและ
งานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข๎องเพ่ืออภิปรายสมมุติฐาน ดังนี้ 
 การรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนด๎านกายภาพสํงผลตํอความตั้งใจ
เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย เนื่องจากผู๎บริโภคที่ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํมีความเห็นวําสถานที่ทํองเที่ยวในแคมเปญมีความปลอดภัย สะดวกสบายในการเดินทาง มี
คุณภาพและมาตรฐาน สิ่งแวดล๎อมผู๎คนเป็นมิตร และอาหารการกินท๎องถิ่นมีความนําสนใจ ผลที่กลําว
มาข๎างต๎นสอดคล๎องกับงานวิจัยของชดากร สถิตย๑ (2558) ที่ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ
การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวไทยในการเลือกที่พักแรมเขตอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
 การรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนด๎านคุณคําสํงผลตํอความตั้งใจเดินทาง
ทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย เนื่องจากผู๎บริโภคที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมี
ความเห็นวําแคมเปญนี้มีความคุ๎มคํากับเงินที่จําย คุ๎มคํากับประสบการณ๑ที่ได๎รับ ความคุ๎มคํากับเวลา 
และได๎รับความประทับใจจากการเดินทางไปทํองเที่ยวตามแคมเปญ ผลที่กลําวมาข๎างต๎นสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของเชี่ยนเหวิน หลี (2559) ที่ทําการศึกษาเรื่องการรับรู๎คุณคําด๎านราคาและการรับรู๎
คุณคําจากการทํองเที่ยวที่สํงผลตํอความพึงพอใจและความจงรักภักดีในการทํองเที่ยวประเทศจีนของ
นักทํองเที่ยวชาวไทย 
 การรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนด๎านการสื่อสารสํงผลตํอความตั้งใจ
เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย เนื่องจากผู๎บริโภคที่ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํมีความเห็นวําภายในแคมเปญมีการนําเสนอภาพสถานที่ๆสวยงาม ประชาสัมพันธ๑อยํางตํอเนื่อ ง 
มีการแจ๎งข๎อมูลที่ทันสมัยและทันตํอเหตุการณ๑ สามารถสร๎างการจดจําสถานที่ทํองเที่ยวผํานสื่อตํางๆ
ได๎ และสร๎างการรับรู๎เกี่ยวกับสถานที่ทํองเที่ยวได๎ ผลที่กลําวมาข๎างต๎นสอดคล๎องกับทฤษฎีและ
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ๑การทํองเที่ยวด๎านการสื่อสารของ Baloglu & McCleary 1999 และ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของพรชนก เหลืองอํอน (2559) ที่ทําการศึกษาเรื่องการรับรู๎ภาพลักษณ๑การ
ทํองเที่ยวที่สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางไปทํองเที่ยวไต๎หวันของนักทํองเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา การรับรู๎ด๎านการสื่อสารสํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวใน
ประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากการศึกษาอิทธิพลของการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผลตํอ
ความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย พบวําระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนของผู๎ตอบแบบสอบถาม ในด๎านสถานที่มี
คําเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูํในระดับมากและสูงเป็นอันดับแรก ดังนั้นแคมเปญควรเน๎นการสื่อถึงการ
ต๎อนรับและมิตรภาพของคนในพ้ืนที่ของสถานที่ทํองเที่ยว ในด๎านการสื่อสาร ควรจัดการ
ประชาสัมพันธ๑แจ๎งข๎อมูลของแคมเปญอยํางตํอเนื่องให๎แกํนักทํองเที่ยว ในด๎านคุณคําควรทําให๎
นักทํองเที่ยวรู๎ถึงความค๎ุมคํากับเงินท่ีจําย ประสบการณ๑ท่ีได๎รับ ความคุ๎มคําและความประทับใจในการ
ทํองเที่ยว ในด๎านจิตวิทยา ควรทําให๎นักทํองเที่ยวรับรู๎ถึงความสุข ความสนุกในการทํองเที่ยว และใน
ด๎านกายภาพที่มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับสุดท๎าย ดังนั้นควรให๎ความสําคัญกับสถานที่ทํองเที่ยวเป็นอยําง
มาก ให๎สถานที่ทํองเที่ยวมีความปลอดภัย สะดวกสบายในการเดินทาง มีคุณภาพและมาตรฐาน ทําให๎
สิ่งแวดล๎อมผู๎คนเป็นมิตร และอาหารการกินมีความนําสนใจ  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาเพ่ิมเติม โดยการศึกษาตัวแปรอิสระที่มีความเกี่ยวข๎องเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่หลากหลาย
และเป็นประโยชน๑ตํอหนํวยงานธุรกิจตําง ๆ ให๎สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎มากยิ่งข้ึน 
 2. ขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังกลุํมตัวอยําง นอกเหนือเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็น
แนวทางการในการ ตํอยอด พัฒนา แก๎ไขและปรับปรุงในพ้ืนที่อ่ืนอยํางครอบคลุม 
 3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยําง
ยั่งยืนที่สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ซึ่งขอบเขตใน
การศึกษาทําให๎ไมํอาจสะท๎อนถึงนักทํองเทีย่วกลุํมอ่ืนได๎ จึงควรที่ทําการศึกษาขยายขอบเขตกลุํมอ่ืนๆ 
เชํน กลุํมนักทํองเที่ยวชาวไทยที่อาศัยอยูํภูมิภาคตํางๆ ด๎วย  
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ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าแฟชั่นและส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค 

Attitude toward purchasing fashion products and online marketing mix 
affecting consumers’ purchasing decision of online fashion 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นและสํวนประสมการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นของผู๎บริโภค มีจุดประสงค๑เพ่ือศึกษาทัศนติการซื้อและสํวนประสมทาง
การตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภคในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก กลุํมตัวอยํางคือประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกที่มีอายุ  20 ปีขึ้นไป และมี
ประสบการณ๑การซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑จํานวน 400 ราย เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามและใช๎การ
วิเคราะห๑สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Regression Analysis) 
 จากการศึกษาพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุ 20 – 25 ปี สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีระดับรายได๎อยูํระหวําง 15,001 – 20,000 ปี มีการสั่งซื้อ
สินค๎าผํานชํองทางตํางๆ เมื่อเรียงลําดับจากมากที่สุดถึงน๎อยที่สุดได๎แกํ เฟสบุ๏ค (Facebook) อินสตา
แกรม (Instagram) เว็บไซต๑ของร๎านค๎าโดยตรง เว็บไซต๑สําหรับวางขายสินค๎า และชํองทางอ่ืนๆ 
ตามลําดับ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดและทัศนคติตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของ
ผู๎บริโภคโดยรวมคําเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลาง 
 การวิเคราะห๑สมการถดถอยเชิงพหุคูณเพ่ือทดสอบสมมติฐานพบวํา ปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดออนไลน๑โดยรวมมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ ซึ่งปัจจัยด๎านชํองทางจัด
จําหนํายและปัจจัยความเป็นสํวนตัว มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑อยูํร๎อยละ 
35.1 ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยด๎านทัศนคติตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑
โดยรวมมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ ซึ่งปัจจัยด๎านการยึดติดกับแฟชั่นและด๎าน
ชื่อเสียงของตราสินค๎า มีผลตํอการตัดสินซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑อยูํร๎อยละ 9 ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
ค าส าคัญ: ทัศนคติตํอการซื้อ  สํวนประสมการตลาดออนไลน๑  การตัดสินใจซื้อ  สินค๎าแฟชั่น 
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Abstract 
The purpose of this research is to examine the attitude towards the 

consumers’ purchase decision of fashion products and online marketing mixes that 
influence their purchasing decision of online shopping in Phitsanulok. The samples 
were consumers in Phitsanulok aged 20 years old and above who have ever had 
online shopping experiences. Data were collected for 400 people by questionnaires 
and using statistical data analysis named regression analysis.  

The study found that the majority of respondents were male aged between 
20-25 years old. The income level is between 15,001 - 20,000 Baht per month. The 
respondents preferred to shop online ranking from most to least purchasing channel 
is Facebook, Instagram, Online store and shopping website. The marketing mix and 
attitude toward consumers' decision to purchase online fashion products were at a 
moderate level.  

According to the Regression Analysis, the online marketing mixes that 
influences the consumers’ purchasing decision were distribution channel and privacy 
factors. These factors influenced consumer’s decision making of online shopping by 
  . % at 0.0  significant levels. For the attitude towards the consumers’ purchase 
decision, the result showed fashion involvement and brand consciousness influenced 
their decision making by 9% at 0.05 significant levels. 
Keywords: Purchasing attitude, Online marketing mixes, Purchasing decision, Fashion 
product 
 
บทน า 
 การตลาดเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญอยํางมากในการทําธุรกิจโดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็น
ชํองทางที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสารกับกลุํมลูกค๎า การตลาดยังเป็นการกระทําที่ผํานกระบวนการคิดให๎
เกิดกิจกรรมที่ทําให๎ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค๑ที่จะเป็นประโยชน๑ตํอกิจการและผู๎บริโภค (เกริกฤทธิ์ อัม
พะวัต, ม.ป.ป) ในอดีตการตลาดจะมุํงเน๎นไปที่กลุํมเปูาหมายจํานวนมาก แตํเนื่องจากรูปแบบการ
สื่อสารและชํองทางการนําเสนอสินค๎าที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให๎การทําการตลาดสามารถเข๎าถึงตัว
บุคคลได๎มากขึ้น จนกลายเป็นการพัฒนาแนวคิดการสื่อสารการตลาดในรูปแบบใหมํ ที่เรียกวํา 
การตลาดแบบผสมผสาน (ภิญญา ลีฬหบุญเอ่ียม, 2550) การตลาดจึงต๎องมีความครอบคลุมและ
เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การศึกษาพฤติกรรมของกลุํมเปูาหมาย
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แผนภาพท่ี 1 แสดงปรมิาณมูลคาํการซื้อขายผาํนพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Commerce) 
ที่มา : กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2559) 

โดยเฉพาะผํานสื่อโซเชียลมีเดีย ทําให๎สามารถรับรู๎ได๎ถึงความต๎องการของลูกค๎าวําเป็นอยํางไร การ
ติดตามเทรนด๑จะชํวยลดปัญหาสินค๎าที่ไมํตรงตามความต๎องการได๎ (ศูนย๑วิจัยกสิกรไทย, 2559) 
เครื่องมือการสื่อสารออนไลน๑จึงเป็นเครื่องมือการตลาดทั้งสองทางของผู๎ผลิตและผู๎บริโภค 
 สําหรับประเทศไทย มีผู๎ใช๎งานอินเทอร๑เน็ตอยูํจํานวนมากจากปี 2558 มีจํานวนวํา 39.47 
ล๎านคน และมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเป็น 43.87 ล๎านคน ในปี 2559 (ศูนย๑เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส๑และ
คอมพิวเตอร๑แหํงชาติ, 2560) ซึ่งสํวนของการใช๎บริการพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Commerce) นั้น
จากการสํารวจและคาดการณ๑พบวํา ตั้งแตํปี 2557 มีมูลค๎าการค๎าแบบ E-Commerce ที่มีมูลคํากวํา 
2,033.49 ล๎านบาท และมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนเป็น 2,523.99 ล๎านบาท ในปี 2559 (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม,2559) ดังจะเห็นได๎จากแผนภาพที่ 1 ข๎างลํางนี้ที่แสดงมูลคําการซื้อขายผําน
พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Commerce) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในการทําธุรกิจซื้อขายออนไลน๑ปัจจุบันมีการขายสินค๎าอยูํมากมายหลายประเภท ซึ่งในปี 

2559 มีการขยายตัวกวํา 15% สินค๎าแฟชั่นยังเป็นสินค๎าที่ได๎รับความนิยมอยํางมากเป็นอันดับที่ 1 
โดยการใช๎งานในตลาด E-Commerce ในไทยที่นิยมคือการทําธุรกิจผํานทางเฟสบุ๏คมากถึง 92.1% 
(ศูนย๑วิจัยกสิกรไทย, 2559) นอกจากนี้ด๎วยการที่พ้ืนที่ Social Media มีการค๎าขายได๎แบบไมํมี
คําใช๎จําย มีการใช๎งานที่งําย เข๎าถึงกลุํมลูกค๎าท่ีหลากหลาย และมีการชําระเงินผํานระบบ
อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Payment) ที่สะดวก จึงทําให๎เป็นชํองทางการขายที่ได๎รับความนิยมและเหมาะสม
เป็นอยํางมาก (ปัทมาสน๑ ชนะรัชชรักษ๑, 2559) นอกจากนี้องค๑ประกอบของร๎านค๎าออนไลน๑ ก็มี
ความสําคัญในการเลือกซ้ือสินค๎าเชํนกัน ทั้งปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัด
จําหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านการให๎บริการสํวนบุคคลและด๎านความเป็นสํวนตัวในมุมมอง
ของผู๎บริโภค (นันทพรพงษ๑ พรรณนากุล,2558) ทั้งนี้ยังเป็นการสร๎างความมีประสิทธิภาพและ
เอกลักษณ๑ในเชิงกลยุทธ๑ทางการแขํงขันอีกด๎วย (พนิดา อํอนลออ , 2559)  
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 การตัดสินใจซื้อสินค๎าจําเป็นต๎องมีการพิจารณาจากเหตุผลและปัจจัยตํางๆรวมกัน ทั้ง
อิทธิพลที่ได๎รับจากสิ่งแวดล๎อมภายนอกและยังต๎องพิจารณาการตอบสนองของผู๎บริโภคตํออิทธิพลที่
เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับกระบวนการทางจิตวิทยา (อดุลย๑ จาตุรงคกุลและดลยา จาตุรงคกุล, 2545) ทั้งใน
แงํของการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมทางแฟชั่น (พัชชรินทร๑ อดออม, 2559)  ที่มีการปรับเปลี่ยน
เสมอ รวมไปถึงชื่อเสียงของตราสินค๎า การเปรียบเทียบทางสังคม แนวคิดวัตถุนิยมและความสนใจใน
แฟชั่นของแตํละบุคคล (Zhang & Kim, 2013) จะมีผลตํอทัศนคติในการเลือกซ้ือสินค๎าแฟชั่น จาก
การศึกษาของ Zhang & Kim (2013) ที่ได๎ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอความตั้งใจซื้อสินค๎าในกลุํมแฟชั่น 
ซ่ึงได๎แกํชื่อเสียงของตราสินค๎าแนวความคดิวัตถุนิยมการเปรียบเทียบทางสังคมการยึดติดกับแฟชั่น
และการวิวัฒนาการทางแฟชั่น ซึ่งเป็นปัจจัยทางด๎านทัศนคติของตัวบุคคลที่เกิดขึ้นจากแนวคิด ความ
ชื่นชอบ ประกอบกับประสบการณ๑ และข๎อมูลภายในของผู๎บริโภคแตํละคน และปัจจัยสํวนประสม
ทางการตลาดออนไลน๑ อันได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎านชํองทางจัดจําหนําย ด๎านการสํงเสริม
การตลาด ด๎านการให๎บริการสํวนบุคคล และดา๎นการรักษาความเป็นสํวนตัวยังเป็นอีกปัจจัยที่สํงผล
ตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ดังนั้นปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดนี้จึงมีความนําสนใจในการ
นํามาศึกษารํวมกับปัจจัยด๎านทัศนคติดังที่ได๎กลําวไปข๎างต๎นอีกด๎วย   
 สําหรับจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มีประชากรมากถึง 
851,357คน (World population review, 2560)  เป็นจุดศูนย๑กลางของภูมิภาคทางด๎านการ
คมนาคมทางบก และมีสนามบินประจําจังหวัดนอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีสถานศึกษาขนาดใหญํและ
มหาวิทยาลัยตั้งอยูํมีปริมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจกวําร๎อยละ 3.7 ทั้งยังมีโครงการกระตุ๎นการ
ลงทุนและสํงเสริมความเป็นอยูํออกมาอยํางตํอเนื่องอีกด๎วย (สํานักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก, 2559) 
ด๎วยเหตุดังกลําวจึงทําให๎จังหวัดพิษณุโลกมีประชากรมากกวําจังหวัดใกล๎เคียง ความต๎องการสินค๎าจึง
สูงขึ้นตามไปด๎วย ทั้งอาหาร สินค๎า รวมไปถึงสินค๎าในกลุํมแฟชั่น นอกจากนี้การขนสํงในปัจจุบันยัง
สร๎างความสะดวกสบายในการจัดสํงสินค๎าจากแหลํงผลิตหรือแหลํงกระจายสินค๎า ให๎ไปสํงยังบ๎านของ
ลูกค๎าอยํางรวดเร็วมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีการรับขําวสารและเลือกซื้อสินค๎า
ออนไลน๑ และการทําธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกสบายมากข้ึน การซื้อของผํานระบบออนไลน๑จึงมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึนดังข๎อมูลที่ได๎กลําวไปในข๎างต๎น ด๎วยเหตุนี้ปริมาณการค๎าผํานระบบพาณิชย๑
อิเล็กทรอนิกส๑ในจังหวัดพิษณุโลกจึงมีประมาณสูงเพ่ิมข้ึนไปด๎วย ผู๎วิจัยจึงเล็งเห็นความนําสนใจใน
การศึกษาทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นและสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอการตัดสินใจ
ซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภคในจังหวัดพิษณุโลกเพ่ือประโยชน๑ในการพัฒนาการค๎าสินค๎าผําน
ชํองทางออนไลน๑ตํอไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่น

ออนไลน๑ของผู๎บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติตํอการซื้อของผู๎บริโภคท่ีมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของ

ผู๎บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของ
ผู๎บริโภค 

2. ทัศนคติการซื้อ มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติการซื้อ 
 Zhang & Kim (2013) ได๎ใหข๎๎อสรุปแนวคิดด๎านทัศนคติตํอความตั้งใจในการซื้อสินค๎าแฟชั่น
ออนไลน๑ คือการประเมินความพึงพอใจและไมํพึงพอใจของแตํละบุคคล ซึ่งเป็นแนวโน๎มของการ
ปฏิบัติที่มีผลตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลตํอความเชื่อ ซึ่งจะมีผลตํอทัศนคติอีกทอดหนึ่ง แล๎วทัศนคตินี้
มีผลตํอการตัดสินใจซื้อโดยได๎กําหนดปัจจัยทางทัศนคติดังตํอไปนี้ 

    ทัศนคติต่อการซ้ือสินค้าแฟชั่น 
ช่ือเสียงของตราสินคา๎  
วัตถุนิยม  
การเปรยีบเทียบทางสังคม  
นวัตกรรมของแฟช่ัน  
การยึดติดกับแฟช่ัน  

    ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) 
ผลิตภณัฑ๑ 
ราคา  
ชํองทางจัดจําหนําย  
การสํงเสริมการตลาด  
การให๎บริการสํวนบุคคล  
ความเป็นสํวนตัว  

การตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันออนไลน๑ของผู๎บริโภค 
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1.แนวคิดวัตถุนิยม (Materialism) เป็นแนวความคิดที่ยึดการใช๎ชีวิตโดยความสุขที่เกิดจาก
สิ่งของ หรือการครอบครองวัตถุ หรือสิ่งของที่ได๎รับการยอมรับ  
2.การเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison) เป็นการเปรียบเทียบระหวํางตนเอง กับ
ผู๎ที่อยูํในสังคม ทั้งรอบข๎างและผู๎ที่นับถือ การเปรียบเทียบนี้จะมีผลทางทัศนคติในแตํละ
ระดับความพึงพอใจและจะมีผลตํอการตัดสินใจซื้อหรือใช๎สิ่งของตามที่ตนเคารพนับถือ ชื่น
ชม หรืออยูํรอบข๎าง  
3.นวัตกรรมทางแฟชั่น (Fashion Innovativeness) หมายถึงการพัฒนาหรือการสร๎างสิ่งใหมํ
ในทางแฟชั่น หรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยูํให๎เกิดขึ้นมาใหมํ เพ่ือให๎ได๎สิ่งใหมํๆขึ้นในทางแฟชั่น
ดังนั้น นวัตกรรมแฟชั่นเป็นรูปแบบแฟชั่นใหมํ ซึ่งเป็นสิ่งใหมํหรือถูกนําเสนอในลักษณะตําง 
รูปแบบนี้จะถูกรับรู๎ได๎โดยตัวบุคคลและอาจได๎รับการยอมรับหรือไมํได๎รับการยอมรับจากตัว
บุคคลซึ่งเป็นผู๎บริโภคได๎  
4.การยึดติดกับแฟชั่น (Fashion Involvement) เป็นแนวความคิดที่ยึดติดกับแฟชั่นใด
แฟชั่นหนึ่ง ที่เป็นลักษณะของการตามกระแสของแฟชั่น 
5.ชื่อเสียงของตราสินค๎า (Brand consciousness) เป็นสิ่งลูกค๎าใช๎ในการเปรียบเทียบ
คุณภาพของสินค๎าระหวํางกัน ตราสินค๎าที่มีชื่อเสียงมากกวํา จะสามารถตั้งราคาที่สูงกวําและ
ลูกค๎ามักจะยอมจํายปริมาณที่มากกวํา สําหรับตราสินค๎าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู๎จักมากกวํา 
เพ่ือให๎ได๎เป็นเจ๎าของ นอกจากนี้ การครอบครองสินค๎าที่มีชื่อเสียง จะเป็นตัวบํงบอกสถานะ
ทางสังคมของผู๎ใช๎งานอีกด๎วย 

 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) 
 เดิมนั้นสํวนประสมทางการตลาดจะมุํงไปในการขายแบบปกติทั่วไป จะพิจารณาปัจจัย
การตลาดทั้งหมด 4 ด๎าน หรือ 4Ps ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) ด๎านราคา (Price) ด๎านชํองทาง
การจัดจําหนําย (Place) และด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) แตํในการขายแบบออนไลน๑
นั้น จําเป็นต๎องมีการเ พ่ิมองค๑ประกอบอีก 2 ด๎าน นั่นคือ ด๎านการให๎บริการแบบเจาะจง 
(Personalization) และด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว (Privacy) เพ่ือให๎สามารถประยุกต๑และมี
ความเหมาะสมกับการขายแบบใหมํที่มีการใช๎เทคโนโลยี มีองค๑ประกอบดังนี้ (ลภัสวัฒน๑ ศุภผล
กุลนันทร๑,2558) 

1.ผลิตภัณฑ๑ (Product) เป็นสิ่งที่สร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎บริโภคโดยตรง เพราะเป็นสิ่งที่
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค ผลิตภัณฑ๑อาจมีตัวตนหรือไมํมีก็ได๎ ดังนั้นร๎านค๎าจึงต๎อง
สร๎างผลิตภัณฑ๑ ให๎มีคุณภาพเป็นที่ไว๎วางใจ ภายใต๎ชื่อผลิตภัณฑ๑หรือยี่ห๎อสินค๎า ให๎เป็นที่รับรู๎
ให๎เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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2.ราคา (Price) เป็นมูลคําของผลิตภัณฑ๑ที่เป็นตัวเงิน ราคาจะถูกตั้งขึ้นโดยผู๎ขายเพ่ือกําหนด
มูลคําของผลิตภัณฑ๑ในตลาด ในมุมมองของผู๎บริโภค จะเปรียบเทียบความต๎องการและมูลคํา
ผลิตภัณฑ๑เทียบกับราคา วํามีความเหมาะสมกันหรือไมํ ดังนั้น ในการตั้งราคาที่ดี และ
เหมาะสม  
3.ชํองทางการจัดจําหนําย (Place/Distribution) การขายผํานชํองทางออนไลน๑ในปัจจุบัน 
จําเป็นต๎องมีชํองทางการจัดจําหนํายที่มากกวําในอดีต ชํองทางการจัดจําหนํายจึงกลายเป็น
เป็นโครงสร๎างชํองทางในการเคลื่อนย๎ายผลิตภัณฑ๑ไปยังตลาด หรือการนําสินค๎าจากผู๎ผลิตไป
ยังผู๎บริโภค การจัดการด๎านชํองทางการจัดจําหนําย จะมุํงเน๎นการสร๎างความสะดวกสบายใน
การเข๎าถึงสินค๎าให๎กับกลุํมลูกค๎าเปูาหมาย เพ่ือให๎มีการเข๎าถึงที่กระจายและครอบคลุมมาก
ที่สุด  
4.การสํงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดตํอสื่อสารระหวํางผู๎ขายและผู๎ซื้อ เพ่ือ
สร๎างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การสื่อสารอาจเป็นการสื่อสารทางตรงระหวํางทั้งสองฝุาย 
เป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ๑ ความคิด หรือแม๎กระทั่งการโฆษณาประชาสัมพันธ๑โดยการผําน
สื่อและชํองทางตํางๆ โดยมุํงเน๎นให๎ติดตํอสื่อสารกับกลุํมเปูาหมายให๎มีประสิทธิภาพดีที่สุด  
5.การให๎บริการสํวนบุคคล (Personalization) เป็นการเน๎นให๎บริการที่มีความเฉพาะเจาะจง
ในลูกค๎าแตํละคน ในลักษณะตํางๆ อาจมีการเก็บข๎อมมูลและให๎บริการ คําแนะนํา ข๎อเสนอ
พิเศษตามความสนใจหรือตามข๎อมูลที่เคยใช๎มา เพ่ือให๎งํายตํอการใช๎บริการและอีกทั้งยัง
เพ่ือให๎ลูกค๎ามีความประทับใจในการใช๎บริการอีกด๎วย  
6.การรักษาความเป็นสํวนตัว (Privacy)  เป็นการเก็บข๎อมูลผู๎ใช๎บริการเป็นความลับ โดย
ผู๎ประกอบการจําเป็นต๎องมีการปกปิดข๎อมูลสํวนบุคคลไมํให๎ออกสูํภายนอก และยังเป็นต๎อง
สร๎างระบบที่มีความปลอดภัยในระหวํางการใช๎บริการ ทั้งในการติดตํอสื่อสารและการทํา
ธุรกรรมทางการเงิน  
 
การตัดสินใจซื้อ  
ในการตัดสินใจซื้อนั้นคนเรามีแนวคิดที่ใช๎ในการตัดสินใจที่ตํางกัน ทําให๎มีความต๎องการ

สินค๎าแตกตํางกันไป แตํอยํางไรก็ตามแม๎วําความต๎องการจะมีความตํางกัน แตํหลักการซึ่งเป็น
กระบวนการในการตัดสินใจจะมีรูปแบบเดียวกัน แบํงออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ
มัทนียา สมมิ, 2545) 

1.การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition)  เป็นจุดที่มีความแตกตํางระหวํางสภาพ
ที่จริงและสภาพในอุดมคติ หรือเป็นสภาพความแตกตํางระหวํางสภาพที่ปรารถนาจะให๎มี
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เกิดขึ้น (Desired State of Affairs) กับสภาพแท๎จริงที่เป็นอยูํ (Actual State of Affairs) 
ชํองวํางดังกลําวทําให๎ผู๎บริโภคตระหนักตื่นตัวและมองเห็นความต๎องการตํางๆ 
2.การแสวงหาข๎อมูล (Search for Information) เป็นขั้นตอนหลังจากการตระหนักถึงปัญหา 
โดยผู๎บริโภคจะทําการแสวงหาข๎อมูล สืบค๎นด๎วยวิธีการตํางๆ ทั้งข๎อมูลที่อยูํในความทรงจํา 
และข๎อมูลจากภาพนอก (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) 
3.การประเมินทางเลือก (Evaluation) เป็นการประเมินทางเลือกของสินค๎าในแงํมุมตํางๆ 
จากข้ันตอนที่ 2 ที่ผํานมา ทั้งด๎านราคา คุณภาพ อาจรวมไปถึงความนิยมหรือความศรัทธาใน
แตํละยี่ห๎อ ของตราสินค๎าท่ีมีความเหมาะสมตํอผู๎บริโภค  
4.การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) หลังจากการใช๎เวลาในการศึกษาข๎อมูล และประเมิน
ทางเลือก ผู๎บริโภคจะทําการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค๎านั้น  
 
5.ทัศนคติหลังการซื้อ-การใช๎ (Post-attitudes) เป็นมุมมองของผู๎บริโภค ตํอสินค๎าที่
ตนเองได๎ใช๎ไป วํามีความรู๎สึกหรือมีทัศนคติอยํางไร ความเห็นเหลํานี้จะเป็นข๎อมูลที่ใช๎ในการ
ตัดสินใจเมื่อเกิดปัญหาสินค๎าที่ใช๎อยูํหมดไปหรือต๎องการสินค๎าใหมํขึ้นมาทดแทน ผู๎บริโภคจะ
ใช๎ข๎อมูลและประสบการณ๑เกําเหลํานี้ในการตัดสินใจ  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้คือประชากรผู๎เคยซื้อสินค๎าออนไลน๑ที่อาศัยอยูํในเขตจังหวัด
พิษณุโลก ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปซึ่งไมํทราบจํานวน และทําการเลือกกลุํมตัวอยํางจากประชากรของ 
W.G Cochran (1953) จะได๎กลุํมตวัอยํางที่ใช๎ในการศึกษาจํานวน 400 ราย 
 สําหรับการเลือกนั้นจะเลือกพ้ืนที่ที่ใช๎ในการศึกษาเพ่ือเลือกกลุํมตัวอยํางอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น
จะทําการสุํมสํารวจกลุํมตัวอยํางจากพ้ืนที่ที่ได๎เพ่ือทําการเก็บข๎อมูลตํอไป โดยต๎องมีเงื่อนไขดังนี้คือ 
เป็นผู๎ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเป็นผู๎ที่มีประสบการณ๑การซื้อสินค๎าผํานชํองทางออนไลน๑อยํางน๎อย 1 
ครั้ง  
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล จะใช๎จะใช๎แบบสอบถามในการเก็บข๎อมูล ซึ่งแบํงสํวนประกอบของ
ข๎อคําถามดังนี้คือ  
 สํวนที่ 1 ความเห็นด๎านปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ (6Ps) เป็นข๎อคําถามระดับ
ความคิดเห็นแบํงลําดับจากน๎อยที่สุดไปยังมากที่สุด สํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ ได๎แกํ ปัจจัย
ด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) ปัจจัยด๎านราคา (Price) ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) ปัจจัย
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ด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด๎านการให๎บริการสํวนบุคคล (Personalization) 
และปัจจัยความเป็นสํวนตัว (Privacy)  
 สํวนที่ 2 ข๎อคําถามเกี่ยวกับทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ เป็น
คําถามระดับความคิดเห็นจากน๎อยที่สุดไปยังมากที่สุด ทัศนคติการซื้อสินค๎า ประกอบด๎วย ด๎านความ
มีชื่อเสียงของตราสินค๎า (Brand Consciousness) ด๎านวัตถุนิยม (Materialism) ด๎านการ
เปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison)  ด๎านนวัตกรรมของแฟชั่น  (Fashion 
Innovativeness) และด๎านการยึดติดกับแฟชั่น (Fashion Involvement)  
 สํวนที่ 3 ข๎อคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ ซึ่งจะวัดระดับ
การตัดสินใจจากน๎อยที่สุดไปยังมากที่สุด ซึ่งเป็นตัวแปรตามของการศึกษาในครั้งนี้ 
 สําหรับแบบสอบถามสํวนที่ 1 ถึง 3 นั้นจะใช๎การเก็บข๎อมูลให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกระดับ
ความเห็นในรูปแบบ Likert’s scale เพ่ือให๎เรียงลําดับความเห็นตามลําดับคะแนนจากน๎อยที่สุด (1) 
ไปยังมากที่สุด (5) 
 สํวนที่ 4 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบ ใช๎สําหรับเก็บข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามได๎แกํ 
เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายได๎ และชํองทางในการซื้อสินค๎าออนไลน๑ ข๎อ
คําถามในสํวนนี้จะใช๎การเก็บข๎อมูลแบบเลือกตอบ (Check List) 
 
 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
 หลังจากที่ได๎ทําการออกแบบแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลแล๎ว จะนํา
แบบสอบถามดังกลําวไปทําการตรวจสอบคุณสมบัติของของข๎อคําถามโดยใช๎ดัชนีความสอดคล๎อง 
(Item-Objective Congruency Index: IOC) โดยให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิรํวมตรวจสอบจํานวน 3 ทําน กํอน
นําไปเก็บตัวอยํางข๎อมูล ข๎อคําถามซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ได๎ผํานการตรวจสอบโดยผู๎ทรงคุณวุฒิแล๎วมี
คํา IOC ตั้งแตํ 0.67-1.0 ถือวําเหมาะสมจึงถูกนําไปเก็บข๎อมูล เพ่ือนําผลของข๎อมูลไปวิเคราะห๑ความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาคํา Cronbach’s Alpha จากข๎อมูลที่ทําการเก็บมี
คําเกิน 0.7 ในทุกตัวแปร 
 
 เครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใช๎สถิติเชิงพรรณนา ได๎แกํ คําเฉลี่ย ร๎อยละ ในการวิเคราะห๑ระดับ
ความเห็นสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ ทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าออนไลน๑ และข๎อมูลพ้ืนฐานของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายได๎ และชํองทางใน
การซื้อสินค๎าออนไลน๑ และใช๎สถิติเชิงอนุมานได๎แกํ สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 
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ในการทดสอบสมมติฐานและหาความสัมพันธ๑ของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑และ
ทัศนคติตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห๑ด๎านสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า
แฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ 
ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห๑ด๎านสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า
แฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ 

ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
ออนไลน๑ 

ระดับความสําคัญ 
การแปลผล ลําดับ 

x  S.D. 

ด๎านผลิตภัณฑ๑ 
ด๎านราคา 

ด๎านชํองทางจัดจําหนําย 
การสํงเสริมการตลาด 

การให๎บริการสํวนบุคคล 
ด๎านความเป็นสํวนตัว 

3.126 
3.064 
3.271 
3.050 
3.186 
3.384 

.799 

.777 

.786 

.880 

.809 

.918 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

4 
5 
2 
6 
3 
1 

จากตารางที่ 1 พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นรวมเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําระดับความเห็นเรียงจากมากที่สุดไปยังน๎อยที่สุดได๎แกํ ด๎านการรักษา

ความเป็นสํวนตัว (x   = 3.384 , S.D. = 0.918) ด๎านชํองทางจัดจําหนําย (x  = 3.271 , S.D. = 0.786) 

ด๎านการให๎บริการสํวนบุคคล (x   = 3.186 , S.D. = 0.809) ด๎านผลิตภัณฑ๑ (x   = 3.126 , S.D. = 

0.799) ด๎านราคา (x   = 3.064 , S.D. = 0.777) และด๎านการสํงเสริมการตลาด (x  = 3.050 , S.D. = 
0.880) ตามลําดับ 
 

ตอน 2 การวิเคราะห๑ด๎านทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ 
ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห๑ด๎านทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ 

ทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นตํอการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของ

ผู๎บริโภค 

ระดับความสําคัญ 
การแปล

ผล 
ลําดับ x  S.D. 

วัตถุนิยม 
การเปรียบเทียบทางสังคม 

3.158 
2.659 

.771 

.894 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

1 
4 
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นวัตกรรมทางแฟชั่น 
การยึดติดกับแฟชั่น 
ชื่อเสียงของตราสินค๎า 

2.694 
2.641 
2.996 

1.016 
.991 
.866 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

3 
5 
2 

จากตารางที่ 2 พบวําเมื่อวิเคราะห๑ทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑พบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความเห็นรวมเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลางหากพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําระดับ

ความเห็นด๎านทัศนคติเมื่อเรียงลําดับมากมากที่สุดไปยังน๎อยที่สุด ได๎แกํ แนวคิดวัตถุนิยม (x   = 3.158 

, S.D. = 0.771) ชื่อเสียงของตราสินค๎า (x  = 2.996 , S.D. = 0.866) นวัตกรรมของแฟชั่น (x   = 

2.694 , S.D. = 1.016) การเปรียบเทียบทางสังคม (x  = 2.659 , S.D. = 0.894) และการยึดติดกับ

แฟชั่น (x  = 2.641 , S.D. = 0.991) ตามลําดับ 
 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห๑การตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานขํองทางออนไลน๑ 
ตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะห๑ความเห็นของการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ 

ความเห็นด๎านการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่น 
ผํานชํองทางออนไลน๑ 

ระดับความเห็น 
การแปลผล ลําดับ 

Mean S.D. 
1. การซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑จะพิจารณาถึงความจําเป็นใน

การใช๎ 
2. หากต๎องการซื้อสินค๎า จะพิจารณาการซื้อผํานชํองทาง

ออนไลน๑เป็นอันดับแรก 
3. จะพิจารณาถึงความพึงพอใจหลังจากตัดสินใจซื้อสินค๎า

แฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ เพ่ือใช๎ในการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าในครั้งตํอไป 

4. มีความยินดีที่จะรอการจัดสํงสินค๎า กับความสะดวกท่ีไมํ
ต๎องเดินทางไปซื้อด๎วยตนเอง 

5. จะเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑ จากผู๎ที่มีความนําเชื่อถือมาก
ที่สุดเสมอ 

6. การซื้อสินค๎าออนไลน๑จะสร๎างความสะดวกมากกวําการซื้อ
แบบปกติ 

7. มักจะพิจารณาคุณภาพ รูปลักษณ๑ การใช๎งาน อยํางรอบ
ด๎านทุกครั้งกํอนการซื้อสินค๎าเสมอ 

3.69 
 

3.50 
 

3.65 
 

3.55 
3.75 
3.67 

 
3.76 

1.071 
 

1.069 
 

1.059 
 

.891 

.938 

.945 
 
.956 

เห็นด๎วยมาก 
 

เห็นด๎วยมาก 
 

เห็นด๎วยมาก 
 

เห็นด๎วยมาก 
เห็นด๎วยมาก 
เห็นด๎วยมาก 

 
เห็นด๎วยมาก 

5 
 
9 
 
7 
 
8 
3 
6 
 
2 
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ตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะห๑ความเห็นของการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ (ตํอ) 

ความเห็นด๎านการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่น 
ผํานชํองทางออนไลน๑ 

ระดับความเห็น การแปลผล ลําดับ 

8. มักจะหาข๎อมูลสินค๎าจากผู๎ขายมากกวํา 1 ราย กํอนทําการ
ตัดสินใจซื้อเสมอ 

9. จะเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑ตํอเมื่อไมํสามารถหาซื้อได๎จาก
ร๎านค๎าทั่วไป 

 
3.71 

 
3.80 

 
1.123 

 
1.039 

 
เห็นด๎วยมาก 

 
เห็นด๎วยมาก 

 
4 
 
1 

มุมมองการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่น 
ผํานชํองทางออนไลน๑โดยรวม 

3.67 .5922 เห็นด๎วยมาก 
 

จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห๑ความเห็นของการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทาง
ออนไลน๑  พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด๎านมุมมองการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทาง
ออนไลน๑โดยรวมโดยรวมอยูํในระดับมาก  โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.67 เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา 
แนวคิดที่มีระดับความเห็นด๎วยเรียงลําดับจากมากที่สุดถึงน๎อยที่สุด ได๎แกํ  (1) จะเลือกซื้อสินค๎า
ออนไลน๑ตํอเมื่อไมํสามารถหาซื้อได๎จากร๎านค๎าทั่วไป (2) มักจะพิจารณาคุณภาพ รูปลักษณ๑ การใช๎งาน 
อยํางรอบด๎านทุกครั้งกํอนการซื้อสินค๎าเสมอ (3)  จะเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑ จากผู๎ที่มีความนําเชื่อถือ
มากที่สุดเสมอ (4) มักจะหาข๎อมูลสินค๎าจากผู๎ขายมากกวํา 1 ราย กํอนทําการตัดสินใจซื้อเสมอ (5) 
การซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑จะพิจารณาถึงความจําเป็นในการใช๎ (6) การซื้อสินค๎าออนไลน๑จะสร๎าง
ความสะดวกมากกวําการซื้อแบบปกติ (7) จะพิจารณาถึงความพึงพอใจหลังจากตัดสินใจซื้อสินค๎า
แฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ เพ่ือใช๎ในการตัดสินใจซื้อสินค๎าในครั้งตํอไป (8)  มีความยินดีที่จะรอการ
จัดสํงสินค๎า กับความสะดวกที่ไมํต๎องเดินทางไปซื้อด๎วยตนเอ (9) หากต๎องการซื้อสินค๎า จะพิจารณา
การซื้อผํานชํองทางออนไลน๑เป็นอันดับแรก ซึ่งมีความเฉลี่ยความเห็นเทํากับ 3.80, 3.76, 3.75, 3.71, 
3.69, 3.67, 3.65, 3.55 และ 3.50 ตามลําดับ ซึ่งระดับความเห็นทั้งหมดของความเห็นของการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑อยูํในระดับเห็นด๎วยมาก 
 

ตอน 4 การวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม  
ด๎านข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย

จํานวน 201 ราย คิดเป็นร๎อยละ 50.2 มีชํวงอายุระหวําง 20 – 25 ปี จํานวน 179 ราย คิดเป็นร๎อย
ละ 44.8 มีสถานภาพโสด จํานวน 272 ราย คิดเป็นร๎อยละ 68.0  ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
249 ราย คิดเป็นร๎อยละ 62.3 มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 172 ราย คิด
เป็นร๎อยละ 43.0 ซึ่งลักษณะการซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ จะใช๎วิธีการสั่งซื้อผํานชํองทางเฟสบุ๏ค 
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(Facebook) มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 40.3 รองลงมาได๎แกํ การสั่ งซื้อผํานอินสตราแกรม 
(Instagram)  คิดเป็นร๎อยละ 27.6 เว็บไซต๑ร๎านค๎าโดยตรง คิดเป็นร๎อยละ 17.6 เว็บไซต๑สําหรับ
วางขายสินค๎า คิดเป็นร๎อยละ 14.0  และชํองทางอ่ืนๆ คิดเป็นร๎อยละ 5 ตามลําดับ 
 

ตอน 5 การรวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่  1 การวิเคราะห๑สถิติเชิงอนุมานของความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนประสมทาง

การตลาดออนไลน๑ตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของผู๎บริโภค ใช๎การวิเคราะห๑สมการถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ๑ของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 
ได๎แกํ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ ซึ่งได๎แกํ ปัจจัยทางด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) ปัจจัย
ด๎านราคา (Price) ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด 
(Promotion) ปัจจัยการให๎บริการสํวนบุคคล (Personalization) และปัจจัยความเป็นสํวนตัว 
(Privacy) กับการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห๑ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค 

ตัวแปรพยากรณ๑ B Std.Error β T P-
value 

(Constant) 2.136 .123  17.304 .000 

ด๎านผลิตภัณฑ๑ .011 .040 .015 .271 .787 

ด๎านราคา .017 .044 .022 .381 .704 
ด๎านชํองทางจัดจําหนําย .154 .042 .205 3.709 .000* 

การสํงเสริมการตลาด .018 .039 .026 .454 .650 
การให๎บริการสํวนบุคคล -.047 .030 -.079 -1.557 .120 

ด๎านความเป็นสํวนตัว .309 .034 .480 9.079 .000* 

R = .593     𝑅  = .351    Adjust 𝑅  = .342 

หมายเหตุ B = Unstandardized Coefficients, β = Standardized Beta Coefficients 
จากตารางที่ 4 พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อ

สินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 2 ปัจจัย คือ ด๎าน
ชํองทางการจัดจําหนํายและด๎านความเป็นสํวนตัว ซึ่งการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของ
ผู๎บริโภค (Y) เทํากับ 0.593 หรือร๎อยละ 59.3 และมีอํานาจการพยากรณ๑คําการตัดสินใจซื้อสินค๎า
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แฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค (Y) รวมกันได๎ (𝑅  = .342) หรือร๎อยละ 34.2 สามารถเขียนสมการได๎
ดังนี้ 

    Y = 2.136 + (0.154)𝑃  + (0.309)   
 
 ดังนั้นจากคําสัมประสิทธิ์ดังกลําว ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่น
ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 จะสามารถ
อภิปรายผลได๎ดังนี้ 

 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (𝑃 ) เพ่ิมขึ้น 1 
หนํวย จะมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค เพ่ิมขึ้น 0.154 หนํวย เมื่อ
กําหนดให๎ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ในด๎านอื่นๆอีก 5 ด๎านคงที่ 

 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ ด๎านความเป็นสํวนตัว (𝑃 ) เพ่ิมขึ้น 1 หนํวย จะมี
ผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค เพ่ิมขึ้น 0.309 หนํวย เมื่อกําหนดให๎ปัจจัย
สํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ในด๎านอื่นๆอีก 5 ด๎านคงที่ 

สมมติฐานที่ 2 การวิเคราะห๑สถิติเชิงอนุมานของความสัมพันธ๑ระหวํางทัศนคติตํอการซื้อ
สินค๎าแฟชั่นตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของผู๎บริโภคใช๎การวิเคราะห๑สมการถดถอยแบบพหุคูณ
(MultipleRegression Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ๑ของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ได๎แกํ 
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ ซึ่งได๎แกํ ปัจจัยทางด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) ปัจจัยด๎าน
ราคา (Price) ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด 
(Promotion) ปัจจัยการให๎บริการสํวนบุคคล (Personalization) และปัจัยความเป็นสํวนตัว 
(Privacy) กับการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
ตารางท่ี 5 แสดงการวิเคราะห๑สถิติเชิงอนุมานของความสัมพันธ๑ระหวํางทัศนคติตํอการซื้อสินค๎า
แฟชั่นตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของผู๎บริโภค 

ตัวแปรพยากรณ๑ B Std.Err
or 

β T P-
value 

(Constant) 3.05 .128  23.630 .000 

วัตถุนิยม .079 .046 .103 1.718 .087 
การเปรียบเทียบทางสังคม .004 .051 .006 .077 .939 

นวัตกรรมทางแฟชั่น .059 .046 .101 1.268 .205 
การยึดติดกับแฟชั่น -.111 .048 -.186 -2.327 .020* 



 
 807 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ชื่อเสียงของตราสินค๎า .173 .048 .252 3.614 .000* 

R = .300     𝑅  = .090    Adjust 𝑅  = .078 

หมายเหตุ B = Unstandardized Coefficients, β = Standardized Beta Coefficients 
 
จากตารางที่ 5 พบวํา ปัจจัยทัศนคติที่มีผลตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค อยําง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 2 ปัจจัย คือ การยึดติดกับแฟชั่นและชื่อเสียงของตรา
สินค๎า ซึ่งการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค (Y) เทํากับ 0.300 หรือร๎อยละ 30 และมี

อํานาจการพยากรณ๑คําการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค (Y) รวมกันได๎ (𝑅  = 
.090) หรือร๎อยละ 9 สามารถเขียนสมการได๎ดังนี้ 

 

    Y = 3.05 +  (-0.111)   + (0.173)   
 
 ดังนั้นจากคําสัมประสิทธิ์ดังกลําว ทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 จะสามารถอภิปรายผลได๎ดังนี้ 

 ปัจจัยทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นในด๎านการยึดติดกับแฟชั่น (  ) เพ่ิมขึ้น 1 หนํวย จะมี
ผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค ลดลง 0.111 หนํวย เมื่อกําหนดให๎ทัศนคติ
ตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นในด๎านอื่นๆอีก 4 ด๎านคงที่ 

 ปัจจัยทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นในด๎านชื่อเสียงของตราสินค๎า (  ) เพ่ิมขึ้น 1 หนํวย 
จะมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค เพ่ิมขึ้น 0.173 หนํวย เมื่อกําหนดให๎
ทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นในด๎านอื่นๆอีก 4 ด๎านคงที่ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวํา ผู๎ซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑สํวนใหญํเป็นเพศชาย  คิดเป็น
ร๎อยละ 50.2 มีชํวงอายุระหวําง 20 – 25 ปี คิดเป็นร๎อยละ 44.8 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร๎อยละ 
68.0  ระดับการศึกษาและรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่เป็นสํวนมาก มีความสอดคล๎องกับ พิชามญชุ๑ มะลิ
ขาว (2554) ที่ได๎ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นสตรีผํานสื่อสังคมออนไลน๑
เฟซบุ๏ค และ เสาวนีย๑ ใจมูล (2554) ที่ได๎ศึกษาพฤติกรรมของคนวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมํใน
การซื้อเครื่องสําอางออนไลน๑ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น
ร๎อยละ 62.3 ของการศึกษาครั้งนี้และมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 
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43.0 ของการศึกษาในครั้งนี้ ลักษณะการซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ จะใช๎วิธีการสั่งซื้อผํานชํองทาง
เฟสบุ๏ค (Facebook) มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 40.3 รองลงมาได๎แกํ การสั่งซื้อผํานอินสตราแกรม 
(Instagram)  คิดเป็นร๎อยละ 27.6 เว็บไซต๑ร๎านค๎าโดยตรง คิดเป็นร๎อยละ 17.6 เว็บไซต๑สําหรับ
วางขายสินค๎า คิดเป็นร๎อยละ 14.0  และชํองทางอ่ืนๆ คิดเป็นร๎อยละ 5 ตามลําดับ 

ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑โดยรวมมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านแล๎ว จะพบวํา ปัจจัยชํองทางการจัดจําหนําย มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า
แฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค สอดคล๎องกับชามญชุ๑ มะลิขาว (2554) ที่ได๎ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นสตรีผํานสื่อสังคมออนไลน๑เฟซบุ๏ค พบวําการสั่งซื้อเสื้อผ๎าสามารถทําได๎
สะดวกรวดเร็ว และสอดคล๎องกับ ณัฐชยา พิบูลย๑ไพโรจน๑ (2557) ที่ได๎ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานแอพลิเคชั่นบนสมาร๑ทโฟน ซึ่งพบวําการขายสินค๎าควรให๎ผู๎ซื้อเลือกรับสินค๎าได๎
หลายชํองทางและมีความสะดวกรวดเร็วในการจัดสํงสินค๎านอกจากนี้ชํองทางการจัดจําหนํายสินค๎า
ออนไลน๑ยังอาจเป็นอีกชํองทางที่เป็นตัวเลือกให๎กับผู๎บริโภคที่ทําให๎มีความหลากหลายในการเลือกซื้อ
และลดอุปสรรคด๎านการเดินทางให๎กับผู๎ซื้อจึงทําให๎ชํองทางการจัดจําหนํายมีผลตํอการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ 

นอกจากนี้ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ด๎านความเป็นสํวนตัวยังมีผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค ซึ่งสอดคล๎องกับ เสาวนีย๑ ใจมูล (2554) ที่ได๎ศึกษา
พฤติกรรมของคนวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมํในการซื้อเครื่องสําอางออนไลน๑ ซึ่งพบวํา การเก็บ
ข๎อมูลลูกค๎า เชํน รายชื่อลูกค๎า หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท๑ เป็นสิ่งที่ผู๎บริโภคให๎
ความสําคัญ เชํนเดียวกับ ณัฐชยา พิบูลย๑ไพโรจน๑ (2557) ที่ได๎ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าผํานแอพลิเคชั่นบนสมาร๑ทโฟนซึ่งพบวํา ผู๎ขายต๎องเก็บรักษาข๎อมูลสํวนตัวของลูกค๎าให๎เป็น
ความลับ และต๎องให๎เชื่อถือได๎วําข๎อมูลสํวนตัวจะไมํถูกลักลอบ โดยเฉพาะขั้นตอนการสั่งสินค๎าและ
ชําระคําสินค๎า ด๎วยเหตุนี้อาจทําให๎ความเป็นสํวนตัวของการซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑มีผล
ตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าดังกลําว นอกจากนี้วิธีการจัดสํงสินค๎าและการบรรจุหีบหํอที่มิดชิดอาจมีผล
ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัวที่จะสํงผลให๎ตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ได๎เชํนกัน 

ปัจจัยทัศนคติที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นของผู๎บริโภค พบวํา ทัศนคติด๎านการยึด
ติดกับแฟชั่นและด๎านชื่อเสียงของตราสินค๎ามีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค 
และยังมีความสอดคล๎องกับการศึกษาของ Zhang & Kim (2013) ที่ได๎ศึกษาเรื่อง การบริโภคสินค๎า
แฟชั่นหรูในจีน: ปัจจัยที่สํงผลตํอทัศนคติและความต๎องการซื้อสินค๎า โดยมีวัตถุประสงค๑การศึกษาเพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลตํอทัศนคติ และการตั้งใจซื้อของผู๎บริโภคชาวจีนในการซื้อสินค๎าแฟชั่น โดยใช๎กลุํม
ประชากรคือผู๎บริโภคสินค๎าชาวจีน ซึ่บพบวําความต๎องการในตัวสินค๎าจะชํวยสร๎างแรงกระตุ๎นในการ
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ซื้อสินค๎านั้นๆ และชื่อเสียงที่ดีของตราสินค๎าจะชํวยสํงเสริมให๎สินค๎าเป็นที่ต๎องการของผู๎บริโภค ทําให๎
สินค๎าถูกเป็นที่ต๎องการของตลาด 

เหตุที่งานวิจัยมีผลออกมาดังนี้อาจจะเป็นเพราะการยึดติดกับแฟชั่นเป็นการพิจารณาในตัว
สินค๎า ผู๎บริโภคอาจใช๎ความตระหนักถึงความต๎องการที่แท๎จริงหรือการตัดสินใจที่แท๎จริงที่ไมํ
จําเป็นต๎องยึดตามกระแสหรือตามแบบแผนของคนทั่วไปในการซื้อสินค๎า เชํน ผู๎บริโภคไมํมีความ
จําเป็นต๎องซื้อสินค๎าตามคนอ่ืนทั่วไป แตํสามารถซื้อได๎ตามความต๎องการของตนเองที่มีอิสระในการ
เลือกสินค๎ามากกวําโดยไมํจําเป็นต๎องสนใจสิ่งเร๎าหรือสิ่งจูงใจรอบข๎าง นอกจากนี้การซื้อสินค๎าแฟชั่น
ผํานชํองทางออนไลน๑ อาจมีทางเลือกในการซื้อสินค๎าที่หลากหลายมากกวําการซื้อจากร๎านค๎าทั่วไป 
ทําให๎ผู๎บริโภคไมํได๎พิจารณาจากกระแสแฟชั่นที่เป็นที่นิยมในขณะนั้น แตํเป็นการซื้อภายใต๎ความชื่น
ชอบหรือความต๎องการที่แท๎จริงของอรรถประโยชน๑ของสินค๎านั้น ทําให๎ทิศทางของทัศนคติด๎านการ
ยึดติดกับแฟชั่น จึงมีลักษณะที่สวนทางกับการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของผู๎บริโภค และปัจจัย
ชื่อเสียงของตราสินค๎าท่ีเป็นที่ต๎องการจะทําให๎ผู๎บริโภคสนใจเลือกซื้อสินค๎าในตราสินค๎านั้นๆ ไมํวําจะ
ชํองทางใดๆ ก็ตามรวมไปถึงชํองทางออนไลน๑ ทําให๎ชื่อเสียงของตราสินค๎ามีผลตํอการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าของผู๎บริโภคไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 ข้อสรุป 
 จากการศึกษาทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นและสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอ
การตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นของผู๎บริโภค พบวําปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอ
การตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่น ได๎แกํ ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ซึ่งผู๎ขายควรมีการติดตํอซื้อขาย
สินค๎ากับผู๎บริโภคด๎วยความรวดเร็ว มีการสั่งซื้อสินค๎าอยํางรวดเร็วและชํองทางการชําระเงินที่
หลากหลายให๎ผู๎บริโภคได๎เลือก รวมถึงควรมีการจัดสํงสินค๎าที่รวดเร็ว และปัจจัยด๎านความเป็นสํวนตัว 
ที่ผู๎ขายจําเป็นต๎องเก็บข๎อมูลตํางๆ ทั้งข๎อมูลสํวนตัว ข๎อมูลการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกค๎าอยําง
เป็นความลับ และไมํให๎มีการถูกนําไปเผยแพรํ ทั้งนี้ผู๎ขายจําเป็นต๎องสร๎างความเชื่อใจให๎กับลูกค๎า
เพ่ือให๎เกิดความมั่นใจในการซื้อ นอกจากนี้ปัจจัยทัศนคติที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่น
ออนไลน๑ ได๎แกํ ปัจจัยด๎านการยึดติดกับแฟชั่น และ ด๎านชื่อเสียงของตราสินค๎าที่สินค๎าเป็นที่รู๎จัก รวม
ไปถึงการสร๎างตราสินค๎าให๎มีความนําเชื่อถือและมีมาตรฐาน จะทําให๎ผู๎บริโภคมีความมั่นใจและมีผล
ตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าในทิศทางเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

ในการศึกษาควรใช๎ข๎อมูลที่เก็บในพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย เชํน การเก็บข๎อมูลโดยกระจาย
ทั่วประเทศไทย  ทั้งนี้เพ่ือให๎สามารถทราบความคิดเห็นของคนไทยโดยรวมได๎ นอกจากนี้แบบเก็บ
ข๎อมูลยังสามารถพัฒนาโดยเก็บข๎อมูลในเชิงคุณภาพประกอบ เพื่อจะสามารถเข๎าถึงข๎อมูลเชิงจิตวิทยา
ใด๎มากข้ึน อาจใช๎ทฤษฎีเชิงจิตวิทยาเข๎าชํวยในการสร๎างและออกแบบเครื่องมือในการเก็บข๎อมูล 

ข้อเสนอแนะในการน าไปประยุกต์ใช้ 
ผู๎ขายสินค๎าสามารถนําข๎อมูลที่ได๎ไปประยุกต๑ใช๎ในการเข๎าถึงและเพ่ิมความสามารถในการ

แขํงขัน โดยพิจารณาถึงความสอดคล๎องของงานวิจัยกับธุรกิจที่ตนเองได๎ดําเนินอยูํ ทั้งนี้ลักษณะของ
สินค๎าท่ีแตกตํางกันอาจสํงผลให๎มุมมองและทัศนคติของลูกค๎ามีความตํางกันกับงานวิจัยนี้ แตํอยํางไรก็
ตาม ยังอาจมีข๎อมูลบางสํวนที่สามารถประยุกต๑ใช๎กับธุรกิจและสามารถเพ่ิมศักยภาพได๎เชํนกัน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
ในมุมมองผู๎บริโภคตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ยังคงมีปัจจัยมากมายอีกหลายด๎าน เชํน 

กลุํมอ๎างอิง บรรทัดฐานทางสังคม  เป็นต๎น ซึ่งล๎วนเป็นปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าทั้งสิ้น 
หากทําการศึกษาตัวแปรที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อให๎ละเอียดขึ้นจะทําให๎สามารถพยากรณ๑การ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าได๎อยํางชัดเจนมากยิ่งขึ้น และกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้สามารถใช๎กลุํม
ตัวอยํางที่เก็บข๎อมูลจากหลากหลายพื้นที่สามารถทําให๎ได๎ข๎อมูลจากการวิเคราะห๑ที่หลากหลาย 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษางานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) เพ่ือศึกษาการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ใน อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2) เพ่ือศึกษาความรู๎พ้ืนฐาน
ทางการเงินที่มีผลตํอการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุงานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย๑ใน อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพ่ือเตรียม
ความพร๎อมในการเกษียณอายุงานของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ใน อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  กลุํม
ตัวอยํางได๎แกํ พนักงานธนาคารพาณิชย๑ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางอยํางงําย 
จากกลุํมตัวอยําง จํานวน  133  คน  ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 
 ระดับการเตรียมความพร๎อมด๎านเศรษฐกิจในการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรพบวํา ภาพรวม พนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร มีการเตรียมความพร๎อมอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ยเทํากับ 3.90)  
 ผลการเปรียบเทียบระดับการเตรียมความพร๎อมด๎านเศรษฐกิจในการเกษียณอายุของ
พนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา  ตามระยะเวลาในการทํางานธนาคารแหํงนี้  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ธนาคารแหํงอ่ืน 
รายจํายประจําเดือนของพนักงาน พบวํา ไมํแตกตํางกัน มีเพียงรายได๎ตํอเดือนของพนักงาน พบวํา
ภาพรวมแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
 พฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบของเงินฝากเพ่ือเตรียมความพร๎อมกํอนการเกษียณ ของ
พนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อันดับ 1 คือ การเก็บในรูปแบบเงินฝาก 
จํานวน 132 คน คิดเป็นร๎อยละ  74.58 การออมเงินในรูปแบบของตราสารหนี้เพ่ือเตรียมความพร๎อม
กํอนการเกษียณ ของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรอันดับที่ 1 พันธบัตร
รัฐบาล จํานวน 94 คนร๎อยละ 53.11  
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 ความรู๎พ้ืนฐานทางการเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคาร
พาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรคะแนนความรู๎พ้ืนฐานทางการเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรสํวนใหญํพนักงานมีความรู๎
ที่คะแนน 4 คะแนน จํานวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.81 
 ผลการหาความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎ พ้ืนฐานทางการเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรกับ การเตรียมความพร๎อม
ด๎านเศรษฐกิจในการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบวํา
มีความสัมพันธ๑กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  (r=.174) 
 ปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุ 
 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุปัญหาสํวน
ใหญํ คือ มีคําใช๎จํายที่ไมํคาดคิดเกิดขึ้นทําให๎ต๎องดึงเงินออมออกมาใช๎จําย รวมถึงมีภาระในการผํอน
บ๎าน ผํอนรถ รวมถึงคําใช๎จํายในชีวิตประจําวัน คําครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งปัญหาทาง
เศรษฐกิจที่ไมํอาจควบคุมได๎ เชํน อัตราเงินเฟ้ือ  คําใช๎จํายในครอบครัว ชํวงอายุ  พนักงานสํวนใหญํมี
การออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุบ๎าง โดยวิธีแตกตํางกันไป 
ค าส าคัญ   
 1. การออมเงิน  การออม คือ รายได๎เมื่อหักรายจํายแล๎วจะมีสํวนซึ่งเหลืออยูํ สํวนของ
รายได๎ที่เหลืออยูํซึ่งไมํได๎ถูกใช๎สอยออกไปนี้เรียกวํา เงินออม  
 2. รูปแบบการออมเงิน   หมายถึง วิธีการเก็บสะสมเงินออมในลักษณะที่เป็นรูปตัวเงิน

และการซื้อสินทรัพย๑ในลักษณะตํางๆ 

 3. รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณ   หมายถึง การเสนอรูปแบบแนวทาง 

ข๎อเสนอแนะในการดําเนินชีวิตของผู๎ที่จะเกษียณควรต๎องปฏิบัติ หรือมีการเตรียม/วางแผนปฏิบัติกํอน

การเกษียณอายุ เพ่ือเป็นทุน 

 5. พนักงานธนาคารพาณิชย์  ผู๎ประกอบวิชาชีพรับจ๎างในสถาบันการเงิน หมายถึง การ

ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต๎องจํายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันได๎กําหนดไว๎ 

และใช๎ประโยชน๑จากเงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เชํน การให๎กู๎ยืม ซื้อขายหรือเก็บเงินตามตั๋ว

เงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด ซื้อหรือขายเงินตราตํางประเทศ ทั้งนี้จะประกอบธุรกิจประเภทอ่ืนๆ 

อันเป็นประเพณีของธนาคารพาณิชย๑ด๎วยก็ได๎ สําหรับธนาคารพาณิชย๑ คือธนาคารที่ได๎รับอนุญาตให๎

ประกอบการธนาคารพาณิชย๑ และหมายความรวมถึงสาขาของธนาคารตํางประเทศที่ได๎รับอนุญาตให๎

ประกอบการธนาคารพาณิชย๑ด๎วย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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 6. ความรู้พื้นฐานทางการเงิน  ความรู๎ที่มีเก่ียวกับการเงิน คือ ศึกษาการใช๎ทรัพยากร

ตํางๆที่อยูํอยํางจํากัดให๎ได๎ประโยชน๑สูงสุดมีสํวนชํวยในการกําหนดนโยบายทางการเงิน กฎหมายภาษี

อากร กฎหมายแพํงและพาณิชย๑ และข๎อกําหนดตํางๆจากรัฐบาลใน การทําธุรกิจกระบวนการคิดและ

พฤติกรรมของมนุษย๑ และรูปแบบความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล การรวมรวมข๎อมูลตํางๆ เพ่ือนํามา

วิเคราะห๑และตัดสินใจ และสถิตชํวยในการศึกษาการดําเนินงานทางการเงินของธุรกิจในอดีต และ

แนวโน๎มของธุรกิจในอนาคต   

 7. ตราสารหนี้  หมายถึง ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้  ซึ่งเป็นภาระผูกพันทาง
กฎหมายระหวําง เจ๎าหนี้ กับ ลูกหนี้ เจ๎าหนี้คือผู๎ซื้อตราสารหนี้หรือผู๎ลงทุน สํวนลูกหนี้คือผู๎ออกตรา
สารหนี้  โดยผู๎ซื้อตราสารหนี้จะได๎รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือสํวนลดจากราคาตรา ตาม
อัตราและเวลาที่ตกลงกัน และมีสิทธิได๎รับชําระหนี้กํอนผู๎ถือหุ๎น 
 8.ธนาคารพาณิชย์ 

1. ธนาคารกรุงเทพ         

2. ธนาคารกรุงไทย        

3. ธนาคารกสิกรไทย        

4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา        

5. ธนาคารไทยพาณิชย๑        

6. ธนาคารทหารไทย           

7. ธนาคารอาคารสงเคราะห๑       

8. ธนาคารธนชาต        

9. ธนาคารออมสิน        

10.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแหํงประเทศไทย       

11. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร     

 12. ธนาคารอิสลามแหํงประเภทไทย        
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Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to study of saving for preparation 
beforethe retirement of bank employees in Mueang  Phichit, , 2) to study basic 
financial knowledge affect to savingfor preparation before the retirement of bank 
employees in Mueang  Phichit, 3) to study problems and obstacles in saving for 
preparation before the retirementof bank employees in Mueang District Phichit, A 
sample was selected from bank employees in Mueang DistrictPhichit. Use simple 
random sampling medthod. From a sample 177 people. The results are as follows. 
 Levels of economic preparedness for retirement of bank employeesin 
Mueang District Phichit, it was found that bank employeesin Mueang District 
Phichithave the preparation is at a high level. (The average was 3.90) 
 Comparison resultslevels of economic preparedness for retirement of bank 
employeesin Mueang District Phichit, analyze by gender, age, status, education, work 
period in this bank, work period in another bank and monthly expensesit was found 
that it not different, only monthly income in different, therewas statistically 
significant at 0.05 level.   Money savings behavior in the form of deposits for 
preparation beforethe retirement of bank employees in Mueang District Phichit, 1st is 
the deposits form at 74.58 percent, Savings in the form ofdebt instruments, 1st is 
government bondsat 53.11 percent. 
 Basic financial knowledge to preparation before the retirement of bank 
employees in Mueang District Phichit, score of basic financial knowledge to 
preparation before the retirement of bank employees in Mueang District Phichit, 
most of the employees had 
knowledge that scored 4 points, at 28.81 percent. 
 Resultof the relationship between financial knowledgeto preparation before 
the retirement of bank employees in Mueang District Phichit, and economic 
preparednessto preparation before the retirement of bank employees in Mueang 
District Phichit, there was statistically significant at 0.05 level.(r=0.174) 
Problems and obstacles in saving for preparation before the retirement 
 Summary problems and obstacles in saving for preparation before the 
retirement, most of the problems are unexpected cost has caused the need to pull 
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out the savings, is the obligations and liabilities to pay for the car and house, the 
cost of living has increased,including the economic problems that can not be 
controlled,for examplerate of inflation and family expenses. 
 Most bank employees have some saving to preparation before the 
retirement,by different way. 
Keywords: saving, financial education, retirement 
 
บทน า 
 สังคมโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว  มีการเพ่ิมขึ้นของประชากรในอัตราที่ ต่ํา
มาก อาจเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันไมํเอ้ือตํอตํอการมีบุตร หรือเพ่ิมประชากรเทําที่ควร การ
แขํงขันในสังคมมีอัตราเพิ่มมากขึ้น ทําให๎ประชากรต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
 การดําเนินชีวิตในปัจจุบันก็จะไมํเรียบงํายเหมือนแตํกํอน เมื่อก๎าวสูํวัยทํางานก็พบปัญหา
อัตราการวํางงานสูง  และเมื่อก๎าวสูํวัยเกษียณอายุ ก็พบวําไมํสามรถหารายได๎เลี้ยงตนเองได๎ ดังนั้น
แล๎ว เงินออมจะมีความสําคัญมาก เพราะจะชํวยทําให๎ชีวิตชํวงบั้นปลายมีคุณภาพ มีความสุข 
เนื่องจากมีเงินสํารองในการดํารงชีวิต 

การออม คือการสร้างวินัยทางการเงิน ที่ต้องเร่งสร้างความรู้ให้ประชากรไทย เพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอาย ุทํามกลางสังคมไทยที่กําลังเคลื่อนเข๎าสูํความเป็นสังคมผู๎สูงอายุ เรื่องราวของการสร๎าง
ระบบความสาธารณูปโภคที่เอ้ือตํอการใช๎ชีวิตของประชากรวัยเกษียณ ที่จะต๎องพัฒนาให๎มีความ
ทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น จะต๎องมาพร๎อมกับบริการทางการแพทย๑ และการรักษาพยาบาลที่มี
ความเจริญก๎าวหน๎า แตํหลายๆ คน อาจจะลืมไปวํา เรื่องราวของการออมเพ่ือวัยเกษียณ ถือเป็นอีก
หนึ่งวาระสําคัญท่ีสังคมไทยจะต๎องเรํงสร๎างความรู๎ และสร๎างความตระหนักรู๎ให๎เกิดขึ้นในประชากรวัย
ทํางานที่เราปฏิเสธไมํได๎วํา ในวันหนึ่งก็จะต๎องเดินเข๎าสูํวัยเกษียณเชํนเดียวกัน 
 ในขณะเดียวกันการออมเงินของคนไทยในปัจจุบันมี เทคโนโลยีของการให๎บริการทาง
การเงิน  เชํน บริการเบิกถอนเงินอัตโนมัติ บริการบัตรเครดิต ทาให๎มีความคลํองตัวใน การใช๎เงินมาก
ขึ้น ทําให๎การออมน๎อยลง ขาดวินัยในการออมเงิน และจะสํงผลให๎มีปัญหาการออมเงินในสังคมไทย  
ประชากรไทยสํวนใหญํมีรายได๎ต่ํา เนื่องจากประชากรสํวนใหญํเป็นเกษตรกร และ ผู๎ใช๎แรงงาน 
รายได๎สํวนใหญํใช๎ในการบริโภคเป็นหลัก การเก็บออมจึงมีน๎อย  ประชากรขาดความรู๎เรื่องการออม 
และการลงทุน ขาดความรู๎ในการจัดทาบัญชี ครัวเรือน ไมํมีการวางแผนการใช๎จําย และขาดความรู๎ใน
การแสวงหารายได๎ ให๎มากข้ึน ประชากรสํวนใหญํอยูํในภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีรายได๎ต่ํา จึงเก็บออมได๎
น๎อย  อีกทั้งระบบการให๎สวัสดิการหลังการเกษียณอายุถ๎าประเทศใดวางแผนไมํดีจะทําให๎ ประชาชน
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จะมีเงินออมเงินไว๎ใช๎ไมํสูงนัก เพราะคาดวําเงินสํวนหนึ่งจะได๎จากรัฐ ประเทศที่ระบบสวัสดิการไมํดี 
ประชาชนจะต๎องเพ่ิมการออมในชํวงวัยทางานให๎มากข้ึนกวําเดิม 
 เรื่องราวของการออมเพ่ือวัยเกษียณ ถือเป็นอีกหนึ่งวาระสําคัญที่สังคมไทยจะต๎องเรํงสร๎าง
ความรู๎ และสร๎างความตระหนักรู๎ให๎เกิดขึ้นในประชากรวัยทํางานที่เราปฏิเสธไมํได๎วํา ในวันหนึ่งก็
จะต๎องเดินเข๎าสูํวัยเกษียณเชํนเดียวกัน   คนวัยหนุํมสาวอาจยังไมํเคยคิดวํา เมื่อตัวเองเกษียณแล๎ว
ต๎องมีเงินเทําไหรํจึงจะพอใช๎หลังจากเกษียณ แตํละคนจะมีจํานวนเงินที่ตนเองต๎องการใช๎หลังเกษียณ
ไมํเทํากัน ซึ่งปัจจัยที่ทําให๎แตํละคนแตกตํางกันคือ คุณภาพชีวิตที่ต๎องการ ยิ่งคุณภาพชีวิตดี ยิ่งต๎องใช๎
เงินจํานวนมากขึ้น รวมถึงลักษณะนิสัยการใช๎เงิน และความสามารถในการหารายได๎ในชํวงวัยทํางาน 
 จากความสําคัญของการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมเพ่ือเข๎าสูํวัยเกษียณดังที่กลําว
มาแล๎ว ประกอบกับการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ผํานมา ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการออม
เงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขต อําเภอเมือง  จังหวัด
พิจิตร โดยเลือกศึกษาพนักงานธนาคารพาณิชย๑ เพราะ ต๎องการศึกษาพฤติกรรมทางการเงินวํามีการ
เตรียมความพร๎อมระดับไหน  สํวนใหญํแล๎วผลตอบแทนจากการทํางานธนาคารคํอนข๎างสูง แตํที่ผําน
มาได๎พบเจอปัญหามากมายเกิดขึ้นในเรื่องการออมเงิน  ซึ่งผู๎วิจัย  ศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนําไปเป็น
แนวทางการปฏิบัติตัวของพนักงานได๎วางแผนการเตรียมความพร๎อมหลังเกษียณอายุตํอไปในอนาคต 
 จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก เป็นจังหวัดที่ไมํมีความวุํนวาย จังหวัดพิจิตรไมํได๎
เป็นจังหวัดทางผํานนั้นหมายถึงเป็นจังหวัดที่ต๎องตั้งใจเข๎ามาเทํานั้น ลักษณะการใช๎ชีวิตของคนใน
จังหวัดพิจิตรจึงเป็นไปด๎วยความเรียบงําย ผู๎คนไมํมีความฟุุมเฟือยมากนัก คนสํว นใหญํใช๎
จักรยานยนต๑เป็นยานพาหนะวิธีชีวิตของผู๎คนในจังหวัดพิจิตรสํวนมากเป็นเกษตรกร เนื่องจากเป็น
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ทําการเกษตรเป็นอันดับต๎น ๆ ของประเทศมีแหลํงน้ําที่อุดมสมบูรณ๑ อีกทั้งยังเป็น
จังหวัดนําอยูํเป็นอันดับ 4 ของประเทศเมื่อปี 2559 จังหวัดพิจิตรมีธนาคารพาณิชย๑ทั้งหมด 12 แหํง 
ได๎แกํ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย,  ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทย
พาณิชย๑,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ธนาคารอาคารสงเคราะห๑, ธนาคารออมสิน,  ธนาคารธนชาติ, 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแหํงประเทศไทย ,ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ๑การเกษตร ,ธนาคารอิสลามแหํงประเทศไทย รวมพนักงานทั้งสิ้น 102 ราย    
 เมื่อพูดถึงภาพลักษณ๑ของพนักงานธนาคารกับการทํางานที่อยูํในอําเภอเมืองเล็ก ๆ ในจังหวัด
พิจิตร จะเห็นวําพนักงานธนาคารมีความนิยมในการเลือกใช๎สิ่งของที่เกินความจําเป็นเลื อกที่จะขับ
รถยนต๑มากกวําจักรยานยนต๑ มีการใช๎ชีวิตที่หรูหราพนักงานธนาคารเป็นอาชีพที่ต๎องพบปะผู๎คน
ตลอดเวลาจึงต๎องดูแลตัวเองให๎ดูดีอยํางสม่ําเสมอ เพ่ือความประทับใจในการให๎บริการ จะต๎องใช๎จําย
กับการดูแลตัวเองมากกวําปกติ  จะดูแปลกตาจากคนที่ทําอาชีพอ่ืน ๆ  มีเงินเดือนสูง มีโบนัส  รวมทั้ง
จะต๎องมีสิ่งของเพ่ือแสดงตนให๎เกิดความนํานับถือ ยกตัวอยํางเชํนรถยนต๑ กระเป๋า นาฬิกา รวมไปถึง
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เสื้อผ๎าที่สวมใสํ จะต๎องมีสิ่งของเหลํานี้เพื่อฐานะทางสังคมของตัวพนักงานเอง  การที่มีสิ่งเหลํานี้จึงทํา
ให๎พนักงานไมํใสํใจในด๎านการออมเงิน จากประสบการณ๑ที่ผู๎วิจัยสัมผัสคือ พนักงานธนาคารให๎
ความสําคัญในการออมเงินน๎อยมาก ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความประสงค๑ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการออม
เงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขต อําเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุของพนักงานธนาคาร
พาณิชย๑ใน อ.เมือง จ.พิจิตร    
 2. เพ่ือศึกษาความรู๎พ้ืนฐานทางการเงินที่มีผลตํอการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการ
เกษียณอายุงานของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ใน อ.เมือง จ.พิจิตร 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุ
งานของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ใน อ.เมือง จ.พิจิตร 
 
กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  

  

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   การออมเงินเพื่อการเตรียมความพร้อมการ
เกษียณอายุ  

 ระดับการเตรียมความพร้อมด้าน
เศรษฐกิจเพื่อการเกษียณอายุ  

 พฤติกรรมการออมเงินเพื่อการเตรียม
ความพร้อมการเกษียณอายุ  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
- เพศ 
- ระดับการศึกษา 
- ช่วงอายุ 
- สถานภาพ 
-รายได้ต่อเดือน 
- รายจ่ายต่อเดือน 

 ความรู้พื้นฐานทางการเงิน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ข๎อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห๑ข๎อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิจัย ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังนี้ 
  1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ใช๎บรรยายปัจจัยด๎านประชากรด๎าน 
เศรษฐกิจและทัศนคติในการเตรียมความพร๎อมเพ่ือเกษียณอายุ  และการเตรียมความพร๎อมเพ่ือ
เกษียณอายุรวมถึงสภาพทั่วไปของกลุํมประชากร   โดยใช๎การแจกแจงความถี่คําร๎อยละคําต่ําสุด
คําสูงสุดคําเฉลี่ยเลขคณิต คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  1.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  ใช๎สําหรับทดสอบสมมติฐานซึ่งการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล คือ 
t-test,  ANOVA และ Pearson Correlation  ใช๎สําหรับเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ย
ระหวํางตัวแปร 2 กลุํม กับการเตรียมความพร๎อมเพ่ือเกษียณอายุ  
 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  การวิเคราะห๑ข๎อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช๎วิธีการสัมภาษณ๑พนักงานธนาคารพาณิชย๑ 
ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จํานวน 10 คน  ซึ่งผู๎วิจัยได๎กําหนดแนวคําถามไว๎ลํวงหน๎า 
(Interview Guide) ตามประเด็นคําถามที่ตั้งไว๎จนข๎อมูลอ่ิมตัว (Saturation) ได๎ข๎อมูลที่มีความหมาย 
ครบถ๎วน สามารถตอบคําถามงานวิจัยและวัตถุประสงค๑ในการวิจัยได๎ ประกอบด๎วย แนวคําถาม 2 
ประเด็นใหญํ คือ  ข๎อมูลเกี่ยวกับการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย๑ และ ปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุ  
 
ผลการวิจัย 
 การนําเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อม
การเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขต อําเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  โดยใช๎แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางจํานวน 177 คน  โดยผู๎วิจัยได๎เก็บข๎อมูลและทําการ
กรอกลงคอมพิวเตอร๑เพ่ือทําการวิเคราะห๑โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลออกมาได๎กลุํม
ตัวอยําง 133 ฉบับ สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร๑ซึ่งผลลัพธ๑ที่ได๎นั้นจะขอทําการนําเสนอผล
การศึกษาและวิเคราะห๑ข๎อมูล คน ออกเป็น 3 ตอนดังตํอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห๑ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ  
สมรส การศึกษาสูงสุด ระยะเวลาในการทํางานธนาคารแหํงนี้ ระยะเวลา ในการทํางานธนาคารอ่ืน  
รายได๎ตํอเดือน และ รายจํายตํอเดือน  
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะห๑ระดับการเตรียมความพร๎อมด๎านเศรษฐกิจ 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห๑เก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงิน 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห๑เก่ียวกับความรู๎พ้ืนฐานทางการเงิน 
 โดยใช๎สัญลักษณ๑ในการแทนคําท่ีใช๎วิเคราะห๑ดังตํอไปนี้ 

         แทนผู๎ตอบคําถามที่เป็นกลุํมตัวอยําง 
  ̅       แทนคําเฉลี่ย 
     แทนคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                     แทนคําใช๎พิจารณา  t-Distribution 

                     แทนระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบสมมุติฐาน 
 *    แทนนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 * *   แทนนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
ตาราง   1  แสดงการออมเงินในรูปแบบของเงินฝากเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณ ของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
 

ที ่ ข๎อความ 

n =177 

ลําดับ จํานวน ร๎อย
ละ 

1 ประกันชีวิตแบบเงินได๎ประจํา 111 62.71 3 

2 เงินฝาก 132 74.58 1 

3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 124 70.06 2 
4 การลงทุนอ่ืน ๆ 9 5.08 4 

 
 จากตาราง1 การออมเงินในรูปแบบของเงินฝากเพ่ือเตรียมความพร๎อมกํอนการเกษียณ ของ
พนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อันดับ 1 คือการเก็บในรูปแบบเงินฝาก
จํานวน 132 คน คิดเป็นร๎อยละ  74.58 รองลงมาคือ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจํานวน 124 คน  คิดเป็น
ร๎อยละ 70.06 การประกันชีวิตแบบเงินได๎ประจําเป็น 111 คน คิดเป็นร๎อยละ 62.71 และการลงทุน
รูปแบบอื่น ๆเป็น 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.08 ตามลําดับ 
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ตาราง2 แสดงการออมเงินในรูปแบบของตราสารหนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน การเกษียณ ของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ที ่ ข๎อความ 

n =177 

ลําดับ จํานวน ร๎อย
ละ 

1 พันธบัตรรัฐบาล 94 53.11 1 

2 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย๑ 45 25.42 3 

3 ตั๋วแลกคลัง 14 7.91 4 
4 หุ๎นกู๎ 46 25.99 2 

 
 จากตาราง2 พบวําการออมเงินในรูปแบบของตราสารหนี้เพ่ือเตรียมความพร๎อมกํอนการ
เกษียณ ของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อันดับที่ 1 พันธบัตรรัฐบาล
จํานวน 94 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.11 รองลงมาคือ หุ๎นกู๎จํานวน 46 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.99 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย๑จํานวน 45 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.42 และตั๋วแลกคลังจํานวน 
14 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.91 ตามลําดับ 
 
ตาราง3 ตารางแสดงคะแนนความรู้พื้นฐานทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  

ที ่ คะแนน 

n =177 

จํานวน ร๎อยละ  
ลําดับ  

1 0 2 1.13    7  

2 1 9 5.08    6 
3 2 27 15.25   3 

4 3 49 27.68   2 

5 4 51 28.81   1 
6 5 21 11.86   4 

7 6 16 9.04     5 

8 7 1 0.56     8 
9 8 1 0.56     8 
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 จากตารา คะแนนความรู๎พ้ืนฐานทางการเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของ
พนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สํวนใหญํพนักงานมีความรู๎ที่คะแนน 4 
คะแนน ร๎อยละ 28.81จํานวน 51 คน รองลงมาคือ คะแนน 3 คะแนน ร๎อยละ 27.68 จํานวน 49 คน   
คะแนน 2 คะแนน ร๎อยละ 15.25จํานวน 27 คน  คะแนน 5 คะแนน ร๎อยละ 11.86 จํานวน 21 คน  
คะแนน 6 คะแนน ร๎อยละ 9.04 จํานวน 16 คน  คะแนน 1 คะแนน ร๎อยละ 5.08 จํานวน 9 คน  
คะแนน 0 คะแนน ร๎อยละ 1.13 จํานวน 2 คน  และคะแนน 7 คะแนน 8 คะแนน ร๎อยละ 0.56 
จํานวน 2 คน  ตามลําดับ       
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้พื้นฐานทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนัก
งาธนาคารพาณิชย์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กับ การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจใน
การเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  
    2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 XA 4 

2.1 Pearson 

Correlation 
1 .548(**) .407(**) .419(**) .515(**) .302(**) .747(**) .071 

  Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .351 

2.2 Pearson 

Correlation 
.548(**) 1 .452(**) .460(**) .471(**) .341(**) .747(**) .125 

  Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .098 

2.3 Pearson 

Correlation 
.407(**) .452(**) 1 .702(**) .436(**) .438(**) .759(**) .077 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .310 

2.4 Pearson 

Correlation 
.419(**) .460(**) .702(**) 1 .589(**) .412(**) .790(**) .131 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .082 

2.5 Pearson 

Correlation 
.515(**) .471(**) .436(**) .589(**) 1 .342(**) .754(**) .248(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .001 

2.6 Pearson 

Correlation 
.302(**) .341(**) .438(**) .412(**) .342(**) 1 .633(**) .130 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .084 
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XA Pearson 

Correlation 
.747(**) .747(**) .759(**) .790(**) .754(**) .633(**) 1 .174(*) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .021 

4 Pearson 

Correlation 
.071 .125 .077 .131 .248(**) .130 .174(*) 1 

  Sig. (2-tailed) .351 .098 .310 .082 .001 .084 .021 . 

  N 177 177 177 177 177 177 177 177 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 จากตาราง 23 ความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎พ้ืนฐานทางการเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมการ

เกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กับ การเตรียมความพร๎อม

ด๎านเศรษฐกิจในการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  พบวํา 

มีความสัมพันธ๑กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  r=.174)เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อ 2.5 

ทํานเตรียมความรู๎เรื่องการลงทุนในธุรกิจตําง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได๎ เชํน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย๑ 

การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ความรู๎เกี่ยวกับอาชีพสํารองเป็นต๎น   มีความสัมพันธ๑กับความรู๎พ้ืนฐาน

ทางการเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ๑กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.248) สํวนข๎ออ่ืน ๆ ไมํมี

ความสัมพันธ๑กัน 

 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในหัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  
 1. ปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุ 
  1.1 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุ 
ปัญหาสํวนใหญํ คือ มีคําใช๎จํายที่ไมํคาดคิดเกิดขึ้นทําให๎ต๎องดึงเงินออมออกมาใช๎จําย รวมถึงมีภาระ
ในการผํอนบ๎าน ผํอนรถ รวมถึงคําใช๎จํายในชีวิตประจําวัน คําครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้ง
ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ไมํอาจควบคุมได๎ เชํน อัตราเงินเฟื้อ   
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  1.2 ครอบครัวเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สํงผลตํอการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมใน
การเกษียณอายุหรือไมํคํอนข๎างมีปัญหา เพราะมีคําใช๎จํายในครอบครัวคํอยข๎างสูง เชํน คําเดินทาง คํา
เลําเรียนบุตร หลาน  คํารักษาพยาบาล เป็นอุปสรรคในการเก็บออมเพราะต๎องชํวยเหลือครอบครัว 
  1.3 ชํวงอายุเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สํงผลตํอการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมใน
การเกษียณอายุหรือไมํ สํวนใหญํที่เป็นปัญหา คือ เป็นชํวงอายุที่ชอบเที่ยว ใช๎จํายเงินในการทํองเที่ยว
มากไปมาสามารถออมเงินได๎ อีกทั้งในชํวงอายุที่กําลังสร๎างเนื้อสร๎างตัว ต๎องมีบ๎าน มีรถ สร๎างฐานะ
ครอบครัวทําให๎เป็นอุปสรรคกับการออมเงินเพราะเป็นชํวงที่ต๎องลงทุนกับอสังหาริมทรัพย๑ อีกทั้งชํวง
อายุยังน๎อยที่ยังมีรายได๎ไมํมากพอที่จะตั้งเปูาหมายในการเก็บออม สํวนคนที่มีอายุมากขึ้นก็มีปัญหา
สุขภาพ เงินสํวนใหญํก็ไปเสียกับการรักษาพยาบาลตัวเองทําให๎เป็นปัญหากับการออมเงินอยํางมาก 
สํวนที่ตอบวําไมํเป็น คิดวํา ความมีวินัย และความรับผิดชอบ เป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดไมํเก่ียวกับอายุ 
 2. การออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเกษียณอาย ุ
  2.1 ในชํวงวัยรุํนทํานมีการออมเงินหรือไมํ 
   มีการออมบ๎าง โดยมีการแบํงเงินเป็น 4 สํวน เก็บออม 1 สํวน บางคนออมโดยการ
ซื้อประกันชีวิต  ซื้อกองทุน ฝากประจํา 
   สํวนใหญํไมํมีการออม บางคนมีเหตุผลเนื่องจากครอบครัวคํอนข๎างต๎องลงทุนใน
ธุรกิจ จําเป็นต๎องชํวยเหลือครอบครัว บางคนอยูํในชํวงวัยกําลังต๎องการซื้อ ต๎องการจําย 
  2.2 ทํานคิดวําทํานมีการวางแผนการใช๎เงินอยํางไรเพื่อจะมีเงินออมไว๎ใช๎ในวัยเกษียณ 
   มีการวางแผนการออมโดยการซื้อประกัน และกองทุนตําง ๆ ไว๎ เพ่ือใช๎ในวัย
เกษียณ 
   มีการออมโดยการลงทุนใน RMF/LTF สม่ําเสมอทุกเดือน และใช๎จํายอยําง
ประหยัดเพื่อให๎เหลือเงินฝากประจําทุกเดือน 
   มีการออมโดยกองทุนเลี้ยงชีพของสถาบันที่ทํางานอยูํ  ประกันสังคม  ประกันชีวิต 
   ใช๎จํายอยํางประหยัด เพ่ือให๎เหลือเงินออม 
   ออมโดยการฝากประจํา และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
   วางแผนการใช๎จํายรายเดือน วางแผนการเก็บเงินรายเดือน 
   สร๎างวินัยในการออม 60% ใช๎ 40% 
   วางแผนการใช๎จําย เก็บออม และลงทุน 
   ออมโดยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แบํงเงินไว๎หลายๆ ที่เพื่อปูองกันความเสี่ยง 
   กองทุนเพํอลดหยํอนภาษี RMF/LTF กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของหนํวยงาน ประกัน
ชีวิต กองทุนเปิดตําง ๆ ออมในหุ๎น 
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สรุปและอภิปรายผล  
 พฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบของเงินฝากเพ่ือเตรียมความพร๎อมกํอนการเกษียณ ของ
พนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อันดับ 1 คือ การเก็บในรูปแบบเงินฝาก 
คิดเป็นร๎อยละ  74.58 การออมเงินในรูปแบบของตราสารหนี้เพ่ือเตรียมความพร๎อมกํอนการเกษียณ 
ของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อันดับที่ 1 พันธบัตรรัฐบาล ร๎อยละ 
53.11  
 ความรู๎พ้ืนฐานทางการเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคาร
พาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คะแนนความรู๎พื้นฐานทางการเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สํวนใหญํพนักงานมีความรู๎
ที่คะแนน 4 คะแนน ร๎อยละ 28.81 
 ผลการหาความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎ พ้ืนฐานทางการเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กับ การเตรียมความพร๎อม
ด๎านเศรษฐกิจในการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบวํา
มีความสัมพันธ๑กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  (r=.174) 
 ปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุ 
 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุ ปัญหา
สํวนใหญํ คือ มีคําใช๎จํายที่ไมํคาดคิดเกิดข้ึนทําให๎ต๎องดึงเงินออมออกมาใช๎จําย รวมถึงมีภาระในการ
ผํอนบ๎าน ผํอนรถ รวมถึงคําใช๎จํายในชีวิตประจําวัน คําครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบัน อีกท้ังปัญหา
ทางเศรษฐกิจที่ไมํอาจควบคุมได๎ เชํน อัตราเงินเฟ้ือ  คําใช๎จํายในครอบครัว ชํวงอายุพนักงานสํวน
ใหญํมีการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุบ๎าง โดยวิธีแตกตํางกันไป 
 
อภิปรายผล 
  จากการวิจัยพบวําความรู๎พื้นฐานทางการเงินเพ่ือเตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของ
พนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คะแนนความรู๎พื้นฐานทางการเงินเพื่อ
เตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
สํวนใหญํพนักงานมีความรู๎ที่คะแนน 4 คะแนน ร๎อยละ 28.81  ซึ่งเป็นความรู๎ระดับปานกลาง 
สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ ณภัชศา  ธาราชีวิต (2558) ที่ได๎ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิผลตํอ
พฤติกรรมการออมเงินสํวนบุคคลเพื่อการเกษียณ ซึ่งพบวําพนักงานเอกชน มีความรู๎พ้ืนฐานทาง
การเงินอยูํในระดับปานกลางด๎วยเชํนกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะความรู๎ความเข๎าใจทางการเงินเป็น เรื่อง
เฉพาะเจาะจง และเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมาก หากบุคคลผู๎นั้นไมํมีความสนใจและใสํใจก็มักจะไมํหา
ศึกษาหาความรู๎ในเรื่องดังกลําว 
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 จากผลการวิจัยพบวํา ผลการหาความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎พ้ืนฐานทางการเงินเพ่ือเตรียม
ความพร๎อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กับ การ
เตรียมความพร๎อมด๎านเศรษฐกิจในการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร พบวํามีความสัมพันธ๑กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ  .05  (r=.174) เป็น
ความสัมพันธ๑ทางบวก กลําวคือ ผู๎ที่มีความรู๎พ้ืนฐานทางการเงินมากทําให๎มีการเตรียมความพร๎อมการ
เกษียณอายุมากด๎วยเชํนกัน ทั้งนี้สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ ณภัชศา  ธาราริน (2558) ที่ได๎ทําการ
วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการออมสํวนบุคคลเพ่ือการเกษียณ ที่พบวํา ความรู๎ความ
เข๎าใจทางการออมเงิน สํงผลในการใช๎จํายเงินในชีวิตประจําวันด๎วยความระมัดระวังมีการวางแผนใน
แตํละชํวงของชีวิตมากยิ่งขึ้นด๎วย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1.1 ปัจจัยที่สํงผลตํอการเตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคาร
พาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คือ รายได๎ที่แตกตํางกันของพนักงานทําให๎การเตรียมความ
พร๎อมแตกตํางกัน ดังนั้น ควรสํงเสริม สนับสนุน หรือจัดกิจกรรมเพ่ือให๎ความรู๎หรือกิจกรรมเพ่ือเปิด
โอกาสให๎พนักงานได๎เพ่ิมรายได๎หรือสํงเสริมให๎เกิดรายได๎ในครอบครัวเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
  1.2 ความรู๎พ้ืนฐานทางการเงินมีความสัมพันธ๑ทางบวกกับการเตรียมความพร๎อมนั่น
หมายความวําหากพนักงานมีความรู๎พ้ืนฐานทางการเงินมากก็จะทําให๎การเตรียมความพร๎อมมีมาก
เชํนเดียวกัน ดังนั้นควรมีการเพ่ิมพูนความรู๎พ้ืนฐานทางการเงินให๎กับพนักงานให๎มากยิ่งขึ้นทั้งใน
รูปแบบการสํงไปอบรม  การจัดโครงการอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู๎ทางด๎านการเงิน
ให๎กับพนักงานอยํางตํอเนื่อง และสม่ําเสมอ 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการวางแผนด๎านการเงินไว๎ลํวงหน๎ากํอนการเกษียณอายุที่
เหมาะสมกับพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
  2.2 ควรทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการออมเงินที่ดีที่สุดสําหรับพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
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บทคัดย่อ 

การศึกษามีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ศึกษาโดยใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิของประเทศไทยจํานวน  75  จังหวัด  ใช๎ข๎อมูล
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2554 – 2558  รวมระยะเวลา  5  ปี  วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยวิธีการ  Panel  Data  ผล
การศึกษาพบวําปัจจัยที่สํงผลตํอจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มี  2  
ปัจจัย  1) รายได๎เฉลี่ยตํอหัวของประชากร  โดยพบวําหากประชากรมีรายได๎เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจะสํงผลทํา
ให๎มีจํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพลดลง  2)  ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่  3  พบวําหากนักเรียนมีคะแนนผลการเรียนที่ดีขึ้นจะสํงผลทําให๎มีจํานวนนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพลดลง 

การศึกษามีข๎อเสนอแนะวํา  1) กระทรวงศึกษาธิการควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือชํวยเหลือ
สําหรับผู๎ต๎องการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  2) สถานศึกษาควรมีการแนะแนวทางการศึกษา
ตํอให๎กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3  เพ่ือเป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกเรียนระหวํางมัธยมศึกษา
ตอนปลายกับศึกษาตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  3)  งานวิจัยครั้งตํอไปควรศึกษาด๎วยการเก็บ
ข๎อมูลแบบปฐมภูมิเพ่ือนําผลการศึกษามาวิเคราะห๑ให๎ตรงกับสภาพที่มีความแตกตํางกันของแตํละ
จังหวัด 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัย  จํานวน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the factors influencing the 

number of students attending vocational education. Data was collected as Panel 
Data, combination between time series data and cross-sectional data. Data was from 
the year 2011 to 2015 for a total of 5 years. Data were analyzed using the Panel Data 
analysis. The results showed that the factors affecting the number of students in the 
study were 1) Gross Provincial Product (GPP) per capita, namely if the GPP per capita 
increased, the number of vocational students decreased, and 2) the average grade of 
the students studying junior high school, namely if the students had better grades, 
the number of students in the vocational certificate decreased.  

The results from the studies have suggested that   1) The Ministry of 
Education should allocate budgets to assist those who want to study for vocational 
certificate   2) The school should provide education guidance to the students 
studying junior high schools as a guideline for choosing between upper secondary 
school and vocational education.   3) The next research should be conducted by 
primary data collection since the results of the study in different areas would be 
different. 
 
Keywords: Keywords: factors, number, vocational, certificate, 
 
บทน า 

การอาชีวศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในด๎านวิชาชีพระดับฝีมือ  
ระดับเทคนิค  ระดับเทคโนโลยี  การจัดการการอาชีวศึกษาจึงเป็นการศึกษาในด๎านวิชาชีพที่
สอดคล๎องกับแผนการศึกษาแหํงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนา
กําลังคนในด๎านวิชาชีพ รวมถึงเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให๎สูงขึ้นเพ่ือให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของตลาดแรงงาน (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551)   

แรงงานที่จบการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษามีความสําคัญอยํางมากตํอภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช๎เครื่องจักรและทุนเป็นสําคัญ  นอกจากแรงงานอาชีวศึกษา
จะมีทักษะเป็นที่ยอมรับจากผู๎จ๎างงานแล๎ว แรงงานที่จบจากสถาบันอาชีวศึกษายังชํวยเติมชํองวํางการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  และมีบทบาทสําคัญตํอการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
ของแรงงานโดยรวม แตํปัจจุบันกําลังเกิดปัญหาความขาดแคลนแรงงานที่จบการศึกษาจากสถาบัน
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อาชีวศึกษา  โดยลักษณะของความขาดแคลนแรงงานอาชีวศึกษา  เป็นการขาดแคลนแรงงานเชิง
ปริมาณไมํได๎ขาดแคลนแรงงานเชิงคุณภาพ  (พิริยะ ผลพิรุฬห๑ , 2557)  โดยผู๎จบจากสถาบัน
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะ
เข๎าสูํตลาดแรงงานเพียงร๎อยละ 25  โดยร๎อยละ 75  จะเข๎าเรียนตํอระดับปริญญาตรีเพ่ือให๎ได๎รับ
เดือนที่สูงขึ้น 

 
การศึกษาโครงสร๎างการใช๎กําลังคนหรือการจ๎างงานของสถานประกอบการมีอัตราสํวนของ

การใช๎กําลังคนหรือการจ๎างงานของสถานประกอบการ  มีอัตราสํวนของกําลังคนในระดับสูง  ร๎อยละ  
10  ระดับกลางหรือระดับปฏิบัติการ  ร๎อยละ  70  และระดับต่ํา  ร๎อยละ  20  ความต๎องการ
กําลังคนสํวนใหญํจึงเป็นความต๎องการกําลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  แผนการศึกษาแหํงชาติฉบับปรับปรุง  (พ.ศ. 2552 - 2559)  
ด๎านการผลิตและการพัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศจึงกําหนดนโยบาย
เ พ่ิมสัดสํวนนักเรียนอาชีวศึกษา  โดยกําหนดเปูาหมายสัดสํวนผู๎ เรียนอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ตํอนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญให๎มีสัดสํวนเป็น  
60 : 40  ในปี  พ.ศ. 2559  แตํมีการปรับลดเปูาหมายลงในปี  พ.ศ. 2556  โดยกําหนดสัดสํวนใหมํให๎
มีอัตราสํวนเป็น  50 : 50  
 
ตารางที่  1  แสดงสัดสํวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  4  ตํอสัดสํวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

ปี  พ.ศ. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 
(ร๎อยละ) 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่  1 

(ร๎อยละ) 

2554 64.6 35.4 
2555 65.8 34.2 
2556 67.2 32.8 
2557 67.7 32.3 
2558 67.3 32.7 

ที่มา: รายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหํงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) 
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จากตารางที่  1  ตารางแสดงสัดสํวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญตํอสัดสํวน
นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปี  พ.ศ. 2554 - 2558  พบวํา  ปี  พ.ศ. 2554  มี
สัดสํวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญตํอสัดสํวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  เทํากับ  64.6 : 35.4  และพบวํามีสัดสํวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  ลดลงอยํางตํอเนื่องจนถึงปี  พ.ศ. 2557  และปี  พ.ศ. 2558  มีสัดสํวนเพ่ิมขึ้นเพียง
เล็กน๎อยจากปี  พ.ศ. 2557  โดยมีสัดสํวนเทํากับ  67.3  :  32.7 
 
ตารางที่  2  แสดงสัดสํวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  4  ตํอสัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่มีสัดสํวนสูงสุด  8 อันดับ  ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2554 - 2558 
อันดับ จังหวัด 2554 2555 2556 2557 2558 

  ม.4 : ปวช.
1 

ม.4 : ปวช.
1 

ม.4 : ปวช.
1 

ม.4 : ปวช.
1 

ม.4 : ปวช.
1 

1 ระยอง 25 : 75 26 : 74 54 : 46 54 : 46 55 : 45 

2 นครนายก 38 : 62 37 : 63 40 : 60 65 : 35 56 : 44 

3 ภูเก็ต 44 : 56 51 : 49 55 : 45 55 : 45 55 : 45 

4 ฉะเชิงเทรา 44 : 56 49 : 51 56 : 44 56 : 44 55 : 45 

5 พระนครศรีอยุธยา 45 : 55 48 : 52 54 : 46 55 : 45 55 : 49 

6 ชลบุรี 50 : 50 47 : 53 46 : 54 52 : 48 47 : 53 

7 สระบุรี 46 : 54 51 : 49 52 : 48 49 : 51 47 : 53 

8 หนองคาย 55 : 45 61 : 39 50 : 50 60 : 40 56 : 44 

ที่มา : จากการคํานวณสัดสํวนโดยผู๎วิจัย 
 

จากตารางที่  2  ตารางแสดงสัดสํวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญตํอสัดสํวน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีสัดสํวนสูงสุดในระดับจังหวัด  8  อันดับ  ปี  พ.ศ. 2554 – 
2558  พบวําจังหวัดที่มีสัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงที่สุดคือจังหวัดระยอง  
รองลงมาคือนครนายก  และภูเก็ตตามลําดับ  แม๎วําปี  พ.ศ. 2554  ระยองมีนักเรียนอาชีวศึกษาตํอ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  4  ถึง  75 : 25  แตํจะเห็นวําสัดสํวนได๎ลดลงอยํางตํอเนื่องจนกระทั่งน๎อย
กวํา  50% ในปี  พ.ศ. 2556  เป็นต๎นไป  ซึ่งพบสถานการณ๑ใกล๎เคียงกันในจังหวัดนครนายกและ
ภูเก็ต  ทั้งนี้ในสํวนของจังหวัดชลบุรีและสละบุรีนั้นมีจํานวนนักเรียนอาชีวศึกษาตํอนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่  4  ประมาณครึ่งตํอครึ่งอยํางตํอเนื่อง  แตํก็ไมํเคยขึ้นไปถึง  60% 
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จากปัญหาการผลิตและพัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศตาม
แผนการศึกษาแหํงชาติฉบับปรับปรุง  (พ.ศ. 2552 – 2559)  การดําเนินการระดับประเทศพบวํา
จังหวัดสํวนใหญํไมํสามารถดําเนินการเพ่ิมสัดสํวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  ได๎ตามเปูาหมายที่วางไว๎ได๎แตํเมื่อพิจารณาระดับจังหวัดพบวํามีจังหวัดที่สามารถดําเนินการ
และมีสัดสํวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ตามเปูาหมายที่วางไว๎ได๎  ทํา
ให๎ผู๎วิจัยสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่สํงผลตํอจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ  
(ปวช.) เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเบื้องต๎นในการพิจารณาทางนโยบายตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ข๎อมูลที่ใช๎สําหรับการศึกษาครั้งนี้ใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ของประเทศไทย
จํานวน  75  จังหวัด  (ไมํรวมกรุงเทพมหานครและจังหวัดบึงกาฬ) ใช๎ข๎อมูลตั้งแตํปี  พ.ศ.2554 – 
2558  รวมระยะเวลา  5  ปี  ประกอบด๎วย  1) จํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 
1 2) สัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  ตํอนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปี
ที่ 4  3) ผลิติภัณฑ๑มวลรวมตํอหัวของจังหวัด  4)  จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย  5)  คะแนนสอบ  O – 
NET  เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาที่  3  6)  จํานวนประชากรอายุ  15  ปี  7)  จํานวนโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  8) จํานวนโรงเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ข๎อมูลที่ใช๎เก็บ
รวบรวมจาก  1) ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการการศึกษา  (EIS) 2) สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 3) ระบบคลังข๎อมูลกลางด๎านการศึกษา 4)  ระบบสถิติทางการ
ทะเบียนปกครอง  ของกระทรวงมหาดไทย 5) รายงานประเมินผลคุณภาพผู๎เรียนระดับชาติ  ปี พ.ศ.
2554  และข๎อมูลการประกาศของสํานักทดสอบแหํงชาติ  (องค๑กรมาหาชน) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

แบบจ าลองที่ใช้ศึกษา 
 

       𝑃𝑃𝑃                𝑃 𝑃              
 แบบจําลองที่  1 

 

𝑅      𝑃𝑃𝑃                𝑃 𝑃              
 แบบจําลองที่  2 

 
Svoc1 คือ จํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  (คน) 
Rvoc1 คือ สัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่   1 ตํอสัดสํวนนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4  (ร๎อยละ) 
PPP คือ ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว (บาท) 
AYS คือ จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย (ปี) 
ONET คือ คะแนนสอบ  O – NET เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3 (คะแนน) 
POP คือ ประชากรอายุ  15  ปี (คน) 
HIS คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (แหํง) 
VOS คือ โรงเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (แหํง)  
i คือ   จํานวนจังหวัดที่ศึกษา  i = 1 … 75 
t คือ   จํานวนปีที่ศึกษา  t = 1 … 5 

จ านวนนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพวิชาชีพ 

5. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
6. โรงเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพี 

สดัสว่นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

วิชาชีพ 

1.ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหวั 
2.จํานวนปีการศึกษาเฉลีย่ 
3. คะแนนสอบ O – NET เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่3 
4. ประชากรอายุ 15 ป ี
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ใช๎วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยวิธีการ  Panel  Data  โดยลักษณะของข๎อมูล

แบบ  Panel  Data  จะมีลักษณะข๎อมูลที่มีการผสมผสานกันกับข๎อมูล  2  รูปแบบคือ  ข๎อมูลแบบ
ภาคตัดขวาง  (Cross Section Data) เป็นข๎อมูลที่เก็บรวบรวมชํวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  และข๎อมูล
อนุกรมเวลา (Time Series Data)  เป็นข๎อมูลที่เก็บตํอเนื่องตามชํวงเวลา  โดยวิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูล  
Panel  Data  มี  3  ขั้นตอน 

1. Pool  OLS  Regression  Model  เป็นการวิเคราะห๑ที่กําหนดให๎คําสัมประสิทธิ์ของ
คําคงที่ (Intercept) และคําความชัน (Slope) มีคําคงที่ ตัวแปรทุกตัวมีคําเทํากันทุกตัวและทุก
ชํวงเวลา โดยการประมาณการไมํได๎ประมาณคําความแตกตํางของแตํละจังหวัดและชํวงเวลาที่ศึกษา
ละเลยอิทธิพลของปัจจัยตํอตัวแปรตามที่ไมํสามารถสังเกตได๎ (Unobserved Effect) ของแตํละ
จังหวัด โดยทําให๎เกิดปัญหา Heterogeneity Bias เพราะละเลยผลกระทบที่เรียกวํา Time-
invariant Unobserved Effect 

                             
โดยที่      คือ ตัวแปรตาม  (dependent  variable) 

      คือ ตัวแปรอิสระ  (independent  variable) 

      คือ ตัวแปรอิสระท่ีมีลักษณะเฉพาะ  (omitted  variable) 

      คือ คําความคลาดเคลื่อน  (error  term) 

      คือ คําสัมประสิทธิ์    =       … n 

      คือ หนํวยสํารวจ  (ตัวอยําง)   =       … n 

     คือ เวลา 
2. Fixed  Effects  Model  เป็นการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรตามกับตัวแปร

อิสระโดยกําจัดตัวแปรที่มีลักษณะเฉพาะของแตํละจังหวัดที่ไมํสามารถสังเกตเห็นได๎  (unobserved  

effects ;    )  เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลคงท่ีไมํแปรผันไปตามเวลา  (Time –Invariant)  โดยที่ตัวแปร  

    ถูกกําจัดออกไปโดยการลบกันของคําตัวแปรแตํละตัวอยํางและคําเฉลี่ยของตัวแปรในแตํละ

ตัวอยํางและตัวสํวนหารของเวลาที่สามารถนํามาประมาณคําความชัน  (  )  และเมื่อกําจัดตัวแปร  

   ออกไปแล๎วมาประมาณการด๎วยวิธี  ordinary  least  squares  :  OLS  จะได๎ผลการประมาณ
คําท่ีไมํเอนเอียง 

3. Random  Effects  Mode  เป็นการวิเคราะห๑ที่มีสมมติฐานสําคัญคือตัวแปรที่มี

ลักษณะเฉพาะของแตํละจังหวัดที่ไมํสามารถสังเกตเห็นได๎  (unobserved  effects ;    )  จะต๎อง

ไมํสัมพันธ๑กับตัวแปรอิสระในสมการ  เพราะมีการแฝงตัวอยูํนอกสมการ  โดยตัวแปร       เป็นตัว
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แปรสุํมเมื่อนําไปรวมกับ       จะกลายเป็นคําความคลาดเคลื่อน       แบบจําลอง  Random  
Effects  ต๎องใช๎วิธีการวิเคราะห๑ด๎วย  FGLS  เพ่ือแก๎ไขปัญหาให๎เป็นไปตามสมติฐานและให๎ได๎คํา
สัมประสิทธิ์คงท่ี   

การทดสอบแบบจําลองด๎วย  Hausman  Test  เป็นการทดสอบเพ่ือตัดสินใจเลือกใช๎

แบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับการศึกษา  โดยจะทดสอบวํา  Unobserved Effects      และตัว
แปรอิสระมีความสัมพันธ๑ระหวํางกันหรือไมํ  โดยมีวิธีการตั้งสมมุติฐานดังนี้  

                          และตัวแปรอิสระไมํมีความสัมพันธ๑กันใช๎  
Random Effects   

                           และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ๑กันใช๎  
Fixed Effects  
ผลการวิจัย 

1. ผลการทดสอบ  Panel  Unit  Root  Test  โดยจะทดสอบวําข๎อมูลที่ใช๎ศึกษามีลักษณะ
นิ่ง  (Stationary)  หรือมีลักษณะที่ไมํนิ่ง  (Non  Stationary)  เพ่ือหลีกเลี่ยงข๎อมูลที่มีคําเฉลี่ย  
(Mean)  และความแปรปรวน  (Variances)  ที่ไมํคงที่ในแตํละชํวงเวลาที่ตํางกัน   
 

ตารางที่ 2 แสดงผลทดสอบความนิ่งของข๎อมูล Panel Unit Root Test 
ตัวแปร ผลการทดสอบความนิ่งของ

ข๎อมูล 
ระดับความนิ่ง 

Svoc1 0.0000 Stationary 
Rvoc1 0.0000 Stationary 
PPP 0.0000 Stationary 
AYS 0.0000 Stationary 
ONET 0.0000 Stationary 
POP 0.9999   Non  Stationary 
HIS 1.0000 Non Stationary 
VOS 1.0000 Non Stationary 

 
จากตารางที่  2  ตารางแสดงผลการทดสอบ  Panel  Unit  Root  Test   จํานวน  8  ตัว

แปร  โดยตัวแปรที่มีลักษณะนิ่ง  (Stationary)  จะมีคํา  P – Value  น๎อยกวํา  0.05  ผลของการ
ทดสอบพบวํามีตัวแปรจํานวน  5  ตัว  ที่มีลักษณะนิ่ง  (Stationary)  คือ  ตัวแปรจํานวนนักเรียน
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (Svoc1)  ตัวแปรสัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(Rvoc1)  ตัวแปรผลิตภัณฑ๑มวลรวมตํอหัวของจังหวัด  (PPP)  ตัวแปรจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย  
(AYS)  ตัวแปรคะแนนสอบ  O – NET เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3  (ONET)  และพบวํามีตัว
แปรจํานวน  3  ตัวแปร  ที่มีลักษณะไมํนิ่ง  (Non Stationary)  คือตัวแปรจํานวนประชากรอายุ  15  
ปี  (POP)  ตัวแปรจํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  (HIS)  ตัวแปรโรงเรียนอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (VOS)  ผู๎วิจัยจึงต๎องตัดตัวแปรที่มีลักษณะไมํนิ่ง  (Non Stationary)  หรือ
ตัวแปรที่ม ี Unit  Root ออกจากการประมาณการ 

 
ตารางที่  3  ผลการทดสอบคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ของตัวแปรอิสระ 
ตัวแปร PPP AYS ONET 

PPP 1.000   
AYS 0.3555 1.0000  
ONET 0.1064 0.1977 1.0000 

 
ผลการทดสอบคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ของตัวแปรอิสระทั้ง  3  ตัวแปร  พบวําคํา

สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระที่ใช๎สําหรับการศึกษามีคําน๎อยกวํา 0.5 ทําให๎สามารถนําตัวแปรไปใช๎
ประมาณการได๎โดยไมํเกิดปัญหา  Multicollinearity 

 
แบบจ าลองที่ใช้ส าหรับการประมาณการ 

       𝑃𝑃𝑃                   แบบจําลองที่ 1 
 

𝑅      𝑃𝑃𝑃                 แบบจําลองที่ 2 
 

Svoc1 คือ จํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (คน) 
Rvoc1 คือ สัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ร๎อยละ) 
PPP คือ ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว (บาท) 
AYS คือ จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย (ปี) 
ONET คือ คะแนนสอบ  O – NET เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3 (คะแนน) 
i คือ   จํานวนจังหวัดที่ศึกษา  I =   … 7  
t คือ   จํานวนปีที่ศึกษา  T =   …   
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2. ผลการประมาณการ  Panel  Data 
 
ตารางที่  4  แสดงผลการประมาณการแบบจําลองที่  1  แบบจําลองจํานวนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ตัวแปร Pooled  OLS Fixed  Effects Random  Effects 

 Coefficient P Coefficient P Coefficient P 
PPP .0008478 0.311 -.0067357 0.001 -.0018804 0.157 
AYS 549.6164 0.000 75.65783 0.436 122.1459 0.198 
ONET 23.39159 0.590 -32.9828 0.011 -32.8058 0.011 
Constant -2228.542 0.172 4421.169 0.000 3364.668 0.000 
Number of obs 375 375 375 
R-square Overall - 0.0154 0.0044 
R-square 0.0581 - - 
Adj R-square 0.0504 - - 
Root  MES 2076 - - 
F-Statistic 7.62 5.99 8.41 
Prob (F-Statistic) 0.0001 0.0006 0.0382 
Heteroskedasticity - 0.0000 - 
Hausman  Test - 0.0013 

*ตัวแปรตามคือจํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (Svoc1) 
*ตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติมีคํา  P  น๎อยกวํา  0.05 
 

จากตารางที่  4  ตารางแสดงผลการประมาณการแบบจําลองที่  1  แบบจําลองจํานวน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ผลการประมาณการขั้นตอน  Pooled  OLS  Regression  
Model  พบวําตัวแปรจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย  (AYS)  มีนัยสําคัญทางสถิติ  มีคํา  Coefficient  
เทํากับ  549.61  ตัวแปรมีความสัมพันธ๑ไปในทิศทางเดียวกับตัวแปรตาม  แปลความหมายได๎วํา  ถ๎า
จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของแตํละจังหวัดเพ่ิมขึ้น  1  ปี  จะสํงผลทําให๎มีจํานวนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (Svoc1) เพ่ิมขึ้นจังหวัดละ  550  คน  โดยแบบจําลองมีความสามารถใน
การประมาณการได๎ร๎อยละ  5.8  และแบบจําลองมีความคลาดเคลื่อนเทํากับ  2076 
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ผลการทดสอบด๎วย  Hausman  Test  มีคําเทํากับ  0.0013  ทําให๎ขั้นตอนที่เหมาะสมของ
แบบจําลองจํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพคือขั้นตอน  Fixed  Effects  Model  ผล
การศึกษาพบวํา  ตัวแปรผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว  (PPP)  มีนัยสําคัญทางสถิติ  มีคํา  
Coefficient  เทํากับ   -.0067357  ตัวแปรมีความสัมพันธ๑ไปในทิศทางตรงกันข๎ามกับตัวแปรตาม  
แปลความหมายได๎วํา  เมื่อผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว  (PPP)  ของแตํละจังหวัดเพ่ิมขึ้น  1  
บาท  จะทําให๎จํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (Svoc1)  ของแตํละจังหวัดมีจํานวน
ลดลง  0.006  คน  ตัวแปรคะแนนสอบ  O – NET  เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  มีคํา  Coefficient  เทํากับ  -32.98  ตัวแปรมีความสัมพันธ๑ไปในทิศทางตรงกันข๎ามกับตัว
แปรตาม  แปลความหมายได๎วํา  เมื่อคะแนนสอบ  O – NET  เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3  
(ONET)  ของแตํละจังหวัดเพ่ิมขึ้น  1  คะแนน  จะสํงผลทําให๎จํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (Svoc1)  ของแตํละจังหวัดมีจํานวนลดลง  32.98  คน  แบบจําลองมีความสามารถในการ
ประมาณการได๎ร๎อยละ  1.5 
 
ตารางที่  5  แสดงผลการประมาณการแบบจําลองที่  2  แบบจําลองสัดสํวนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ตัวแปร แบบจําลอง  Pooled Fixed  Effects Random  Effects 

 Coefficient P Coefficient P Coefficient P 
PPP .0000185 0.000 -.0000208 0.208 -.0000145 0.032 
AYS .7199206 0.274 -.1688679 0.835 .1430737 0.841 
ONET .6369373 0.001 .0230813 0.830 .060808 0.571 
Constant 5.280318 0.478 37.714 0.000 29.06055 0.000 
Number of obs 375 375 375 
R-square Overall - 0.0846 0.0938 
R-square 0.1160 - - 
Adj R-square 0.1088 - - 
Root  MES 9.43735 - - 
F-Statistic 16.22 0.57 5.50 
Prob (F-Statistic) 0.000 0.6341 0.1386 
Heteroskedasticity - 0.0000 - 
Hausman  Test - -12.95 

*ตัวแปรตามคือจํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (Rvoc1) 
*ตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติมีคํา  P  น๎อยกวํา  0.05 
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จากตารางที่  5  ตารางแสดงผลการประมาณการแบบจําลองที่  2  แบบจําลองสัดสํวน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ผลการประมาณการ  ขั้นตอน  Pooled  OLS  Regression  
พบวําตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ  2  ตัวแปรคือ  ตัวแปรผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว  (PPP)  มี
คํา  coefficient  เทํากับ .0000185  ตัวแปรมีความสัมพันธ๑ไปในทิศทางเดียวกับตัวแปรอิสระ  แปล
ความหมายวํา  ถ๎าผลิตภัณฑ๑มวลรวมตํอหัวของแตํละจังหวัดเพ่ิมขึ้น  1  บาท  จะสํงผลทําให๎สัดสํวน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (Rvoc1)  ของแตํละจังหวัดมีสัดสํวนเพ่ิมขึ้นร๎อยละ  0.00001  
ตัวแปรคะแนนสอบ  O – NET  เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3  (ONET)  มีคํา  coefficient  
เทํากับ  .6369373  ตัวแปรมีความสัมพันธ๑ไปในทิศทางเดียวกับตัวแปรตาม  แปลความหมายได๎วํา  
ถ๎าคะแนนสอบ  O – NET  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3  (ONET)  ของแตํละจังหวัดเพ่ิมขึ้น  1  
คะแนน  จะสํงผลทําให๎สัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (Rvoc1)  ของแตํละจังหวัด
เพ่ิมขึ้นร๎อยละ  0.63  แบบจําลองมีความสามารถในการประมาณการได๎ร๎อยละ  11   และมีความ
คลาดเคลื่อนเทํากับ  9.43735 

ผลการทดสอบ  Hausman  Test  มีคําเทํากับ  -12.95  ขั้นตอนที่เหมาะสมของแบบจําลอง
สัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพคือขั้นตอน  Fixed  Effects  Model  โดยพบวําตัวแปร
อิสระของแบบจําลองสัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นตอน  Fixed  Effects  Model  
ไมํมีนัยสําคัญสําคัญทางสถิติ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษามีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ศึกษาโดยใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)   ใช๎ข๎อมูลตั้งแตํปี  
พ.ศ.2554 – 2558  รวมระยะเวลา  5  ปี  วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยวิธีการ  Panel  Data  ผลการศึกษา
พบวําแบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาคือแบบจําลองที่  1  แบบจําลองจํานวนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และขั้นตอนที่เหมาะสมมากที่สุดคือขั้นตอน  Fixed  Effects  Model  โดย
ผลการศึกษาพบวําปัจจัยที่สํงผลตํอจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
คือ  ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว  และผลคะแนนสอบ  O – NET  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  
3 

รายได๎เฉลี่ยของประชากรสํงผลตํอจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
โดยผลการศึกษาครั้งนี้พบวําถ๎ารายได๎เฉลี่ยของประชากรเพ่ิมขึ้นจะสํงผลทําให๎จํานวนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพลดลง  โดยนักเรียนสํวนใหญํจะเลือกเรียนตํอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญมากกวําระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ผู๎ปกครองที่มีรายได๎มากจะเลือกสํงให๎บุตรหลานเรียน
ตํอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  โดยผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได๎วําสถานะทาง
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เศรษฐกิจมีผลตํอการตัดสินใจเรียนตํอในระดับอาชีวศึกษา โดยมีความสัมพันธ๑กันในทิศทางตรงกัน
ข๎าม 

ผลการเรียนมีผลตํอจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โดยผล
การศึกษาพบวําผลการศึกษาที่ดีขึ้นจะสํงผลทําให๎จํานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพลดลง  เพราะลักษณะหลักสูตรการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเน๎นการเรียนทางด๎าน
ทฤษฎีและต๎องมทีักษะทางด๎าน  วิทยาศาสตร๑  คณิตศาสตร๑  และภาษาที่ดี  แตํหากมีผลการศึกษาที่
ไมํดีพอจะเลือกเรียนตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เพราะลักษณะการเรียนสายอาชีพจะเน๎น
ภาคปฏิบัติ  และเมื่อจบการศึกษาสามารถศึกษาตํอระดับที่สูงขึ้นได๎เหมือนกับเรียนสายสามัญ  ทําให๎
นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ําจะเลือกเรียนตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกํอนแล๎วนําวุฒิการศึกษาไป
เรียนตํอในระดับท่ีสูงขึ้นภายหลัง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  กระทรวงศึกษาธิการควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือชํวยเหลือนักเรียนที่มีความต๎องการ
เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยตรง  ด๎วยผลการศึกษาให๎ข๎อสรุปวํารายได๎มีความสัมพันธ๑ใน
ทิศทางตรงกันข๎ามกับจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรืออีกนัยคือ
ครัวเรือนที่มีรายได๎น๎อยมีแนวโน๎มที่จะเรียนอาชีวศึกษามากกวําครัวเรือนที่มีรายได๎มาก  ด๎วยการเข๎า
เรียนมีต๎นทุนสูงกวําการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  นักเรียนที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่หํางไกล
จากสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจะไมํสามารถเข๎าเรียนได๎  รวมถึงครอบครัวที่ไมํมีความพร๎อมจะไมํ
สามารถสํงบุตรหลานให๎เข๎าไปเรียนในพ้ืนที่หํางไกลได๎  ทําให๎ต๎องเลือกเรียนตํอระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  กระทรวงศึกษาควรจัดสรรเงินทุนเพ่ือเป็นคําใช๎จํายเพ่ือให๎นักเรียนที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกลจาก
สถานศึกษาเพ่ือให๎สามารถเข๎าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได๎ 

2.  สถานศึกษาควรมีการแนะแนวทางการศึกษาตํออาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพให๎กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3  เพ่ือเป็นข๎อมูลสําหรับตัดสินใจเลือกเรียนตํอระหวําง
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญกับอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และต๎องนําเสนอถึง
แนวทางความก๎าวหน๎าของการเรียนตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพรวมถึงแนวทางการเรียนตํอ
หลังจากเรียนจบ  จากผลการศึกษาที่แสดงให๎เห็นความสัมพันธ๑ในทิศทางเดียวกันระหวํางคะแนน  O 
– NET กับจํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  รวมทั้งรายได๎ที่มีผลในทางตรงกันข๎าม  การ
แนะแนวกับนักเรียนและผู๎ปกครอง  เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของครัวเรือนที่มีรายได๎มากและในกลุํม
เด็กทําคะแนนได๎ดีควรจะจัดความสําคัญเป็นลําดับแรกๆ 

3.  การศึกษาครั้งตํอไปควรศึกษาโดยใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลการศึกษาแบบปฐมภูมิ  (Primary  
Data)  เพราะลักษณะของพ้ืนที่แตํละจังหวัดมีความแตกตํางกัน  รวมถึงความต๎องการของแตํละพ้ืนที่
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ไมํเหมือนกันทําให๎การเก็บข๎อมูล  โดยควรเก็บข๎อมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยตรง  เพ่ือ
รับรู๎ถึงความต๎องการและสาเหตุที่เป็นปัญหาตํอการเข๎าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ทําให๎
การศึกษาแบบปฐมภูมิ  (Primary  Data)  จะสามารถนําผลของการศึกษามาใช๎วิเคราะห๑ได๎ใกล๎เคียง
กับความเป็นจริงมากกวํา 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค๑ในการศึกษานี้ เพ่ือวิเคราะห๑หาแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมสําหรับ กลุํม
เกษตรกรผู๎ใช๎น้ําบาดาล บ๎านหนองเขาควาย จังหวัดพิษณุโลก โดยใช๎ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส๎น ที่มี
ฟังก๑ชันวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ได๎รายรับสูงสุดจากกิจกรรมการผลิต 35 กิจกรรม ในชํวงปีการผลิต 
2559/60 – 2560/61 ภายใต๎ข๎อจํากัดและปัจจัยการผลิตที่สําคัญในพ้ืนที่ โดยแผนการผลิตได๎แนะนํา
ให๎ กลุํมเกษตรกรผู๎ใช๎น้ําบาดาล ทําการปลูกพืชไรํทั้งระยะสั้นคือ ข๎าวนาปี, ถั่วเขียวผิวมันและข๎าวโพด
หวาน สํวนพืชสวนให๎ทําการปลูก พริก, ผักคะน๎าและผักกวางตุ๎ง ซึ่งแผนการผลิตที่เหมาะสมนี้จะทํา
ให๎ ทรัพยากรน้ําบาดาลในพ้ืนที่อยูํในระดับปลอดภัยและสร๎างรายรับสูงสุดให๎กับกลุํมเกษตรกรผู๎ใช๎น้ํา
บาดาล นอกจากนี้ผลการวิเคราะห๑ การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ําบาดาลที่มีผลตํอแผนการผลิต
ของกลุํมเกษตรกรผู๎ใช๎น้ําบาดาล พบวําเมื่อปริมาณน้ําบาดาล ที่เป็นปัจจัยในการผลิตลดลง ร๎อยละ 5 
แผนการผลิตได๎แนะนําให๎ลดพ้ืนที่การปลูกข๎าวนาปีและพริก และหากปรับปริมาณน้ําบาดาลลดลง 
ร๎อยละ 10 แผนการผลิตได๎แนะนําให๎ลดพ้ืนที่การผลิตข๎าวนาปรัง ,พริก ทําให๎กลุํมเกษตรกรผู๎ใช๎น้ํา
บาดาลมีแนวทางและสามารถปรับรูปแบบแผนการผลิตได๎อยํางเทําทันตํอการเปลี่ยนแปลง    
ค าส าคัญ: แผนการผลิต  โปรแกรมเชิงเส๎น  น้ําบาดาล 
 
 
 
 
 



 
 845 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

Abstract 
  The purpose of this study is to analyze the appropriate crop production plan 
for a group of farmers who use groundwater at Nong Khao Kheai Village, Ban Nong 
Khao Kheai Village, Bang Rakam Muang Mai Subdistrict municipality, Bang Rakam 
district, Phitsanulok province. The study has been done by using linear programming 
which has the objective function to maximize revenue from production including 35 
activities during production years 2016/17 to 2017/18 under constraints and key 
production factors in the area.  
 The production plan recommended that farmers use groundwater for the 
short-term crops such as wet season rice, green beans, sweet corn, and horticultural 
crops; chillies, kales and Chinese cabbages. With the appropriate production plan, 
the groundwater resources are at a safe level and generate maximum revenue for 
groundwater users. In addition, the results of the analysis of groundwater resources 
affecting the production plan of a group of farmers who use groundwater found that 
when the groundwater was reduced by 5%, the production plan suggested that wet 
season rice, sweet corn and chillies should be reduced. If the groundwater was 
reduced by 10%, the production plan suggested reducing the production of wet 
season rice, kales and Chinese cabbages. 
The appropriate production plan gives the group of farmers who use groundwater a 
chance to adjust their production plan to changes. 
Keywords: production plan, linear programming, groundwater 
 
บทน า 
 การทําเกษตรกรรมที่ผํานมาของประเทศไทย พบวําเกษตรกรสํวนใหญํยังคงทําการเพาะปลูก
ด๎วยระบบพ่ึงพาธรรมชาติ ทําให๎ต๎องเผชิญกับความไมํแนํนอนของสภาพของดินฟูาอากาศ  ตลอดจน
ความผันแปรของปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตํฤดูกาล  ซึ่งปริมาณน้ําฝนทีได๎รับจะมีความเกี่ยวพันไปถึง
ระดับของปริมาณน้ําในแหลํงน้ําตามธรรมชาติและแหลํงน้ําที่มนุษย๑สร๎างขึ้น  ดังนั้นกระบวนการนํา
ทรัพยากรน้ําซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญในการเพาะปลูก มาใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตรนั้น จะมี
ความแตกตํางกันออกไปตามลักษณะภูมิประเทศและระบบการชลประทานของแตํละพ้ืนที่ นอกจาก
ความไมํแนํนอนทางธรรมชาติที่เกษตรกรต๎องพ่ึงพาแล๎ว เกษตรกรยังต๎องเผชิญกับความผันผวนของ
ราคาสินค๎าเกษตร จากลักษณะของผลผลิตทางการเกษตรที่จะเข๎าสูํตลาดพร๎อมๆกัน ทําให๎ผู๎
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เพาะปลูกต๎องยอมรับราคาสินค๎า(Price taker)และขายผลผลิตไปตามราคาตลาดเทํานั้น แม๎การ
ชํวยเหลือจากภาครัฐจะมีนโยบายหรือมาตรการตํางๆเข๎ามาชํวยเหลือทางกลไกราคาโดยตรงตํอ
เกษตรกรแตํกลไกการเข๎าชํวยเหลือเหลํานั้น กลับทําให๎เกษตรกรเกิดความเข๎าใจคาดเคลื่อนในราคา
ขายสินค๎าและการใช๎ต๎นทุนที่เป็นปัจจัยในการผลิต จนนําไปสูํการวางแผนการผลิตที่ไมํสอดคล๎องตาม
ความเป็นจริงในระยะยาวผนวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจเพาะปลูกของเกษตรกรที่มักจะวางแผนการ
ผลิตในฤดูการตํอไป จากราคาที่ได๎รับในฤดูการปัจจุบัน ทําให๎เกษตรต๎องเผชิญกับความเสี่ยงของ
รายได๎ที่จะได๎รับจากการเพาะปลูกอยูํเสมอ 
 หมูํบ๎านหนองเขาควาย เทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหมํ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
เป็นอีกหนึ่งหมูํบ๎านที่จําเป็นต๎องอาศัยทรัพยากรจากแหลํงน้ําธรรมชาติเพ่ือใช๎การผลิต เนื่องจาก
หมูํบ๎านตั้งอยูํนอกพ้ืนที่ระบบชลประทานและประชากรสํวนใหญํในหมูํบ๎านประกอบอาชีพการเกษตร
กวําร๎อยละ 60 จาก 288 ครัวเรือน ทําให๎ต๎องพ่ึงพิงแหลํงทรัพยากรน้ําบาดาล เป็นปัจจัยในการ
เพาะปลูกจํานวนมาก โดยมีพืชที่ทําการเพาะปลูกหลักทั้งในและนอกฤดูฝนคือ ข๎าวและพืชผัก 
 จากสภาพการเพาะปลูกข๎าวในหมูํบ๎านหนองเขาควาย พ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ. 2556 เกษตรกร
ได๎รับแรงจูงใจทางด๎านราคาข๎าว ตามนโยบายภาครัฐ ทําให๎มีการขยายจํานวนแปลงเพาะปลูกในพ้ืนที่
หมูํบ๎านเพ่ิมมากขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวของพ้ืนที่ เพาะปลูกข๎าว เฉลี่ยร๎อยละ 4.23 ตํอปี สํวน
พ้ืนที่ทําการเพาะปลูกพืชสวนอ่ืนๆ มีการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 1.78 ตํอปี ทําให๎ในพ้ืนที่เกิดการใช๎
ทรัพยากรน้ําบาดาล ในปริมาณที่เพ่ิมสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ตามการขยายตัวของพ้ืนที่เพาะปลูกไปด๎วย 
โดยการสํารวจสมดุลและศักยภาพน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ในพ้ืนที่บ๎านหนองเขาควาย 
โดยทําการพิจารณาปริมาณการใช๎น้ําบาดาลและปริมาณน้ําบาดาลที่สามารถเพ่ิมเติมรายปี ชํวงปี 
พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2555 พบวําสถานการณ๑น้ําบาดาลในพ้ืนที่แม๎จะยังอยูํในระดับที่ปลอดภัย 
(Safe yield) แตํเนื่องจากรูปแบบการใช๎น้ําบาดาลเพ่ือทําการเกษตรในพื้นที่ เป็นการใช๎น้ําบาดาลจาก 
แอํงบาดาลระดับตื้น (ระดับน้ําไร๎แรงดัน ; Un-Confine Aquifer) เมื่อมีอัตราการใช๎น้ําบาดาลที่เพ่ิม
สูงขึ้นจากการขยายตัวของพ้ืนที่เพาะปลูกตามที่กลําวมา สํงผลให๎เกิดปัญหาระดับความลึกของน้ํา
บาดาลที่จะนําขึ้นมาใช๎โยชน๑ มีความลึกเพ่ิมขึ้น ควบคูํไปกับอัตราเร็วการไหลเติมของน้ําบาดาลเข๎าสูํ
บํอสูบมีอัตราช๎าลง ทําให๎เกษตรกรในพ้ืนที่ต๎องรับผลกระทบทั้งทางด๎านต๎นทุนการผลิต จากการทรุด
บํอบาดาลให๎มีความลึกเพ่ิมขึ้น , คําใช๎จํายในการบํารุงรักษาหัวสูบน้ําหรือหัวปั๊มซับเมอร๑ส 
(Submersible Pumps) ,คําใช๎จํายเปุาทํอบาดาลที่เพ่ิมข้ึนจากตะกรันทรายที่พบมากขึ้นเมื่อต๎องทรุด
บํอบาดาล สํวนผลกระทบด๎านการบริหารจัดการ คือ เกษตรกรไมํสามารถกําหนดระยะเวลาในที่ต๎อง
ใช๎ในกิจกรรมการสูบน้ําบาดาล เนื่องจากน้ําบาดาลมีอัตราการไหลเติมเข๎าบํอสูบไมํแนํนอน ชํ ว ง
ทําการเพาะปลูกข๎าวนาปรังในพื้นที่ พบวําเกษตรกรต๎องทรุดบํอบาดาลลงไปอีก 12 เมตรถึง 25 เมตร 
และปริมาณน้ําบาดาลที่ไหลเติมเข๎าบํอมีอัตราไหลช๎ากวําปกติที่เกษตรกรคาดไว๎มาก ทําให๎ปริมาณน้ํา
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บาดาลที่เกษตรกรได๎รับมีความไมํเหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของพืช เกษตรกรบางรายเลือกใสํปุ๋ย
แก๎ไขอาการขาดน้ําของต๎นข๎าวหรือในเกษตรกรบางรายจ๎างรถสูบน้ํา นําน้ําจากแหลํงน้ําอ่ืนมาใช๎เสริม 
ทําให๎มีต๎นทุนการเพาะปลูกเพ่ิมขึ้น สํวนแปลงเพาะปลูกที่ไมํสามารถทําการปรับหรือแก๎ไขอาการขาด
น้ําของพืช ก็จําเป็นต๎องเผชิญกับการลดลงของปริมาณผลผลิต สร๎างความเสียหายให๎แกํเกษตรกรและ
มีผลกระทบไปถึงผู๎ใช๎น้ําบาดาลเพ่ืออุปโภคและบริโภครายอ่ืนในพ้ืนที่อีก ด๎วยเหตุนี้กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลจึงได๎คัดเลือกหมูํบ๎านหนองเขาควาย เข๎าเป็นหมูํบ๎านในโครงการนํารํอง “การศึกษาการพัฒนา
น้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร” มีวัตถุประสงค๑พัฒนาศักยภาพการใช๎น้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ให๎
เป็นการใช๎งานน้ําบาดาลในระดับลึก (Confine Aquifer) โดยทําการขุดเจาะบํอบาดาลระดับลึกให๎ 
จํานวน 16 บํอ พร๎อมจัดสร๎างสถานีสําหรับจํายน้ํา 8 สถานี และจัดตั้ง“กลุํมผู๎ใช๎น้ําบาดาลเพ่ือ
การเกษตรบ๎านหนองเขาควาย” เพ่ือเข๎ามาดําเนินการบริหารจัดการ สร๎างข๎อตกลงรํวมกันในการใช๎
ทรัพยากรน้ําบาดาล  
 ดั้งนั้นการศึกษาหาแผนการผลิตทางการเกษตรจะเป็นข๎อมูลชํวยในการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการตลอดจนกําหนดทิศทางการใช๎ทรัพยากร ทําให๎การใช๎ทรัพยากรเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน๑สูงสุด โดยใช๎แบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ ลิเนียร๑โปรแกรมมิ่ง
(Linear Programming)หาแผนการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งแผนการผลิตที่ทําศึกษานี้จะแสดงถึง การ
คํานึงในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจํากัดในพ้ืนที่เชํน ที่ดินที่สามารถนํามาใช๎ในการผลิต ,
ปริมาณทรัพยากรน้ําบาดาลที่สามารถนําใช๎ โดยไมํสร๎างผลกระทบในระยะยาว และปัจจัยข๎อจํากัด
อ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง ควบคูํไปกับการนําเสนอ ผลการตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่เป็น
ปัจจัยการผลิต ณ ระดับที่เกษตรกรผู๎ทําการเพาะปลูกยอมรับได๎ ทําให๎กลุํมเกษตรกรมีแนวทางที่
เหมาะสมสําหรับบริหาร และปรับตัวอยํางมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือวางแผนการผลิตพืช ภายใต๎เงื่อนไขข๎อจํากัดด๎านปัจจัยการผลิต และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่บ๎านหนองเขาควาย เทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหมํ อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก โดยใช๎แบบจําลองลิเนียร๑โปรแกรมมิ่ง(Linear Programming) เพ่ือให๎เกษตรรับรายได๎รวม
สูงสุดจากรอบการเพาะปลูก 2559/60 ถึง 25560/61  
 2.  เพ่ือประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ําบาดาลที่มีผลตํอแผนการ
ผลิตของ กลุํมผู๎ใช๎น้ําบาดาลในหมูํบ๎านหนองเขาควาย อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
วิธีด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 ข้อมูลปฐมภูมิ ใช๎การสัมภาษณ๑ กรรมการและสมาชิก กลุํมผู๎ใช๎น้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร 
เพ่ือให๎ทราบถึงลักษณะสภาพทั่วไปทางการผลิต รูปแบบในการผลิตและการเพาะปลูกพืช ตลอดจน
ข๎อตกลงในการใช๎ทรัพยากรน้ําบาดาลของชุมชนในพ้ืนที่หมูํบ๎านหนองเขาควาย เพ่ือนํามาใช๎กําหนด
รูปแบบ กิจกรรมการเพราะปลูก 
 ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมจากเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ๑ที่เกี่ยวข๎อง และหนํวยงาน
ราชการตํางๆ เชํน กรมสํงเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมชลประทาน สํานักงาน
เกษตรอําเภอ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก และศูนย๑อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนลําง
จังหวัดพิษณุโลก  
 
แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
 นําข๎อมูลที่รวบรวมมาสร๎างเป็นสมการวัตถุประสงค๑  ด๎วยวิธีการ ลิเนียร๑โปรแกรมมิ่ง  (Linear 
Programming)  โดยมีวัตถุประสงค๑ เพ่ือให๎กลุํมผู๎ใช๎น้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรมีรายได๎สูงสุดจาก
กิจกรรมการเพาะปลูกพร๎อมกับกําหนดตัวแปรของปัญหาในสมการให๎เป็นการใช๎พ้ืนที่ในแตํละ
กิจกรรมการผลิต ดังนี้  
ฟังก๑ชันวัตถุประสงค๑ (Objective function) 

   (Maximize)          ∑     
  

   
 

 Z คือ ผลรวมรายรับเหนือต๎นทุนเงินสดจากกิจกรรมการผลิตจํานวน 35 กิจกรรม ที่ทํา
การผลิตในรอบ   การผลิต 2559/60 และรอบปีการผลิต 2560/61 (หนํวย: บาท)
  
 C01...C35  คือ รายรับเหนือต๎นทุนเงินสดในกิจกรรมการผลิตชนิดที่ j คํานวณจาก รายได๎จาก
การขายผลผลิตพืช   ชนิดที่ j (หนํวย: บาทตํอไรํ) หักออกด๎วยต๎นทุนเงินสดใน
การผลิตพืชชนิด ที่ j (หนํวย: บาทตํอไรํ) 
ภายใต๎ข๎อจํากัดและเงื่อนไข  (Constraint functions) 

  [

           
            
 

      

 
 

 
       

]   

[
 
 
 
 
   
 
 
 
   ]
 
 
 
 

          <=       

[
 
 
 
 
  
 
 
 
   ]
 
 
 
 

 

โดยaij คือ คําสัมประสิทธ๑ของการใช๎ปัจจัยการผลิต i ที่อยูํใน กิจกรรมการผลิตที่ j (j=     ….   ) 

 bi  คือ ข๎อจํากัด หรือเงือนไขในการใช๎ปัจจัยการผลิตที่ i (i=     … 7 ) 
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  มีรายละเอียดของข๎อจํากัดในการผลิตดังนี้ 

 ข๎อจํากัดด๎านปัจจัยที่ดิน หมายถึง จํานวนที่ดินของสมาชิกในโครงการผู๎ใช๎น้ําบาดาลเพ่ือ

การเกษตร ที่สามารถนํามาทําการเพาะปลูกได๎ในแตํละเดือน(หนํวย:ไรํ/เดือน) แสดงรายละเอียดดังนี้  

 b01...b12คือ ข๎อจํากัดสูงสุดของจํานวนที่ดินที่สามารถใช๎ในการผลิตแตํละเดือน ตั้งแตํเดือน

พฤศจิกายน (b01) ถึงเดือนตุลาคม (b12) รอบการเพาะปลูก 2559/60  

 b13...b24  คือ ข๎อจํากัดสูงสุดของจํานวนที่ดินที่สามารถใช๎ในการผลิตแตํละเดือน ตั้งแตํเดือน

พฤศจิกายน (b13) ถึงเดือนตุลาคม (b24) รอบการเพาะปลูก 2560/61  

 ข๎อจํากัดด๎านปัจจัยแรงงาน  หมายถึง จํานวนชั่วโมงทํางานที่สามารถใช๎ในกิจกรรมการ

เพาะปลูกในแตํละเดือน ของเกษตรกรผู๎ใช๎น้ําบาดาล (หนํวย: ชั่วโมง/เดือน)  

 b25...b36 คือ ข๎อจํากัดสูงสุดของชั่วโมงทํางานที่สามารถใช๎ในกิจกรรมการผลิตในแตํละเดือน 

ตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน (b25) ถึงเดือนตุลาคม (b36) รอบการผลิต 2559/60 

 b37...b48  คือ ข๎อจํากัดสูงสุดของชั่วโมงทํางานที่สามารถใช๎ในกิจกรรมการผลิตในแตํละเดือน 

ตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน (b37) ถึงเดือนตุลาคม (b48) รอบการผลิต 2560/61 

 ข๎อจํากัดด๎านปัจจัยทรัพยากรน้ําบาดาล  หมายถึงปริมาณน้ําบาดาลที่ได๎รับจากโครงการ ที่

สามารถนํามาใช๎เพื่อการผลิตได๎ในแตํละเดือน (หนํวย: ลบ.ม./เดือน ) แสดงรายละเอียดดังนี้   

 b49...b60 คือ ข๎อจํากัดสูงสุดของปริมาณน้ําบาดาลที่สามารถใช๎ในกิจกรรมการผลิตในแตํละ 

เดือนตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน (b73) ถึงเดือนตุลาคม(b84)รอบการเพาะปลูก 2559/60 

 b61...b72 คือ ข๎อจํากัดสูงสุดของปริมาณน้ําบาดาลที่สามารถใช๎ในกิจกรรมการผลิตในแตํละ 

เดือนตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน (b61) ถึงเดือนตุลาคม(b72)รอบการเพาะปลูก 2560/61 

 
โดยมีความหมายของกิจกรรมการผลิตคือ 
 X1, X2 คือ กิจกรรมการผลิต ข๎าวนาปี รอบการเพาะปลูกปี 2559/60 และ 2560/61 
 X3, X4 คือ กิจกรรมการผลิต ข๎าวนาปรัง รอบการเพาะปลูกปี 2559/60 และ 2560/61 
  X5, X6 คือ กิจกรรมการผลิต มันสําปะหลัง รอบการเพาะปลูกปี 2559/60 และ 2560/61  
  X7, X8 คือ กิจกรรมการผลิต ข๎าวโพดหวานรอบการเพาะปลูกปี 2559/60 และ 2560/61 
  X9 คือ กิจกรรมการผลิต อ๎อยโรงงาน เป็นกิจกรรมการผลิตที่แผนกําหนดให๎ สามารถ
เก็บผลผลิตได๎2รอบคือ รอบการผลิต 2559/60 และ 2560/61ตามลักษณะการเพาะปลูก 
 X10, X11 คือ กิจกรรมการผลิต ถั่วเขียวผิวมัน รอบการเพาะปลูกปี  2559/60 และ 2560/61 
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  X12, X13  คือ กิจกรรมการผลิต พริกรุํน 1และ2 รอบการเพาะปลูกปี 2559/60 
 X14, X15   คือ กิจกรรมการผลิต พริกรุํน 1และ2 รอบการเพาะปลูกปี 2560/61 
  X16, X17  คือ กิจกรรมการผลิต ถั่วฝักยาว รอบการเพาะปลูกปี 2559/60และ 2560/61 
  X18, X19   คือ กิจกรรมการผลิต มะเขือเปราะ รอบการเพาะปลูกปี 2559/60และ 2560/61 
  X20…X23  คือ กิจกรรมการผลิต ผักคะน๎า รุํน1, 2, 3, 4 รอบการเพาะปลูกปี 2559/60 
 X24…X27  คือ กิจกรรมการผลิต ผักคะน๎า รุํน1, 2, 3, 4 รอบการเพาะปลูกปี 2560/61 
  X28…X31  คือ กิจกรรมการผลิต ผักกวางตุ๎ง รุํน1, 2, 3, 4 รอบการเพาะปลูกปี 2559/60 
 X32…X35  คือ กิจกรรมการผลิต ผักกวางตุ๎ง รุํน1, 2, 3, 4 รอบการเพาะปลูกปี 2560/61 
  
การก าหนดข้อจ ากัดที่ใช้ในการศึกษา  

ข๎อจํากัดของจํานวนที่ดิน หมายถึงจํานวนที่ดิน ที่สามารถนํามาใช๎ในกิจกรรมการผลิตของ
กลุํมผู๎ใช๎น้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร มีจํานวน 1,172 ไรํ จากจํานวนที่ดินของสมาชิกที่เข๎ารํวมโครงการ 
1,294 ไรํ โดยหักจากสํวนที่อยูํอาศัยและสํวนที่ใช๎ประโยชน๑อ่ืนๆจํานวน 104 , 18 ไรํตามลําดับ 
ข๎อจํากัด จํานวนแรงงาน หมายถึงจํานวนแรงงานสูงสุดที่สามารถใช๎ในกิจกรรมผลิตแตํละเดือน 
(หนํวย : ชั่วโมง) โดยกําหนดแรงงานชาย มีคํา 1 หนํวย แรงงานหญิงมีคํา 0.8 หนํวย และผู๎ประกอบ
อาชีพเกษตรกรแบบไมํเต็มเวลาแรงงานเทํากับ 0.2 หนํวย (แรงงาน 1 หนํวย เทํากับ 1 วันทํางาน)  1 
วันทํางานสามารถทํางานได๎ละ 8 ชั่วโมง ซึ่งแผนการผลิตที่ศึกษานี้ กําหนดให๎แรงงานภายในกลุํม
สามารถเคลื่อนย๎ายภายในกลุํมสมาชิกได๎ แตํไมํสามารถนําแรงภายนอกกลุํมสมาชิกเกษตรกรผู๎ใช๎น้ํา
บาดาล นํามาใช๎มาในการผลิตได๎เพ่ือทําให๎เกิดข๎อจํากัดทางด๎านแรงงานที่ใช๎ในแผนการผลิต (ตารางที่ 
1) 
 
ตารางที่1 จํานวนแรงที่ใช๎ในแผนการผลิต 

ประเภท 
จํานวน 

 
(คน) 

จํานวน
เทียบเทํา 

 (คน) 

ช่ัวโมง – วัน 
 

(1 วัน = 8 ช่ัวโมง) 

จํานวนช่ัวโมงการทํางานรวม (ช่ัวโมง) 

เดือนที 
มี31วัน 

เดือนท ี
ม3ี0วัน 

เดือนท ี
ม2ี8วัน 

ทําเกษตรเต็มเวลา       
เพศชาย 117 117 936 29,016 28,080 26,208 
เพศหญิง 74 59.2 473.6 14,681.6 14,208 13,260 

ทําเกษตรไมํเต็มเวลา 76 15.2 121.6 3,769.6 3,648 3,404.8 

รวม 267 191.4 1,531.20 47,467.2 45,936 42,873.6 
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ทรัพยากรน้ําบาดาลในพื้นที่ 
 การศึกษาครั้งนี้กําหนดให๎กิจกรรมการเพาะปลูกสามารถนําน้ําบาดาล จากระบบสํงน้ํา
บาดาลในโครงการนํารํองน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร ที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาล สร๎างขึ้นในพ้ืนที่ศึกษา 
ซึ่งเป็นน้ําบาดาลจากระดับลึก มาใช๎เป็นปัจจัยในการวางแผนการผลิตได๎เทํานั้น ไมํนับรวมกับปริมาณ
น้ําบาดาลของเกษตรกรที่มีอยูํกํอนเดิม ซึ่งเป็นน้ําบาดาลจากระดับตื้น สําหรับศักยภาพน้ําบาดาลของ
ระบบสํงน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในพ้ืนที่บ๎านหนองเขาควาย มีศักยภาพ
การให๎น้ําบาดาลต่ําสุดอยูํที่อัตรา 25 ลูกบาศก๑เมตรตํอชั่วโมงและสูงสุดไมํเกินที่ 30 ลูกบาศก๑เมตรตํอ
ชั่วโมง สูบจํายน้ําบาดาลให๎สมาชิกติดตํอกันได๎สูงสุด 12 ชั่วโมงตํอวัน ตามข๎อตกลงของกลุํมผู๎ใช๎น้ํา
บาดาลเพ่ือการเกษตร ดังนั้นในการศึกษาจึงเลือกใช๎อัตราการสูบน้ําที่ 27 ลูกบาศก๑เมตรตํอชั่วโมงมา
เป็นตัวแทนในการคํานวณ  
 
ตารางที่ 2 ปริมาณน้ําบาดาลที่ได๎รับตํอวัน 

จํานวน 
บํอสูบ 

อัตราการสูบน้ํา 
ตํอ 1บํอสูบ  

(ลบ .ม./ช่ัวโมง(  

จํานวนช่ัวโมงสูงสุดในการจําย
น้ําตํอวัน 

(ช่ัวโมง /วัน ) 

ปริมาณน้ําบาดาล 
ที่ได๎รับสูงสุดจาก 16 บํอสูบ 

(ลบ .ม./วัน(  
16 27 12 5,184 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 แผนการผลิตที่เหมาะสมที่ได๎จากแบบจําลอง ลิเนียร๑โปรแกรมมิ่ง (Linear Programming 
Model) เป็นแบบจําลองท่ีประกอบไปด๎วยกิจกรรมผลิต จํานวน 35 กิจกรรม และข๎อจํากัดด๎านปัจจัย
การผลิต 107ข๎อ เพื่อหารายรับสูงสุด บนระยะเวลาในการผลิตชํวง 2 ปี โดยสมมติให๎ราคาขายสินค๎า
จากกิจกรรมการผลิตและปัจจัยการผลิตคงที่ พบวําเกษตรที่เข๎ารํวมเป็นสมาชิกในโครงการมีรายรับ
เหนือต๎นทุนเงินสดสูงสุดจํานวน 15,080,670 บาท และมีรูปแบบการเพาะปลูกที่แผนการผลิตแนะนํา
สรุปได๎ดังนี้ 
  รอบการผลิต  2559/60 แผนการผลิตแนะนําให๎ทําการผลิต ข๎าวนาปี จํานวน 807.43 ไรํ  
ข๎าวโพดหวาน จํานวน 133 ไรํ ถั่วเขียวผิวมัน จํานวน 141.88 ไรํ สํวนของการผลิตพืชสวน แผนการ
การผลิตแนะนําให๎กลุํมเกษตรกรทําการเพาะปลูกพริกรุํน1 จํานวน 661.56 ไรํ ผักคะน๎ารุํน 3, 
จํานวน 48.61 ไรํ สํวนผักกวางตุ๎งแผนการผลิตแนะนําให๎ทําการผลิต รุํน 1 ถึง รุํน 4  จํานวน 
235.57, 235.57, 315.96 และ 364.57 ไรํ  
 รอบการผลิต 25560/61 แผนการผลิตแนะนําให๎ทําการผลิต ข๎าวนาปี จํานวน 935.63ไรํ 
เพ่ิมปริมาณการผลิตจากปีกํอน 128.20 ไรํ  แนะนําให๎ทําการผลิตข๎าวโพดหวนลดลงเหลือ  71.87 ไรํ 
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และแนะนําให๎ทําการผลิตถั่วเขียวผิวมันจํานวนใกล๎เคียงกับรอบกํอนที่ 140.82 ไรํ สํวนการผลิตพืช
สวนแผนการผลิตได๎แนะนะให๎ทําการผลิต พริกรุํน 1และรุํน 2  จํานวน 729 ไรํและ11.19 ไรํ 
โดยรอบผลิตนี้แผนการผลิตแนะนําให๎ปลูกผักคะน๎ารุํน 1, รุํน3และรุํน4  จํานวน 229.67, 225.18 
และ 225.18 ไรํและแนะนําให๎กลุํมเกษตรกรทําการผลิตผักกวางตุ๎งรุํนที่ 2 จํานวน 184.79 ไรํ  
  สํวนของการใช๎ปัจจัยการผลิตในแผนการผลิตที่เหมาะสมนี้ มีการใช๎ปัจจัยการผลิต 3 ด๎านมี
รายละเอียดดังนี้  ปัจจัยการผลิตทางด๎านที่ดินรอบการผลิต 2559/60 จํานวนที่ดินถูกใช๎จนเต็ม
ข๎อจํากัด ยกเว๎นในเดือน พฤศจิกายน, เมษายนและพฤษภาคม ซึ่งเดือนเหลํานั้นไมํมีกิจกรรมการผลิต
ที่เลือกเข๎ามาในแผนการผลิตทําให๎เกิดพ้ืนที่สํวนเหลือ รอบการผลิต 2560/61 จํานวนที่ดิน ถูกใช๎จน
เต็มข๎อจํากัดยกเว๎นในเดือน พฤศจิกายน, กุมภาพันธ๑, มีนาคม, เมษายนและพฤษภาคม แม๎วําชํวง
เดือนดั่งกลําวจะมีกิจกรรมการผลิต คะน๎ารุํน 2 และการผลิตกวางตุ๎งรุํน 2 ที่สามารถผลิตได๎ แตํ
จําเป็นต๎องพิจารณาควบคูํไปกับปัจจัยการผลิตอ่ืน วํามีทรัพยากรพอที่จะทําการผลิตหรือไมํ ดังนั้น
การวางแผนการใช๎ที่ดินจึงมีความสําคัญ เพาะทรัพยากรที่ดินนั้นเปลี่ยนแปลงได๎ยากกและมีร าคาสูง
กวําทรัพยากรอื่น  
 
ตารางที่ 3 คําสํวนเหลือของการใช๎ทรัพยากรที่ดิน    (หนํวย: ไรํตํอเดือน) 

เดือน 
จํานวนที่ดินท่ีสามารถ 
ใช๎ได๎สูงสดุ )ไร/ํเดือน(  

รอบการผลิต 2559/60 
)ไรํ/เดือน(  

รอบการผลิต 2560/61 
)ไรํ/เดือน ) 

พฤศจิกายน 1,172 141.88 140.82 
ธันวาคม 1,172 0.00 0 
มกราคม 1,172 0.00 0 
กุมภาพันธ๑ 1,172 0.00 44.87 
มีนาคม 1,172 0.00 116.75 
เมษายน 1,172 274.88 257.57 
พฤษภาคม 1,172 807.43 935.62 
มิถุนายน 1,172 0.00 0 
กรกฎาคม 1,172 0.00 0 
สิงหาคม 1,172 0.00 0 
กันยายน 1,172 0.00 0 
ตุลาคม 1,172 0.00 0 
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 สําหรับการใช๎ปัจจัยการผลิตแรงงานพบวํา ในการผลิตรอบการผลิต 2559/60 พบการใช๎
แรงงานมากท่ีในเดือน กุมภาพันธ๑ รองลงมาคือ เดือนมิถุนายม สํวนเดือนที่มีการใช๎ทรัพยากรแรงงาน
ในการผลิตน๎อยที่สุดคือ เดือนพฤษภาคม 
สํวนรอบการผลิต 2560/61 พบการใช๎แรงงานมากท่ีในเดือน กุมภาพันธ๑ รองลงมาคือ เดือนมิถุนายม 
สํวนเดือนที่มีการใช๎ทรัพยากรแรงงานในการผลิตน๎อยที่สุดคือ เดือนพฤษภาคม เชํนเดียวกับรอบการ
ผลิต 2559/60  จากปริมาณสํวนเหลือของแรงงานทั้ง 2 รอบการผลิต พบวํา สภาพแรงงานของ
สมาชิกเกษตรกรกลุํมผู๎ใช๎น้ําบาดาลเพียงพอตํอการผลิตในกลุํม 
 
ตารางที่ 4 คําสํวนเหลือของการใช๎ทรัพยากรแรงงาน        (หนํวย: ชั่วโมงตํอเดือน) 

เดือน 
จํานวนช่ัวโมงสูงสุดในการ

ทํางาน )ช่ัวโมง/เดือน(  
รอบการผลิต 2559/60 

)ช่ัวโมง/เดือน(  
รอบการผลิต 2560/61 

)ช่ัวโมง/เดือน(  
พฤศจิกายน 45,936.0 30,053.34 31,311.43 
ธันวาคม 47,467.2 33,304.63 33,542.25 
มกราคม 47,467.2 33,440.34 32,856.42 
กุมภาพันธ๑ 42,873.6 18,551.11 20,180.96 
มีนาคม 47,467.2 32,948.09 33,556.14 
เมษายน 45,936.0 32,104.91 32,647.13 
พฤษภาคม 47,467.2 42,241.68 44,066.51 
มิถุนายน 45,936.0 24,728.61 28,356.53 
กรกฎาคม 47,467.2 40,193.01 40,040.75 
สิงหาคม 47,467.2 34,867.43 37,118.94 
กันยายน 45,936.0 33,681.03 39,406.31 
ตุลาคม 47,467.2 34,041.24 32,723.19 

  

 สําหรับการใช๎ปัจจัยการผลิตทรัพยากรน้ําบาดาล รอบการผลิต 2559/60 น้ําบาดาลถูกใช๎

เต็มประสิทธิภาพในการผลิตให๎กับสมาชิกในโครงการ เดือน พฤศจิกายน และ เดือน กุมภาพันธ๑ สํวน

รอบการผลิต 2560/61 ปริมาณน้ําบาดาลที่สมาชิกได๎รับ ถูกใช๎จนเต็มประสิทธิภาพในการผลิต ใน

เดือนพฤศจิกายน, เดือนกุมภาพันธ๑และเดือนมิถุนายน  

 สํวนในเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม ที่มีการทํากิจกรรมการผลิตข๎าวนาปีของทั้ง 2 รอบ

การเพาะปลูก แตํกลับมีการใช๎น้ําบาดาลในปริมาณที่น๎อยหรือไมํใช๎น้ําบาดลในการเพาะปลูกเลยใน

เดือนตุลาคม เนื่องจากปริมาณของฝนใช๎การในพ้ืนมีศักยภาพเพียงพอตํอการเพราะปลูก ทําให๎

เกษตรกรไมํต๎องพ่ึงพิงปัจจัยการผลิตจากแหลํงน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 5 คําสํวนเหลือของการใช๎ทรัพยากรน้ําบาดาล  (หนํวย: ลูกบาศก๑เมตร/เดือน) 

เดือน 
ปริมาณน้ําบาดาลที่
สามารถใช๎ได๎สูงสุด 

รอบการผลิต 2559/60 
)ลูกบาศก๑เมตร/เดือน(  

รอบการผลิต 2560/61 
)ลูกบาศก๑เมตร/เดือน ) 

พฤศจิกายน 155,520 0.00 0.00 
ธันวาคม 160,704 9,578.00 13,522.99 
มกราคม 160,704 44,548.19 34,488.37 
กุมภาพันธ๑ 145,152 0.00 0.00 
มีนาคม 160,704 23,471.90 20,578.59 
เมษายน 155,520 112,500.90 108,416.80 
พฤษภาคม 160,704 130,981.50 143,300.60 
มิถุนายน 155,520 141,53.69 0.00 

กรกฎาคม 160,704 145,976.50 143,638.10 
สิงหาคม 160,704 113,081.00 124,150.30 
กันยายน 155,520 143,726.10 150,234.50 
ตุลาคม 160,704 160,704.00 160,704.00 

 
 ในสํวนการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ําบาดาลที่มีผลตํอ
แผนการผลิตที่เหมาะสมของกลุํมผู๎ใช๎น้ําบาดาลในหมูํบ๎านหนองเขาควายนั้น เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนปัจจัยการผลิตน้ําบาดาลที่เป็นทรัพยากรสําคัญของหมูํบ๎าน ซึ่งสามารถ
ลดปริมาณลงได๎เมื่อมีการใช๎ทรัพยากรอยํางตํอเนื่อง ผลของการวิเคราะห๑มุํงเน๎นให๎เห็นทางเลือก หาก
มีการลดลงของระดับปริมาณน้ําบาดาล เกษตรกรผู๎ใช๎น้ําบาดาลควรปรับลดกิจกรรมการผลิตใด
กํอนหลัง เพ่ือชํวยในการตัดสินใจของเกษตรกร ผลการศึกษาวิเคราะห๑ในสํวนนี้จะประกอบด๎วย ผล
ของการจําลองลดปัจจัยการผลิตน้ําบาดาลลง ร๎อยละ 5 ของปริมาณที่ได๎รับตํอเดือนและ ผลการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อลดปัจจัยการผลิตน้ําบาดาลลงร๎อยละ 10  พบวําเมื่อทําการลดปริมาณน้ําบาดาลลง
ร๎อยละ 5 แผนจะแนะนําให๎เกษตรลดผลิตข๎าวโพดหวาน 12 ไรํ พริกรุํน1 11 ไรํ และผักกวางตุ๎ง รุํน1-
4 224 ไรํ รอบการผลิต 2560/61 แผนการผลิตแนะนําให๎ลดการผลิต ข๎าวนาปี 62 ผักคะน๎ารุํน 1 69 
ไรํ และผักกวางตุ๎งรุํนที่ 3 ทั้งหมด   สําหรับการจําลองปรับลดปริมาณน้ําบาดาลที่ร๎อยละ 10 แผนจะ
แนะนําให๎เกษตรกรลดการผลิตลงในพืชทุกชนิดโดยเน๎นไปที่การผลิตผักกวางตุ๎งที่ทําการลดการผลิต
ลงกวําร๎อยละ 40 ในรอบการผลิต 2559/60 สํวนรอบการผลิต 2560/61 แผนการผลิตแนะนําให๎
เกษตรกรลดการผลิต ข๎าวนาปีลง 113 ไรํลดการผลิต พริกรุํน 1 ลง 184 ไรํ เมื่อนํารายได๎ที่ลดลงมา
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เฉลี่ยกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรจะพบวํารายได๎จากแผนการผลิตจะลดลง ร๎อย 0.69 
เมื่อปริมาณน้ําบาดาลที่เกษตรกรได๎รับ ลดลงร๎อยละ 1 หรือมีความหมายวํา หากปริมาณน้ําบาดาล
ลดลง ร๎อยละ1 จะทําให๎ รายได๎จากแผนการผลิตลงลง 104,056 บาท จากผลการวิเคราะห๑นี้ พบวํา
เมื่อทรัพยากรน้ําบาดาลในพื้นที่ได๎รับผลกระทบ แนวทางเลือกคือการปรับตัวของเกษตรกร คือการลด
การผลิตหรือควบคุมการผลิต ผักกวางตุ๎ง,ผักคะน๎าและข๎าวนาปี  นอกจากนี้เกษตรกรสามารถทําการ
เพาะปลูกหรือหาทางเลือกในกิจกรรมการผลิตชนิดอ่ืนเข๎ามาทดแทนได๎เนื่องจากยังมีปัจจัยสํวนเหลือ
ทั้งแรงงานและพ้ืนที่ในการเพาะปลูก  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. การศึกษาด๎วยแบบจําลองในครั้ง มีเปูาหมายเพ่ือหาแผนการผลิตให๎กับกลุํมเกษตรกร 
แผนที่ได๎จึงเป็นภาพรวมให๎กับกลุํมเกษตรกรนั้นๆ วําสามารถทําการผลิต อะไร จํานวนเทําใดได๎บาง 
รูปแบบการผลิตที่กําหนดในแผนจึงจําเป็นต๎องเหมือนกัน ซึ่งอาจตํางจากสภาพการเพราะปลูกจริง ที่
เกษตรกรมีประสบการณ๑ในไรํฟาร๑ม ทําให๎ไมํจําเป็นต๎องใช๎ปัจจัยการผลิตตามคําสัมประสิทธิ์ที่กําหนด 
 2. การกําหนดคําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการวัตถุประสงค๑ ที่มีกิจกรรมการเพาะปลูก 2 
รอบการผลิตคําที่กําหนด จึงคงท่ีไมํได๎เปลี่ยนแปลงตามฤดูการหรือลักษณะราคาสินค๎าเกษตร 
 3. คําสัมประสิทธิ์ความต๎องการใช๎น้ําของพืช เป็นคําเกําที่ทดลองกับพืช 40 ชนิด แตํไมํ
ครอบคลุมชนิดพืชประชาชนนิยมบริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะพืชผัก นอกจากชนิดพืชแล๎ว  สภาพ
อากาศในปัจจุบันก็มีสภาพแตกตํางจากในอดีต จึงเห็นสมควรสนับสนุํนให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ทําการศึกษา 
ปรับปรุงคําสัมประสิทธ๑ความต๎องการใช๎น้ําของพืช ให๎มีเหมาะสมกับสถานภาพปัจจุบัน  
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎เลือกกิจกรรมการผลิตพืชระยะสั้น(ผัก,ข๎าวนาปรัง) ระยะกลาง(ข๎าวนา
ปี,พริก,ถั่วฝักยาว) และระยาว(อ๎อย 2 ปี มันสําปะหลัง 1 ปี) เข๎ามาในแผนการผลิต แตํไมํรวมถึงการ
ทําสวนผลไม๎ ดังนั้นในการศึกษาครั้งตํอไป ควรคํานึงถึงการทําสวนผลไม๎และพืชสวนระยะยาว เชํน 
กล๎วย,มะนาว, ตะไคร๎ เขามาในแผนการผลิตด๎วย เพ่ือให๎แผนมีความเหมาสม และสะท๎อนสภาพการ
เพาะปลูกท่ีแท๎จริงของแตํละพ้ืนที่ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช๎บริการและความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎
บริการทําอากาศยานนครพนม” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความ
พึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัย
สํวนบุคคลกับพฤติกรรมของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม และเพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยาน
นครพนมจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 

 ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎โดยสารทําอากาศยานนครพนมสํวนใหญํเป็นเพศ
หญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส โดยสํวนใหญํจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได๎ตํอเดือน 20,001-30,000 บาทมากที่สุด กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํใช๎บริการทําอากาศยานนครพนม 1-3 ครั้ง/ปี วัตถุประสงค๑ในการเดินทางสํวนใหญํเพ่ือการ
ทํองเที่ยว นิยมซื้อบัตรโดยสารจากเว็บไซต๑ และสํวนใหญํจะเช็คอินผํานชํองทางอินเตอร๑เน็ต กลุํม
ตัวอยํางมีความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมโดยรวมในระดับมาก (  =4.11) ใน
ด๎านการให๎บริการอยํางตํอเนื่อง เทําเทียมกัน รวดเร็วทันเวลา ก๎าวหน๎า และพอเพียง ตามลําดับ 
ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับพฤติกรรมของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยาน
นครพนมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวํา 1) ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอเดือนมี
ความสัมพันธ๑กับความถี่ในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนม 2) อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได๎ตํอเดือน มีความสัมพันธ๑กับวัตถุประสงค๑ในการเดินทาง 3) อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มี
ความสัมพันธ๑กับชํองทางการซื้อบัตรโดยสาร และ 4) อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได๎ตํอเดือน มีความสัมพันธ๑กับชํองทางในการเช็คอิน 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการใช๎บริการ  ความพึงพอใจของผู๎โดยสาร  ทําอากาศยานนครพนม  
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Abstract 
 The objective of this quantitative research was to investigate 

passenger behavior and satisfaction affect to service of Nakhon Phanom Airport. This 
study was a quantitative survey.  To study behaviors and satisfactions of passenger 
toward Nakhon Phanom Airport’s services. To study relationship between personal 
factors and behaviors of passenger toward Nakhon Phanom Airport’s services and to 
compare the different between satisfactions of passenger toward Nakhon Phanom 
Airport’s services divided by personal factors.  

The results of this study showed that the respondents mostly were females; 
those aged 31- 0 years; singles; those graduated with a bachelor’s degree; 
government officials/ state enterprise officers; and those with monthly income of 
20,001-30,000 Baht. The respondents mostly used Nakhon Phanom Airport’s service 
for 1-3 times per year. The purpose of visiting was for travel. They preferred buying 
air ticket via an agent website. They did check-in via Internet. The respondents’ 
satisfaction with Nakhon Phanom Airport’s service was at a high level ( =4.11). They 
were highly satisfied with consistent service, equal service, fast service, advanced 
service, and adequate service, respectively. In terms of the relationship between 
personal factors and passengers’ behavior of using Nakhon Phanom Airport’s service 
with a given statistical significance level of 0.05, it was found that 1)  education level, 
occupation, and monthly income were related to the frequency of using Nakhon 
Phanom Airport’s service   ) age  education level  occupation, and monthly income 
were related to the purpose of visiting, 3) age, education level, and occupation were 
related to the channel to buy air ticket, and 4) age, marital status, education level, 
occupation, and monthly income were related to the check-in channel. 
Keywords: passenger behavior, satisfaction affect, Nakhon Phanom Airport 
 
บทน า 

จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดเล็กๆ ริมฝั่งแมํน้ําโขงในดินแดนที่ราบสูง ซึ่งอดีตเป็นศูนย๑กลาง
ของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ๑อันรุํงเรือง การคมนาคม และขนสํงของจังหวัดนครพนม สามารถติดตํอได๎ 
3 ทาง คือ 1)ทางบก โดยมีทางหลวงแผํนดิน และทางหลวงจังหวัด สําหรับใช๎เดินทางติดตํอกับจังหวัด
ใกล๎เคียงได๎สะดวก 2)ทางอากาศ  ซึ่งมีสนามบินสําหรับขนสํงผู๎โดยสาร และสินค๎า ซึ่งสถานที่ตั้งอยูํ
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หํางจากจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเส๎นทางนครพนม-สกลนคร และ 3)ทางน้ํา มีเรือยนต๑ข๎าม
ฟากระหวํางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (จังหวัดนครพนม, 2561)  

การเดินทางทางอากาศมีความสําคัญและได๎รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวก 
รวดเร็ว ทําให๎ผู๎โดยสารมาใช๎บริการทําอากาศนครพนมเป็นจํานวนมากและเพ่ิมขึ้นทุกปี ดังภาพที่ 1 
แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนผู๎ใช๎บริการสนามบินนครพนม ปี 2554-2559  

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนผู๎ใช๎บริการสนามบินนครพนม ปี 2554-2559 

(ที่มา : สถิติขนสํงทางอากาศ ทําอากาศยานจังหวัดนครพนม ปี 2561  
          https://minisite.airports.go.th/nakhonphanom/) 

 
 จากสถิติการใช๎บริการสนามบินนครพนมที่มีแนวโน๎มสูงขึ้นทุกปี และความต๎องการในการ
ใช๎บริการมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นตํอเนื่อง ผู๎ศึกษาจึงต๎องการศึกษาถึงพฤติกรรม และความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการตํอการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมวํามีลักษณะเป็นอยํางไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยาน
นครพนม 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับพฤติกรรมของผู๎โดยสารตํอการใช๎
บริการของทําอากาศยานนครพนม 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของ
ทําอากาศยานนครพนมจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 

 
 
 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ออก (คน) 17,954 75,545 97,730 110,583 110,583 149,447 186,711

เขา้ (คน) 17,785 73,139 98,305 109,477 109,477 148,568 185,315

รวม (คน) 35,739 148,684 196,035 220,060 220,060 298,015 372,026

 -

 200,000

 400,000

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้บริการสนามบินนครพนม (ปี 2554-2559) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
      (Independent Variables)      (Dependent Variables)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
        สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคลมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎บริการทําอากาศยาน
นครพนม 
        สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยาน
นครพนมแตกตํางกัน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน๑ตํอองค๑กรผู๎ให๎บริการทําอากาศยานนําผลการวิจัยไปใช๎ในการปรับปรุง พัฒนา 
คุณภาพการให๎บริการ 

2. ประโยชน๑ตํอพนักงานผู๎ให๎บริการในทําอากาศยานนําผลวิจัยไปใช๎ในการปรับปรุงพัฒนา
ตนในด๎านการให๎บริการ 

3. ประโยชน๑ตํอ นักศึกษา นักวิจัย ผู๎สนใจในการนําผลการวิจัยไปใช๎ในการตํอยอดงานวิจัย 
 

ความพงึพอใจของผู้โดยสาร 

  การให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน 

  การให๎บริการอยํางรวดเร็วทันเวลา 

  การให๎บริการอยํางพอเพียง 

  การให๎บริการอยํางตํอเนื่อง 

  การให๎บริการอยํางก๎าวหน๎า 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
    เพศ 

    อายุ 
    สถานภาพการสมรส 

    ระดับการศึกษา 

    อาชีพ 

    รายได๎ตํอเดือน 

 

พฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม  
  ความถี่ในการใช๎บริการ 

  วัตถุประสงค๑ในการเดินทาง 

  ชํองทางในการซื้อบัตรโดยสาร 

  ชํองทางในการเช็คอิน 
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. แนวคิด และทฤษฎีความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจนั้นเป็นความรู๎สึกที่ดี สามารถตอบสนองความต๎องการทั้งด๎านรํางกายและ

จิตใจ บุคคลทุกคนมีความต๎องการหลายสิ่งหลายอยํางหลายระดับ หากได๎รับการตอบสนองก็จะเกิด
ความพึงพอใจ ทฤษฎีที่เก่ียวข๎องกับความต๎องการที่สํงผลตํอความพึงพอใจของบุคคล คือ ทฤษฎีความ
ต๎องการ (Need Theories) ทฤษฎีลําดับความต๎องการ (Hierachy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีที่
พัฒนาขึ้นโดย อับราฮัม มาสโลว๑ (Abrahum Maslow) นักจิตวิทยาแหํงมหาวิทยาลัยแบรนดีส๑ ระบุ
วํา บุคคลมีความต๎องการเรียงลําดับจากระดับพ้ืนฐานที่สุดไปยังระดับสูงสุด กรอบความคิดที่สําคัญ 
ของทฤษฎีนี้ มี 3 ประการ คือ 1) บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต๎องการ ความต๎องการมีอิทธิพลหรือ
เป็นเหตุจูงใจตํอพฤติกรรม ความต๎องการที่ยังไมํได๎รับการสนองตอบเทํานั้นที่เป็นเหตุจูงใจ  2) ความ
ต๎องการของบุคคลเป็นลําดับชั้นเรียงตามความสําคัญจาก ความต๎องการพ้ืนฐาน ไปจนถึงความ
ต๎องการที่ซับซ๎อน 3) เมื่อความต๎องการลําดับต่ําได๎รับการสนองตอบอยํางดีแล๎ว บุคคลจะก๎าวไปสูํ
ความต๎องการลําดับที่สูงขึ้นตํอไป 

มาสโลว๑ (1943) เห็นวําความต๎องการของมนุษย๑จัดแบํงได๎เป็น 5 ระดับจากระดับต่ําไปสูง 
ดังนี้ 

1. ความต๎องการทางรํางกาย (Physiological Needs) 
2. ความต๎องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) 
3. ความต๎องการทางสังคม (Social Needs) 
4. ความต๎องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) 
5. ความต๎องการเติมความสมบูรณ๑ให๎ชีวิต (Self-actualization Needs) 
Kotler (1997, p. 40) กลําวไว๎วํา ความพึงพอใจเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับความรู๎สึกหลัง

การซื้อหรือการรับบริการของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวํางการรับรู๎ตํอการ
ปฏิบัติงานของผู๎ใช๎บริการหรือประสิทธิภาพของสินค๎า (Perceived Performance) กับการให๎บริการ
ที่เขาคาดหวัง (Expected Performance) กรณีผลที่ได๎รับจากสินค๎าหรือบริการ (Product 
Performance) นั้นต่ํากวําความคาดหวังของลูกค๎าเป็นผลให๎ลูกค๎าเกิดความไมํพึงพอใจ (Dissatisfied 
Customer) แตํถ๎าระดับของผลที่ได๎รับจากสินค๎าหรือบริการที่ตรงกับความคาดหวังของลูกค๎าที่ตั้งไว๎ 
ก็จะเป็นผลให๎ลูกค๎าเกิดความประทับใจ (Delighted Customer) ผู๎ให๎บริการจะต๎องทําให๎ผลิตภัณฑ๑
นั้นแตกตํางจากคูํแขํง สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสร๎างความแตกตํางของธุรกิจการให๎บริการก็คือ การ
รักษาระดับการให๎บริการที่เหนือกวําคูํแขํงขัน โดยเสนอคุณภาพการให๎บริการตามที่ลูกค๎าได๎คาดหวัง
ไว๎ โดยลูกค๎าสามารถรู๎สึกได๎ 3 ระดับ ดังนี้ 

 



 
 862 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 
 

 
 
 
 
 
 

การวัดความพึงพอใจ ลักษณะของผู๎บริโภคโดยเฉพาะอยํางยิ่งปัจจัยทางประชากรศาสตร๑ 
เป็นปัจจัยทั่วไปที่เป็นตัวบํงชี้และใช๎กําหนดความพึงพอใจในหลายแงํมุม (Zeithaml, 1990)  ซึ่งมี
ความแตกตํางกันออกไป การรับรู๎คุณภาพในการบริการของผู๎บริโภคจะถูกแบํงภายใต๎พ้ืนฐานของ
ปัจจัยทางประชากรศาสตร๑ เชํน เพศ อายุ และรายได๎ เป็นต๎น ซึ่งนําไปสูํความพึงพอใจที่แตกตํางกัน
ไปในแตํละบุคคลหรือแตกตํางกันไปตามแตํละกลุํมเปูาหมายทางการตลาด ผู๎บริโภคที่มีความพึงพอใจ
ในระดับเดียวกัน อาจมีปัจจัยทางประชากรศาสตร๑ ที่แตกตํางกัน ซึ่งสํงผลไปยังพฤติกรรมของการซื้อ
ซ้ําที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะเห็นได๎วํา ตลาดและกลุํมเปูาหมายทางตลาดเป็นปัจจัยที่สําคัญในการวัด
ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการหรือผู๎บริโภคท่ีเกิดข้ึน (Anderson and Mittal, 2000) 

มิลเล็ต (1954) ได๎กลําวถึงความพึงพอใจในงานบริการหรือความสามารถที่จะพิจารณาวํา
บริการนั้นเป็นที่พอใจหรือไมํ โดยวัดจาก 

1. การให๎บริการอยํางเทําเทียม (Equitable Service) หมายถึง การให๎บริการที่มีความ
ยุติธรรม ดูแลจัดระเบียบกํอน-หลัง 

2. การบริการที่รวดเร็ว ทันตํอเวลา (Time Service) หมายถึง การให๎บริการตามความ
จําเป็นรีบดํวน เหมาะสม ถูกต๎อง ไมํช๎าจนเกินไป 

3. การให๎บริการอยํางพอเพียง (Ample Service) หมายถึง ความต๎องการเพียงพอทั้งใน
ด๎านบุคลากร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ 

4. การให๎บริการอยํางตํอเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การดูแลลูกค๎าตั้งแตํ
ขั้นตอนแรกที่มาใช๎บริการจนถึงข้ันตอนสุดท๎าย 

5. การให๎บริการที่มีความก๎าวหน๎า (Progressive Service) หมายถึง การพัฒนางาน
บริการด๎านปริมาณคุณภาพ โดยมีความทันสมัย ขยายตัว เจริญก๎าวหน๎าไปเรื่อยๆ  

 
 
 

การรับรูส๎ิ่งที่เกิดขึ้น 

ลูกค๎าเกิดความรูส๎ึกไมํพอใจ 

ลูกค๎าเกิดความรูส๎ึกพอใจ 

ลูกค๎าเกิดความรูส๎ึกยินดีหรือพอใจมาก 

เทํากับความคาดหวัง 



 
 863 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  2. แนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง การกระทําของผู๎บริโภคในการซื้อ การใช๎สินค๎าและบริการ 

เพ่ือตอบสนองความต๎องการของตัวเอง โดยถ๎าเกิดความประทับใจในสินค๎าหรือบริการนั้นๆ จะ
กลับมาซื้อหรือใช๎ซ้ํา 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อของผู๎บริโภค (Solomon, 2002 อ๎างถึงใน วรรณวิมล 
ปีบกระโทก, 2558) 

แบํงออกเป็น 3 ประการ คือ 
(1) ปัจจัยภายในหรือปัจจัยทางด๎านจิตวิทยา ประกอบด๎วย ความต๎องการ การจูงใจ 

บุคลิกภาพ การรับรู๎ การเรียนรู๎ ทัศนคติ  
(2) ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยด๎านสังคม ประกอบด๎วยกลุํมอ๎างอิง ครอบครัว บุคคลใน

ครอบครัว วัฒนธรรม วัฒนธรรมกลุํมยํอย ชนชั้นทางสังคม  
(3) ปัจจัยสํวนบุคคล ประกอบด๎วย อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 

การศึกษา และรูปแบบการดํารงชีวิต 
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู๎บริโภค มีประโยชน๑ทางการตลาด 5 ประการดังนี้ (ชยพล เมฆ

หมอก, 2559) 
(1) ชํวยให๎นักการตลาดได๎เข๎าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภค 
(2) ชํวยให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องสามารถหาหนทางในการแก๎ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค๎า

ของผู๎บริโภคในสังคมได๎ถูกต๎อง 
(3) ชํวยให๎การพัฒนาการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑สามารถทําได๎ดีขึ้น 
(4) เพ่ือประโยชน๑ในการแบํงสํวนทางการตลาด เพ่ือการตอบสนองความต๎องการของ

ผู๎บริโภคโดยให๎ตรงกับชนิดของสินค๎าที่ต๎องการ 
(5) ชํวยในการปรับปรุงกลยุทธ๑ทางการตลาดของธุรกิจตํางๆ เพ่ือสร๎างความได๎เปรียบคูํแขํง

ขัน 
   3. แนวคิด และทฤษฎีการบริการ 

การบริการ หมายถึง การปฏิบัติการใดๆ ในการให๎บริการแกํลูกค๎า โดยมีเปูาหมายเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า สร๎างความพึงพอใจสูงสุดแกํลูกค๎า 

ลักษณะของการบริการ  
บริการมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ มองไมํเห็น จับต๎องไมํได๎ คุณภาพไมํแนํนอน ขึ้นอยูํ

กับตัวผู๎รับบริการ (Kotler, 1994, p.464 อ๎างถึงใน ชลธิชา ศรีบํารุง, 2557)  
ลักษณะสําคัญของการให๎บริการ 4 ประการ ได๎แกํ 
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(1) ไมํสามารถจับต๎องได๎ (Intangibility) บริการนั้นไมํสามารถจับต๎องได๎ ฉะนั้น กิจการต๎อง
หาหลักประกันที่แสดงถึงคุณภาพและประโยชน๑จากบริการ ดังนี้ สถานที่ (Place) บุคคล (People) 
เครื่องมือ (Equipment) วัสดุสื่อสาร (Communication material) สัญลักษณ๑ (Symbols) ราคา 
(Price)  

(2) ไมํสามารถแบํงแยกการให๎บริการได๎ (Inseparability) การให๎บริการนั้นเป็นทั้งการผลิต 
และการบริโภคในขณะเดียวกันด๎วย ผู๎ขายแตํละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ที่ไมํสามารถให๎คนอ่ืน  
ให๎บริการแทนได๎เพราะจะต๎องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน เป็นผลให๎การขายบริการอยูํในวงจํากัด
ในเรื่องของเวลา  

(3) ไมํแนํนอน (Variability) ลักษณะของการบริการที่ไมํแนํนอน โดยขึ้นอยูํกับวําผู๎ขาย
บริการ จะเป็นใครจะให๎บริการเมื่อใด ที่ไหน และอยํางไร  

(4) ไมํสามารถเก็บไว๎ได๎ (Perish ability) การบริการไมํสามารถเก็บไว๎ได๎เหมือนสินค๎าอ่ืนๆ  
เปูาหมายของการบริการ 
Millett (1954, 397 อ๎างถึงใน วรรณวิมล ปีบกระโทก, 2558) กลําววํา เปูาหมายที่สําคัญ

ของงานบริการ คือ การสร๎างความพอใจในการให๎บริการแกํผู๎รับบริการโดยมีหลักดังนี้  1) การ
ให๎บริการอยํางเสมอภาค 2) การให๎บริการที่ตรงเวลา 3) การให๎บริการอยํางพอเพียง 4) การให๎บริการ
อยํางก๎าวหน๎า  

 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(1) รัฐนันท๑  พุกภักดี (2557) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการชาวไทยที่มี

ตํอสายการบินไทย” เป็นการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการชาวไทยที่มีตํอสายการบิน
ไทย โดยจําแนกตามแนวคิดสํวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ รวมถึงการเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการชาวไทยที่มีตํอสายการบินไทย โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลและ
พฤติกรรมการใช๎บริการสายการบิน ซึ่งจากการศึกษาด๎านพฤติกรรมการใช๎บริการ พบวํา โดยสํวน
ใหญํใช๎บริการสายการบิน 4-6 ครั้ง/ปี ซึ่งมีวัตถุประสงค๑ในการเดินทางเพ่ือติดตํอธุรกิจ โดยสํวนใหญํ
ใช๎บริการเส๎นทางการบินภายในประเทศ นอกจากนี้แล๎วยังพบวํา ผู๎ใช๎บริการสายการบินสํวนใหญํซื้อ
บัตรโดยสารผํานทางตัวแทนจําหนําย ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ระดับความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการชาวไทยโดยจําแนกตามสํวนประสมการตลาดโดยรวมอยูํในระดับมากทั้งหมด ในด๎านการ
บริการมีคําเฉลี่ยด๎านความรวดเร็วในการชํวยเหลือและให๎บริการแกํลูกค๎าสูงสุด 

(2) วรรณวิมล ปีบกระโทก (2558) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึง
พอใจของผู๎โดยสารชาวไทยที่มีตํอการให๎บริการสายการบินต๎ นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศ 
กรณีศึกษา สายการบินนกแอร๑” เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู๎โดยสารที่มีตํอการใช๎บริการสายการ



 
 865 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

บินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศกรณีศึกษา สายการบินนกแอร๑ และศึกษาการให๎ระดับความพึง
พอใจของสํวนประสมทางการตลาดของผู๎โดยสาร ที่มีตํอการให๎บริการของสายการบินต๎นทุนต่ํา
เส๎นทางภายในประเทศกรณีศึกษาสายการบินนกแอร๑ โดยใช๎แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางที่เลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา สายการบินนกแอร๑ เป็นเพศ
หญิงมากกวําเพศชาย อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได๎ตํอเดือน 10,001-20,001 บาท เมื่อพิจารณาสํวนประสมทางการตลาด
พบวํา ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด๎านบุคลากร รองลงมา ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย 
ด๎านกระบวนการ ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านกายภาพและด๎านผลิตภัณฑ๑ ตามลําดับ ซึ่งกลุํม
ตัวอยํางที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได๎ตํอเดือนแตกตํางกันจะให๎ความสําคัญของ
สํวนประสมทางการตลาดที่แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ 0.05  

(3) มนทกานต๑ พิระพงศ๑ (2559) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา สายการบินนกแอร๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา สายการบินนกแอร๑ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยทางด๎านประชากรศาสตร๑ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของผู๎ใช๎บริการมีอิทธิพลตํอความพึงพอใจที่ ไมํแตกตํางกัน ยกเว๎น อายุของ
ผู๎ใช๎บริการมีอิทธิพลตํอความพึงพอใจที่แตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในสํวนของ
ปัจจัยด๎านการรับรู๎คุณภาพ ปัจจัยด๎านการรับรู๎คุณคํามีอิทธิพลตํอความพึงพอใจ ในระดับคํอนข๎างสูง 
ในทิศทางเดียวกัน และปัจจัยด๎านการร๎องเรียนมีอิทธิพลตํอความพึงพอใจในระดับต่ํา ในทิศทาง
ตรงกันข๎าม 

(4) จิตตพัฒน๑ พรหมพงษ๑ (2558) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจใน
การใช๎บริการทําอากาศยานสุวรรณภูมิ” มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาวํา ปัจจัยใดสํงผลตํอความพึงพอใจ
ในการใช๎บริการทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งแบํงปัจจัยเป็นสองสํวน ได๎แกํ ปัจจัยด๎านผู๎รับบริการและ
ปัจจัยด๎านผู๎ให๎บริการ โดยปัจจัยผู๎รับบริการประกอบด๎วย ปัจจัยด๎านจิตวิทยา คือ ปัจจัยด๎านความ
คาดหวัง และปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ คือ เพศ อายุ รายได๎เฉลี่ยและอาชีพ สําหรับปัจจัยด๎านผู๎
ให๎บริการประกอบไปด๎วย ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ (ทําอากาศยาน) ด๎านบริการ ด๎านความปลอดภัย ด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและการให๎บริการอ่ืนๆ ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษา เพ่ือให๎ทราบถึงปัจจัยที่แท๎จริงที่
สํงผลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผลการวิจัย ปัจจัยด๎าน
ประชากรศาสตร๑ พบวํา สําหรับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนน๎อยกวําหรือเทํากับ 25 ,000 บาท มีความพึง
พอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานสุวรรณภูมิสูงที่สุด อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษามีความพึงพอใจใน
การใช๎บริการทําอากาศยานสุวรรณภูมิสูงที่สุด และสําหรับปัจจัยด๎านจิตวิทยา พบวํา ปัจจัยที่สํงผลตํอ
ความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานสุวรรณภูมิมากท่ีสุด ได๎แกํ ปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม 
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 (5) มณีรัตน๑ รัตนพันธ๑ (2559) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการสายการบินไทยแอร๑เอเชีย” มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังและความพึง
พอใจที่มีตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการรับบริการสายการบินไทยแอร๑เอเชีย และเพ่ือ
เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการที่มีตํอการบริการของสายการบินไทยแอร๑
เอเชีย โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล ผลการศึกษาพบวํา ระดับความคาดหวังของผู๎รับบริการสาย
การบินไทยแอร๑เอเชียในภาพรวมอยูํในระดับมาก และระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการในภาพรวม
อยูํในระดับมากที่สุด  

(6) ณัฐฐา เจริญรัตน๑ธารา (2557) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจและความต๎องการของ
ผู๎โดยสารสายการบินไทยสมายล๑” มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู๎โดยสารในการใช๎
บริการสายการบินไทยสมายล๑ และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการให๎บริการผู๎โดยสารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลการศึกษาพบวํา ความพึงพอใจในการใช๎บริการภาพรวมอยูํในระดับมาก 
โดยแยกเป็นรายข๎อดังนี้ ผู๎โดยสารพึงพอใจในปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑และปัจจัยด๎านราคามากที่สุด และ
ผู๎โดยสารมีความเชื่อมั่นในสายการบินไทยสมายล๑อยํางมาก สําหรับข๎อเสนอแนะควรมีการกระจาย
ขําวสารให๎ทั่วถึงและพัฒนาระบบอินเทอร๑เน็ตให๎มีความเสถียรมากข้ึน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช๎บริการและความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎
บริการทําอากาศยานนครพนม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ (Survey Research) ซึ่งมุํงเน๎น
ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ 
ผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนม 
 

1. ขอบเขตการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 

จํานวน 400 ฉบับ  
- ประชากร 
ประชากรที่ใช๎ในการทําวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎โดยสารที่มาใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม 

ปี 2559 จํานวน 372,026 คน (ทําอากาศยานจังหวัดนครพนม, 2561)   
- กลุ่มตัวอย่าง 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎โดยสารที่ใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม  

จํานวน 400 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Yamane, 1967:p.886) 
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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  การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการสร๎างแบบสอบถาม ดังนี้ 
(1) สร๎างแบบสอบถามโดยตัวแปรสังเกตได๎ทุกตัวในกรอบแนวคิด และสอดคล๎อง

กับวัตถุประสงค๑ โดยผํานการพิจารณาของอาจารย๑ที่ปรึกษา 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได๎ตํอเดือน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการใช๎บริการทําอากาศยาน ได๎แกํ ความถี่ในการใน
การใช๎บริการ วัตถุประสงค๑ในการเดินทาง ชํองทางในการซื้อบัตรโดยสาร ชํองทางในการเช็คอิน  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผู๎โดยสาร โดยมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราสํวนการประเมินคํา (Rating Scale) 5 ระดับคะแนนดังนี้   5 หมายถึงมากท่ีสุด  4 หมายถึง
มาก 3 หมายถึงปานกลาง   2 หมายถึงน๎อย 1 หมายถึงน๎อยที่สุด  และการแปลความหมายคําเฉลี่ย ผู๎
ศึกษาใช๎เกณฑ๑แปลความหมายดังนี้ 

4.21 – 5.00  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3.41 – 4.20 ระดับความพึงพอใจมาก 2.61 – 
3.40 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 1.81 – 2.60  ระดับความพึงพอใจน๎อย 1.00 – 1.80  ระดับ
ความพึงพอใจน๎อยที่สุด 
            ตอนที่ 4  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Question) เกี่ยวกับ ข๎อเสนอแนะความ

คิดเห็นเพิ่มเติม 
  (2) นําแบบสอบถามที่ได๎เสนอผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทําน แล๎วตรวจความเที่ยงตรงของข๎อ
คําถาม ข๎อคําถามทุกข๎อในแบบสอบถามมีคําดัชนีความสอดคล๎อง ระหวํางเนื้อหาในข๎อคําถามกับ
วัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ มีคําอยูํระหวําง 0.67 ถึง 1.00 ซึ่งผํานเกณฑ๑ 0.50 ขึ้นไป 
  (3) นําแบบสอบถามที่ได๎ปรับแก๎ตามคําแนะนําของผู๎เชี่ยวชาญแล๎ว ไปทดสอบกํอน
นําไปใช๎จริง (Try out) กับกลุํมผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนมจํานวน 30 คน 
เพ่ือทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสํวนที่วัดความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการ
ของทําอากาศยานนครพนม โดยใช๎สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช 
(Cronbach, 1990) พร๎อมทั้งปรับปรุงข๎อผิดพลาดเพ่ือที่จะนําไปใช๎เก็บข๎อมูลรวบรวมข๎อมูลจริงตํอไป 
ผลการทดสอบเครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา พบวํา แบบสอบถามในสํวนที่วัดความพึงพอใจของ
ผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนมมีคําความเชื่อมั่นอยูํระหวําง 0.7399 ถึง 
0.9144 และโดยรวมเทํากับ 0.9552 ซึ่งมีคําความเชื่อมั่นตั้งแตํ 0.70 ขึ้นไป (Cronbach, 1990) จึงมี
ความเหมาะสมที่จะนําไปใช๎ในการเก็บข๎อมูลจริงตํอไป 
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- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎ศึกษาทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม จัดทําหนังสือเรียนผู๎อํานวยการทํา

อากาศยานนครพนมเพ่ือขออนุญาตเข๎าเก็บข๎อมูล และดําเนินการเข๎าเก็บข๎อมูลด๎วยตนเองพร๎อม
ผู๎ชํวยเก็บข๎อมูลอีก 5 คน กํอนทําการเก็บได๎มีการซักซ๎อมความเข๎าใจในข๎อคําถามทุกข๎อจนเป็นที่
เข๎าใจ  จึงนําไปเก็บข๎อมูลจากผู๎โดยสารที่มาใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมจนครบถ๎วนตามจํานวน
ที่วางแผนไว๎ 

- การวิเคราะห์ข้อมูล ผู๎ศึกษาได๎ใช๎สถิตในการวิเคราะห๑ข๎อมูลดังตํอไปนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช๎บรรยายลักษณะของข๎อมูลที่เก็บมาได๎จาก

แบบสอบถามตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 โดยใช๎คําสถิติในการวิ เคราะห๑ ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ 
คําเฉลี่ยเลขคณิต และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได๎แกํ 
 (1) Chi-square Test จะใช๎ทดสอบความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลเกี่ยวกับ

เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือนกับพฤติกรรมการใช๎บริการทํา
อากาศยานนครพนม 

(2) t-test (Independent Sample t-test) ซึ่งจะใช๎ทดสอบเปรียบเทียบคําเฉลี่ย
ความแตกตํางระหวํางประชากร 2 กลุํมที่เป็นอิสระตํอกัน เชํน ปัจจัยสํวนบุคคลเกี่ยวกับเพศกับความ
พึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนม  

(3) F-test (One-way ANOVA) ใช๎ในการทดสอบทดสอบเปรียบเทียบคําเฉลี่ยความ
แตกตํางระหวํางประชากรตั้งแตํ 3 กลุํมขึ้นไป โดยเปรียบเทียบคําเฉลี่ยความแตกตํางรายคูํโดยวิธี 
LSD (Least Significant Different) เชํน ปัจจัยสํวนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช๎บริการทํา
อากาศยานนครพนม 

 
ผลการวิจัย 

ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎โดยสารทําอากาศยานนครพนมจํานวนทั้งสิ้น 400 คน  พบวํากลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 214 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.5 มีอายุ 31 -40 ปี จํานวน 112 
คน คิดเป็นร๎อยละ 28.0 อยูํในสถานภาพสมรสจํานวน 190 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.5 โดยสํวนใหญํจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 235 คน คิดเป็นร๎อยละ 58.5 ประกอบอาชีพข๎าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวนมากที่สุด 137 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.3 และมีรายได๎ตํอเดือน 20,001-
30,000 บาทมากที่สุดจํานวน 112 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.0  
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วัตถุประสงค์การวิจัยท่ี 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้
บริการของท่าอากาศยานนครพนม 

พฤติกรรมของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม พบวํา กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํใช๎บริการ 1-3 ครั้ง/ปี จํานวน 268 คนคิดเป็นร๎อยละ 67 มีวัตถุประสงค๑ในการเดินทางเพ่ือ
การทํองเที่ยว โดยสํวนใหญํจํานวน 187 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.8 ซื้อบัตรโดยสารจากชํองทางเว็บไซต๑
ที่เป็นตัวแทนจําหนํายบัตรโดยสารจํานวน 239 คน คิดเป็นร๎อยละ 59.8 และสํวนใหญํจะเช็คอินผําน
ชํองทางอินเตอร๑เน็ต จํานวน 178 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.5  
   ความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม พบวํา กลุํมตัวอยําง
มีความพึงพอใจในการใช๎บริการในระดับมาก (  = 4.11) โดยมีความพึงพอใจระดับมากในด๎านการ
ให๎บริการอยํางตํอเนื่อง (  =4.16) รองลงมาการให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน (  =4.12) การ
ให๎บริการอยํางรวดเร็วทันเวลา (  =4.11) การให๎บริการอยํางก๎าวหน๎า (  =4.10) และการให๎บริการ
อยํางพอเพียง (  =4.08) ตามลําดับ  
 

วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม
ของผู้โดยสารต่อการใช้บริการของท่าอากาศยานนครพนม 

ผลกาทดสอบ

สมมติฐาน 

ปัจจัยสํวนบุคคล 

เพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ รายได๎ตํอ

เดือน 

พฤติกรรมการใช้

บริการ 

      

ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร ใ ช๎

บริการ 

      

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค๑ ก า ร

เดินทาง 

      

ชํ อ ง ท า ง ซื้ อ บั ต ร

โดยสาร 

      

ชํองทางในการเช็คอิน       
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ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับพฤติกรรมของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทํา
อากาศยานนครพนมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวํา 1) ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอ
เดือนมีความสัมพันธ๑กับความถี่ในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนม จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 
นั่นคือ ไมํวําจะจบการศึกษาระดับไหน อาชีพอะไร และรายได๎ตํอเดือนเทําไร มีผลตํอความถี่ในการมา
ใช๎บริการ อาทิเชํน โดยกลุํมผู๎โดยสารทุกระดับการศึกษา ผู๎กลุํมโดยสารทุกกลุํมอาชีพ กลุํมผู๎โดยสาร
รายได๎ตํอเดือนทุกชํวงรายได๎แตํไมํเกิน 40,000 บาท สํวนใหญํใช๎บริการ 1-3 ครั้ง/ปี โดยสํวนน๎อยผู๎ที่
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ต่ํากวํา และปริญญาโท สํวนน๎อยผู๎ที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา 
และสํวนน๎อยผู๎ที่มีรายได๎ตํอเดือนมากกวํา 40 ,000บาท จะใช๎บริการ 4-7 ครั้ง/ปี สํวนเพศ อายุ 
สถานภาพสมรสจะพบวําไมํมีความสัมพันธ๑ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎  2) อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน มีความสัมพันธ๑กับวัตถุประสงค๑ในการเดินทางมาทําอากาศยานนครพนม 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ นั่นคือ ไมํวําอายุเทําไร การศึกษาระดับไหน อาชีพอะไร และรายได๎ตํอ
เดือนเทําไร การเดินทางมาทําอากาศยานนครพนมจะมีวัตถุประสงค๑เสมออาจจะมาเพ่ือไปทํองเที่ยว 
ติดตํอธุระ เยี่ยมครอบครัวญาติหรือเพ่ือน ประชุมสัมมนา เป็นต๎น อาทิเชํน กลุํมผู๎โดยสารทุกชํวงอายุ
สํวนใหญํวัตถุประสงค๑ในการเดินทางคือการทํองเที่ยว สํวนน๎อยของผู๎ที่มีอายุ 41-50 ปี และมากกวํา 
50 ปีจะเดินทางมาด๎วยวัตถุประสงค๑เพ่ือประชุมสัมมนา กลุํมผู๎โดยสารทุกระดับการศึกษาแตํไมํเกิน
ปริญญาตรี กลุํมผู๎โดยสารอาชีพนักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจสํวนตัว พํอบ๎าน/
แมํบ๎าน สํวนใหญํมีวัตถุประสงค๑ในการเดินทางคือการทํองเที่ยว และกลุํมผู๎โดยสารทุกชํวงรายได๎ตํอ
เดือนแตํไมํเกิน 40,000 บาทสํวนใหญํมีวัตถุประสงค๑ในการเดินทางคือการทํองเที่ยว สํวนผู๎มีรายได๎
ตํอเดือนมากกวํา 40,000 บาทสํวนใหญํมีวัตถุประสงค๑ในการเดินทางคือการติดตํอธุรกิจ เป็นต๎น สํวน
เพศ สถานภาพสมรสจะพบวําไมํมีความสัมพันธ๑ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 3) อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ มีความสัมพันธ๑กับชํองทางการซื้อบัตรโดยสารทําอากาศยานนครพนม จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว๎ นั่นคือ ไมํวําอายุเทําไร การศึกษาระดับไหน อาชีพอะไร จะซื้อบัตรโดยสารผํานตัวแทน 
เว็บไซต๑ หรือซื้อที่ทําอากาศยานนครพนม อาทิเชํน กลุํมผู๎โดยสารทุกชํวงอายุ ทุกระดับการศึกษา
ตั้งแตํปวส./อนุปริญญาจนถึงปริญญาโท อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน ธุรกิจสํวนตัว สํวนใหญํจะซื้อบัตรโดยสารผํานชํองทางเว็บไซต๑ สํวนน๎อยของผู๎โดยสาร
ทุกชํวงอายุแตํไมํเกิน 50 ปี และผู๎ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ต่ํากวํา  สํวน
ใหญํจะซื้อบัตรโดยสารที่ทําอากาศยานฯ เป็นต๎น สํวนเพศ สถานภาพสมรส รายได๎ตํอเดือน จะพบวํา
ไมํมีความสัมพันธ๑ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎ และ 4) อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได๎ตํอเดือน มีความสัมพันธ๑กับชํองทางในการเช็คอิน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ นั่นคือ ไมํวําอายุ
เทําไร สถานภาพสมรสอยํางไร การศึกษาระดับไหน อาชีพอะไร รายได๎ตํอเดือนเทําไร สํวนใหญํจะ
เช็คอินผํานเว็บไซต๑ สํวนเพศ จะพบวําไมํมีความสัมพันธ๑ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎  
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วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารต่อการใช้บริการของท่าอากาศยานนครพนมจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลกาทดสอบ

สมมติฐาน 

ปัจจัยสํวนบุคคล 

เพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ รายได๎ตํอ

เดือน 

ความพึงพอใจบริการ       

การให๎บริการเทําเทียม

กัน                

      

การให๎บริการอยําง

รวดเร็ว 

      

การให๎บริการอยําง

พอเพียง 

      

การให๎บริการอยําง

ตํอเนื่อง  

      

การให๎บริการอยําง

ก๎าวหน๎า 

      

การเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทํา
อากาศยานนครพนมจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล พบวํา 1) เพศแตกตํางกัน มีความพึงพอใจใน การ
ใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมในด๎านการให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน รวดเร็วทันเวลา อยําง
พอเพียง อยํางตํอเนื่อง อยํางก๎าวหน๎า และโดยรวมไมํแตกตํางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 2) อายุ
แตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมในด๎านการให๎บริการอยํางเทํา
เทียมกัน รวดเร็วทันเวลา อยํางพอเพียง อยํางตํอเนื่อง อยํางก๎าวหน๎า และโดยรวมแตกตํางกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ นั่นคือ กลุํมตัวอยํางอายุน๎อยมีความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยาน
ในด๎านตํางๆ อาจจะมากกวําหรือน๎อยกวํากลุํมตัวอยํางอายุมาก ทําอากาศยานนครพนมควรนําผล
การศึกษาไปใช๎ประโยชน๑ในการสร๎างความประทับใจหรือพึงพอใจให๎กับผู๎โดยสารทุกกลุํมอายุ เพ่ือให๎
ผู๎โดยสารมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดเหมือนกันทุกกลุํมอายุ 3) สถานภาพสมรสแตกตํางกัน มี
ความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมในด๎านการให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน การ
ให๎บริการรวดเร็วทันเวลา การให๎บริการอยํางพอเพียง การให๎บริการอยํางตํอเนื่อง การให๎บริการอยําง
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ก๎าวหน๎า และโดยรวม ไมํแตกตํางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 4) ระดับการศึกษาแตกตํางกัน มี
ความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมในด๎านการให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน รวดเร็ว
ทันเวลา อยํางพอเพียง อยํางตํอเนื่อง อยํางก๎าวหน๎า และโดยรวมไมํแตกตํางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว๎ 5) อาชีพแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมในด๎านการ
ให๎บริการอยํางเทําเทียมกันแตกตํางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ นั่นคือ ยกตัวอยําง อาชีพ
ข๎าราชการ มีความพึงพอใจในการให๎บริการอยํางเทําเทียมกันไมํเทํากัน อาจจะมากกวําหรือน๎อยกวํา
อาชีพพนักงานบริษัท ดังนั้น ทําอากาศยานนครพนมควรใสํใจในการให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน 
เพ่ือให๎ผู๎โดยสารทุกอาชีพมีความพึงพอใจและรู๎สึกได๎วําทําอากาศยานนครพนมไมํเลือกปฏิบัติ 
ให๎บริการเหมือนกันหรือเทําเทียมกันในทุกอาชีพ สํวนด๎านการให๎บริการรวดเร็วทันเวลา อยําง
พอเพียง อยํางตํอเนื่อง อยํางก๎าวหน๎า และโดยรวมจะพบวําไมํแตกตํางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ๎
และ 6) รายได๎ตํอเดือนแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมในด๎าน
การให๎บริการรวดเร็วทันเวลา อยํางพอเพียง อยํางตํอเนื่อง อยํางก๎าวหน๎า และโดยรวมจะพบวํา
แตกตํางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ นั่นคือ ผู๎โดยสารมีรายได๎ตํอเดือนไมํเทํากัน มีความพึงพอใจ
ในด๎านการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมในด๎านตํางๆ ไมํเทํากันอาจจะมากหรือน๎อย ตัวอยํางเชํน 
ผู๎โดยสารที่มีรายได๎น๎อยมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการอยํางรวดเร็ว พอเพียง ตํอเนื่อง ก๎าวหน๎า 
น๎อยกวําผู๎มีรายได๎มาก เป็นต๎น ดังนั้น ทําอากาศยานนครพนมควรนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ใน
การสร๎างความพึงพอใจ ใสํใจ ให๎ความดูแลแกํผู๎โดยสารทุกระดับทุกคน สํวนด๎านการให๎บริการอยําง
เทําเทียมกันจะพบวําไมํแตกตํางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 

 
สรุป และอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยผู๎ศึกษาได๎นําประเด็นสําคัญมาใช๎ในการอภิปรายผลดังนี้ 
1. จากผลการวิจัย พฤติกรรมของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม 

พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํใช๎บริการ 1-3 ครั้ง/ปี มีวัตถุประสงค๑ในการเดินทางเพ่ือการทํองเที่ยว ซื้อ
บัตรโดยสารจากชํองทางเว็บไซต๑ที่เป็นตัวแทนจําหนํายบัตรโดยสาร และสํวนใหญํจะเช็คอินผําน
ชํองทางอินเตอร๑เน็ต ที่เป็นเชํนนี้เพราะพฤติกรรมผู๎บริโภคนั้น เป็นการกระทําของผู๎บริโภคในการซื้อ 
การใช๎สินค๎าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต๎องการของตัวเอง โดยถ๎าเกิดความประทับใจในสินค๎า
หรือบริการนั้นๆ จะกลับมาซื้อซ้ํา ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวรรณวิมล ปีบกระโทก เรื่องการศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู๎โดยสารชาวไทยที่มีตํอการให๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทาง
ภายในประเทศ กรณีศึกษา สายการบินนกแอร๑ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุํมตัวอยํางที่มีตํอการใช๎
บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศ กรณีศึกษา สายการบินนกแอร๑ พบวํา กลุํม
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ตัวอยํางสํวนใหญํมีวัตถุประสงค๑ในเดินทางเพ่ือทํองเที่ยวมากที่สุด ความถี่ในการใช๎บริการไมํเกิน 5 
ครั้งตํอปี และสํวนใหญํซื้อบัตรโดยสารผํานชํองทางเว็บไซต๑/แอบพลิเคชั่น 

2. จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม 
พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจในการใช๎บริการในระดับมากในด๎าน การให๎บริการอยํางตํอเนื่อง 
รองลงมาการให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน การให๎บริการอยํางรวดเร็วทันเวลา การให๎บริการอยําง
ก๎าวหน๎า และการให๎บริการอยํางพอเพียง ตามลําดับ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วราพัณณ๑ ถิระ
ภิรมย๑ไชย (2555) ได๎ศึกษาถึงความคาดหวังและการรับรู๎ของลูกค๎าตํอการให๎บริการของทําอากาศยาน
ดอนเมือง พบวํา กลุํมตัวอยํางที่มาใช๎บริการทําอากาศยานดอนเมืองมีการรับรู๎หรือพึงพอใจตํอการ
ให๎บริการอยูํในระดับมากในด๎าน การให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน อยํางรวดเร็วทันเวลา อยํางก๎าวหน๎า 
อยํางพอเพียง และการให๎บริการอยํางตํอเนื่อง และสอดคล๎องกับทฤษฎีของ มิลเล็ต (1954) โดย
กลําวถึงความพึงพอใจในงานบริการหรือความสามารถที่จะพิจารณาวําบริการนั้นเป็นที่พอใจหรือไมํ 
โดยวัดจาก การให๎บริการอยํางเทําเทียม อยํางรวดเร็วทันเวลา อยํางพอเพียง อยํางตํอเนื่อง และการ
ให๎บริการอยํางก๎าวหน๎า และผู๎โดยสารสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอการใช๎บริการอยูํในระดับมาก 
แสดงวํา ผู๎โดยสารมีความรู๎สึกและทัศนคติที่ดีตํอสินค๎าหรือบริการที่ได๎รับการตอบสนองมากกวําหรือ
เทํากับที่คาดหวังไว๎ สํงผลให๎มีความสุข เกิดความประทับใจ กลับมาใช๎สินค๎าหรื อบริการอีกครั้ง 
สอดคล๎องกับทฤษฎีของ มาสโลว๑ (1943) ระบุวํา บุคคลมีความต๎องการหากได๎รับการตอบสนองก็จะ
เกิดความพึงพอใจ โดยเรียงลําดับจากระดับพ้ืนฐานที่ต่ําสุดไปยังระดับสูงสุด มี 5 ระดับ คือ ความ
ต๎องการทางรํางกาย ความมั่นคงปลอดภัย สังคม เกียรติยศชื่อเสียง และความสมบูรณ๑ในชีวิต 
ตามลําดับ  

3. จากผลการวิจัย ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับพฤติกรรมของผู๎โดยสารตํอการ
ใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวํา 1) ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได๎ตํอเดือนมีความสัมพันธ๑กับความถี่ในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนม 2) อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน มีความสัมพันธ๑กับวัตถุประสงค๑ในการเดินทางมาทํา
อากาศยานนครพนม 3) อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ๑กับชํองทางการซื้อบัตรโดยสาร
ทําอากาศยานนครพนม และ 4) อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ ตํอเดือน มี
ความสัมพันธ๑กับชํองทางในการเช็คอิน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล ปีบกระโทก (2558) 
เรื่องการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู๎โดยสารชาวไทยที่มีตํอการให๎บริการสายการบิน
ต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศ กรณีศึกษา สายการบินนกแอร๑ พบวํา อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือน มีความสัมพันธ๑วัตถุประสงค๑ในการเดินทาง ความถี่ในการใช๎บริการ 
ชํองทางชําระเงินคําบัตรโดยสาร และสอดคล๎องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของผู๎บริโภค 
(Solomon, 2002 อ๎างถึงใน วรรณวิมล ปีบกระโทก, 2558, หน๎า 9-13) แบํงออกเป็น 3 ประการ คือ 
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1) ปัจจัยภายใน 2) ปัจจัยภายนอก 3) ปัจจัยสํวนบุคคล ประกอบด๎วย อายุ วงจรชีวิตครอบครัว 
อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา และรูปแบบการดํารงชีวิต 

4. จากผลการวิจัย การเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการ
ใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนมจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
พบวํา 1) เพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎บริการทํา
อากาศยานนครพนมในด๎านการให๎บริการอยํางเทําเทียม รวดเร็วทันเวลา อยํางพอเพียง อยํางตํอเนื่อง 
อยํางก๎าวหน๎า และโดยรวมไมํแตกตํางกัน 2) อายุแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎บริการทํา
อากาศยานนครพนมในด๎าน การให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน รวดเร็วทันเวลา อยํางพอเพียง อยําง
ตํอเนื่อง อยํางก๎าวหน๎า และโดยรวมแตกตํางกัน 3) อาชีพแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎
บริการ ทําอากาศยานนครพนมในด๎านการให๎บริการอยํางเทําเทียมกันแตกตํางกัน และ 5) รายได๎ตํอ
เดือนแตกตํางกันมีความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมในด๎านการให๎บริการรวดเร็ว
ทันเวลา อยํางพอเพียง อยํางตํอเนื่อง อยํางก๎าวหน๎า และโดยรวมแตกตํางกัน  ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ วราพัณณ๑ ถิระภิรมย๑ไชย (2555) ได๎ศึกษาถึงความคาดหวังและการรับรู๎ของลูกค๎าตํอการ
ให๎บริการของทําอากาศยานดอนเมือง พบวํา อายุ อาชีพ รายได๎ตํอเดือนที่แตกตํางกันมีการรับรู๎และ
พึงพอใจตํอการใช๎บริการในด๎านการให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน รวดเร็วทันเวลา อยํางพอเพียง อยําง
ตํอเนื่อง อยํางก๎าวหน๎าแตกตํางกัน  และสอดคล๎องกับ Kotler (1994) การบริการมีลักษณะสําคัญ 4 
ประการ คือ มองไมํเห็น จับต๎องไมํได๎ คุณภาพไมํแนํนอน ขึ้นอยูํกับตัวผู๎รับบริการ และสอดคล๎องกับ 
การวัดความพึงพอใจ ลักษณะของผู๎บริโภคโดยเฉพาะอยํางยิ่งปัจจัยทางประชากรศาสตร๑ เป็นปัจจัย
ทั่วไปที่เป็นตัวบํงชี้และใช๎กําหนดความพึงพอใจในหลายแงํมุม (Zeithamal, 1990) ซึ่งมีความ
แตกตํางกันออกไป การรับรู๎คุณภาพในการบริการของผู๎บริโภคจะถูกแบํงภายใต๎พ้ืนฐานของปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร๑ เชํน เพศ อายุ และรายได๎ เป็นต๎น ซึ่งนําไปสูํความพึงพอใจที่แตกตํางกันไปในแตํละ
บุคคลหรือแตกตํางกันไปตามแตํละกลุํมเปูาหมายทางการตลาด ผู๎บริโภคที่มีความพึงพอใจในระดับ
เดียวกัน อาจมีปัจจัยทางประชากรศาสตร๑ ที่แตกตํางกัน ซึ่งสํงผลไปยังพฤติกรรมของการซื้อซ้ําที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต จะเห็นได๎วํา ตลาดและกลุํมเปูาหมายทางตลาดเป็นปัจจัยที่สําคัญในการวัดความพึง
พอใจของผู๎ใช๎บริการหรือผู๎บริโภคท่ีเกิดข้ึน (Anderson and Mittal, 2000) 

 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้ได๎นําเสนอข๎อเสนอแนะเป็น 2 สํวนดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 

1. จากผลการวิจัยพบวํา พฤติกรรมของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยาน
นครพนม พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํใช๎บริการ 1-3 ครั้ง/ปี มีวัตถุประสงค๑ในการเดินทางเพ่ือการ
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ทํองเที่ยว ดังนั้นในเว็บไซต๑ของทําอากาศยานนครพนม ควรเพ่ิมสถานที่ทํองเที่ยวสําคัญๆ ร๎านอาหาร 
ที่พักโรงแรม ของจังหวัดตํางๆ เพ่ือให๎ผู๎โดยสารเข๎ามาค๎นหา เยี่ยมชมในเว็บไซต๑ และเป็นการ
ประชาสัมพันธ๑ทําอากาศยานนครพนมอีกชํองทางหนึ่ง 

2. จากผลการวิจัยพบวํา ความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยาน
นครพนม พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจในการใช๎บริการในระดับมากในด๎าน การให๎บริการอยําง
ตํอเนื่อง รองลงมาการให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน การให๎บริการอยํางรวดเร็วทันเวลา การให๎บริการ
อยํางก๎าวหน๎า และการให๎บริการอยํางพอเพียง ตามลําดับ ดังนั้น ทําอากาศยานนครพนม ควร
ปรับปรุงพัฒนาการให๎บริการดังกลําว เพ่ือให๎ผู๎โดยสารมีความพึงพอใจมากขึ้นจนถึงมากท่ีสุด 

3. จากผลการวิจัยพบวํา ความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยาน
นครพนม ในด๎านการให๎บริการอยํางพอเพียง คือ มีจํานวนพนักงานเพียงพอในการให๎บริการกับลูกค๎า 
บริเวณที่จอดรถสําหรับลูกค๎ามีเพียงพอ มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอกับลูกค๎า เชํน จํานวนที่นั่ง
รอเวลาขึ้นเครื่อง แสงสวํางภายในอาคาร ห๎องน้ํา  ภายในอาคารสามารถรองรับผู๎โดยสารได๎เป็น
จํานวนมาก เครื่องมือ เทคโนโลยีตํางๆ มีจํานวนเพียงพอในการให๎บริการลูกค๎า  มีจุดรักษาความ
ปลอดภัยกับลูกค๎าที่มาใช๎บริการ มีความพึงพอใจในระดับมากแตํน๎อยที่สุดของการบริการทั้งหมด 
ดังนั้น ทําอากาศยานนครพนม ควรปรับปรุงการให๎บริการดังกลําว ด๎วยการเพ่ิมจํานวนพนักงาน เพ่ิม
บริเวณที่จอด เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ ให๎เพียงพอกับต๎องการ เพ่ือให๎ผู๎โดยสารมีความพึง
พอใจมากที่สุด 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. มีการตํอยอดงานวิจัยในเชิงคุณภาพ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเชิงลึก นํามาปรับปรุงและเพ่ิมความ
พึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ/ผู๎โดยสารในคุณภาพการบริการให๎มากขึ้น เนื่องจากการทําวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู๎วิจัยสามารถลงลึกในรายละเอียดของงานวิจัยตามที่ต๎องการ เพราะเป็นการวิจัยกลุํมตัวอยํางขนาด
เล็กอีกท้ังยังมีความยืดหยุํนในการออกแบบของเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยสําหรับการเก็บข๎อมูลและการ
ดําเนินการวิจัย 
 2. มีการตํอยอดงานวิจัยด๎วยการขยายขอบเขตการวิจัยในกลุํมผู๎โดยสาร ทั้งชาวไทยและ
ชาวตํางชาติ เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎มาปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการให๎บริการ ให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการ ยกระดับความพึงพอใจให๎ลูกค๎ากลับมาใช๎บริการซ้ําอีกครั้ง 
 3. มีการตํอยอดงานวิจัยด๎วยการเพ่ิมปัจจัยสํวนบุคคล คือ เพ่ิมภูมิลําเนา โดยแยกผู๎โดยสาร
เป็นคนในพ้ืนที่ (จังหวัดนครพนม) และนอกพ้ืนที่ (จังหวัดอ่ืน) เพ่ือให๎ได๎ผลการวิจัยที่เป็นมุมมองของ
คนในพ้ืนที่กับนอกพ้ืนที่แตกตํางกันอยํางไร 
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