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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านสินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจน
ได้รับมาตรฐานสินค้าและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและมีความหลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทั้งการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลพร้อมสัมภาษณ์ประธานวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่
หนองหลวงทั้งประวัติความเป็นมา ความต้องการของกลุ่ม รวมถึงรูปลักษณ์และแบบฉลากที่ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต้องการ ผลการศึกษาพบว่า ฉลากสินค้าข้าวไรซ์เบอรี่ล าดับที่ 3 คือ ฉลากสินค้าที่ถูก
เลือกเข้ารับการคัดสรรดาวสินค้า OTOP ของกรมพัฒนาชุมชน และผ่านการคัดสรรดาว OTOP ที่ 3 
ดาว นอกจากนั้นแล้วผู้วิจัยยังร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จัดท าแผนธุรกิจเพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบใน
การรับคัดสรรดาวสินค้า OTOP และยังด าเนินการต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าจากที่เคยมีปริมาณ 1 
กิโลกรัมและ 500 กรัม เป็น 250 กรัม ตามความต้องการของผู้บริโภคในเขตเมือง โดยเฉพาะผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและยังด าเนินการจัดท าฉลากสินค้าข้าวทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ของกลุ่มเพื่อใช้ในการออกบูธจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวเกษตรปลอดภัยอีกด้วย  
ค าส าคัญ: ความสามารถในการแข่งขัน  เกษตรปลอดภัย  วิสาหกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์  
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Abstract 
 The objectives of this research are 1. To study basic information of 
agricultural product of community enterprise. 2. To design and develop agricultural 
product for community standard. And promote the product for modernity and 
diversity by the participation product. Qualitative research and reviewing related 
documents and research are used in this research including with field interview in 
details of history, background, needs, feature and style from Kon Ruk…Mae Nong 
Luong that community enterprise are desired to. The study indicated third rice berry 
label is the product label selected as OTOP star products of Community 
Development Department. And they are get Three Star Award of Community 
Development Department too. In particular, both cooperation of researchers and 
community enterprise make a business plan to use as a component in selecting 
OTOP stars products. And they continue the production which, in the past, there was 
1 kilogram and 500 grams to 250 grams in order to satisfy the urban needs, especially 
for Bangkok consumers. And also continue to labeling organic Tub Tim Chum Prae 
rice which is the newly safe and agricultural product from the group to sell at the 
booths  
Keywords: Competitive Capability, Safe Agriculture, Community Enterprise, Product  
 
บทน า 
 สินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเริ่มฟ้ืนตัวหรือถูกให้ความส าคัญตั้งแต่ราวปี  พ.ศ. 2546 
เมื่อมีการจัดการประชุมนานาชาติเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 
(IFORM) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization-FAO) โดยมูลนิธิสายใยแผ่นดินหรือกรีนเนท การมีกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ในครั้งนั้ น
เป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจทั้งในด้านการผลิต การบริโภคและการผลักดันนโยบายด้าน
การเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยได้สนับสนุนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ให้
เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต 
โดยการจูงใจให้ลดการใช้สารเคมีในการผลิตและเพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็น
ครัวโลก ซึ่งถือว่าเป็นก้าวส าคัญในการจูงใจเกษตรกรให้หันมาท าเกษตรแบบอินทรีย์เพ่ือผลิตอาหารที่
มีคุณภาพและปลอดภัย (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 2559) จากนโยบายดังกล่าวท าให้ในปี 2549 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั่วประเทศทั้งสิ้น 140.96 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.103 ของพ้ืนที่
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เกษตรกรรมทั้งหมดของประเทศ และมีฟาร์มอินทรีย์ทั้งสิ้น 7,564 แห่ง หรือร้อยละ 0.148 จาก
จ านวนฟาร์มทั้งหมดที่ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรอินทรีย์นั้นมีอุปสรรคปัญหาที่ส าคัญๆ อยู่
ด้วยกัน 2 ด้าน คือ ด้านการเตรียมตัวของเกษตรกรที่ต้องการเปลี่ยนจากการท าเกษตรอุตสาหกรรม
หรือเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ และด้านเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในส่วนของ
ด้านเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและไม่เป็นเอกภาพ ใน
ขณะเดียวกันด้านการส่งออกในปัจจุบันก็ยังไม่มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กลางที่ใช้ได้ทุกประเทศซึ่ง
เป็นอุปสรรคทางการค้าที่ส าคัญของผู้ค้าเกษตรอินทรีย์ แต่ปัญหาที่ส าคัญมากที่สุดใน 2 ด้านนี้ก็คือ 
ปัญหาการเตรียมตัวของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรจะต้องเว้นช่วงการผลิตระหว่างเกษตรเคมีและ
เกษตรอินทรีย์อย่างน้อย 2-5 ปี ซึ่งในความเป็นจริงนั้นส่งผลกระทบต่อการท าการเกษตรของ
เกษตรกรเป็นอย่างมาก ท าให้เกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การเกษตรจากเกษตรอุตสาหกรรม
(เกษตรเคมี) มาเป็นเกษตรอินทรีย์นั้นจะต้องผันตัวเองมาเป็นการผลิตแบบเกษตรปลอดภัยก่อน เพ่ือ
ไม่ให้เสียประโยชน์จากการเว้นช่วงการผลิต  

ในด้านการตลาดของเกษตรอินทรีย์ในประเทศนั้นมีแนวโน้มที่เติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ 
เนื่องจากกระแสการรักสุขภาพก าลังมาแรงในขณะที่สินค้าอินทรีย์สามารถผลิตได้ในปริมาณที่จ ากัด 
การตลาดสินค้าอินทรีย์จึงยังเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตได้มากในอนาคต จากความต้องการ
สินค้าอินทรีย์มากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมสูงขึ้นเป็นเงาตาม
ตัว เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนการผลิตของตนเองจากเกษตร
อุตสาหกรรมมาเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยในช่วงต้นนั้น เริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มกิจกรรม
หรือกลุ่มอาชีพ ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนโดยรัฐบาล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการต่อรองและร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการผลิตและการตลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจ านวนหนึ่งอยู่ใน
ระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าได้ เนื่องจากขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนขาดโอกาสการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม ดังนั้นภาครัฐจึงได้ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการด าเนินงานในลักษณะของ “วิสาหกิจชุมชน” เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในด้าน
การผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ตลอดจนความเข้มแข็งทางการเงินโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาต่อยอด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนปี 
พ.ศ. 2548 (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่เน้นการส่งเสริม สนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ในการสร้างโอกาสและรายได้ของชุมชน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
การพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้สามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้นต่อไปได้ (รัชนี รูปหล่อ และคณะ, มปป. หน้า 158-
159) 
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จากการด าเนินโนบายของภาครัฐที่ผ่านมาพบว่า วิสาหกิจชุมชนไทยส่วนใหญ่นอกจากจะมี
จุดอ่อนอยู่ที่การผลิต การบริหารจัดการ การท าการตลาดแล้ว ยังมีจุดอ่อนในด้านการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือขอรับรองมาตรฐานสินค้า ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานอาหารและยา มาตรฐานสินค้าชุมชน
(OTOP) การรับรองตราสินค้าจากส านักงานพาณิชย์จังหวัด และมาตรฐานสินค้าปลอดภัย ซึ่งการ
ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งเครื่องหมายรับรองเหล่านี้มีกฎระเบียบต่างๆ มากมาย โดยการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์นั้น มีหลากหลายแนวทางเพ่ือให้ได้มาซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้งานได้
จริง ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันย่อมใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์หรือลักษณะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน (อโนทัย เพ็ชรสุวรรณ, 2549) และที่ส าคัญบรรจุภัณฑ์นั้นๆ จะต้องมี
ต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมากนัก สามารถผลิตได้ด้วยบุคลากรในชุมชน ลดเทคนิคขั้นตอนในการ
ประกอบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้เป็นกระบวนการที่ง่ายที่สุด ตัวบรรจุภัณฑ์สามารถที่จะสั่งท าได้ด้วย
จ านวนการสั่งผลิตที่ไม่มากตามความเหมาะสมกับสภาพรายได้ของชุมชน (ชูเกียรติ กาญจนภรางกูร, 
2551) 

ดังนั้น เพ่ือให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทัดเทียมใน
ระดับสากล จึงเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร
ปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชรและน าไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านสินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจนได้รับ
มาตรฐานสินค้าชุมชนและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและมีความหลากหลาย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบพัฒนาทดลอง(Experimental Development) โดยการให้
บุคคลในชุมชนหรือในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นสถานที่ท าการศึกษาและพัฒนา(Community-Based 
Participatory Research : CBPR) โดยวิธีการประชุมและสนทนากลุ่ม และท าการศึกษาทดลอง
ตลาดโดยการใช้แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ที่ซื้อสินค้า โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย
เป็นล าดับขั้นตอนของการออกแบบและการพัฒนา (Design and Development Work Flow) 
ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจดังนี้ 
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 1. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือการออกแบบและพัฒนา
สร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมีขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ขอบ เขตทางด้ านประชากรนั้ น เป็ น การศึ กษาข้ อมู ล เ ชิ งประจั กษ์  ( Visual 
Communication Analysis) สังเคราะห์และออกแบบสร้างสรรค์ (Synthesis and Creative 
Design) เกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเฉพาะทางด้านการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านการผลิตข้าวปลอดภัย การด าเนินงานด้านการตลาดในปัจจุบัน
และการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มฯ ในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงการด าเนินการออกแบบและพัฒนา
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุงรูปแบบเดิมและพัฒนาต้นแบบใหม่ให้ทันสมัยและตรงกับ
ความต้องการของตลาด โดยผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มฯ 
 ขอบเขตด้านสถานที่ 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาทดลองครั้งนี้มีกลุ่มที่ใช้ในการทดลองจ านวน 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง และมีผลิตภัณฑ์ที่ท าการวิจัยทดลองจ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ คือ 
ผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัย  
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ตามที่ผู้วิจัยและทีมงานได้สัมภาษณ์
ร่วมกับการเข้าศึกษาเชิงลึกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ณ สถานที่ตั้งของกลุ่ม เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 วิธีการเก็บข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีเครื่องมือในการศึกษาและเก็บข้อมูล ดังนี้ 
  3.1.1 แบบบันทึกหรือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้ในการส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เกี่ยวกับข้อมูลของกลุ่มฯ ศักยภาพการผลิต ช่องทางการจัด
จ าหน่าย ชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งของบรรจุภัณฑ์ 
ความพร้อม แนวคิดและความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับโครงการวิจัย 
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  3.1.2 ต้นแบบอาร์ตเวิร์ตและแบบจ าลองเสมือนจริงของบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ 
(ready Artwork and Mock up) ที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดหลัก คือ การออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร เพ่ือท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะและประสิทธิภาพ
เพ่ือการแข่งขันทางการค้า โดยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาทั้ง 5 ขั้นตอน 
และได้สรุปเป็นแผนภาพรวม (Mood Board) แล้วน าเสนอแบบกลุ่มย่อยเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 
  3.1.3 แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือใช้ในการส ารวจข้อมูล
ทางการตลาด หลังจากได้ผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว 
 3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.2.1 โดยวิธีการบรรยาย พรรณนา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลตามขั้นตอน
ของการศึกษาเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการออกแบบรวมถึงกระบวนการที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ (Design Process) และสรุปผลตามขั้นตอนของการศึกษาวิจัย 
  3.2.2 วิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์และระดมความคิดเห็นจาก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนักวิชาการ นักออกแบบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือ
น ามาปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ต่อไป 
  3.2.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้จากกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัยฅนรักษ์...
แม่หนองหลวง เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนอง
หลวงต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 7 ต าบล
หนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร เริ่มก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2557 หมายเลขกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 6 – 62 – 07 -03 / 1 – 0032 ทุนจดทะเบียน
เริ่มแรกคือ 1,500 บาท และในปี 2559 เพ่ิมเป็น 15,000 บาท สมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งกลุ่มจ านวน 15 
คน ปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น 17 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงก่อตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เกษตรปลอดภัย) โดยการบริหารงานของประธานกลุ่มคือ นายสมพงษ์ เชย
ชม โดยมีลักษณะการบริหารงานแบบผู้น า กล่าวคือ สมาชิกจะน าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เกษตร
ปลอดภัย) มาขายให้กับกลุ่มฯ และประธานกลุ่มฯ จะเป็นตัวแทนกลุ่มในการจ าหน่ายผลผลิตต่อไป 
โดยในปี 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ 36,000 กิโลกรัม/ปี และเพ่ือให้กลุ่ม
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วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถพ่ึงพาตนเองได้จึงได้พยายามพัฒนาความหลากหลายของสินค้าจาก
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถจ าแนกได้ 8 ประเภท ได้แก่ 

- ข้าวไรซ์เบอรี่บรรจุถุง 1 กิโลกรัม 
- ข้าวไรซ์เบอรี่บรรจุถุง 0.5 กิโลกรัม 
- ข้าวขาวหอมมะลิบรรจุถุง 1 กิโลกรัม 
- ข้าวขาวหอมมะลิบรรจุถุง 0.5 กิโลกรัม 
- ข้าวกล้องหอมมะลิบรรจุถุง 1 กิโลกรัม 
- ข้าวกล้องหอมมะลิบรรจุถุง 0.5 กิโลกรัม 
- ข้าวทับทิมชุมแพบรรจุถุง 1 กิโลกรัม 
- จมูกข้าวไรซ์เบอรี่ 0.5 กิโลกรัม 
สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการหันมาผลิตข้าวไรซ์เบอรี่กันเป็นจ านวนมาก 

เพราะข้าวไรซ์เบอรี่มีราคาสูงส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวขาวหันมาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่กันมากขึ้น โดย
ส่วนใหญ่จะน ามาแปรรูปเป็นข้าวไรซ์เบอรี่บรรจุถุงเพ่ือจ าหน่าย เช่น ข้าวตราบ้านไทยข้าวไรซ์เบอรี่
บ้านวังยาง ข้าวนิลกาฬ ฯลฯ ดังนั้นจึงส่งผลให้สภาพการแข่งขันในจังหวัดก าแพงเพชรและในประเทศ
มีภาวะการแข่งขันท่ีค่อนข้างสูง 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ (SWOT ANALYSIS) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 
1. ผลิตภัณฑ์เป็นข้าวปลอดภัยที่สอดคล้องกับกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภค 
2. ผู้น ากลุ่มมีวิสัยทัศน์และใส่ใจที่จะเรียนรู้ที่จะพัฒนากลุ่มและพัฒนาการผลิตภัณฑ์ 
3. ควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกกระบวนการผลิต 
4. มีเครือข่ายลูกค้ารายเก่าที่สามารถแนะน าลูกค้ารายใหม่ให้ 
จุดอ่อน 
1. มีเงินทุนหมุนเวียนยังไม่เพียงพอ 
2. ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายสูง 
3. ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก 
4. บรรจุภัณฑ์ยังไม่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
โอกาส 
1. กระแสนิยมของผู้บริโภคท่ีนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
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2. มีหน่วยงานท้องถิ่นและของจังหวัดช่วยเหลือและสนับสนุน เช่น อบต. พัฒนาชุมชน 
เกษตรจังหวัดก าแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อุปสรรค 
1. ฤดูกาลมีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าว 
2. มีคู่แข่งขันท้ังทางตรงและทางอ้อมจ านวนมาก 

 
 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านสินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจน
ได้รับมาตรฐานสินค้าชุมชนและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและมีความหลากหลาย 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงต้องการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นทั้งใน
ด้านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการได้การรับรองตราผลิตภัณฑ์ในระบบต่างๆ อาทิ คุณภาพ
ระดับสินค้า 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยแรกเริ่มนั้นกลุ่มได้มีตราสินค้าคือ ตรา ฅ. หนองหลวง 
โ ด ย สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย ว่ า  ฅ  แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น ตั ว ต น ข อ ง ผู้ ผ ลิ ต  ส่ ว น ค า ว่ า  ฅ น 
หนองหลวง คือการแสดงออกถึงแหล่งผลิตว่า สินค้าชนิดนี้ผลิตจาก ฅน พ้ืนที่หนองหลวงซึ่งเป็น
เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตข้าวเป็นอย่างดี ความหมายของ จั่วบ้านแบบไทย เป็น
การแสดงถึงความเป็นไทย สินค้าไทยและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

 
ภาพ 1 ตราสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง 

 

   
ภาพ 2 แบบบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 

 
ภาพ 3 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อนขอมาตรฐานคัดสรรสินค้า OTOP 
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 จากการสัมภาษณ์และพูดคุยกับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง พบว่า 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีความต้องการที่จะเข้ารับการคัดสรรดาว สินค้า OTOP ของส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาตราสินค้าให้มีข้อมูลสินค้าอย่างครบถ้วน อาทิ ชื่อ
ผลิตภัณฑ์ สถานที่ตั้ง/แผล่งผลิต ช่องทางในการติดต่อ คุณประโยชน์หรือแม้แต่วิธีการใช้สินค้าด้วยก็
ตาม (ในที่นี่คือวิธีการหุงข้าว) ดังนั้นในการคัดสรรดาว สินค้า OTOP ในครั้งนี้ กลุ่มจึงเลือกข้าวไรซ์
เบอรี่เป็นผลิตภัณฑ์หลักในการเข้าคัดสรรดาว สินค้า OTOP ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ก าแพงเพชร และร่วมกันออกแบบฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ร่วมกับทีมผู้วิจัยหลายครั้งจนได้
ฉลากสินค้า 2 รูปแบบ ดังภาพ 4  
 

   
ภาพ 4 ฉลากสินค้าแบบที่ 1 และแบบที่ 2 

 
 นอกจากนี้ทางผู้วิจัยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงได้ร่วมกันจัดท าแผน
ธุรกิจเพ่ือใช้ประกอบการส่ง คัดสรรดาวสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัยข้าวไรซ์เบอรี่ ของ
กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร และผลการคัดสรรดาวสินค้า OTOP พบว่า ผลิตภัณฑ์สินค้า
ปลอดภัยข้าวไรซ์เบอรี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...หนองหลวง ได้ผ่านการคัดสรรดาวในระดับ 3 
ดาว ของกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร และเพ่ือให้การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตนรักษ์.. .แม่
หนองหลวงสามารถพัฒนาไปได้ในอนาคต ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆตามความ
ต้องการของตลาดด้วย 
 และจาการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงจากการขายสินค้าเกษตร
ชนิดต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดอ่ืนๆ และการออกบูธจ าหน่ายสินค้าในกรุงเทพฯ  
พบว่า พฤติกรรมการบริโภคข้าวของผู้บริโภคในจังหวัดก าแพงเพชรและกรุงเทพฯ นั้นมีพฤติกรรมการ
บริโภคที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้บริโภคข้าวในจังหวัดก าแพงเพชรจะเน้นราคาถูก และซื้อขายเป็น
กิโลกรัม ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มผู้บริโภคข้าวในกรุงเทพมานครซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคโดยส่วนใหญ่
ต้องการซื้อในปริมาณน้อยเพ่ือให้บริโภคได้ทันและประหยัดพ้ืนที่จัดเก็บ ดังนั้น เพ่ือให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด ผู้ผลิตและผู้วิจัยจึงมีแนวคิดร่วมกันว่าจะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดเก็บได้
นาน โดยใช้วิธีการบรรจุแบบสูญญากาศ และต้องมีขนาดเพียงพอต่อการบริโภคใน 1 ครั้ง เนื่องจาก
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ผู้บริโภคข้าวในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่พักอาศัยตัวคนเดียวและรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นหลัก จึง
ท าให้การบริโภคข้าวในครัวเรือนมีความถี่ไม่มากนัก จากพฤติกรรมดังกล่าวผู้วิจัยจึงออกแบบฉลาก
สินค้าข้าวไรซ์เบอรี่ ขนาด 250 กรัม ดังภาพ 5 
 

 
ภาพ 5 ภาพออกแบบฉลากข้าวปลอดภัย ชนิดข้าวไรซ์เบอรี่ ขนาด 250 กรัม 

 
 นอกจากข้าวไรซ์เบอรี่แล้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงยังได้ผลิตข้าวทับทิม
ชุมแพซึ่งเป็นข้าวชนิดใหม่ขึ้น และจากการประชุมกลุ่มจึงได้แนวคิดและร่วมกันพัฒนาออกแบบฉลาก
สินค้าข้าวทับทิมชุมแพร่วมกับผู้วิจัย ถึง 4 ครั้ง จนได้แบบฉลากสินค้าข้าวทับทิมชุมแพ ดังภาพที่ 6 
 

 
ภาพ 6 ฉลากสินค้าข้าวทับทิมชุมแพ 

 
 ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงสามารถพัฒนาออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพ่ิมขึ้นอีก 2 
แบบ ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ ขนาด 250 กรัม และฉลากข้าวทับทิมชุมแพ ขนาด 1 กิโลกรัม 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผล 

1. การอภิปรายผลทางด้านข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 7 ต าบล
หนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร เริ่มก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2557 หมายเลขกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 6 – 62 – 07 -03 / 1 – 0032 ทุนจดทะเบียน
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เริ่มแรกคือ 1,500 บาท และในปี 2559 เพ่ิมเป็น 15,000 บาท สมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งกลุ่มจ านวน 15 
คน ปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น 17 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงก่อตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เกษตรปลอดภัย) โดยการบริหารงานของประธานกลุ่มคือ นายสมพงษ์ เชย
ชม โดยมีลักษณะการบริหารงานแบบผู้น า กล่าวคือ สมาชิกจะน าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เกษตร
ปลอดภัย) มาขายให้กับกลุ่มฯ และประธานกลุ่มฯ จะเป็นตัวแทนกลุ่มในการจ าหน่ายผลผลิตต่อไป 
โดยในปี 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ 36,000 กิโลกรัม/ปี และเพ่ือให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถพ่ึงพาตนเองได้จึงได้พยายามพัฒนาความหลากหลายของสินค้าจาก
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถจ าแนกได้ 8 ประเภท ได้แก่ 

- ข้าวไรซ์เบอรี่บรรจุถุง 1 กิโลกรัม 
- ข้าวไรซ์เบอรี่บรรจุถุง 0.5 กิโลกรัม 
- ข้าวขาวหอมมะลิบรรจุถุง 1 กิโลกรัม 
- ข้าวขาวหอมมะลิบรรจุถุง 0.5 กิโลกรัม 
- ข้าวกล้องหอมมะลิบรรจุถุง 1 กิโลกรัม 
- ข้าวกล้องหอมมะลิบรรจุถุง 0.5 กิโลกรัม 
- ข้าวทับทิมชุมแพบรรจุถุง 1 กิโลกรัม 
- จมูกข้าวไรซ์เบอรี่ 0.5 กิโลกรัม 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านสินค้าเกษตรของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...หนองหลวง 
 จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนอง
หลวงจะต้องพัฒนาตนเองสู่ความเป็นสากล ทั้งในด้านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการได้การ
รับรองตราผลิตภัณฑ์ในระบบต่างๆ ในปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงนิยมบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสุญญากาศทรงสี่หลี่ยม ดังนั้นเพ่ือให้สามารถใช้เครื่องมือในการผลิตที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า ผู้วิจัยจึงเน้นการออกแบบฉลากสินค้าเพ่ือน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคอย่างครบถ้วน
แทนการออกแบบรูปทรงแปลกใหม่ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 
ออกแบบฉลากสินค้าข้าวไรซ์เบอรี่และร่วมจัดท าแผนธุรกิจเพ่ือใช้ในการเข้าคัดสรรดาวสินค้า OTOP 
ของกรมพัฒนาชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร ผลปรากฏว่าการเข้าคัดสรรดาวของกรมพัฒนาชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ได้รับดาว OTOP ทั้งสิ้น 3 ดาว จากผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่
ปลอดภัย 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฅนรักษ์...หนองหลวง 
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 จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการขายสินค้าเกษตรชนิดต่างๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...
แม่หนองหลวงทั้งภายในจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดอ่ืนๆ และการออกบูธจ าหน่ายสินค้าในกรุงเทพฯ 
พบว่า พฤติกรรมการบริโภคข้าวของผู้บริโภคข้าวในจังหวัดก าแพงเพชรและกรุงเทพฯ นั้นมีพฤติกรรม
การบริโภคที่แตกต่างกัน โดยพฤติกรรมการบริโภคข้าวในจังหวัดก าแพงเพชรจะเน้นราคาถูก โดยจะ
นิยมซื้อข้าวสารแบบชั่งเป็นกิโลกรัมมากกว่าแบบแพ็คสูญญากาศ หากต้องการซื้อแบบแพ็ค
สูญญากาศก็เพ่ือฝากคนอ่ืนเท่านั้น ท าให้ฉลากสินค้าไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของคนใน
จังหวัดก าแพงเพชรมากเท่ากับกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ซึ่งเหตุผลส าคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง มาจากความเชื่อใจในผลิตภัณฑ์และเชื่อมั่นในผู้ผลิต
สินค้าว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าปลอดภัยอย่างแท้จริง แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพฯ นั้นแตกต่าง
ออกไป เนื่องจากผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ยังไม่คุ้นเคยกับผู้ผลิตสินค้าเหมือนกับคนในจังหวัด
ก าแพงเพชรท าให้ฉลากสินค้ามีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการซื้อในปริมาณที่สามารถบริโภคได้ทัน หรือมีจ านวนหน่วยที่น้อยลง ดังนั้น 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาด ผู้ผลิตและผู้วิจัยจึงมีแนวคิดร่วมกันว่าจะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
สามารถจัดเก็บได้นาน โดยใช้วิธีการบรรจุแบบสูญญากาศและต้องมีขนาดเพียงพอต่อการบริโภคใน 1 
ครั้งเนื่องจากผู้บริโภคในเมืองกรุงเทพส่วนใหญ่พักอาศัยตัวคนเดียวและรับประทานอาหารนอกบ้าน
เป็นหลัก จึงท าให้การบริโภคข้าวในครัวเรือนมีความถี่ไม่มากนัก จากพฤติกรรมดังกล่าวผู้วิจั ยจึง
ออกแบบฉลากสินค้าข้าวไรซ์เบอรี่ ขนาด 250 กรัม และได้ร่วมออกแบบฉลากสินค้าของข้าวทับทิม
ชุมแพซึ่งเป็นข้าวชนิดใหม่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงผลิตขึ้น จากการประชุมกลุ่ม
จึงได้แนวคิดและร่วมกันปรับแก้รูปแบบในการออกแบบฉลากสินค้าข้าวทับทิมชุมแพจนได้ฉลากสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 
 
 การอภิปรายผล 
 ในการศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ต าบลหนอง
หลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร สามารถสรุปได้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นควรจะ
ประกอบไปด้วย 5 ด้านคือ ด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์ ด้านการบรรจุ ด้านอ านวยความสะดวก ด้าน
ส่งเสริมการจ าหน่าย ด้านสุดท้ายคือ ด้านความสะอาดและปลอดภัย (อโนทัย เพ็ชรสุวรรณ, 2549) 
จากการศึกษาของชูเกียรติ กาญจนาภรางภูรและคณะ(ชูเกียรติ กาญจนาภรางภูร และคณะ, 2551)
ได้กล่าวไว้ว่าผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความแตกต่างกันมากนัก มีการ
ผลิตซ้ ากันในหลายพื้นท่ี ขาดความโดดเด่น ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อตามความสะดวก ไม่เจาะจงยี่ห้อและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะซื้อเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนเองและซื้อเป็นของฝาก ดังนั้น
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เพ่ือให้ผู้บริโภคม่ันใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชนจ าเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น อ.ย. หรือ คัดสรรดาวสินค้า OTOP เป็นต้น 

จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง พบว่า บรรจุภัณฑ์ 
ฉลากสินค้าและข้อมูลผลิตภัณฑ์บนฉลากสินค้านั้นมีความส าคัญส าหรับการขอมาตรฐานทางการค้า
ต่างๆ เป็นอย่างมาก ตั้งแต่การขอมาตรฐานอาหารและยา มาตรฐานสินค้าชุมชน ซึ่งรวมไปถึงการขอ
คัดสรรดาวสินค้า OTOP ด้วย ดังนั้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนจึงจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญและค านึงถึงตราสินค้า (เครื่องหมายทางการค้า) เป็นหลักด้วย จิติมา เสือทอง และคณะ 
(จิติมา เสือทอง และคณะ, 2555 ; วชิร วาสนา และกัญญา ก าศิริ, มปป.) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ของประเทศไทยในปัจจุบันจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลในการคอยช่วยส่งเสริม 
ชี้แนะ รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงทางด้านการตลาดซึ่งเป็นด้านที่วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาอยู่ 
เนื่องจากที่ผ่านมา เกษตรกรคุ้นชินกับการผลิตและส่งขายโรงสีหรือลานรับซื้อ หากจะต้องผันตัวเอง
มาเป็นผู้ขายเองในทันทีอาจจะยังไม่สามารถกระท าได้ ท าให้วิสาหกิจชุมชนฯ ส่วนหนึ่งอ่อนแอลง 
และมีแนวโน้มจะยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ดังนั้นเพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถ
เติบโตอย่างเข้มแข็งแล้วนั้นภาครัฐบาลจะต้องเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขอ
มาตรฐานสินค้าประเภทต่างๆ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและสร้างตลาดภายใน
ท้องถิ่นต่อไป (รัชนี รูปหล่อ และคณะ, มปป.) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ส าหรับโลกยุคปัจจุบันผู้ผลิตสามารถผันตนเองเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือลดการกด
ราคาสินค้า และเป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า เครื่องมือที่ส าคัญในการส่งเสริมการจ าหน่าย
สินค้า ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉลากสินค้า และต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีความหลากหลาย 
และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานต่างๆ ต้องเข้าไปให้การ
สนับสนุน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ผลิตเกิดองค์ความรู้ และสามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้
เติบโตอย่างยั่งยืนได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ผู้วิจัยควรเพิ่มขั้นตอนการทดสอบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของสินค้ากับกลุ่มตลาด 

อาทิ กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มบุคคลทั่วไปว่า ฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของสินค้ามี
ความเหมาะสมหรือไม่  
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 2. ผู้วิจัยควรเพ่ิมการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อความต้องการซื้อข้าวปลอดภัย 
(Demand) และปริมาณความต้องการขายข้าวปลอดภัย (Supply) ของจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือใช้ใน
การวางแผนการเพาะปลูกข้าวปลอดภัยของเกษตรกรต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
 การศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร.... ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จากความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน|นรักษ์...แม่หนองหลวง โดยเฉพาะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คุณสมพงษ์ เชยชม ที่ให้การ
ดูแลทั้งในเรื่องของสถานที่ ความรู้ในเรื่องของการท านาตั้งอดีตจนถึงปัจจุบันแก่นักศึกษาผู้ช่วยทีมวิจัย 
ตลอดถึงแนวคิดและมุมมองในการท าธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยในอนาคต ผู้วิจัยต้องขอบพระคุณ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรวมถึง
ยังให้โอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตของธุรกิจชุมชนดีๆ ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ผู้เป็นแหล่งทุนในการท าวิจัยชิ้นนี้จนรายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี 
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คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าท างาน 
ของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก  

QUALIFICATION OF PUBLIC RELATIONS OFFICERS AND FACTOR IN THE 
SELCETING OF WORK FOR GOVERNMENT AGENCIES AND BUSINESSES IN 

PHITSANULOK PROVINCE  
พิชญาพร ประครองใจ(Phitchayaporn Prakrongjai)*   เอกรงค์ ปั้นพงษ์(Akkarong Punpong) 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาถึงคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือศึกษาปัจจัยในการเลือกรั บนักประชาสัมพันธ์           
เข้าท างาน และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์ จ าแนก
ตามประเภทหน่วยงาน โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ประชากรในการ
วิจัย คือ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก แบ่ง
ออกเป็นหน่วยงานราชการและหน่วยงานธุรกิจประเภทบริษัทจ ากัด รวมทั้งสิ้น 1,399 หน่วยงาน ซึ่งมี
จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 280 หน่วยงาน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย หาค่าความแตกต่างระหว่าง
กลุ่ม สถิติที่ใช้ ได้แก่ การทดสอบที (T-test) 

ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์คือด้านการเขียนและการวางแผน                 
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์และด้านชุมชนสัมพันธ์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
รับนักประชาสัมพันธ์เข้าท างานคือ มีกิริยามารยาทเหมาะสม รองลงมามีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและ     
มีทักษะทางการพูดโน้มน้ าวใจ ซึ่ งหน่วยงานประเภทราชการและธุรกิจมีความต้องการ                  
นักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์  ปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์ 
 

Abstract 
 Research Objectives to study the characteristics of public relations officers of 
government agencies and businesses in Phitsanulok province. To study the factors in 
the choice. Public relations work and to compare the differences between the 
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factors in the choice. Public Relations Officers by agencies. The Quantitative Research 
Methods data collection with queries the study population was head of Public 
Relations of government agencies and businesses in the province of 
Phitsanulok. There are government agencies and business corporations totaled 1,399 
units. The number of samples was 280 units using descriptive statistics for the mean, 
standard deviation, percent. And inferential statistics to test hypotheses. Find the 
differences between the data were analyzed using the t test (T-test). 
 The research found that Public relations is about writing and planning. Very 
high Second, media relations and community relations. Factors affecting the 
selection of public relations workers are Good manners. Second, there is a credible 
personality. Have the ability to speak persuasively. Government agencies and 
businesses need. Public relations are not different. 
Keywords: Qualification of Public Relations Officers, Factors in Selecting a Public 
Relations Officer. 
 
บทน า 
 การประชาสัมพันธ์มีความส าคัญต่อหน่วยงานราชการและธุรกิจ เพราะการประชาสัมพันธ์
เป็นงานเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
พัฒนาส่งเสริมสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ก่อให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือและการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดี
ระหว่างองค์กรกับสาธารณชน (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2542: 2) องค์กรที่มีชื่อเสียงจะใช้การประชาสัมพันธ์
มาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป้าหมายส าคัญของการประชาสัมพันธ์องค์กร คือ การชี้แจง 
ให้ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงไปยังกลุ่มประชาชนเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับบริบททางสังคม (อภิชัจ พุกสวัสดิ์ , 2556: 2) การประชาสัมพันธ์
จึงเป็นงานที่มีความส าคัญส าหรับหน่วยงานราชการและธุรกิจ นอกเหนือจากการเผยแพร่ข่าวสาร   
และจากสภาพการณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยท าให้เกิดการแข่งขันเชิงธุรกิจ     
มากขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานต้องสร้างกลยุทธ์ในเชิงการสื่อสารและการบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น    
ทุ ก ห น่ ว ย ง า น จึ ง ไ ด้ เ น้ น ก า ร ป ร ะช า สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง ลั ก ษ ณ ะ ดั ง ก ล่ า ว ท า ใ ห้ ป ริ ม า ณ ง า น                             
ด้านการประชาสัมพันธ์ขยายตัว ตลอดจนระดับความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ      
ในงานประชาสัมพันธ์  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่ เป็นที่ต้องการของหน่วยงาน
ราชการและธุรกิจ  รวมถึงปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์ เข้ าท างาน ตลอดจน                  
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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์ จ าแนกตามประเภท
หน่วยงานราชการและธุรกิจ ทั้งนี้ เ พ่ือการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิ ชานิเทศศาสตร์  วิชาเอก             
การประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่เป็นที่ต้องการของหน่วยงานราชการและ
ธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์เข้าท างานในหน่วยงานราชการและ
ธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์ จ าแนก
ตามประเภทหน่วยงานราชการและธุรกิจ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ประเภทของหน่วยงานที่มีความแตกต่างกัน มีปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์
แตกต่างกัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรในการวิจัย คือ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขต
จังหวัดพิษณุโลก แบ่งออกเป็นหน่วยงานราชการ จ านวน 294 หน่วยงาน (ส านักงานจังหวัด   
พิษณุโลก, 2559) และหน่วยงานธุรกิจประเภทบริษัทจ ากัด จ านวน 1,105 บริษัท (ส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าจังหวัดพิษณุโลก, 2559) รวมทั้งสิ้น 1,399 หน่วยงาน 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane (1973: 886-887) ที่มีค่า
ความเชื่อถือได้ ร้อยละ 95 ค่าระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่ง
มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 280 หน่วยงาน  

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ถึง เมษายน พ.ศ.
2560 โดยก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการไว้ดังนี้ ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยท าหนังสือ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามถึงหน่วยงานเพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล  ด้วยแบบสอบถาม 
จ านวน 280 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับผ่านช่องทาง E-mail และ Fax จ านวน108 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 38.57 ของแบบสอบถามท้ังหมด 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้นั้นมาวิเคราะห์เนื้อหาและน าข้อมูลที่ได้มาลงรหัส (Coding) เพ่ือให้ข้อมูล
อยู่ในรูปของรหัสตัวเลขที่สามารถน าไปป้อนข้อมูลและประมวลผลกับโปรมแกรมคอมพิวเตอร์การ
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ประมวลผลข้อมูลที่ได้มานั้น ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows ในการ
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเพื่อด าเนินงานวิจัยในขั้นตอนต่อไป 
 
ผลการวิจัย  

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 ผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนของระดับความต้องการคุณสมบัติของ
นักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าท างานของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัด
พิษณุโลก และส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยรายละเอียดต่างๆ ของผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดนี้ ได้น าเสนอออกมาในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยายตามล าดับดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
   ไม่ระบุ 
2. อายุ 
              ต่ ากว่า 31 ปี    
              31  –  40  ปี 

 
27 
44 
37 
 
9 
14 

 
25.00 
40.74 
34.26 

 
8.33 
12.97 

              41  -  50 ปี 24 22.22 
              51  ปีขึ้นไป 61 56.48 
3. ระดับการศึกษา 
    ปริญญาตรี  
    ปริญญาโท  
    ปริญญาเอก 
    ไม่ระบุ 
5. ต าแหน่ง 
    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
    หัวหน้างานบุคคล 
    ผู้บริหารหน่วยงาน 

 
41 
65 
1 
1 
 

12 
19 
55 

 
37.96 
60.18 
0.93 
0.93 

 
11.11 
17.59 
50.93 
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ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

    ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
6. ประเภทหน่วยงาน                                                                               
    ราชการ 
    ธุรกิจ 

22 
 

104 
4 

20.37 
 

96.30 
3.70 

                         รวม 108 100.00 

  
จาก ตารางที่ 1 แสดงว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 44 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.74 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 56.48           
การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 60.18 ด ารงต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 50.93 และส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.30 

จาก ตารางที่ 1 แสดงว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.74 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 56.48           
การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 60.18 ด ารงต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 50.93 และส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.30 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่
หน่วยงานต้องการ 

คุณสมบัติของนกัประชาสัมพันธท์ี่หน่วยงานต้องการ 
X  S.D. 

ระดับ 
ความ
ต้องการ 

1. การให้ค าปรึกษา (Counseling) 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มประชาชนและให้ค าปรึกษาแก่ฝา่ยบริหารเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการสื่อสาร 

4.12 0.71 มาก 

2. การวิจัย (Research)  
ศึกษาทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤตกิรรมของกลุ่มประชาชนเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานใน
การวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 

3.98 0.79 มาก 

3. การเขียน (Writing) 
มีทักษะการเขียนทีด่ี เช่น ข่าวแจก บทความ สารคดี ค าบรรยาย สนุทรพจน์ส าหรับ
ผู้บริหาร 

4.45 0.75 มาก 
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คุณสมบัติของนกัประชาสัมพันธท์ี่หน่วยงานต้องการ 
X  S.D. 

ระดับ 
ความ
ต้องการ 

4. การวางแผน (Planning) 
วางแผนงานประชาสมัพันธ์ ตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ สื่อและกิจกรรม 

4.45 0.75 มาก 

5. สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media relation) 
การติดต่อ ประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน 

4.44 0.74 มาก 

6. การเผยแพร่ (Publicity) 
เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร สนิค้า หรือบริการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น 
ข่าวแจก บทความ บทสัมภาษณ์ รายการโทรทัศน์ วิดีโอ ภาพข่าว 

4.30 0.75 มาก 

7. พนักงานสัมพันธ์ (Employee relations) 
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวในองค์กรไปยังพนักงาน 
ตลอดจนกระตุ้นให้พนักงานแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น 

4.31 0.65 มาก 

8. ชุมชนสัมพันธ์ (Community relations) 
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มประชาชนในชุมชน อาทิ ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน 
องค์กรในท้องถิ่น 

4.35 0.70 มาก 

9. รัฐบาลสมัพันธ์ (Government relations) 
สื่อสารข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานและประเด็นปญัหาที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจไปยังรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสมัพันธ์ที่ดี 

4.17 0.82 มาก 

10. นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor relation) 
สื่อสารข้อมูลเกีย่วกับนโยบาย ผลประกอบการทางธุรกิจความส าเรจ็ขององค์กร การ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม เพ่ือให้นักลงทุนมีความมั่นใจท่ีจะลงทุนกับ
องค์กร 

3.94 0.92 มาก 

11. การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) 
สร้างสรรคส์ื่อกิจกรม ตลอดจนเครื่องมือทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้ผู้บรโิภคต้องการ
สินค้าหรือบริการ เช่น เผยแพร่ข่าวสาร จดหมายทางตรง แผ่นพับ การจัดแสดงสินคา้ 
การสาธติ การสื่อสารผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน ์

4.06 0.97 มาก 

12. การบริหารประเด็น (Issues Management) 
วิเคราะห์ จดัล าดับความส าคญัของประเด็นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยวางแผน
เชิงกลยุทธ์และโครงการเพื่อตอบสนองต่อประเด็นดังกลา่ว 

4.19 0.76 มาก 

13. เหตุการณ์พเิศษ (Special events ) 
จัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพเิศษ เช่น การแถลงข่าว นิทรรศการ การฉลองครบรอบปี 
การประกวดหรือแข่งขัน การสมัมนา เพื่อสร้างความสนใจในองค์กรสินค้า หรือบริการ 

4.23 0.77 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.23 0.52 มาก 
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จาก ตาราง 2 แสดงว่า คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานต้องการในภาพรวม     
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเขียนและ       
การวางแผนอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.75) รองลงมาคือด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์              
( X = 4.44, S.D. = 0.74) และด้านชุมชนสัมพันธ์ ( X = 4.35, S.D. = 0.70) ตามล าดับ   
 
ตารางท่ี 3  ปริมาณเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์      
                เข้าท างาน 

 
 จาก ตาราง 3 แสดงว่า ปัจจัยการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์เข้าท างานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.39, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับ       
นักประชาสัมพันธ์เข้าท างานมากที่สุดคือด้านกิริยามารยาทเหมาะสม ( X = 4.78, S.D. = 0.46) 
รองลงมามีบุคลิกภาพ น่าเชื่อถือ ( X =4.69, S.D. = 0.54) และมีทักษะทางการพูดโน้มน้าวใจ          
( X = 4.65, S.D. = 0.55) ตามล าดับ 

การน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติ     t 
- test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีตัวแปรอิสระ 2 คือ ประเภทของหน่วยงานที่
มีความแตกต่างกัน มีปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน พบว่า หน่วยงานประเภท
ราชการและหน่วยงานประเภทธุรกิจมีความต้องการนักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน 

ปัจจัยการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์เข้าท างาน 
X  S.D. 

ระดับ 
การเลือกรับ 

1. ทักษะทางการเขียน 4.54 0.60 มากที่สุด 
2. ทักษะทางการพูดโน้มน้าวใจ 4.65 0.55 มากที่สุด 
3. ทักษะทางการใช้ภาษาต่างประเทศ 4.23 0.78 มาก 
4. ทักษะทางการวิจัย 3.84 0.81 มาก 
5. ทักษะในการวางแผน 4.37 0.65 มาก 
6. ทักษะในการแก้ปัญหา 4.64 0.56 มากที่สุด 
7. ทักษะทางธุรกิจ 3.68 0.93 มาก 
8. ทักษะในการใช้สื่อสังคม 4.48 0.63 มาก 
9. บุคลิกภาพ น่าเชื่อถือ 4.69 0.54 มากที่สุด 
10. กิริยา มารยาท เหมาะสม 4.78 0.46 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.39 0.44 มาก 
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สรุปและอภิปรายผล  
 1. คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานต้องการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการเขียน        
มีทักษะการเขียนที่ดี เช่น ข่าวแจก บทความ สารคดี ค าบรรยาย สุนทรพจน์ส าหรับผู้บริหาร และ
ด้านการวางแผน วางแผนงานประชาสัมพันธ์ ตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ สื่อและกิจกรรมอยู่ใน      
ระดับมาก ( X  = 4.45, S.D. = 0.75) รองลงมาคือ  ด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ การติดต่อ ประสานงาน 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน ( X = 4.44, S.D. = 0.74) และด้านชุมชนสัมพันธ์          
การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจกับกลุ่มประชาชนในชุมชน อาทิ ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน องค์กรใน
ท้องถิ่น ( X = 4.35, S.D. = 0.70) ตามล าดับ  

2. ปัจจัยการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์เข้าท างาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกรับนักประชาสัมพันธ์เข้าท างานมากที่สุดคือ มีกิริยามารยาทเหมาะสม ( X = 4.78, S.D.         
= 0.46) รองลงมา มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ ( X =4.69, S.D. = 0.54) และมีทักษะทางการพูด       
โน้มน้าวใจ ( X = 4.65, S.D. = 0.55) ตามล าดับ 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์ จ าแนกตาม
ประเภทหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก เมื่อทดสอบสมมติฐานแล้วพบว่า 
หน่วยงานประเภทราชการและหน่วยงานประเภทธุรกิจมีความต้องการนักประชาสัมพันธ์ที่มี
คุณสมบัติไม่แตกต่างกัน 

 
 จากผลการวิจัย คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าท างานของ
หน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก มีประเด็นที่ควรอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัย    
ในการเลือกรับเข้าท างานของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก  จากการวิจัย
พบว่า หน่วยงานประเภทราชการและหน่วยงานประเภทธุรกิจมีความต้องการนักประชาสัมพันธ์ที่มี
คุณสมบัติไม่แตกต่างกัน  
 คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานต้องการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก            (
X = 4.23, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเขียนและการวางแผนอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.45, S.D. = 0.75) รองลงมาคือ ด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ ( X = 4.44, S.D. = 0.74) และ
ด้านชุมชนสัมพันธ์ ( X = 4.35, S.D. = 0.70) ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพรรณ      
เถินบุรินทร์ (2555) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ไทยและมาเลเซียที่ปรากฏ
บนเว็บไซต์หางาน Job street ผลการศึกษาพบว่า หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ไทยที่ปรากฏบนเว็บ
ไซด์หางาน Job street ส่วนใหญ่คือประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 61.40 โดยต าแหน่งที่ระบุ           
ในประกาศรับสมัครงานของประเทศไทยมากที่สุด คือ ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์โดยตรง คิดเป็นร้อย
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ละ 54.65 รองลงมา คือประเทศมาเลเซีย เมื่อเปรียบเทียบหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ไทยและ
มาเลเซีย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ในหน้าที่วางแผน (Make PR Plan) ดูแลงานด้าน
สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Make relation with media) และจัดการภาวะวิกฤต (Manage Crisis) โดย
พบว่า มีจ านวนประกาศที่ระบุหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์มาเลเซียมากกว่าไทยทุกด้าน ในทาง
เดียวกันหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ไทยและมาเลเซียที่ปรากฏบนเว็บไซด์หางาน Job street 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ในเรื่องการเขียนและบรรณาธิการ (Write and Edit)     
พูดและน าเสนอ (Speak and Present) บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชน 
(Manage relationship and community) จัดกิจกรรมพิเศษ (Organize Special Event) โดยที่
พบในประกาศรับสมัครงานของมาเลเซียมากกว่าของประเทศไทย ในขณะที่ในด้านอ่ืนๆ ไม่พบความ
แตกต่างกันของหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ไทยและมาเลเซีย  
 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมอสและกรีน (Moss & Green, 2001) 
ได้ศึกษาลักษณะงานหรือกิจกรรมที่ผู้บริหารในระดับต่างๆ ในหน่วยงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติจากการ
ส ารวจความคิดเห็นของพนักงานด้านการสื่อสารองค์การ และการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ 
บริษัท บริทิช เทเลคอม (British Telecom) จ ากัด ในประเทศอังกฤษ และได้สรุปงานหรือกิจกรรม
ผู้บริหารในหน่วยงานประชาสัมพันธ์ไว้ 10 ประการ ดังนี้ (กัญญา ศิริกุล, 2552: 30-31)      การ
วางแผนโครงการประชาสัมพันธ์ การตัดสินใจนโยบายด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหา    ด้าน
การประชาสัมพันธ์ การเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูง การกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจ 
การบริหารโครงการประชาสัมพันธ์ การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ การดูแลสั่งงานพนักงาน
อ่ืนในหน่วยงาน การวางแผนและการบริหารงบประมาณ และประการสุดท้าย การประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร ส่วนงานหรือกิจกรรมของผู้ท างานในด้านเทคนิค ได้แก่ การจัดท า/ผลิตและกระจายข่าวสาร
โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน จากผลการวิจัยดังกล่าวระบุว่าลักษณะงานนี้จะแตกต่างไปในแต่
ละองค์การและยังขึ้นกับความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน            ในหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ของแต่ละองค์การ 
 นอกจากที่กล่าวไปข้างต้นผลการวิเคราะห์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของท็อต      และ
คณะ (Toth et al.,1998) ได้ส ารวจความคิดเห็นของนักประชาสัมพันธ์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมนัก
ประชาสัมพันธ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 1990 ถึงปี 1995 ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง   ใน
ลักษณะงานของนักประชาสัมพันธ์ในด้านการบริหาร ผลการวิจัยสรุปได้ว่าในปี 1995 ลักษณะงานใน
บทบาทด้านบริหารระหว่างเพศหญิงกับเพศชายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี 1991 เนื่องมาจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เรื่อง คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าท างานของ
หน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีประเด็นเสนอแนะดังนี้ 

1. นักประชาสัมพันธ์ควรรู้และเข้าใจงานประชาสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยม มีเป้าหมายในการ 
ท างาน รู้และเข้าใจในงานขององค์กร ไม่ต่อต้านและเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กร สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีความชัดเจน มีความรู้ในทุกสาขา เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุน
ด้านวิชาการของงานประชาสัมพันธ์และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

2. นักประชาสัมพันธ์ควรเรียนรู้ระบบสังคมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร มีความใฝ่ 
รู้ทั้งงานภายในและภายนอกองค์กร รู้วิสัยทัศน์ขององค์กร รู้ทิศทางของคู่แข่ง กลุ่มเป้าหมาย และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนการปรับตัวตามวัฒนธรรมขององค์กร สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และปรับการท างานให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การวิจัยดังกล่าวเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละ 38.57 ดังนั้นการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ประโยชน์ควรค านึงถึงค่าความน่าเชื่อถือ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะ
เบื้องต้น อันจะน าไปเป็นพื้นฐานอ้างอิงในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ          เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งยังไม่ครอบคลุมภูมิภาค ดังนั้นงานวิจัย   ครั้ง
ต่อไป อาจจะท าการส ารวจไปยังกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ต่างจังหวัดเพ่ือผลการวิจัยที่สะท้อนข้อมูลเชิงลึก 

2. ควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับค่าความเชื่อถือที่ก าหนดไว้ 
3. ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้รับสารหรือผู้ใช้บริการในหน่วยงานนั้นๆ 
4. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย ของหน่วยงานร่วมด้วย เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา

ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาจากคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      
ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์เพ่ือให้รายงานวิจัยฉบับนี้
สมบูรณ์และถูกต้อง ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ให้   
การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี รวมถึง
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แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยความ
สะดวก 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบ
เกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ของต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่อาศัยอยู่ในต าบลหนอง
หลวง ปีการเพาะปลูก 2559/60 โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 3 หมู่บ้านและเลือกตัวอย่าง
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนที่แบบเจาะจง จ านวน 15 คน ประกอบไปด้วยเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบ
เกษตรเคมี จ านวน 5 คน ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ จ านวน 5 คน และปลูกข้าวแบบปลอดภัย 
จ านวน 5 คน และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินมาใช้ในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุน
คงที่ที่เกษตรกรจะต้องจ่ายเพ่ือท าการผลิตคือ ค่าภาษีที่ดิน ค่าเช่าที่ดินและค่าเสื่อมราคาของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ต้นทุนผันแปรเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานและ
ค่าวัสดุการเกษตร โดยเกษตรกรทั้ง 3 รูปแบบ มีเงินลงทุนเริ่มแรกในการผลิตมากที่สุด และเกษตรกร
ที่ท าการผลิตแบบอินทรีย์มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 2,175.94 บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายการในเก็บ
เกี่ยวมากท่ีสุด รองลงมาคือ เกษตรกรที่ท าการผลิตข้าวแบบปลอดภัยและเคมีตามล าดับ ส าหรับด้าน
ผลตอบแทนพบว่า ราคาขายข้าวเปลือกของแต่ละวิธีการผลิตมีราคาแตกต่างกัน โดยราคาขาย
ข้าวเปลือกของการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์มีราคาขายสูงที่สุด เท่ากับ 18 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อ
เปรียบเทียบกับการผลิตข้าวแบบเคมีและแบบปลอดภัย ส่วนราคาข้าวสาร เกษตรกรสามารถขายได้
ในราคา 35–50 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรเคมีและแบบปลอดภัย 
เกษตรกรมีก าไรสุทธิเฉลี่ย เท่ากับ 8,930.44 1,479.93 และ 1,388.72 บาทต่อไร่ ตามล าดับ  
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ค าส าคัญ: ต้นทุนผลตอบแทน  ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์  เกษตรอินทรีย์  จังหวัด
ก าแพงเพชร  
 

Abstract 
 This research is the study of costs and economic return on investment of rice 
planting by chemical farming, safe farming and organic farming of Nong Luang sub 
district, Lan Krabue district, Kamphaeng Phet. The population and sampling group 
were rice farmers who lived in Nong Luang sub district with farming year of 
2016/2017. The research used purposive sampling on 3 villages and chose the 
sampling group of the rice farmers specifically about 15 people. This included 5 
chemical rice farmers, 5 organic rice farmers and 5 safe rice farmers. Data analysis 
was done by using financial data, which was found that the fixed costs that the 
farmers had to pay for production were land tax, land rent, depreciation of 
machineries and farming equipments. While the variable costs  were wage and 
farming materials. The 3 types of the farmers had the highest amount of money on 
early production investment. The organic rice farmers had total average cost at 
2,175.94 baht per rai, which most of the costs were harvesting followed by safe rice 
farmers and chemical rice farmers, respectively. In the return on investment aspect, 
it was found that the prices of paddy from different ways of production had different 
prices. The price of paddy from organic farming had the highest price at 18 baht  per 
kilogram comparing to the chemical and safe farmings. On the other hand, the prices 
of rice could sell between 35-50 baht per kilogram, which resulted in having organic, 
chemical and safe farmings made profits around 8,930.44, 1,479.99 and 1,388.72 pe r 
rai, respectively. 
Keywords: Costs Benefit, Economic Return, Organic Farming, Kamphaeng Phet 
Province  
 
บทน า 
 ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน 
สถานการณ์การผลิตข้าวของประเทศไทย ในปี 2558 พบว่า การผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลุก 2558/59 
มีเนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปีเพาะปลูก 2557/58 เนื่องจากช่วงต้นฤดู (พ.ค.-มิ.ย. 58) ปริมาณน้ าฝน



 
 907 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

น้อย และปริมาณน้ าฝนรวมทั้งปีต่ ากว่าค่าเฉลี่ยปกติเกือบทุกภาคท าให้เกษตรกรปลูกข้าวล่าช้า บาง
พ้ืนที่ไม่สามารถปลูกข้าวนาปีได้ ประกอบกับราคามีแนวโน้มลดลง เกษตรกรบางส่วนจึงปรับเปลี่ยนไป
ปลูกพืชอ่ืนที่ขายได้ราคาดีกว่า เช่น อ้อยโรงงาน เป็นต้น ส าหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากปริมาณ
น้ าฝนน้อยในระยะต้นกล้า และระยะแตกกอ และปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตบางพ้ืนที่ 
ต้นข้าวแห้งตาย นอกจากนั้นบางพ้ืนที่ยังพบการระบาดของศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟ ส่งผลให้ภาพรวมทั้ง
ประเทศผลผลิตลดลง ข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2558/59 เนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปีเพาะปลูก 
2557/58 เนื่องจากปริมาณน้ าในเขื่อนมีน้อยไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก รวมทั้งราคาข้าวมีแนวโน้ม
ลดลง ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลงเล็กน้อยจากปริมาณน้ าไม่เพียงพอ 
 จากสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2558 ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณพืชผลที่ผลิตได้ลดลงเฉพาะข้าว
นาปีและนาปรังมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 6.81 หมื่นล้านบาท อีกทั้งสถานการณ์ราคาข้าวในปี 2558 
ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าต่อเนื่องตามแรงกดดันที่เกิดจากปริมาณข้างคงค้างสต็อกจากโครงการจ าน า
ข้าวกว่า 10 ล้านตัน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ก าลังตกต่ า ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรลดต่ าลง จึง
เป็นสาเหตุส าคัญที่เกษตรกรส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจน โดยครัวเรือนภาคการเกษตรมีหนี้สินเพ่ิมขึ้น
จาก 204.1 ล้านบาทในปี 2542 เป็น 453.3 ล้านบาท ในปี 2555 ในขณะที่หนี้สินครัวเรือนภาค
เกษตรต่อ GDP เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.71 ในปี 2542 เป็นร้อยละ 1.10 ในปี 2555 (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

จังหวัดก าแพงเพชร ในปีเพาะปลูก 2557/58 มีการปลูกข้าว 1.45 ล้านไร่ ของพ้ืนที่เกษตร
ทั้งหมด แบ่งออกเป็นมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี 1.06 ล้านไร่ ลดลงจาก 1.32 ล้านไร่ ปีเพาะปลูก 
2556/57 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 1.01 ล้านไร่ ลดลงจาก 1.31 ล้านไร่ ผลผลิตต่อไร่ 563 กิโลกรัม ลดลงจาก 
583 กิโลกรัม มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง 0.405 ล้านไร่ ลดลงจาก 0.59 ล้านไร่ ปีเพาะปลูก 
2556/57 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 0.39 ล้านไร่ ลดลงจาก 0.59 ล้านไร่ ผลผลิตต่อไร่ 613 กิโลกรัม ลดลงจาก 
617 กิโลกรัม (สถิติการเกษตรของประเทศไทย, 2558) ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ อยู่ทาง
ทิศตะวันตกของตัวอ าเภอลานกระบือ ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 10.5 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด
ก าแพงเพชร 45 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 89 ตารางกิโลเมตร หรือ 55,625 ไร่ แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นที่ราบดอนไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน มีคลอง
ธรรมชาติ ไม่มีภูเขาหรือมอที่ราบดอนจะใช้ในการปลูกพืชไร่ และใช้ตั้งถิ่นฐาน ส่วนที่ลุ่มจะใช้ท านา 
บางแห่งมีการยกร่องปลุกไม้ผล ขุดสระเลี้ยงปลาด้วย ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 
91.37 ส่วนใหญ่ปลูกข้าว และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงมีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษให้เกษตรกรและชุมชน (ชุมชนหนองหลวง, 2559) แม้ว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลวงจะส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเน้นการประยุกต์ใช้กับการเกษตรที่เรียบกว่า “เกษตรผสมผสาน” 
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ด้วยการใช้อินทรียวัตถุ หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ และการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์หรือการใช้สารชีวภาพในการท านาจึงเป็นส่วนหนึ่งของเกษตร
ผสมผสาน ตามแนวพระราชด าริ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร อาทิ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารก าจัดวัชพืชจากธรรมชาติและการดูแลเอา
ใจใส่ที่นาอย่างสม่ าเสมอท าให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูง (อรกช เก็จพิรุฬ, 2554) เกษตรกรบาง
รายจึงพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการท านาเพ่ือให้ได้ผลผลิตเป็นข้าวปลอดภัย บ้างก็มีเป้าหมายให้เป็น
ข้าวอินทรีย์เนื่องจากเกษตรกรค้นพบว่า การปลูกข้าวอินทรีย์จะได้ผลผลิตที่ดี ต้นทุนที่ต่ ากว่าการใช้
สารเคมี เมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดราคาผลผลิตของข้าวอินทรีย์ยังสูงกว่าการเพาะปลูกข้าวแบบเกษตร
เคมีอีกด้วย (พงศ์ดิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ, 2559) จะเห็นว่าความสนใจในการใช้สารชีวภาพในการท า
นาที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบใช้
สารเคมีปรับเปลี่ยนวิธีการท านาได้ 

การศึกษานี้ ผู้วิจัยจึงต้องการค้นหาค าตอบเพ่ือยืนยันว่าในทางเศรษฐกิจแล้ว การปลูกข้าว
แบบเกษตรอินทรีย์ดีกว่าการปลูกข้าวแบบเคมีจริงหรือไม่ โดยการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตร
อินทรีย์ ในต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือสร้างความมั่นใจและ
แรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ หรือเชื่อมโยงไปยังการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ 
ต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรที่มีฐานะยากจนสามารถยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และเน้นการ
พ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบ
ข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ ของต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่อาศัยอยู่ในต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ปีการ
เพาะปลูก 2559/60 โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 3 หมู่บ้านและเลือกตัวอย่างเกษตรกรผู้ป ลูก
ข้าวในพ้ืนที่แบบเจาะจง จ านวน 15 คน ได้แก่ เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี จ านวน 5 คน 
เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ จ านวน 5 คน และเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบปลอดภัย จ านวน 
5 คน และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินมาใช้ในการศึกษา โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยเป็น
ล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ โดยมีขอบเขตใน
การศึกษาดังนี้ 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ขอบเขตทางด้านประชากรนั้นเป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในต าบลหนองหลวง  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัย 
และแบบเกษตรอินทรีย์ การศึกษาด้านต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนที่ได้รับในการลงทุนปลูกข้าว 
 ขอบเขตด้านสถานที่ 
 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปากดง หมู่ที่ 2 บ้านล ามะโกรก 
และหมู่ท่ี 10 บ้านวังสระทอง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ านวน 8 หมู่บ้าน ที่
อาศัยอยู่ในต าบล 
หนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ในปีการเพาะปลูก 2559/60 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มเลือกเกษตรกรตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจาก 3 หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปากดง หมู่ที่ 2 บ้านล ามะโกรก และหมู่ที่ 10 บ้านวังสระทอง โดยเลือกจาก
พ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวและมีความสนใจในการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ 
และเลือกกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกข้าวในพ้ืนที่แบบเจาะจง จ านวน 15 คน ประกอบไปด้วย
เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี จ านวน 5 คน เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ จ านวน 5 
คน และเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบปลอดภัย จ านวน 5 คน โดยการติดต่อกับผู้น าชุมชน และประสาน
ไปยังผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 วิธีการเก็บข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีเครื่องมือในการศึกษาและเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีแบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ โดยประยุกต์
จากงานวิจัยของศิรประภา ธงชัยสุริยา (2558) เรื่อง “การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและ
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ผลตอบแทนทางการเงินระหว่างวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิต
แบบเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดราชบุร”ี รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต และกระบวนการ
ปลูกข้าวทั้งแบบเกษตรเคมี แบบเกษตรอินทรีย์ และแบบปลอดภัย 
 3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบ
ข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา: ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร ได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  3.2.1 สรุปประเด็นส าคัญด้วยการถอดเทปข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ได้จากกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ ในต าบลหนองหลวง 
เพ่ือน าข้อมูลมาเรียบเรียงแล้วจัดกลุ่มค าตอบ 
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันเพ่ือเป็นการลดทอนข้อมูลให้เหลือเป็นมโนทัศน์ที่เก่ียวข้องกับ
วัตถุประสงค์งานวิจัย 
  3.2.2 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว โดย
พิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ต่อหน่วยที่ท าการผลิต พิจารณาต้นทุนที่เป็นตัวเงิน 
(ต้นทุนที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่าภาษีที่ดิน ค่าเบี้ยประกัน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก 
คือ ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถไถนา รถแทร็คเตอร์ เครื่องสูบน้ า ยุ้งฉาง จอบ คราด กระบุง ตะกร้า) และ
ต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน (ต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายจริง) ในการปลูกข้าวนาปีแบบเกษตรเคมี เกษตรอินทรีย์ และ
ข้าวปลอดภัย ปีการเพาะปลูก 2559/60 และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินมาใช้ในการศึกษา 
ใช้สูตรค านวณดังนี้ 
   รายได้ทั้งหมด  =   ราคาผลผลิต X จ านวนผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ 
   รายได้สุทธิ      =   รายได้ท้ังหมด - ต้นทุนผันแปร 
   รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นตัวเงิน  =   รายได้ทั้งหมด – ต้นทุน
ผันแปรที่เป็นตัวเงิน 
   ก าไรสุทธิ        =   รายได้ท้ังหมด – ต้นทุนทั้งหมด 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของการเพาะปลูกและผลผลิต 
 เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่เป้าหมายได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ในต าบลหนอง
หลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ปลูกข้าวทั้ง 3 รูปแบบ คือ แบบเกษตรเคมี แบบเกษตร
อินทรีย์ และแบบปลอดภัย ซึ่งมีวิธีการเพาะปลูก 3 รูปแบบ คือ นาหว่าน นาด า และนาโยน และจาก
การศึกษาของศิรประภา (ศิรประภา ธงชัยสุริยา, 2558) กล่าวไว้ว่า รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดส าหรับ
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การท าเกษตรอินทรีย์คือ รูปแบบนาด าและรูปแบบนาโยน เนื่องจากการเตรียมดิน ท าเทือกและการ
รักษาระดับน้ าขังในนาด้วยวิธีการดังกล่าวจะสามารถช่วยควบคุมวัชพืชและการปลูกกล้าข้าวลงดินจะ
ช่วยท าให้ข้าวสามารถต่อสู้กับวัชพืชได้ แต่ในพื้นที่ที่ท าการศึกษาพบว่า การผลิตข้าวแบบเกษตร
อินทรีย์เกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีความช านาญในการผลิตข้าวในรูปแบบนาหว่านและรูปแบบนา
โยน 
 2. ผลการศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าว
ปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ ของต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 จากการศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในครั้งนี้ประกอบด้วยต้นทุนที่เป็นตัวเงิน และต้นทุนที่
ไม่เป็นตัวเงินรวมกัน ผลการศึกษาตามลักษณะการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี เกษตรอินทรีย์ และแบบ
ข้าวปลอดภัย (ตาราง1)  
 
ตาราง  1  สรุปรายละเอียดต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรทั้งหมดจากการผลิตข้าวจ าแนกตามลักษณะ
การเพาะปลูก ปีการเพาะปลูก 2559/60 (ของการเพาะปลูก 1 ครั้ง)                        
(หน่วย: บาท/ไร่) 

รายการ เกษตรเคมี ปลอดภัย เกษตรอินทรีย ์
 รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ 
ต้นทุนคงที่ท้ังหมด       
  ค่าภาษีที่ดิน 5.00 0.27 5.00 0.21 5.00 0.23 
  ค่าเสื่อมราคา 420.14 22.75 503.75 21.41 359.96 16.54 
ต้นทุนผันแปรทั้งหมด       
ค่าจ้างแรงงาน       
  เตรียมดิน 236.90 12.83 363.99 15.47 258.87 11.90 
  ปลูก 70.00 3.79 100.00 4.25 80.14 3.68 
  ดูแลรักษา 169.34 9.17 136.89 5.82 69.33 3.19 
  เก็บเกี่ยว 320.64 17.36 433.78 18.43 443.97 20.40 
  ค่าขนส่ง 59.08 3.20 67.86 2.88 396.40 18.22 
ค่าวัสดุการเกษตร       
  เมล็ดพันธ์ุข้าว 306.95 16.62 328.38 13.95 309.26 14.21 
  ปุ๋ยเคมี/ปุย๋อินทรีย ์ 219.42 11.88 328.38 13.95 234.32 10.77 
  ยาฆ่าแมลง/น้ าหมักชีวภาพ 39.42 2.13 85.14 3.62 18.69 0.86 
รวมต้นทุนทั้งหมด 1,846.89 100.00 2,353.17 100.00 2,175.94 100.00 
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เมื่อพิจารณาต้นทุนคงที่เฉลี่ยพบว่า ทั้ง 3 รูปแบบมีการลงทุนเริ่มแรกมากที่สุด ได้แก่ จอบ 
ท่อพญานาคและรถไถ(เดินตาม) (22.68% 14.02% และ 21.41%) โดยต้นทุนคงที่ เป็นรายจ่ายส่วน
น้อยของต้นทุนรวมเฉลี่ย (23.02% 16.78% และ 21.62%) มีค่าเช่าที่ดินซึ่งส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของ
ตนเองจึงเสียเพียงค่าภาษีที่ดิน 5 บาท/ไร่ เท่านั้น และเป็นค่าเสื่อมราคาเป็นส่วนมาก (22.75% 
16.54 และ 21.41%) ในส่วนต้นทุนรวมเฉลี่ย พบว่า ข้าวที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์สูงกว่าเกษตรเคมี 
18% แต่น้อยกว่าแบบข้าวปลอดภัย 9% เนื่องจากต้นทุนผันแปรเฉลี่ยของการปลูกข้าวแบบเกษตร
อินทรีย์สูงกว่าเกษตรเคมี ถึง 27.38% ด้วยเหตุผลดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยส่วนใหญ่เป็นค่าเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 443.97 บาทต่อไร่ (20.40%) 2) ค่าขนส่งของเกษตรอินทรีย์สูงกว่าวิธีการปลูกแบบเกษตร
เคมีและแบบข้าวปลอดภัย (ตาราง1) เนื่องจากมีการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์น าข้าวเปลือกไปสีที่
จังหวัดชัยภูมิจึงท าให้ต้นทุนค่าขนส่งสูงมาก (18.22%) ต่างจากเกษตรเคมีและข้าวปลอดภัย (3.20% 
และ 2.88%) ที่ขนส่งไปยังโรงสีภายในพ้ืนที่จึงไม่ต้องเสียค่าขนส่งไปโรงสี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาจากความแตกต่างของต้นทุน พบว่า ค่าวัสดุการเกษตรของการปลูกข้าวแบบปลอดภัยและ
แบบเกษตรเคมีสูงกว่าแบบเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งส่วนใหญ่ท านาแบบนาหว่านอีก
ทั้งเป็นมีการใช้สารเคมีจึงต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวมากกว่าแบบเกษตรอินทรีย์ (อรกช เก็จพิรุฬห์, 2556) 
และยังมีต้นทุนค่าปุ๋ย และสารก าจัดวัชพืช สูงกว่าเกษตรอินทรีย์ เพราะแบบข้าวปลอดภัยและเกษตร
เคมีนั้นมีการใช้ปุ๋ยสูตร/ปุ๋ยยูเรียโดยเฉลี่ยประมาณ 1 กระสอบ/ไร่ ซึ่งมีราคาสูงถึง 600 -750 บาท 
ส่วนเกษตรอินทรีย์ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติที่ผลิตเองในกลุ่มวิสาหกิจภายในชุมชน และจากการไถกลบตอ
ซังและปอเทืองในนาข้าว หรือซื้อมาใช้ประมาณไร่ละ 1 กระสอบ ในราคาเพียง 280-300 บาท ส่วน
สารก าจัดวัชพืช (ตาราง1) ต้นทุนส่วนนี้เป็นรายจ่ายส่วนน้อยของต้นทุนรวมเท่านั้น (2.13% 3.62% 
และ 0.86%) 

 
 3. ผลการศึกษาด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบ
ข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ของต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 รายได้ (Revenue) หมายถึง ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตข้าว ผลตอบแทนมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ต่างๆ ได้แก่ รายได้ทั้งหมด รายได้สุทธิ รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นตัว
เงิน และผลก าไรสุทธิ 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวจ าแนกตามลักษณะการเพาะปลูก 
ปีการเพาะปลูก 2559/60 (ของการเพาะปลูก 1 ครั้ง)   (หน่วย: บาท/ไร่) 
รายการ เกษตรเคมี ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
รายได้จากการผลิตทั้งหมด 3,326.82 3,741.89 11,106.38 
หัก ต้นทุนคงที่ทั้งหมด 425.14 508.75 364.96 
     ต้นทุนผันแปรทั้งหมด 1,421.75 1,844.42 1,810.98 

รวมต้นทุนทั้งหมด 1,846.89 2,353.17 2,175.94 

ผลก าไรสุทธิเฉลี่ย 1,479.93 1,388.72 8,930.44 
 

ผลการศึกษาผลตอบแทน หรือก าไรสุทธิเฉลี่ยตามลักษณะการปลูกข้าวทั้ง 3 รูปแบบ (ตาราง
2) พบว่า การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงกว่าเกษตรเคมี ถึง 503% และข้าว
ปลอดภัย 543% เนื่องจากราคาและผลผลิตที่สูงกว่าเกษตรเคมีและข้าวปลอดภัย เมื่อน ารายได้หัก
จากค่าต้นทุนรวมท าให้การผลิตข้าวแบบเกษตรเคมีมีก าไรสุทธิเฉลี่ย 1,479.93 บาทต่อไร่ แบบ
ปลอดภัยมีก าไรสุทธิเฉลี่ย 1,388.72 บาทต่อไร่ และแบบเกษตรอินทรีย์มีก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงที่สุด
8,930.44 บาทต่อไร่ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผล 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะปลูกผลผลิต 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย คือ หมู่
ที่1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 เกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบเกษตรเคมีในพื้นที่เป้าหมาย จ านวน 5 ราย 
กรณีท่ี 2 เกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัยในพื้นท่ีเป้าหมาย  จ านวน 5 ราย 
กรณีท่ี 3 เกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 5 ราย 
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ที่ผลิตข้าวทั้ง 3 กรณีคือ แบบเกษตรเคมี ข้าวปลอดภัยและ

แบบเกษตรอินทรีย์ใช้วิธีการเพาะปลูก 3 รูปแบบ ได้แก่ นาหว่าน นาด า และนาโยน โดยเกษตรกรที่
ท าการผลิตแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์มีพ้ืนที่ท าการผลิตเฉลี่ย 34.6 
14.8 และ 28.2 ไร่ ตามล าดับ นอกจากนั้นแล้วเกษตรกรทั้ง 3 กรณีมีประสบการณ์การท านามากกว่า 
20 ปีขึ้นไป 
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 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน ได้แก่ ต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผันแปร 
 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรทั้ง 3 กรณี พบว่า ต้นทุนคงที่ที่เกษตรกรจะต้องจ่ายเพ่ือท าการ
ผลิตคือ ค่าภาษีท่ีดินค่าเช่าที่ดิน และยังเป็นผลมาจากเงินลงทุนเริ่มแรกอีกด้วย ในการค านวณต้นทุน
ผลตอบแทนนั้นผู้วิจัยได้ใช้ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์จากเงินลงทุนเริ่มแรกของเกษตรกรทั้ง 3 กรณี 
พบว่า เกษตรกรที่ท าการผลิตแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัยและแบบเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนค่า
เสื่อมราคาเฉลี่ยบาทต่อไร่ต่อปีต่อรอบเฉลี่ย 420.14 503.75 และ 359.96 บาทไร่  

ส าหรับต้นทุนผันแปรนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาค่าแรงในการประกอบกิจกรรมการผลิต เช่น ค่าจ้าง
ในการเตรียมดิน ค่าจ้างปลูก ดูแลรักษา ค่าจ้างเก็บเกี่ยว ค่าจ้างขนส่ง ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนผัน
แปรของเกษตรกรทั้ง 3 กรณีที่ไม่แตกต่างกันนัก ได้แก่ ต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลัก และ
ค่าใช้จ่ายด้านการเตรียมดิน แต่สิ่งที่แตกต่างกันของลักษณะการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี ข้าว
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ คือ ต้นทุนค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลรักษา ต้นทุนด้านค่า
ขนส่งนั้นพบว่า การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนมากที่สุดเนื่องจากจะต้องน าผลผลิตไปสี
ต่างจังหวัดแต่การผลิตแบบเกษตรเคมีและข้าวปลอดภัยมีค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งน้อยกว่าเนื่องจากมี
สถานที่รับซื้อในพ้ืนที่ ในด้านของต้นทุนการดูแลรักษานั้น พบว่า เกษตรกรที่ท าการผลิตแบบเกษตร
เคมีและข้าวปลอดภัยมีต้นทุนด้านการดูแลรักษาสูงกว่าเกษตรกรที่ท าการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ 
นอกจากนั้นต้นทุนผันแปรยังรวมถึงค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีและยาฆ่าแมลง ค่าสารชีว
ภัณฑ์และค่าเชื้อเพลิง พบว่า การผลิตข้าวแบบปลอดภัย มีต้นทุนผันแปรทั้งหมดสูงที่สุด รองลงมาคือ 
การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์และแบบเกษตรเคมี โดยต้นทุนผันแปรค่าวัสดุการเกษตรที่เกษตรทั้ง 
3 รูปแบบการผลิตต้องแบกรับคือ ค่าเมล็ดพันธุ์ รองลงมาได้แก่ ค่าปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยอินทรีย์ และยาฆ่า
แมลง/น้ าหมักชีวภาพ 

เมื่อพิจารณาต้นทุนรวมทั้งหมดพบว่า การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนรวมสูงที่สุด
เฉลี่ยเท่ากับ 2,175.94 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ ข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรเคมี (ตาราง1) จะเห็น
ได้ว่า การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด ซึ่งสาเหตุที่ท าให้
เกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ค่าเก็บเกี่ยวและค่าขนส่ง 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทน 
 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรทั้ง 3 กรณีพบว่า ราคาขายข้าวเปลือกของแต่ละวิธีการผลิตมี
ราคาแตกต่างกัน โดยที่ราคาขายของการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์มีราคาขายสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับการผลิตข้าวแบบเกษตรเคมีและข้าวปลอดภัย ซึ่งการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีราคาขาย
ข้าวเปลือกเท่ากับ 18 บาทต่อกิโลกรัม แต่เมื่อแปรสภาพเป็นข้าวสาร เกษตรกรสามารถขายได้ใน
ราคา 35–50 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อพิจารณาผลก าไรสุทธิเฉลี่ยซึ่งค านวณจากต้นทุนรวมทั้งหมดและ
รายได้รวมที่ได้รับจากการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์สูงกว่าการผลิตข้าวแบบเกษตรเคมีและข้าว
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ปลอดภัย หลังจากหักต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้ว ท าให้การผลิตข้าวแบบเคมีมีก าไร
สุทธิเฉลี่ย 1,479.93 บาทต่อไร่ ข้าวปลอดภัยมีก าไรสุทธิเฉลี่ย 1 ,388.72 บาทต่อไร่ และแบบเกษตร
อินทรีย์มีก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงที่สุด 8,930.44 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวในพ้ืนที่ต่างๆ แม้ว่าจะมีการศึกษามา
อย่างมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ผลการศึกษาก็ยังมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละพ้ืนที่ 
เหตุผลหนึ่งเนื่องมาจากความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ท าให้เครื่องมือเครื่องจักรบางรายการแตกต่าง
กัน และถึงแม้ว่าเครื่องจักรทางการเกษตรบางอย่างจะใช้เหมือนกันแต่ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเริ่มแรกก็
แตกต่างกันจากการตั้งราคาของผู้จ าหน่ายในแต่ละพ้ืนที่ นอกจากค่าใช้จ่ายเริ่มแรกแล้วยังมีอีกปัจจัย
ที่ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ นั่นคือ ลักษณะการถือครองที่ดินท ากิน โดยผู้ที่มี
ที่ดินเป็นของตนเองจะมีค่าใช้จ่าย (ภาษีที่ดิน) น้อยกว่าเกษตรกรที่ต้องเช่าพ้ืนที่ทางการเกษตรมาท า
การผลิตอย่างเห็นได้ชัด อีกหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของเกษตรกรคือต้นทุนการใช้
แรงงานในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตข้าว โดยในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบว่าเกษตรกรใช้แรงงานเกิน
ความจ าเป็นดังที่ปราฏกในการศึกษาของภานุพงศ์ ลานุช ธ ารงค์ เมฆโหรา และรพีพรรณ คันธะวิชัย 
(2559) และจากการศึกษาของนงลักษณ์ จิ๋วจู (2559) ยังชี้ชัดไปอีกว่าต้นทุนที่แตกต่างกันของ
เกษตรกรในการท าการผลิตข้าวนั้น พันธุ์ข้าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ต้นทุนของการผลิตแตกต่างกัน
ด้วย การศึกษาของยศนนท์ ศรีวิจารย์ อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ และกิตติ ศรีสะอาด (2559) ยังท าให้
ผู้วิจัยทราบว่าลักษณะการเพาะปลูกข้าวส่งผลโดยตรงกับต้นทุนและผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นกับ
เกษตรกรอีกด้วย โดยการศึกษาดังกล่าวกล่าวไว้ว่า เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนที่เกิดจากวิธีการปลูก
ข้าว 3 วิธีการ คือ นาหยอด นาด า และนาหว่าน ผลผลิตที่เกิดจากการผลิตนาหยอดมีผลตอบแทนสูง
ที่สุด รองลงมาคือ นาด า และนาหว่าน ตามล าดับ อีกหนึ่งการศึกษาที่ชี้ให้เห็นความแตกต่างของ
ต้นทุนผลตอบแทนจากการปลูกข้าวคือ การใช้สารเคมีและสารชีวภาพ คือการศึกษาของวันธะนา 
สานุสินธิ์ และคณะ (2553) ซึ่งท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบของการปลูก
ข้าวโดยใช้สารเคมีและสารชีวภาพ พบว่า เกษตรกรที่ท าการผลิตแบบใช้สารชีวภาพให้ผลตอบแทนสูง
กว่าแบบสารเคมีเท่ากับ 540 บาทต่อไร่ การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่าง
การปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมีนั้น ทั้งการศึกษาของ ชาลิสา สุวรรณกิจและกนกเนตร 
เปรมปรี (2559) อรกช เก็จพิรุฬห์ (2554) และศิรประภา ธงชัยสุริยา (2558) ผลการศึกษาพบว่า 
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการปลูกข้าวแบบ
เกษตรเคมี แต่จะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ ประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น อีก
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวแบบอินทรีย์สูงกว่าการปลูกข้าวแบบอ่ืนๆ ก็คือ ราคา
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ขายผลผลิตเกษตรแบบอินทรีย์มีราคาสูงกว่าข้าวแบบเคมีมาก ท าให้ก าไรสุทธิเฉลี่ยจากการท าการ
ผลิตทั้ง 2 รูปแบบแตกต่างกันนั้นเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. เกษตรกรที่ผลิตข้าวแบบเคมีมีความเคยชินกับการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตข้าว 
เนื่องจากมีประสบการณ์ในการผลิตรูปแบบดังกล่าวมาเป็นเวลานาน และมีความกั งวลว่า หากตน
เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตนั้นจะท าให้เกิดปัญหาวัชพืชหรือผลผลิตไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้ ซึ่งจะส่งผล
ให้รายได้ของตนเองลดลงและท าให้ตนเองไม่สามารถที่จะช าระหนี้ได้ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงควร
ให้ค าแนะน าและส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพรวมถึง
ส่งเสริมความรู้ทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย 
 2. หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ควรมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรที่ท าการผลิตแบบเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรจะได้เห็นความแตกต่างทางด้าน
สุขภาพระหว่างกลุ่มเกษตรกรที่ท าการผลิตทั้ง 2 รูปแบบ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ผู้ศึกษาควรศึกษาต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น ปัญหาดินเสื่อมหรือหน้าดินถูกท าลาย  
2. ผู้ศึกษาควรศึกษาต้นทุนทางด้านสุขภาพของเกษตรกรที่ท าการผลิตทั้งแบบเกษตรเคมีและเกษตร
อินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรมีความม่ันใจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตมากข้ึน 
3. ผู้วิจัยควรแบ่งแยกต้นทุนที่เกิดจากการถือครองที่ดินให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น เกษตรกรที่มีที่ดิน
เป็นของตนเอง เกษตรกที่เช่าที่ดิน นอกจากนั้น ควรแบ่งตามลักษณะการท าการผลิตของเกษตรกร
ด้วย เช่น นาด า นาโยน นาหว่าน เป็นต้น 
4. ผู้วิจัยควรท าการศึกษาเก่ียวกับความต้องการข้าวอินทรีย์ในตลาดเพิ่มเติมด้วย เพ่ือเป็นการกระจาย
สินค้าอินทรีย์ออกสู่ตลาดมากยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบ
เกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา: ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จากความร่วมมือของผู้น าชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต าบลหนองหลวง 
โดยเฉพาะคุณวิเชียร บดีรัฐ ประธานกลุ่มท าปุ๋ยหมักชีวภาพต าบลหนองหลวงที่ให้การดูแลทั้งในเรื่อง
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ของสถานที่ ความรู้ในเรื่องของการท านาตั้งอดีตจนถึงปัจจุบันแก่นักศึกษาผู้ช่วยทีมวิจัย ตลอดถึง
แนวคิดและมุมมองในการท าการตลาดด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผู้วิจัยต้องขอบพระคุณผู้น าชุมชน 
และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต าบลหนองหลวงทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและให้การ
ต้อนรับในการลงพ้ืนที่ในต าบลหนองหลวง ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้เป็นแหล่งทุน
ในการท าวิจัยชิ้นนี้จนรายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติพันธกิจด้านการผลิตนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติพันธกิจด้านการ

ผลิตนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ซึ่งมีการด าเนินการวิจัยใน 3 มิติ คือ มิติประสิทธิภาพ 

มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความพึงพอใจ

ในกระบวนการการให้บริการทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี 

ภาคปกติ ที่ศึกษาในปีงบประมาณ 2558 2) การศึกษาความสัมพันธ์ของต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณ

ผลผลิตเมื่อเทียบกับจุดคุ้มทุน และอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อต้นทุนกับความคุ้มค่าในการใช้

งบประมาณในการปฏิบัติพันธกิจด้านการผลิตนักศึกษา โดยใช้ข้อมูลจาก ต ารา เอกสาร บทความ 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) การสนทนากลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต จ านวน 10 คน ในประเด็นผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบทางด้านการศึกษาที่

ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ 

ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ ในประเด็นความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการศึกษาของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการศึกษาของเจ้าหน้าที่โดยรวม อยู่ในระดับ

มาก และมีความพึงพอใจในการให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนมากที่สุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืน ๆ ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการด าเนินการสอนของ

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า มีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการสอนของ
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คณาจารย์โดยรวม อยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจในการใช้เทคนิคการสอนและกระตุ้นให้เกิด

การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืน ๆ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต พบว่า มีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกใน

การศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจในกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาที่มหาวิทยาลัย

จัดให้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืน ๆ ข้อมูลความคิดเห็นด้านประสิทธิผล ในประเด็นความ

พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึง

พอใจต่อการการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยรวม อยู่ในระดับมาก  และมีความพึงพอใจในการน า

ความรู้ที่เรียนไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้ดีขึ้นมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้อ

อ่ืน ๆ 

การศึกษาข้อมูลจากการค านวณต้นทุนต่อหน่วย โดยใช้สูตรการค านวณต้นทุนรวมต่อจ านวน

นักศึกษาทั้งหมด พบว่า ต้นทุนเฉลี่ย/คน/ปี ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการผลิตบัณฑิต เท่ากับ 35,370.65 

บาท และการค านวณต้นทุนต่อหน่วย โดยใช้สูตรการค านวณต้นทุนรวมต่อจ านวนนักศึกษาที่มีเวลา

เรียนเต็มเวลา พบว่า ต้นทุนเฉลี่ย/คน/ปี ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการผลิตบัณฑิต เท่ากับ 38,459.70 

บาท การค านวณปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน พบว่า ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 2,701.84 

คน และการค านวณอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อต้นทุน พบว่า อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อ

ต้นทุน เท่ากับ 1.91 เท่า ซึ่งแสดงว่าการลงทุนในการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความคุ้มค่า 

การศึกษาข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ในประเด็นผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ

ทางด้านการศึกษาท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ 

ได้แก่ ประเด็นผลกระทบของการศึกษาต่อเศรษฐกิจของประเทศ พบว่า เศรษฐกิจกับการศึกษาต่างมี

ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน และเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อกันทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ประเด็นผลกระทบของการศึกษาต่อสังคมของประเทศ พบว่า การศึกษาเป็น

กระบวนการทางสังคม การจัดการศึกษาต้องจัดให้สอดคล้องกับโครงสร้างของสังคม ปัญหาอย่างหนึ่ง

คือ พ้ืนที่ในประเทศได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษาอย่างไม่เท่าเทียมกัน การเชื่อมของระบบ

การศึกษาไม่ทัว่ถึง อีกทั้งในเรื่องคุณภาพของแรงงานไทยยังมีทักษะฝีมือขั้นกลางถึงต่ า และท างานใน

สถานประกอบการที่ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการผลิตที่ยังไม่ก้าวหน้า นอกจากนี้แรงงานยังมีเงินเดือน



 
 921 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 
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ให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น 

ค าส าคัญ: การประเมินความคุ้มค่า  การผลิตนักศึกษา 

 

Abstract 

This paper approaches for evaluation of value of the production of university 

students by Phuket Rajabhat University. The objective is to measure the value of 

student producing which used 3D research of efficiency, effectiveness and 

affectation. Tools in this research, consist of 1) questionnaire level of satisfaction of 

student learning of fiscal year (2558) 2) The values in the formula that study of the 

unit cost, yield compared to breakeven and the ratio between cost and value return 

by using information from texts, documents, editorial, theory and related research 3) 

10 professionals of Phuket Rajabhat University are brainstorming about impact both 

positive and negative aspects of education that affect the country's economy and 

society. 

The information from the questionnaires, most of answerers are very satisfied 

with the education services staff of Phuket Rajabhat University and satisfaction in 

giving advice and answering questions, most clearly when compared with other 

topics. Most of answerers are very satisfied with professionals of Phuket Rajabhat 

University and satisfaction in using the techniques taught and encouraged to learn at 

a very reasonable compared with other topics. Most of answerers are very satisfied 

key Learning and facilities in education of Phuket Rajabhat University and satisfaction 

in activities that university supported and provided. The data on effectiveness, most 

of answerers are very satisfied to bring the learning knowledge to use and satisfaction 

to use their learning knowledge to development country's economic and society to 

be bettered. 
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The study of the representation of the formula to calculate the unit cost by 

using the formula for calculating the total cost per all students that the university 

used for student productive is 35,370.65 baht of average cost/person/year. The unit 

cost calculation by formula of calculating the total cost per full-time student which 

the university used average cost/person/year is 38,459.70 baht. The yield calculation 

at break-even point is 2,701.84. The ratio between yield and cost is 1.91 which shows 

that the investment in the production of university students is worth. 

The research of brainstorming data about impact both positive and negative 

of education aspect that affect the country's economy and society, the summary are 

as the following. The impact of the education to the country’s economy is 

correlated, cause and affect each other and influences both directly and indirectly 

effects. Education must be aligned with the social structure. One problem is. 

Domestic areas have been developed in an unequal way. The connection of the 

education system is not thorough. In terms of the quality of Thai workers, they also 

have skills in the middle to low level. And work in manufacturing facilities that have 

not yet developed. In addition, workers have low and middle income wages and 

salaries. Education is importance to develop and upgrade the workforce to higher 

potential.  

Keywords: evaluation of value, producing students 

 

บทน า 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า ให้มหาวิทยาลัยเป็น

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิด

ชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวง

ชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน 

วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547. 2548: 

1-32) 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 

ในพันธกิจด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตามการที่มหาวิทยาลัยจะ

สามารถด าเนินพันธกิจด้านต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น 

มหาวิทยาลัยจะต้องมีเงินทุนหรือรายได้ที่เพียงพอ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดี  ปัจจุบันการ

บทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการบริหารบุคคล 

การบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยากรอ่ืน และงานด้านวิชาการ จากเดิมที่เน้นการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ข้อบังค ับ เป ็นการให้ความส าค ัญกับภาระรับผิดชอบต่อผลงาน 

(Performance Based Accountability) มากขึ้น โดยมุ่งประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 

(Outcome) จากการบริหารงานที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปอย่างประหยัด (Economy) เกิดความคุ้มค่าของ

เงิน (Value for Money) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

การประเมินความคุ้มค่า จะมีประโยชน์ในการบริหารงานและการประเมินผลของการใช้

ทรัพยากรที่แท้จริง โดยผู้บริหารสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารต้นทุน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติพันธกิจ  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีการด าเนินงานเพ่ือผลิตนักศึกษา ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์

ความรู้ ผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ผลิตผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาระบบ

ระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  ซึ่งจากโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการ แบ่งออกเป็น คณะ ส านัก สถาบันและศูนย์ ตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับ

พันธกิจตามกฎกระทรวง ดังนั้นแต่ละคณะ ส านัก สถาบันและศูนย์ จึงมีการปฏิบัติงานที่มีกิจกรรม

เฉพาะเพ่ือให้เกิดผลผลิตที่แตกต่างกันไปตามภารกิจหน้าที่ 

ส าหรับการวิเคราะห์ครั้งนี้ เป็นการประเมินความคุ้มค่าการใช้งบประมาณในการปฏิบัติพันธ

กิจด้านการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งการประเมินความคุ้มค่านี้จะให้ความส าคัญ

กับประเด็นการท างานใน 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับมิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติพันธกิจด้านการผลิตนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

ภูเก็ต 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติพันธกิจด้านการผลิตนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้วิจัยมีการด าเนินการวิจัยใน 3 มิติ และด าเนินการวิจัย ดังนี้ ด้าน

ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความพึงพอใจในกระบวนการการให้บริการทางด้านการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการให้บริการด้านการศึกษาของเจ้าหน้าที่, ด้าน

การด าเนินการสอนของคณาจารย์ และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวก ต่อ

ระดับความพึงพอใจในการได้รับบริการทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสัมพันธ์กับความคุ้มค่า

ในการใช้งบประมาณในการปฏิบัติพันธกิจด้านการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยใช้

ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มี

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จ านวน 9,400 คน กลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้จากสูตรจ านวน

ประชากรคือ 384 คน เพ่ือความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 500 

คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability) และใช้วิธีการสุ่มโดย

ก าหนดสัดส่วน (Quota sampling) ตามจ านวนของนักศึกษาในแต่ละคณะ นอกจากนี้ยัง

ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของต้นทุนต่อหน่วยกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณในการปฏิบัติพันธ

กิจด้านการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และความสัมพันธ์ของปริมาณผลผลิตเมื่อ

เทียบกับจุดคุ้มทุนกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณในการปฏิบัติพันธกิจด้านการผลิตนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยใช้ข้อมูลจาก ต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ด้านประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงการน าความรู้ที่ได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไปใช้

ประโยชน์ ต่อระดับความพึงพอใจในการได้รับบริการทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสัมพันธ์

กับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณในการปฏิบัติพันธกิจด้านการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏภูเก็ต โดยใช้ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน นอกจากนี้ยังท าการศึกษา

ความสัมพันธ์ของ Benefit - Cost Ratio กับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณในการปฏิบัติพันธกิจ
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ด้านการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยใช้ข้อมูลจาก ต ารา เอกสาร บทความ 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านผลกระทบ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้าน

ลบในเรื่องของการศึกษาที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใช้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) ซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ านวน 10 คน ประกอบด้วยอาจารย์

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน, อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ 1 คน, อาจารย์จากคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 คน อาจารย์จากคณะจากเทคโนโลยีการเกษตร 1 คน, อาจารย์จาก

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ 1 คน และอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ 5 คน ซึ่งคัดเลือกจาก

ความสมัครใจและความสะดวกในเรื่องเวลาของอาจารย์ที่สะดวกตรงกัน โดยเป็นตัวแทนของอาจารย์

ในทุกคณะของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยคณะละ 1 คน สนทนาในประเด็นผลกระทบทั้งทางด้านบวก

และด้านลบทางด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ และน าข้อมูลจาก

การสนทนามาอภิปรายผล ในรูปแบบการพรรณนาถึงผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติพันธกิจ ทั้งที่

คาดหมายหรือตั้งใจ และไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติพันธกิจ ที่อาจ

กระทบต่อการพัฒนาในมิติอื่น  ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ การวิเคราะห์

ผลกระทบ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ 

ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ความถี่

และร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ และใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบริการทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏภูเก็ตและการน าความรู้จากการศึกษาไปใช้ 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีสัดส่วนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน คือ เพศชาย จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.6 และเพศชาย จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 21 – 23 ปี จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 18 – 20 ปี 
จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ช่วงอายุ 24 – 26 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และ
อายุมากกว่า 26 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ระดับชั้นปีการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
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ใหญ่อยู่ในระดับชั้นปี 3 จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมา คือ ระดับชั้นปี 2 จ านวน 
184 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 และระดับชั้นปี 4 จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 คณะที่ศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 
รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์  จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 28 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และวิทยาลัย
ท่องเที่ยวนานาชาติ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นในประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการการให้บริการ
ทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ง 3 ด้าน สามารถ
อธิบายได้ ดังนี้ 

1) ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการศึกษาของเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
การศึกษาของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยรวม อยู่ ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 
3.69 และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ 
ได้แก่ การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 รองลงมา คือ การ
ให้บริการที่ตรงกับความต้องการ/ปัญหาของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ให้บริการด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ตามล าดับ 

2) ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการด าเนินการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการสอนของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.80 และเมื่อพิจารณาใน
แต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ การใช้เทคนิคการสอน
และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 รองลงมา คือ อาจารย์มีความรู้
ในวิชาการหลาย ๆ ด้าน และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในวิชาสอนได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ใช้ต ารา
หรือเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัยประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 มี
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  ให้ค าแนะน าและส่งเสริมการออกฝึก
ปฏิบัติงานจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 แจ้งเค้าโครงรายวิชาให้ทราบและได้อธิบายวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 อธิบายตรงประเด็น มีการยกตัวอย่างประกอบได้อย่า งชัดเจน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และใช้สื่อ,โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 
ตามล าดับ 
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3) ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึง
พอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ตโดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.58 และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ กิจกรรมส่ง เสริมการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 รองลงมา คือ ความทันสมัยของอุปกรณ์การเรียนการสอน 
มีค่า เฉลี่ย เท่ากับ 3.66 ระบบเทคโนโลยี เ พ่ือการศึกษาที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.64 
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.64  การส่งเสริม
การศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.61 จ านวนและความหลากหลายของหนังสือในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ระบบการรายงาน
ผลการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนต่อจ านวนนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57 ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ความพร้อมของ
ห้องเรียน/ห้องบรรยาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 การให้บริการของห้องสมุด บรรยาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.51 ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา, ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 และความพร้อมของระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นในประเด็นการให้บริการทางด้านกา รศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาในการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.85 และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ การน าความรู้ที่เรียนไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศให้ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมา คือ การน าความรู้ที่เรียนไปประกอบ
อาชีพได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 การน าความรู้ที่เรียนไปก่อให้เกิดรายได้ดูแลครอบครัวได้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85 การน าความรู้ที่เรียนไปพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้นได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และการน า
ความรู้ที่เรียนไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย, ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน และอัตราส่วนระหว่าง
ผลตอบแทนต่อต้นทุน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) การค านวณต้นทุนต่อหน่วย โดยใช้สูตรการค านวณต้นทุนรวมต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
โดยในส่วนของต้นทุนรวม ประกอบด้วยต้นทุนทางตรง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานที่มาจากเงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) จ านวน 279,615,984.33 บาท และต้นทุน
ทางอ้อม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกัน (ค่าใช้จ่ายงบกลาง) และค่าใช้จ่ายในการ
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ด าเนินงานที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 52,868,159.93 บาท ต่อจ านวนนักศึกษา 9,400 คน 
พบว่า ต้นทุนเฉลี่ย/คน/ปี ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการผลิตบัณฑิต เท่ากับ 35,370.65 บาท  และการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วย โดยใช้สูตรการค านวณต้นทุนรวมต่อจ านวนนักศึกษาที่มีเวลาเรียนเต็มเวลา  
โดยก าหนดว่าต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 18 หน่วยกิตต่อภาคเรียน 
หรือ 36 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา จ านวน 8,645 คน พบว่า ต้นทุนเฉลี่ย/คน/ปี ที่มหาวิทยาลัยใช้
ในการผลิตบัณฑิต เท่ากับ 38,459.70 บาท 

2) การค านวณปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน โดยการแทนค่าลงในสูตรการค านวณ ที่ต้นทุน
คงท่ีเท่ากับ 122,166,457.90 บาท ราคาเท่ากับ 67,590.23 บาท และต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 22,374.22 
บาท จะได้ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 2,701.84 คน ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จ านวน 9,400 คน แสดงว่า
มหาวิทยาลัยมีจ านวนผลผลิตมากกว่าปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน 

3) การค านวณอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อต้นทุน โดยการแทนค่าลงในสูตรการค านวณ 
ที่รายรับรวม เท่ากับ 635,348,147.06 บาท ต่อต้นทุนรวม เท่ากับ 332,484,144.26 บาท ได้
อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 1.91 เท่า  ซึ่งหากการลงทุนของโครงการมี
ผลตอบแทนเท่ากับต้นทุนรวม มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าการลงทุนของโครงการมีความคุ้มค่า 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ประเด็นผลกระทบของการศึกษาต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

1) การศึกษามีผลต่อการพัฒนาและการสร้างทุนทางสังคม เป็นการสร้างความมั่นคง และ
ความเท่าเทียมกันทางด้านสถานะและรายได้ เนื่องจากแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยการผลิตที่ใช้
ร่วมกับทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือผลิตสินค้าบริการสนองตอบความต้องการของมนุษย์ ถ้าประชากรใน
ประเทศได้รับการศึกษาท่ีดีก็จะท าให้ประชากรมีสถานะและรายได้ที่ดีข้ึน การศึกษาจึงมีผลโดยตรงต่อ
การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 

2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เนื่องจากการจ้างงานมีการ
ก าหนดลักษณะของแรงงานที่ต้องการ ในระบบเศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ การ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ธุรกิจข้ามชาติเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น 
สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกมากขึ้น 
ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และความช านาญที่แท้จริง จะท าให้ระบบ
เศรษฐกิจมีศักยภาพมากข้ึนด้วย 

3) การจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จะท าให้
ประชาชนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะความช านาญ จะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้ประสบความส าเร็จได้ 
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4) ระบบเศรษฐกิจที่ดี มีความสมบูรณ์มั่นคง จะมีอิทธิพลต่อการเกื้อหนุนระบบการศึกษา
อย่างมาก เช่น ออกมาในรูปอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์การศึกษา จ านวนครูอาจารย์ เงินเดือน รวมถึง
อุดมการณ์ของครูอาจารย์ด้วย 

5) ถ้าระดับเศรษฐกิจของบุคคลและครอบครัวดี บุคคลจะสามารถได้รับการศึกษาในระดับ
และประเภทที่ตนเองต้องการได้มาก 

6) การศึกษาท าให้เกิดผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาวิถีทางใน
การท ามาหากินของตนในสังคมให้ดีขึ้น  

7) เศรษฐกิจกับการศึกษามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อ
กันทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นหากประเทศไทย และหน่วยงานทางการศึกษาต้องการพัฒนา
การศึกษาของชาติให้คนไทยมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข จ าเป็นต้องพัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ประเด็นผลกระทบของการศึกษาต่อสังคมของ
ประเทศ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

1) ปัจจัยทางสังคม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา ลักษณะของสังคมจะเป็น
ตัวก าหนดรูปแบบของการศึกษา ถ้าจ านวนประชากรของสังคมมีผู้อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนมาก รัฐก็
จ าเป็นจะต้องจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะท า
ได ้

2) พ้ืนที่ในประเทศได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษาอย่างไม่เท่าเทียมกัน การเชื่อมของ
ระบบการศึกษาไม่ทั่วถึง มีการกระจายอ านาจไปยังท้องถิ่นน้อยเกินไปและไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน นโยบายของรัฐไม่ให้ความส าคัญกับกับการสร้างความเสมอภาคของ
ประชาชนที่จะจัดสรรทรัพยากรให้ทั่วถึง โดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเหลื่อมล้ ากัน ท า
ให้กลายปัญหาความไม่ยุติธรรม 

3) ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท ลักษณะของชนกลุ่มน้อย ความแตกต่าง
ของชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคม ความแตกต่างของความเชื่อ และค่านิยม มีผลกระทบต่อการ
จัดรูปแบบการศึกษา 

4) คุณภาพของแรงงานไทยยังมีทักษะฝีมือขั้นกลางถึงต่ า และท างานในสถานประกอบการที่
ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการผลิตที่ยังไม่ก้าวหน้า นอกจากนี้แรงงานยังมีเงินเดือนและสวัสดิการ
ระดับกลางถึงต่ า เนื่องจากยังมีการใช้รูปแบบการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐาน การไปท างานต่างประเทศ
มีความจ ากัดในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและกฎหมายคุ้มครองแรงงานก่อนไปท างาน 
การศึกษาจึงมีความจ าเป็นในการช่วยพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น 
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สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยในด้านการศึกษาข้อมูลส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 21 – 23 ปี ศึกษาในระดับชั้นปี 3 คณะวิทยาการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล
ความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ พบว่าในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้าน
การศึกษาของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้านการศึกษาของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยรวม อยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการให้ค าแนะน าและตอบข้อ
ซักถามอย่างชัดเจนมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืน ๆ ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการด าเนินการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความพึงพอใจต่อการด าเนินการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้เทคนิคการ
สอนและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืน ๆ ใน
ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัย
สนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืน ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล
ความคิดเห็นด้านประสิทธิผล ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
โดยรวม อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
การน าความรู้ที่เรียนไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้ดีขึ้นมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
หัวข้ออ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของความพึงพอใจ ที่ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ
ของผู้รับบริการ หรือผู้รับประโยชน์จากการปฏิบัติพันธกิจนั้น ๆ หากเน้นการวัดผลประโยชน์ที่
กลุ่มเป้าหมายได้รับ จึงจะถือว่าเป็นการวัดผลลัพธ์ (Outcome) ในระดับประสิทธิผล แต่ถ้าเน้นการ
วัดการให้บริการในกระบวนการ (process) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จะถือว่าเป็นการวัดผลผลิต 
(Output) ในระดับประสิทธิภาพ (สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ การปฏิบัติภารกิจของ
ภาครัฐ. คู่มือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ. 2551: 4) 

การศึกษาข้อมูลจากการค านวณต้นทุนต่อหน่วย โดยใช้สูตรการค านวณต้นทุนรวมต่อจ านวน

นักศึกษาทั้งหมด พบว่า ต้นทุนเฉลี่ย/คน/ปี ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการผลิตบัณฑิต เท่ากับ 35,370.65 
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บาท และการค านวณต้นทุนต่อหน่วย โดยใช้สูตรการค านวณต้นทุนรวมต่อจ านวนนักศึกษาที่มีเวลา

เรียนเต็มเวลา พบว่า ต้นทุนเฉลี่ย/คน/ปี ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการผลิตบัณฑิต เท่ากับ 38,459.70 

บาท การค านวณปริมาณผลผลิตเปรียบเทียบกับจุดคุ้มทุน แสดงถึงจุดที่รายรับรวมเท่ากับต้นทุนรวม 

หรือ มีก าไรเท่ากับศูนย์ ณ ปริมาณผลผลิตระดับหนึ่ง จากการแทนค่าลงในสูตรการค านวณ พบว่า 

ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 2,701.84 คน  ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จ านวน 9,400 คน แสดงว่า

มหาวิทยาลัยมีจ านวนผลผลิตมากกว่าปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน การค านวณอัตราส่วนระหว่าง

ผลตอบแทนต่อต้นทุน ซึ่งหากอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่า การ

ลงทุนของโครงการมีผลตอบแทนเท่ากับต้นทุนรวม หากมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าการลงทุนของ

โครงการมีความคุ้มค่า และหากมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าการลงทุนของโครงการไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน 

โดยการแทนค่าลงในสูตรการค านวณ พบว่า อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 1.91 

เท่า แสดงว่าการลงทุนในการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความคุ้มค่า 

ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ประเด็นผลกระทบของการศึกษาต่อเศรษฐกิจของประเทศ พบว่า 

การศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เนื่องจากแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง

ของปัจจัยการผลิตที่ใช้ร่วมกับทรัพยากรอ่ืนๆ และการที่รัฐมีการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่าง

ทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จะท าให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะความช านาญ 

และเป็นพลเมืองดีที่ มีความรับผิดชอบ จะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจให้ประสบ

ความส าเร็จได้ ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่ารัฐจะสามารถลงทุนทางการศึกษาได้มาก

น้อยเพียงใด อีกทั้งเศรษฐกิจของบุคคลและครอบครัวก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า บุคคลจะสามารถได้รับ

การศึกษาในระดับและประเภทที่ตนเองต้องการได้มากน้อยเพียงใดเช่นกัน ดังนั้นเศรษฐกิจกับ

การศึกษาต่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน และเป็นความสัมพันธ์ที่มี

อิทธิพลต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นหากประเทศไทย และหน่วยงานทางการศึกษาต้องการ

พัฒนาการศึกษาของชาติให้คนไทยมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข จ าเป็นต้องพัฒนา

เศรษฐกิจควบคู่กับการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน และประเด็นผลกระทบของการศึกษาต่อสังคมของ

ประเทศ พบว่า การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคม การจัดการศึกษาต้องจัดให้สอดคล้องกับ

โครงสร้างของสังคม ปัจจุบันสังคมไทยก าลังมีการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของสังคมจึงเป็นตัวก าหนด

รูปแบบของการศึกษา รัฐจ าเป็นจะต้องจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
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ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ปัญหาอย่างหนึ่งคือ พ้ืนที่ในประเทศได้รับการพัฒนาทางด้าน

การศึกษาอย่างไม่เท่าเทียมกัน การเชื่อมของระบบการศึกษาไม่ทั่วถึง นโยบายของรัฐยังไ ม่ได้ให้

ความส าคัญกับกับการสร้างความเสมอภาคของประชาชนที่จะจัดสรรทรัพยากรให้ทั่วถึง โดยเฉพาะ

เรื่องการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเหลื่อมล้ ากัน กลายปัญหาความไม่ยุติธรรม ความแตกต่างระหว่าง

สังคมเมืองกับสังคมชนบท ลักษณะของชนกลุ่มน้อย ความแตกต่างของชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลใน

สังคม ความแตกต่างของความเชื่อ และค่านิยม จึงมีผลกระทบต่อการจัดรูปแบบการศึกษา หากสังคม

ใดประชาชนมีความหย่อนยานในด้านระเบียบวินัย ไร้คุณธรรมมากขึ้น การจัดการศึกษาก็จะต้อง

พยายามหาทางท าให้สมาชิกของสังคมนั้นเป็นผู้มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัยให้ได้ อีกทั้ง ในเรื่อง

คุณภาพของแรงงานไทยยังมีทักษะฝีมือขั้นกลางถึงต่ า และท างานในสถานประกอบการที่ใช้เครื่องมือ

เทคโนโลยีการผลิตที่ยังไม่ก้าวหน้า เนื่องจากอุตสาหกรรมในไทยเป็นการลงทุนจากกลุ่มทุนข้ามชาติ 

ผลิตเพ่ือส่งออก แต่ทุนของไทยยังไม่ได้พัฒนาสร้างสรรค์เครื่องมือการผลิตของแรงงานไทยให้

ทันสมัย  นอกจากนี้แรงงานยังมีเงินเดือนและสวัสดิการระดับกลางถึงต่ า เนื่องจากยังมีการใช้รูปแบบ

การจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐาน มีกระแสการเคลื่อนย้ายของแรงงานเพ่ือแสวงหารายได้ที่สูงกว่า เช่น ไป

ท างานต่างประเทศ แต่มีความจ ากัดในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและกฎหมายคุ้มครอง

แรงงานก่อนไปท างาน และในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็อาจมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือ

ซึ่งประเทศไทยอาจเสียเปรียบได้ การศึกษาจึงมีความจ าเป็นในการช่วยพัฒนาและยกระดับฝีมือ

แรงงานให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของผลกระทบ ที่ว่าผลกระทบ หมายถึง ผล

อันสืบเนื่องจากการปฏิบัติพันธกิจ ทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจ และไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่าง

และภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอื่น  หรือการปฏิบัติพันธกิจของ

หน่วยงานอ่ืน ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอื่น ทั้งในและนอกพื้นที่ การวิเคราะห์ผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามพันธกิจ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง

ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยัง

ต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้ด าเนินงานตามพันธกิจภาครัฐด้วย (สถาบันพัฒนานโยบาย

และการจัดการ การปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ. คู่มือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ

ภาครัฐ. 2551: 6) 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

1) ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการศึกษาของเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยอาจมีการอบรมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้

พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการ เพ่ือได้ท าการปรึกษาและหาแนวทางแก้ไข และ

แนะน าผู้รับบริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

2) ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการด าเนินการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเทคนิคการสอนใหม่ ๆ 

ระหว่างอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาภายนอก เพ่ือจะได้มีวิธีการ

เรียนการสอนแบบใหม่ ๆ กระตุ้นให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  

3) ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยอาจจัดกิจกรรมส่งเสริมให้

นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมมากข้ึน จะท าให้นักศึกษาเห็น

ว่าสิ่งที่เรียนมาสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมได้จริง ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์

ในการที่จะออกไปประกอบวิชาชีพต่อไป  

4) ประเดน็ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยอาจ

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่เรียนมาใช้ในสถานประกอบการจริง เพ่ือให้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ในการท างาน และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือช่วยยกระดับสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศให้ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป ควรมีการศึกษาในรายละเอียดของการใช้งบประมาณที่

ลงทุนในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนักศึกษาในแต่ละด้าน เพ่ือท าให้ทราบว่าการลงทุนในปัจจัยนั้น 

ๆ มีความพอเพียงหรือเกินความจ าเป็นหรือไม่ และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกับปีก่อนหน้า

หรือปีฐาน เพ่ือท าให้ทราบว่าการลงทุนในปีนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าปีก่อนหน้าหรือปีฐาน และการ

ลงทุนนั้นก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ 
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินความคุ้มค่าในพันธกิจด้านการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ตครั้งนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะได้ใช้เป็นแนวทาง

ในการประเมินความคุ้มค่าในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านอื่น ๆ และปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้

มีความคุ้มค่าและเหมาะสมยิ่งขึ้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณกองแผนและนโยบาย และฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ใน

การช่วยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ขอขอบพระคุณ ผศ.

ดร.หิรัญ ประสารการ ผศ.นพดล จันระวัง และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ตที่ช่วยให้

ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางการท าวิจัยและให้เกียรติมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่ม และ

ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ให้การสนับสนุน ให้ค าแนะน า 

เอ้ืออ านวยความสะดวก และให้โอกาสผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามเจตนารมณ์ทุกประการ 
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รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน  
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

Participatory Communication Model for Sustainable Development 
Creative Tourism,Khao Kho District, Phetchabu Provine 

พิมพ์วดี สีที*  พูนสุข ภระมรทัต  อัจฉรา ศรีพันธ์ 
สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
*E-Mail : phim1980@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจัยนี้เป็นวิจัย เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักท้ังหมด 18 คน  
 ผลการวิจัยพบว่าปัญหาของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3 ด้าน คือ1. ปัญหาด้าน
การสื่อสาร ได้แก่ 1) การสื่อสารไม่ท่ัวถึง 2) การสื่อสารไม่มีความหลากหลาย 3) การสื่อสารไม่มีความ
ต่อเนื่อง 2. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 3. ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การขาดความรู้ในด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
ท้องถิ่น  

จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้สร้างรูปแบบหรือโมเดล ที่มีชื่อว่า (PCC Model) หรือ 
Participatory Communication for Creative Tourism Model ซึ่งประกอบไปด้วยประกอบไป
ด้วย 4 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. P-Participatory คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพ่ือช่วยกัน
แก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่น โดยมีวิธีการก าหนดผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง มาร่วม
ปรึกษาหารือ ร่วมวิเคราะห์ หาแนวทาง ผ่านการเปิดพ้ืนที่เสรีทางความคิด เพ่ือการแก้ไขปัญหาการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่น 2. C-Communication การน าการสื่อสารที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น
มาเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารภายในชุมชน โดยมีการวางแผนในการใช้รูปแบบทางการ
สื่อสารต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา อุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม  3. C-Creative Tourism การน าเอาหลักความรู้ตามองค์ประกอบของแนวคิดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาเป็นหลักในการจัดโครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอ าเภอเขาค้อ 4. โครงการอบรม คือ การอบรมความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่น อ าเภอเขาค้อ  
ค าส าคัญ  :  การสื่อสาร  การมีส่วนร่วม  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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Abstract 
 This research has purpose of This study tried to create the Participatory 
Communication Model for Sustainable Development Creative Tourism, Khao Kho 
District, Phetchabun Province. This research was the Qualitative research. Tools of 
this research was  in-depth interview from the all 18 main contributors in Khao Kho 
area. 

research results was Problem of the creative tourism development in Khao 
Kho District 1. Communication barriers: 1) Inadequate communication 2) No 
communication 3) No communication   2. Obstacles to participatory development 
include the lack of cooperation from government agencies or related agencies. 3. 
Tourism barriers include the lack of knowledge of local creative tourism.  

From The above problems researchers have created a model or model called 
(PPC Model) or Participatory Communication for Creative Tourism Model. The 
researcher uses the concept of communication for the development of participatory 
communication concepts. Creative Tourism In the design of the model consists of 4 
elements as follows: 1. P–Participatory means, participation of people in the 
community to solve the problem of local creative tourism. There were ways to 
determine who was involved, join the discussion, analyze the way through the free 
space of thought, to solve local tourism problems by local people. 2. C–
Communication mean implement local communication to address communication 
problems within the community. It is planned to use various forms of 
communication that are consistent with the problem. Communication barriers are 
locally made. 3. C-Creative Tourism mean applying the principle of knowledge based 
on the elements of creative tourism as a principle in organizing training programs to 
increase knowledge of creative tourism for local residents in Khao Kho. 4. Training 
mean training on knowledge of creative tourism for local villagers in Khao Kho district 
using the three main components of the PPC model was used in the implementation 
of the training program, i.e. participatory participation. The participation was the 
participating in training program and in the communication training program. The 
communication training program use of various forms of communication in carrying 
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out activities of training programs and creative tourism is the introduction of core 
knowledge. The concept of creative tourism is used in training the villagers. 
Keywords  :  Communication,  Particitipatory,  Creative Tourism 
 
บทน า 

เพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความโดดเด่นและตอบโจทย์ในด้านการท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี  โดยตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภูมิประเทศแวดล้อมไปด้วยพ้ืนที่ป่าและเทือกเขาน้อย
ใหญ่เรียงรายสวยงาม  จังหวัดเพชรบูรณ์จึงมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากมี
สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงศิลปะ โบราณสถาน โบราณวัตถุวัฒนธรรม ประเพณี และการ
ท่องเที่ยวแบบผจญภัย  จากสถิตินักท่องเที่ยวในปี 2556 จึงมีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1,792,327 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 
5,356.62 ล้านบาท (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ , 2557) อ าเภอเขาค้อ เป็น
อ าเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีชื่อเสียงทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ 
เพราะความได้เปรียบทั้งท่ีตั้งทางยุทธศาสตร์ ทัศนียภาพสวยงาม และอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี  ท า
ให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี แต่หากยังมีข้อจ ากัดหลายด้าน จากการลงพ้ืนที่
ศึกษาสภาพปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อยังมีข้อจ ากัดในหลายๆ ด้านเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ 1) ปัญหาด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในพ้ืนที่  ได้แก่ การ
สื่อสารข่าวสารต่างๆ ไม่ทั่วถึง การสื่อสารที่ไม่หลากหลาย และการสื่อสารไม่มีความต่อเนื่อง จึงส่งผล
กระทบต่อการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทั่วไปหรือการสื่อสารการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 2) ปัญหา
ด้านการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ ได้แก่ ปัญหาของการขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงชาวบ้านในพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในในพ้ืนที่ 
3) ปัญหาด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ คนในพ้ืนที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนของตน เพราะเป็นเรื่องใหม่ส าหรับคนใน
ชุมชน  
 การสื่อสารจึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่อ าเภอ  การสื่อสารจะเป็นเครื่องมือของการพัฒนาและสร้างการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนไปทิศทางที่ยั่งยืน  โดยคนในชุมชนจะต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นในการทราบถึงอุปสรรค ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหา ผ่ าน
การคิด การแลกเปลี่ยน และระดมความคิด ผ่านพ้ืนที่สาธารณะหรือเวทีการประชุมเสาวนา เพ่ือให้
เกิดการน าไปสู่การวิเคราะห์ วางแผน และการปฏิบัติกิจกรรมทางการสื่อสาร จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ทุกๆฝ่าย ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือมีคว ามรู้สึกร่วมใน
กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เพ่ือกระตุ้นให้การพัฒนาสิ่งต่างๆ ภายในชุมชน ให้มีทิศ
ทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชนและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง (ณฐพัชร์ ไชยทิพย์, 
2560) 
 การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะเป็นหาทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ถือเป็น
กระบวนทัศน์ใหม่ทางการท่องเที่ยวเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว จากยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ ต้องการให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่างๆ ในชุมชน ในเชิงของการเรียนรู้
และการทดลอง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2560 ) 
จะเห็นได้ว่า ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
อ าเภอเขาค้อ เนื่องจากในพ้ืนที่ยังมีประชาชนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในน าความรู้มาใช้
เป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีค่าภายในชุมชน จึงไม่สามารถน าความรู้มา
ปรับใช้สู่การปฏิบัติจริงได้ อีกทั้งยังความร่วมมือร่วมใจ การรวมตัวเป็นเครือข่ายจากบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่และการน าวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาการด าเนินกิจกรรมต่าง
ภายในอ าเภอเขาค้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศที่ดีขึ้น จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจน าแนวคิดการจัดการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อการพัฒนา และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
ดังกล่าวมาศึกษาและปรับใช้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเป็นที่มาของการศึกษา เรื่อง 
“รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์”  ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถพัฒนาน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ต้องการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เนื่องจากขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล

หลักเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 18 คน ดังนี้ คือ (ข้อมูลที่ได้
จากการลงศึกษาข้อมูลในพื้นท่ีอ าเภอเขาค้อ)  กลุ่มที่ 1 กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเขาค้อ 
จ านวน 5 คน ได้แก่ ตัวแทนนากยกเทศบาลต าบลแคมป์สน ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสมอ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่
นา ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข็กน้อย  กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้น าชุมชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเขา
ค้อ จ านวน 7 คน ได้แก่ ก านันต าบลเข็กน้อย ก านันต าบลเขาค้อ ก านันต าบลแคมป์สน ก านันต าบล
ทุ่งสมอ ก านันต าบลริมสีม่วง ก านันต าบลสะเดาะพง ผู้ใหญ่บ้านต าบลหนองแม่นา  กลุ่มที่ 3 ประธาน
หรือสมาชิกชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ าเภอเขาค้อ จ านวน 1 คน และกลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้ประกอบการใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้ประกอบการที่พัก ผู้ประกอบการร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ผู้ประกอบการจ าหน่ายของฝากของที่ระลึก  การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการลงส ารวจ
ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อและได้คัดเลือกจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่สามารถพร้อมที่จะให้ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ 
คือ บุคคลที่ความรู้ ความสามารถ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน 
และบริหารงานต่างๆ และอาศัยอยู่ในอ าเภอเขาค้อเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แนวค าถามในการสัมภาษณ์ (Interviewing) 
และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( In-Depth Interview) เกี่ยวกับการ
สื่อสาร รูปแบบ วิธีการ ช่องทางของการสื่อสาร การมีส่วนร่วม ปัญหา และการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth 
Interview) ใช้การสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่ในอ าเภอเขาค้อ เพ่ือไปพบ
กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและอธิบายถึงความเป็นมา ความส าคัญ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ
งานวิจัย อีกทั้งผู้วิจัยได้พูดคุยแบบเป็นกันเองและใช้ภาษาในการสื่อสารที่เข้าใจง่ายเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน น าไปสู่การสร้างความร่วมมือที่ดีในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการวิจัย 
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จากนั้นผู้วิจัยได้จัดท าตารางการนัดหมายผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือจะท าการสัมภาษณ์ข้อมูลกับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักในครั้งต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ด้านเนื้อหา (Content  Analysis) จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปเป็นผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 5. การตรวจสอบข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง
ด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) ) 
การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพ่ือรวมข้อมู ลให้
เป็นเรื่องเดียวกัน การสังเกต ร่วมกับการสัมภาษณ์ และใช้การอธิบายทบทวนข้อมูลหลังจากการ
สัมภาษณ์เสร็จอีก 1 ครั้ง และใช้แนวคิดทฤษฎีที่หลากหลายชุด แนวคิดการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาวิเคราะห์เพื่อเป็นการยืนยันความ 
น่าเชื่อถือของข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบ ปัญหาต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ท้ัง 3 ด้าน ดังนี้  

1. ปัญหาด้านการสื่อสาร พบปัญหา 1) ปัญหาด้านการสื่อสารข่าวสารต่างๆ ไม่ทั่วถึง คือ 
คือ เมื่อมีการท าการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น อบต. ก านั้น ผู้ใหญ่บ้าน ท าการสื่อสารไปยังประชาชนในพ้ืนที่ ยังพบปัญหาการสื่อสารที่ไม่ทั่วถึง
และครอบคลุมทั่วพื้นที่ ท าให้ผู้รับสารในบางพ้ืนที่ไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร   2) ปัญหาด้านการสื่อสารที่
ไม่มีความหลากหลาย คือ เมื่อมีการประกาศมีประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท าการสื่อสารออกไปนั้น ยังไม่มีความหลากหลายเพียงพอ ท าให้ผู้รับสารในบางพ้ืนที่ไม่ทราบข่าวสาร 
3) ปัญหาด้านการสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่อง เมื่อท าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะท าการสื่อสารเฉพาะช่วงเวลาจัดการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องหรือ
ในช่วงเวลาอ่ืนๆ ท าให้เกิดการรับรู้ของผู้รับสารมีแค่ช่วงเดียวหนึ่ง 

2. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม พบปัญหา 1) ปัญหาการขาดการร่วมมือจากภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ขาดการสนับสนุน ส่งเสริมและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ท าให้
ชาวบ้านไม่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน  การส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายในท้องถิ่นอ าเภอเขาค้อ ยังขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมกับหน่วย
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ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้ มีศักยภาพในการส่งเสริมความรู้ 
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถมาให้ความรู้ งบประมาณต่างๆ ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
คนในชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับคนในอ าเภอเขาค้อได้ 

3. ปัญหาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบปัญหา 1) การขาดความรู้เรื่อง
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่น คือ คนในท้องถิ่นยังไม่มีความรู้หรือแนวทางเรื่องการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนของตนเพราะเป็นเรื่องใหม่ส าหรับคนใน
ชุมชน  2) ชาวบ้านต้องการผู้ที่มีความรู้มาช่วยอบรม บรรยายให้ความรู้กับคนในท้องถิ่น ดังนั้นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นจะต้องพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้และศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวภายใน
ชุมชนของตน และใช้วิธีสร้างความรู้ให้กับคนในชุมชนผ่านการอบรม การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างความรู้ส าหรับการท่องเที่ยวในชุมชนเพ่ือน าความรู้ที่มีไปต่อยอดและสามารถแนะน า
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวภายในชุมชนของตนเองได้ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสร้างรูปแบบ หรือ โมเดล (Model) เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ทั้งด้านการสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีฐานแนวคิดทฤษฎี คือ แนวคิดการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา การสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้ 

1. แนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนา คือ Lerner and Schramm (อ้างถึงใน อัจฉรา ศรี
พันธ์, 2555, หน้า 46) ให้ความเห็นเรื่องเงื่อนไขที่ก าหนดประสิทธิผลของการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา
นั้น ประกอบไปด้วย 1) การวางแผนอย่างเหมาะสม 2) การเข้ากันได้กับวัฒนธรรมของประชาชน  3) 
การสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนเป้าหมาย 4) การสื่อสารแบบสองทาง 5) การสื่อสารต่อเนื่องสม่ าเสมอ
และให้ผู้ส่งสารที่มีความน่าเชื่อถือและอยู่ในความสนใจของผู้รับสาร 6) สาธิตและใช้ตัวอย่าง 7) การ
ปฏิบัติ 
 2. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม คือ (Tufte และ Mefaloputlos, 2009 อ้างถึงในอัจฉรา ศรี
พันธ์, หน้า 13) ซึ่งม ี4 ระยะ ดังนี้ 1) การประเมินการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 2) การออกแบบกลยุทธ์
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 3) การปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสาร 4) การติดตามและการประเมินผล 
 3. แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ (Richards, 2010) กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะ 6 ประการ 1) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว
ที่เพ่ิมทักษะให้กับนักท่องเที่ยว 2) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีสินค้าหลัก 3) เป็นรูปแบบการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ป ลี่ ย น จ า ก ก า ร ข า ย ท รั พ ย า ก ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ จั บ ต้ อ ง 
ได้สู่ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ 4) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากสินค้าที่เป็น
วัฒนธรรมระดับสูงไปสู่สินค้าที่เป็นวัฒนธรรมประจ าวัน 5) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 6) เป็นรูปแบบการ
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ท่องเที่ยวที่ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างกันด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
แหล่งท่องเที่ยว 

ซึ่งผู้วิจัยได้สร้าง โมเดลทางการสื่อสารที่เรียกว่า PCC Model ชื่อเต็มว่า Participatory 
Communication for Creative Tourism Model หรือมีองค์ประกอบหลักของโมเดลอยู่สาม
องค์ประกอบหลักคือ การมีส่วนร่วม การสื่อสาร และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น สามารถอธิบายความหมายของโมเดลได้ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 PCC Model หรือ Participatory Communication for Creative Tourism Model 

P - Participatory การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในท้องถิ่น โดยมีวิธีการก าหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาร่วมปรึกษาหารือ ร่วมวิเคราะห์ หา
แนวทาง ผ่านการเปิดพ้ืนที่เสรีทางความคิด เพ่ือการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยคนใน
ท้องถิ่น 
 C - Communication การน าการสื่อสารที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นมาเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
ด้านการสื่อสารภายในชุมชน โดยมีการวางแผนในการใช้รูปแบบทางการสื่อสาร ทิศทางการสื่อสาร 
ช่องทางการสื่อสาร สื่อต่างๆ ที่ครอบคลุม หลากหลาย และสม่ าเสมอ สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
อุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
 C - Creative Tourism การน าเอาหลักความรู้ตามองค์ประกอบของแนวคิดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์มาเป็นหลักในการจัดโครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอ าเภอเขาค้อ 

Participatory Communication for Creative Tourism Model (PCC Model) 

Participatory 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

Creative Tourism 
หลักของการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ 

P C 

โครงการอบรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1) การก าหนดประเด็นส าคัญของการจัดโครงการ 2) ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ 3) วัตถุประสงค์ของโครงการ 4) กลุ่มเป้าหมายหลักของ
โครงการ 5) การด าเนินโครงการ 6) รูปแบบการสื่อสารในโครงการ 7) สื่อท่ีใช้ในโครงการ  

 

 

Communication 
การสื่อสารท่ีครอบคลุม 
หลากหลาย สม่ าเสมอ  

C 

รูปแบบการสื่อสารแบบมสี่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
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 โครงการอบรม การอบรมความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่น 
อ าเภอเขาค้อ  

จากภาพโมเดลข้างต้นอธิบายถึงรายละเอียดของกระบวนการรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการสื่อสารในโครงการ 1. รูปแบบทางการสื่อสารทางการ ไม่ทางการ  2. ทิศทางการสื่อสารตั้ง นอน ด่ิง ไขว้  3. ช่องทางการสื่อสารสองทาง 

รูปแบบการสื่อสารแบบมสี่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

Participatory Communication for Creative Tourism Model (PCC Model) 

Communication Participatory Creative Tourism 

ปัญหาด้านการสื่อสาร 

1. การสื่อสารที่ยังไม่มีความหลากหลาย 
2. การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน มีการประชาสมัพันธ์ 
รูปแบบการประชุม 
3. การสื่อสารที่ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ 
4. การสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่อง 

ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม 

1. สร้างการมสี่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการประชุมปรึกษาหารือ
กัน การท าประชาคม 
2. ส่งเสรมิเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม
บทบาทในการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 
3. ขาดการร่วมมือจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ปัญหาด้านการท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์ 

1. ควรมีการสง่เสรมิความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ใหก้ับคนในท้องถ่ิน 
2. ควรมีการจัดอบรมความรู้ใหก้ับคนในท้องถ่ิน 

แนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสาร คือ 

ใช้รูปแบบ วิธีการ ช่องทางการสื่อสาร
หลากหลาย ครอบคลุม ต่อเน่ือง 

1. การวางแผนอย่างเหมาะสม 
2. การสื่อสารสองทาง 
3. การสื่อสารให้เข้าถึงระชาชน เป้าหมาย 
4. การสื่อสารอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ 

แนวทางการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วม 
คือ สร้างการมีส่วนร่วม 

1. การก าหนดกลุ่มผู้มสี่วนร่วม 
2. การระบุประเด็นปัญหา 
3. การเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วม 
4. การจัดโครงการอบรมความรูก้ารทอ่งเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 

 

แนวทางการแก้ปัญหาการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ คือ หลักองค์ประกอบ 6 

ประการ เป็นความรู้หลักในการอบรม 
1. การเพิ่มทักษะใหก้ับนักท่องเที่ยว 
2. สินค้าหลัก คือ ทักษะและประสบการณ์ 
3. เน้นทรัพยากรการท่องเที่ยวทีจ่ับตอ้งไม่ได้ 
4. เน้นวัฒนธรรมประจ าวัน 
5. นักท่องเที่ยวมีส่วยร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว 
6. เน้นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถ่ิน 

โครงการอบรมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสรา้งสรรค์อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประเด็นส าคัญของการจัดโครงการ 

ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

การด าเนินโครงการ 

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ 

สื่อที่ใช้ในโครงการ 

1. เสริมสร้างความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  2. สร้างการมีส่วนร่วมในการอบรม  

1. หน่วยงานภายนอก  2. หน่วยงานภายใน  3. ผู้ประกอบการ  4. สื่อ  5. ผู้น าชุมชน  6. ประชาชน 

1. ส่งเสริมพัฒนาความรู้การท่องเที่ยวสร้างสรรค์  2. การมีส่วนร่วมในการอบรม 

1. ชาวบ้านในพื้นที่  2. ผู้ประกอบการ  3. ผู้น าชุมชน  4. ผู้น าสื่อมวลชน 

1. ขั้นตอนการอบรมความรู้  2. สร้างการมีส่วนร่วมแบบระหว่างการด าเนินโครงการ 

P C C 

1. สื่อบุคคล  2. สื่อเฉพาะกิจ (2.1) สื่อกิจกรรม (2.2) สื่อผสม (2.3) สื่อสิ่งพิมพ์  3. สื่อใหม่ 

แนวคิดการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 

Tufte and Mefaloputlos (2009) 

 

แนวคิดการส่ือสารเพื่อการพัฒนา 

Lerner and Schramm (1967) 

 

แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

Richards (2010) 
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงขึ้นตอนชองกระบวนการของรูปแบบ PCC Model 
 
 PCC Model หรือ Participatory Communication for Creative Tourism Model 
รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบอยู่ 4 ส่วน 
คือ  
 1. การมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่น โดยมีวิธีการก าหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาร่วมปรึกษาหารือ ร่วมวิเคราะห์ หา
แนวทาง ผ่านการเปิดพ้ืนที่เสรีทางความคิด เพ่ือการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยคนใน
ท้องถิ่น โดยมีวิธีหลักการในการมีส่วนร่วม ประกอบไปด้วย 1) การก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนร่วม คือ การ
ก าหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาจารย์มหาวิทยาลัย   หน่วยงานภายใน  ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ  ได้แก่ ผู้ประกอบการร้าน ค้า โรงแรมต่างๆในพ้ืนที่  สื่อ ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อ
ท้องถิ่นในอ าเภอเขาค้อ ผู้น าชุมชน  ได้แก่ อบต. ก านัน ผู้ใหญ่   ประชาชน คือ ประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอเขาค้อ  2) การระบุประเด็นปัญหา คือ การรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหาด้านการมีส่วน
ร่วม ปัญหาด้านการสื่อสารและปัญหาด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่กล่าวในโมเดลข้างต้น  3) 
การเปิดพ้ืนที่การมีส่วนร่วม คือ การเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมกันเสนอความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาโดยจะอยู่รูปแบบการการจัดอบรมและการจัดประชุม
ปรึกษาหารือ 4) การจัดโครงการอบรมความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ โครงการอบรมความรู้
การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการสร้างการมีส่วน
ร่วมของคนในพื้นที่อ าเภอเขาค้อ 
 2. การสื่อสาร คือ การน าการสื่อสารที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นมาเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาด้าน
การสื่อสารภายในชุมชนโดยมีการวางแผนในการใช้รูปแบบทางการสื่อสารต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา อุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม โดยมีหลักการในการสื่อสาร 
ประกอบไปด้วย 1) การวางแผนอย่างเหมาะสม คือ การวางแผนโดยการจัดการการสื่อสารในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการสื่อสารในพ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม 2) การสื่อสารสองทาง คือ การ
แก้ไขปัญหาการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ชัดโดยการใช้การสื่อสารสองทาง เปิดพ้ืนที่ในการ
พูดคุยโต้ตอบเพ่ือให้เกิดสื่อสารมีความเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 3) การสื่อสารให้เข้าถึงระชาชน
เป้าหมาย เพ่ือแก้ไขปัญหาการสื่อสารไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  โดยใช้สื่อที่มีหลากหลายในชุมชนเป็น
สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปในทุกพ้ืนที่อย่างครอบคลุม เหมาะสมกับประชาชนในพ้ืนที่  
เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว สื่อใหม่ Facebook Line หรือ สื่อบุคคล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่
ชาวบ้านมีความคุ้นเคย และเปิดรับสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในมือได้สะดวก รวดเร็วง่ายต่อการเข้าถึง เพ่ือเป็น
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การเปิดช่องทางการรับสารของประชาชนในพื้นที่ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้นละครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
4) การสื่อสารอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ คือ การสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่วงเวลามาก
ขึ้นมากกว่าการที่จะประชาสัมพันธ์แค่ครั้งเดียว หรือเลือกเวลาที่ที่ประชาชนในพ้ืนที่อาศัยอยู่ในบ้าน 
เชน ช่วงเช้า กลางวัน หรือ ช่วงเย็น  
 3. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การน าเอาหลักความรู้ตามองค์ประกอบของแนวคิดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาเป็นหลักในการจัดโครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอ าเภอเขาค้อ ประกอบไปด้วย 1) การเพ่ิมทักษะให้กับ
นักท่องเที่ยว2) สินค้าหลัก คือ ทักษะและประสบการณ์ 3) เน้นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ 
4) เน้นวัฒนธรรมประจ าวัน 5) นักท่องเที่ยวมีส่วยร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว 6) เน้นเอกลักษณ์
เฉพาะท้องถิ่น มาจัดเป็นความรู้หลักในการบรรยายความรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ
อบรม 
 4. การจัดโครงการอบรม คือ การอบรมความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับ
ชาวบ้านในท้องถิ่น อ าเภอเขาค้อ ซึ่งมีองค์ประกอบของการจัดโครงการอบรม ได้แก่ 1) การก าหนด
ประเด็นส าคัญของการจัดโครงการ คือ การจัดการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และสร้างการมีส่วนร่วมในการอบรมโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอความคิด แลกเปลี่ยนรู้ใน
การแก้ไขปัญหา ทางออกของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2) ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ  คือ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ ประกอบไปด้วย หน่วยงานภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาจารย์มหาวิทยาลัย   หน่วยงานภายใน  ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ  ได้แก่ ผู้ประกอบการร้าน ค้า โรงแรมต่างๆในพ้ืนที่  สื่อ ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อ
ท้องถิ่นในอ าเภอเขาค้อ   ผู้น าชุมชน  ได้แก่ อบต. ก านัน ผู้ใหญ่   ประชาชน คือ ประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอเขาค้อ  3) วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ โครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ความรู้การท่องเที่ยวสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการอบรม 4) 
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ  คือ ประชาชนที่เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ชาวบ้านในพ้ืนที่  
ผู้ประกอบการ  ผู้น าชุมชน  ผู้น าสื่อมวลชน  5) การด าเนินโครงการ  คือ วิธีการด าเนินโครงการ
ประกอบไปด้วย 2 วิธี ได้แก่ ขั้นตอนการอบรมความรู้ คือ การรับฟังการบรรยายความรู้เรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากวิทยากร และการสร้างการมีส่วนร่วมแบบระหว่างการด าเนินโครงการ คือ 
การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอแนวคิด ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาทางออกด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อร่วมกัน 6) รูปแบบการสื่อสารในโครงการ คือ การใช้
รูปแบบทางการสื่อสารที่หลากหลาย ในการด าเนินโครงการอบรม  ได้แก่ รูปแบบทางการสื่อสารทาง 
และไม่เป็นทางการ  ทิศทางการสื่อสารตั้ง นอน ดิ่ง ไขว้  และช่องทางการสื่อสารสอง เพ่ือเปิดโอกาส
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  7) สื่อที่ใช้ในโครงการ คือ สื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่นและน ามาใช้ใน
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การจัดโครงการอบรมให้เกิดประโยชน์ ได้แก่  สื่อบุคคล คือ วิทยากรในการบรรยายความรู้  สื่อ
เฉพาะกิจ คือ สื่อที่สร้างขึ้นเพ่ือการบรรยาย เช่น สื่อเอกสารประกอบการสอน โปสเตอร์ แผ่นพับ ไว
นิล  สื่อกิจกรรม คือ สื่อการอบรม การประชุมปรึกษาหารือ  สื่อผสม คือ สื่อที่มีความหลากหลายเพ่ือ
น ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การประชุมปรึกษาหารือพร้อมกันกับการศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน หรือการบรรยายของสื่อบุคคลประกอบการใช่โปรเจกเตอร์ในการประกอบบรรยาย 
เป็นต้น สื่อสิ่งพิมพ์ คือ เอกสารประกอบการสอน แผ่นพับ โปสเตอร์ที่ใช้ประกอบการบรรยายความรู้ 
3. สื่อใหม ่คือ สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ Facebook หรือ Line เข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของการจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในพื้นที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
อภิปรายผล 
 รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผลของการวิจัยในเรื่องนี้ คือ PCC Model หรือ Participatory 
Communication for Creative Tourism Model รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วน ร่วมเพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบอยู่ 4 ส่วน คือ การมีส่วนร่วม การสื่อสาร การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการจัดโครงการอบรม เป็นการเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นอ าเภอเขาค้อ 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีการน าเอารูปแบบทางการ
สื่อสาร ทิศทางทางการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร สื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมาช่วยในการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการ อีกทั้งยังมีการน าเอาหลักองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เน้น
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ภายในชุมชนมาสร้างเป็นสินค้า เป็นจุดขายที่มีสร้างความคิดสร้างสร้างสรรค์ที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในท้องถิ่นอ าเภอเขาค้อ ซึ่งรูปแบบรูปการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์นี้ มีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ณฐพัชร์ ไชยทิพย์ (2560) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสินค้าเชิงวัฒนธรรมม้
งอย่างยั่ งยืนในพ้ืนที่ต าบลเข็กน้อย จั งหวัด เพชรบูรณ์  โดยผลการวิจัยได้กล่าวถึ ง “6Ps 
COMMUNICATION MODEL” คือ รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาสินค้าเชิง
วัฒนธรรมม้งอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ต าบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ P1 Problem 
หมายถึง ปัญหา คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านสินค้าเชิงวัฒนธรรมม้งในชุมชนชาวม้งต าบลเข็กน้อย P2 
Participant หมายถึง ผู้มีส่วนร่วม คือ ผู้มีส่วนร่วมในท่ีนี้คือหน่วยงาน บุคลากรทั้งภายในท้องถิ่นหรือ
ภายนอกท้องถิ่นทุกภาคส่วน ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มนักพัฒนา กลุ่มปราชญ์
ชาวบ้านและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเชิงวัฒนธรรมม้ง P3 Public areas creation หมายถึง การสร้างพ้ืนที่
สาธารณะ คือ การเปิดโอกาสให้มีพ้ืนที่เสรีทางการสื่อสารในรูปแบบของการการประชุมหรือเสวนา 
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เพ่ือระดมความคิดเห็น P4 Problem Analysis หมายถึง การวิเคราะห์ปัญหา คือ การวิเคราะห์ถึง
สาเหตุ ปัจจัย ปัญหาของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเชิงวัฒนธรรมม้งของชุมชนชาวม้งต าบลเข็กน้อย P5 
Planning หมายถึง การวางแผน คือ การวางแผนนี้เป็นผลพวงมาจากการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน ที่ได้ท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยของปัญหา น าไปสู่หนทางในการ
เลือกใช้วิธีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนา P6 Project หมายถึง โครงการ คือ การปฏิบัติ
กิจกรรมทางการสื่อสาร ได้แก่ การจัดโครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวม้งต าบลเข็กน้อย ซึ่ง
มีองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินโครงการได้แก่ ประเด็นส าคัญของการจัดโครงการ ผู้ที่มีส่วนร่วม
ในโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินโครงการ การติดตามประเมินผล และเลือกใช้
วิธีการสื่อสารหรือรูปแบบทางการสื่อสาร รวมไปถึงการน าสื่อที่มีความเหมาะสมมาใช้ในการ
พัฒนาการด าเนินโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวม้งต าบลเข็กน้อยไปในทิศทางที่ยั่งยืน
ต่อไป  อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิรันธ์ ชิณโชต และคณะ (2559)  ศึกษาเรื่องการรูปแบบ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผึ้ง ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผึ้ง เป็นการสร้างหรือการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สูงที่สุด 
ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรม น ามาสร้างนวัตกรรมการสร้างสรรค์ ออกมาเป็น
รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าหรือบริการการท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยความร่วมมือจากทั้ง
ผู้ประกอบการ และชุมชน โดยสามารถสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้  และเพ่ิมทักษะให้แก่
นักท่องเที่ยวได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัด
ระเบียบพ้ืนที่ของอ าเภอเขาค้อให้มีความชัดเจน เพ่ือป้องกันความขัดแย้งของคนในชุมชน ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายและให้ความรู้แก่ทุกคนในชุมชน เพ่ือให้
เตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 2) ในส่วนของโครงการอบรมควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แก่คนใน
ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมเสนอแนวคิดเพ่ือการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนและน ามาปรับเปลี่ยนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขึ้นไป การพาไปศึกษา
ดูงาน การจัดนิทรรศการ ก็ส าคัญ เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมความรู้และมุมมองใหม่ๆ ในเรื่องการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือน าความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานมาปรับและประยุกต์ใช้ในการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่อ าเภอเขาค้อต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามสินค้าไปยัง
ประเทศพม่า ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ผู้ใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้า จ านวน 384  คน  โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล  
คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามสินค้าไปยังประเทศพม่า  สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 
พบว่า  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยที่ก าหนด มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไป
ยังประเทศพม่า ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยปัจจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบริการ  ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัย
ด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ค าส าคัญ : ปัจจัย   บริการท่าข้ามขนส่งสินค้า    ประเทศพม่า   ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก  
 

Abstract 
 This research aims to study the factors  to impact of selection the crossing 
cargo services to Burma in Thasailuad Sub district, Mae sot District, Tak Province. The 
Samples were 384 customers using by  sample random sampling. This research 
instruments used a questionnaire for study the factors  to impact of selection the 
crossing cargo services. The statistics analyzed data used the frequency, percentage, 
mean and standard division. The results showed that the customers have opinion, 
The factors defined have impact to   selection the crossing cargo services to Burma 
in Thasailuad Sub district, Mae sot District, Tak Province. Overview, were at highest 
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level. The highest average factor was the place factor. The  Secondary factors were  
services factor,  personnel factor,  price factor and promotion marketing factor. 
Keyword : Factors,   Crossing Cargo Services,  Burma,  Thasailuad Sub district, Mae sot 
District, Tak Province 
 
บทน า 
 การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการที่แต่ละประเทศมีทรัพยากรที่แตกต่างกัน ทั้ง
ในด้านทรัพยากรแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่ใช้แล้วหมดไป และที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้อีก
ดังเช่น แหล่งทรัพยากรทางด้านเชื้อเพลิงที่น ามากลั่นเป็นน้ ามันซึ่งมีมากในประเทศภูมิภาคตะวันออก
กลาง เช่น ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศคูเวต แหล่งทรัพยากรทางด้านแรงงานต้นทุนต่ าใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น  การที่แต่ละประเทศมีประเภทและปริมาณของทรัพยากรที่
แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ประเทศที่
มีทรัพยากรที่สามารถผลิตสินค้าได้ในต้นทุนที่ต่ ากว่าประเทศอ่ืน ๆ ย่อมสามารถส่ งสินค้าออกไปยัง
ประเทศท่ีมีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่า ซึ่งประเทศน าเข้าสินค้าจะได้รับประโยชน์จากการบริโภคสินค้า
ที่มีต้นทุนต่ าในขณะเดียวกัน ดังนั้น มูลเหตุที่ท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศมาจากความแตกต่าง
ต่างของราคาสินค้าเชิงเปรียบเทียบระหว่างสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเรียกว่าเป็น
ความได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ (สุเมษ เลิศจริยพร, 2551: 2)  
จังหวัดตาก มีพ้ืนที่ชายแดนติดประเทศเมียนมายาวประมาณ 550 กิโลเมตร โดยด่านการค้าหลักอยู่
ระหว่างชายแดน อ าเภอแม่สอด และจังหวัดเมียวดี นับตั้งแต่เมียนมาเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในปีพ.ศ.2554 ประเทศไทยจึงมีโอกาส อย่างสูงในการเข้าไปเพ่ือลงทุนหรือขยายธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ และการค้าชายแดนได้มากขึ้นหลายเท่าตัว   โดยการติดต่อค้าขายกันระหว่างไทยกับพม่า ใน
ชายแดนจังหวัดตาก มีช่องทางการค้าที่ส าคัญหลายช่องทาง โดยมีสะพานมิตรภาพไทย–พม่า เป็น
สะพานข้ามแม่น้าเมย ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ส าคัญ  คือ การสร้างสัมพันธไมตรีอันดีของ
ประชาชนไทยกับพม่า การเสริมสร้างเศรษฐกิจและการค้าขายบริเวณชายแดนของสองประเทศ และ
เพ่ือตอบสนองนโยบายขององค์การสหประชาชาติที่มุ่งหวังเชื่อมโยงเส้นทางส่วนที่ยังขาดอยู่ (สุพจน์ 
อินหว่าง, 2558) และในพื้นที่การค้าชายแดน ท่าข้ามขนส่งสินค้าเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก นั้นต้องเผชิญกับปัญหาที่มีปัจจัยที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น แรงงานข้ามชาติ
ประชากรแฝง ยาเสพติด รวมทั้งปัจจัยที่เกิดมาจากในตัวพ้ืนที่และบริเวณพ้ืนที่ ใกล้เคียงในประเทศ 
เช่น ปัญหาถนนช ารุด ปัญหาขยะ ปัญหาเรื่องความสะอาดของพ้ืนที่ ปัญหาน้ าท่วม เป็นต้น ซึ่งปัญหา
ที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง (นพพล อัคฮาด, 2555) ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่
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กล่าวมานั้น จะส่งผลท าให้สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่ซบเซาลงได้  หากผู้ประกอบการไม่พึงพอใจและ
หยุดใช้บริการขนส่งสินค้าผ่านพื้นที่นี้ต่อไป    
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้า
ไปยังประเทศพม่า   
ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการ
บริการและสภาพแวดล้อมของท่าข้ามขนส่งสินค้าชายแดนไทยพม่า เพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและธุรกิจได้อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตต าบลท่า
สายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่าในเขตต าบลท่าสาย
ลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ ผู้ใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่าในเขต
ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ านวน
ประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 384 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น  4  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบค าตอบหลายตัวเลือก  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้าม
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ซึ่งเป็นแบบวัด
มาตรวัด 5 ระดับ ดังนี้ 
    ระดับ 5 หมายถึง   มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด 
              ระดับ 4 หมายถึง   มีผลต่อการเลือกใช้บริการมาก 
              ระดับ 3 หมายถึง   มีผลต่อการเลือกใช้บริการปานกลาง 
              ระดับ 2 หมายถึง   มีผลต่อการเลือกใช้บริการน้อย 
              ระดับ 1 หมายถึง   มีผลต่อการเลือกใช้บริการน้อยที่สุด 
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 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเรือข้ามขนส่ง
สินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก   
3. การสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาต ารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคเพ่ือประกอบการสร้างแบบสอบถาม 

2.  ก าหนดกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ ในการสร้างแบบสอบถาม 
3.  สร้างแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือ                  

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) และตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา 
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามของตัวแปร ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC)  ได้ค่า IOC ของแบบสอบถามระหว่าง  0.67  - 1.00  แล้วท าการปรับปรุง
ข้อความในแบบสอบถามให้มีความถูกต้องและเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

4.  น าแบบสอบถามตามที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับลูกค้า ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ได้ค่าแอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.8517 
5.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ต่อไป และน าไปเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง      
4.การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยัง
ประเทศพม่าในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ตอบ
แบบสอบถาม พร้อมทั้งได้อธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถาม  และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด จ านวน 384 ชุด ได้กลับคืน จ านวน 384 ชุด เป็น
ร้อยละ 100 แล้วน าแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
ขั้นต่อไป 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่ 
และหาค่าร้อยละ  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยการหา
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ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์แปลความหมาย 
ดังนี้  (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550 : 75) 

ค่าเฉลี่ย  4.21 –  5.00 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.41 –  4.20 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริการมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.61 –  3.40 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริการปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริการน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริการน้อยที่สุด 

       3. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการเรือข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตต าบลท่าสาย
ลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก สรุปได้ดังนี้  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 384 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53 และ
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 47 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31- 40 ปี   คิดเป็นร้อยละ 41.5  มี
ระดับการศึกษาระดับ ม.6/ปวช./เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 66.7  มีสถานภาพแต่งงานแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 54.8  มีรายได้ตั้งแต่ 10,001 – 20,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 46.4  และเคยมาใช้
บริการท่าข้ามขนส่งสินค้ามากกว่า 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.6 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยการเลือกใช้บริการท่าข้าม
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก   มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยการเลือกใช้
บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดย
ภาพรวม  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ ค่าเฉลี่ย 

( x ) 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
( SD) 

ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านสถานท่ี 4.28 0.64 มากที่สุด 
2. ด้านบริการ 4.25 0.60 มากที่สุด 

3. ด้านบุคลากร 4.20 0.62 มาก 
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4. ด้านราคา 4.17 0.67 มาก 

5. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.17 0.67 มาก 

รวม 4.21 0.64 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือกใช้บริการท่าข้าม
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมใน
ระดับมากที่สุด (  x = 4.21 , SD = 0.64) โดยสามารถเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับ
แรก ได้แก่  1) ด้านสถานที่  (  x = 4.28 , SD = 0.64)  2) ด้านบริการ  (  x = 4.25 , SD = 0.60) 
และ 3) ด้านบุคลากร  (  x = 4.20 , SD = 0.62) 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยการเลือกใช้
บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ด้านสถานที ่
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
ด้านสถานที ่

ค่าเฉลี่ย 
( x ) 

ค่า เบี่ ยง เบน
มาตรฐาน 
( SD) 

ระดับความคิดเห็น 

1. ท าเลที่ตั้งของท่าข้ามขนส่งสินค้าสามารถเดินทางมา
ติดต่อได้สะดวก 

4.43 (2) 0.72 มากที่สุด 

2. มีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอ 4.39 (1) 0.70 มากที่สุด 
3. สถานที่ในการให้บริการกว้างขวาง สะอาด และถูก
สุขลักษณะ 

4.19 0.62 มาก 

4.การขนส่งสินค้าต่อจากผู้ให้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้ามี
ความสะดวก 

4.12 0.66 มาก 

5.มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการให้บริการขนส่ง
สินค้า 

4.25  
(3) 

0.48 มากที่สุด 

รวม 4.28 0.64 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 อธิบายได้ว่า ผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่ง
สินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านสถานที่อยู่ในระดับ
มากที่สุด หากพิจารณารายข้อ พบว่า  
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีพ้ืนที่จอดรถเพียงพอ   2) ท าเลที่ตั้งของท่าข้ามขนส่ง
สินค้าสามารถเดินทางมาติดต่อได้สะดวก  และ 3) มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการ
ให้บริการขนส่งสินค้า 
 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยการเลือกใช้
บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ด้านบริการ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
ด้านบริการ 

ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน 
( S.D. ) 

ระดับความคิดเห็น 

1. มีการบริการขนส่งสิ่งของและยานพาหนะ 4.30  (2) 0.59 มากที่สุด 

2. จ านวนเรือท่ีให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า 

4.22  (3) 0.60 มากที่สุด 

3. การเดินทางขนส่งสินค้ามีความปลอดภัย 4.22  (3) 0.64 มากที่สุด 
4. การเดินทางขนส่งสินค้า รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 4.18 0.55 มาก 

5. การให้บริการได้มาตรฐาน และเปิดให้บริการทุกวัน 4.34 (1) 0.62 มากที่สุด 
รวม 4.25 0.60 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 3 อธิบายได้ว่า ผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่ง
สินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านบริการ อยู่ในระดับ
มากที่สุด หากพิจารณารายข้อ พบว่า  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การให้บริการได้มาตรฐาน และเปิดให้บริการทุก
วัน 2) การบริการขนส่งสิ่งของและยานพาหนะ  และ 3) จ านวนเรือที่ให้บริการมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า  และการเดินทางขนส่งสินค้ามีความปลอดภัย 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยการเลือกใช้
บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ด้านบุคลากร 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
ด้านบุคลากร 

ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน 
( S.D. ) 

ร ะ ดั บ ค ว า ม
คิดเห็น 

1. พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการขนส่งสินค้า 4.14 0.54 มาก 
2. พนักงานมีกิริยาสุภาพ เรียบร้อย 4.17 0.65 มาก 
3. พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.18  

(3) 
0.60 มาก 

4. พนักงานมีประสบการณ์ในการท างาน และมีความช านาญ
ในการขนส่งสินค้า 

4.25 (1) 0.66 มากที่สุด 

5. พนักงานใส่ใจในสินค้าที่ท าการขนส่งทุกขั้นตอนของการ
ขนส่งสินค้า 

4.24 (2) 0.64 มากที่สุด 

รวม 4.20 0.62 มาก 

จากตารางที่ 4 อธิบายได้ว่า ผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่ง
สินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านบุคลากร อยู่ใน
ระดับมาก หากพิจารณารายข้อ พบว่า  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีพนักงานมีประสบการณ์ในการท างาน และมี
ความช านาญในการขนส่งสินค้า2) พนักงานใส่ใจในสินค้าที่ท าการขนส่งทุกขั้นตอนของการขนส่ง
สินค้า และ 3) พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
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ตารางท่ี 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยการเลือกใช้
บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ด้านราคา 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
ด้านราคา 

ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ค่า เบี่ ยง เบน
มาตรฐาน 
( S.D. ) 

ระดับความคิดเห็น 

1. อัตราค่าบริการถูกกว่าผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารายอื่นๆ 4.19 (2) 0.67 มาก 
2. มีการแสดงป้ายอัตราค่าบริการที่แสดงให้เห็นเด่นชัด 4.10 0.63 มาก 
3. ค่าบริการมีความเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ 4.18 (3) 0.71 มาก 

4. อัตราค่าบริการคงที ่ 4.13 0.65 มาก 
5. มีส่วนลดให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจ า 4.25 (1) 0.70 มากที่สุด 
รวม 4.17 0.67 มาก 

 
จากตารางที่ 5 อธิบายได้ว่า ผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่ง

สินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านราคา อยู่ในระดับ
มาก หากพิจารณารายข้อ พบว่า  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีส่วนลดให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจ า 2) 
อัตราค่าบริการถูกกว่าผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารายอ่ืนๆ และ 3) ค่าบริการมีความเหมาะสมกับการ
บริการที่ได้รับ 
 
ตารางท่ี 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยการเลือกใช้
บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน 
( S.D. ) 

ระดับความคิดเห็น 

1.มีการโฆษณาผ่านสื่อแผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์ 4.15 (3) 0.62 มาก 
2. มีการลด แลก แจก แถมของสมนาคุณ และรางวัลต่างๆ 4.00 0.67 มาก 
3. มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในโอกาสต่างๆ เป็นประจ า 4.09 0.73 มาก 
4. มีการรับประกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการ
ขนส่ง 

4.46 (1) 0.64 มากที่สุด 

5. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้สะดวก 4.17 (2) 0.68 มากที่สุด 

รวม 4.17 0.67 มาก 
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จากตารางที่ 6 อธิบายได้ว่า ผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่ง
สินค้าไปยังประเทศพม่า  ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการส่งเสริม
การตลาด อยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มี
มีการรับประกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 2) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้
สะดวก และ 3) มีการโฆษณาผ่านสื่อแผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์ 
 
การวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
รถและเรือขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า 

ข้อเสนอแนะ 
ความถี่ คิดเป็น

ร้อยละ 

1.ควรจัดระเบียบรถและเรือขนส่งสินค้า โดยปรับปรุงหรือเพ่ิมเรื่องความ
ปลอดภัยในรถและเรือขนส่งสินค้าให้มีความเชื่อถือได้   

5 1.3 

2.ควรจัดระเบียบพนักงานขนส่งสินค้าให้มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้น 

5 1.3 

3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน พูดจาสุภาพ 3 0.8 

4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานด้วยความ
รวดเร็วและตรงต่อเวลา  

2 0.5 

5. เข้มงวดกับพนักงานขนส่งสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า 2 0.5 

6. ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการหรือโฆษณาสินค้า พร้อมวิธีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านสื่อต่างๆ ให้มาก 

2 0.5 

ไม่แสดงความคิดเห็น 365 95.1 
รวม 384 100.0 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกการใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยัง
ประเทศพม่าในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากสรุปได้ว่า 
 ปัจจัยด้านการบริการ ผลการศึกษาพบว่าด้านการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในปัจจัยด้านการบริการของท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตากโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ได้แก่ค่าบริการถูก ความจ าเป็นในการประกอบ
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
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อาชีพ  ความสะดวกสบาย  ประหยัด เวลา  มีการก าหนดเวลาที่แน่นอน มีความรวดเร็ว ชอบความ
สุภาพและมีความสะอาดตามล าดับสอดคล้องกับค ากล่าวของ  Millet ที่กล่าวไว้ว่าเป้าหมายส าคัญ
ของการบริการ คือการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลักและ
แนวทาง คือการให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการที่ตรงเวลาและการให้บริการอย่างเพียงพอ ใน
ส่วนของการให้บริการอย่างเพียงพอหมายถึงการให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะมีจ านวนการ
ให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม Millet กล่าวว่าการให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง 
การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความ
พอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้บริการ หรือ หยุดบริการเมื่อใดก็ได้  
 ปัจจัยด้านราคา  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในปัจจัย
ด้านราคาของท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไป
ยังประเทศพม่า ได้แก่ การมีส่วนลดให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจ าอัตราค่าบริการถูกกว่าผู้
ให้บริการขนส่งสินค้ารายอื่นๆมีการแสดงป้ายอัตราค่าบริการที่แสดงให้เห็นเด่นชัดอัตราค่าบริการคงที่
มีความปลอดภัย และค่าบริการมีความเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับตามล าดับสอดคล้องกับค า
กล่าวของยืน  ภู่วรวรรณ ที่กล่าวว่า ต าราทางธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องการตลาดไว้ใน
ระบบตัวย่อ 4 P คือ Product, Price, Promotion, และ Place โดยในส่วนของราคา (price) นั้น 
ราคาเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการท าธุรกิจที่มีการแข่งขันการแข่งขันกันทางด้านราคาเป็น
เรื่องท่ีลูกค้าได้ประโยชน์และจะเลือกในสิ่งที่ตนคิดว่าดีที่สุดและสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะที่กล่าวว่าการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการ
ขายที่นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขายและการให้ข่ายและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
สามารถกระตุ้นความสนใจทดลองใช้หรือการซื้อโดยลูกค้าขึ้นตอนสุดท้ายหรือบุคคลอ่ืนในช่องทาง
การส่งเสริมการขายที่มี 3 รูปแบบคือ 1) การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่าการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่
ผู้บริโภค 2) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง และ 3) การกระตุ้น
พนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งพนักงาน 
  ด้านสถานที่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ปัจจัยด้านสถานที่ของท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุดผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้าม
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ได้แก่การขนส่งสินค้าต่อจากผู้ให้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้ามีความ
สะดวกมีพ้ืนที่จอดรถเพียงพอมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการให้บริการขนส่งสินค้าสถานที่
ในการให้บริการกว้างขวาง สะอาด และถูกสุขลักษณะและท าเลที่ตั้งของท่าข้ามขนส่งสินค้าสามารถ
เดินทางมาติดต่อได้สะดวกตามล าดับสอดคล้องกับค ากล่าวของของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะที่
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กล่าวว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพสภาพแวดล้อมการ
ออกแบบภาพลักษณ์ของอาคารสถานที่ของตัวผลิตภัณฑ์นั้นว่ามีความเหมาะสมหรือสวยงามเพียงใด
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคารที่ประกอบธุรกิจ เครื่องมื ออุปกรณ์การตกแต่งสถานที่ 
เคาน์เตอร์ให้บริการ และอ่ืน ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการก็ย่อมจะมีดังนั้น
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพดูดีและสวยงามเพียงใดบริการก็ย่อมจะมีคุณภาพตามด้วยและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ 4C's ที่เน้นความสะดวกในการซื้อ (Convenience to buy ) คือ ค านึงถึงความสะดวกสบาย
ของลูกค้าเป็นส าคัญ ด้วยการเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่าย ที่ผู้บริโภค สามารถซื้อหาสินค้าได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ถ้าต้องการซื้อในจ านวนมากและได้ราคาถูกควรไปที่ไหน ถ้าต้องการซื้อเพียงชิ้นเดียว
และซื้อได้อย่างรวดเร็วควรไปที่ไหนเป็นต้น 
 ปัจจัยด้านบุคลากร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ปัจจัยด้านบุคลากรของท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้าม
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ได้แก่ พนักงานมีประสบการณ์ในการท างาน และมีความช านาญในการ
ขนส่งสินค้าพนักงานใส่ใจในสินค้าที่ท าการขนส่งทุกขั้นตอนของการขนส่งสินค้าพนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการพนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการขนส่งสินค้าพนักงานมีกิริยา
สุภาพ เรียบร้อยตามล าดับสอดคล้องกับค ากล่าวของรวีวรรณโปรยรุ่งโรจน์ที่กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติงาน
บริการหรือผู้ให้บริการบุคคลากรที่ปฏิบัติการบริการกับผู้รับบริการโดยที่บุคลากรนั้นๆต้องตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่และขอบเขตการท างานของตนปฏิบัติงานให้ตรงกับมาตรฐานการบริการที่ได้รับ
มอบหมายเพราะผู้รับบริการตัดสินความพึงพอใจจากประสบการณ์ที่ได้รับมาจากครั้งก่อนและ/หรือ
ไม่ได้จดจ าที่ตัวบุคคลผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีบทบาทหน้าที่ของตนเองก าหนดไว้อย่างชัดเจนแต่
ละฝ่ายจะต้องสวมบทบาทของตนเองเพ่ือให้ปฏิสัมพันธ์ด าเนินไปอย่างราบรื่นทั้งนี้บทบาทของแต่ละ
ฝ่ายจะต้องสอดคล้องกับความคาดหวังของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในอ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตากโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ได้แก่การรับประกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจาก
การขนส่งรองลงมาคือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้สะดวกการโฆษณากิจกรรมผ่านสื่อแผ่นพับ 
วิทยุ โทรทัศน์มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในโอกาสต่างๆ เป็นประจ าและมีการลด แลก แจก แถมของ
สมนาคุณ และรางวัลตามล าดับสอดคล้องกับค ากล่าวของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ที่กล่าวว่า การ
ส่งเสริมการขาย เป็น กิจกรรมการส่งเสริมการขายที่นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงาน
ขายและการให้ข่ายและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจทดลองใช้หรือการซื้อโดย
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ลูกค้าขึ้นตอนสุดท้ายหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการส่งเสริมการขายที่มี 3 รูปแบบคือ  1)  การกระตุ้น
ผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค 2) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการ
ขายที่มุ่งสู่คนกลาง และ 3) การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งพนักงาน       

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถและเรือ
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า  พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เสนอแนะให้จัดระเบียบรถและเรือขนส่ง
สินค้า โดยปรับปรุงหรือเพ่ิมเรื่องความปลอดภัยในรถและเรือขนส่งสินค้าให้มีความเชื่อถือได้  และ
ควรจัดระเบียบพนักงานขนส่งสินค้าให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น ซึ่งวรชนก เต็ง
วงษ์วัฒนะ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ ผู้ประกอบการธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งพัสดุบริษัทเอกชนภายในประเทศไทย หรือหน่วยงานต่างๆ             
ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้บริโภคท่ีใช้บริการ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกปลอดภัยในการใช้บริการ รวมทั้งมีการให้บริการที่มี
มาตรฐานส่งสินค้าตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือ
ไว้วางใจในการใช้บริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมผู้ประกอบการท่าข้ามขนส่งสินค้าเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูล
หลายๆ ด้าน 

2. ควรวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
ท่าข้ามขนส่งสินค้า  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานของระบบการบริหารงานการเงินการ
คลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  และเพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานของระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ  
ใน 4 ด้าน  ได้แก่   ในด้านงบประมาณ ด้านรายได้ ด้านการเงินและบัญชี  และด้านการตรวจสอบ
และประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น า
ชุมชน รวม 80 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถามสภาพการด าเนินงานของระบบ
การบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที และเอฟ  ผลการวิจัย 
พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรก

พระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีผลการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (

=3.11, SD=0.16)  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสภาพการด าเนินงานของระบบ
การบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา เงินเดือน ต าแหน่งหน้าที่การงาน และระยะเวลาด ารงต าแหน่ง โดยภาพรวม  ไม่แตกต่าง  
ค าส าคัญ:   ระบบการบริหารงานการเงินการคลัง   เทศบาลต าบลโกรกพระ   
 

Abstract 
  The research aims to study the operating state of financial management 
system of Grok-Phra Sub District  Municipal, Grok-Phra District, Nakornsawan Province 
and to compare the opinion to operating state of financial  management system of 
Grok-Phra Sub District in 4 aspects :  budget,  income, financial and accounting      
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and monitoring and assessment.  The samples were administrators, employees, 
members and headers of community   80 people. The research instrument was 
questionnaire to study the operating state of financial management system of Grok-
Phra Sub District  Municipal . The statistics analyzed data used frequency, 
percentage, mean, standard devition, t-test and f-test (ANOVA).   The results showed 
that the samples have opinion about the operating state of financial management 
system of Grok-Phra Sub District  Municipal, Grok-Phra District, Nakornsawan Province. 
Overview, were at the middle level  . The comparing of opinion to  the operating 
state of financial management system of Grok-Phra Sub District  Municipal by  
gender, age, status, educational level, salary, job position and duration of tenure. 
Overview, not different. 
Keywords:    Financial Management System, Grok-Phra  Sub District  Municipal 
 
บทน า 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่สามารถท าสัญญากับองค์กรต่างๆ ได้ 
ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย และการบริหารงานในท้องถิ่นมีองค์ประกอบส าคัญ
ในการบริหารงาน ได้แก่ การจัดท างบประมาณ การจัดเก็บภาษี และการแสวงหารายได้อ่ืนๆ  ซึ่ง
เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มีการจัดโครงสร้างของเทศบาลออกเป็น  2  ฝ่าย คือ   ฝ่ายนิติบัญญัติ และ
ฝ่ายบริหาร  การบริหารงานของเทศบาล มีกระบวนการบริหารที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและการจัดหา
รายได้ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ของการเงินการคลังท้องถิ่น ได้แก่  
1) การจัดท าแผนพัฒนา  2) การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  3)  การจัดเก็บและจัดหารายได้ 
4) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 5) การบันทึกระบบบัญชี ทางด้านการับ-จ่ายเงิน และ  6) 
การตรวจสอบการคลัง  
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความส าคัญต่อการประสิทธิภาพแล้ว ย่อมท าให้
พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดี หากการบริหารการเงินการคลังมีระบบที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว ย่อมท าให้ประสิทธิผลของการบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้  
การบริหารการเงินการคลัง ยังเป็นเครื่องมือเพ่ือเสริมสร้างการมีวินัยการเงินการคลัง สามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร การบริหารการเงินการคลังมีการเชื่อมโยงเข้า
กับการจัดท างบประมาณมีดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย  และการบริหารการเงินการคลังยังมี
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ความส าคัญในการการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีการเงินการคลัง
เป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการ  การให้บริการ  การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ในท้องถิ่น 
ต้องอาศัยเงินงบประมาณ ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการเงินการ
คลังแล้วย่อมท าให้ท้องถิ่นนั้นล้าหลัง  เพราะกรอบการบริหารจัดการเงินการคลังมีกฎหมายระเบียบ
และข้อบังคับคอยควบคุมการใช้จ่ายเงินอยู่ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า ถ้าท้องถิ่นมีระบบ
การบริหารการเงินการคลังที่ดี มีประสิทธิภาพและเพ่ือผลลัพธ์ที่ได้ตามต้องการแล้ว ย่อมท าให้ท้องถิ่น
พัฒนาและก้าวหน้าในอนาคตต่อไป ดังนั้น ในอนาคตการเงินการคลังท้องถิ่นจะเป็นประเด็นด้าน
นโยบายและด้านการจัดการที่ส าคัญที่สุด แต่การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังท้องถิ่นของ
ประเทศไทยยังไม่มีการตัดสินใจที่จะทบทวนจัดการให้เหมาะสม การกระจายอ านาจการเงินการคลังที่
เกิดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยและนักการเมือง เกิดความผิดพลาดซ้ าแล้วซ้ าเล่าตลอดมา 
(กระทรวงมหาดไทย, 2543:  39-50) 
เทศบาลต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ประสบปัญหา
ด้านการบริหารงานการเงินการคลัง ปัจจุบันยังต้องพึงพารายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ประกอบ
กับกรอบอ านาจหน้าที่  ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ  รวมทั้งการก ากับดูแลจาก
ภาครัฐ  ท าให้การบริหารการเงินการคลังของเทศบาลเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับ
การบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพ่ึงเงินจ านวนมากใน
แต่ละปีจากรัฐบาลส่วนกลาง และเป็นการได้รับเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข ก็กล่าวได้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นขาดอิสระทางการคลัง และเมื่อขาดอิสรภาพดังกล่าว ประกอบกับ
งบประมาณมีจ านวนจ ากัดก็ย่อมเป็นปัญหาใหญ่ และมีผลส าคัญต่อสถานภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้น ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลโกรกพระ จ าเป็นต้องมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้ถูกต้องและเหมาะสม 
จากความส าคัญและปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการด าเนินงานวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานของระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์  ใน 4 ด้าน  ได้แก่   ในด้านงบประมาณ ด้านรายได้ ด้านการเงินและบัญชี  และ
ด้านการตรวจสอบและประเมินผล  จะท าให้ทราบระดับการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาล 
รวมทั้งสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาล
ต าบลโกรกพระ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ต่อไป 
 
 
 
 



 
 968 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานของระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาล

ต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์   
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานของระบบการบริหารงานการเงิ น

การคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร  
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  ได้แก่  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ  

ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างเทศบาล และผู้น าชุมชน  ได้แก่ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสิ้น 80 คน  
(ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกพระ,  2559)  โดยการวิจัยนี้ ได้ก าหนดกลุมตัวอย่างในการรวบรวม
ข้อมูลจากจ านวนประชากรทั้งหมด 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานของ
ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา เงินเดือน ต าแหน่งหน้าที่การงาน และระยะเวลาด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานของระบบการบริหารงานการเงินการ
คลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์   ใน 4  ด้าน คือ ด้าน
งบประมาณ ด้านรายได้ ด้านการเงินและบัญชี และ ด้านการตรวจสอบและประเมินผล   โดยใช้
มาตราวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale)  
  ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานของระบบการ
บริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์   

3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  มีขั้นตอน  ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี
และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบริหารงานการเงินการคลัง ในกระบวนการแต่ละขั้นตอนของ
ระบบการปฏิบัติงาน  
  2. ก าหนดขอบเขต และสร้างแบบสอบถาม เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย   
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  3. น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) พร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้องชัดเจนของภาษาที่ใช้ และวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective concurrence) โดย
ใช้เกณฑ์ที่ 0.5 ขึ้นไปพร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงข้อค าถามที่เลือกไว้ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้
ค่า IOC ของแบบสอบถามเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.67    
  4. น าแบบสอบถามที่ผ่านปรับปรุง ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มทดลอง และท า
การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ได้เท่ากับ 
0.918  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการรวบรวมด้วยตนเองซึ่ งมีขั้นตอนในการ
ด าเนินงานดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยท าหนังสือจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือส่งถึงคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโกรกพระ เพ่ือขออนุญาต
และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลฯ  และประชาชนในชุมชน 
  2. ด าเนินการลงพ้ืนที่รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างเทศบาล และผู้น าชุมชน รวมทั้งสิ้น 80 คน 
  3. น าแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ในขัน้ต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล     
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จ าแนกเป็น  4 ส่วน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานของระบบการบริหารงานการเงิน
การคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์   ใน 4 ด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยไปแปลความหมายกับเกณฑ์  (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550 : 
75)  ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.21 –  5.00 หมายถึง มีการด าเนินงานในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.41 –  4.20 หมายถึง มีการด าเนินงานในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.61 –  3.40 หมายถึง มีการด าเนินงานในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60 หมายถึง มีการด าเนินงานในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80 หมายถึง มีการด าเนินงานในระดับน้อยที่สุด 
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3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานของระบบการบริหารงาน
การเงินการ 
คลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ โดยใช้สถิติทดสอบ t-test และ f-test หากพบความแตกต่าง จะท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ LSD  ในขั้นต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานของระบบการ
บริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานของระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาล
ต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  สรุปได้ดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 52 คน คิด 
เป็นร้อยละ 71.20   มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 64.40  ส่วนใหญ่
สถานภาพสมรส จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50  จบการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.20  เป็นพนักงานเทศบาล จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70  และมีระยะเวลา
ด ารงต าแหน่งในปัจจุบันมากท่ีสุด 6-10 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90   
  การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานของระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  โดยภาพรวม ทั้ง 4 

ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.11) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด ( =3.33) อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (  =
3.20) อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนระบบการบริหารงานการเงินการคลังที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน

รายได้ ( =2.92) อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งในการวิเคราะห์ แต่ละด้านสรุปได้  ดังนี้ 
  1.1 ด้านงบประมาณ 
   ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ ในด้าน

งบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.33) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เทศบาลมีขั้นตอน
การพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ งบประมาณประจ าปี และมักค านึงถึงผลประโยชน์ของพ้ืนที่

เป็นหลักมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (  =4.35) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ทราบกระบวนการ

และข้ันตอนการเตรียมการจัดท างบประมาณของเทศบาล ( =3.79) อยู่ในระดับมาก  ส่วนมีความรู้
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ความเข้าใจระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (  =2.53) ซึ่งจัดอยู่ในระดับ
น้อย  
  1.2 ด้านรายได้ 
   ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ ในด้าน

รายได้ อยู่ในระดับปานกลาง (  =2.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายได้ของเทศบาลส่วน

ใหญ่มาจากการจัดสรรจากรัฐบาลและหน่วยงานที่จัดเก็บแทน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (   =4.64) ซึ่งอยู่
ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบและวิธีการจัดเก็บภาษี

ของเทศบาล ( =3.24) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเทศบาลมีการพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (  =1.36) ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด 
  1.3 ด้านการเงินและบัญชี 
   ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ ในด้าน

การเงินและบัญชี อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานการเงินมีความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชีของเทศบาล มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด (  =3.97) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก  รองลงมา คือ ทราบขั้นตอนและวิธีการอนุมัติการเบิก

จ่ายเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเพียงใด ( =3.76) อยู่ในระดับมาก  ส่วนเทศบาลมี
การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในแต่ละรายการครบถ้วนเป็นปัจจุบัน มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =1.49) ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด 
  1.4 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล 
   ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ ในด้าน

การตรวจสอบและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

เทศบาลมีการจัดระบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (  =
3.93) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ เทศบาลมีระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ (  =3.91) อยู่ในระดับมาก  ส่วนได้มีการทักท้วงด้าน
งบประมาณ ด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านการเงินและบัญชี ประจ าปี 2555 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่

ตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (  =2.04) ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่น้อย  
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสภาพการด าเนินงานของ

ระบบการบริหารงาน 
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การเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
เงินเดือน ต าแหน่งหน้าที่การงาน และระยะเวลาด ารงต าแหน่ง โดยภาพรวมไม่แตกต่าง  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้   
  2.1 บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการบริหารงานการเงินการ
คลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ โดยรวม และเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน (p>.05) 
  2.2 บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการบริหารงานการเงินการ
คลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน   ไม่แตกต่างกัน (p>.05)  
  2.3 บุคลากรที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน (p>.05)  
  2.4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน (p>.05) 
  2.5 บุคลากรที่มีเงินเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการบริหารงานการเงิน
การคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน (p>.05)  
  2.6 บุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการ
บริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่าง
กัน (p>.05)  
  2.7 บุคลากรที่มีระยะเวลาด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการ
บริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่าง
กัน (p>.05) 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 จากผลการวิจัย ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ อ าเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์   ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจควรน ามาอภิปรายผล 
ตามล าดับดังนี้ 
 ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์  โดยภาพรวม มีการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

1 . ด้านงบประมาณ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบวิธีการ
งบประมาณของเทศบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย แต่เมื่อวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงกลับมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีการงบประมาณ อาจเป็นเพราะ
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
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2543 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งแตกต่างจากบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานโดยตรง อาจ
เป็นเพราะไม่ได้ปฏิบัติงานโดยตรงจึงไม่สนใจที่จะศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับตัวเอง  

2. ด้านรายได้ พบว่า รายได้ของเทศบาลส่วนใหญ่มาจากการจัดสรรจากรัฐบาลและ
หน่วยงานที่จัดเก็บแทน และเทศบาลขาดการพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
ซึ่งอาจเป็นเพราะในท้องถิ่นที่เป็นชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะไม่มีแหล่งรายได้เพ่ือน ามาพัฒนา
ท้องถิ่น ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเกริกเกียรติ  
พิพัฒน์เสรีธรรม (2522) ว่า “การบริหารจัดเก็บรายได้ที่ขาดประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวนมาก ไม่เคยพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยจัดเก็บรายได้ ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญ
กับหน่วยงานนี้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณพิลาศ  สมศรี (2546) ได้ศึกษาการส ารวจความ
คิดเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัด
จันทบุรี  พบว่า “ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ลักษณะกฎหมายภาษีอากร การตรวจสอบ ปรับปรุง
ฐานข้อมูล และติดตามผล และบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยให้ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร ประกอบกับ
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง ด้านโครงสร้างทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีอากร การ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการจัดเก็บภาษี และ
ค่าธรรมเนียม”  ดังนั้นอาจเป็นเพราะหน่วยงานไม่ได้ช่วยสร้างคะแนนความนิยมทางการเมือง มี
บุคลากรจ านวนไม่กี่คน อีกทั้งไม่มีความรู้ ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือท างาน ไม่มีขีดความสามารถที่ จะ
ริเริ่มพัฒนารายได้ของท้องถิ่นได้ อีกทั้งอาจไม่มีขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องการริเริ่มพัฒนารายได้เข้าจริง ๆ ก็ท าไม่ได้ทันที ต้องเริ่มต้นพัฒนาขีดความสามารถของหน่วย
จัดเก็บรายได้เสียก่อน จึงเป็นเรื่องท้าทายความพยายามในการพัฒนารายได้ของผู้บริหารท้องถิ่น 
ดังนั้น ผู้บริหารควรที่จะพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้
เป็นระบบและสามารถสร้างรายได้ให้เทศบาลเพ่ือรองรับหากรัฐบาลไม่ได้จัดสรรรายได้ให้ตามที่
ก าหนด 
 3. ด้านการเงินและบัญชี พบว่า เทศบาลยังไม่มีการจัดท าบัญชีโดยการบันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในแต่ละรายการได้เนื่องจาก เทศบาลไม่มีความพร้อมในการจัดท าบัญชีระบบ
คอมพิวเตอร์ อาจเป็นเพราะมีปัจจัยที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามระบบประกอบกับหน่วย
ส่วนกลางไม่ได้ก าหนดหรือบังคับไว้ชัดเจนว่าต้องบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงท าให้เทศบาล
ยังใช้ระบบบันทึกบัญชีแบบเดิม 
 4. ด้านการตรวจสอบและประเมินผล พบว่า เทศบาลไม่มีการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของฝ่ายบริหารโดยสภาและประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา  รินทะลึก 
(2551) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารการเงินการคลังของเทศบาลต าบลหนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ไม่รายงานงบการเงินและการใช้จ่ายเงินให้สภาและประชาชนทราบเป็น
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ประจ าสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.35) และพบว่า เทศบาลได้มีการทักท้วงการบริหารการเงินการคลังจาก
หน่วยงาน ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งในประเด็นนี้ เทศบาลควรจัดให้การหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือ
กลั่นกรองการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแกทางราชการและการใช้จ่าย
งบประมาณควรมีการรายงานให้สภาและประชาชนทราบเป็นประจ าสม่ าเสมอ  
 จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับในระบบ
การบริหารงานการเงินการคลังด้านงบประมาณ ด้านรายได้ ด้านการเงินและบัญชี ด้านการตรวจสอบ
และประเมินผล ของเทศบาลต าบลโกรกพระ แตกต่างกัน  แต่ผลการเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือน ต าแหน่งหน้าที่การงาน และระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
ของพนักงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลต าบล
โกรกพระ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน (p>.05) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะบุคลากรของเทศบาลต าบลโกรกพระ มีบริบทการท างานที่
คล้ายคลึงกัน ระบบการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ก็ใช้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเดียวกัน ผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลก็มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเหมือนกัน และผู้บริหารทุกคนต่างก็
ส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรแต่ละส านัก/กอง ในขั้นตอนการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน จึง
ท าให้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
       1.1 ด้านงบประมาณ ในการบริหารงบประมาณของเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่นจ าเป็น
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท างบประมาณรายจ่าย การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ในแต่ละปี เพ่ือให้งบประมาณมีเพียงพอต่อการบริหารงาน ควรลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่ไม่มีความ
จ าเป็นออกไป เช่น กรณีบุคลากรในหน่วยงานลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ก็ให้มีการยุบต าแหน่งที่
ว่างลงไม่รับเพ่ิม และไม่รับบุคลากรท างานซ้ าซ้อนต าแหน่งที่มีอยู่แล้ว ใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกบาท
ให้คุ้มค่าและให้มีเงินส ารองเพ่ือไว้ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนด้วย  
      1.2 ด้านรายได้ ผู้บริหารท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
โดยให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการจัดเก็บรายได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดให้มีการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีกับประชาชนในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ ให้พัฒนาระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
ตลอดจนมีการให้รางวัลส าหรับผู้ที่มาช าระภาษี เป็นสิ่งของหรือให้เป็นใบประกาศเกียรติคุณ ถือว่า
เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีของสังคม  



 
 975 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

                   1.3 ด้านการเงินและบัญชี เทศบาลควรให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรมระบบการ
จัดท าบัญชีการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรใน
หน่วยงานได้ทราบขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เพ่ือลดความขัดแย้งกรณีไม่เข้าใจ
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดท าบัญชี รวมทั้งงบการเงินของเทศบาล
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ตลอดจนผู้น าชุมชน รวมทั้งจัดอบรมไห้ความรู้ในเรื่อง
ระเบยีบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี  
       1.4 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ในการประชุมแต่ละเดือนของพนักงานเทศบาล
และการประชุมสภาท้องถิ่น ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเงินเข้าไปชี้แจงท าความเข้าใจในระเบียบ 
และข้ันตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังและท าความเข้าใจให้ที่ประชุมทราบว่า มีระเบียบ 
มีขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานอะไรบ้าง เพ่ือเป็นการแสดงถึงความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และประชาชน เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารการเงินการคลัง
ของหน่วยงาน และชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบว่า กรณีมีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบและมีข้อ
ทักท้วงควรที่จะแจ้งในที่ประชุมทราบเพ่ือไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ กฎหมาย เช่น ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) คณะท างานตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core team) และเทศบาลควรจัดให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของเทศบาลด้วย  
 2.  ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป   
  2.1 ควรศึกษาวิจัย ในด้านความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินการคลังของเทศบาล 
  2.2 ควรศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการเงินการคลังของ
เทศบาล 
        2.3 ควรศึกษาวิจัย เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการบริหารงานการเงินการคลังเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารงานของเทศบาล 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยใน
ครั้งนี้  รวมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างเทศบาล 
และผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  ที่ได้อนุเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้การวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชาวต่างชาติต่อการ
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า ในจังหวัดเชียงราย โดยมุ่งศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยคือ แบบสอบถาม ค่าสถิติเชิ ง
พรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยด้าน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-
34 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง US$ 
30,001-40,000 และมาจากทวีปอเมริกา ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า ทัศนคติทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และด้านการส่งเสริมการตลาด 
พฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการ เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเพ่ือพักผ่อนในช่วงวันหยุด เหตุผลในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า 
เชียงรายเพ่ือพักผ่อนและเพ่ือชมงานศิลปะ ได้แก่ รูปแบบสถาปัตยกรรม ผู้ร่วมเดินทางคือเพ่ือน/
เพ่ือนร่วมงาน โอกาสในการมาท่องเที่ยว คือ ช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ตนเองมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจในการท่องเที่ยว พาหนะในการเดินทาง คือรถเช่า จะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งในอนาคตและ
จะแนะน าผู้อ่ืนให้มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย จากการบอกต่อจากคนรู้จัก 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยว, พิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย, ส่วนประสมทาง
การตลาด 
 

Abstract 
 This research aimed to study tourist behavior of foreigners on Black House 
Museum in Chiang Rai by studying demographic, attitude, and tourist behavior. The 
questionnaire had used as a research tool, moreover, the descriptive statistic used to 
analyze data was percentage, mean, and standard deviation. The result of 
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demographic showed that the most foreigners is female with aged 25 – 34, their 
education was employee with monthly income US$ 30,001 – 40,000, and they are 
from North American Continent. Additionally, the results of attitude level were high 
level such as product, price, place, and promotion, respectively. For the result of 
tourist behavior showed that the aim of Chiang Rai trip was for relaxing on vacation. 
The reason of visiting Black House Museum was for relaxing and to admire the 
artworks such as architectural style. They had visited the museum with their friends 
or colleagues, and their opportunity of this trip was on weekend. Moreover, they had 
made a decision for this trip by themselves and the most tourists had rent a car. 
They would revisit and recommend others to visit the Black House Museum in the 
future. Finally, the most tourists had received the information of museum by 
informing of acquaintances.  
Keywords: Tourist behavior, Tourists, Black House Museum Chiang Rai, 4Ps Marketing 
Mix 
 
บทน า 
 ประเทศไทยมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ศิลปวัฒนธรรมถือเป็นผลงานที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลของมนุษยชาติ ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะ
มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปจึงเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ผลที่ตามมาคือ การสร้าง
งาน สร้างอาชีพ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงในท้องถิ่นต่างๆ ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจาก
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความงามและความพึงพอใจ เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยการ
ถ่ายทอดความงามผ่านสื่อวัตถุต่างๆ ออกมาเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้สัมผัส ได้พบเห็นและได้รับรู้ สื่อต่างๆจะ
เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ ความรู้สึก และแรงบันดาลใจ ในปัจจุบันเกิดการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะที่ถือเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
ระดับท้องถิ่น ก่อให้เกิดสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (ฉันทัชวรรณ ถนอม.2552) ในจังหวัดเชียงรายนั้นมี
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ชิ ง ศิ ล ป ะ ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง แ ล ะ ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม  คื อ  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า น ด า 
(http://th.tripadvisor.com) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่มีการรวบรวมผลงานทางด้านศิลปะ
ตั้งแต่สมัยอดีตและของสะสมทั่วโลกของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ เมื่อท่านเสียชีวิตลง 
อาจารย์ดอยธิเบศร์ ดัชนี ซึ่งเป็นบุตรเพียงคนเดียวได้สานต่อปณิธานของบิดา มีแนวคิดในการน าส่วน
ประสมทางการตลาดมาใช้ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เพ่ือสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก 
อย่างไรก็ดีส่วนประสมทางการตลาดจะมีผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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หรือไม่ จะสามารถดึงดูดความสนใจ ตอบสนองความต้องการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ ตลอดจน
สามารถสร้างความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมได้หรือไม่อย่างไร ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชาวต่างชาติต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงรายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งมีความนิยมมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด าอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในอดีต
อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี มักน าผลงานที่มีชื่อเสียงไปจัดแสดงยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงท าให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางแก่ผู้คนทั่วโลก และการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังน ามาซึ่งรายได้
ทางการท่องเที่ยวแก่จังหวัดเชียงรายอีกด้วย ทั้งนี้เ พ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อการบริการทางการท่องเที่ยว ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย เช่นนักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และบริษัทน าเที่ยว สามารถน าข้อมูลไปวางแผนพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้ตรงกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และจะสามารถช่วยเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเชียงรายได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อพิพิธภัณฑ์บ้าน
ด า เชียงราย 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า 

เชียงราย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้ง

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อมหรือธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ การซื้อบริการของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นการส่งสินค้าออกที่มองไม่เห็นด้วยสายตาเพราะเป็นการซื้อ
ด้วยเงินตราต่างประเทศ การผลิตสินค้า คือ บริการต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวซื้อก็จะต้องมีการลงทุนซึ่ง
ผลประโยชน์จะตกอยู่ในประเทศและจะช่วยให้เกิดงานอาชีพอีกหลายแขนง นอกจากนี้ทางด้านสังคม
การท่องเที่ยวเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด พร้อมกับการได้รับความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
ผิดแผกแตกต่างออกไป อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ 
ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการช าระเงินได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมี
บทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ที่มีผู้อยู่ใน
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ท้องถิ่นได้เก็บมาประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ขายเป็นของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยว สรุปได้ว่า
บทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ (ฉันทัชวรรณ ถนอม. 2552) องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ตามค าจ ากัดความของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หมายถึงธุรกิจและบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวที่ส าคัญมีอยู่ 4 องค์ประกอบ คือ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด (บุญ
เลิศ จิตตั้งวัฒนา. 2528) สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ ( International Council of 
Museums) หรือ ICOM ได้ให้ค าจ ากัดความของพิพิธภัณฑ์ ไว้ว่า “พิพิธภัณฑ์ หรือ Museum เป็น
สถาบันถาวรที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาผลก าไร เพ่ือให้บริการแก่สังคม เพ่ือพัฒนาสังคมและเปิด
โอกาสให้สาธารณชนเข้าใช้บริการ โดยพิพิธภัณฑ์ท าหน้าที่ในการรวบรวม สงวนรักษา สื่อสารเนื้อหา 
และจัดแสดงนิทรรศการ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการค้นคว้า การศึกษาวิจัยนันทนาการ วัตถุทาง
วัฒนธรรมของมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม” (ICOM. 1994 : 239) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์เนื่องจากมีความส าคัญ 3 ประการ คือ มีบทบาททางสังคมและวัฒนธรรม มีบทบาททาง
เศรษฐกิจ และมีบทบาททางการเมือง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว (Travel Marketing Mix) (สุ
วัชนา วิวัฒนชาติ และคณะ. 2531) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว ประกอบด้วยทุกสิง
ที่มีอิทธิพลในการสร้างความต้องการซื้อในผลิตภัณฑ์ แต่โดยทั่วไปแล้วจะนิยม แบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ 
(Product) ราคา (Price) สถานที่จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว 
(Promotion) ส่วนประสมทั้ง 4 ประการเรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว 4′Ps (The four 
4Ps of The Travel Marketing Mix) ประกอบด้วย เเพ็คเกจทัวร์ (Product), ราคา (Price), การจัด
จ าหน่ายหรือสถานที่จ าหน่าย (Place or Distribution) ซึ่งแบ่งออกเป็น ช่องทางการจัดจ าหน่ายทัวร์ 
(Channel of Distribution or Distribution Channel) และการกระจายสินค้า (Physical 
Distribution)  และการส่งเสริมทางการตลาดท่องเที่ยว (Promotion) ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ตามแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในชุมชนจนถึงระดับประเทศ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนล้วน
ก่อให้เกิดกระแสดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งจังหวัดที่มี
จุดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปะและศิลปะภายในวัดแบบล้านนาที่ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี การศึกษาด้านทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการจัดการโดยใช้หลัก
ส่วนประสมการตลาด 4 ประการตามล าดับ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา แล้วจึงน าไป Try out กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคCronbach's alpha (พิมพา 
หิรัญกิตติ. 2552 : 127) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.816ประชากร คือ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงรายในปี 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย ที่มี
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นผู้ที่มีวิจารณญาณในการตอบแบบสอบถาม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่
มีอายุต่ าสุด คือ 15 ปี และได้ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรในการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรแน่นอน (William.G. Cochran. อ้างถึงในพิมพา หิรัญกิตติ. 
2552) มีการก าหนดค่าความผิดพลาดจากตัวอย่างไว้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ค านวณได้เท่ากับ 385 คน ส ารองไว้ 15 คน รวมทั้งสิ้น400 ตัวอย่างผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยการเลือกสถานที่ที่จัดเก็บแบบสอบถามโดยเก็บจากกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย ในช่วงเดือน 
พฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และทวีป 
โดยมีลักษณะของค าถามปลายปิด จ านวน 6 ข้อ แจกแจงความถี่ และเสนอผลการวิจัย
เป็นค่าร้อยละ  

2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพิพิธภัณฑ์บ้านด า จังหวัดเชียงราย
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likertscale) โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

3. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
ชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย มีลักษณะค าถามปลายปิด (Close - 
ended questions) จ านวน 10 ข้อ ใช้การแจกแจงความถี่ และเสนอผลการวิจัยเป็นค่า
ร้อยละ 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชาวต่างชาติต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย 
ผู้วิจัยได้แสดงลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
 
ตาราง   1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ   
(n = 400) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
1.1 ชาย       186 46.50 
1.2 หญิง 214 53.50 

รวม 400 100.00 

2. อาย ุ
2.1 15 - 24 ปี       66 16.50 
2.2 25 - 34 ปี  119 29.75 
2.3 35 - 44 ปี 99 24.75 
2.4 45 - 54 ปี 84 21.00 
2.5 55 - 64 ปี      29 7.25 
2.6 65 ปีขึ้นไป 3 0.75 

รวม 400 100.00 

3. ระดับการศึกษา 
3.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี     141 35.25 
3.2 ปริญญาตรี 251 62.75 
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี 8 2.00 

รวม 400 100.00 
4. อาชีพ 
4.1 หน่วยงานรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   84 21.00 
4.2 พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง    100 25.00 
4.3 รับจ้าง/อาชีพอิสระ      50 12.50 
4.4 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย     72 18.00 
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน (คน) ร้อยละ 
4.5 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 63 15.75 
4.6 เกษียณอายุ/พ่อบ้าน/แม่บ้าน 31 7.75 
รวม 400 100.00 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5.1 ต่ ากว่าหรือเท่ากับ US$ 20,000    74 18.50 
  5.2 US$ 20,001 – 30,000 111 27.75 
     5.3 US$ 30,001 – 40,000 157 39.25 
    5.4 มากกว่า US$ 40,001 58 14.50 
รวม 400 100.00 

6. ทวีป 
6.1. อเมริกา 175 43.75 
6.2. ยุโรป      26 6.50 
6.3. แอฟริกา 2 0.50 
6.4. เอเชีย      103 25.75 
6.5. โอเชียเนีย(ออสเตรเลีย+นิวซีแลนด์) 94 23.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง1 แสดงผลลักษณะทางประชากรศาสตร์ สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มา
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงรายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.50 และเพศชายร้อยละ 
46.50 มีอายุระหว่าง 24 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.75ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 62.75
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
US$ 30,001 – 40,000 คิดเป็นร้อยละ 39.25 และเดินทางมาจากทวีปอเมริกา ร้อยละ 43.75 
 ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า 
เชียงราย สามารถแบ่งตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 
สถานที่ และการส่งเสริมการตลาด โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง2 
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย (x)̅ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทัศนคติของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ 
บ้านด า เชียงราย 

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า   
x ̅

S.D. ร ะ ดั บ
ทัศนคติ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
1. สถาปัตยกรรม 
1.1 อาคารพิพิธภัณฑ์ใช้สีด ามีความเป็นเอกลักษณ์  4.57 0.725 มากที่สุด 
1.2 รูปทรงของสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะแบบล้านนา  4.40 0.813 มากที่สุด 
1.3 ความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ประดับด้วยไม้แกะสลัก 4.28 0.943 มากที่สุด 
2. ชิ้นงานทางศิลปะ    
2.1 ผลงานประติมากรรมในพิพิธภัณฑ์บ้านด า เช่น รูปปั้น หิน
แกะสลัก  

  4.16 0.914 มาก 

2.2การน ากระดูกสัตว์มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน ศิลปะที่แปลก
ใหม ่

  4.31 0.857 มากที่สุด 

2.3 ผลงานทางจิตกรรม เช่น ภาพวาดฝาผนังภาพเขียนสีน้ ามัน   4.14 0.881 มาก 
3. พนักงานมีความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นมิตร 3.70 0.865 มาก 
4.  ป้ า ย ใน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ มี เ นื้ อ ห าที่ ชั ด เ จน  เ ช่ น  ป้ า ย ชื่ อ 
สถาปัตยกรรม ป้ายอธิบายความหมายของภาพวาดและชิ้นงาน 

3.81 0.983 มาก 

รวม 4.17 0.659 มาก 

ด้านราคา 
1. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์มีความเหมาะสม 3.98 0.849 มาก 
2. ความคุ้มค่าของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 4.06 0.858 มาก 
3. ความเหมาะสมของราคาอาหารและเครื่องดื่ม 3.93 0.904 มาก 
4. ความเหมาะสมของราคาสินค้าหรือของที่ระลึก 3.93 1.695 มาก 
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 3.84 0.959 มาก 

รวม 3.95 0.729 มาก 
ด้านสถานที่ 
1. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปะ 4.29 0.790 มากที่สุด 
2. เป็นสถานที่ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจทางศิลปะ 4.21 0.868 มากที่สุด 
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ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า   
x ̅

S.D. ร ะ ดั บ
ทัศนคติ 

3. ความสะอาดของห้องจัดแสดงผลงานทางศิลปะ 4.07 0.914 มาก 
4. สถานที่จอดรถเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว 3.70 0.913 มาก 
5. บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ มีความร่มรื่น 4.05 0.981 มาก 
รวม 4.06 0.669 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
1. เนื้อหาที่แสดงรายละเอียดในแผ่นพับมีข้อมูลที่ชัดเจน 3.88 0.856 มาก 
2. ในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงแบบล้านนา เช่น การฟ้อน การเล่น
ดนตรี 

4.05 0.996 มาก 

3. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook/Fanpage/ 
Website ท าให้นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ได้
รวดเร็ว 

4.03 0.969 มาก 

4. ป้ายบอกทางไปยังพิพิธภัณฑ์มีความชัดเจนมองเห็นได้ง่าย 3.74 0.871 มาก 
5.  การบอกต่อ/การเล่าประสบการณ์ของบุคคลที่ เคยมา
พิพิธภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 

3.93 1.031 มาก 

รวม 3.96 0.691 มาก 

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวม 4.03 0.604 มาก 

 
จากตาราง2ผลจากการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้าน

ด าเชียงรายประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด 
พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.03 
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ตอนที่3 การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า 
เชียงราย  
 
ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อ
พิพิธภัณฑ์บ้านด าเชียงราย  (n = 400) 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด

เชียงราย 
1.1 มาท าธุระในจังหวัดเชียงราย     51 12.75 
    1.2 มาประชุม/สัมมนา      59 14.75 
    1.3 พักผ่อนในช่วงวันหยุด      215 53.75 
    1.4 มาเยี่ยมญาติ/เพ่ือน    35 8.75 
    1.5 มาชมผลงานศิลปะของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี โดยเฉพาะ 25 6.25 
    1.6 เดินทางมาเพ่ือถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ   15 3.75 
รวม 400 100.00 

2. เหตุผลในการเลือกมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์บ้านด าเชียงราย 
    2.1 สร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง   33 8.25 
    2.2 ชื่นชอบในความเป็นเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย 55 13.75 
    2.3 ชื่นชอบผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ (อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี)  126 31.50 
    2.4 การพักผ่อนหย่อนใจ 186 46.50 

รวม 400 100.00 

3. ผลงานศิลปะที่ช่ืนชอบในพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย   
   3.1 รูปแบบสถาปัตยกรรมแต่ละหลังของพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย 149 37.25 
   3.2 ของสะสมภายในพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย เช่น กระดูกช้าง  
เขาควาย 

131 32.75 

   3.3 ประติมากรรมแต่ละชิ้นภายในพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย 43 10.75 
   3.4 ลวดลายการแกะสลักไม้ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี  42 10.50 
   3.5 งานภาพวาดของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี   34 8.50 
   3.6 ชอบทุก ๆ อย่างในพิพิธภัณฑ์บ้านด า  1 0.25 

รวม 400 100.00 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. ผู้ร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพิพิธภัณฑ์บ้านด า 
เชียงราย  
   4.1 มาคนเดียว     15 3.75 
   4.2 คนสนิท/คนรู้ใจ 83 20.75 
   4.3 ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง 80 20.00 
   4.4 เพ่ือน/เพื่อนร่วมงาน     150 37.50 
   4.5 คณะทัวร์    72 18.00 

รวม 400 100.00 
5. โอกาสในการมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย    
   5.1 วันหยุดเสาร์ - อาทิตย ์ 349 87.25 
   5.2 วันจันทร์ - ศุกร์  43 10.75 
   5.3 วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดเทศกาล/วันหยุดยาว 8 2.00 
รวม 400 100.00 

6. ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย   
   6.1 ตนเอง  105 26.25 
   6.2 สมาชิกในครอบครัว 57 14.25 
   6.3 คนสนิท/คนรู้ใจ   68 17.00 
   6.4 เพ่ือน/คนรู้จัก  103 25.75 
   6.5 สื่อออนไลน์ 67 16.75 

รวม 400 100.00 
7. พาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า จังหวัด
เชียงราย    
   7.1 รถยนต์ส่วนบุคคล 82 20.50 
   7.2 รถจักรยานยนต์ 70 17.50 
   7.3 รถประจ าทาง  2 0.50 
   7.4 รถเช่า  178 44.50 
   7.5 รถน าเที่ยว     68 17.00 

รวม 400 100.00 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน (คน) ร้อยละ 
8. การกลับมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า จังหวัดเชียงราย  
   8.1 มาแน่นนอน 

213 53.25 

8.2 ไม่แน่ใจ 186 46.50 
8.3 ไม่มาแน่นนอน 1 0.25 
รวม 400 100.00 

9. การแนะน าผู้ อ่ืนให้มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า จังหวัด
เชียงราย 
9.1 แนะน าแน่นอน       284 71.00 
9.2 ไม่แน่ใจ        116 29.00 
9.3 ไม่แนะน า   0  0.00 
รวม 400 100.00 

10. การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า จังหวัดเชียงราย  
10.1 การบอกต่อจากคนรู้จัก      182 45.50 
10.2 Facebook/Fanpage      149 37.25 
10.3 Website       11 2.75 
 10.4 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร/แผ่นพับ  8 2.00 
10.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิลบริเวณทางเข้า - ออกพิพิธภัณฑ์)   21 5.25 
10.6 ป้ายบอกทางไปยังพิพิธภัณฑ์บ้านด า จังหวัดเชียงราย  29 7.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง3 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มี

วัตถุประสงค์ในการมาจังหวัดเชียงรายเพ่ือพักผ่อนในช่วงวันหยุด ร้อยละ 53.75เหตุผลที่เดินทางมา
เที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงรายเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 46.50มีความชื่นชอบรูปแบบ
สถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย ร้อยละ37.25ส่วนใหญ่เดินทางมากับเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน 
ร้อยละ37.50 โอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด ร้อยละ 87.25ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว คือ ตนเอง ร้อยละ 26.25 พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ รถเช่า ร้อยละ44.50
จะกลับมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงรายอย่างแน่นอน ร้อยละ 53.25 จะแนะน าผู้อ่ืนให้มา
ท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ71.00และการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย มาจาก
การบอกต่อจากคนรู้จัก ร้อยละ 45.50 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชาวต่างชาติต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงรายสรุป
ได้ดังนี ้
 
ตอนที1่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีอายุระหว่าง 
25 - 34 ปี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 251 คน คิด
เป็นร้อยละ 67.72 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จ านวน 100 คนคิดเป็นร้อยละ 25.00 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง US$ 30,001 – 40,000  จ านวน 157คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 และมา
จากทวีปอเมริกา จ านวน 175คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า 
เชียงราย 

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย โดยรวมมีทัศนคติอยู่
ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย 
ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 

ด้านราคา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย ส่วน
ใหญ่มีทัศนคติต่อด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 

ด้านสถานที่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย 
ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อด้านสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 

ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า
เชียงรายส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.96  
 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์
บ้านด า เชียงราย   

พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงราย เพ่ือพักผ่อนในช่วงวันหยุด จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 มีเหตุผลในการเลือกมา
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 ผลงานด้านศิลปะที่ชื่นชอบใน
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พิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย คือ รูปแบบสถาปัตยกรรมแต่ละหลังของพิพิธภัณฑ์บ้านด า จ านวน 149 
คนคิดเป็นร้อยละ 37.25 ผู้ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย คือเพ่ือน/เพ่ือน
ร่วมงาน จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 โอกาสในการมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด าเชียงราย 
คือเดินทางมาในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ จ านวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 87.25ผู้ที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย คือ ตนเอง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 
พาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย ใช้รถเช่า จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.50จะกลับมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงรายอย่างแน่นอน จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.25จะแนะน าผู้อ่ืนให้มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.00 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย มีการรับรู้จากการบอกต่อจาก
คนรู้จัก จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 

 
การอภิปรายผลจากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชาวต่างชาติต่อพิพิธภัณฑ์บ้าน

ด า เชียงรายสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ลูกจ้างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน US$ 30,001 - 40,000 และมาจากทวีปอเมริกา ทั้งนี้
เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศท่ีไม่นิยมท่องเที่ยวผจญภัยเหมือนเพศชาย จึงมีความต้องการท่องเที่ยวเพ่ือ
พักผ่อนหย่อนใจ ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ให้ความผ่อนคลายมากกว่า 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย 

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย ด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอาคารสีด ามีความเป็นเอกลักษณ์, 
สถาปัตยกรรมแบบศิลปะล้านนา, การน ากระดูกสัตว์มาสร้างสรรค์เป็นชื้นงานศิลปะ เป็นต้นซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธีรวัฒน์ บุตตะโยธี (2551) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พอใจต่อ
ทัศนียภาพความสวยงามของเมืองโบราณอยู่ในระดับมาก ดังนั้น สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย คือความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ 
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ความคุ้มค่าของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์, ค่าเข้าชมมีความเหมาะสมเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของธีรวัฒน์ บุตตะโยธี(2551) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้าน
ความเหมาะสมของราคาค่าเข้าชมด้านความคุ้มค่าของการมาท่องเที่ยวเมื องโบราณ และด้าน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเมืองโบราณเมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวที่อ่ืนอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ด้าน
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ราคาจึงเป็นเหตุผลที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย ทั้งนี้
เนื่องจากราคาค่าเข้าชมมีความเหมาะสมต่อการเข้าชมศิลปะที่ทรงคุณค่าที่หาไม่ได้จากที่อ่ืน 
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงรายด้านสถานที่โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปะ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจ และบริเวณ
โดยรอบมีความร่มรื่น สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของธีรวัฒน์บุตตะโยธี (2551) พบว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ชื่นชอบในด้านทัศนียภาพ และความสวยงามของเมืองโบราณ รวมถึงด้านความกว้างขวาง
ของสถานที่ต่อการรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากด้านสถานที่เป็นปัจจัยส าคัญที่
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ 
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงรายด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงแบบล้านนา และมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ระบบออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธีรวัฒน์ บุตตะโยธี (2551) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ที่มาเที่ยวเมืองโบราณ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของเมพิชชา ภิญโญวัชรกุล (2553) พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านการส่งเสริม
การตลาดอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น ด้านการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ตัดสินใจมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย เนื่องจากมีภาพลักษณ์ที่ดี มีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อเข้าถึงได้อย่างชัดเจน ท าให้นักท่องเที่ยวรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว    
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า 
เชียงราย   

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่มาพักผ่อน
ในช่วงวันหยุดซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุริวัสสา นารินค า และคณะ ( 2557) พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวคือ การมาท่องเที่ยว/พักผ่อน 
และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวาทิต อิทธิศิริเวทย์ (2551) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวและพักผ่อน  

เหตุผลในการเลือกมาท่องเที่ยวที่ พิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย พบว่า  นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาพักผ่อนหย่อนใจสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายใจ มูลฟอง และคณะ (2557) 
พบว่า ด้านเหตุผลของการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผลในการเลือกมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย 
เป็นการมาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและชื่นชมศิลปะของพิพิธภัณฑ์บ้านด า 

ผลงานศิลปะที่ชื่นชอบในพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วน
ใหญ่ชื่นชอบรูปแบบสถาปัตยกรรมแต่ละหลังของพิพิธภัณฑ์บ้านด า จังหวัดเชียงราย สอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจัยของ ณิชานันท์ บุญห้า และคณะ (2552) พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังในเรื่องของ
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ความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านศิลปินเจ้าของผลงาน ผลงานของศิลปิน รูปแบบของตัวบ้านศิลปินและ
การได้พบปะกับศิลปิน ทั้งนี้ เนื่องมาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงรายมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ผู้ร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่
เดินทางมากับเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน สอดคล้องกับกากรศึกษาวิจัยของวาทิต อิทธิ ศิริเวทย์ (2551) 
พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชอบเดินทางมากับเพ่ือน และจัดการเดินทางด้วยตนเอง เนื่องจากท า
ให้การท่องเที่ยวมีความคล่องตัวมากกว่า 

โอกาสในการมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาช่วงวันหยุด
เสาร์ - อาทิตย์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง (2558) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ทั้งนี้เนื่องจากโอกาสในการมาท่องเที่ยวที่
พิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย ของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการมาพักผ่อนในช่วงวันหยุด 

ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย มีการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของสุริวัสสา นารินค า และคณะ (2557) พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่ใช้บริการผ่านบริษัทท่องเที่ยว แต่เดินทางด้วยตนเองโดยรถโดยสารสาธารณะ 

พาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้รถเช่า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณิชานันท์ บุญห้า และคณะ
(2552) พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาส่วนใหญ่ใช้รถเช่าทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
ในการเดินทาง  

การกลับมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มี
แนวโน้มที่จะกลับมาท่องเที่ยวในอนาคตอย่างแน่นอน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เมพิชชา ภิญโญ
วัชรกุล (2553) พบว่า นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะกลับมาท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งนี้ เนื่องจาก
พิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย เป็นการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ จึงท าให้นักท่องเที่ยวกับมาเท่ียวอีกในอนาคต 

การแนะน าผู้อ่ืนให้มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด าเชียงราย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า จะมีการแนะน าให้กับผู้อ่ืนอย่างแน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ขวัญสิริ มะโนวงค์ และคณะ(2560) พบว่า ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านบัวจะมีการ
แนะน าผู้อ่ืนอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย เกิด
ความประทับใจในความเป็นเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์บ้านด า จึงเกิดการแนะน าบอกต่อให้กับผู้อ่ืนให้
มาท่องเที่ยว 
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การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วน
ใหญ่รู้จักข้อมูลของพิพิธภัณฑ์จากบุคคลรู้จักโดยการบอกต่อ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ขวัญสิริ 
มะโนวงค์ และคณะ (2560) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทราบข้อมูลมาจากค าบอกเล่าจากคนใน
ครอบครัว ญาติ เพื่อน และคนรู้จัก  

ดังนั้นจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงรายมีทัศนคติที่ดีต่อความเป็นเอกลักษณ์ มีความคุ้มค่า เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปะที่สร้างแรงบันดาลใจ แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่หาชมได้ยาก นอกจากนี้ยังมีความ
ต้องการจะกลับมาท่องเที่ยว พร้อมทั้งจะแนะน าผู้อ่ืนให้มาท่องเที่ยวอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ทัศนคตขิองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านด า จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่
ในระดับมากในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนี้  

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อด้านอาคาร
พิพิธภัณฑ์ใช้สีด ามีความเป็นเอกลักษณ์ พิพิธภัณฑ์บ้านด ามีความเป็นเอกลักษณ์ท าให้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาชม ดังนั้น ควรมีการอนุรักษ์ตัวอาคารที่ใช้ศิลปะแบบล้านนาที่ทาด้วยสีด า เก็บ
รักษาผลงานศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์ให้คงสภาพเดิม และหากมีการก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมควรอนุรักษ์
ความเป็นดั้งเดิมของพิพิธภัณฑ์ไว้ 

1.2 ด้านราคานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อด้านความคุ้มค่าของ
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ราคาค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นราคาที่เหมาะสม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยอมรับได้ 
ดังนั้น พิพิธภัณฑ์บ้านด า เชียงราย ควรรักษามาตรฐานในด้านราคาเอาไว้ และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้
เป็นไปตามยุคสมัยโดยอาจสามารถปรับราคาได้ตามความเหมาะสมของกลไกทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป 

1.3 ด้านสถานที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อด้านสถานที่เป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปะ ดังนั้น พิพิธภัณฑ์บ้านด าควรพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางด้านศิลปะ เก็บรักษาผลงานศิลปะท่ีทรงคุณค่าให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม และเป็นสถานที่ที่
สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวได้  

1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการ
แสดงแบบล้านนา การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook/Fanpage/Website ท าให้นักท่องเที่ยวรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วควรส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวบอกต่อหรือการเล่าเรื่องราว
ประสบการณ์ที่เคยมาพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของบุคคลอ่ืนๆ ที่
สนใจการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 
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2. การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาพิพิธภัณฑ์บ้านด า 
เชียงรายทางพิพิธภัณฑ์ควรเตรียมความพร้อมส าหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้แก่ การ
จัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหยุดเสาร์/อาทิตย์ที่มีนักท่องเที่ยวมาจ านวนมาก 
การจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook/Fanpageให้มากขึ้นเพ่ือสร้างการรับรู้
ให้แก่นักท่องเที่ยว 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการบริหารจัดการ ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
และสภาพแวดล้อมของแม่วังฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง โดยการ
สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มแม่วังฟาร์มเห็ด เป็นนักศึกษา จ านวน 24 คน จาก 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการ
จัดการ 9 คน สาขาวิชาการตลาด 7 คน และสาขาวิชาพืชศาสตร์ 8 คน ตามล าดับ โดยใช้ SWOT 
Analysis และวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการ 
 ผลการศึกษา พบว่า การบริหารจัดการ ด้านการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และด้าน
การควบคุม อยู่ในระดับดีทั้งหมด ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ คือ ห้องเขี่ยเชื้อเห็ด/พักเชื้อเห็ด มี
ความเหมาะสม สะอาด และปลอดเชื้อแบคทีเรีย โรงเพาะเห็ด มีสภาพดี มิดชิด ทึบแสง ห้องเปิดดอก
เห็ด มีความชื้น ถ่ายเทอากาศได้ดี มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่
ส่งผลต่อการเรียน เพราะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน อาจารย์ที่ปรึกษามีการให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสม 
สมาชิกมีการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พบว่า สมาชิกใน
กลุ่มมีความรู้ และความช านาญในการเพาะเห็ด แต่กิจการพ่ึงก่อตั้งใหม่ จึงยังไม่เป็นที่รู้จัก อีกทั้งไม่มี
ฟาร์มเห็ดอ่ืนตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง ท าให้ไม่มีคู่แข่ง จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ิมความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยการแปรรูปเป็นเห็ดทอด และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษา
ดูงาน  

ค าส าคัญ : แม่วังฟาร์มเห็ด การบริหารจัดการ ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ สภาพแวดล้อม 
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Abstract 
This study aims to Education Management Another factor that makes success 

and Environment Maewang Mushroom Farm Rajamangala University of Technology 
Lanna Lampang by interviewing members of the Mae Wang mushroom farm, The 24 
student from 3 branches Management 9 Marketing 7 and 8 branches plant Sciences 
using SWOT Analysis and composition of the management. 
 The results found that management, planning, organizing, 
Leading/Directing and controlling were good level. The successful Factors that make 
a kickoff infection room /room infection mushroom are suitable, clean and bacteria-
free.  Plant cultivation are well sealed, Open mushroom moisture well 
ventilated. Have adequate equipment to use. The duration of the work does not 
affect learning. The free time after school. Advisors are advised 
appropriately. Members have been adapted to work well with others. The study 
found that in a group environment with knowledge. And expertise in mushroom 
cultivation. But just founded a new venture it is not yet known. There is no other 
mushroom farm located nearby. No competitor the guidelines developed by 
increasing the variety of products with the privatization of fried mushrooms and to 
allow outsiders into the study. 
Keywords : Maewang Mushroom Farm, Management, Key success factors, 
Environment 

บทน า 
 เห็ดเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีมานานและได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นอาหารเพ่ือ
สุขภาพที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และไม่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอล มีปริมาณน้ าตาลและเกลือค่อนข้าง
ต่ า และยังเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี เมื่อเทียบกับผักอีกหลายชนิด นอกจากนี้เห็ดยังมีสารอาหารต่างๆ ที่
จ าเป็นแก่ร่างกายมีสรรพคุณทางยา ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย อาทิ วิตามินซี 
ซีลีเนียม โพแทสเซียม ไนอะซิน ไรโบฟลาวิน วิตามินบีรวม และทองแดง นอกจากนี้การน าเห็ด 3 
อย่างขึ้นไปมาต้มรับประทานพร้อมกัน ก็จะยิ่งท าให้ได้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น เพราะจะท าให้เกิดค่าของ
กรดอะมิโนที่อยู่ในระดับที่สามารถต้านทานหรือต่อสู้กับโรคมะเร็งได้ รวมทั้งขับสารพิษและสารเคมี
ต่างๆ ที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกายออกมาได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆ 
เช่น เบาหวาน อัลไซเมอร์ หลอดเลือดหัวใจอุดตัน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น  
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 เห็ดนางฟ้าภูฏาน (Indian Oyster Mushroom หรือ Phoenix Mushroom หรือ Lung 
Oyster) เรียกว่าเป็นเห็ดนางรมชนิดหนึ่งซึ่งมีสายพันธุ์มาจากประเทศภูฏาน (บางครั้งเลยมีคนเรียกว่า
เห็ดนางรมภูฏาน) โดยมีลักษณะเป็นกลุ่มๆ บริเวณโคนนั้นจะเชื่อมติดกัน และมีหมวกเห็ดเป็นทรง
คล้ายใบพัดสีน้ าตาลอ่อนแกมเทา หรือม่วงอ่อนๆ มีผิวค่อนข้างเรียบสีขาว ส่วนด้านล่างของเห็ดจะมี
ครีบแคบๆ และเรียวยาวลงไปถึงก้าน และก้านดอกนี้จะไม่อยู่พอดีกับก่ึงกลางของดอก โดยโคนจะเล็ก
และเรียว แต่เป็นนูนและร่องเตี้ยๆ ทั้งก้านดอกเห็ด สรรพคุณและประโยชน์ของเห็ดนางฟ้าภูฏาน 
ช่วยต้านทานมะเร็ง ไม่ให้เกิดเซลล์ผิดปกติจนกลายเป็นเนื้อร้าย ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและ
ไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีโปรตีนสูงกว่าในเนื้อสัตว์ สามารถช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใน
ร่างกาย โดยไม่มีอันตรายจากไขมันสัตว์ ช่วยบ ารุงให้ระบบการท างานของหัวใจดีขึ้น ช่วยป้องกัน
อาการเลือดออกตามไรฟัน เพราะมีวิตามินซีอยู่สูง ช่วยแก้อาการคันตามผิวหนัง หรือผดผื่นขึ้นตาม
ร่างกาย ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดี นอกจากเห็ดนางฟ้าจะมี
ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในแง่ของอาหารและยาป้องกันรักษาโรคแล้ว เห็ดนางฟ้ายังมี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย เนื่องจากเป็นเห็ดที่เพาะได้ง่าย มีระยะเวลาเติบโตเร็ว ออกดอกเห็ด
เป็นจ านวนมาก อีกทั้งใช้เงินลงทุนไม่สูง คืนทุนได้อย่างรวดเร็ว จึงคุ้มค่าแก่การลงทุน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้า จึงท าให้ผู้เพาะเห็ดนางฟ้ามี
รายได้ดี มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น (เกร็ดความรู้, 2557) 
 การท าฟาร์มเกษตรได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการท าฟาร์มเพ่ือการยังชีพ มาเป็นการท า
ฟาร์มเพ่ือการค้า และมีการน าเอาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เกษตรมาใช้ในการท าฟาร์มมากขึ้น มี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการท าฟาร์ม โดยมุ่งเพ่ิมก าไร เพ่ิมรายได้ เพ่ิมมาตรฐาน และคุณภาพ
สินค้าเกษตรมากขึ้น ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้มากที่สุด สินค้าต้องมี
เอกลักษณ์ หรือยี่ห้อ มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ  
 ในกรณีการบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักศึกษาในด้านการผลิต ด้านการตลาด 
และด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ข้ามศาสตร์ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการ และสาขาการตลาด และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาพืชศาสตร์ เป็นการหารายได้เสริมระหว่างเรียน และเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ในการท ากิจการ
ขึ้นมา บริหารจัดการฟาร์มเห็ดด้วยตัวของนักศึกษาเองโดยมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจให้ค าปรึกษา
แนะน าเพื่อจัดการฟาร์มเห็ด ให้มีการด าเนินกิจการแบบครบวงจร คือ ผลิตก้อนเชื้อเห็ด การเปิดดอก
เห็ด การจัดจ าหน่าย เป็นต้น 
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ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ดใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง โดยต้องการศึกษาว่าแม่วังฟาร์มเห็ดมีการบริหาร
จัดการอย่างไร และมีสภาพแวดล้อมอย่างไร  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้แม่วังฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
ประสบผลส าเร็จ 
 3. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมแม่วังฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่จัดตั้งกลุ่มแม่วังฟาร์มเห็ดในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ประกอบด้วย สาขาการจัดการ 9 คน สาขาการตลาด 7 คน และ
สาขาพืชศาสตร์ 8 คน รวมทั้งหมด จ านวน 24 คน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมี
โครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือค านวณหาค่าสถิติ คือ 
อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท า
ให้แม่วังฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ประสบผลส าเร็จ ใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ ใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือค านวณหาค่าสถิติ คือ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมแม่วังฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปางใช้การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์อย่างไม่มีโครงสร้าง รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไป น ามาวิเคราะห์โดยใช้การจ าแนกและจัดระบบข้อมูล และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย  

ผลการวิจัย 
 จากการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและแปลผลข้อมูลที่ได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มของแม่วังฟาร์มเห็ด ที่ด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จากการบ่มเพาะอาชีพของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ที่ต้องการฝึกให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากชั้นเรียน มาฝึกปฏิบัติ ฝึกการเป็น
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ผู้ประกอบการ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลังจบการศึกษาสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
โดยได้มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  เป็นนักศึกษาทั้งหมด 
24 คน จาก 3 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาพืชศาสตร์ แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงินและบัญชี และฝ่าย
ผลิต ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีประธานเป็นผู้รับผิดชอบ และสมาชิกลงทุนด้วยตัวเอง มีการขายหุ้น หุ้นละ 
500 บาท สามารถลงทุนได้ไม่เกินคนละ 2 หุ้น ในการลงทุนเริ่มแรกมีเงินทุนท้ังหมด 15,500 บาท 

การบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ด 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ด ด้านการ

วางแผน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.72 การจัดองค์กร อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.81 การสั่งการ อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.88 การควบคุม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.84 ความพร้อมในการผลิต อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 การตลาด อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.61 การเงินและบัญชี อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.80 การส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.95  

ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
ปัจจัยที่ท าให้การบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ดประสบผลส าเร็จ พบว่า ห้องเขี่ยเชื้อเห็ด/พัก

เชื้อเห็ด มีความเหมาะสม สะอาด และปลอดเชื้อแบคทีเรีย โรงเพาะเห็ด มีสภาพดี มิดชิด ทึบแสง 
และห้องเปิดดอกเห็ด มีความชื้น ถ่ายเทอากาศได้ดี มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.67 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่ส่งผลต่อการเรียน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.5 อาจารย์ที่ปรึกษามีการให้ค าแนะน า เหมาะสม จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
นักศึกษามีการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแม่วังฟาร์มเห็ดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง ได้น าการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ ได้ผลดังนี้ 
  จุดแข็ง 
  1. สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ และความช านาญในการเพาะเห็ด  
  2. สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคีกัน 
  3. เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนไม่มากนัก มีการคืนทุนได้เร็ว 
  4. เงินทุนครั้งแรก เป็นเงินทุนของสมาชิกทั้งหมด จึงท าให้ไม่มีปัญหาทางด้านภาระ
หนี้สิน 
  จุดอ่อน 
  1. เป็นกิจการที่พ่ึงก่อตั้งขึ้นมาใหม่ จึงท าให้ไม่เป็นที่รู้จัก 
  2. ดอกเห็ดเกิดการเน่าเสียง่าย ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 
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  3. สมาชิกแต่ละคนมีเวลาที่ไม่ตรงกัน เป็นอุปสรรคในการท างาน เช่น การท าก้อน
เชื้อเห็ด 
  โอกาส 

 1. ไม่มีฟาร์มเห็ดอ่ืนตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงแม่วังฟาร์มเห็ด จึงท าให้แม่วังฟาร์มเห็ดไม่
มีคู่แข่งทางการตลาด 

 2. เห็ดเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากของ
ผู้บริโภค 
  อุปสรรค 
  1. สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนท าให้ผลผลิต (ดอกเห็ด) ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 
  2. การเกิดโรคในเห็ด เช่น เชือ้ราเขียว 
  3. มีแมลงมารบกวน เช่น แมลงหวี่ 
  4. ขี้เลื่อย มีราคาแพง เนื่องจากพ่อค้าคิดตามระยะทางของการจัดส่ง 
 จากการวิเคราะห์ SWOT พบว่าสมาชิกในกลุ่มมีความรู้ และความช านาญในการเพาะเห็ด 
แต่กิจการพ่ึงก่อตั้งใหม่ จึงยังไม่เป็นที่รู้จัก อีกทั้งไม่มีฟาร์มเห็ดอ่ืนตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง จึงท าให้ไม่มี
คู่แข่ง จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาด้วยการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยการแปรรูป
เป็นเห็ดทอด และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน  
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล-ล้านนา ล าปาง 

การบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ล าปาง 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. การแปล

ความหมาย ด้านการวางแผน 3.72 0.38 ดี 
การจัดองค์กร 3.81 0.42 ดี 
การสั่งการ 3.88 0.50 ดี 
ด้านการควบคุม 3.84 0.29 ดี 
ด้านความพร้อมในการผลิต 3.76 0.63 ดี 
ด้านการตลาด 3.61 050 ดี 
ด้านการเงินและบัญชี 3.80 0.59 ดี 
ด้านการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 3.95 0.52 ดี 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง ได้น าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้ 
 การบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ดด้านการจัดการการตลาดของกลุ่มแม่วังฟาร์มเห็ด ลูกค้า
ส่วนใหญ่ของแม่วังฟาร์มเห็ด คือ หมู่บ้านใกล้เคียงกับฟาร์มเห็ด สอดคล้องกับภาวินี เพ่ือนสงคราม 
(2553) ศึกษาการจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาฟาร์มเห็ดนางฟ้าในเขตบ้านดอนมัน ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ท าการจ าหน่ายที่หมู่บ้านใกล้เคียง หมู่บ้านที่ส่งให้
ปัจจุบันคือลูกค้าท่ีเปิดร้านขายสินค้าประจ าหมู่บ้าน 
  ปัจจัยที่ท าให้แม่วังฟาร์มเห็ดประสบผลส าเร็จ มาจากห้องเขี่ยเชื้อเห็ด/พักเชื้อเห็ด มีความ
เหมาะสม สะอาด และปลอดเชื้อแบคทีเรีย โรงเพาะเห็ด มีสภาพดี มิดชิด ทึบแสง และห้องเปิดดอก
เห็ด มีความชื้น ถ่ายเทอากาศได้ดี สอดคล้องกับเอกรินทร์ ช่วยชู (2554) ศึกษาการบริหารจัดการ
ฟาร์มเห็ดให้ประสบความส าเร็จ  ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศเหมาะสมกับการผลิตเห็ดชนิดที่
ต้องการ เนื่องจากเห็ดมีความต้องการอุณหภูมิในการเจริญของเส้นใยและการออกดอกไม่เท่ากันถ้า
สภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิไม่เหมาะสมท าให้ต้องมีการปรับอุณหภูมิซึ่งจะท าให้การ
ด าเนินการผลิตยุ่งยากเพ่ิมขึ้นไปอีก และมีต้นทุนสูงขึ้นไปด้วย ห้องบ่มเชื้อ และห้องเปิดดอกต้องมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่น ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรดเป็น
ด่าง ในระยะการเจริญเติบโตของเห็ดแต่ละชนิดซึ่งจ าเป็นในการให้ผลผลิตอย่างยิ่ง 

สภาพแวดล้อมแม่วังฟาร์มเห็ด จุดแข็งของแม่วังฟาร์มเห็ด เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนไม่มากนัก 
มีการคืนทุนได้เร็ว สอดคล้องกับกับศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2555) ซึ่งการเข้าสู่ตลาดสามารถท าได้ง่าย 
และต้นทุนในการลงทุนไม่สูงมากนัก จึงเหมาะส าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจเริ่มต้นท าธุรกิจ
เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม จุดอ่อนของแม่วังฟาร์มเห็ด ดอกเห็ดเกิดการเน่าเสียง่าย ไม่สามารถ
เก็บรักษาไว้ได้นาน สอดคล้องกับการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2555) ซึ่งจุดอ่อนเกิดการเน่าเสีย
ง่าย ผู้ประกอบการจะต้องมีตลาดที่แน่นอน เพราะถ้ามีการเก็บดอกเห็ดแล้วจะต้องท าการขายให้ได้
ภายใน 1-2 วัน ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน โอกาสของแม่วังฟาร์มเห็ด เห็ดเป็นผักที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วนและเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากของผู้บริโภค  สอดคล้องกับการศึกษาของ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2555) เช่นกัน ซึ่งกระแสการใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคทั้งคนไทยและต่างชาติที่
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ท าให้ความต้องการบริโภคเห็ดยังมีโอกาสเติบโตได้สูง ไม่ว่าจะเป็นการบริโภค
ในประเทศ อาทิ อาหารมังสวิรัติ หรือท าเป็นชุดของขวัญออกมาจ าหน่ายตามโอกาสส าคัญต่างๆ เช่น 
วันปีใหม่ วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น หรือตลาดส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยตลาดส่งออกที่
ส าคัญได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ยุโรป เป็นต้น ซึ่งจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปตามชนิดของ
เห็ด และอุปสรรคของแม่วังฟาร์มเห็ด พบว่า ขี้เลื่อยมีราคาแพง สอดคล้องกับการศึกษาของภาวินี 
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เพ่ือนสงคราม (2553) ศึกษาการจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาฟาร์มเห็ดนางฟ้าในเขตบ้านดอนมัน 
ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิต คือ ขี้เลื่อย
ไม้ยางพารามีราคาแพง อีกทั้งสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนท าให้ผลผลิต (ดอกเห็ด) ของฟาร์มเห็ดแม่
วัง ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ การเกิดโรคในเห็ด เช่น เชื้อราเขียวมีแมลงมารบกวน เช่น แมลงหวี่ 
สอดคล้องกับการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2555) ซึ่งสภาพภูมิอากาศและการเกิดโรคระบาดใน
เห็ด นับเป็นอุปสรรคส าคัญในการท าธุรกิจฟาร์มเห็ด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของ
เห็ดได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องเอาใจใส่ในการดูแลเพาะดอกเห็ดตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง
ตลอดการผลิต 

ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การท างานเป็นทีมเป็นสิ่งที่ส าคัญในการด าเนินงาน ผลจาก
การศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเริ่มต้นท าฟาร์มเห็ดได้ และในส่วนของการส่งเสริม
การตลาด แม่วังฟาร์มเห็ดควรมีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น ควรใช้ช่องทางการ
สื่อสารทาง Social Media เช่น การจัดท า Facebook Fanpage, Line@ หรือ Instragram เพ่ือเพ่ิม
การรับรู้ให้กับบุคคลภายนอก 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงเครือข่ายการเรียนรู้ธุรกิจฟาร์มเห็ด 
 2. ควรมีการศึกษากลยุทธ์สู่ความส าเร็จของธุรกิจฟาร์มเห็ด 
 3. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับคู่แข่งในตลาด เพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 
 4. ควรมีการศึกษาและเก็บข้อมูลด้านลูกค้าเพ่ิมเติม ทั้งในส่วนของขายปลีก และขายส่ง เพ่ือ
ทราบแนวโน้มและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยตามโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงาน
บริการวิชาการสู่ชุมชน 

 

เอกสารอ้างอิง  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือการส่งเสริม
การขาย ของธุรกิจ SMEs  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเสนอแนะแนวทางการพัฒนากล
ยุทธ์วางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   โดยท า
การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่บัญชีของธุรกิจ 
SMEs ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีการลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูล SMEs จ านวนทั้งสิ้น 
23 แห่ง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวนทั้งหมด 46 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าความถี่   ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ 
Independent t-test ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวางแผนการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก    โดยมีการวางแผนปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชี
เพ่ือรองรับกับการวางแผนภาษี   ระดับความส าเร็จจากการน ากลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริม
การขายมาใช้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเกิดความส าเร็จสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากรที่เอ้ือ
ต่อการวางแผนภาษี  และผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือการส่งเสริมการขาย ของ
ธุรกิจ SMEs ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก      พบว่า  ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างจ าแนกตามเพศ มีความคิดเห็นต่อการวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือ
ส่งเสริมการขาย และระดับความส าเร็จในการใช้กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย ใน
ภาพรวมรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์     การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย   ธุรกิจ SMEs 
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Abstract 
The objectives of this research were to study and comparison the strategy of tax 
planning for sale promotion of small and medium enterprises in Muange district 
Phitsanulok province and to suggest the guideline of strategy of tax planning for sale 
promotion of small and medium enterprises in Muange district Phitsanulok province.    
This research collected data with 46 traders and accountants from 23 SMEs by using 
questionnaire. The study employed purposive random sampling. The analysis of data 
had been done by frequency, percentage, mean and standard deviation and 
hypothesis testing by Independent t-test.  The research found that the samples have 
estimate about the strategy of tax planning for sale promotion of small and medium 
enterprises in Muange district Phitsanulok province, overall is in high level. The 
highest of topic is the accounting system to support the tax planning. The 
achievement    level of  the strategy of tax planning for sale promotion, overall is in 
high level. The highest of achievement topic is the human resource development for  
tax planning. The results comparison of the strategy of tax planning for sale 
promotion of small and medium enterprises in Muange district Phitsanulok province 
found that not follow hypothesis. The samples with different sex have opinions on 
strategy of tax planning for sale promotion  and achievement    level , overall not 
difference. 
Keywords :  Strategy, Tax Planning for Sale Promotion,  Small and Medium Enterprise 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันการด าเนินธุรกิจทุกประเภท มีการแข่งขันสูงมาก ทั้งจากท าธุรกรรมหรือจ าหน่าย
สินค้าภายในประเทศ แล้วยังมีการส่งสินค้าออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนิน
ธุรกิจเกิดความก้าวหน้าไปได้ด้วยดี องค์กรธุรกิจควรต้องมีการส่งเสริมการขาย เพ่ือช่วยดึงดูดความ
สนใจของผู้บริโภคให้มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการของผู้ประกอบการ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการมี
ยอดขายหรือรายได้เพ่ิมสูงขึ้น โดยรูปแบบของการส่งเสริมการขายที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer oriented sales 
promotion) ซึ่งเป็นการขายรูปแบบหนึ่งที่กระตุ้นผู้บริโภค หรือผู้ใช้คนสุดท้ายให้เกิดพฤติกรรมการ
ซื้อ โดยทั่วไปจะใช้ร่วมกับการโฆษณาเพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคไปซื้อสินค้าที่ร้านค้า  2) การส่งเสริมการ
ขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade oriented sales promotion) เป็นกิจกรรมการกระตุ้นการขายมุ่งผ่าน
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ตัวแทนพ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก และผู้ขาย ให้ใช้ความพยายามในการขาย  การรับสินค้าไว้ขาย  และช่วย
ผลักดันสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ขายไปยังผู้บริโภค (ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ และคมทัศน์ ทัศวา , 2560)  
และ 3) การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sales   force   Promotion)  คือ การส่งเสริมการ
ขายของผู้ผลิตให้แก่พนักงานขายของผู้ผลิตเพ่ือกระตุ้นให้พนักงานขายมีขวัญและก าลังใจในการขาย
สินค้ามากขึ้น และสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น (Yadan Luo, 2557) การส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ
และเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การลดราคา การแถมสินค้า หรือบริการ การแจกสินค้า 
การให้ทดลองใช้สินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ การแจกคูปองหรือแสตมป์สะสมเพ่ือน ามาลดราคาครั้งต่อไป 
ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามวิธีการต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเอกสาร การบันทึก
บัญชี และการช าระภาษีอากร เพราะกฎหมายภาษีอากร ก าหนดไว้ชัดเจนว่าแต่ละกิจกรรมส่งเสริม
การขายที่ธุรกิจได้ด าเนินการอยู่นั้นควรจะต้องท าอย่างไร ผู้ประกอบการจึงจะสามารถน ามาถือเป็น
ค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้  

ธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ (SMEs : Small and Medium 
Enterprises)  ช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมช่วยให้เกิดการ
กระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ท าให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้แก่
ประชากรภายในประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นตัวช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น การ
สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในระบบการเงิน ระบบธุรกิจ ท าให้นักลงทุนต่างก็และเลือกที่จะมา
ลงทุนในไทยเพ่ิมยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่เพราะความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ
ขนาดย่อมท าให้ธุรกิจมั่นคงมียอดการผลิตที่สูงขึ้น และมีการน าเทคโนโลยี ที่สูงขึ้นมาใช้ในการผลิตซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ เป็นฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลร่วมกันคิด และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ๆ ออกมาสู่ตลาด โดยที่ ธุรกิจ SMEs ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มการผลิต  กลุ่มการค้า
ส่ง ค้าปลีก และกลุ่มบริการ โดยการประกอบกิจการ S M E s  จะมีทั้งในรูปแบบของบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล ภาระภาษีของการประกอบกิจการจึงต้องเกี่ยวข้องกับประเภทภาษีต่างๆ  ได้แก่ ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  และภาษีมูลค่าเพ่ิม (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2554)   

การประกอบกิจการของธุรกิจ SMEs  ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย
ทางการวิจัย  ได้มีการลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 23 แห่ง โดยจ าแนกเป็นธุรกิจประเภท
ต่างๆ ได้แก่ การผลิตงานสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์  โรงแรม  โรงพยาบาล  ห้างทอง 
และร้านจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น (สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย, 2560) ซึ่งธุรกิจ SMEs ควรต้องมีการด าเนินการเพ่ีอสร้างกลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเพ่ือ
ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ตามวิธีการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค 
และควรท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ธุรกิจได้ด าเนินการอยู่นั้นสามารถ
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น ามาถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีของธุรกิจลงได้อีกมาก 
และในทางกลับกันหากธุรกิจ SMEs ขาดการวางแผนภาษี ก็จะส่งผลท าให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสและ
สิทธิเกี่ยวกับภาษีท่ีพึงจะได้รับ  

จากความส าคัญของการวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จึงเป็นโจทย์
ส าคัญที่ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า หากมีการวิจัยเพ่ือก าหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือการส่งเสริมการขาย 
ของธุรกิจ SMEs ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จะช่วยท าให้กลุ่ม SMEs มีการบริหารจัดการ
ภาษีเพ่ือส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน ารายจ่ายส่วนนั้น มาใช้ในการพัฒนา
ธุรกิจในส่วนต่างๆ ที่ต้องการปรับปรุงหรือขยายการบริการให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ใน
อนาคตอันใกล้ 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก                                        

2. เพ่ือเปรียบเทียบกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก          

3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลยุทธ์วางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ 
SMEs ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก    
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่บัญชีของธุรกิจ  SMEs ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มเลือกแบบเจาะจงจาก
ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่บัญชีของธุรกิจ SMEs ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งมีการ
ลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูล SMEs จ านวนทั้งสิ้น 23 แห่ง (สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย, 2560)  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างธุรกิจละ 2 คน  รวมจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 46 คน 
2. ตัวแปรและเนื้อหาการวิจัย  
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย 

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่บัญชี ของธุรกิจ SMEs  
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ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน  หลักเกณฑ์ธุรกิจ SMEs ที่กรมสรรพากรก าหนดไว้ใน
ประมวลรัษฎากร และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.
2543    
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ แนวทางการก าหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีด้านส่งเสริมการขาย 
และระดับความส าเร็จในการใช้กลยุทธ์วางแผนภาษีด้านส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs   
 เนื้อหาของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับแนวทางการก าหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีด้านส่งเสริม
การขาย โดยจ าแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมายภาษี
อากร 2) ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพื่อรองรับการวางแผนภาษี   3) ด้านการจัดการส่งเสริม
การขายเพ่ือการวางแผนภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ และ 4) ด้านการพัฒนาทักษะความรู้แก่บุคลากร
เพ่ือให้เข้าใจกฎหมายและวิธีการวางแผนภาษี รวมทั้งท าการศึกษาความส าเร็จในการใช้กลยุ ทธ์
วางแผนภาษีด้านส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs  จ าแนกได้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความส าเร็จใน
การวางแผนส่งเสริมการขาย  2) ด้านความส าเร็จในการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพ่ือรองรับการ
วางแผนภาษี และ  3) ด้านความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรที่เอ้ือต่อการวางแผนภาษี 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแบ่งออกเป็น  
4 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง
งาน  หลักเกณฑ์ธุรกิจ SMEs ที่กรมสรรพากรก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร และหลักเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543   โดยใช้ค าถามชนิดตรวจ
รายการ (Checklist)   
 ตอนที่  2  แนวทางการก าหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย โดยใช้ค าถาม
ชนิดเลือกตอบ จ าแนกเป็น 4  ด้าน ได้แก่  ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมาย
ภาษีอากร ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพ่ือรองรับการวางแผนภาษี   ด้านการจัดการส่งเสริม
การขายเพื่อการวางแผนภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาทักษะความรู้แก่บุคลากรเพ่ือให้
เข้าใจกฎหมายและวิธีการวางแผนภาษี 
 โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating  scale)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535)  มี  
5  ระดับ  โดยก าหนดความมากน้อยของระดับการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง  มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง  มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง  มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
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  ระดับ 2 หมายถึง  มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง  มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่  3  ระดับความส าเร็จในการใช้กลยุทธ์วางแผนภาษีด้านส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ 
SMEs  จ าแนกได้ 4 ด้าน ได้แก่  ด้านความส าเร็จในการวางแผนส่งเสริมการขาย   ด้านความส าเร็จใน
การวางระบบเอกสารทางบัญชีเพ่ือรองรับการวางแผนภาษี และด้านความส าเร็จในการพัฒนา
บุคลากรที่เอ้ือต่อการวางแผนภาษี 

โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating  scale)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535)  มี  
5  ระดับ  โดยก าหนดความมากน้อยของระดับการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง  มีความส าเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง  มีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง  มีความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง  มีความส าเร็จอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง  มีความส าเร็จอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์วางแผนภาษีด้านส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs   
 
4. การสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาโดยได้ด าเนินตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย และการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับ
องค์กรธุรกิจ 
  2.  สร้างแบบสอบถามจากสาระความรู้ได้จากการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
  3.  น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี  ภาษี 
และการสร้างเครื่องมือการวิจัย  จ านวน  3 ท่าน เพ่ือท าการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ 
และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยของแบบสอบถาม ด้วยการประเมินค่า IOC 
  4.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามผล IOC และค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และสร้าง
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จ านวน 46 ชุด 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
จากกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้  
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 1.  ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อท าหนังสือขอความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวนทั้งสิ้น 23 แห่ง 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 2.  ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จ านวน  46  ชุด 
 3.  ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ที่เก็บรวบรวมได้จาก
แบบสอบถาม จ านวน 46 ชุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าความถี่และค่าร้อย
ละ (Percentage) เพ่ือน าเสนอข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละปัจจัยของตัวแปร   
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการก าหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้ (สิน พันธุ์พินิจ, 2547) 
  ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง   มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง   มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง   มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง   มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง   มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าเร็จในการใช้กลยุทธ์วางแผนภาษีด้านส่งเสริมการขาย 
ของธุรกิจ SMEs  โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) 
โดยใช้การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้ (สิน พันธุ์พินิจ, 2547) 
  ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง   มีความส าเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง   มีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง   มีความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  มีความส าเร็จอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง   มีความส าเร็จอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ การวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษี
เพ่ือส่งเสริมการขาย และระดับความส าเร็จในการใช้กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย ของ
ธุรกิจ SMEs 
โดยจ าแนกตามตัวแปรเพศ โดยใช้การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Independent t-test 
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 5.  การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์วางแผนภาษีด้านส่งเสริมการขาย ของ
ธุรกิจ SMEs  โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษากลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก            
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และธุรกิจ SMEs โดยใช้วิธีการหา
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  58.7 และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 41.3  และส่วนใหญ่อายุระหว่าง 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.0   ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 69.6 อยู่ในต าแหน่งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บัญชี คิดเป็นร้อยละ 
50.0 เท่ากัน และข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนช าระ
แล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  78.3  ประกอบกิจการค้าปลีก คิด
เป็นร้อยละ 39.1  และจัดอยู่ในธุรกิจขนาดย่อม คิดเป็นร้อยละ 60.9 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการก าหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 1   แสดงค่าเฉลี่ยของการวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการ
ขาย ของธุรกิจ SMEsในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ในภาพรวมจ าแนกรายด้าน 

ด้าน   
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพ่ือรองรับกับการ
วางแผนภาษี    

3.99 0.779 มาก 

ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมาย
ภาษีอากร   

3.72 0.767 มาก 

ด้านการจัดการส่งเสริมการขายเพ่ือการวางแผนภาษีให้
เกิดประสิทธิภาพ 

3.68 0.818 มาก 

ด้านการพัฒนาทักษะความรู้แก่บุคลากรเพ่ือให้เข้าใจ
กฎหมายและวิธีการวางแผนภาษี 

3.59 0.920 มาก 

รวม 3.75 0.810 มาก 
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จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวางแผนการปฏิบัติตาม    
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.75   
โดยสามารถเรียงล าดับด้านที่มีการวางแผนปฏิบัติมากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้ 1) ด้านการวางระบบ
เอกสารทางบัญชีเพื่อรองรับกับการวางแผนภาษี     มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.99   2) ด้านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมายภาษีอากร  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.72 และ 3) ด้านการจ่ายเงินและ
จัดการปัญหาการส่งเสริมการขายเพื่อการวางแผนภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.68 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยของการวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการ
ขาย ของธุรกิจ SMEsในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตาม
หลักกฎหมายภาษีอากร   
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมายภาษี
อากร   

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

1. แจกสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า 4.12 
(1) 

0.732 มาก 

2. ให้ของแถม/เพิ่มปริมาณสินค้า ในราคาที่เท่าเดิมส าหรับลูกค้า  
ซึ่งมูลค่าของแถมต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าท่ีขาย 

4.07 
(2) 
 

0.744 มาก 

3. ให้ส่วนลดหรือค่าลดหย่อน ในขณะขายสินค้าหรือให้บริการ
แก่ลูกค้า 

3.66 
 

0.820 มาก 

4. แจกคูปองแก่ลูกค้า เพื่อใช้เป็นส่วนลดเงินสดส าหรับการซื้อ
สินค้าหรือบริการ 

3.54 0.732 มาก 

5. จัดกิจกรรมในการประกวด แข่งขัน การชิงโชค 3.42* 0.744 ปานกลาง 
6. โฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจการขององค์กร หรือผลิตภัณฑ์ 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

3.71 
(3) 

0.820 มาก 

7. การจัดแคมเปญเพื่อส่งเสริมการขาย มีเอกสารสนับสนุน 
(Supporting document ) ที่ชัดเจน เพื่อแสดงการมีเหตุผลอัน
ควร 

3.55 
 

0.778 มาก 

รวม 3.72 0.724 มาก 

 
จากตารางที่ 2 อธิบายได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวางแผนการปฏิบัติตาม    

กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย ด้านการส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมายสรรพากร  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.72   เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก ยกเว้นการจัดกิจกรรมในการประกวด แข่งขัน การชิงโชค  ที่มีการวางแผนปฏิบัติอยู่ในระดับ
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ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.42 และสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้  1) 
แจกสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.12   2) ให้ของแถม/เพ่ิมปริมาณสินค้า ในราคาที่
เท่าเดิมส าหรับลูกค้า  ซึ่งมูลค่าของแถมต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.07 และ 
3) โฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจการขององค์กร หรือผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  3.71 
 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยของการวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการ
ขาย ของธุรกิจ SMEsในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพ่ือ
รองรับกับการวางแผนภาษี    

ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพื่อรองรับ
กับการวางแผนภาษี    

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. 
แ ป ล ผ ล ก า ร ว า ง
แผนการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ฯ 

1. จัดท ารายงานสินค้า และวัตถุดิบของสินค้าที่
น าไปส่งเสริมการขาย 

4.20 
(3) 

0.820 มาก 

2. ออกใบก ากับภาษี ให้กับสินค้าที่น าไปส่งเสริม
การขาย  

3.81 0.782 มาก 

3. ออกใบเสร็จรับเงินในการขายสินค้าให้แก่
ลูกค้าทุกครั้ง และมีรายละเอียดครบถ้วน 

4.23 
(2) 

0.750 มาก 

4. ออกใบเพ่ิมหนี้ และลดหนี้ให้แก่ลูกค้า ทุกครั้ง 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ ภาษีขายที่ค านวณมีจ านวน
เพ่ิมขึ้น/ลดลง ท าให้มีการเพ่ิม/ลดราคาสินค้าที่
ขาย  หรือราคาค่าบริการ 

3.65 
 

0.820 มาก 

5. ออกใบส าคัญจ่าย เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการวางแผนภาษี 

4.32 
(1) 

0.782 มาก 

6. จัดเก็บ/ออกใบส่งของ และใบรับของ เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานประกอบการวางแผนภาษี 

4.18 
 

0.781 มาก 

7. จัดเก็บ/ออกใบสั่งซื้อ เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการวางแผนภาษี 

3.91 
 

0.701 มาก 

8.จัด เก็บ /ออกใบรับคืนสินค้ า  เ พ่ือใช้ เป็ น 4.02 0.761 มาก 
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ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพื่อรองรับ
กับการวางแผนภาษี    

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. 
แ ป ล ผ ล ก า ร ว า ง
แผนการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ฯ 

หลักฐานประกอบการวางแผนภาษี 

9. จัดท าบัญชีทรัพย์สิน บัญชีสินค้า บัญชีลูกหนี้ 
และบัญชี เจ้าหนี้  เ พ่ือใช้ เป็นหลักฐาน
ประกอบการวางแผนภาษี 

3.64 
 

0.812 มาก 

รวม 3.99 0.736 มาก 
 
จากตารางที่ 3 อธิบายได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวางแผนการปฏิบัติตาม    

กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพ่ือรองรับกับการ
วางแผนภาษี   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.99 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
กลุ่มตัวอยา่งมีความเห็นว่า ทุกข้อได้มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  และสามารถเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้  1) ออกใบส าคัญจ่าย เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการวางแผน
ภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.32  2) ออกใบเสร็จรับเงินในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง และมี
รายละเอียดครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.23 และ  3) จัดท ารายงานสินค้า และวัตถุดิบของสินค้าที่
น าไปส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.20 

 
ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยของการวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือ

ส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEsในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ด้านการจ่ายเงินและจัดการ
ปัญหาการส่งเสริมการขายเพื่อการวางแผนภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ 

ด้านการจัดการส่งเสริมการขาย
เพื่อการวางแผนภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. 
แ ป ล ผ ล ก า ร ว า ง
แผนการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ฯ 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเกี่ยวกับราคาหรือมูลค่าของสินค้า
ที่จะน าไปส่งเสริมการขายอย่างเป็นระบบ 
และมีความชัดเจน 

3.43* 0.781 ปานกลาง 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ด้านการจัดการส่งเสริมการขาย
เพื่อการวางแผนภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. 
แ ป ล ผ ล ก า ร ว า ง
แผนการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ฯ 

2. น าต้นทุนของสินค้าที่แจกเพ่ือ
ส่งเสริมการขาย มาเป็นรายจ่ายในการ
ค านวณก าไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 

3.67 
(3) 

0.701 มาก 

3. แถมสินค้าที่มีไว้ขายให้แก่ผู้ซื้อ 
โดยไม่น ามูลค่าของสินค้าที่แถมมารวมเป็น
เงินได้ เพ่ือค านวณก าไรสุทธิในการเสียภาษี
เงินไดน้ิติบุคคล 

3.76 
(2) 

0.852 มาก 

4. ไม่น าส่วนลดที่มอบให้แก่ลูกค้า 
เพ่ือการส่งเสริมการขาย มารวมค านวณเป็น
รายได้เพ่ือเสียภาษี 

3.87 
(1) 

0.856 มาก 

5. น ารายจ่ายที่เกิดจากการส่งเสริม
การขายโดยการให้บัตรสมนาคุณให้กับ
ลูกค้าเพ่ือสร้างแรงจูงใจ น ามาเป็นรายจ่าย
ในการค านวณก าไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล 

3.65 0.899 มาก 

รวม 3.68 0.792 มาก 

 
จากตารางที่ 4 อธิบายได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวางแผนการปฏิบัติตามกล

ยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย ด้านการจัดการส่งเสริมการขายเพ่ือการวางแผนภาษีให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.68 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุก
ข้ออยู่ในระดับมาก ยกเว้น ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าที่จะ
น าไปส่งเสริมการขายอย่างเป็นระบบ และมีความชัดเจน ที่มีการวางแผนปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ    3.43  และสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้  1) ไม่น า
ส่วนลดที่มอบให้แก่ลูกค้า เพ่ือการส่งเสริมการขาย มารวมค านวณเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  3.87  2) แถมสินค้าที่มีไว้ขายให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่น ามูลค่าของสินค้าที่แถมมารวมเป็นเงินได้ 
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เพ่ือค านวณก าไรสุทธิในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.76 และ 3) ต้นทุนของสินค้า
ที่แจกเพ่ือส่งเสริมการขาย มาเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 

 
ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ยของการวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือ

ส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEsในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ด้านการพัฒนาทักษะความรู้
แก่บุคลากรเพ่ือให้เข้าใจกฎหมายและวิธีการวางแผนภาษี 

ด้ านการ พัฒนาทั กษะความ รู้ แก่
บุคลากรเพ่ือให้ เข้าใจกฎหมายและวิธีการ
วางแผนภาษี 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. 
แ ป ล ผ ล ก า ร ว า ง
แผนการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ฯ 

1. จัดฝึกอบรม หรือส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ เกี่ ยวกับ
กฎหมายและวิธีการวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการ
ขายท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

3.36* 
 

0.951 ปานกลาง 

2. สร้างกิจกรรมการจัดการความรู้ หรือ
กิ จ ก ร ร ม ที่ มุ่ ง ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ใ น อ ง ค์ ก ร ที่ มี
ประสบการณ์ สอนงานแก่บุคลากรใหม่ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการ
วางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย 

3.81 
(1) 

0.856 มาก 

3. ก าหนดเป้าหมายการสร้างแรงจูงใจ
ในรูปแบบการเพิ่มค่าตอบแทน โบนัส หรือ
ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน ให้แก่
บุคลากรเพื่อการท ายอดขายท่ีสูงขึ้น 

3.41* 0.899 ปานกลาง 

4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
องค์กรให้มีระบบการวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริม
การขายอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
น าไปสู่ความส าเร็จให้องค์กรมีความก้าวหน้ายิ่งข้ึน 

3.78 
(2) 
 
 

0.974 มาก 

รวม 3.59 0.868 มาก 

 
จากตารางที่ 5 อธิบายได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวางแผนการปฏิบัติตามกล

ยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย ด้านการพัฒนาทักษะความรู้แก่บุคลากรเพ่ือให้เข้าใจ
กฎหมายและวิธีการวางแผนภาษี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.59  เมื่อ
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พิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ยกเว้น จัดฝึกอบรม หรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง   และก าหนดเป้าหมายการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบการเพ่ิม
ค่าตอบแทน โบนัส หรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน ให้แก่บุคลากรเพ่ือการท ายอดขายที่
สูงขึ้น   ที่มีการวางแผนปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ    3.36 และ  3.41 ตามล าดับ   
และข้อที่มีการวางแผนปฏิบัติในระดับมาก เป็นอันดับแรก คือ สร้างกิจกรรมการจัดการความรู้ หรือ
กิจกรรมที่มุ่งให้บุคลากรในองค์กรที่มีประสบการณ์ สอนงานแก่บุคลากรใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ    3.81 รองลงมาคือ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรให้มีระบบการวางแผนภาษีเพ่ือการส่งเสริมการขายอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่ความส าเร็จให้องค์กรมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.78   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าเร็จในการใช้กลยุทธ์วางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย 
ของธุรกิจ SMEs  โดยใช้ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
ตารางที่ 6   แสดงค่าเฉลี่ยของ ของธุรกิจ SMEs ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ใน

ภาพรวมจ าแนกรายด้าน 

ด้าน   
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

ด้านความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรที่เอ้ือ
ต่อการวางแผนภาษี 

3.83 0.757 มาก 

ด้านความส าเร็จในการวางระบบเอกสาร
ทางบัญชีเพื่อรองรับการวางแผนภาษี    

3.58 0.902 มาก 

ด้านความส าเร็จในการวางแผนส่งเสริมการ
ขาย 

3.49 0.826 ปานกลาง 

รวม 3.63 0.811 มาก 

จากตารางที่ 6 อธิบายได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความส าเร็จในการใช้
กลยุทธ์วางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.63    

โดยด้านที่มีระดับความส าเร็จมากที่สุด คือ ด้านความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรที่เอ้ือต่อ
การวางแผนภาษ ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
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2. ผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs 
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก  มีดังนี ้

 
ตารางที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการวางแผนการ

ปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก  โดยจ าแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมรายด้าน 

ที ่การวางแผนการปฏิบัติ ตาม     
ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ว า ง แ ผ น ภ า ษี       
เพื่อส่งเสริมการขาย 

ชาย หญิง 
t Sig. 

  S.D.   S.D. 

1 ด้านการวางระบบเอกสารทาง
บัญชีเพ่ือรองรับกับการวางแผน
ภาษี    

4.01 0.782 3.97 0.776 .109 .743 

2 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายตามหลักกฎหมายภาษีอากร   

3.70 0.748 3.74 0.786 .715 .148 

3 ด้านการจัดการส่งเสริมการขาย
เ พ่ื อการวา งแผนภาษี ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ 

3.64 0.815 3.71 0.821 .302 .445 

4 ด้านการพัฒนาทักษะความรู้แก่
บุคลากรเพ่ือให้เข้าใจกฎหมาย
และวิธีการวางแผนภาษี 

3.57 0.899 3.60 0.941 .579 .675 

รวม 3.73 0.788 3.76 0.801 .521 .662 

จากตารางที่ 7 อธิบายได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ มีความคิดเห็นต่อการวางแผนการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย ในภาพรวมรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 8 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระดับความส าเร็จ
ในการใช้กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก  โดยจ าแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมรายด้าน 

ที ่ความส าเร็จในการใช้กลยุทธ์การ
วางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการ
ขาย 

ชาย หญิง 
t Sig. 

  S.D.   S.D. 

1 ด้านความส าเร็จในการพัฒนา
บุคลากรที่เอ้ือต่อการวางแผนภาษี 

3.84 0.758 3.82 0.759 .232 .167 

2 ด้านความส าเร็จในการวางระบบ
เอกสารทางบัญชีเพ่ือรองรับการ
วางแผนภาษี    

3.57 0.901 3.59 0.903 .151 .234 

3 ด้านความส าเร็จในการวางแผน
ส่งเสริมการขาย 

3.49 0.798 3.49 0.824 .328 .412 

รวม 3.63 0.811 3.63 0.802 .267 .371 

จากตารางที่ 8 อธิบายได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ มีความคิดเห็นต่อระดับ
ความส าเร็จในการใช้กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย ในภาพรวมรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
โดยที่เพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับเพศหญิง 
 

3. ผลการสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลยุทธ์วางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย 
ของธุรกิจ SMEs ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

    
ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

กลยุทธ์วางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs 

ข้อเสนอแนะ จ านวนผู้ตอบ (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1.  การมีระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจที่ดี จะช่วยให้
ธุรกิจสามารถน าข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จัดเก็บ
ในฐานข้อมูล มาใช้วางแผนการส่งเสริมการขายที่
มีประสิทธิภาพได้ 

3 6.5 

2.  การจัดระบบบัญชีที่ดี และการจัดท าเอกสาร
และหลักฐานส าคัญทางการเงินต่างๆ  อย่างเป็น

2 4.3 
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ข้อเสนอแนะ จ านวนผู้ตอบ (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ระบบและครบถ้วนจะช่วยให้การวางแผนภาษี
ส าเร็จผลได้ 

3. การออกแบบวิธีการส่งเสริมการขาย  ควรมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตาม
กระแสสังคม หรือตามเทศกาลต่างๆ 

2 4.3 

4.  การให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการ
บัญชี และภาษีมาช่วยสอนงานบุคลากรใหม่ จะ
เกิดผลส าเร็จเร็วกว่า  และเข้าใจเร็วกว่า การใช้
การส่งบุคลากรใหม่ ไปอบรมภายนอก  

1 2.2 

5.   ไม่แสดงความคิดเห็น 38 82.6 

รวม 46 100.0 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษากลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พบว่า  ธุรกิจ SMEs  ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการวาง
แผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขายในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก  
และด้านที่มีการวางแผนการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงที่สุด  คือ ด้านการวางระบบเอกสารทาง
บัญชีเพ่ือรองรับกับการวางแผนภาษี   และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้านนี้ พบว่า ประเด็นที่มีธุรกิจ
มีการวางแผนการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงที่สุด คือ  ออกใบส าคัญจ่าย เพ่ือใช้เป็ นหลักฐาน
ประกอบการวางแผนภาษี  ซึ่งการวางระบบบัญชีเพ่ือการวางแผนภาษี ไม่จ าเป็นต้องมีโปรแกรม
ส าเร็จรูปของบัญชีที่มีราคาแพง แต่ควรต้องมีการปิดงบก าไรขาดทุนได้ทุกเดือนเพ่ือทราบผลการ
ด าเนินงานจริงที่เกิดขึ้นและก าไรที่ได้รับในแต่ละเดือน ซึ่งการทราบผลก็เพ่ือน ามาคาดการณ์ว่าทั้งปี
จะได้ก าไรเท่าไหร่และจะได้จัดหาค่าใช้จ่ายที่ได้รับสิทธิประโยชน์มาหักยอดขายให้มีก าไรที่ไม่เกิน 
300,000 บาทหรือเสียภาษีให้น้อยที่สุด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , 2559) และผลการวิจัยยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การวางแผนภาษีธุรกิจซอฟท์แวร์ กรณีศึ กษาของบริษัท รีดเร็กซ์  
(ไทยแลนด์) จ ากัด โดย พัชรินทร์ ห้วยลึก (2552)  ซึ่งพบว่า การวางระบบบัญชีและการวางแผนภาษี 
มีความเกี่ยวข้องและเอ้ือต่อกัน  ซึ่งการวางแผนภาษีจะท าให้ทราบถึงการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายตามหลักการบันทึกบัญชี 
มาตรฐานการบัญชี กับหลักภาษีอากรที่ถูกต้อง โดยมีแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับรายการที่บันทึก
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บัญชีไม่สมบูรณ์ เช่น รายได้จากการขายสินค้าใช้ ชื่อบัญชีเดียวกับรายได้ค่าบริการ ค่าเสื่อมราคา
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อม แซมยานพาหนะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ไม่ได้ขอ
คืน และขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี เป็นต้น และน ามาก าหนดเป็นแนวทางการวางแผนภาษีให้
สอดคล้องกับหลักภาษีอากรอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และประหยัดที่สุด โดยไม่
อาศัยการหลีกเลี่ยงภาษีอากร   และจากการศึกษาระดับความส าเร็จจากการน ากลยุทธ์การวางแผน
ภาษีเพ่ือส่งเสริมการขายมาใช้ในธุรกิจ SMEs ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า   กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การน ากลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย ในด้านการพัฒนา
บุคลากรที่เอ้ือต่อการวางแผนภาษี เกิดผลส าเร็จสูงที่สุด ทั้งนี้การพัฒนาก าลังคนเพ่ือช่วยขับเคลื่อน
ธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญ  ซึ่งการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบการวางแผนภาษีที่
เกิดประสิทธิภาพ สามารถท าได้หลายลักษณะ เช่น การจัดอบรมภายในองค์กร การส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการให้บุคลากรที่มีประสบการณ์สอนงานให้บุคลากร
ใหม่ๆ ทั้งนี้การด าเนินการพัฒนาบุคลากรสามารถน ามาใช้วางแผนภาษีได้ ดังงานวิจัยเรื่อง การ
วางแผนภาษีของ บริษัท โลจิสติกส์ จ ากัด โดย จงกล แพศย์ศกล (2551)  ซึ่งได้สรุปผลการวิจัยไว้ว่า  
ค่าฝึกอบรมพนักงานในประเทศ บริษัทฯ ได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับเงินได้ของบริษัทฯ
เป็นจ านวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัท
ฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ บริษัทฯ 
จึงควรส่งพนักงานไปอบรมมากๆ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นอีก 1 เท่า และยังเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานท าให้องค์กรได้รับประโยชน์  และงานวิจัยนี้ ยังแสดง
ให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก    ซึ่งพบว่า  กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ มีความคิดเห็นต่อการวาง
แผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขาย  และระดับความส าเร็จในการใช้กล
ยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือการส่งเสริมการขาย  ในภาพรวมรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการน ากลยุทธ์การวางแผนภาษีมาใช้ในรูปแบบต่างๆ ของธุรกิจ จะขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ธุรกิจ และประเภทผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการออกแบบการส่งเสริมการขายที่ปรับเปลี่ยนไปตามกลไกล
ทางธุรกิจและเทศกาลมากกว่าการใช้ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น  เพศ มาเป็นข้อพิจารณาในการสร้างกล
ยุทธ์การส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือส่งเสริมการขายกับ
ระดับความส าเร็จที่เกิดขึ้นว่า กลยุทธ์ใดน ามาใช้แล้วจะส่งผลให้องค์กรเกิดความส าเร็จสูงสุด 
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2.  ควรมีการสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่มส าหรับผู้ประกอบการและนักบัญชีที่เป็นต้นแบบที่ดี
ในการวางแผนภาษีเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือน าไปใช้ในการสร้างโมเดลการวางแผน
ภาษีเพ่ือส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.  ควรขยายผลการศึกษารูปแบบและความส าเร็จในการใช้กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือ
ส่งเสริมการขายในธุรกิจที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศอ่ืนๆ เช่น  OTOP  วิสาหกิจชุมชน หรือ
ธุรกิจที่ก่อตั้งใหม่ เพ่ือเป็นการวางรากฐานที่ดีให้ธุรกิจเหล่านี้ในการจัดการภาษีให้เกิดความคุ้มค่า    
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The Strategic Management of Liquor Excise Tax Collection of Local 
Liquor Entrepreneur in Songkhla, Trang, and Phatthalung Provinces 

ซัยยีนา สาและ(Saiyena  Salaeh)  นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของ
ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้าง
รูปแบบ (Business Model Canvas) ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการ
สุรากลั่นชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง (2) เพ่ือวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขต
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง และ (3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของ
ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สงขลา ตรัง พัทลุง การศึกษาเป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมในการศึกษาครั้งนี้ได้ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ  กลุ่มตัวอย่างจังหวัดละ 1 
ราย ต่อ 1 กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 12 ราย คือ 1) ศึกษาจากหัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีสุรา 2) ผู้ประกอบการสุรา
กลั่นชุมชน 3) ผู้ค้าส่งสุรากลั่นชุมชน 4) ผู้บริโภคสุรากลั่นชุมชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง 
พัทลุง โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา  ผลการศึกษาพบว่า  
 1. รูปแบบ (Business Model Canvas) ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของ
ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน  ประกอบด้วย  1) กลุ่มลูกค้า คือ ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายสุรา
กลั่นชุมชนที่อยู่ในระบบภาษีและผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตที่ลักลอบผลิตและจ าหน่ายสุรากลั่น
ชุมชน 2) คุณค่าสินค้า/บริการ ได้แก่ การก าหนดอัตราภาษีที่เหมาะสม การบริการที่ดี มีการยกเว้น
ภาษีส าหรับสินค้าส่งออก ตลอดจนให้ความรู้ด้านการผลิต การช าระภาษี การตลาด  3) ความสัมพันธ์
กับลูกค้า เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้ประกอบการโดยร่วมกันท ากิจกรรมจิต
อาสาเพ่ือช่วยเหลือชุมชน และมีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ 4) ช่อง
ทางการเข้าถึงลูกค้า โดยมีการออกแนะน าให้ความรู้ สามารถสอบถามและประสานงานทางสื่อต่าง ๆ 
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รับแจ้งเบาะแส และการออกตรวจพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีเข้าสู่ระบบภาษีให้ถูกต้อง 5) 
รายได้หลักได้รับจากค่าภาษีสุรากลั่นชุมชน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายได้จากค่าปรับฯ และเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐ 6) พันธมิตร ได้แก่ หน่วยงานภายในองค์กรกรมสรรพสามิต และ
หน่วยงานภายนอก 7) กิจกรรมหลัก คือ การบริหารการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบป้องกันและ
ปราบปราม และการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว 8) ทรัพยากรหลัก ได้แก่ บุคลากรด้านจัดเก็บภาษี
และปราบปราม 9) โครงสร้างต้นทุน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ ค่าสวัสดิการ 

2. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน วิเคราะห์ได้ดังนี้ จุดแข็งคือ การมีโครงสร้างการ
บริหารงานรองรับภารกิจที่ชัดเจน และสุรากลั่นชุมชนเป็นสุราที่มีรสชาติดีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มี
การสืบทอดต่อ ๆ กันมา จุดอ่อนคือ ปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเสียภาษี ข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ 
ค่อนข้างซับซ้อน มีข้ันตอนที่ยุ่งยาก ส าหรับโอกาสคือ ด้านนโยบายของรัฐที่สามารถสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ประกอบการช่วยเหลือสังคมโดยผลักดันจาก AEC ท าให้ประเทศซึ่งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของการเป็น
ศูนย์กลางแห่งภูมิภาค และการสนับสนุนภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม/บริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง อุปสรรค 
คือ  นโยบายการจัดระเบียบสังคม   

3. จัดท าแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนของ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สงขลา ตรัง พัทลุง ก าหนดเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร และระดับธุรกิจ ดังนี้ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร ด้านกลยุทธ์การเจริญเติบโต คือ สนับสนุนผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนด้วยการ
ให้ความรู้ด้านการสร้างความแตกต่างสินค้า มีคุณภาพ ใช้วัตถุดิบที่หลากหลายโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การผลิตสุราตลอดจนด้านการขยายตลาด  และกลยุทธ์ระดับธุรกิจ ด้านกลยุทธ์ การสร้างความ
แตกต่าง โดยการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านภาษี  
ค าส าคัญ: สร้างรูปแบบ  แนวทางในการจัดเก็บภาษี  กลยุทธ์ 

 
Abstract 

The purposes of this research were (1) to build the Business Model Canvas) 
for liquor excise tax collection department of local liquor entrepreneur in Songkhla, 
Trang, and Phatthalung province, (2) to analyze strengths, weaknesses, opportunities, 
and threats that affect liquor excise tax collection of local liquor entrepreneur in 
Songkhla, Trang, and Phatthalung province, and (3) to study guidelines of liquor 
excise tax collection of local liquor entrepreneur of  Excise Department in Songkhla, 
Trang, and Phatthalung province. This study is a qualitative research. Data collection 
in the study was found that there were 4 samples which was 1 sample per a 
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province as follows: 1) heads or officers who work in liquor excise tax collection, 2) 
local liquor entrepreneurs, and 3) local liquor wholesale, and 4) local liquor 
customers in Songkhla, Trang, and Phatthalung province. Interview was employed as 
a research tool for data collection. The results of the study found that. 

1. Business Model Canvas of liquor excise tax collection department for local 
liquor entrepreneur consisted of first, customers are entrepreneurs who produce and 
distribute local liquor under tax system and malefactors who sneakily produce and 
distribute local liquor. Second,values of product/service are proper tax 
determination, good service, fastness, tax exemption for export products, as well as 
knowledge distribution regarding goods production, tax payment, marketing. Third, 
customer relationship is the relationship building between the departments and 
entrepreneurs through voluntary activity participation in order to help community 
and everybody can express their opinions and suggestions. Forth, customer access 
channels are knowledge distribution, coordination, and bringing back the right tax 
system to the areas. Fifth, main salaries are from local liquor taxes, fees, fines, and 
government’s budget. Sixth, alliances are internal offices which are Central Excise 
Department and Environment. Seventh, main activities are tax collection 
management, investigation, prevention, suppression, and support. Eighth, main 
resources are personnel who works in tax collection and suppression. Ninth, cost 
structures are salary, allowance, material cost, welfare. 

2. The analysis results of strengths, weaknesses, opportunities, and threats 
that affect liquor excise tax collection of local liquor entrepreneur are as follows: 
Strength is the structure of the management mission is clear. And the distilled spirits 
of the community are good spirits, the folk wisdom is inherited. Weakness is a 
problem with filing taxes, regulations, regulations are quite complex. There are some 
complicated steps. For the opportunity Government policy can provide opportunities 
for social entrepreneurs by pushing the AEC, which is at the center of the regional 
center. And high value-added business / industry / service support. Threat are social 
order policies. 

3. The guidelines of liquor excise tax collection of local liquor entrepreneur 
of Excise Department in Songkhla, Trang, and Phatthalung provinces are as follows: 
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corporate strategy regarding growth strategy is to provide knowledge for entrepreneur 
by the experts in production and marketing extension. Business strategy regarding 
differentiation strategy is to enhance standard of services and providing knowledge 
and understanding about taxes 
Keywords: Business Model Canvas, Approach to taxation, The strategy  
 
บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันสุรากลั่นชุมชน (สุราขาว) เป็นผลิตภัณฑ์สุดฮิตของผู้ผลิตสุราชุมชน ใครที่เคยผลิต
ไวน์ผลไม้ หรือสาโท ก็หันมาผลิตสุรากลั่นกันหมด ทั้งนี้เพราะการจ าหน่ายไวน์ผลไม้ และสาโทในวันนี้
ช่างแสนฝืดเคือง แต่เนื่องจากสุราขาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดจ าหน่ายมหาศาล เพราะเป็นเครื่องดื่ม
ประจ าวันของพ่ีน้องเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศถ้าไม่ได้ดื่ มวัน
ไหน เหมือนจะขาดพลังงานอ่อนเปลี้ยเพลียแรง (อภิณห์พร อินเกิด, 2558 : 2) และกรมสรรพสามิต 
(Excise) ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานจัดเก็บภาษีของกระทรวงการคลังที่มีภารกิจส าคัญในการจัดเก็บ
รายได้ภาษี และป้องกันปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตน าภาษีที่อยู่นอกระบบเข้าสู่
ระบบภาษีเป็นรายได้ที่รัฐสูญเสียไปแล้วกลับคืนมากเพ่ือน าเงินภาษีสรรพสามิตมาสนับสนุน 
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 
(กรมสรรพสามิต,2560) กรมสรรพสามิตได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ก าหนดให้สุรากลั่นชุมชนเป็นสินค้าที่จะต้องเสียภาษีสุรา ด้วยเหตุผลของการจัดเก็บภาษีสุรา ที่สุรา
เป็นสินค้าที่เมื่อบริโภคแล้วอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน กรม
สรรพสามิตมีมาตรการในการควบคุมการผลิต การจ าหน่าย และควบคุมการบริโภคของประชาชนได้
ก าหนดอัตราภาษีจัดเก็บในอัตราที่สูงหรือจ ากัดการบริโภค  ดังนั้น ท าให้ผู้ประกอบการบางรายถือว่า
ภาษีเป็นต้นทุนการผลิต ส่งผลให้ราคาสุราแพง ผู้ประกอบการจึงพยายามลดต้นทุนสินค้าด้วยการ
ลักลอบผลิตสุราที่ไม่ได้เสียภาษีเพ่ือท าให้ราคาสินค้าสุราต่ าลง สร้างก าไรให้แก่กิจการ แต่รัฐต้อง
สูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ผลิตสุราที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็น
ปัญหาที่ส าคัญที่จะต้องบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสุราประเภทสุรากลั่นชุมชนในเขต
พ้ืนที่ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ นอกจากนี้กรมสรรพสามิตยังขาดบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
เกี่ยวกับการผลิตสุรา เนื่องจากสุรากลั่นชุมชนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน   

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง โดย
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มุ่งหวังน าผลที่ได้จากการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสุรากลั่นชุมชน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง  
 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์  

  พิบูล  ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2559:9)  ได้สรุปไว้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็น
การก าหนดแนวทางหรือวิถีทางในการด าเนินงานขององค์การ เพ่ือให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินงานนั้น ผู้บริหารจ าเป็น
จะต้องท าการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์การ เพ่ือจัดท าแผนงานด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  กนกศักดิ์  จันชาชนะ (2556)  การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  
หมายถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย 
(Goal) ขององค์การในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้องค์การ
สามารถด าเนินงานตามพันธกิจ อันน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

สรุปได้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการก าหนดเป้าหมาย แผนงานที่จะด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการก าหนดวิสัยทัศน์ กลุยทธ์และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
และกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
แล้วด าเนินการเชิงกลยุทธ์ตามแผนที่ก าหนด ขั้นตอน วิธีการ  มีการควบคุม และประเมินผลเพ่ือจะได้
ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ Business Model Canvas 

อ้ัม สุรเดช (2557:5-28) Business Model Canvas หรือแม่แบบแผนภาพธุรกิจ ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก ๆ ในการที่จะน าเสนอไอเดียให้กลายมาเป็นแผนภาพธุรกิจที่มีระบบ
มากยิ่งขึ้น มีทั้งหมด 9 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 Customer Segment (ลูกค้าแต่ละกลุ่ม) ซึ่งเป็นช่องที่
ส าคัญมากเพราะธุรกิจจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีลูกค้า ส่วนที่ 2 Value Proposition (คุณค่าที่ส่งมอบ) เป็น
สินค้าหรือบริการที่จะส่งมอบคุณค่าที่เป็นประโยชน์ส่งต่อไปยังลูกค้า ส่วนที่ 3 Channel (ช่องทาง) – 
ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและส่งมอบคุณค่าไปยังลูกค้า ส่วนที่ 4 Customer 
Relationship (การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า)  เป็นวิธีการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
เพ่ือให้ลูกค้าได้เห็นและรับทราบคุณค่าที่เราจะส่งมอบให้ ส่วนที่ 5 Revenue Stream (กระแส
รายได้) และเมื่อคุณค่าได้ถูกส่งไปถึงลูกค้า และมีการให้ค่าตอบแทนกลับคืนมา 6 Key Resource 
(ทรัพยากรหลัก) ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างสินค้าหรือบริการ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และการเพ่ิมช่อง
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ทางการติดต่อกับลูกค้า ส่วนที่ 7 Key Activities (กิจกรรมหลัก) คือสิ่งที่จ าเป็นต้องลงมือท า เพ่ือ
สร้างคุณค่าของสินค้าหรือบริการออกมาให้ดี ส่วนที่ 8 Key Partner (พันธมิตรหลัก) คือคนที่จะช่วย
ให้แผนภาพธุรกิจของเราประสบความส าเร็จ ส่วนที่ 9 Cost Structure (ต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ให้
ไล่ตั้งแต่ช่องแรกจนถึงช่องสุดท้ายว่า มีรายจ่ายที่เกิดข้ึนตรงส่วนใด เท่าไหร่บ้าง   
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า โมเดลธุรกิจ (Business Model) คือ สมมติฐานที่ถูกคิดขึ้นมาเพ่ือดู
ความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพ่ือตอบสนอง ช่องว่างทาง
การตลาดและ สร้างความสามารถในการแข่งขันท่ีคู่แข่งขันไม่สามารถท าได้ หรือยากต่อการเลียนแบบ  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ไพศาล จั่นพลอย. (2555) เรื่อง การควบคุมกระบวนการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม่  วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความคิดเห็นของผู้ได้รับอนุญาตให้ท าและขายสุรากลั่นชุมชนต่อ
การควบคุมกระบวนการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ ผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้ ในภาพรวม ผู้ประกอบการมีความเห็นด้วยอย่างมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่สรรพสามิตได้แก่ ส านักสรรพสามิตพ้ืนที่ให้ความสะดวกในการติดต่อราชการมากที่สุด
ปัญหาการควบคุมกระบวนการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชน ปัญหาที่พบจากการควบคุมกระบวนการ
จัดเก็บภาษีสุราตั้งแต่ระดับมากจนถึงระดับมากที่สุดโดยพิจารณาจากค่าร้อยละ พบว่า ปัญหาที่ได้แก่ 
การจัดท าบัญชีและงบเดือนวัตถุดิบให้ตรงกับความเป็นจริง และ การควบคุมแสตมป์สุราและการปิด
แสตมป์สุรา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการควบคุมการจัดเก็บภาษีสุรา
กลั่นชุมชน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับให้แก่ผู้ประกอบการ และ(2) ควรมีการอบรม สัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างรูปแบบ (Business Model Canvas) ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา
ของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง 

2. เพ่ือวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน
ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สงขลา ตรัง พัทลุง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ด้านประชากร  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีสุรา ผู้ประกอบการสุรา
กลั่นชุมชน ผู้ค้าส่งสุรากลั่นชุมชน และผู้บริโภคสุรากลั่นชุมชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง 
รวมทั้งสิ้น 12 ราย  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เชื่อมโยงระบบ
ความคิดกับระบบข้อเท็จจริงเข้าด้วยกัน หรือคือการรวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์อย่างเป็น
ระเบียบจนได้แบบแผนที่แท้จริงโดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ของศาสตร์ต่าง ๆ เข้าช่วย (สุภางค์ จันทวานิช
, 2537 อ้างใน สมยศ ทุ่งหว้า, 2557: 146)  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็น
เครื่องมือในการศึกษา 
 
การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้กลยุทธ์การ
วิจัยแบบ Case Study เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วน  โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบ่งออก
ได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์มีจุดสนใจอยู่แล้ว เพราะในบางครั้งผู้
สัมภาษณ์อาจจะไม่ต้องการทราบเหตุผลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทุกขั้นตอน เพราะอยู่
นอกเหนือขอบเขตของการวิจัยในขณะนั้น จึงเลือกสัมภาษณ์เอาแต่จุดที่ต้องการเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่าง
ละเอียดและครบถ้วนในเชิงลึก (สุภางค์ จันทวานิช ,2554 : 78) เพ่ือเข้าถึงข้อมูลแบบเจาะจงเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ คือ ผู้ศึกษาได้ประสานและนัดเวลาการเข้า
สัมภาษณ์ที่แน่นอนกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด โดยใช้วิธีในการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Propulsive 
Sampling) มีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา  
 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง
ข้อมูลจากการวรรณกรรม ต ารา เอกสาร ข้อมูลทางสถิติที่ทางหน่วยงานราชการได้รวบรวมไว้ รวมถึง
ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ และเป็นการตีความในลักษณะ
ต่าง ๆ คือ 
 1. การตีความเพ่ือจัดกลุ่มข้อมูล (Grouping) คือ การจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเด็นใน
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง 
 2. การวิเคราะห์ในเชิงเหตุและผลจากเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ การ
ปฏิบัติงาน และความคิดเห็นจากแนวทางการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือน าไปก าหนดแนวทางการ
จัดการกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ (Business Model Canvas) 
ของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบสุรากลั่นชุมชน รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของผู้ประกอบการสุรากลั่น
ชุมชน เพื่อได้แนวทางการจัดการกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่น
ชุมชน 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
จึงใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ได้จากการวิเคราะห์ Business Model Canvas การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) การจัดท า TOWS Matrix เขียน
พรรณนาอธิบายเป็นเรื่องราวที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและเก่ียวเนื่องกัน  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย สรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ได้ดังนี้ 
1. รูปแบบ (Business Model Canvas) ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการ
สุรากลั่นชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง 
     ตารางที่ 1  Business Model Canvas ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของ
ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง 
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6. พันธมิตร 
 (Key Partners)  
- หน่วยงานภายใน
องค์กร ได้แก่ 
หน่วยงานส่วนกลาง
กรมสรรพสามิต 
ส านักงาน
สรรพสามติภาค 
ส านักงาน
สรรพสามติพื้นท่ีที่
เกี่ยวข้อง ส านักงาน
สรรพสามติพื้นท่ี
สาขา 
- หน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ 
ส านักงานสรรพากร
พื้นที่ ด่านศุลกากร
ในพื้นที่ โยธา
จังหวัด เกษตร
จังหวัด ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด สาธารณสุข
จังหวัด พาณิชย์
จังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด 
ฝ่ายปกครอง 
ต ารวจ  

7. กิจกรรมหลัก  
(Key Activities) 
 - การบริหารการ
จัดเก็บภาษ ี
- การตรวจสอบ
ป้องกันและ
ปราบปราม
ผู้กระท าผิด
กฎหมาย
สรรพสามติ 
- การสนับสนุน
การจัดเก็บภาษี
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
กระท าผดิ
กฎหมาย
สรรพสามติ 

2. คุณค่าสินคา้/
บริการ 
(Value 
Propositions) 
- อัตราภาษีท่ี
เหมาะสม 
- บริการที่ดี สะดวก 
รวดเร็วในการยื่นช าระ
ภาษี การจัดท าบญัชี 
การส่งตัวอย่างสินค้า
วิเคราะหค์ุณภาพสรุา 
- ยกเว้นภาษี
สรรพสามติส าหรับ
สินค้าท่ีส่งออกนอก
ราชอาณาจักร 
- ให้ความรู้ด้านการ
ผลิตสินค้า  ด้านการ
ช าระภาษี การตลาด
การผลิตสินค้าท่ีมี
ความแตกต่าง เป็นต้น 
- ปราบปรามผู้
หลบหนีหลีกเลี่ยงภาษี 
เพื่อสร้างความเป็น
ธรรมใหผู้้เสยีภาษีท่ี
สุจรติ 

3. ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Customer 
Relationships) 
- สร้างสายสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานกับ
ผู้ประกอบการสรุากลั่น
ชุมชน ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
ร่วมกันท ากิจกรรมจิต
อาสาช่วยเหลือชุมชน 
- ด้านความรับฟังความ
คิดเห็นการบริหารการ
จัดเก็บภาษรี่วมกัน  
 

1. กลุ่มลูกค้า 
(Customer 
Segment) 
- ผู้ประกอบการผลติ
และจ าหนา่ยสรุา
กลั่นชุมชนในระบบ
ภาษี 
- ผู้กระท าผดิ
กฎหมายสรรพสามิต
ลักลอบผลิต 
จ าหน่ายสินค้าสรุา
กลั่นชุมชนนอก
ระบบภาษ ี
 

8. ทรัพยากรหลัก 
(Key Resources) 
 - บุคลากร
เจ้าหน้าท่ีด้านการ
จัดเก็บภาษี ด้าน
ปราบปราม และ
เจ้าหน้าท่ีด้าน
สนับสนุน 
- งบประมาณ เช่น 
เงินเดือน เบี้ยลี้ยง  
- ผู้เชี่ยวชาญการ
จัดเก็บภาษ ี

4. ช่องทางการเข้าถึง
ลูกค้า (Channels) 
- ออกแนะน าให้ความรู้ ณ 
สถานท่ีประกอบการ  
- สอบถามและ
ประสานงานผ่านช่องทาง
สื่อต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์   
- ออกตรวจพ้ืนท่ีเพื่อน าผู้
ที่อยู่นอกระบบภาษีเข้าสู่
ระบบภาษีให้ถูกต้อง 
- รับแจ้งเบาะแสการ
กระท าผดิกฎหมาย 

9. โครงสร้างต้นทุน  (Cost Structure) 
 - เงินเดือน  - ค่าเบี้ยเลี้ยง  
 - ค่าวัสดุ     - สวัสดิการ     
 - ค่าใช้จ่ายทั่วไป 

5. รายไดห้ลัก (Revenue  Streams) - ค่าภาษีสรุากลั่นชุมชน 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานท่ีประกอบการ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
จ าหน่ายสรุา - รายได้จากค่าปรับเปรียบเทียบคดีและเบี้ยปรับเงินเพิม่จาก
การประเมินภาษีฯ - เงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรรจากรัฐ 
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 ตารางข้างต้นจากการสัมภาษณ์ หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
สุรากลั่นชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีสุราของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สงขลา ตรัง พัทลุง ดังนี้ 
 1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) พบว่ากลุ่มลูกค้า (ผู้เสียภาษี) สุรากลั่นชุมชน มี 2 
กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน ผลิตและจ าหน่ายสุรากลั่นชุมชนในระบบภาษี มีหน้าที่
ยื่นช าระภาษีสรรพสามิตสุรา ประเภทสุรากลั่นชุมชน และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ได้แก่ การจัดท าบัญชี การปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ การแจ้งเวลาท าการปกติ แจ้ง
ราคาขายปลีกแนะน า 2) ผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต หลบหนี  ลักลอบผลิต ลักลอบจ าหน่าย
สุราในพ้ืนที่เป็นผู้อยู่นอกระบบภาษี 
 2. คุณค่าสินค้า/บริการ (Value Propositions)  พบว่าการเสนอคุณค่าที่ท าให้ผู้ประกอบการ
สุรากลั่นชุมชนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม
เป้าหมาย ถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใส ได้แก่ อัตราภาษีที่เหมาะสม การได้รับบริการที่ดี สะดวก 
รวดเร็ว เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ การให้ค าแนะน าต่าง ๆ การได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจ าหน่าย
สินค้าไปยังต่างประเทศจะได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต สร้างยอดขาย น าก าไรสู่กิจการ ประเทศ
ได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจ การได้รับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าสุราที่ผลิตโดยกลุ่มวิเคราะห์
สินค้าและของกลางจากกรมสรรพสามิต โดยไม่คิดมูลค่าในการ การได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้
ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต การจ าหน่าย การจัดหาตลาด  
 3. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือ
ผูกสายสัมพันธ์กับผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดความไว้วางใจต่อกันด้วย การรับฟังความคิดเห็นในการบริหาร
จัดการการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานรัฐ ปรับปรุงกระบวนงานต่าง ๆ และลดขั้นตอนท่ีซ้ าซ้อน  
 4. ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels)  มีวิธีการ ดังนี้ หน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่เป็นทีมให้
ความรู้ ออกแนะน าให้ความรู้ต่าง ๆ  เพ่ือสร้างความมั่นใจในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสุรา
กลั่นชุมชน ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสืบสวนปราบปราบผู้กระท าผิดกฎหมาย  
 5. รายได้หลัก ( Revenue  Streams) พบว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจัดเก็บรายได้ ดังนี้ ค่า
ภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ รายได้จากเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมจากเกิดจาก
การประเมินภาษี รายได้จากค่าปรับเปรียบเทียบในคดีสุรา เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากภาครัฐ 
  6. พันธมิตร (Key Partners)  มีดังนี้ หน่วยงานภายในองค์กร ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลาง
กรมสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
สาขา และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ ด่านศุลกากรในพ้ืนที่ โยธาธิการจังหวัด 
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เกษตรจังหวัด ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัด ฝ่ายปกครอง ต ารวจ ทหาร 
 7. กิจกรรมหลัก (Key Activities) มี  3 กระบวนงาน ได้แก่ 1) กระบวนงานการบริหารการ
จัดเก็บภาษี ให้บริการในการรับช าระภาษีจากผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน การออกใบอนุญาตต่าง ๆ 
2) กระบวนงานการป้องกันและปราบปรามการผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต เนื่องจากสุรา เป็น
สินค้าที่มีภาระภาษีที่สูงที่รัฐบาลประสงค์จะจ ากัดการบริโภค ท าให้ผู้ประกอบการบางรายถือว่าภาษี
สรรพสามิตสุราเป็นต้นทุนที่ท าให้ราคาขายสุรามีราคาแพง ผู้ประกอบการบางรายจึงพยายาม
หลีกเลี่ยงภาษี ท าให้รัฐขาดรายได้ 3) กระบวนงานสนับสนุนการจัดเก็บภาษีและการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต มีเครื่องมือสนับสนุนให้การบริหารการจัดเก็บภาษี 
และงานด้านกฎหมายที่สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง งาน
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ผู้ประกอบการสุรา ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าส่ง ผู้บริโภค สนับสนุนการผลิต จ าหน่าย 
การบริโภคสุราที่เสียภาษี ท าให้เกิดความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เสียภาษีโดยสุจริต  
 8. ทรัพยากรหลัก (Key Resources)  ได้แก่ บุคลากรเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่
ปราบปราม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุน เป็นทรัพยากรหลักที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร
จัดการการจัดเกบ็ภาษี    
  9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่ เงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ค่าเบี้ยเลี้ยงออกตรวจปฏิบัติการ ค่าวัสดุ เงินสวัสดิการต่าง ๆ  
และค่าใช้จ่ายทั่วไป 
2.  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส อุปสรรค ขององค์กร (SWOT Analysis) สรุปเป็นตาราง
ได้ดังนี ้
        ตารางที่ 2  การวิเคราะห์ SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของ
ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง                                                         

จุดแข็ง  (Strengths ; S) จุดอ่อน  (Weakness ;W) 

S1    การจัดโครงสร้างการบริหารงานรองรับภารกิจท่ี 
       ชัดเจนท าให้สามารถบริการประชาชนและผู้เสีย 
       ภาษีเป็นที่พอใจ 
S2    มีกลยุทธ์ทันเหตุการณ์ มีแผนงานและติดตามผล 

        การปฏิบัติการ และสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้า 

       ของผู้ประกอบการสรุา 

S3   ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีมีความเช่ียวชาญทันสมยั  

       มีทีมงานที่ดี คนในองค์กรร่วมมือและยอมรับ 

W1    อัตราก าลังไมส่มดุลกับปริมาณงานในหน่วยงาน  

         และไม่รองรับต่อภารกิจของกรมสรรพสามิต 

 

W2    การถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่ม ี

        ประสบการณส์ู่บุคลากรรุ่นหลังน้อย 

W3    กฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่เพิ่มเริ่มบังคับใช้  

         ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าไม่สะดวก 
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       ความเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานเคร่งครดัรวดเร็ว 

       และมีความสุขในการท างาน 

 

 

โอกาส  (Opportunity ; O) อุปสรรค  (Threat ; T) 
O1    นโยบายของกรมสรรพสามติ เป็นการจดัเก็บ 

        ภาษี เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ดังนั้น 

        ภารกิจของกรมสรรพสามิตจะเป็นการเก็บภาษ ี

        เพื่อสังคมซึ่งจะส่งผลภาพลกัษณ์ รวมทั้งเป็นการ 

        ช่วยเหลือสังคม 

O2    แรงผลักดันจาก AEC ท าให้ประเทศซึ่งอยู่ในจุด 

        ยุทธศาสตร์ของการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมภิาค 

       ส่งผลให้ได้โอกาสจากการเขา้มาลงทุนจาก 

       ต่างชาติเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

O3   ภาครัฐสนับสนุนระบบงานด้านเทคโนโลยีที่ 

       ทันสมัย 

T1    มีหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อ 

        สังคม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ท าให้การใช้ 

        นโยบายด้านภาษสีรรพสามติเพื่อการหารายได้  

        และความคุมดูแล สังคม สิง่แวดล้อมและ  

        พลังงานเป็นไปอย่างล่าช้า 

T2     นโยบายการจัดระเบียบสังคม มีผลต่อการจัดเก็บ 

        ภาษี เช่น การจัดโซนนิ่งร้านขายสุรา  

T3     ผู้เสียประโยชน์จากผลของมาตรการของกรม 

        สรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับสงัคม สิ่งแวดล้อม และ 

        พลังงาน มักไม่ให้ความร่วมมือ ต่อต้าน 

 

 
           จากตารางดังกล่าวสามารถวิเคราะห์  TOWS Matrix ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส 
จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค ซึ่งผลของข้อมูลที่ได้มาจากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่นั้น สามารถน าไปก าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท  ดังนี้ 
 1) กลยุทธ์ SO เป็นกลยุทธ์เชิงรุก ซึ่งได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดแข็ง และโอกาส มาพิจารณาร่วมกัน ถ้ามีจุดอ่อนก็พยายามแก้ไขปัญหาเพ่ือเปลี่ยนให้เป็นจุดแข็ง 
ถ้าเผชิญกับอุปสรรคก็ต้องพยายามเปลี่ยนให้เป็นโอกาส ในกรณีนี้องค์กรจะใช้จุดแข็งเพ่ือสร้างข้อ
ได้เปรียบจากโอกาส  
 2) กลยุทธ์ ST เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน ซึ่งได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดแข็งและ อุปสรรค มาพิจารณาร่วมกัน โดยพยายามท าให้เกิดจุดแข็งสูงสุด และมีอุปสรรค
ต่ าสุดในกรณีนี้องค์กรจะใช้จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะอุปสรรค 
            3) กลยุทธ์ WO เป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข ซึ่งได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจุดอ่อน และโอกาส มาพิจารณาร่วมกัน โดยเน้นการปรับปรุงแก้ไขความอ่อนแอภายใน 
พยายามที่จะให้เกิดจุดอ่อนต่ าที่สุด และเกิดโอกาสสูงสุด ในกรณีนี้องค์กรจะพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็น
จุดอ่อน แล้วจึงปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส  
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 4) กลยุทธ์ WT เป็นกลยุทธ์เชิงรับ ซึ่งได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดอ่อน และอุปสรรค มาพิจารณาร่วมกัน พยายามที่จะสร้างให้เกิดจุดแข็ง และอุปสรรคต่ าที่สุด 
ในกรณีนี้องค์กรจะหลีกเลี่ยงอุปสรรค และลดจุดอ่อนภายในให้เหลือน้อยที่สุด 
3. แนวทางการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่น
ชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง 
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ 

1. สนับสนุนผู้ประกอบการสุราด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างสินค้าให้
สินค้ามีคุณภาพและใช้วัตถุดิบที่หลากหลายด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสุรา รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
การขยายตลาด เพ่ือรักษาคุณภาพสุรา และมาตรฐานในด้านการผลิตได้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คุณภาพให้ได้มาตรฐานมีตลาดที่มั่นคงสามารถผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศได้ 

2. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจด้านภาษีให้กับ
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เพ่ือพัฒนาระบบบริการผู้ประกอบการสุราเกี่ยวกับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษีรวมถึงกระบวนการ หลักเกณฑ์ของการช าระภาษี 
 
 สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปและอภิปรายจากการศึกษาครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากการสัมภาษณ์หัวหน้า
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี
สุรา ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน ผู้ค้าส่งสุรากลั่นชุมชน และผู้บริโภคสุรากลั่นชุมชน ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง จังหวัดละ 1 รายในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 12 ราย สามารถน ามา
สรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้  
 1. เพ่ือสร้างรูปแบบ (Business Model Canvas) ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา
ของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง 
     1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) 
      ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน ผลิตสุราและจ าหน่ายสุรากลั่นชุมชนในระบบภาษี มีหน้าที่
ยื่นช าระภาษีสรรพสามิตสุรา ประเภทสุรากลั่นชุมชน ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ได้แก่ 
ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนจะต้องจัดท าบัญชี การปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ การแจ้ง
เวลาท าการปกติ แจ้งราคาขายปลีกแนะน า เป็นต้น เป็นผู้อยู่ในระบบภาษี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อภิณห์พร อินเกิด. (2558). และผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตหลบหนี หลีกเลี่ยง ลักลอบผลิต 
ลักลอบจ าหน่ายสุรากลั่นชุมชนในพ้ืนที่เป็นผู้อยู่นอกระบบภาษี  
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     1.2 คุณค่าสินค้า/บริการ (Value Propositions) 
คุณค่าและบริการของผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชน พบว่า การเสนอคุณค่าที่ท าให้ผู้ประกอบการ

สุรากลั่นชุมชน (ผู้เสียภาษี) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ยื่นช าระภาษี จัดท าบัญชี ปิด
แสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุที่เป็นหน้าที่ส าคัญมีความสะดวก และท าให้การบริหารการจัดเก็บภาษี
เป็นไปตามเป้าหมาย ถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใส สนองตอบผู้ประกอบผลิตสุรา จ าหน่ายสุรา 
ผู้บริโภคสุรา ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานที่ทั่วถึง
และเป็นธรรมต่อผู้ที่เสียภาษีที่สุจริตท าให้รัฐมีรายได้จากภาษีสุราน าไปใช้พัฒนาประเทศ คุณค่าและ
บริการ อัตราภาษีท่ีเหมาะสมการได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอภิณห์พร  อินเกิด. (2558) ได้รับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าสุราที่ผลิตโดย
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางจากกรมสรรพสามิต โดยไม่คิดมูลค่าในการตรวจวิเคราะห์เป็นการ
สร้างคุณค่าให้ผู้ประกอบการพึงพอใจมีสินค้าคุณภาพจ าหน่าย สร้างยอดขายให้กิจการ ช าระภาษีได้
เพ่ิมสูงขึ้นการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต การจ าหน่าย การจัดหาตลาด 
การเงิน เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย และวรานิษฐ์  ล าไย. (2559) 
  1.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 
  หน่วยงานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือผูกสายสัมพันธ์กับผู้ประกอบการสุรากลั่น
ชุมชน การสร้างสายสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ท าให้เกิดความ
ไว้วางใจต่อกันด้วย การจัดกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนร่วมกัน นอกจากนี้ยัง
ประชาสัมพันธ์ประชาชนเพ่ือสื่อให้เข้าใจว่ากิจการของผู้ประกอบการสุรา ภารกิจของหน่วยงาน
จัดเก็บภาษี สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิณห์พร  อินเกิด. (2558) สร้างความสะดวกร่วมกันในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
     1.4 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) 

ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า(ผู้เสียภาษีสุรา) หน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่เป็นทีมให้ความรู้ออกแนะน า
ให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบการ ด้านการช าระภาษีสุรา การจัดท าบัญชีตามที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อสร้างความม่ันใจในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนที่ถูกต้อง ไม่ยุ่งยาก 
ตอบปัญหาที่ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจให้สามารถด าเนินการได้เป็นที่พอใจ สร้างความรู้สึกที่ดีต่อ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีและทัศนคติที่ดีต่อกรมสรรพสามิตสอดคล้องกับงานวิจัยของ.หน่วยงานจัด
เจ้าหน้าที่ออกตรวจสืบสวนปราบปรามผู้กระท าผิดลักลอบผลิต จ าหน่ายสินค้าสุราที่ไม่เสียภาษี 
จับกุมผู้กระท าผิดน ามารับโทษตามที่กฎหมายก าหนด ด าเนินคดีปรับเปรียบเทียบ ประเมินภาษีเรียก
ภาษีท่ีสูญเสียไปแล้วกลับคืนมา เป็นรายได้ของรัฐ 
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     1.5 รายได้หลัก ( Revenue  Streams) 
     หน่วยงานจัดเก็บภาษีจัดเก็บรายได้จากการจัดเก็บภาษีสุรา สุรากลั่นชุมชนเป็น
รายได้ในอัตราภาษีท่ีรัฐก าหนดสอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล จั่นพลอย. (2555) จากการจ าหน่าย
สุรากลั่นชุมชนของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนที่ได้รับอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานที่
ประกอบการผลิตสุรากลั่นชุมชน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ขายสุรา รายได้จากเบี้ยปรับ และเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากภาครัฐ เป็นต้น 
  1.6 พันธมิตร (Key Partners) 
   พันธมิตรของหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เป็นหน่วยงานที่ส าคัญสนับสนุนการจัดเก็บภาษี คือ 1)
หน่วยงานภายในองค์กร ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลางกรมสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 2) หน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
ส านักงานสรรพากรพื้นที่ ด่านศุลกากรในพื้นที่ โยธาจังหวัด เกษตรจังหวัด ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ฝ่ายปกครอง ต ารวจ ทหาร เป็นต้น 
  1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities) 
  กิจกรรมหลักของหน่วยงานจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนที่ส าคัญ อาทิเช่นกระบวนงาน
การบริหารการจัดเก็บภาษี กระบวนงานการป้องกันและปราบปรามการผู้กระท าผิดกฎหมาย
สรรพสามิต กระบวนงานสนับสนุนการจัดเก็บภาษีและการป้องกันและปราบปราบการกระท าผิด
กฎหมายสรรพสามิต ซึ่งกระบวนการงานหลัก หลัก คือ การบริหารการจัดเก็บภาษี หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีบริหารจัดการให้บริการในการรับช าระภาษีสุรากลั่นชุมชนจากผู้ประกอบการสุรา การออก
ใบอนุญาตต่าง ๆ และ กระบวนงานหลักการป้องกันและปราบปราบการผู้กระท าผิดกฎหมาย
สรรพสามิต เนื่องจากสุราเป็นสินค้าที่มีภาระภาษีสรรพสามิตที่สูงที่รัฐบาลประสงค์จะจ ากัดการ
บริโภคสุรา ท าให้ผู้ประกอบการบางรายถือว่าภาษีสรรพสามิตสุราเป็นต้นทุนที่ท าให้ราคาขายสุรามี
ราคาแพง ผู้ประกอบการบางรายจึงพยายามหลีกเลี่ยงภาษี หลบหนีภาษีด้วยการลักลอบจ าหน่าย
สินค้าที่ไม่เสียภาษี ท าให้รัฐขาดรายได้ การป้องกันและปราบปราบด้วยการจับกุมผู้กระท าผิดตาม
อ านาจหน้าที่มารับโทษตามกฎหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต. (2557) 
       1.8 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) 
  ทรัพยากรหลักในการบริหารจัดการการด าเนินการจัดเก็บภาษี บุคลากรเจ้าหน้าที่
จัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ปราบปราบจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุน เป็น
ทรัพยากรหลักท่ีเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษี บุคลากรของกรมสรรพสามิต
เป็นผู้มีความช านาญในการบริหารการจัดเก็บภาษี ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ และกรมสรรพสามิตได้
จัดการการเรียนรู้ และเปลี่ยนความรู้ มีการฝึกอบรบด้านวิชาการและฝึกปฏิบัติที่ต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิชัย กว้างสวาสดิ์ (2547 : 56)  วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นทรัพยากรหลัก สิ่งอ านวยความ
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สะดวกแก่ผู้มารับบริการที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่ส าคัญที่เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารการจัดเก็บภาษี และช่วยลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย และท าให้การบริหารจัดเก็บภาษี
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ. ธีรศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ (2547 : 73)  รวมถึงความ
ช านาญการบริหารจัดเก็บภาษี การป้องกันและปราบปราบการผู้กระท าผิดกฎหมาย ในการก าหนดกล
ยุทธ์ วางแผนการด าเนินงาน การบริหารจัดการของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญการจัดเก็บภาษี การป้องกัน
และปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตเป็นทรัพยากรหลักที่ส าคัญในการบริหาร
จัดการ  
        1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) 
   โครงสร้างต้นทุนในการค านวณต้นทุนในการด าเนินงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ควรลงทุน
ด้านการพัฒนารายได้ โดยการจัดอบรม สร้างความระบบ การท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
และมีงบประมาณพอเพียงในด้านการพัฒนางานด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ.วิชัย กว้างสวาสดิ์ (2547 : 56) 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง ได้ดังนี้คือ 
     2.1 จุดแข็ง  (Strengths) ได้แก่ การจัดโครงสร้างการบริหารงานรองรับภารกิจที่ชัดเจน 
ส่วนโครงสร้างภาษี และการบริหารจัดการ ปฏิบัติงานตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม พร้อมได้ด าเนินการแก้ไข ปัญหากับผู้หลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษี ด้วยการแจ้งเป็น
หนังสือขอความร่วมมือให้ช าระภาษีและชี้แจงเหตุผลก่อนที่จะใช้ มาตรการทางกฎหมายลงโทษ และ
กฎหมายที่ใช้อยู่ทางด้านภาษี มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจในสถานการณ์
ปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ (2547 : 73) ท าให้สามารถบริการประชาชน 
และผู้เสียภาษีเป็นที่พอใจทันเหตุการณ์ หน่วยงานได้มีแผนงาน และติดตามผล การปฏิบัติการ และ
สนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการสุรา โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ
ทันสมัย มีทีมงานที่ดี คนในองค์กรร่วมมือและยอมรับความเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานเคร่งครัดรวดเร็ว
และ มีความสุขในการท างานมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน 
โดยรวมได้ดีประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก และด้านการจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย 
     2.2 จุดอ่อน  (Weakness) ได้แก่ มีอัตราก าลังไม่สมดุลกับปริมาณงานในหน่วยงาน โดยมี
ภารกิจการด าเนินงานหลายภารกิจ พร้อมทั้งมีผู้ประกอบการที่มีจ านวนมาก และไม่รองรับต่อภารกิจ
ของกรมสรรพสามิตท าให้เจ้าหน้าที่ที่มีไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เสาวลักษณ์ ใจเรือน (2551 : 83)     
     2.3 โอกาส (Opportunity) ได้แก่ ภารกิจของกรมสรรพสามิตจะเป็นการเก็บภาษีเพ่ือ
สังคม ซึ่งจะส่งผลภาพลักษณ์ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือสังคมแรงผลักดันจาก AEC การจัดเก็บภาษี
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เพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ดังนั้น ท าให้ประเทศซึ่งอยู่ในจุด ยุทธศาสตร์ของการเป็น
ศูนย์กลางแห่งภูมิภาคส่งผลให้ได้โอกาสจากการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติ และการสนับสนุนภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งผลท าให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีการเกิดรายได้ น าไปสู่การบริโภคเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การจัดเก็บ
ภาษีสูงขึ้น  
     2.4 อุปสรรค  (Threat) ได้แก่ นโยบายการจัดระเบียบสังคม มีผลต่อการจัดเก็บภาษี เช่น 
การจัดโซนนิ่งร้านขายสุรา พร้อมทั้งสร้างมาตรการการจูงใจให้กับผู้เสียภาษีให้ผู้เสียภาษีเต็ มใจที่จะ
ช าระภาษี และผู้ เสียประโยชน์จากผลของมาตรการของกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับสังคม 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน มักไม่ให้ความร่วมมือต่อต้านท าการฝึกอบรมท าความเข้าใจถึงการช าระเสีย
ภาษีให้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎา ชะอุ่มพันธ์ (2548 : 94) การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตของมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพ่ือสังคม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ท าให้
การใช้นโยบายด้านภาษีสรรพสามิตเพ่ือการหารายได้ และความคุมดูแล สังคม สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานเป็นไปอย่างล่าช้า ควรจัดให้มีการปรับปรุงปรับโครงสร้างข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะ เสีย
ภาษี ที่สามารถสืบค้นได้อย่างเป็นระบบ สามารถลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน
ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สงขลา ตรัง พัทลุง 
               3.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการสุรา
ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างสินค้าให้สินค้ามีคุณภาพและใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย
ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสุรา โดยการเลือกกลยุทธ์การเติบโตโดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ  
(Strategy Alliance) เพ่ือขยายฐานตลาดผู้ประกอบการที่ยื่นเสียภาษีให้กว้างมากขึ้น และเป็นการ
เพ่ิมยอดการช าระภาษีก่อให้เกิดรายได้ของรัฐ ให้เพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย 
กว้างสวาสดิ์ (2547 : 55) รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการขยายตลาด เพ่ือรักษาคุณภาพสุรา และ
มาตรฐานในด้านการผลิตได้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพให้ได้มาตรฐานมีตลาดที่
มั่นคงสามารถผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศได้ การอบรมส่งเสริมความรู้ในการผลิต การพัฒนาด้าน
ผลิตภัณฑ์  
               3.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ได้แก่ การยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจด้านภาษีให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เพ่ือ
พัฒนาระบบบริการผู้ประกอบการสุราเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีรวมถึงกระบวนการ 
หลักเกณฑ์ของการช าระภาษี ควรจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการในกระบวนการยื่นภาษี และ
การผลิตสุรากลั่นชุมชนอย่างถูกวิธี และเห็นว่าส านักงานสรรพสามิตควรให้ค าแนะน ากระบวนการใน
การขออนุญาตผลิตและจ าหน่ายสุรากลั่นชุมชนสอดคล้องกับงานวิจัยของประหยัด สายนุ้ย. (2555) 
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จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐเป็นปัจจัยหนึ่งต่อการส าเร็จของการด าเนินนโยบายต่อ
ประชาชน รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ  
 

ข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของ
ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง มี 2 ประเด็น คือ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสุราคุณภาพ การช าระภาษี โดยจัดสัมมนาผู้ประกอบการสุรา
กลั่นชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้แก่ผู้ประกอบการ
ตลอดจน เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจต่อกระบวนการควบคุมการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชน 
ผู้ประกอบการมีความรู้ด้านการผลิตสุราคุณภาพ การผลิตสุราจากวัตถุดิบทดแทนเพ่ือสร้างความ
แตกต่างสินค้า การจัดจ าหน่ายเพ่ือขยายตลาดท าก าไรให้กิจการ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ประกอบการ
สุรา ไม่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี และเต็มใจที่จะเสียภาษีให้กับรัฐ  

 2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ อย่างต่อเนื่อง 
 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป หลังจากท่ีได้ด าเนินการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
เห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัยหลังจากนี้ ด้วยเนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สงขลา ตรัง พัทลุงเท่านั้น กลยุทธ์จึงเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ในจังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง จึงควร
มีการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของประกอบการสุรากลั่นชุมชน
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีพ้ืนที่แตกต่างกัน เพ่ือแสวงหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพ้ืนที่ในภาพรวมของประเทศต่อไป 
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