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แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวบริเวณเข่ือนประเทศไทย   
ไพริน เวชธัญญะกุล1, ธัญชนก บุญเจือ2 

โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต1,2 

E-mail: Kimmy_pairin@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยแผนงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในการศึกษา 1. ค่านิยม

และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวบริเวณในเขื่อนประเทศไทย 2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเขื่อนบริเวณในเขื่อนประเทศไทย 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนบริเวณ
ในเขื่อนประเทศไทย และนำข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์มาพัฒนารูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยว
บริเวณในเขื่อนประเทศไทยเพื่อหาข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวบริเวณรอบเขื่อน
ประเทศไทย ซึ่งจากผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจัยทั้ง 3 เรื่องสามารถนำพัฒนารูปแบบของการ
จัดการการท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนได้ดังนี้ ในการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวบริเวณในเขื่อนประเทศ
ไทยจะประกอบไปด้วยกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 5 กลุ่มพันธมิตรการท่องเที่ยว (GBTCA) ประกอบด้วย 
หน่วยงานภาครัฐ (Government) หน่วยงานภาคเอกชน (Business) นักท่องเที่ยว (Tourist) ประชาชน
ท้องถิ่น (Community) และแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) ซึ่งกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้จะต้องมกีาร
จัดการการท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน การร่วมมือและการบริหารจัดการ
เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติและการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ : การพัฒนาการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ, การมีส่วนร่วม
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Guidelines to Developing Tourism Management 

Surrounding Dams in Thailand 
Pairin Wechtunyagul1, Thanchanok Boonchue2 
School of Tourism and Hospitality, Suan Dusit University1,2 

E-mail: Kimmy_pairin@hotmail.com 

 
ABSTRACT 

 This research aims to analyze and synthesize the results of: 1 .  the values and 
tourist behavior in the dams of Thailand; 2. the participation of the community in tourism 
management for the dams in Thailand; 3 .  the development of sustainable eco-tourism 
surrounding the dams in Thailand. The results were used to develop a model of tourism 
management surrounding the dams in Thailand and to formulate recommendations for 
developing tourism management. Tourism management surrounding the dams in 
Thailand should consist of stakeholders—GBTCA—which are: Government organizations 
(G), Business organizations, (B) Tourists, (T) Local community (C), and Attraction (A). 
Working together, these have to manage the tourism surrounding the dams in Thailand, 
starting with planning, co-operating, and managing to be efficient, practice, and 
evaluation. 
 
Keywords: Tourism management, Eco-tourism, Quality tourist, Community participation 
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บทนำ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศไทยทั้งในด้านการ

สร ้างรายได้และการจ้างงานให้กับประเทศ  

โดยในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้รับรายได้

จากการท่องเที่ยวเท่ากับประมาณ 1.9 ล้านลา้น

บาท โดยเพิ่มขึ ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 

2.87 (กองเศรษฐกิจการท่องเที ่ยวและกีฬา , 

2564) ซ ึ ่ งมาจากการเพ ิ ่มข ึ ้นของจำนวน

นักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติในปี 2562 จำนวน 

39.62 ล้านคนโดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 

3.78 ทำให้เกิดผลดีต่อการจ้างงานในกิจกรรม

แ ล ะ ก า ร บ ร ิ ก า ร ด ้ า น ก า ร ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว  

(สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 

2562) ทำให้รัฐบาลทุกรัฐบาลให้การสนับสนุน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และส่งเสริม

ให้การท่องเที ่ยวเป็นฟันเฟืองสำคัญในการ

ผล ักด ันเศรษฐก ิจของประเทศ เน ื ่องจาก

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได ้สร้าง

งาน และกระจายความเจร ิญไปส ู ่ ชนบท 

โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง จากการคาดการณ์ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า รายได้จาก

นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ

ของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 นับว่าเป็นรายได้

จำนวนมหาศาลที่จะเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้เกิด

การกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมภาค

ผลิตและการบริการอื่น ๆ จากการคาดการณ์

ของ UNWTO ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในแต่

ละปี โดยแหล่งท่องเที่ยวใหม่จะได้ประโยชน์จาก

แนวโน้มและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทำให้ประเทศ

หลายประเทศทั ่วโลกใช้การท่องเที ่ยวเป็น

เคร ื ่องจ ักรสำค ัญในการสร ้างรายได ้ให ้กับ

ประเทศ โดยแต่ละประเทศต้องแข่งขันกันมาก

ขึ้นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

และนักท่องเที ่ยวภายในประเทศ ซ ึ ่งแต่ละ

ประเทศต้องแข่งกันในแง่ของความหลากหลาย

ของส ินค ้าทางการท ่องเท ี ่ยว การพ ัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวิจัย 

ฯลฯ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สำหรับประเทศไทยนั้น ถือว่าได้เปรียบใน

การแข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยว ความหลากหลาย

ของสถานที ่ท่องเที ่ยว ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 

ราคาที่แข่งขันได้ และสถานที่ตั ้งของประเทศ 

โดยมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งของประเทศไทย

ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและถือว่าเป็นหนึ่งใน Top 

destination ของโลก (ดอน นาครทรรพ, 2558)  

ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่อเนื่อง

มาหลายสิบปี แต่ในปัจจุบัน การคาดการณ์
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เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นปริมาณ

นักท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายการดำเนินงาน กำลัง

จะก้าวไปสู่ช่วงภาวะถดถอย ซึ่งการท่องเที่ยวใน

รูปแบบอุตสาหกรรมขณะนี้เติบโตจนถึงจุดสูงสุด

และกำลังเผชิญกับกฎการลดลงของผลผลิต  

จึงควรต้องมีการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยว เพื่อ

ช่วยรักษาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม

ท่องเท ี ่ยวไว ้  ทำให ้ เก ิดความต ้องการการ

ท่องเที ่ยวทางเลือก การท่องเที ่ยวเพื ่อความ

สนใจพิเศษ และ Tailor-made tourism ปัจจัย

ที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ไม่ทำให้ประเทศไทย

เสียเปรียบประเทศคู่แข่งแม้แต่น้อย เนื่องจาก

ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันอยู ่ใน

ระดับสูงและมีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนาอีกเป็นจำนวนมาก รวมถึง

แหล่งท่องเที ่ยวบร ิเวณเขื ่อนจำนวนมากที่

น ักท่องเที ่ยวยังไม่ได้ร ับข้อมูลที ่เพียงพอถึง

ค ว ามส ำค ัญของสถานท ี ่ น ั ้ น  จ ากสถ ิ ติ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวและพักค้างคืน

บนแพที่พักในเขื ่อน พบว่า มีจำนวนมากกว่า

แ ส น ค น ต ่ อป ี  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ช ่ ว ง เ ทศ ก า ล  

ถ้านักท่องเที ่ยวเหล่านี ้มีความต้องการที ่จะ

เดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ

เขื่อนจะทำให้เกิดการใช้เวลาอยู่ในบริเวณชุมชน

นั้นมากขึ้น ส่งผลให้การสร้างรายได้แก่ชุมชน

เพิ ่มข ึ ้น อ ีกทั ้งน ักท่องเที ่ยวไทยมีแนวโน้ม

เด ินทางท ่องเท ี ่ยวภายในประเทศมากขึ้น

โดยเฉพาะบร ิ เวณเข ื ่อนเพ ิ ่มข ึ ้น จากสถ ิติ

นักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่

เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ใน

ปี พ.ศ. 2561 มีจำนวน 132,727 คนและเพิ่มขึน้ 

ในปี พ.ศ. 2562 เป็นจำนวน 146,503 คน และ

จำนวนนักท่องเที ่ยวไทยและนักท่องเที ่ยว

ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณเขื่อน

รัชชประภาในปี พ.ศ. 2561 มีจำนวน 428,531 

คนและลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2562 เป็น

จำนวน 419,470 คน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

ป่าและพันธุ ์พืช, 2563) เนื ่องด้วยรัฐบาลได้

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอย่างจริงจัง

ประกอบกับประเทศไทยมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ

ของกลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่หลากหลาย ได ้แก่  

ทร ัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมที ่ม ีความสมบูรณ์และสวยงามที่

นักท่องเที ่ยวสามารถสัมผัสได้ในบริเวณรอบ

เขื่อนต่าง ๆ ในประเทศไทย 

คณะน ักว ิจ ัยเห ็นถ ึงความสำค ัญของ

ผลการวิจัยเรื ่องการพัฒนามาตรฐานแพที ่พัก

แรมในประเทศไทย (วรรณจันทร์ สิงห์ชวาลา , 

2554) ที่ระบุว่า มีความจำเป็นในการต่อยอดทำ

การวิจัยด้านแนวทางการจัดการการท่องเที่ยว
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บร ิ เวณเข ื ่อนในประเทศไทย เพ ื ่อให ้การ

ท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนและแพที่พักมีคุณภาพมี

ข ีดความสามารถในการแข ่ งข ันด ้ านการ

ท่องเที่ยวในระดับโลกและสามารถสร้างรายได้

และกระจายรายสู่ชุมชนอย่างยั ่งยืน ซึ ่งแหล่ง

ท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที ่มี

ศักยภาพในกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย 

แนวโน้มใหม่ของผู้บริโภคที่เดินทางมายังแหล่ง

ท่องเที่ยวประเภทนี้ จะให้ความสำคัญในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและ

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ ่น ทำให้

การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความสำคัญ

เป็นอย่างยิ่งเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ในขณะที่การพัฒนาการท่องเที่ยวก็ไม่ต่างจาก

การพัฒนาสินค้าทางการตลาด ที ่ต้องศึกษา

ค่านิยมและพฤติกรรมนักท่องเที ่ยวก่อนที ่จะ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว และเพื่อให้

การพัฒนาท่องเที่ยวเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ 

เอกชน ชุมชน และประชาสังคมในท้องถิ่น  

ทำให้การศึกษาเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของชุมชนท้องถิ ่นในการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดการมี

ส ่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื ้นฟูว ัฒนธรรม 

แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน

ท้องถ ิ ่นของตนเอง ตามที ่ย ุทธศาสตร ์การ

ท่องเที่ยวปี 2555-2559 ระบุไว้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพ ื ่ อส ั งเคราะห ์ข ้อม ูลงานว ิจ ัยใน

การศึกษา ค่านิยมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

บริเวณในเขื่อนประเทศไทย การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเขื่อน

บริเวณในเขื ่อนประเทศไทย การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนบริเวณในเขื ่อน

ประเทศไทย และนำข ้อม ูลท ี ่ ได ้ จากการ

สังเคราะห์มาพัฒนารูปแบบของการจัดการการ

ท่องเที่ยวบริเวณในเขื่อนประเทศไทย 

2. เพื ่อหาข้อเสนอแนะการพัฒนาการ

จัดการการท่องเที่ยวบริเวณในเขื่อนประเทศไทย  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศ ึกษาว ิจ ัยในคร ั ้ งน ี ้ม ุ ่ งศ ึกษาแนว
ทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวบริเวณ
ในเขื่อนประเทศไทย โดยแบ่งขอบเขตการศึกษา
ไว้ดังน้ี 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัย
จ า ก ก า ร ว ิ จ ั ย เ ช ิ ง ค ุ ณ ภ า พ  ( Qualitative 
research) และ เช ิ งปร ิ ม าณ  (Quantitative 
research) ของโครงการวิจัย 3 โครงการย่อย 
ได้แก่ ค่านิยมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวบริเวณ
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ในเขื ่อนประเทศไทย การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเขื่อน
บริเวณในเขื่อนประเทศไทย และการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนบริเวณในเขื ่อน
ประเทศไทย โดยคณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขต
ด้านเนื้อหาไว้ดังภาพท่ี 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ขอบเขตด้านเนื้อหางานวิจัย 

ค่านิยม และแนวโนม้พฤติกรรม

ของนักท่องเที่ยวเขื่อนใน

ประเทศไทย 

- ค่านิยมที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว

บริเวณเขื่อนประเทศไทย 

- ส ่วนประสมทางการตลาด

บริเวณเขื่อนในประเทศไทย 

- พ ฤ ต ิ ก ร ร ม แ ล ะ แ น ว โ น้ ม

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเขื่อน

ในประเทศไทย 

การมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การบริหารจัดการการ

ท่องเท่ียวบริเวณเขื่อนใน

ประเทศไทย 

- ความต้องการของคนใน

ชุมชนในการมีส่วนร่วมการ

บริหารจดัการ 

- ทัศนคติของคนในชุมชนใน

การมีส่วนร่วมการบริหาร

จัดการ 

- การมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวบริเวณเขื่อน

ประเทศไทย 

การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศอย่างย่ังยืนบริเวณเขื่อนใน

ประเทศไทย 

- การพิจารณานักท่องเที่ยวท่ีมี

คุณภาพ 

- การพัฒนาสิ่งอำนวยความ

สะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ 

- การพัฒนารูปแบบการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

บริเวณเขื่อนในประเทศไทย 

- การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศบริเวณเขื่อนใน

ประเทศไทย 

แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวบริเวณในเขื่อนประเทศไทย 
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ผลการวิจัย 
จากการสังเคราะห์งานวิจัยสามารถแสดงได้ ดังภาพท่ี 2  

              
Government

                
Business

               
Community

               
Attraction

             
Tourist

         

                   

               

                        
                     

ภาพที ่1.2 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวบริเวณในเขื่อนประเทศไทย 
 

การพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวบริเวณ
ในเขื ่อนประเทศไทยจะต้องประกอบไปด้วย
กลุ ่มผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง 5 กลุ ่มพันธมิตรการ
ท่องเที่ยว (GBTCA) ประกอบด้วย หน่วยงาน
ภาครัฐ (Government) หน่วยงานภาคเอกชน 
(Business) นักท่องเที่ยว (Tourist) ประชาชน
ท้องถิ ่น (Community) และแหล่งท่องเที ่ยว 

(Attraction) ซึ่งกลุ่มผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องเหล่านี้
จะต้องมีการจัดการการท่องเที่ยวบริเวณเขื่อน
ร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน การร่วมมือ
และการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ
และการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานได้  
ซึ ่งสามารถอธิบายจากการสังเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
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1. หน ่ วย งานภาคร ั ฐ  ( Government) 
หมายถึงหน่วยงานของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวรอบเขื่อนโดยทำหน้าที่
ออกกฎหมาย บ ังค ับใช ้กฎหมายและดูแล
หน่วยงานภาคเอกชน นักท่องเที่ยว ประชาชน
ท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว เช่น การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต สำนักงานเขื่อน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพันธุ ์พืช สำนักงานอุทยานแห่งชาติ 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาล  

2. หน ่ วยงานภาคเอกชน (Business) 
หมายถึง ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวบริเวณเขื่อน เช่น ผู้ประกอบการที่พัก
น ักท ่องเท ี ่ยว ผ ู ้ประกอบการร ้านอาหาร 
ผ ู ้ประกอบการเร ือโดยสาร ผ ู ้ประกอบการ
รถยนต์โดยสาร ผู้ประกอบการร้านค้าและของที่
ระลึก  

3. นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึงบุคคล
หรือกลุ ่มคนที ่เดินทางมาท่องเที ่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนโดยมีจุดมุ ่งหมายเพื่อ
การศึกษา การอบรมสัมมนา การพักผ่อน 

4. ประชาชนท ้ อ งถ ิ ่ น  ( Community) 
หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่ง
ท ่องเท ี ่ยวท ี ่ม ีส ิทธ ิในการใช ้พ ื ้นท ี ่ป ่าและ
ทรัพยากรของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อน
แต่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและทรัพยากร
จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพื่อควบคุมการใช้
พื้นที่ป่าและทรัพยากรของอุทยานแห่งชาติและ
เขื่อน  

5. แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง 
แหล่งท่องเที ่ยวบริเวณในเขื ่อนประเทศไทย
ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทรัพยากร
ทางธรรมชาต ิและแหล ่งท ่องเท ี ่ยวท ี ่ เป็ น
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของมนุษย์ ลักษณะรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นแหล่งท่องเที่ยวบริ
เวณรอบเขื่อนมีลักษณะเป็นการท่องเที่ยวที่มี
ก ิจกรรมการสัมผัสกับแหล่งท่องเที ่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น กิจกรรม
การล่องเรือ กิจกรรมการส่องสัตว์ กิจกรรมการ
ดูนก กิจกรรมเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ 
กิจกรรมการศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่า กิจกรรมศึกษา
แหล่งภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

โดยกลุ่มพันธมิตรการท่องเที่ยว (GBTCA) 
เหล่านี ้จะต้องมีบริหารจัดการการท่องเที ่ยว
บริเวณเขื่อนร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน 
การร่วมมือและการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่
การปฎิบ ัต ิและการติดตามประเมินผลการ
ปฎิบัติงานได้ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้  

1.การวางแผน  
1.1 กล ุ ่มพ ันธม ิตรการท่องเท ี ่ยว 

(GBTCA) ควรม ีการวางแผนร่วมกันในการ
สำรวจความต้องการของประชาชนท้องถิ่นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ ่มประชาชน
ท้องถิ ่น ซึ ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจับ
พบว่าประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการ ด้าน
การพัฒนาท่าจอดเรือให้ได้มาตรฐานด้านการ
จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์หมู่บ้าน ด้านการจัดตั้งกลุ่ม
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กรรมการหมู่บ้านเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ดินทำ
ก ิ น  ด ้ านการ ให ้ หน ่ วย งานภาคร ั ฐและ
สถาบ ันการศ ึกษาจ ัดการฝ ึกอบรมให ้กับ
ประชาชนท ้องถ ิ ่น ด ้านการพ ัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื ้นฐาน และด้านการจำกัด
จำนวนของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดย
หน้าท่ีในการสำรวจความต้องการของประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจะเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

1.2 การจัดการพื้นที่ โดยการจัดการ
พื้นที่ของบริเวณเขื่อนในประเทศไทย ทางกลุ่ม
พันธมิตรการท่องเที ่ยว (GBTCA) ควรมีการ
ติดต่อประสานงานมายังในท้องถิ่นของชุมชน
เพื่อมาปรึกษาหารือ การระดมความคิดต่อกัน
กับประชาชนในชุมชนให้มีการพัฒนาชุมชน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยทั้งทางภาครัฐ
และชุมชนช่วยกันเป็นสื่อกลางในการกระจาย
ข้อมูลของชุมชนจากรัฐบาลไปชุมชนและชุมชน
ไปยังรัฐบาล เพื ่อเปิดโอกาสให้ชุมชนแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันทั้งมีการระดมความคิดใน
การดำเนินการจัดทำแผนผังพื ้นที่ชุมชนให้มี
ประโยชน์ในการใช้พื้นที่ต่อกัน แต่ก็ต้องอาศัย
และช่วงเวลาที ่เหมาะสมในการดำเนินการ
พร้อมทั ้งงบประมาณในการจัดสรรมาให้ได้
อย่างลงตัว เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนและยังต้อง
อาศัยความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจึงจะทำให้
ประสบผลสำเร็จได้ แต่ในทางภาคการปฏิบัติ
ค่อนข้างเป็นเรื ่องยากพอสมควรอยู ่ที ่จะให้

ประชาชนทั้งหลายมารวมกลุ่มกันเพื่อมาระดม
ความคิดจึงต้องส่งตัวแทนของแต่ละตำบล 
อำเภอในท้องถิ่นท่ีทางชุมชน ประชาชนท้องถิ่น
จะมีการมีการดำเนินการจัดการรวมกลุ่มกันแต่
ละชุมชนในการประชุม โดยประชาชนในชุมชน
จะดำเนินการเลือกตัวแทนที่มีความไว้วางใจ
และน ่ า เ ช ื ่ อ ถ ื อ ไ ด ้ เ ป ็ นต ั ว แทน ให ้ เ ป็ น
คณะกรรมการของหมู่บ้านในการดูแล และเป็น
ผ ู ้นำของหมู ่บ ้านได ้ค ้ดเลือกไว ้แล้วมาเป็น
ตัวแทนในการประชุมกับภาครัฐเพื่อเสนอหา
แนวทางในการให้การพัฒนาชุมชน และเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการสร้าง
ความเข้าใจด้านกฏหมาย ระเบียบและแนวทาง
ปฎิบัติให้กับประชาชนในท้องถิ ่นเพื ่อความ
เข ้าใจ กล ุ ่มต ัวแทนท ี ่ ได ้ร ับเล ือกให ้ เป็น
คณะกรรมการในหมู่บ้านจะเป็นศูนย์กลางใน
การระดมความคิดให้ประชาชนในชุมชนร่วมกัน
เข้าร ่วมกิจกรรมและมีการพัฒนาชุมชนให้
เกิดขึ ้น แต่จะไม่มีการจัดตั้งเวทีชุมชนขึ้นมา 
เพราะทางฝ ่ายหน่วยงานร ัฐจะดำเนินการ
เปรียบเสมือนพี่เลี้ยง คอยให้แนวทางและเป็น
สื่อกลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารจากทาง
ภาครัฐบาลไปยังชุมชน และจากชุมชนไปยัง
ภาคร ัฐบาล โดยให ้ท ั ้ งสองฝ ่ ายสามารถ
ดำเน ินการเป ็นไปในแนวทางและทิศทาง
เดียวกันทางในเรื ่องของการเคารพกฏ กติกา 
ระเบียบต่างที่ทางกรมอุทยานกำหนดและทาง
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กลุ่มตัวแทนในชุมชนก็สามารถนำข่าวสารที่ได้
ไปแจ้งยังชุมชนเพื่อให้รับรู้และปฏิบัติตาม 

1.3. กล ุ ่มพ ันธม ิตรการท่องเที ่ยว 
(GBTCA) ควรมีการจัดเวทีระดมความคิดเห็น
ของประชาชนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ 

2. ความร่วมมือ 
กลุ่มพันธมิตรการท่องเที่ยว (GBTCA) ควร

ม ีการส ่งเสร ิมการสร ้างความร ่วมม ือของ
ประชาชนท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

2.1 การให้ความรู้ ด้านการให้ความรู้
กับชุมชนทางหน่วยงานของภาครัฐจะมีการการ
เคลื ่อนที ่ลงพื ้นที ่ไปยังชุมชนแต่ละชุมชนใน
จังหวัดโดยจะเชิญตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมการ
ประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อ
หาข้อมูลของชุมชนในด้านปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนท้องถิ่นมาวิคราะห์ แล้ว
ดำเนินการหาสาเหตุของปัญหา แล้วนำสาเหตุที่
ได้มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยการนัดประชุมและ
ร่วมปรึกษาหาแนวทางแก้ไข โดยการให้ความรู้
กับประชาชนในชุมชนในรูปแบบของการอบรม 
การบรรยาย 

2.2 การใช ้ทร ัพยากร หน ่วยงาน
ภาครัฐจะมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเป็น
ผู้ดูแลควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่
ของอุทยานแห่งชาติ ซ ึ ่งพ ื ้นที ่ของอุทยาน
แห่งชาติจะมีการแบ่งพื้นทีออกเป็นเขตคุ้มครอง 
เขตให้ศึกษาวิจัย เขตการท่องเที่ยว และเขต
การบริการ โดยจะนำกฏหมายและข้อบังคับมา

ใช้ในการควบคุมทรัพยากรในพื้นที่ของอุทยาน
แห ่ งชาต ิ  ด ้ านมาตรการการส ่ ง เสร ิมให้
ประชาชนในพื ้นที ่มีส ่วนร่วมในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรและใช้ประโยชน์นั ้นทางหน่วยงาน
ภาครัฐต้องสร้างความเข้าใจโดยให้ประชาชน
ท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร
ในด้านการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน การ
ส ่งเสร ิมให้ประชาชนท้องถิ ่นม ีส ่วนในการ
อน ุร ักษ ์พ ื ้นท ี ่ และไม ่สร ้างผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมโดยมีกฎหมาย
เป ็นต ัวบ ังค ับ การส ่งเสร ิมการหมุนเว ียน
ทรัพยากรในพื้นที่กลับมาใช้  

2.3 การปกป้องรักษา ในด้านของการ
ปกป้องรักษาพื้นที่ของบริเวณเขื่อนในประเทศ
ไทยเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงาน
ภาคร ัฐ เช ่น เจ ้าหน้าที ่ของเข ื ่อน อุทยาน
แห่งชาติ ผู้ประกอบการแพท่ีพัก ผู้ประกอบการ
ชมรมเรือ และประชาชนท้องถิ่น โดยการจะให้
ข้อมูลที่จะสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรของพื ้นที ่บร ิเวณเขื่อนให้กับ
ประชาชนท้องถิ่นเพื่อการสร้างจิตสำนึกในการ
รักษาและหวงแหนทรัพยากร วิธีการให้ข้อมูล
โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
การลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน
ท้องถิ่น การอบรมให้ความรู้ การจัดการประชุม
ระหว่างเจ้าหน้าที ่ของรัฐและผู ้นำท้องถิ่น
เกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรเพราะ
ผู้นำท้องถิ่นจะช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับ
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ประชาชนในชุมชนได้รับรู ้และการขอความ
ร่วมมือให้ม ีส ่วนร่วมในการปฏิบัต ิเพื ่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.4 การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว การเคารพในความเป็นเจ้า
บ้านของประชาชนท้องถิ่นเพื่อการสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักท่องเที่ยว
กับประชาชนท้องถิ่น การเคารพในกฎระเบียบ
และข้อบังคับของการใช้พื ้นที ่ป่าและการใช้
ทรัพยากรของเขตพื้นที ่อุทยานแห่งชาติและ
เข ื ่อน โดยหน ่วยงานภาคร ัฐจะต ้องออก
กฎหมายเป็นตัวบังคับในการควบคุมการใช้
พื้นที่ป่าและทรัพยากรของอุทยานแห่งชาติและ
เขื ่อน เพื ่อป้องการการบุกรุกพื ้นที ่ป ่าของ
อุทยานแห่งชาติและการสร ้างความเข้าใจ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที ่ใช้กฏหมายและ
หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนที ่ต ้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

3. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
การบริหารจัดการการท่องเที ่ยว กลุ่ม

พันธมิตรการท่องเที่ยว (GBTCA) ควรบริหาร
จัดการดังต่อไปนี้ 

3.1 การมุ ่งเน้นการบริหารจัดการ
พัฒนาท่องเที ่ยวโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ความร่วมมือของ
ประชาชนในพื้นที่ เครือข่ายภาคเอกชนทุกภาค

ส่วนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของการท่องเที่ยว
และการดำรงชีวิตของประชาชนโดยคำนึงถึง
ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ จ า ก ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2 การทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
เร ื ่องการพัฒนาแหล ่งท ่องเท ี ่ยวด ้านการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด เจ้าหน้าที่
เพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
ขณะเดินทางท่องเที่ยว 

3.3 การประสานความร่วมมอืกันเรือ่ง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
จัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์ เพื ่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวดัให้
นักท่องเที่ยวได้ทราบ เช่น การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตือน
ภัย ความรู้ความเข้าใจในการสร้างภาพลักษณ์
ด้านการท่องเที่ยวเขื ่อน คู่มือแหล่งท่องเที ่ยว 
แผนที่และคู่มือนำเที่ยวการท่องเที่ยวบริ เวณ
เข ื ่อน เพ ื ่อให ้ความร ู ้ ในด ้านเส ้นทางการ
ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว 

3.4 การให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว
และการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
ต่อนักท่องเที่ยว 

3.5 การติดต่อประสานงานกับชุมชน

ท้องถิ่นในเรื ่องของการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
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พัฒนาความรู้ต่าง ๆ ในงานการท่องเที่ยวใหก้ับ

ประชาชนในชุมชนท้องถิ ่น เช่น การอบรม

บุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรพัฒนาผู้

ให้บริการด้านการท่องเที่ยว การให้บริการตาม

มาตรฐาน หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นโดยควร

จัดการอบรมทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

3.6 การร่วมกันในการบริหารจัดการ

พื้นที่บริเวณท่าจอดเรือสำหรับนักท่องเที่ยวโดย

มีการแบ่งจุดลงเรือและจุดขึ้นเรืออย่างชัดเจน

เพื่อความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและการ

ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว  

 3.7 การบริหารจัดการขยะและสิ่ง

ปฏิกูลในพื้นที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ดังเช่น 

(ประช ิต  สก ุณะพ ัฒน ์  และคณะ , 2554)  

ได้อธิบายว่า การกำจัดของเสียจะต้องมีระบบ

การกำจัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ การบำบัดน้ำ

เสียก่อนทิ้งตามธรรมชาติ การกำจัดขยะและ

ส ิ ่ งปฎ ิก ูลถ ือหล ักการใช ้แล ้ ว ใช ้ซ ้ ำ และ

เปลี่ยนแปลงการใช้ให้เป็นประโยชน์ 

3.8 การด ูแลและแก ้ ไขป ัญหาที่

เกี ่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น การแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนน้ำ 

3.9 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

พื้นฐานให้กับชุมชนบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

3.10 การส่งเสริมการสร้างรายได้

ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นโดยการจัดสร้างตลาดชุมชน

เพื่อเป็นแหล่งขายสินค้าท้องถิ่นและการส่งเสริม

การจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

3.11 การให้ความรู ้ก ับประชาชน

ท้องถิ่นในเรื่องของการปกป้องและอนุรักษ์พื้นที่

เขตอุทยานแห่งชาติและบริเวณเขื่อน การใช้

ประโยชน์ในเขตพื ้นที ่อ ุทยานแห่งชาติและ

บริเวณเขื ่อนตามที ่กรมอุทยานแห่งชาติได้

กำหนดพื้นที่แผนผังการใช้ที่ดิน 

3.12 การท่องเที่ยวจะต้องรวมตัวกัน

ในการช่วยปกป้องและรักษาทรัพยากรทาง

ธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรมใน

ท้องถิ่นของตนเองอย่างเข้มแข็ง 

3.13 การติดตั้งป้ายสื่อความหมายบน

เส ้นทางศึกษาธรรมชาติเพื ่อให ้ความร ู ้แก่

นักท่องเที่ยวในบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ในอุทยานแห่งชาติเขื ่อนศรีนครินทร์เพื ่อให้

ความรู้เกี ่ยวกับกฎระเบียบการปฏิบัติตัวของ

นักท่องเที่ยว การให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์

พืชพันธุ์สัตว์ ป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางเดิน

ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 3.14 แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนมี

การอำนวยความสะดวกด้านการบริการแก่

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
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บริเวณเขื่อน โดยมีการอำนวยความสะดวกด้าน 

ศูนย์บริการข่าวสาร มุมนิทรรศการ ห้องสุขา 

ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณที่

ทำการอุทยานแห่งชาติ การบริหารจัดการด้าน

ความปลอดภ ัย โดยการกำหนดเขตการ

ท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานแห่งชาติอย่างชัดเจน 

การบริการเจ้าหน้าที่นำเดินในเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติในแหล่งท่องเที ่ยวบริเวณอุทยาน

แห่งชาติที ่มีความรอบรู ้และความชำนาญใน

เส้นทางเดินป่า 

 3.15 การบริหารจัดการพื้นที่โดยให้

ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ได ้ร ับรายได้จากการขายของบริเวณแหล่ง

ท่องเที่ยวในร้านค้าที่ได้จัดไว้โดยมุ่งเน้นการนำ

ของที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขาย เช่น เห็ดโคน ปลา

ในเขื่อน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  

 3.16 การกำหนดขีดความสามารถใน

การรองรับของพื ้นที ่แหล่งท่องเที ่ยวบริเวณ

เขื ่อนโดยการแนะนำแหล่งท่องเที ่ยวอื ่น ๆ  

ที่มีอยู่ในบริเวณเขื่อนให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อลด

ความแออัดของจำนวนนักท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยว เช่น บริเวณอุทยานแห่งชาติเอราวัญ 

สันเขื่อนหลังจากผ่านการวางแผน การร่วมมือ

และการบร ิหารจ ัดการของกล ุ ่มผ ู ้ม ีส ่วน

เก ี ่ยวข้อง 5 กล ุ ่มพันธมิตรการท่องเท ี ่ยว 

(GBTCA) แล้วขั้นตอนต่อไปคือข้ันตอนที่นำไปสู่

การปฎิบ ัต ิและการติดตามประเมินผลการ

ปฎิบัติงานได้เพื ่อการนำรูปแบบการจัดการ

ท่องเที่ยวบริเวณในเขื ่อนประเทศไทยไปเป็น

แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบริเวณ

เขื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

สรุปและอภิปรายผล 

1. ลักษณะนักท่องเที่ยวบริเวณเขื่อน 

ความสนใจของนักท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ  

ซึ่งชอบเที่ยวในแหล่งธรรมชาติเพื่อหาความรู้

และประสบการณ์ใหม่นั้น กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ เป็นกลุ่มของผู้เดินทางที่แสวงหากจิกรรม

ให้มีประสบการณ์ที ่หลากหลายมากขึ้น เป็น

ประสบการณ์จากการเร ียนร ู ้  เร ียนร ู ้จาก

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

วิถีชีวิตของชุมชน และมีจิตสำนึกต่อการ

รักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว จากการวิเคราะห์

ของน ักว ิ เคราะห์การตลาดสำรวจพบกลุ่ม

นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นบุคคลที่มีลักษณะดังนี้ 

(ประชิต สกุณะพัฒน์ และคณะ, 2554) มีความ

อ่อนไหว เปราะบาง เป็นกลุ่มบุคคลที่มีจิตสำนกึ

ต่อการรักษาคุณค่าคุณภาพสิ ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น มีความห่วงใยต่อการเกิด

ผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที ่ยวและ
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สภาพแวดล้อมซึ ่งจะสอดคล ้องก ับผลการ

วิเคราะห์งานวิจัยที่ว่าไม่อยากให้มีการพัฒนาสิ่ง

อำนวยความสะดวกเพื ่อการรองรับจำนวน

นักท่องเที่ยว เช่น การสร้างถนน เพราะกลัวว่า

แหล่งท่องเที่ยวจะเสื่อมโทรมและสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ นภาลัย มีลา และฉกาจ ราชบุรี 

(2552) ว่านักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพความเป็น

นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมีความเข้าใจว่าการ

ท่องเที ่ยวเช ิงน ิเวศค ือการท่องเท ี ่ยวท ี ่ ไม่

ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมและ

ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้อง

กับองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ที ่มุ ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการคงไว ้ซึ่ง

เอกล ักษณ์เฉพาะถิ ่นและการไม ่ก ่อให ้เกิด

ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมและสังคมในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังมีลักษณะที่มี

ความชื่นชอบในทรัพยากรทางธรรมชาติเป็น

ส่วนใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับ ประชิต สกุณะพัฒน์ 

และคณะ (2554) ท ี ่กล ่าวถ ึงล ักษณะของ

นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่านักท่องเที่ยวจะมีความ

ประทับใจและสุนทรียภาพ สนุกสนาน ตื่นเต้น 

ซาบซึ้ง แปลกใจ และมีความทรงจำที่ดีและเป็น

ผู้ใฝ่รู้ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมธรรมชาติวิทยาและ

ระบบนิเวศของท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว และ

ผลการวิจัยยังชี ้ให้เห็นว่านักท่องเที ่ยวที ่มา

ท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขของ

แหล่งท่องเที ่ยวเพื ่อการช่วยในการอนุร ักษ์

ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว การเคารพในความ

เป็นเจ้าบ้านของประชาชนท้องถิ่นเพื่อการสร้าง

ความเข้าใจและความสัมพันธ์ท ี ่ด ีระหว่าง

นักท่องเที่ยวกับประชาชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาของ ประชิต สกุณะพัฒน์ และ

คณะ (2554) ที ่ว ่านักท่องเที ่ยวเชิงนิเวศจะ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวและ

การสร้างสัมพันธภาพกับเจ้าบ้าน นักท่องเที่ยว

และเจ้าบ้านพบปะพูดคุยแลกเปลี ่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างมิตรไมตรีร่วมกัน 

เช่น แลกเปลี่ยนความรู้ เล่าถึงสภาพแวดล้อมใน

สถานท่ีของแต่ละฝ่าย 

2. ด้านค่านิยมและพฤติกรรมนักท่องเที ่ยว

บริเวณในเขื่อนประเทศไทย 

ลักษณะของนักท่องเที่ยวเขื่อนในประเทศ

ไทย ลักษณะของนักท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนจะ

แบ่งเป็นนักท่องเที ่ยวชาวต่างประเทศและ

นักท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีกจิกรรม

การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และ

ล ักษณะของน ักท ่องเท ี ่ยวชาวไทยจะเป็น

14 



  

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

นักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมและมาเป็นประจำ 

โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยชอบบรรยากาศที่เป็น

ธรรมชาติเพราะทรัพยากรในพื้นที ่ยังไม่ทรุด

โทรมยังสวยงามเป็นธรรมชาติ นักท่องเที่ยว

กลุ่มที่มาเที่ยวแล้วเที่ยวอีกนี้จะค่อนข้างจะหวง

แ ห น ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ พ อ ส ม ค ว ร  

ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิง

นิเวศท่ี ดรรชนี เอมพันธ์ุ (2547) ได้อธิบายไว้ว่า

นักท่องเที ่ยวเชิงนิเวศเป็นนักท่องเที ่ยวที่ได้

ส ั มผ ั ส  เ ร ี ยนร ู ้ ห ร ื อม ี ประสบการณ ์กับ

สภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยตรงและได้ศึกษา

เรียนรู้สภาพแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะ

ได้รับความพึงพอใจแล้วยังเป็นการเสริมสร้าง

จรรยาบรรณด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบวก ค่านิยม

ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการท่องเที่ยวเขื่อนใน

ประเทศไทย 

ด้านค่านิยมทางสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมด้านสังคมต่อการ

ท่องเที่ยวเขื่อนในประเทศไทยในเรื่องของการ

ท่องเที ่ยวเขื ่อนแล้วเกิดความประทับใจใน

ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเขื่อนเป็น

มรดกทางธรรมชาติที่สำคัญของคนไทยที ่ควร

อนุรักษ์แหล่งท่องเที ่ยวเขื ่อนควรได้รับการ

ปลูกฝังและการปกป้องรักษาสู่ลูกหลาน แหล่ง

ท่องเที่ยวเขื่อนสามารถท่องเที่ยว ได้ในทุกเพศ

ทุกวัย และแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนได้รับการช่ืนชม

จากสังคม เช่น เพื ่อนและคนในครอบครัว  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ วรรณา ศิลป

อาชา (2545) ที่ว่าการท่องเที่ยวช่วยสร้างความ

ภาคภ ูมิ ใจให ้แก ่ประชาชนท ี ่อย ู ่ ในพ ื ้ นที่  

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

และยอมรับของคนทั่วโลกย่อมนำมาซึ่งความ

ภาคภูมิใจของคนในพ้ืนท่ี  

ด้านค่านิยมทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับค่านิยมด้าน

เศรษฐกิจต่อการท่องเที่ยวเขื่อนในประเทศไทย

โดยการท่องเที ่ยวเขื ่อนก่อให้เกิดประโยชน์

ดังต่อไปนี้ คือ การท่องเที่ยวเขื่อนสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวเขื่อนทำให้เกิดเงิน

หมุนเวียนท้องถิ่นและในประเทศ การท่องเที่ยว

เขื่อนช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำด้านการ

ท่องเที ่ยว การท่องเที ่ยวเขื ่อนเป็นการช่วย

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กบั

ชุมชนในเขื่อน และการท่องเที่ยวเขื่อนมีความ

คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงินท่ีจ่ายไป ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวความคิดของ วรรณา ศิลปอาชา (2545)  

ว่าการท่องเที ่ยวเป็นแหล่งที ่มาของรายได้

ท้องถิ่น เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว

ยังสถานที่ท่องเที่ยวย่อมก่อให้เกิดการสร้างงาน 

สร้างอาชีพให้กับท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
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การท่องเที ่ยว เช่น การผลิตสิ ้นค้าที ่ระลึก

จำหน่ายนักท่องเที่ยว การจัดบริการที่พักใน

รูปแบบโฮมสเตย์ให้กับน้องท่องเที่ยว  

ด ้านค ่าน ิยมทางศาสนา พบว ่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับค่านิยมด้าน

ศาสนาต่อการท่องเที่ยวเขื ่อนในประเทศไทย 

โดยคนต่างศาสนาสามารถท่องเที่ยวเขื ่อนได้

โดยไม ่ม ีข ้อข ัดแย ้งก ัน การท่องเท ี ่ยวเชิง

ธรรมชาติมีความเหมาะสมในทุกศาสนา คนใน

ชุมชนปฏิบัติตนยอมรับนักท่องเที่ยวท่ีดีได้ในทุก

ศาสนา กิจกรรมต่าง ๆ มีความเหมาะสมในทุก

ศาสนา ในข้อมีพื้นที่ในการประกอบพิธีเฉพาะ

ทางศาสนา เช่น ห้องละหมาด เป็นต้น  

ด้านค่านิยมทางสุนทรียภาพ พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับค่านิยมด้าน

สุนทรียภาพต่อการท่องเที่ยวเขื่อนในประเทศ

ไทย นักท่องเที ่ยวมีความชื ่นชอบธรรมชาติ

บริเวณในเขื่อนซึ่งมีความพิเศษเฉพาะไม่เหมือน

ชาติใดในโลก นักท่องเที่ยวมีความชื่นชมสถานท่ี

พักแรมที ่มีความผสมกลมกลื ่นกับธรรมชาติ 

นักท่องเที่ยวมีความช่ืนชอบแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมบริเวณในเขื่อน นักท่องเที่ยวมีความ

ช่ืนชอบร้านอาหารบริเวณเขื่อนเพราะมีทิวทัศน์

ที่สวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนได้แสดงถึง

ศิลปะพื้นบ้านและเอกลักษณ์ท้องถิ่น  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ วรรณา ศิลป

อาชา (2545) การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิด

ความสุขลดความตึงเครียด ทร ัพยากรการ

ท ่องเท ี ่ยวท ั ้ งประเภทความสวยงามตาม

ธร รมชาต ิ  ห ร ื อป ร ะ เภท โบร าณ ส ถ า น 

ศิลปวัฒนธรรมสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปผักผ่อนหย่อนใจให้

หายจากความเครียดจากภาระหน้าที่ประจำได้  

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการ

ท่องเท่ียวในเขื่อนประเทศไทย  

ด้านจุดยืนผลิตภัณฑ์และด้านผลิตภัณฑ์ 

พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านจุดยืน

ผลิตภัณฑ์และด้านผลิตภัณฑ์ โดยแสดงความ

คิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของแหล่ง

ท่องเที่ยวบริเวณในเขื ่อนประกอบด้วยแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามายาวนาน 

ลักษณะโครงสร้างที่สะท้อนถึงความสมบูรณ์

ของธรรมชาต ิ สถานท ี ่ท ่องเท ี ่ยวม ีความ

เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวทุกวัย มีชื่อเสียงรู้จัก

ไประดับชาติและนานาชาติ และป้ายบอก

สถานที่ท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ซึ่งลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที ่ยวบริเวณเขื่อนใน

ประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ ลักษณะการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กรมป่าไม้ (2548) ได้ให้คำ
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นิยามว่า เป็นการท่องเที ่ยวรูปแบบหนึ ่งที่

เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ

และแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ 

โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือความเสียหาย

แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่มี

วัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพื่อชื่นชมศึกษาเรียนรู้

และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณและ

สัตว ์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่

ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น อีกทั้งช่วยสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจที ่ส ่งผลให้การอนุรักษ์

ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อมเกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย   

ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านความคิดเห็น

สาธารณะทางการท่องเที่ยว และด้านจิตวิทยา

การขาย พบว ่า การประชาส ัมพ ันธ ์แหล่ง

ท่องเที่ยวผ่านนิตยสารรายการนำเที่ยว สารคดี

ต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ การจัดกิจกรรมในเทศกาล

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การจัดแสดงข้อมูล

ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในศูนย์ประชุมต่าง ๆ 

และการจัดแสดงสาธิตความเป็นอารยธรรมใน

อดีตและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

ภาคร ั ฐบาลอย ่ า งต ่ อ เน ื ่ อ ง  ซ ึ ่ ง  ประ ชิต 

สกุณะพัฒน์ และคณะ (2554) การท่องเที่ยว

เชิงนิเวศจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่มี

การตลาดของบริการท่องเที่ยวครบตามเกณฑ์

แห่งการอนุรักษ์อย่างแท้จริงโดยยึดหลักที่ว่า

ต้องให้ธ ุรกิจท่องเที ่ยวเน้นในเรื ่องอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม  

ด ้านฤด ูกาลทางการท ่องเท ี ่ยว ด ้าน

สภาพแวดล้อมทาง ด้านการท่องเที่ยว และด้าน

สภาพแวดล้อมผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ 

พบว่า แหล่งท่องเที ่ยวบริเวณเขื ่อนมีความ

สะอาด สถานประกอบการต่าง ๆ ร่วมอนุรักษ์

สภาพแวดล ้อมแหล ่งท ่องเท ี ่ ยวได ้อย ่าง

เหมาะสม และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง

ท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล แหล่งท่องเที่ยวบริเวณ

เขื่อนมีธรรมชาติที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยว

อื ่น และมีห้องน้ำสะอาดเพียงพอต่อความ

ต้องการ  

ด้านราคา พบว่า การเดินทางมาท่องเที่ยว

ยังแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนมีความคุ้มค่าใน

การเข้าชมเมื ่อเทียบกับแหล่งอื ่น ๆ มีความ

คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีความคุ้มค่า

กับค่าใช้จ่ายในด้านที่พัก มีความคุ้มค่าในด้าน

อาหาร และมีความสะดวกในวิธีการชำระเงิน  

ด ้านบ ุคลากรทางการท่องเท ี ่ยวและด ้าน

กระบวนการให้บริการ พบว่า ในการเข้าชม

แหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกและรวดเร็วและ

ข้อกำหนดของสถานที่ท่องเที่ยวชัดเจนง่ายต่อ

การปฏ ิบ ัต ิ  ม ีความเหมาะสมของจำนวน
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น ักท ่องเท ี ่ยวในการเข ้าชมในแต ่ละครั้ ง 

พนักงานให้บริการข้อมูลได้ถูกต้อง ชัดเจนและ

สามารถแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี 

ด้านพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านการมีส่วนร่วม

ทางธ ุ รก ิจ  และด ้ านการขายรวม พบว่า 

ประชาชนท้องถิ ่นมีส่วน ร่วมในการต้อนรับ

นักท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาสินค้าที่ระลึกและของฝาก หน่วยงาน

ภาครัฐอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง

อย่างเหมาะสม การจัดรวมสินค้าและบริการ

ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม และนักท่องเที่ยวมี

ส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าที่

ระลึกและของฝาก  

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า ที่ตั้ง

ของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อยู่ใกล้เขื่อน มีระบบ

การขนส่งเข้าถึงสะดวก สถานที่ท่องเที่ยวใช้

เวลาเดินทางน้อยแต่สามารถท่องเที่ยวได้ครบ

ท ุกสถานท ี ่  จำนวนห ้องพ ักม ีจำนวนมาก

เพียงพอและจำนวนบริษัททัวร์มีจำนวนมาก

เพียงพอ 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร

จัดการการท่องเที ่ยวเขื่อนบริเวณในเขื่อน

ประเทศไทย 

ความต้องการของคนในชุมชนในการมีส่วน

ร่วมการบริหารจัดการ ประชาชนในท้องถิ่นมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของคนใน

ชุมชนในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ โดย

กลุ ่มต ัวอย่างม ีความคิดเห ็นในเร ื ่องความ

ต้องการการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่

สำคัญให้เป็นที่รู้จักทั่วทุกพื้นที่เพื่อกระตุ้นการ

ท่องเที ่ยวอยู ่ ความต้องการให้มีการพัฒนา

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในสถานที่ท่องเที่ยว

ธรรมชาติ  

การส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็น

ของที ่ระลึกของแหล่งท่องเที ่ยว การพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้สมบูรณ์ครบ

วงจร การจัดตั ้งศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าด้าน 

ต่าง ๆ เช่น ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ศูนย์

ส ินค้า (OTOP) เป ็นต ้น การก่อสร ้างตลาด

ชุมชนเป็นจุดแลกเปลี ่ยนสินค้าและบริการ 

ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น การ

ให้บริการนักท่องเที่ยว การจัดทำสินค้าพื้นบ้าน 

เป็นต้น การก่อสร้างถนนเศรษฐกิจเพื ่อเป็น

เส้นทางขนถ่ายสินค้าทางเกษตร/การท่องเที่ยว 

การเพิ่มมูลค่าสินค้าในพ้ืนท่ี เช่น การเพิ่มมูลค่า

อาหาร การเพิ่มมูลค่าสินค้าพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวบริเวณในเขื ่อนประเทศ

ไทย ประชาชนท ้องถ ิ ่ นจะต ้องเคารพใน
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กฎระเบียบและข้อบังคับของการใช้พื้นที่ป่าและ

การใช้ทรัพยากรของเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

และเข ื ่อน หน ่วยงานภาคร ัฐจะต ้องออก

กฎหมายเป็นตัวบังคับในการควบคุมการใช้

พื้นที่ป่าและทรัพยากรของอุทยานแห่งชาติและ

เขื ่อน เพื ่อป้องการการบุกรุกพื ้นที ่ป ่าของ

อุทยานแห่งชาติและการสร ้างความเข้าใจ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที ่ใช้กฏหมายและ

หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนที ่ต ้อง

ปฏิบัต ิตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐต้อง

กระตุ้นให้ผู ้นำชุมชนให้ความรู้กับประชาชน

ท้องถิ่นในเรื่องของการปกป้องและอนุรักษ์พื้นที่

เขตอุทยานแห่งชาติและบริเวณเขื่อน ประชาชน

ท้องถิ่นจะต้องได้รับประโยชน์ในพื้นที่อุทยาน

แห ่ งชาต ิและบร ิ เวณเข ื ่ อน โดย ประชิต 

สกุณะพัฒน์ และคณะ (2554) อธ ิบายว่า 

หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที ่ยว

ประสานกับหน่วยงานที ่ม ีอำนาจบังค ับใช้

กฎหมายให้มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดและ

ต ่ อ เ น ื ่ อ ง  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร บ ุ ก ร ุ ก ที่

สาธารณประโยชน์ส่วนรวม และกิจกรรมที่

ก ่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ ่งแวดล้อมและ

โบราณสถาน 

หน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐต่อการส่งเสริม

ท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

จากการสังเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

จะต ้องม ุ ่ ง เน ้นการบร ิหารจ ัดการพ ัฒนา

ท่องเที่ยวโดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์การ

ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่ น ความร ่ วมม ือของ

ประชาชนในพื้นที่ เครือข่ายภาคเอกชนทุกภาค

ส่วน เพื่อการพัฒนาคุณภาพของการท่องเที่ยว

และการดำรงชีวิตของประชาชนโดยคำนึงถึง

ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ จ า ก ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการส่งเสริมให้

ประชาชนท้องถิ ่นมีส ่วนร ่วมในการบร ิหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยการให้ความสำคัญ

ก ับประชาชนในท้องถ ิ ่นประกอบอาช ีพที่

ต่อเนื ่องและมีการเชื ่อมโยงต่อการท่องเที่ยว

เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้อย่างพอเพียงและ

สามารถพึงตนเองได ้ในระยะยาว (ประชิต 

สกุณะพัฒน์ และคณะ , 2554) นอกจากนี้

หน่วยงานภาครัฐควรช่วยดูแลและแก้ไขปัญหา

ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น การแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนท้องถิ่น 

หน่วยงานภาครัฐจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้

ประสานงานเรื ่องการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว

ด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การจัด

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดทำสื่อ
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ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน

กิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดให้นักท่องเที่ยว

ได้ทราบ เช่น การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับการเตือนภัย ความรู้

ความเข้าใจในการสร้างภาพลักษณ์ด้านการ

ท่องเที่ยวเขื ่อน และการพัฒนาบุคลากรด้าน

การท่องเที่ยวในจังหวัด ดังที ่ ชื ่นกมล วัฒนา

วงศ์ (2553) ได้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติของ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จะต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับแหล่ง

ท ่องเท ี ่ยว ว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิและการเตร ียมตัวที่

เหมาะสมในการเด ินทางท ่องเท ี ่ยวให ้แก่

นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ และการ

พัฒนาบุคลากรเพื ่อการให้บริการทางการ

ท่องเที่ยว 

5. การบร ิหารจ ัดการการท่องเท ี ่ยวโดย

ประชาชนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการการ

ท ่ อ ง เท ี ่ ยว โดยช ุ มชนท ้องถ ิ ่ น  ประชิต 

สกุณะพัฒน์ และคณะ (2554) ได้อธิบายไว้ว่า

ประชาชนในท้องถิ่นควรมีการบริหารจัดการ

โดยการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

ท้องถิ่นของตนโดยผ่านการบริหารจัดการสิ่ง

สำคัญ 4 ประการดังนี้ 

5.1 การจัดการด้านอาหาร ต้องให้บริการ

อาหารท้องถิ่นโดยนำวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่เป็น

ส่วนประกอบของอาหาร จากผลการวิจัยพบว่า

บริเวณรอบและในเขื่อนรัชชประภาและเขื่อน

ศร ีนคร ินทร ์ม ีความอ ุดมสมบูรณ์ทางด้าน

ทรัพยากรมาก เช่น ปลา หน่อไม้ป่า ผักหวาน

ป่า ผักกูด ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้สามารถนำมาปรุง

อาหารเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที ่ยวได้และ

อาหารจะต้องปรุงด้วยความสะอาดและถูก

สุขอนามัย นอกจากวัตถุดิบและการปรุงอาหาร 

การให้บริการก็เป็นสิ่งสำคัญโดยผู ้ให้บริการ

จะต้องได้ร ับการฝึกอบรมการให้บริการทั้ง

มารยาทและจรรยาบรรณและจะต้องมีใจรักให้

การบริการ และร้านอาหารจะต้องตกแต่งให้

กลมกลืนกับสภาพท้องถิ่น  

5.2 ด้านสินค้าและของที่ระลึก ลักษณะ

สินค้าและของที่ระลึกควรเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถี

ชีวิตของประชาชนท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

ท้องถิ ่นตนและหาได้ในท้องถิ ่น เช่น สินค้า

ห ัตถกรรมพื ้นบ้าน ผลผลิตจากการเกษตร

ท้องถิ่น โดยรูปแบบและการบรรจุสินค้าจะต้อง

คำนึงถึงการพกพาและดึงดูดความสนใจของ

นักท่องเที่ยวให้ซื ้อหา โดยคุณภาพและราคา

สินค้าควรมีมาตรฐาน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า

ในบริเวณพื้นที่รอบเขื่อนมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถ

นำมาพัฒนาเป็นสินค้าและของที่ระลึกสำหรับ

นักท่องเที่ยวได้ เช่น มะขามป้อมแช่อิ่ม กล้วย
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ตาก ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากปลา ผ้าทอ

พื้นบ้าน  

5.3 ด้านที่พัก จากผลการวิจัยพบว่าที่พัก

นักท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนรัชชประภาและเขื่อน

ศรีนครินทร์จะประกอบไปด้วย บ้านพักของการ

ไฟฟ้าส ่วนภูม ิภาค แพที ่พ ักน ักท ่องเที ่ยว 

บ้านพักอุทยานแห่งชาติ และโฮมสเตย์ ที่พักที่

เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือแพท่ีพัก

นักท่องเที่ยว มีการปรากฎของโฮมสเตย์บริเวณ

เข ื ่อนศร ีนคร ินทร ์แต ่ ไม ่ ได ้ร ับความนิยม

เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเล็กๆและจำนวนบ้านพัก

ไม ่สามารถรองร ับต ่อความต ้องการของ

นักท่องเที ่ยวที ่มีจำนวนมากได้ประกอบกับ

สภาพที่พักมีลักษณะเก่าและทรุดโทรม ในการ

บริหารจัดการของประชาชนท้องถิ่นควรมีการ

รวมกลุ่มกันในการพัฒนาที่พักนักท่องเที่ยวทั้ง

แบบแพท่ีพักนักท่องเที่ยวและโฮมสเตย์โดยการ

สร้างหรือปรับปรุงแพที่พักหรือบ้านเพื่อการ

บริการแก่นักท่องเที่ยวควรคำนึงถึงหลักความ

สะอาดของที่พักและความปลอดภัย ลักษณะ

รูปแบบของบ้านพักควรเป็นรูปแบบที่มีความ

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น บ้านพักมีอุปกรณ์

เครื่องใช้พื้นฐาน เช่น ท่ีปูนอนหรือเตียงนอน ผ้า

ห่ม หมอน มุ้ง ห้องน้ำ น้ำสะอาดและควรจัดที่

พักพร้อมอาหารท้องถิ่น และผู้ให้บริการต้องมี

ความเต็มใจในการให้บริการ 

5.4 ด้านการนำเที ่ยว จากผลการวิจัย

พบว่า แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนรัชชประภา

และเขื่อนศรีนครินทร์ไม่ปรากฎการให้บริการ

การนำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่เด่นชัด แต่

ทางอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ได้มีการ

จัดฝึกอบรมเยาวชนในท้องถิ่นเพื่อการนำเที่ยว

บริเวณอุทยานแห่งชาติ และผู้ให้คำแนะนำใน

การเดินทางท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติจะ

เป็นพนักงานขับเรือ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ 

พน ักงานร ักษาความปลอดภ ัยของเข ื ่ อน 

พนักงานบริการที่พักนักท่องเที่ยวซึ่งจะแนะนำ

สถานท่ีท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ยานพาหนะ

แก่นักท่องเที่ยว แต่บุคคลเหล่านี้ยังไม่สามารถ

แนะนำหรือให้ความรู้ที่จำเป็นแก่นักท่องเที่ยว

ได้ทั้งหมด เช่น ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของ

แหล่งท่องเที ่ยว ความรู ้ด้านวัฒนธรรมและ

ระบบนิเวศทางธรรมชาติ ความรู้ด้านกฎหมาย 

กฎระเบียบในการท่องเที่ยวบริเวณเขตอุทยาน

แห่งชาติ ดังนั้นการบริหารจัดการด้านการนำ

เที่ยวบริเวณเขื่อนควรมีการฝึกอบรมบุคลากร

ให้มีความรู้เทียบเท่ากับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อ

เป็นบุคคลที่สามารถให้บริการด้านความรู้ การ

สร้างความเข้าใจ และการสร้างความประทับใจ
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แหล่งท่องเที ่ยว ส ่งผลให้เก ิดการอนุร ักษ์

ทรัพยากรในท้องถิ่น ช่วยลดการทำลายและยัง

ช่วยคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพที่สุด 

6.การพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศอย่าง

ยั่งยืนบริเวณในเขื่อนประเทศไทย 

ลักษณะของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพใน

แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อน จากการวิเคราะห์

ข้อมูลงานวิจ ัยพบว่าลักษณะนักท่องเท ี ่ยว

คุณภาพจะมีลักษณะรักและหวงแหนทรัพยากร

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและข้อบังคับของแหล่งท่องเที่ยว

อย่างเคร่งครัด นักท่องเที่ยวจะตระหนักถึงการ

ไม่ทำลายหรือสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติ 

ประว ัต ิศาสตร ์และสามารถนำความร ู ้ ไป

ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง นักท่องเที่ยวต้องเน้น

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 

เข้าใจในลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวและอยาก

ที ่จะนำเสนอเร ื ่องราวและประสบการณ์ที่

ป ร ะท ั บ ใ จของแหล ่ งท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ใ ห ้ กั บ

นักท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมี

การเตร ียมความพร้อมของตัวเองก่อนการ

เดินทางท่องเที ่ยว เช่น การศึกษาหาความรู้

เก ี ่ยวกับแหล่งท่องเที ่ยว ความร ู ้ เก ี ่ยวกับ

กฎระเบียบ ข้อบังคับของแหล่งท่องเที่ยว การ

เตรียมอุปกรณ์สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวที่

ไม่เป็นวัสดุทำลายสิ่งแวดล้อม และการเตรียม

สัมภาระส่วนตัว การเลือกใช้กระเป๋าเป้ใบเล็ก

แทนกระเป๋าใบใหญ่เพื่อสะดวกในการเดินทาง 

การเตรียมพร้อมทางร่างกายและต้องว่ายน้ำ

เป็น การไม่พกพาอาวุธ การไม่ใช้ไฟแช็ค และไม่

แอบนำเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์เข้าไปในแหล่ง

ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวมีการเตรียมความ

พร้อมข้อมูลด้านที ่พักและร้านอาหาร และ

นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจะมีการปฏิบัติตัวตาม

คำแนะนำและคำตักเตือนของเจ้าหน้าที ่ของ

แหล่งท่องเที่ยว ช่วยดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว

และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความยินดีที่จะจ่ายเงิน

เพ ื ่ อช ่ วยร ั กษาส ิ ่ ง แวดล ้ อม โดย เฉพาะ

นักท่องเที ่ยวชาวต่างประเทศแต่ไม่มีการตั้ง

กล่องเพื่อรับบริจาค ภายหลังจากการท่องเที่ยว

แล้วนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจะบอกเล่าความ

ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ด้วย ซึ่ง

ในแนวทางปฏิบัติของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ของ ประชิต สกุณะพัฒน์ และคณะ (2554) ได้

อธิบายว่าการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ดี

จะต้องมีมาตรการการคัดเลือกนักท่องเที่ยวที่มี

จ ิ ตส ำน ึ กต ่ อการร ั กษาค ุณค ่ า ค ุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีความ

ห่วงใยต่อการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรการ
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ท ่ อ ง เท ี ่ ย วและส ิ ่ ง แวดล ้ อมและก ี ด กั น

น ักท ่องเท ี ่ยวท ี ่จะสร ้างผลกระทบให ้กับ

ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว    

การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

สำหรับนักท่องเที่ยวกรณีนักท่องเที่ยวมีจำนวน

มาก กรณีนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากมักจะเกิด

ปัญหาด้านจำนวนห้องพักไม่เพียงพอวิธ ีการ

แก้ไขคือทางแหล่งท่องเที่ยวจะจัดพื้นที่สำหรับ

กางเต้นท์ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาด้าน

ความหนาแน่นของจำนวนนักท่องเที่ยว และ

ปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและ

บริโภคสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งหากจะบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ยั่งยืน ประชิต 

สกุณะพัฒน์ และคณะ (2554) ได้อธิบายไว้ว่า 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องเป็นการท่องเที่ยว

ในลักษณะที่คำนึงถึงขีดความสามารถรองรับ

ของพื ้นที ่ โดยยึดหลักที ่ว ่าจะต้องไม่เกินขีด

ความสามารถรองรับของพื้นที ่ทุกๆ ด้าน ทั้ง

ด้านจำนวนนักท่องเที ่ยว สถานที ่ท่องเที ่ยว 

ชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ ่งการ

ท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนในประเทศไทยควรจำกัด

จำนวนนักท่องเที ่ยวเพื ่อการช ่วยอนุร ักษ์

ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวไม่ให้เสื ่อมโทรม 

และหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยว 

จะต้องดูแลรักษาเอกลักษณ์และคุณค่าดั้งเดิม

โดยกำหนดมาตรการควบค ุมไม ่ ให ้ม ีการ

ดัดแปลงสภาพแวดล้อม รวมทั้งการก่อสร้างใน

บริการพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้

เหมาะสมกลมกล ืนและไม ่ลดค ุณค ่าของ

ทรัพยากร 

การเตรียมตัวและความรู้ที ่นักท่องเที่ยว

ควรมีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกอ่น

เดินทางเข้ามาเที่ยวชมในแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศบร ิเวณรอบเขื ่อน การเตร ียมตัวของ

นักท่องเที่ยวก่อนเดินทางท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศนักท่องเที่ยวควรศึกษาข้อมูล

ของแหล ่งท ่องเท ี ่ยวบร ิ เวณรอบเข ื ่ อนที่

ประกอบด้วย ข้อมูลของสถานที ่ท่องเที ่ยว 

ข้อมูลด้านที่พัก ข้อมูลด้านร้านอาหาร ข้อมูล

ด้านเส้นทางคมนาคม ข้อมูลด้านกฎระเบียบ

ของแหล ่งท ่องเท ี ่ยว ข ้อม ูลด ้านล ักษณะ

ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ การจัดเตรียมอุปกรณ์

ย ังช ีพในการท่องเที ่ยว การเตรียมตัวด้าน

สุขภาพ ด้านความรู้นักท่องเที่ยวควรมีความรู้ใน

เรื่องของกฎระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางการ

ปฏ ิบ ัต ิต ัวในการท่องเที ่ยวและควรศึกษา

เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องการ

อธิบายของ ประชิต สกุณะพัฒน์ และคณะ 

(2554) ที่ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะเป็นการ

ท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
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ทุกฝ่ายทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว 

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนใน

ท้องถิ่น โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้ผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝ ่ายได ้ความร ู ้และประสบการณ์จากการ

ท่องเที่ยวพร้อมทั้งมีจิตสำนึกในอันที่จะทะนุ

ถนอมไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว โดยการ

ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวควรเป็นรูปแบบของ

การจัดการอบรมและหัวข้อในการจัดการอบรม

แก่น ักท่องเที ่ยวก่อนเดินทางเข ้าชมแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

จะมีการให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ กฎระเบียบ 

ข ้ อบ ั ง ค ั บ และแนวทา งปฏ ิ บ ั ต ิ ต ั ว ข อ ง

นักท่องเที่ยว ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย

เพ ื ่ อป ้องก ันอ ุบ ัต ิ เหต ุท ี ่ อาจเก ิดข ึ ้ นแก่

นักท่องเที่ยว การชี้แจงเรื ่องของการแบ่งเขต

เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและเส้นทางห้าม

รุกล้ำ กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต ัวของแหล่ง

ท่องเที ่ยวเชิงนิเวศที ่เป็นข้อกำหนดสำหรับ

นักท่องเที่ยว กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติตัวของ

แหล่งท่องเที ่ยวเชิงน ิเวศที ่ เป ็นข้อกำหนด

สำหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวยัง

แหล ่ งท ่องเท ี ่ ยว เช ิ งน ิ เ วศรอบเข ื ่ อนคือ 

กฎระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว

และการจำกัดจำนวนนักท่องเที ่ยวไม่ให้มี

จำนวนมากกว่าขีดความสามารถในการรองรับ

ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ การสร้างจิตสำนึกใน

ตัวของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว การออก

กฎการห้ามนำอาหารเข้าไปร ับประทานใน

บริเวณน้ำตกของอุทยานแห่งชาติ กฎระเบียบ

การอาบน้ำก่อนลงบริเวณน้ำพุร้อน กฎระเบียบ

การห้ามใช้เสียงในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิง

น ิ เวศ กฎระเบ ียบด ้านการแต ่งกาย และ

กฎระเบียบเร ื ่องการสิ ่งแวดล้อมช่องทางที่

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ

การเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที ่ยวเชิง

นิเวศ ช่องทางที่นักท่องเที่ยวสามารถสอบถาม

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่ง

ท ่องเท ี ่ ยว เช ิ งน ิ เ วศได ้แก ่  อ ิน เทอร ์ เน็ต 

(Internet) วิวบอร์ด แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

หนังสือประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย เว ็ปไซด ์  (Website) เฟซบุ๊ก 

(Facebook) วารสารของเขื ่อนและศูนย์คอล

เซ็นเตอร์ (Call center)  

ประชิต สกุณะพัฒน์ และคณะ (2554) ได้

อธิบายว่า ความพร้อมในการบริหารจัดการ

แหล ่ งท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว จะต ้ อ งประกอบด ้ วย

องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการท่องเที่ยวที่

เก ี ่ยวข้องกันเป็นพื ้นฐานกัน 4 ด ้าน ด ังนี้  

องค ์ประกอบด้านพื ้นท ี ่  ล ักษณะเด ่นและ

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขต
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พื้นที่ของเขื่อนรัชชประภาและเขื่อนศรีนครินทร์ 

จากการศึกษางานวิจัยพบว่าสามารถแบ่งเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 2 ประเภทคือแหล่ง

ท่องเที ่ยวทางธรรมชาติที ่ตั ้งอยู ่ในพื้นที่ของ

อุทยานแห่งชาติ เชน่ ภูเขา น้ำตก สัตว์ป่า พันธุ์

ไม้ป่า ถ้ำ อ่างเก็บน้ำ พื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

และแหล่งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง

กับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึง

แหล่งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับ

ระบบนิเวศในพื ้นที ่นั ้น ๆ การท่องเที ่ยวที่มี

พืน้ฐานอยู่กับธรรมชาติ  

อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ด ้ า น ก ิ จ ก ร ร ม แ ล ะ

กระบวนการ โดยลักษณะรูปแบบกิจกรรมการ

ท่องเที ่ยวเชิงนิเวศในพื ้น ลักษณะรูปแบบ

กิจกรรมการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศในพื ้นแหล่ง

ท่องเที่ยวบริเวณรอบเขื่อนมีลักษณะเป็นการ

ท่องเที ่ยวที ่ม ีก ิจกรรมการส ัมผัสกับแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เช่น กิจกรรมการล่องเรือ กิจกรรมการส่องสัตว์ 

กิจกรรมการดูนก กิจกรรมเดินป่าศึกษาเส้นทาง

ธรรมชาติ กิจกรรมการศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่า 

ก ิจกรรมศ ึกษาแหล ่ งภาพเข ี ยนย ุคก ่ อน

ประวัต ิศาสตร ์ ซ ึ ่งล ักษณะของวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื ้นที่

บริเวณรอบเขื ่อนเป็นลักษณะประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี ่ยวข้องกับวิถีชีวิตและ

ศาสนาของประชาชนท้องถิ ่น เช่น ประเพณี

กะเหร ี ่ยง งานประเพณ ีทางพ ุทธศาสนา  

ซึ่งสอดคล้องกับ ประชิต สกุณะพัฒน์ และคณะ 

(2554) ที่ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องเป็น

การท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ

ท้องถิ่นในแง่สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลัก

ที่ว่าต้องให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการ

ศ ึกษาความแตกต ่างทางด ้ านส ั งคมและ

วัฒนธรรมอันหลากหลาย โดยกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนของปประเทศไทยจะเป็น

การท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้ โดยศึกษา

เกี ่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของ

แหล่งท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสก

และอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ กิจกรรม

การท่องเที ่ยวนี ้เป็นการเพิ ่มพูนความรู ้และ

ประสบการณ์  ความประท ับใจ เพ ื ่อปลูก

จิตสำนึกท่ีดีต่อนักท่องเที่ยว  

องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นแหล่ง

ท่องเที ่ยวที ่มีความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมและสังคม มีการ

จ ัดการที ่ย ั ่ งย ืนครอบคลุมถ ึงการอน ุร ักษ์

ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ป้องกันและกำจัดมลพิษ 

อีกทั้งควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมี
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ขอบเขตและยั่งยืนให้เกิดเป็นการรับผิดชอบ 

โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

อ งค ์ ป ร ะ กอบด ้ า นก า รม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม  

การท่องเที ่ยวที ่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน และประชาชนท้องถิ่นร่วมคิดวางแผน 

ปฏิบัติตาม ได้รับประโยชน์ติดตามตรวจสอบ

ร่วมบำรุงร ักษาทรัพยากร อันจะก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น การกระจายรายได้ 

การยกระด ับค ุณภาพช ีว ิตและการได ้รับ

ผลตอบแทน เพ ื ่อกล ับมาบำร ุงร ักษาและ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เป็นการ

ร่วมมือจากระดับล่างไปจนถึงการปกครองส่วน

ท้องถ ิ ่น รวมไปถ ึงผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องจ ึงเป ็นการ

ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจาก

การศึกษางานวิจัยพบว่าความต้องการของคน

ในชุมชนในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ 

ประชาชนในท้องถิ ่นมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับ

ความต้องการของคนในชุมชนในการมีส่วนร่วม

การบริหารจัดการว่าโดยกลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นในเรื่องความต้องการการประชาสัมพันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญให้เป็นที่รู ้จักทั่วทุก

พื้นทีเ่พื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอยู่ ความต้องการ

ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใน

สถานที่ท่องเที ่ยวธรรมชาติ การส่งเสริมการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึกของ

แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติให้สมบูรณ์ครบวงจร  การจัดตั้งศูนย์

จัดจำหน่ายสินค้าด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์จำหน่าย

สินค้าพ้ืนบ้าน ศูนย์สินค้า (OTOP) เป็นต้น การ

ก่อสร้างตลาดชุมชนเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า

และบริการ ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เช่น การให้บริการนักท่องเที่ยว การจัดทำสินค้า

พื้นบ้าน เป็นต้น การก่อสร้างถนนเศรษฐกิจเพื่อ

เป ็นเส ้นทางขนถ่ายสินค้าทางเกษตร/การ

ท่องเที่ยว การเพิ่มมูลค่าสินค้าในพ้ืนท่ี เช่น การ

เพิ่มมูลค่าอาหาร การเพิ่มมูลค่าสินค้าพื้นบ้าน 

ซึ่งในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบริเวณใน

เขื ่อนประเทศไทยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐและประชาชนท้องถิ่น ประชาชนท้องถิ่น

จะต้องเคารพในกฎระเบียบและข้อบังคับของ

การใช้พื ้นที ่ป่าและการใช้ทรัพยากรของเขต

พื ้นที ่อ ุทยานแห่งชาติและเขื ่อน หน่วยงาน

ภาครัฐจะต้องออกกฎหมายเป็นตัวบังคับในการ

ควบคุมการใช้พ ื ้นที ่ป ่าและทรัพยากรของ

อุทยานแห่งชาติและเขื่อน เพื่อป้องการการบุก

รุกพื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติและการสร้าง

ความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐที ่ใช้

กฏหมายและหน ่วยงานภาคเอกชนและ

ประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงาน
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ภาครัฐต้องกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนให้ความรู ้กับ

ประชาชนท้องถิ่นในเรื่องของการปกป้องและ

อนุรักษ์พื ้นที่เขตอุทยานแห่งชาติและบริเวณ

เขื่อน ประชาชนท้องถิ่นจะต้องได้รับประโยชน์

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและบริเวณเขื่อน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบการจัดการ

ท่องเที่ยวบริเวณในเขื่อนประเทศไทยไปสู่การ

ปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องได้รับความ

ร่วมมืออย่างดีจากกลุ่มพันธมิตรการท่องเที่ยว 

(GBTCA) ซึ ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 

( Government) ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค เ อ ก ช น 

(Business) นักท่องเที่ยว (Tourist) ประชาชน

ท้องถิ ่น (Community) และแหล่งท่องเที ่ยว 

(Attraction) โดยผ่านกระบวนการที่ทำร่วมกัน

คือการวางแผน การร่วมมือและการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การมุ ่งเน้นการบริหารจัดการพัฒนา

ท่องเที ่ยวด ้วยการพัฒนาคุณภาพของการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อน 

โดยการคัดเลือกนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและ

ส่งเสริมนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้เข้ามาท่องเที่ยว

ยังแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อน โดยมีทรัพยากร

การท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมที่

ส มบ ู รณ ์ เ ป ็ นต ั ว ด ึ งด ู ด คว ามสน ใจของ

นักท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพเหล่านี้ 

2. การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื ่อเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวบริเวณรอบ

เขื่อนให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบ เช่น การจัดทำ

สื่อสิ่งพิมพ์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

ฤดูกาลท่องเที ่ยว ความสวยงามของแหล่ง

ท่องเที ่ยว ความร ู ้ความเข้าใจในการสร้าง

ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเขื่อน คู่มือแหล่ง

ท่องเที่ยว แผนที่และคู่มือนำเที่ยวการท่องเที่ยว

บริเวณเขื่อน คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยว คู่มือ

กฎระเบียบ ข้อบังคับสำหรับการปฏิบัติตัวของ

นักท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมั่นด้านความ

ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว 

3. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เพื่อการอำนวยความสะดวกในด้านการบริการที่

ได้มาตรฐานเพื ่อรองรับและตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเที ่ยวที ่ม ีค ุณภาพ เช่น 

ท ักษะด ้ านการให ้บร ิการ  ท ักษะการใ ช้

ภ า ษ า ต ่ า ง ป ร ะ เทศ เพ ื ่ อ ก า รต ิ ด ต ่ อกั บ

นักท่องเที่ยว ทักษะการอำนวยความปลอดภัย

สำหรับนักท่องเที่ยว 
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4. การบริหารจัดการพื้นที่บริเวณท่าจอด

เรือสำหรับนักท่องเที่ยวโดยมีการแบ่งจุดลงเรือ

และจุดขึ้นเรืออย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัย

สำหรับนักท่องเที่ยวและการป้องกันการเอารัด

เอาเปรียบนักท่องเที่ยว  

5. การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลใน

พื้นที่บริเวณแหล่งทอ่งเที่ยว  

6. การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและน้ำ

เพื่อความต้องการของประชาชนท้องถิ่นและ

นักท่องเที่ยว ควรมีการแจ้งถึงระเบียบการใช้

ไฟฟ้าและน้ำให ้ก ับประชาชนท้องถิ ่นและ

นักท่องเที่ยวได้ทราบเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว

บริเวณรอบเขื่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีจะต้องใช้

ไฟฟ้าจากระบบการปั่นไฟและระบบพลังงาน

แสงอาทิตย์ ระบบน้ำก็มาจากการสูบน้ำจาก

แหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนั้นทั้งนักท่องเที่ยวและ

ประชาชนท้องถิ่นต้องใช้ไฟฟ้าและน้ำด้วยความ

ประหยัดและปฎิบัติตามระเบียบของหน่วยงาน

รัฐอย่างเคร่งครัด 

7. การส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ท้องถิ่นโดยการจัดสร้างตลาดชุมชนเพื่อเป็น

แหล่งขายสินค้าท้องถิ่นและการส่งเสริมการจัด

กิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการแปร

รูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ ่นมาขาย เช่น เห็ดโคน 

หน่อไม้ ผักหวาน ปลาในเขื่อน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  

8. การจ ัดทำค ู ่ม ือเพ ื ่อให ้ความร ู ้กับ

ประชาชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในเรื่องของ

การปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรบริเวณเขื่อน

และรอบเขื่อน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ในเขตพื้นท่ีเขื่อนและอุทยานแห่งชาติ 

9. การต ิดต ั ้ งป ้ายส ื ่อความหมายบน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้

ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในบริเวณเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยว

บริเวณเขื่อนและในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อให้

ความรู้เกี ่ยวกับกฎระเบียบการปฏิบัติตัวของ

นักท่องเที่ยว การให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์

พืชพันธุ์สัตว์ ป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางเดิน

ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ป้ายนำทาง 

10. การกำหนดขีดความสามารถในการ

รองรับของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อน

โดยการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวและแนะนำ

แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่มีอยู ่ในบริเวณเขื่อน

ให้กับนักท่องเที ่ยวเพื ่อลดความแออัดของ

จำนวนนักท่องเที ่ยวในแหล่งท่องเที ่ยว เช่น 

บริเวณอุทยานแห่งชาติเอราวัญ บริเวณสัน

เขื่อน บริเวณหมู่บ้านชาวประมง 

 

 

 

28 



  

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

References 

Aimpan, D. (2 0 0 4 ) .  The guide of 

ecotourism classification. Bangkok. 

Text and Journal. (in Thai) 

Bangkokbiznews. (2 0 1 4 ) .  Council of 

ministers have approved tourism as 

the National agenda. Retrieved 

March 3 , 2 0 1 5 , from 

http://www.bangkokbiznews.com/n

ews/detail/616914. (in Thai) 

Beech, J., & Chadwick, S. (2009). What is 

sustainable tourism? Retrieved on 

May 1 2 , 2 0 0 9 , from 

http://www.gdrc.org/uem/eco-

tour/st-whatis.html. 

Bramwell, B. (1993) .  Tourism strategies 

and rural development. Paris: OECD. 

Chashakul, N. (2007) .  Tourism Industry. 

Bangkok:  Chulalongkorn University 

Press. (in Thai) 

Cherykeewong, U. (2015 ) .  Ecotourism. 

Bangkok: Saengdao. (in Thai) 

Chuensangun, A. (2 0 0 2 ) .  Tourism 

resource management. Bangkok: 

Sukhothai Thammathirat Open 

University. (in Thai) 

Department of National Parks Wild 

Animals and Plants. (2 0 1 5 ) . 

Srinakarin Dam. Retrieved March 3 , 

2015, from http://park.dnp.go.th/ 

 visitor/nationparkshow.php?PTA_CO

DE=1039. (in Thai) 

Department of National Parks wild 

animals and plants. (2 0 1 5 ) .  The 

statistic of tourists in national parks 

in 2012 .  Retrieved March 3 , 2015 , 

from http://www.dnp.go.th/NPRD/ 

 develop/data/stat5 5 / fthai_5 5 . pdf. 

(in Thai) 

Department of National Parks wild 

animals and plants. (2 0 1 5 ) .  The 

statistic of tourists in national parks 

in 2013 .  Retrieved March 3 , 2015 , 

http://www.dnp.go.th/NPRD/develo

p/data/stat56/fthai_56.pdf. (in Thai) 

Department of National Parks Wild 

Animals and Plants. (2 0 2 0 ) .  The 

tourist statistics 2 0 2 0 .  Retrieved 

March 3, 2015, from http:// 

29 



  

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

 webreg.dnp.go.th/park/index3 . php?

Submit=1&task=Report19v2&YYYY=

2561&type=all&Page=2. (in Thai) 

Division of Tourism and Sports Economy 

(2021). The monthly of number and 

income of foreign tourists 2 0 1 2 -

2020P. Retrieved March 16 , 2021 , 

from https://mots.go.th/ 

more_news_new.php?cid=625. (in Thai) 

Forest Department. (2005). Ecotourism. 

Retrieved March 1 6 , 2 0 1 8 , from 

https://www.dnp.go.th/park/sara/to

ur/eco.htm. (in Thai) 

Meela, N., & Rachaburi, C. (2010 ) .  The 

quality of ecotourists: Case study of 

the tourist in ecotourist attraction at 

Ampawa, Samutsongkorm, Faculty 

of Industrial Education. Bangkok: 

King Mongkut’s Institute of 

Technology Ladkrabang. (in Thai) 

Nakornthap, D. (2015 ) .  The world top 

destination. Retrieved October 3 0 , 

2 0 1 6 , from 

http://www.savings.chula.ac.th/sav/

wp-content/uploads/2015/08 .pdf. 

(in Thai) 

National Economic and Social 

Development Board in North-East. 

(2013 ) .  Sustainable ecotourism on 

green route: Case study of North-

east region. Bangkok: The Office of 

National Economic and Social 

Development. (in Thai) 

National Economic and Social 

Development Board. (2 0 1 4 ) . 

National economic and social 

development plan no. 11  ( 2 0 1 2 - 

2016). Retrieved October 30, 2014, 

from http:// 

www.nesdb.go.th/Portals/0/news/pl

an/p1 1 / SummaryPlan1 1 _thai.pdf. 

(in Thai) 

National Park. (2002) .  Head of national 

park seminar documents. Bangkok: 

The office of National Resources 

Conservation, Royal Forest 

Department. (in Thai) 

Peesirikan, N. (2 0 0 8 ) .  Tourism and 

Sustainable Development (Master’s 

30 



  

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

thesis). Chulalongkorn University, 

Bangkok. (in Thai) 

Phakpot, N. (2002 ) .  Tourism resource 

management. Bangkok: Sukhothai 

Thammathirat Open University.  

(in Thai) 

Sakunapat, P., Jirotchapan, W., & 

Cherykiwong, U. (2011). Ecotourism. 

Bangkok: Saengdao. (in Thai) 

Sananmuang, S. (1 9 9 7 ) .  Local 

community and the participation in 

tourism development. Tourism 

Authority of Thailand: TAT Review, 

17(1), 19. (in Thai) 

Sarobol, S. (2008 ) .  Sustainable tourism 

of Community. The proposal for 

adaptation of Thai tourism 

community. Tourism Authority of 

Thailand: TAT Review, 3 ( 3 ) , 2 2 .  

(in Thai) 

Silapa-archa, W. (2002). Tourism resource 

management. Bangkok. Sukhothai  

Thammathirat Open University. (in Thai) 

Singjawala, W. (2 0 1 1 ) .  Development 

guidelines for standardizing the raft 

guesthouse in Thailand. Bangkok. 

Suan Dusit Ratjabhat University.  

(in Thai) 

The Federation of Thai Industries. (2019). 

The employment of Tourism and 

Service. Retrieved March 3 , 2 0 1 5 , 

from https://fti.or.th/ftiindex/.  

(in Thai) 

Techaprompan, S. (2002) .  Eco-Tourism 

management of the eastern region 

national parks (Report). Burapha 

University. Retrieved March 3, 2015, 

fromhttp://elibrary.trf.or.th/project_

content.asp?PJID=RDG4450038. ( in 

Thai) 

Thailand Tourism council. (2 0 1 9 ) . 

Thailand tourism entrepreneur 

confidence index. Retrieved March 

3 , 2 0 1 5 , from 

http://www.thailandtourismcouncil.

org/wpcontent/uploads/2020/01/N

ewsletter-Q4.2562.pdf. (in Thai) 

Tourism Authority of Thailand. (2015 ) . 

The policy and guideline for 

31 



  

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

ecotourism development 1 9 9 5 -

1996. Bangkok: Amarin. (in Thai) 

Wattanavong, Ch. (2 0 1 0 ) .  Tourism 

development guideline for Kaeng 

Krachan National Park. Retrieved 

March 3 , 2 0 1 5 , from 

http://www.sure.su.ac.th:8080/xmlui

/handle/123456789/12146. (in Thai) 

32 



  

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์ักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ระหว่างกลุม่ที่จดัการเรียนการสอน

แบบร่วมมือ และกลุม่ทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบปกต ิ
ณัฐกฤตา เลิศธนะธาดา1, วิภาดา ประสารทรัพย์2 

สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน, ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1,2 
Email: meispretty10@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ และกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ และ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างในวิจัย 
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 2 ห้องเรียน จำนวน 80 
คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แผนการเรียนรู้แบบร่วมมือ และแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ 
ได้แก่ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และการใช้สถิติทดสอบ t-test independent sample                 
ผลวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธ์ิทักษะการฟังภาษาอังกฤษหลังการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนการแบบร่วมมอืสูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตามแบบร่วมมือ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 
คำสำคัญ: ทักษะการฟัง, การฟังเพื่อความเข้าใจ, การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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Achievement Comparison of English Listening Comprehension 
Skills for Matthayomsuksa four Students of Satrinonthaburi 

School by Using Cooperative Learning and Traditional 
Instruction 

Natkrita Lertthanatada1, Wipada Prasansaph2 
Master of Education Program in Instructional Design, The faculty of Education,  

Suan Sunandha Rajabhat University1,2 
E-mail: meispretty10@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

 The aims of this study were 1. to study the students’ English listening 
comprehension skills achievement taught by cooperative learning and by traditional 
instruction, and 2. to study students’ satisfaction toward cooperative learning. The 
participants in this study were Matthayomsuksa 4 students in the second semester of 
the academic year 2020. The sample size was 80 (two classes). The participants in the 
study were selected by cluster random sampling. The instruments of the study include 
lesson plans based on cooperative learning and traditional instruction, achievement tests 
of English listening, and the satisfaction assessment form toward the teaching through 
cooperative learning. The statistics for analyzing the data were mean, standard deviation, 
and t-test independent samples. The study revealed that: 1. the achievement of English 
listening comprehension skills after teaching by cooperative learning was higher than 
with traditional instruction with the statistical significance at the level of .05, and 2. the 
satisfaction through cooperative learning was at the highest level 
 
Keywords: listening skills, English Comprehension, Cooperative Learning 
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บทนำ 
       การสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย์มาก โดยเฉพาะในยุคนี้เป็นยุค
ของข้อมูลข่าวสารหรือเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ 
การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและสังคม 
การสื่อสาร ทำให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่
กว้างขวางขึ้น ภาษาจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการ
สื ่อสารโดยเฉพาะภาษาพูดและภาษาเขียน 
ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ และ
เป็นภาษากลางของมนุษยชาติ เป็นภาษาที่
มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก  
ไม ่ว ่าแต ่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษา
ประจำชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษา
ต ่ างว ัฒนธรรมก ันท ุกคนจำเป ็นต ้ อง ใ ช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้หลายชาติจึง
บรรจ ุ  ว ิชาภาษาอ ังกฤษเป ็นภาษาที ่สอง
ร อ ง ล ง ม า จ า ก ภ า ษ า ป ร ะ จ ำ ช า ติ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
      แม้การศึกษาของไทยจะให้ความสำคัญกับ
ภาษาอ ั งกฤษและจ ัดให ้ม ีหล ักส ูตรว ิชา
ภาษาอังกฤษสอนในโรงเร ียนตั ้งแต ่ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่การจัดเรียนการสอน
ภาษาอ ังกฤษของไทยนับว ่าย ังไม ่ประสบ
ความสำเร็จเท่าที่ควร เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์
การเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน ยังไม่อยู่ใน
ระดับที ่พึงพอใจนัก โดยเฉพาะปัญหาด้าน
ทักษะการส ื ่อสารภาษาอ ังกฤษได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้

กำหนดแผนยุทธศาสตร์และนโยบายในการ
พัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถทางทักษะ
ภาษาอังกฤษของประชาชนทุกกลุ ่มมาอย่าง
ต่อเนื ่องก็ตาม แต่การนำนโยบายไปสู ่การ
ปฏิบัตินั้น ดูเหมือนจะยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม
ที ่ช ัดเจนและถ ือว ่าประสบผลสำเร ็จน้อย  
ซึ่งสะท้อนจากข้อมูลผลการจัดอันดับทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษของไทยจากการสำรวจของ
สำนักงานจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของ EF (Education First) โดยการทดสอบ
ประชากรจำนวน 910,000 คน ในประเทศที่
ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จำนวน 70 
ประเทศ ประเทศไทยถูกจัดให้อยู ่ในอันดับที่ 
62 สูงกว่าการ์ตา มองโกเลีย คูเวต อิรัก อัลจี
เรีย ซาอุดีอาระเบีย กัมพูชา และลิเบีย ซึ่งอยู่
ในกลุ่มที่มีทักษะภาษาอังกฤษ “ระดับต่ำมาก” 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2558) 
       การจัดการเร ียนรู ้ภาษาอังกฤษเพื ่อการ
สื่อสารเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำทักษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือฟังพูด อ่านและ
เขียน ไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ เป็นจุดเริ ่มต้นแห่งทักษะการ
เรียนรู้และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นจุดสำคัญในการ
เริ่มต้นการเรียนภาษา การฟังเป็นความสามารถ
ของบุคคลที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่คนอ่ืนพูด 
ทักษะการฟังมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะหาก
ผู้ฟังมีทักษะการฟังที่ดีย่อมส่งเสริมให้ทักษะการ
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พูดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ถ้าได้รับการฝึก
ทักษะการฟังไม่เพียงพอจะมีผลทำให้ไม่สามารถ
ใช้ภาษาในการสนทนาได้ ดังนั้นควรจะใส่ใจใน
ทักษะการฟังเพื ่อให้การฟังประสบผลสำเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังภาษาอังกฤษในทาง
วิชาการทักษะการฟังเป็นความสามารถในการ
จับประเด็นใจความหลัก (มณีรัตน์ กรรณิกา 
และ อภิราดี จันทร์แสง, 2560) 
      จากสภาพปัญหาและความสำคัญในการ
พัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ผู ้ว ิจัยจึง
สนใจที ่จะศ ึกษาและพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ส่งผล
ให ้ ผ ล ส ั ม ฤทธ ิ ์ ท า ง ด ้ า น ท ั ก ษะก า รฟั ง
ภาษาอังกฤษสูงข ึ ้นหร ือไม ่ ท ั ้งน ี ้ เ พ ื ่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น และจะได้นำ
ผลการวิจัยมาพัฒนาความสามารถด้านการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนเป็น
ข้อมูลที ่มีประโยชน์สำหรับครูและผู ้ที ่สนใจ
ต่อไป 
      น ักวิชาการศ ึกษาได ้ศ ึกษาเก ี ่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะ
การฟังและทักษะการพูด ภาษาอังกฤษจาก
การศึกษาค้นพบว่า กิจกรรมการเรียนแบบ
ร่วมมือเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้
การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก เพราะนอกจากผู้เรียนจะมี

ปฏ ิส ัมพ ันธ ์ซ ึ ่ งก ันและก ันในการ เร ียน
ภาษาอังกฤษแล้วยังมีประสิทธิภาพในการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะได้เข้า
ไปเรียนรู้ใน ห้องเรียนและสามารถนาไปใช้ได้
ในชีวิตจริง ในการเรียนแบบร่วมมือ มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า กิจกรรมการเรียน แบบร่วมมือ
เป็นกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนในทุกแขนงวิชา
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ท ั ก ษ ะ ก า ร ฟ ั ง แ ล ะ ก า ร พู ด
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือยัง
เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ผู ้เรียน
ทักษะการฟังและการพูดโดยกิจกรรมการเรยีน
แบบร ่วมม ือท ี ่ม ีความสามารถส ูงกว ่าจะ
ช ่ ว ย เ หล ื อ เ พ ื ่ อ นสมาช ิ ก  ใ นกล ุ ่ ม ท ี ่ มี
ความสามารถต่ำากว่า ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 
ผู้เรียนไม่เพียงแต่จะรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเอง เพียงอย่างเดียว แต่เขาจะต้อง
รับผิดชอบต่อการเรียนรู ้ของเพื่อน ๆ ภายใน
กลุ่มของเขาด้วย พร้อมทั้งเป็นกาลังใจ ให้แก่
ก ันและก ัน ผ ู ้ เ ร ียนจะให ้ความเคารพต่อ
ความเห็นและความสามารถของผู้อื่นที่แตกต่าง
จากตนหรือม ี ความสามารถในด้านนั ้น ๆ 
มากกว่าตน ตลอดจนช่วยสนับสนุนเพื ่อน
สมาชิกในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน การ 
สอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษมี
ความจาเป็นที่จะต้องเร้าหรือจูงใจผู้เรียนให้มี
ความสนใจและร ู ้ส ึกม ั ่นใจ ในการปฏ ิบ ัติ
กิจกรรม ตลอดจนเกิดความพึงพอใจในการ
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เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมการเรียนแบบ
ร่วมมือเป็น ประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจ
และความมั่นใจในการเรียนรู้การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษได้อีกวิธีหนึ่ง (สุมิตา เรือนแป้น , 
2546, หน้า 51) 
      จากสภาพปัญหาและความสำคัญในการ
พัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ผู ้ว ิจัยจึง
สนใจที ่จะศ ึกษาและพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ส่งผล
ให ้ ผ ล ส ั ม ฤทธ ิ ์ ท า ง ด ้ า น ท ั ก ษะก า รฟั ง
ภาษาอังกฤษสูงข ึ ้นหร ือไม ่ ท ั ้งน ี ้ เพ ื ่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น และจะได้นำ
ผลการวิจัยมาพัฒนาความสามารถด้านการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนเป็น
ข้อมูลที ่มีประโยชน์สำหรับครูและผู ้ที ่สนใจ
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการ

ฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน

ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี  

ระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 

และกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี  
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนการรู้โดยใช้

แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4/5 และใช้แผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/10 จำนวน 12 แผน 
คาบละ 50 นาที  หลังจากนั้นจึงทำการทดสอบ
หลังเรียน ผู้วิจัยนำคะแนนหลังเรียนของทั้งสอง
กลุ ่มมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อทดสอบ
สมมติฐาน หลังจากดำเนินการทดลองสอนตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นให้ นักเรียน
ทำแบบทดสอบความสามารถทักษะการฟังเพื่อ
ความเข้าใจ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ดำเน ินการจ ัดการเร ียนการรู้ โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4/5 และใช้แผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/10 จำนวน 12 แผน 
คาบละ 50 นาท ี

2. 1  ป ร ะ เ ม ิ น ท ั ก ษ ะ ก า ร พู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
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 2.2 ประเมินความพึงพอใจที ่มีต่อ
การจัดการเรียนการรู้แบบร่วมมือของนักเรียน
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการรู้แบบร่วมมือ 

 2.3 นำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทักษะการ
ฟังภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจมาวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรี
นนทบุรี กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน

แบบร่วมมือสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05   

2 .  ความพ ึ งพอใจของน ั ก เ ร ี ยน ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ของ
กลุ ่มที ่ได ้ร ับการจัดการเร ียนการสอนแบบ
ร่วมมือที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด ค่าเฉลี่ย (×̅= 4.51, S.D. = 0.45) 

  
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทักษะการฟงัภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนตาม
แผนการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือกับการสอนแบบปกติ              

(n=40) 
ผลสัมฤทธิ์ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 

(หลังเรียน) n ×̅ S.D. t p-value 

กลุ่มเรียนการสอนแบบร่วมมือ 40  27.28 3.50 4.90 .000 

กลุ่มเรียนตามแบบปกติ  40  21.13 1.81 

                                                                                                 
ตารางที่ 2  ความพึ งพอใจที ่ มี ต่อการจัดการ เรียนการสอนแบบร่ วมมือ  เป็นรายด้านของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี      

ประเด็นความพึงพอใจ ×̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ อันดับค่าเฉลี่ย 
1. ด้านเนื้อหา 4.51 0.45 ระดับมากที่สุด 3 
2. ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน 

4.63 0.44 ระดับมากที่สุด 1 

3. ด้านพฤติกรรมนักเรียน 4.60 0.64 ระดับมากที่สุด 2 
4. ด้านการวัดผลประเมินผล 4.50 0.73 ระดับมาก 4 
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ประเด็นความพึงพอใจ ×̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ อันดับค่าเฉลี่ย 
รวม 4.56   0.37 ระดับมากที่สุด  

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิจัยครั ้งนี้ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะฟัง
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี ระหว่างกลุ่มที่จัดการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือ และกลุ่มที่จัดการ
เรียนการสอนแบบปกติ และความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนสตรี
นนทบุรี หลังจากได้รับ การจัดการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือ สมควรที่ผู้วิจัยนำมาอภิปราย
ผล  

1.จากการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ ร ่ ว ม ม ื อ 
มีผลสัมฤทธิ์ทักษะการฟังสูงกว่านักเรียนที ่
ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ แสดง
ให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบร่วมมือมีกระบวนการพัฒนานักเรียน  
ให้สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นให้
สร้างความรู้ใหม่ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลตาม
ความรู้เดิมเป็นพื้นฐานผ่านการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล นักเรยีน
ได ้ลงมือปฏิบ ัต ิงานและค้นหาคำตอบด้วย
ตนเอง มีการสร้างปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียน 
นักเรียนมีส่วนร่วมกันตรวจสอบความเข้าใจและ

ความถูกต้อง สอดคล้อง กับทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่วมมือ หมายถึง วิธ ีการแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อช่วยเหลือกันและกันใน
การเรียนรู้ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้หลายรูปแบบ
ท ี ่ ม ี ค ว ามส ามา รถแตกต ่ า งก ั น  ม ี ก า ร
ติดต่อสื่อสารกันและกันในกลุ่มเป็นเวลาหลาย
สัปดาห์หรือนานเป็นเดือน ทุกคนจะเรียนรู้
ทักษะต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้งาน
ของกลุ่มดำเนินไปด้วยดี ทักษะดังกล่าวได้แก่ 
ทักษะการฟัง ทักษะการพูด หรืออธิบายทักษะ
การหลีกเลี ่ยงข้อขัดแย้ง และทักษะการอยู่
ร ่ วมก ับผ ู ้อ ื ่นอ ีกท ่านหน ึ ่ งค ือแบล ็คคอม 
(Balkcom. 1992) สรุปว่า การเรียนแบบกลุ่ม
ร ่ วมม ื อค ื อ  การจ ั ดการสอนท ี ่ ป ร ะสบ
ความสำเร็จในกลุ่มเล็ก ๆ กันนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถแตกต่างกัน กิจกรรมการเรียนรู้
จะส ่งเสร ิมให้เข ้าใจประโยชน์จากเนื ้อหา
รายวิชาที ่กำหนดให้ สมาชิกทุกคนในทีมไม่
เพียงแต่รับผิดชอบการเรียนของตนเองเท่านั้น
แต่จะต้องช่วยเหลือสมาชิกในทีมด้วย สอดคล้อง
ก ับแนวค ิดของสมศ ักดิ์  ภ ู ่ ว ิ ภาดาวรรธน์   
(2554, หน้า 61) การเรียนรู ้แบบร่วมมือเป็น
ว ิธ ีการเร ียนท ี ่ม ีการจ ัดกล ุ ่มการทำงาน  
เพื ่อส่งเสริมการเรียนรู ้และเพิ่มพูนแรงจูงใจ
ทางการเรียน การเรียนแบบร่วมมือไม่ใช่วิธีการ
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จัดนักเรียนเข้ากลุ่มรวมกันแบบธรรมดา แต่
เป็นการร่วมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างอย่างชัดเจน 
จากการที่สมาชิกแต่ละคนในทีมมีปฏิสัมพันธ์
ต่อกันในการเรียนรู้ และสมาชิกทุกคนจะไดร้ับ
การกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเพื่อที่จะช่วยเหลือ
และเพิ่มพูนการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม ดังนั้น
การจัดผู ้การเรียนเข้ากลุ ่มทำงานโดยทั ่ว  ๆ  
ไปจึงอาจไม่ใช่การเรียนแบบร่วมมือ เพราะมัก
พบนักเรียนที ่เก่งเท่านั ้นจะเป็นผู ้จ ัดการให้
เกิดผลงานในทีม สมาชิกอื่น ๆ อาจไม่มีโอกาส
ในการแสดออก 

2. จากข้อค้นพบที ่ว ่า ความพึงพอใจของ
นักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเร ียนสตรี
นนทบุรี ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ มีกระบวนการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนปฏบิตัิ 
โดยมีเนื้อหาตรงตามความสนใจและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ เนื้อหาสามารถพัฒนาทักษะ
การฟังและการพูดได้จริง นักเรียนได้ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเองจากการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สนุกสนานและได้ลงมือปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
มีอิสระในการเรียนรู้ มีโอกาสแสดงภาวะผู้นำ  
มีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจต่อการวัดและ
ประเมินผลตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของวิ
นิสา บุญคง และคณะ (2547, หน้า 10) ความ
พึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
การจัดกิจกรรมที่เป็นไปในทางบวก จะมีผลทำ

ให้เกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและการ
เรียนรู้ ความพึงพอใจในการทำงานจึงเป็นผล
มาจากการสร้างแรงจูงใจ ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกหรือทัศคติ ความนึกคิด ความชอบ 
ความเห็นด้วยต่อสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งทำให้อยาก
ทำงานหรือปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งสามารถเป็นไป
ได้ทั้งทางบวกและทางลบ ถ้าเป็นทางบวกก็จะ
ทำให้ทำกิจกรรมนั้นได้ดี ถ้าเป็นทางลบก็จะ
ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ไม่ดีหรือไม่ปฏิบัติกิจกรรม
นั้นเลย แสดงให้เห็นว่าแนวทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองตามพื้น
ฐานความรู้เดิมของแต่ละบุคคล จึงทำให้ผู้เรียน
เกิดการสนใจ ใฝ่เรียนรู้ มีความพึงพอใจที่จะ
เสาะหาความรู้ด้วยตนเอง มีความพึงพอใจที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ผู้สอนมีหน้าที่
จัดการเรียนการสอนให้ความสำคัญกับผู้เรียน
และเชื่อมั่นว่านักเรียนสามารถพัฒนาหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง โดยการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู ้ที ่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ เกิดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับแนวคิด ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้เกิดการ
ใช้ความพยายามในการทำกิจกรรมอันเกิดจาก
แรงกระตุ้น และได้รับของงานอันเป็นที่น่าพึง
พอใจ อันเนื่องมาจากการเรียนรู้ การใช้เหตุผล 
การทำความเข้าใจ และการตัดสินใจ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการว ิจ ัย  ม ีข ้อค ้นพบท ี ่ ควรน ำ

เสนอแนะ เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อไปดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำผลวิจัยไป

ใช้ 
1.1 การจัดการเร ียนการสอนตาม

แบบร่วมมือ ครูผู้สอนจะควรทำ การวิเคราะห์
ล ักษณะของก ิจกรรมให ้สอดคล้องก ันทุก
ขั ้นตอนของการจัดการเรียนการสอน เน้นให้
ผู ้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองและครูเป็น
ผู ้สร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดประเด็นศึกษา  

1 .2 การประเม ินผลงาน ควรให้
นักเรียนในห้องมีส่วนร่วมประเมินผลงานให้
ข้อเสนอแนะทั้งข้อดีข้อควรปรับปรุง และการ
ให้นักเรียนประเมินผลงานของตนเอง เพื่อเป็น
การแสดงผลย้อนกลับในการแก้ไขงาน 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการวิจัยผลของการจัดการ

เรียนการสอนแบบร่วมมือ และแบบปกติเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะการฟังภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาระดับช้ันอื่น ๆ    

2.2 ควรมีการวิจัยผลของการจัดการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือ และแบบปกติเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูด การอ่าน และ
การเข ี ยนภาษาอ ั งกฤษของน ักเร ี ยนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  

      2.3 ควรม ี ก ารว ิ จ ั ยผลของการ
จัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือและแบบ
ปกติ เพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้ของ
ผ ู ้ เ ร ี ยนกล ุ ่ มสาระการ เร ี ยนร ู ้ อ ื ่ น  ๆ  ท ี ่
น อ ก เ ห น ื อ จ า ก ก ล ุ ่ ม ส า ร ะก า ร เ ร ี ย น ร ู ้
ภาษาต่างประเทศ  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงผสมผสานนี้ศึกษาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของผู้สูงอายุ และพยากรณ์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 – 95 ปี  
ในชุมชนสะลวง – ขี ้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 177 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จำนวน 8 คน รวมรวบข้อมูลโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย สถิต ิเชิงพรรณนา การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส ้นพหุคูณ และการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา  
ผลการศึกษา พบว่า ผู ้สูงอายุมีการใช้สมุนไพรพื้นบ้านโดยรวมระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.98)  
และเมื่อวิเคราะห์อำนาจการพยากรณ์การใช้สมุนไพรพื้นบ้านของผู้สูงอายุ มีตัวแปรที่สามารถอธิบาย
ความผันแปรการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของผู้สูงอายุ 2 ตัวแปรย่อย ได้แก่ อายุ และการรับรู้ประโยชน์
สมุนไพรพื้นบ้าน โดยร่วมกันพยากรณ์การใช้สมุนไพรพื้นบ้านของผู้สูงอายุได้ร้อยละ 42.4 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ 0.05 ทั้งนี้ควรส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องเกี ่ยวกับการใช้สมุนไพร  
ในผู้สูงอาย ุ
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Predictive Factors of Traditional Herbal Utilities Among the 
Elderly in the Salung–Keelek Community, Mae Rim District, 

Chiang Mai Province 
Samart Jaitae1, Sasikan Pongchompoo2, Wittaya Tanaree3, Agkalak Chompusri4 

Center of Excellence in Public Health Innovation and Community Environment, 
Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University1,2,3 

Ban Saluang Nok of Tambon Health Promoting Hospital, Mae Rim District, Chiang Mai Province4 
E-mail: samart_jai@cmru.ac.th 

 
     ABSTRACT 
 The mixed methods research was used to investigate traditional herbal 
utilization among the elderly and determine the predicting factors toward elderly 
traditional herbal utilization. The sample in this research consisted of 177 older adults 
whose ages ranged between 60 and 95 years, in 8 stakeholders in the area of the Saluang-
Keelek community, Maerim District, Chiangmai Province. The data was collected by 
questionnaires and non-structured interviews and was then analyzed by descriptive 
statistics, regression analysis, and content analysis. The results indicated that the factors 
that significantly influenced traditional herbal utilization of the elderly were age  
(Beta = -.144, p = .044) and perception toward traditional herbal utilization (Beta = .321, 
p = .000) at the 0.05 level. The total variance explained was 42.2%. In addition, the 
academic knowledge should be provided in herbal use among the elderly. 
 
Keywords: predictive factors, traditional herbal, utility, elderly, Chiangmai Province 
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บทนำ 
 สถานการณ ์การ เพ ิ ่ มข ึ ้นของจำนวน
ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้หลายประเทศต้องเตรียมการทั้งด้าน
สุขภาพ สังคม และสิ ่งแวดล้อม  ในปี ค.ศ. 
2020 ประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ท่ัวโลกมี
จำนวนถึง 727 ล้านคน และมีการคาดการณ์ว่า
จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1.5 พันล้านคนในปี ค.ศ. 
2050 (United Nation, 2020)  ในส ่วนของ
ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมาก
เป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์ และในปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะ
เข ้ าส ู ่ ส ั งคมผ ู ้ ส ู งอาย ุ โดยสมบ ูรณ์  (Aged 
Society) โดยมีผู ้ส ูงอายุ ร้อยละ 20 (เกษรา 
โพธิ ์ เย ็น , 2562, น. 201) การเปลี ่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อ
มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ ผู้สูงอายุ
จำนวนมากดำรงชีว ิตภายใต้ปัจจัยกำหนด
สุขภาพสังคมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
ก า ร เ ปล ี ่ ย นแปล ง เทค โน โลยี  แ ล ะการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ปัจจัยเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในแต่ละชุมชน 
(สามารถ ใจเตี้ย, 2562, น. S185) ในส่วนของ
ผลกระทบด้านสุขภาพมีการคาดการณ์ว่าใน
ระยะ 10 – 15 ปี ผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูงจะเผชิญความเจ็บป่วยจากโรคไม่
ติดต่อทั้งโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
มากกว่ากลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่ม

ป ร ะ เ ท ศ ร า ย ไ ด ้ น ้ อ ย  ( World Health 
Organization, 2020) เช่นเดียวกับประเทศไทย
ที่ผู ้สูงอายุมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรที่มี
อายุถึง 65 ปี จะยังคงสามารถดำรงชีพยืนยาว
ต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปทางเสื่อมมากขึ้น
โดยมีปัจจัย เช่น พันธุกรรมโรคหรือความ
เจ ็บป ่วย ส ิ ่ งแวดล ้อมหร ือการดำรงช ีวิต   

(มาสริน ศุกลปักษ์ และกรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนา
สิทธ์ิ, 2560, น. 59 - 61) แต่อย่างไรก็ตามภาวะ
สุขภาพของผู้สูงอายุจำนวนมากจะป่วยด้วยโรค
มากกว่า 1 โรค ทั ้งนี ้การแก้ไขปัญหาภาวะ
สุขภาพของผู้สูงอายุดังกล่าวมีหลายหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนนำแนวทางที่หลากหลายสู่
การปฏิบัต ิ ทั ้งการใช้สมุนไพรพื ้นบ้านเป็น
ทางเลือกในการบำบัดรักษาความเจ็บป่วย  
การส่งเสริมให้บริโภคผักพื้นบ้านที่มีสรพพคุณ
ทางยา รวมถึงส่งเสริมให้ใช้สมุนไพรทดแทน
สารเคมีการเกษตรในการควบคุม ป้องกัน
ศัตรูพืช ซึ่งจำเป็นต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับโรค 
และสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด (Sacket, 
Carter,& Stanton, 2014, p. 120)  สอดคล้อง
กับรายงานการศึกษาที ่พบว่า  ผู้ส ูงอายุใน
ประเทศไทยมีการใช้สมุนไพรพื้นบ้านร่วมกับ
การใช้ยาแผนปัจจุบัน โดยร้อยละ 51.0 เห็นว่า
การใช้สมุนไพรพื้นบ้านลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
ความเจ็บป่วย ร ้อยละ 33.6 เห็นว่าการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านทำให้สุขภาพดี ทั ้งนี ้มีปัจจัย
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ระดับการศึกษา ระดับความเครียด ระดับ
ความสุขมีอิทธิพลต่อการรับรู ้ประโยชน์ของ
สมุนไพรพื้นบ้านของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถ ิ ต ิ  (Sumngern et al., 2011, p. 59)  
เช่นเดียวกับรายงานการศึกษา ทีพ่บว่า ผู้สูงอายุ
ม ีระดับการประโยชน์สมุนไพรพื ้นบ้านปาน
กลาง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและ
สังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า สมุนไพร
พื ้นบ้านหลายชนิดสามารถนำมาปลูกได้ใน
บริเวณที่พักอาศัยถึงแม้คุณภาพผลผลิตอาจไม่
สมบูรณ์มากนัก ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้สมุนไพร
พื้นบ้านเพื่อการเป็นวัตถุดิบในการปรุงตำรับ
อาหารพ ื ้นบ ้ านร ับประทานในคร ัวเร ือน 
(สามารถ ใจเต ี ้ย และคณะ , 2562, น. 617) 
เช่นเดียวกับชุมชนสะลวง – ขี้เหล็ก อำเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ที่มีรายงานการศึกษา พบว่า 
ผู้สูงอายุมีระดับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน
ระด ับปานกลาง  (ร ้อยละ  72.36) ม ีความ
ต้องการใช้สมุนไพรพื้นบ้านระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.55 ± 0.65) โดยการสร้างกระบวนการ
ที่ก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ป ัญญาพ ื ้นบ ้านล ้านนาโดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์ การอนุรักษ์และฟื ้นฟูองค์ความรู้
สมุนไพรพื้นบ้านแก่เยาวชนผ่านกิจกรรมการ
เรียนการสอนในโรงเรียน ทั้งนี้ในพื้นที่มีหมอ
สมุนไพรพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะ
นําามาพัฒนาศักยภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องสู่การ

ใช้ประโยชน์เพื ่อการสร้างเสริมสุขภาพได้  
(สามารถ ใจเตี ้ย  และคณะ , 2563, น. 376)  
แต ่ ด ้ ว ยน โ ยบายภาคร ั ฐท ี ่ ม ุ ่ ง ส ่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการพัฒนาที่รุกเข้าสู่พื ้นที่โดยเฉพาะ
ก า ร พ ั ฒน า แ ห ล ่ ง ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ใ น ช ุ ม ช น  
การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อการลดลงของพื้นที่
ป่าธรรมชาติอันเป็นแหล่งสมุนไพรพื้นบ้าน และ
การลดความสำคัญของสมุนไพรพื้นที่เป็นองค์
ความรู้ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นการใช้
สมุนไพรพื ้นบ้านของผู ้ส ูงอายุในด้านต่าง ๆ 
อาจจะเป ็นการสร ้างความตระหน ักของ
ประชาชนในชุมชนให้หันมาใช้สมุนไพรพื้นบา้น 
และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และสืบทอดองค์
ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านให้คงอยู่กับชุมชน
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของ

ผู้สูงอายทุั้งด้านการดูแลสุขภาพ การเป็นอาหาร 
และการใช้เพื่อการเกษตร 

2. เพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้สมุนไพรพื้นบ้านของผู้สูงอายุ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

     การวิจัยฉบับนี้ใช้กระบวนการวิจัยแบบ
ผ ส า น ว ิ ธ ี  ( Mixed method)  ม ี ข ั ้ น ตอน
การศึกษา ดังนี ้

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
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1.1 การศึกษาเชิงปริมาณ ประชากร
เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 – 95 ปี และ
อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนสะ
ลวง – ขี้เหล็ก ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
– มิถุนายน พ.ศ. 2563 คำนวณขนาดตัวอย่าง
ด้วยสูตรคำนวณขนาดตัวอย่าง (Daniel, 2013, 
p. 124 - 160) ได้ขนาดกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 
177 คน หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างระดับหมู่บ้าน ร้อยละ 30 ด้วยวิธีการ
สุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากแบบไม่กลับคืน 
การคัดเลือกครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านมาศึกษา
ผู้วิจัยใช้ตารางสุ่ม (Random Number Table) 
ตามสัดส่วนของจำนวนผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน  

1.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้
ทำการคัดเลือกแบบเจาะจง เพื ่อการสัมภาษ์
แบบไม่เป็นทางการ จากผู ้ส ูงอายุ จำนวน 4  
คน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู ่บ้าน  
จำนวน 2  คน  ผู้นำชุมชน จำนวน 2  คน   

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
            2.1 การศ ึกษาเช ิงปร ิมาณ เป็น
แบบสอบถามท ั ้ งปลายป ิดและปลายเปิด 
ประกอบด้วยข้อม ูลทั ่วไป  การใช้สม ุนไพร
พื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ การใช้สมุนไพร
พื ้นบ้านเพื่อเป็นอาหาร และการใช้สมุนไพร
พื ้นบ้านเพื ่อการเกษตร แบบสอบถามเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตาม
แบบของ Likert Scale  แบบสอบถามแต่ละข้อ
ม ีคะแนนตั ้งแต ่ 1- 5 คะแนน  (Joshi et al., 

2015, p.396 - 403) แปลผลค่าเฉล ี ่ยต ั ้งแต่  
1.00 - 1.49 น้อยที่สุด 1.50 - 2.49 น้อย 2.50 
- 3.49 ปานกลาง 3.50 -4.49 มาก และ 4.50 - 
5.00 มากที่สุด แบบสอบถามทั้งชุดมีค่าความ
เที ่ยงเท่ากับ 0.89  (Cronbach, 1951, 297 - 
334) 

2.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสรา้ง (Non-structured 
interview) โดยดำเนินการสัมภาษณ์เกี ่ยวกับ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
การใช้สมุนไพรพื้นบ้าน  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.1 ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์โดยสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive statistics) และการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านของผู้สูงอายุ ใช้สถิติอนุมานโดยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
    3.2 ข ้ อ ม ู ล จ า ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ปลายเปิด การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างทำ
การวิเคราะห์เชิงเนื ้อหาโดยการจำแนกและ
จัดระบบข้อมูล การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
การเปรียบเทียบข้อมูลและการตีความข้อมูล  
 
  ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ 

ผู ้ส ูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
7 2 . 3  อ า ย ุ เ ฉ ล ี ่ ย  6 9 . 1 4  ±  8 . 1 8  ปี    
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 78.5 
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สถานภาพสมรส ร้อยละ 55.2 มีจำนวนสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ย 3.09 ± 1.53 คน ระยะเวลา
การอยู ่อาส ัยในชุมชน 55.76 ± 22.11 ปี  
เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนในระยะ 6 เดือนที่ผ่าน
มา 4.09 ± 1.18 ครั้ง  เรียนรู้การใช้สมุนไพร
พื้นบ้านจากบิดา – มารดา ร้อยละ 90.4 และ
จากสถานบริการสุขภาพ ร้อยละ 20.3 การ
ได้มาซึ่งสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้ได้มาจากการปลูก
เองในพื ้นที ่พ ักอาศัย ร ้อยละ 88.1 และมี
แนวโน้มการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
96.0 ทั ้งนี ้ผ ู ้ส ูงอายุมีการรับรู ้ประโยชน์ของ
สมุนไพรพื ้นบ้านเฉลี่ยระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 ± 0.59) และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ใช้สมุนไพรพื้นบ้าน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ± 
0.46) 
ส่วนที่  2  การใช้สมุนไพรพื้นบ้านของผู้สูงอายุ  
     พบว่า ผู้สูงอายุมีการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
โดยรวมระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.98 ± 
0.37) เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุใช้
สมุนไพรพื ้นบ้านเพื ่อการเกษตร ระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ± 0.46)  ใช้สมุนไพร
พื้นบ้านเพื่อการเป็นอาหาร ระดับปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 ± 0.52)  และใช้สมุนไพร
พื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ ระดับน้อยที่สุด 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.39 ± 0.43) ดังนำเสนอใน
ตารางที่ 1  
 
 

ตารางที่ 1 ระดับการใช้พื้นบ้านของผู้สูงอาย ุ
การใช้

สมุนไพร
พ้ืนบ้าน 

จำนวน (n = 177) ระดับ
การ
ใช้ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

การดูแล
สุขภาพ 

1.39 0.43 น้อย
ที่สุด 

การเป็น
อาหาร 

2.77 0.52 ปาน
กลาง 

การเกษตร 4.37 0.46 มาก 
รวมเฉลี่ย 1.98 0.37 น้อย 

 
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการยังสรุป

ได้ว่า สมุนไพรพื้นบ้านยังอาจเป็นทางเลือกของ
ผ ู ้ ส ู งอาย ุ ในการนำมา ใช ้ เ พ ื ่ อการดำร ง
ชีวิตประจำวัน ถึงแม้ความสำคัญของสมุนไพร
พื ้นบ้านจะลดลง โดยเฉพาะการนำสมุนไพร
พื้นบ้านมาใช้เพื่อการเป็นสารควบคุม ป้องกัน
แมลงศัตรูพืช สอดคล้องกับ 

ผู้สูงอายุท่านหนึ่ง กล่าวว่า “การเกษตร
เป็นแหล่งผลิตอาหารที่นับวันจะมีความเสี่ยง
จากการปนเป ื ้อนของสารเคมีจำนวนมาก  
การใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่ายจะช่วยลด
การปนเปื้อนเหล่านี้ได้ และยังทำให้อาหารมี
ความปลอดภัยมากขึ้น” (สัมภาษณ์ผู ้สูงอายุ 
เมื ่อวันที ่ 26 มิถุนายน 2563) เช่นเดียวกับ 
อาสาสมัครสาธารณสุขท่านหนึ ่ง กล ่าวว่า 
“สมุนไพรพื ้นบ้านในพื้นที่มีศักยภาพในการ
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นำมาใช้ควบคุม ป้องกันแมลงศัตรูผักได้ แต่ต้อง
ใช้ให้บ่อยครั้งถึงจะได้ผล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการส่งเสริมให้ผู ้ส ูงอายุที ่บางส่วนยัง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมใช้สมุนพรพื้นบ้าน
เพิ ่มขึ ้น” (สัมภาษณ์อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563) 
การใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเป็นอาหาร ผู้สูงอายุ
จะใช้ผักพ้ืนบ้าน เช่น สะเดา ขี้เหล็ก เพกา และ
อื่น ๆ มาปรุงตำรับอาหารรับประทานร่วมกันใน
ครัวเรือน บางส่วนจะนำไปขายตามตลาด และ
ร ้านขายของป่าร ิมถนนในชุมชน ผ ู ้ส ูงอายุ
ผู้สูงอายุท่านหนึ่ง กล่าวว่า “ผักพื้นบ้านที่เป็น
สมุนไพรมีรสชาติดีเมื่อนำมาปรุงตำรับอาหาร
พื ้นบ้าน โดยเฉพาะแกงผ ัก ส ูตรพื ้นเม ือง
ภาคเหนือ บางชนิดนำมาลวกแกล้มน้ำพริกจะชู
รสน้ำพริกให้อร่อยมากขึ้น ทำให้ทุกมื้ออาหาร
จะต้องมีผักพ้ืนบ้านประกอบเสมอ ” (สัมภาษณ์
ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563) ในส่วน
ของการใช ้สม ุนไพรเพ ื ่อการด ูแลส ุขภาพ 
ผู้สูงอายุสะท้อนการขาดการสืบทอดองค์ความรู้
ที ่ถูกต้อง และจำนวนหมอสมุนไพรในพื ้นที่
เหล ือจำนวนน้อยมาก รวมถ ึงระบบริการ
สุขภาพสมัยใหม่ที่เข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น ซึ่ง
อาสามัครสาธารณสุขท่านหนึ่ง กล่าวว่า “ใน
พื้นที่ห่างไกลที่ในอดีตไม่สามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพแผนใหม่ได้ จะใช้สมุนไพรพื้นบ้านเป็น
หลักในการรักษาความเจ็บป่วย แต่ในปัจจุบัน
พื้นที่ป่าสมุนไพร หมอสมุนไพร ลดลง การใช้

สม ุน ไพรพ ื ้ นบ ้ านจ ึ งลดลงตามไปด ้วย” 
(ส ัมภาษณ์อาสาสม ัครสาธารณส ุขประจำ
หมู่บ้าน เมื่อวันท่ี 28  สิงหาคม 2563)  
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านของผู้สูงอาย ุ 

การศึกษานี้ใช้รูปแบบสมการความสัมพันธ์
ดังนี้  y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 +……+ b6x6   
โดยตัวแปร ได้แก่  

X1 อายุเฉลี่ย (ปี)    
X2 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)   
X3 ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี (ปี)   
X4 จำนวนครั ้งการเข ้าร ่วมกิจกรรมใน

ชุมชนในระยะ 6 เดือนท่ีผ่านมา (ครั้งต่อเดือน)   
X5 การรับรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน 
(ค่าเฉลี่ย)  
X6 ความเห ็นเก ี ่ยวก ับการใช ้สม ุนไพร
พื้นบ้าน (ค่าเฉลี่ย) 
เมื ่อนำตัวแปรทั ้ง 6 ตัวเข้าสมการแล้ว

คำนวณด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรทั้ง 6 
ต ัวแปร พยากรณ์การเปลี ่ยนแปลงการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านของผู้สูงอายุได้ ร้อยละ 42.4 
(R2= 0.424) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ระดับ
น ัยสำค ัญทางสถิ ต ิท ี ่ ระด ับ 0 .05 พบว่า  
มีตัวแปร 2 ตัวแปร คือ X1 อายุเฉลี่ย (ปี) และ 
X5 การรับรู ้เกี ่ยวกับการใช้สมุนไพรพื ้นบ้าน 
(ค่าเฉลี่ย) มีความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ดังนำเสนอในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของผู้สูงอาย ุ 

ตัวแปรพยากรณ์ b SEb Beta t p - value 
อายุเฉลี่ย (ปี) -.007 0.003 -.144 -2.026 0.044 
การร ับร ู ้ เก ี ่ยวกับการใช ้สม ุนไพร
พื้นบ้าน (ค่าเฉลี่ย) 

.204 0.045 .321 4.515 0.000 

Constant (a) = 1.647 R2 = 0.424 Adjust R2 = 0.204 F= 12.294    
p - value: 0.000 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้สมุนไพรพื้นบ้านรวม
เฉลี่ยในระดับน้อย โดยมีการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
เพื ่อการเกษตรระดับมาก การใช้สม ุนไพร
พื ้นบ้านเพื ่อการเป็นอาหารระดับปานกลาง 
และใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพใน
ระดับน้อยท่ีสุด อาจเป็นไปได้ว่าการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ชุมชนที่มุ ่งเน้นการพัฒนาสภาพทางกายภาพ
เพื ่อรองร ับการเป ็นแหล ่งท ่องเท ี ่ยว การ
เปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้รูปแบบการดำรงชีวิต
ของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไปในทิศที่ดีขึ้นทั้งการ
เดินทาง การแสวงหาอาหาร การพักอาศัย และ
การเข้าถ ึงบริการสุขภาพสมัยใหม่ รวมถึง
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในการเข้ามาทำงานเขตเมือง
ของบุตร หลานที่นำเอาวิถีความเป็นเมืองเข้าสู่
ชุมชน ดังที่ณัทธร สุขสีทอง (2560, น. 171) 
บรรยายว่าการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพื่อ

การสร้างเสริมสุขภาพในผู ้สูงอายุ ได้สะท้อน
ความต้องการการเรียนรู้และความห่วงแหนภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นภายใต้ปัจจัยความแตกต่าง
ทั ้งครอบครัวและวิถีการดำเนินชีวิตอันเป็น
ปัจจัยกำหนดที่ทำใหผู้้สูงอายบุางส่วนต้องเผชิญ
ป ัญหาทา งส ุ ขภ าพ  และ ส ั ง คมที่ ม ี ก า ร
เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลสะลวง แต่อย่างไรก็ตามยังมี
ผ ู ้ส ู งอาย ุบางส ่วนที่ย ั งคงประกอบอา ชีพ
เกษตรกรรมและดำรงวิถีชีว ิตแบบชนบทที่
พยายามพึ่งพาปัจจัยการดำรงชีวิตจากภายใน
ชุมชนเป็นหลัก กลุ่มผู้สูงอายุนี้ได้นำเสนอแนว
ทางการใช ้สม ุนไพรพื ้นบ้านผ ่านการปลูก  
การบร ิโภค และการถ ่ายทอดองค ์ความรู้
สมุนไพรพื้นบ้านจากประสบการณ์ของตนเอง
ผ่านกิจกรรมในครัวเรือน และชุมชน ปัจจัย
พยากรณ์การใช้สมุนไพรพื้นบ้านของผู้สูงอายุที่ 
ปัจจัยด้านอายุเพิ่มขึ้นการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
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ลดลง อาจเป็นไปได้ว่า ปัจจัยในการดำรงชีวิต
ของผู้สูงอายุทั้งด้านอาหารและการรักษาความ
เจ็บป่วยมีทางเลือกและปริมาณเพิ่มขึ้นจากการ
ที่สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่เข้ามาทำงานใน
เขตเมือง ซึ่งแบบแผนการดำรงชีวิตแบบล้านนา
จะสั่งสอนให้บุตร หลานเคารพและดูแลบุพการี
โดยยิ่งมีอายุมากขึ้นต้องให้ความสำคัญอย่าง
ยวดยิ่ง รวมถึงการดำเนินกิจกรรมในชุมชนและ
การเข้าถึงสวัสดิการที่ครอบคลุมมากขึ้นจาก
หน่วยงานภาครัฐท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในส่วน
ของปัจจัยการรับรู ้เก ี ่ยวกับการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านที่เพิ่มขึ้นการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของ
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อาจเป็นไปได้ว่าการส่งเสริมให้
ใช ้ประ โยชน ์สม ุน ไพรพ ื ้ นบ ้ านในพ ื ้ นที่  
ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารผ่านสื่อชุมชน 
และการให้ความรู้ของเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสขุ
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื ่อง ปรากฏการณ์
เหล ่านี ้อาจจะสร ้างการร ับร ู ้ของผ ู ้ส ูงอายุ
เก ี ่ ยวก ับการใช ้สม ุนไพรพ ื ้นบ ้านเพ ิ ่มขึ้น 
สอดคล้องกับปัจจัยเอื้อด้านการรับรู้ประโยชน์
ของการใช ้สม ุนไพรท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์กับ
พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ซึ่งการรับรู้ประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทำให้
เกิดแรงจูงใจ และเกิดการโน้มน้าวให้เริ่มหรือ
กระทำพฤติกรรมนั้น (ชนิดา มัททวางกูร และ
คณะ, 2562, น. 108) การใช้สมุนไพรพื้นบ้าน

ของผ ู ้ส ูงอาย ุย ังม ีความสำคัญต่อการเป็น
แนวทางในการทดแทนสารเคมีทางการเกษตรที่
เป ็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที ่สำคัญ
โดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรที่ใช้เพื ่อการควบคุม
และป้องกันแมลงศัตรูพืช ทั ้งนี ้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้พยายามนำเสนอการใช้ประโยชน์
สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ทั้งโครงการการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และ
ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช ้ ส ม ุ น ไ พ ร พ ื ้ น บ ้ า น จ า ก
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการด้าน
การเกษตร 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจ ัยไป

ประยุกต์ใช้ 
1.1 การใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้าน

ของผู้สูงอายุมีปัจจัยด้านโครงสร้างชุมชนทั้ง
ด ้านกายภาพและสังคมเป็นปัจจ ัยกำหนด 
ที ่สำคัญ ควรดำเนินการส ่งเสร ิมให้ช ุมชน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความตระหนักต่อพื้นท่ี
ป่าชุมชนอันเป็นแหล่งสมุนไพรพื้นบ้าน รวมถึง
การเชื ่อมประสานความร่วมมือ ซึ ่งในพื ้นที่
ช ุ มชน เป ็ นท ี ่ ต ั ้ ง ของสถาบ ันการศ ึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีองค์ความรู้ บุคลากร และ
งบประมาณสนับสนุน  
 1.2 ปัจจัยพยากรณ์ทั้งปัจจัยด้านอายุ
และปัจจัยการรับรู ้เก ี ่ยวกับการใช้สมุนไพร
พื้นบ้าน ได้สะท้อนปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
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ชุมชน หน่วยงานท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงพยาบาลส ่ ง เสร ิมส ุขภาพตำบล และ
เครือข่ายภาคประชาชนต้องให้ความสำคัญกับ
การดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพรพื้นบ้านโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
อายุมาก 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
            2.1 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สม ุนไพรพื ้นบ้านที ่มี
ศ ักยภาพในการเป ็นป ัจจ ัยการผล ิตทาง
การเกษตร และการพัฒนากิจกรรมการสร้าง
เสริมการรับรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านในชุมชน 
ประเด็นโจทย์วิจัยเหล่านี ้อาจจะนำไปสู่การ
ยอมรับและการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านใน
ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพิ่มขึ้น 
            2.2 การสำรวจความหลากหลายของ
สม ุนไพรพ ื ้นบ ้ านด ้วยการผสมผสานว ิธี
การศึกษาสังคมพืชในป่าธรรมชาติร่วมกับการ
สำรวจจากตำราหมอสมุนไพรพื้นบ้าน  และการ
จดบันทึกของประชาชน อาจเป็นการเชื่อมโยง
ข้อมูลสถานภาพของสมุนไพรพื้นบ้านในปัจจุบนั
กับการใช้ประโยชน์ และยังอาจเป็นแนวทางใน
การค ้นพบสม ุนไพรพื ้นบ ้านชนิดใหม ่ท ี ่มี
ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณผู้สูงอายุในชุมชนสะลวง – ขี้เหล็ก 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที ่ให้ข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย บุคลากรโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวง  
ที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานการเก็บ
ข้อมูล และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน ื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด ็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ที่สนับสนุนทุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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ผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาด้วยการเรียนรู้ 

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่มีต่อการรู้เท่าทันสื่อ
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนระหว่างก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิควิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ และเปรียบเทียบ
การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนระหว่างหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิควิธี
ค ิ ดแบบหมวก  6  ใ บ  ก ั บ เกณฑ ์ท ี ่ ก ำหนด  ( ร ้ อยละ  60 )  กล ุ ่ มต ั วอย ่ า ง  ค ื อ  น ั ก เ ร ี ยน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 1 ห้อง จำนวน 40 คน ทำการสุ่มโดย
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หน่วยการ
เรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การใช้สถิติทดสอบ t-test for 
dependent และ t-test for one group ผลวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ มีการรู ้เท่าทันสื่อหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิด
แบบหมวก 6 ใบ มีการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 60) อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

อักษร 14) 
คำสำคัญ : สังคมศึกษา, การจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, วธิีคิดแบบหมวก 6 ใบ, การรู้เท่าทัน

สื่อ 
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Effects of Social Studies Learning Management Using Problem-

based Learning and Six Thinking Hats on Media Literacy  

of Grade Eight Students 
Jetsada Samee1, Kasinee Karunasawat2 

Educational Science and Learning Management (Science of Social Studies Learning Management),  

Faculty of Education, Srinakharinwirot University1,2 

E-mail: S.jetsadaa@gmail.com1, Kasineek@g.swu.ac.th2 

 

ABSTRACT 

 The aims of this study were: 1) to compare eighth grade students’ media literacy 

before and after using Problem-based Learning and Six Thinking Hats in their social 

studies, and 2) to compare eighth grade students’ media literacy pre-test and post-test 

scores with the criteria of 60 percent. The sample for this study comprised of 40 students 

studying in eighth grade during the second semester of the academic year 2020. They 

were selected using cluster random sampling. 

 The instruments of this study consisted of unit plans based on Problem-based 

Learning and Six Thinking Hats, and a media literacy assessment form. The data were 

analyzed using mean, standard deviation, t-test for dependent samples, and t-test for 

one group. The results of the study were as follows: 1) the students’ post-test score was 

significantly higher than the pre-test score after studying using Problem-based Learning 

and Six Thinking Hats at the statistical level of .05, and 2) the students’ post-test score 

was significantly higher than the criteria of 60 percent at the statistical level of .05. 

 

Keywords: Social Studies, Problem-based Learning, Six Thinking Hats, Media Literacy 
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บทนำ 
สภาพสังคมที ่ เป ็นยุคแห่งทุนนิยมและ

บริโภคนิยม มีเทคโนโลยีและสื่อที่หลากหลาย
ชนิดทำหน้าที ่ส ่งข่าวสารต่าง ๆ มาให้ถึงตัว
บุคคล ทั้งในและนอกที่อยู่อาศัย ทั้งในโลกของ
จริงหรือโลกเสมือนจริงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อบนท้อง
ถนน เช่น โทรทัศน์ ว ิทยุ อินเทอร์เน็ต ข่าว 
นิตยสาร ดารานักแสดง นักร้อง หรือโฆษณา 
ต่าง ๆ เป็นต้น เนื้อหาข่าวสารส่งผ่านสื่อและมี
อิทธิพลต่อตัวบุคคลและสังคมโดยตรงอย่าง
หลีกเลี ่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอำนาจของสื่อที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตัว
บุคคล ด้วยสภาพการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ทุก
สังคมต้องมีการพัฒนาการรู้เท่าสื่อให้กับบุคคล
ในสังคมโดยเฉพาะเยาวชน สอดคล้องก ับที่  
ส ถ า บ ั น ว ิ จ ั ย แ ล ะ พ ั ฒ น า แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547, น. 1-13) 
กล่าวถึงอิทธิพลของสื่อได้เข้ายึดครองพื้นที่ส่วน
ใหญ่ในชีว ิตประจำวันของบุคคลโดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษา ซึ่งสื่อมวลชนเข้ามามีบทบาท
และความสำคัญมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใน
สถาบันการศึกษา ถ้าสถาบันการศึกษาอย่าง
โรงเรียนไม่เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกต่อไปในภายภาคหน้า สถาบันการศึกษาก็จะ
ไม่มีความเข้าใจและรู้เท่าทันอิทธิพลของสื่อซึ่ง
จะไม่สามารถสร้างประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อ
แก่นักเรียนได้ จึงเกิดเป็นแนวคิดที่ต้องเรียนรู้

เพื ่อให้เข้าใจและมีการรู ้เท่าทันสื่อที ่เรียกว่า 
Media Literacy ซ ึ ่ ง เป ็นการเข ้าใจล ักษณะ
รูปแบบของสื่อและความสามารถในการอธิบาย
ความหมายของสื่อที่พบในสื่อได้จากฐานความรู้
ที่มีคือ ทักษะในการอ่าน วิเคราะห์ และประเมิน
ค่าสื่อได้อย่างถูกต้อง 

ปัญหาการรู ้เท่าทันสื ่อในสังคมไทยยังมี
เยาวชนจำนวนมากที ่สามารถเข้าถ ึงข ้อมูล
ข่าวสารผ่านสื ่อประเภทต่าง ๆ ได้แต่ย ังไม่
สามารถที่จะแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับการ
นำเสนอเกินจริงจากการโฆษณาชวนเชื่อที ่สื่อ
ประเภทต่าง ๆ พยายามที่จะนำเสนอ ซึ่งสื่อแต่
ละประเภทนั้นย่อมมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอยู่ใน
สื่อเสมอ อาจจะอยู่ในรูปแบบของการโฆษณา
ชวนเชื่อในช่องทางสื่อต่าง ๆ เมื่อเยาวชนยังไม่
สามารถแยกแยะหรือระมัดระวังในการรับข้อมูล
ข่าวสารก็อาจจะหลงเชื่อในเนื้อหาที่สื่อต้องการ
จะชวนเชื่อหรือนำเสนอ โดยปราศจากการตั้ง
คำถามหรือข้อสงสัยต่อการนำเสนอเนื้อหาของ
ส ื ่อ ไม ่ม ีว ิจารณญาณที ่มากพอกับการคิด
วิเคราะห์ในวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์
แอบแฝงของสื่อที่สื่อต้องการนำเสนอ อีกทั้งยัง
ขาดทักษะการประเมินค่า หรือวิพากษ์วิจารณ์
สื ่ออย่างมีเหตุผล ดังที่ ปทิตตา รอดประพันธ์ 
และคณะ (2559, น. 158) กล่าวถึงปัญหาการ
รู้เท่าทันสื่อของเยาวชนว่า สื่อกลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้แหล่งใหม่ที่สามารถกระตุ้นการรับรู้และ
ดึงดูดความสนใจจากเด็กและเยาวชนได้อย่าง
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มาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดสื่อ
ใหม ่  ๆ  หลากหลายประ เภท โดย เฉพาะ
อินเทอร์ เน ็ตที ่ม ีข ้อมูลมากมาย เร ื ่องราวที่
เยาวชนสนใจเปิดกว้างให้เยาวชนสามารถเข้าไป
ค้นหาข้อมูลได้อย่างอิสระ ในขณะที่สื่อดั้งเดิม 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร 
ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย ก็มีการพัฒนารูปแบบ 
การนำเสนอให้น่าสนใจโดยมีเป ้าหมายการ
นำเสนอในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ ้น เนื ้อหาการ
นำเสนอส่วนใหญ่จึงมุ ่งเน้นการนำเสนอความ
บันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งละคร เพลง เกมโชว์ 
ข่าวบันเทิงของนักร้องนักแสดง แฟชั่น โฆษณา
ขายสินค้าและบริการ ซึ ่งอาจจะเป็นปัญหาใน
กา ร ร ั บข ้ อม ู ลข ่ า วสาร จากส ื ่ อ โ ดยขาด 
การคิด วิเคราะห์ และการรู้เท่าทันสื่อทำให้เด็ก
และเยาวชน ซ ึมซ ับแบบแผนการใช ้ช ีวิต 
พฤติกรรม ค่านิยม วัฒนธรรมต่างชาติ กระแส
การบริโภคนิยม ส่งผลต่อทัศนคติ ความคิด และ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ผ่านสื่อที่ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์จริง หรือ
ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงในสังคม อาทิ 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2563, 
น. 19) ได้รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 พบว่า คน
ไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 22 
นาที จากการสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละ 
Generation ยังพบว่า Gen Y (19-38 ปี) ยังคง

ครองแชมป ์การใช ้อ ินเทอร ์ เน ็ตมากท ี ่สุด
ต ิดต ่อก ัน 5 ป ีซ ้อน โดยม ีช ั ่ ว โมงการ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 36 นาที รองลงมา
ได้แก่ Gen Z (ต่ำกว่า 19 ปี) อยู่ท่ี 10 ช่ัวโมง 35 
นาที ซ ึ ่งป ัญหาในการเข้าใช้อ ินเทอร์เน็ตที่
น่าสนใจ คือ ปัญหาโฆษณาออนไลน์รบกวนการ
ใช้งาน ปัญหาความไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏบน
อินเทอร์เน็ตจะมีความน่าเชื่อถือ ปัญหาการถูก
รบกวนด้วยสื ่อลามกอนาจาร และปัญหาถูก
หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังทำให้
มิจฉาชีพ ใช้เป็นช่องทางล่อหลวง หรือแสวงหา
ประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือหลอก
ขายสินค้า โฆษณาเกินจริงด้วย 

จากปัญหาการรู ้เท่าทันสื ่อของเด็กและ
เยาวชนข้างต้น จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนใน
ฐานะสถาบันการศึกษาที ่ทำหน้าที่ถ ่ายทอด
ความรู้และฝึกฝนทักษะประสบการณ์ให้เกิดแก่ 
นักเรียนและวิธีท่ีเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
นั้น คือ การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการรู้เท่าทันสื่อ จากสื่อหลากหลายประเภท
ที ่ม ีเพิ ่มมากขึ ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน โดย
สามารถจัดการเร ียนรู ้ได ้ต ั ้งแต่ว ัยเด็ก และ
สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังที่ สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2555, น. 65) ได้กล่าวถึง
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การรู้เท่าทันสื่อไว้ว่า ครูสามารถสอดแทรกความ
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รู้เท่าทันสื่อในทุกวิชา ไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา หรือวิชาอื่น ๆ ซึ่งจะ
ได้ผลดีกว่าแยกเป็นวิชาต่างหาก และครูทุกคน
จะเข้าใจว่าไม่ได้สอนวิชารู้เท่าทันสื่อ แต่เป็นการ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งหัวใจก็
ค ือ การฝ ึกให้น ักเร ียนรู ้จ ักสังเกต คิดแบบ
วิเคราะห์ และใช้วิจารณญาณ รู ้จักตั้ งคำถาม
เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับในแต่ละวันใช้สื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในหัวข้อใหม่ ๆ 
ให้นักเรียนเปรียบเทียบการนำเสนอ ของสื่อ
หลายประเภทที่เสนอเรื่องเดียวกัน นักเรียนได้
แสดงออกทางความคิดด้วยเหตุผลแสดงออกถึง
ความเข้าใจต่อโลก ถึงผลกระทบของสื ่อต่อ
ตนเองต่อผู้คนและชุมชน ซึ่งเป็นการฝึกให้ใชส้ื่อ
ทั้งทางบวกและศึกษาผลกระทบด้านลบ ซึ่งต้อง
ทำอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้นักเรียนสามารถคิด
ด้วยตนเองเป็นการสร้างให้นักเรียนเกิดความ
ภูมิใจและเป็นการส่งเสริมการใช้ชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตยที ่พลเม ืองมีส ่วนร ่วมคิดและ
แสดงออกด้วยเหตุผล ดังนั้นการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่
หน้าท่ีของวิชาใดวิชาหนึ่ง แต่เป็นทักษะความรู้ที่
จะต้องฝึกฝนให้เด็กได้หัดทำความรู้จักในการ
รับมือโดยการพิจารณาความน่าเชื ่อถือจากสื่อ
ต่าง ๆ  

จากที ่กล่าวมาข้างต้น ผู ้ว ิจ ัยพบเห็นว่า
เยาวชนจะยอมรับสื่อที ่นำเสนอโดยปราศจาก
การพ ิจ ารณาไตร ่ ตรองและอาจ เก ิ ดการ
เลียนแบบพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์จากสื่อ

ประเภทต่าง ๆ โดยขาดการยับยั้งชั่งใจประกอบ
กับสื่อมีการพัฒนาการนำเสนอเนื้อหาที่มีความ
ซับซ้อนและดึงดูดใจมากขึ้นซึ่งสามารถชักชวน
ผู้บริโภคสื่อให้เกิดความสนใจได้ง่ายขึ้น อาจจะ
ส่งผลทำให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมอันไม ่พึง
ประสงค ์ซ ึ ่ ง ในว ัยน ี ้ เป ็นว ัยท ี ่ กำล ั งสร ้าง 
อัตลักษณ์ทางสังคมก็จะสามารถเผชิญกับกระแส
ที ่ถูกดึงดูดจากสื่อประเภทต่าง ๆ ให้เกิดการ 
ใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยจากการชวนเชื่อหรือการโน้ม
น้าวใจ อาทิ โฆษณาเครื่องสำอางสำหรับวัยรุ่น 
ที่มีการโฆษณาเกินจริงพร้อมทั้งมีการดึงดูดใจ
เยาวชน อีกทั้งยังเป็นการแข่งขันทางการค้ากับ
กลุ ่มธุรกิจอื ่น โดยใช้กลยุทธ์ต ่าง ๆ ในการ
นำเสนอต ัวโฆษณาให ้ เป ็นท ี ่น ่ าสนใจและ
น่าเชื ่อถือแก่ผู ้บริโภคสื ่อ ข้อมูลดังกล่าวได้
ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของเด็กไทยจำนวนมากที่รู้ไม่
ท ันสื่ออาจจะส ่งผลทำลายต ่อส ุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และสุขภาวะทางสังคมอีกด้วย ครูจึง
จะต้องจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาการรู้เท่าทัน
สื่อ 

ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหา
เป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ สามารถ
พัฒนาการรู ้เท่าสื ่อได้ เนื ่องจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ให้ตามเป้าหมาย โดย
ครูอาจจัดปัญหาให้นักเรียนได้เผชิญสถานการณ์
ตัวอย่าง โดยให้นักเรียนร่วมกันฝึกกระบวนการ
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คิดวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็น
วิธีการที่สามารถทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ทำให้นักเรียนมี
ทางเล ือกในการเร ียนร ู ้ว ิธ ีการแก ้ป ัญหาที่
หลากหลาย และช่วยให้นักเรียนเกิดความรักใน
การแสวงหาความรู ้ เกิดทักษะกระบวนการ
เรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอย่างเป็นขั้นตอน 
รวมทั้งทักษะการคิดอีกด้วย (ทิศนา แขมมณี, 
2553, น. 137; สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558, น. 
87-88) อย่างไรก็ตามการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ
มีความจำเป็นที ่จะต้องพัฒนานักเรียนให้ได้
ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ และไตร่ตรองจากสื่อใน
หลายมุมมอง โดยผู้วิจัยเห็นว่าการนำการจัดการ
เ ร ี ย น ร ู ้ โ ด ย ใ ช ้ ว ิ ธ ี ค ิ ด แ บ บ ห ม วก  6 ใ บ 
(Six Thinking Hats) มาบูรณาการร่วมกันกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื ่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการคิดอย่างรอบด้าน การ
คิดที่หลากหลายแง่มุม จะสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
ในการนำไปสู่การรู้เท่าทันสื่อได้ ซึ่งการจัดการ
เร ียนร ู ้ โดยใช ้ว ิธ ีค ิดแบบหมวก 6 ใบ (Six 
Thinking Hats)  เป็นแนวคิดของ เอ็ดเวิร์ด เดอ 
โบโน (Edward De Bono)  เป ็นการจ ัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้รู้จักคิดอย่างรอบด้าน 
การค ิดท ี ่หลากหลายม ุมมอง ไม ่ย ึดต ิดกับ
ความคิดเพียงด้านเดียว กล่าวได้ว่าเมื่อนักเรียน
ได ้พบก ับสถานการณ ์หน ึ ่ ง ในน ั ้น  ก ็จะมี
ความสามารถคิดได้หลายมุมมองจะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ

เรียนรู้ในลักษณะนี้ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์
แล้วสรุปเป็นองค์ความรู ้ของตนเองเกิดเป็น
ประสบการณ์ จะสร้างทักษะการคิดให้นักเรียน
ค ิดอย ่างรอบด ้าน ค ิดเป ็นระบบ และเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2550, น. 1; สุคนธ์ สินธพานนท์ ,  
วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ และพรรณี สินธพา
นนท์, 2555, น. 173; ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558, 
น. 376) การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวจะสามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อให้แก่
นักเรียนได้ เนื ่องจากการรู ้เท่าทันสื่อเป็นการ
วิเคราะห์วิจารณ์สื่อซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด เพื ่อเป็นการป้องกันตัวเองจาก
ผลกระทบในด้านลบจากสื ่อได ้เป ็นอย่างดี  
(Potter, 2001, p. 6) โดยการฝึกฝนทักษะการ
วิเคราะห์วิจารณ์เพื่อหาเหตุผลในประเด็นต่าง ๆ 
ด้วยการตั้งคำถามที่หลากหลายแง่มุมเป็นการมี
ส่วนร่วมของนักเรียนในการเปิดโอกาสให้ซักถาม
อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียน 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ ้น ช่วยให้
น ัก เร ียนได ้ฝ ึกฝนการค ิดอย ่ า งรอบด ้ าน  
มีส ่วนร่วมในการตั ้งคำถาม และแสดงความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการนำเสนอของสื่อน้ัน ๆ ผ่าน
การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสื่อ
อย่างมีวิจารณญาณ จากการเผชิญสถานการณ์ 
ใน ร ู ป แบบท ี ่ ส ื ่ อ น ำ เ สนอ  จะต ้ อ ง ร ู ้ จั ก 
คิดในเชิงว ิเคราะห์ และสามารถสื ่อสารใน 
เชิงสร้างสรรค์ได้ โดยจะมีองค์ประกอบของ 
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การรู้เท่าทันสื่อ คือ  การเข้าถึง (access) การ
วิเคราะห์ (analyze) การประเมินค่า (evaluate)  
การสร้างสรรค์ (create) (พรทิพย์ เย็นจะบก, 
2552, น. 13-16; อุษา บิ้กกิ้นส์, 2555, น. 150-
151)  

ด้วยเหตุนี ้ ผู ้วิจัยจึงดำเนินการศึกษาการ
รู ้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2  
ในการจัดการเรียนรู ้สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 

 
14)วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื ่อเปรียบเทียบการรู ้เท่าทันสื่อของ
นักเรียนระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบ
หมวก 6 ใบ 
 2. เพื ่อเปรียบเทียบการรู ้เท่าทันสื่อของ
นักเรียนระหว่างหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
กับเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 60) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ มี
การรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ มี
การรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
(ร้อยละ 60) 

4)ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยนี้การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลอง  (Quasi – Experimental Research) 
ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ 
The One Group Pretest – Posttest Design 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 
ดังนี้  
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 2 โรงเรียนแก่งคอย จังหวัด
สระบุร ี ส ังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 ห้องเรียน 
รวม 600 คน และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 2 โรงเรียนแก่งคอย จังหวัด
สระบ ุร ี  ภาคเร ียนที ่  2 ป ีการศ ึกษา 2563  
มา 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน โดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่องจาก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่งคอย 
จ ังหวัดสระบุร ี ม ีการคละความสามารถใน 
การเรียนของนักเรียนในทุกห้องเรียน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาที่ใช้ในการ
วิจัย ผู้วิจัยใช้ตัวช้ีวัด ส 3.1 ม.2/4 ซึ่งเป็นเนื้อหา
ของสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โดยใช้
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เน ื ้อหาจากสาระแกนการเร ียนร ู ้แกนกลาง  
(สิทธิผู้บริโภค) 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
  3 . 1  ต ั ว แ ป ร ต ้ น  ( Independent 
Variables) ได ้แก ่ การจ ัดการเร ียนร ู ้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
  3 . 2  ต ั ว แ ป ร ต า ม  ( Dependent 
Variables)ได้แก่ การรู้เท่าทันสื่อ  
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ โดยชี้แจง
และสาธิตให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบถึง
ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ

วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกใช้
งานและปฏิบัติตนในการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 

2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ เป็นเวลา 1 คาบ และ
บันทึกคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง  

3. ดำเนินการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ซึ่งจะใช้เวลา
ในการจัดการเรียนรู้จำนวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 วัน วันละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที รวม
เวลาทดลองทั ้งหมด 12 คาบเรียน โดยแบ่ง
เนื ้อหาออกเป็นหน่วยการเร ียนรู ้ จำนวน 2 
หน่วย ปรากฏดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงหน่วยการเรยีนรู้

ลำดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหา จำนวนคาบ 

1 
ทันโลก ทันข่าวสาร 
ต้านทาน COVID-19 

สิทธิผู้บรโิภค โดยมเีนื้อหาย่อย ดังนี ้
- การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของผู้บริโภค 
- กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- การดำเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะ
ผู้บริโภค 
- แนวทางการปกป้องสิทธิผู้บริโภค 

6 

2 ล้วงลับโฆษณา 6 
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4 .  ทดสอบหล ั ง เ ร ี ยน (Posttest) กับ

นักเร ียนชั ้นม ัธยมศึกษาปีท ี ่  2 ที ่ เป ็นกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดการรู ้เท่าทันสื่อ เป็น

เวลา 1 คาบ และบันท ึกคะแนนของกลุ่ม

ตัวอย่าง  

5. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน จากนั ้นทำการสรุปและ

อภิปรายผลการวิจัยต่อไป 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห ์ ข ้ อ ม ู ล ใ ช ้ โ ป รแกรม

คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการประมวลผลเพื่อหา

ค่าสถิติ ดังนี้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต (Mean) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) t-test for dependent 

และ t-test for one group  

 

ผลการวิจัย 

1. ผลจากการศึกษาการรู ้เท่าทันสื่อทั ้งก่อน

เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที ่ 2 ที ่ได้รับการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหา

เป ็นฐานร ่วมก ับว ิ ธ ีค ิดแบบหมวก 6 ใบ  

ผลปรากฏดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อทั้งก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ                                                              (n=40)

การทดสอบ คะแนนเต็ม X̅ (S.D.) t Sig 

ก่อนเรียน 40 27.48 3.32 
5.708* 0.000 

หลังเรียน 40 30.55 2.57 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบหลังเรยีน
มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 30.55 และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.57 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มี
ค ่าเฉล ี ่ยเท่าก ับ 27.48 และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.32 จึงสรุปได้ว่า นักเรียนที่

ได้รับการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ มีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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2. ผลจากการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเปรียบเทียบหลังเรียนกับเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 60) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ  
ผลปรากฏดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ กับเกณฑ์ (ร้อยละ 60)  

(n=40)

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที ่ 3 พบว่า การทดสอบหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.55 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.57 และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 จึงสรุปได้
ว่า นักเรียนที ่ได้รับการจัดการเรียนรู ้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ มี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 
60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
สรปุและอภิปรายผล 

จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ
เก ี ่ยวก ับการร ู ้ เท ่าท ันส ื ่อของน ักเร ียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
ซึ่งผู้วิจัยขออภิปรายผล ดังนี้ 

จากผลการวิจ ัยที ่แสดงให้เห ็นว ่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธคีดิ
แบบหมวก 6 ใบ ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณ์ที ่ผู ้ว ิจัย
กำหนด (ร้อยละ 60) ที่เป็นดังนี้อาจเป็นเพราะ
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานที่มีด้วยกันทั้งหมด 6 ขั ้นตอน คือ 1) ขั้น
กำหนดปัญหา 2) ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา 
3) ขั้นดำเนินการศึกษาค้นคว้า 4) ขั้นสังเคราะห์
ความรู้ 5) ขั ้นสรุปและประเมินค่าคำตอบ 6) 
ขั้นนำเสนอและประเมินผลงาน เป็นขั้นตอนที่

การ

ทดสอบ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เกณฑ์  

(ร้อยละ 

60) 

X̅ (S.D.) t Sig 

หลังเรียน 40 24 30.55 2.57 72.431* 0.000 
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เอื้อต่อการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียน 
เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่ทำให้
นักเรียนได้รู ้จ ักสังเกต และกำหนดประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ที ่มาจากประสบการณ์จริงใน
ชีว ิตประจำวันไม่ว ่าจะเป็นการเลือกรับสื่อ
ประเภทต่าง ๆ เช่น ข ่าว โฆษณา เป็นต้น 
จากนั้นนักเรียนจะสามารถยกตัวอย่างปัญหาที่
น่าสนใจ และกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้
หร ือค ้นคว ้ าหาข ้อสร ุปและคำตอบ จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ ่งการศึกษาจากประเด็น
ปัญหานักเร ียนต้องอาศัยการคิดว ิเคราะห์ 
ประเมินค่าความถูกต้อง และน่าเชื ่อถือของ
ข้อมูลที่หาได้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาตอบ
คำถามนำไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้จาก
การศึกษาในประเด็นปัญหาที่กำหนดขึ้น ดังที่ 
Barrow and Tamblyn (1980 , p. 18) และ 
ทิศนา แขมณี (2553, น. 137) อธิบายว่าการ
จัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการ
ฝึกฝนให้นักเรียนเกิดความรักในการแสวงหา
ความรู้ จากการเผชิญปัญหาที่มุ่งเน้นให้นักเรยีน
ฝึกการคิดวิเคราะห์จากการตั้งข้อสงสัยเพื่อหา
คำตอบและสร้างความเข้าใจในตัวปัญหาที่พบ
นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ของตนเองที่ได้จาก
การศึกษาประเด็นปัญหานั้น ๆ นอกจากน้ี กนก 
จันทรา และวลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2557, 
น. 50) ได้ชี้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สั งคม
ศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและความรับผิดชอบต่อสังคม

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 5 กล่าวว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู ้จากประสบการณ์
ตรงในชีวิตของนักเรียน กระตุ ้นให้นักเรียน
อยากเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ เช่น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งตา่ง 
ๆ ที่มีความน่าเช่ือถือและถูกต้อง มาให้นักเรียน
ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของ
ป ัญหานำไปส ู ่ การ เสนอทางออกในการ
แก้ปัญหา  

นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานยังได้นำวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
มาบูรณาการในข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานก็ยิ่งสามารถเพิ่มพูนและฝึกฝน
ทักษะการคิดของนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความคิด
รอบด้าน คิดแบบไตร่ตรอง คิดหลากหลาย
มุมมอง ไม่ยึดติดกับความคิดเพียงมุมมองเดียว 
อย่างมีวิจารณญาณ โดยการใช้วิธีคิดแบบหมวก 
6 ใบ ที ่ม ีหมวกทั ้ง 6 สี หมวกแต่ละสีจะมี
ลักษณะกรอบคิดในการตั ้งคำถามและแสดง
ความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปซึ ่งสามารถ
ฝึกฝนให้นักเรียนมองเห็นปัญหา วิเคราะห์สื่อได้
ลุ่มลึกหลากหลายมุม และสามารถประเมินค่า
สื่อได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญ สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2550, น. 1) สุคนธ์ สินธพา
นนท์, วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ และพรรณี สินธ
พานนท์ (2555, น. 173) และ ชัยวัฒน์ สุทธิ
ร ัตน์ (2558, น. 376) อธิบายว่า วิธีคิดแบบ
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หมวก 6 ใบ เป็นวิธีคิดที่มุ่งพัฒนาการคิดของ
นักเร ียนให้เป ็นระบบ กระตุ ้นให ้น ักเร ียน
สามารถคิด และตั ้งคำถามเพื ่อหาคำตอบได้
หลากหลายมุมมองแล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ของ
ตนเองเกิดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีคิด
แบบหมวก 6 ใบ สามารถพัฒนาทักษะการคิด 
อารมณ์ และความรู้สึกของนักเรียนได้โดยครู
เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเปิดโอกาสให้
นักเร ียนได้แสดงออกในการตั ้งคำถามและ
ฝึกฝนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ดังที่ นภัสวรรณ 
จงสอน (2556 , น. 86) เสนอว่าการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การค ิดว ิ เคราะห ์ หน ่วยเศรษฐศาสตร ์ ใน
ชีวิตประจำวัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการคิดแบบหมวก 
6 ใบ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ 
โดยนักเรียนสามารถคิดได้ทีละด้านตามกรอบ
คิดของหมวกแต่ละสีช่วยไม่ให้สับสน สามารถ
เปลี่ยนแบบคิดได้ง่ายโดยใช้สีของหมวกแทน
การคิดที่แตกต่างกัน จึงทำให้นักเรียนแต่ละคน
มีโอกาสตั้งคำถาม และแสดงความคิดเห็นได้
อย ่างอิสระ ได ้ฝ ึกค ิดอย่างเป ็นระบบและ
หลากหลาย  

ฉะนั้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ จึงสามารถ
พ ัฒนาการร ู ้ เท ่ าท ันส ื ่ อของน ัก เร ียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 2 ได้ เนื ่องจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบ

หมวก 6 ใบ เป็นการฝึกฝนความคิดของนักเรยีน
จากการกำหนดประเด็นปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับ
การบริโภคสื่อประเภทต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
โดยวิธ ีค ิดแบบหมวก 6 ใบ ก็ม ีส ่วนช่วยให้
นักเรียนเกิดการคิดอย่างหลากหลายแง่มุม คิด
ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ เพื ่อวิเคราะห์
จุดประสงค์ที่แท้จริงในการนำเสนอและความ
น่าเชื่อถือของสื่อต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้บรโิภค 
ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อนั้นต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์
ส ื ่อ ทำความเข้าใจสื ่อ ประเมินค่าสื ่อ และ
สร้างสรรค์สื่อ โดยการแสดงออกทางความคิด
ของตนเองอย่างสร้างสรรค์เพื ่อไม่ให้ตกเป็น
เหยื่อของสื่อ ดังที่ พรทิพย์ เย็นจะบก (2546, 
น. 118) สำน ักงานคณะกรรมการก ิจการ
กระจายเส ียงก ิจการโทรทัศน ์และก ิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2555, น. 58) และ อุษา 
บิ้กก้ินส์ (2555, น. 151) พบว่า การรู้เท่าทันสื่อ 
เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ความคิด วิจารณญาณในการ
ไตร่ตรองเลือกรับสื ่อที ่เป็นประโยชน์และมี
หลากหลายประเภทในสังคม ซึ่งต้องอาศัยการ
วิเคราะห์สื่อ รวมทั้งตั ้งคำถามต่อจุดประสงค์
ของสื่อในการนำเสนอเพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ
และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง อีกทั ้งสามารถ
สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ในฐานะผู้บริโภคสื่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1.ครูควรปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจ
กับนักเรียนในขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ โดยทำ
การแนะนำให้นักเรียนฝึกฝนการใช้ขั้นตอนและ
วิธีคิดดังกล่าวจนเกิดความเคยชินเพื ่อไม่ให้
สับสนในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2.การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ครูผู ้สอนควร
กำหนดลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กันทุกขั้นตอน โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกคดิและ
แสดงความคิดเห็นผ่านมุมมองต่าง ๆ จากการ
ใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ในการคิดจากประเดน็
ปัญหาที่นักเรียนกำหนดขึ้น และครูต้องคอย
เป็นผู้สร้างบรรยากาศและอำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป ็นฐานร ่วมก ับว ิ ธ ีค ิดแบบหมวก 6 ใบ  
ไปพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่อ ผ่านการนำไปใช้ใน
สาระอื่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องจากเนื้อหาสาระใน
วิชาส ังคมศึกษานั ้น ม ีล ักษณะเนื ้อหาเป็น 
สหวิทยาการ ซึ่งครูสามารถบูรณาการเข้ามาใช้
ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของนักเรียนได้ 

 

2.ควรนำการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป ็นฐานร ่วมก ับว ิ ธ ีค ิดแบบหมวก 6 ใบ  
ไปพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อในนักเรียนระดับชั้นที่
สูงขึ้น  
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บทคัดย่อ 
อัตลักษณ์ของชุมชนสามแพร่งและชุมชนบางลำพูกับการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้เกิดการท่องเที่ยว เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรื้อฟ้ืนและ
พัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยว “พระนครโมเดล” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภ าพ  
มีวัตถุประสงค์ศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนสามแพร่งและชุมชนบางลำพูกับการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างประชากรผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์  
การทดลองสร้างสรรค์การแสดงและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
นำเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 

พบว่า อัตลักษณ์ของชุมชนสามแพร่งและชุมชนบางลำพูสอดคล้องกับการพัฒนาตามแนว
พระราชดำริ บ-ว-ร (บ้าน วัด วัง) เป็นชุมชนที่ให้ความสำคัญกับวิถีชีวิต ทุนทางวัฒนธรรม รากเหง้า 
และอัตลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน ประกอบกับเป็นชุมชนที่มีความสำคัญ มีวิวัฒนาการจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันทั้งในมิติทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ชุมชนสามแพร่งนำเอากิจการทางศิลปะ
มาเป็นเครื่องมือในการรื้อฟื้นและพัฒนาชุมชน และได้รับความนิยมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานับ 10 ปี 
กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้วิถีชุมชนดั้งเดิม ปลุกลมหายใจของย่านการค้า
เก่ายุคกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาให้กลับมามีชีวิตชีวา ส่งเสริมให้ชุมชนสามแพร่งเป็นที่รู ้จักและเป็น  
แลนด์มาร์คหนึ ่งในรายการท่องเที ่ยวเมืองหลวงย่านชุมชนเก่าแก่ของเมืองไทย สอดคล้องกับ  
การสร้างสรรค์การแสดงนาฏดนตรีสู ่ “บางลำพูยอดรัก” ที่ถูกนำมาสร้างสรรค์ไหม่เพื ่อสื ่อสารถึง  
อัตลักษณ์ของชุมชนบางลำพูไปสู ่ผ ู ้ เยี ่ยมชม การแสดงชุดนี ้แฝงไปด้วยจารีตของการแสดงลิเก  
ที่ผสมผสานลักษณะการขับร้องแบบจารีตและการแร็พแบบตะวันตก ชี้นำให้เกิดการตระหนักรู้คุณค่า
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ทางศิลปะการแสดงท่ีหาค่าไม่ได้ผ่านศิลปะการแสดง เปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่การเป็น
ที่รู้จักท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
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Sam Prange and Bang Lamphu Identity and the Using 

for Tourism Value added 
Mananshaya Phetruchee1, Phakamas Jirajarupat2, Cheerawat Wanta3 

Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University1,2,3 

E-mail mananshaya.ph@ssru.ac.th1, phakamas.ji@ssru.ac.th2, cheerawat.wa@ssru.ac.th3 

14) 

ABSTRACT 

 The purposes of this qualitative research were (1) to study the identity 

communities of Sam Prange and Bang Lamphu communities, (2) to utilize the identity 

for added value to tourism. The author synthesized knowledge from texts, academic 

documents, practicing, observations, expert interviews, and reviewing previous research. 

           The results showed that the identity of the Sam Prange and Bang Lamphu 

communities is in sequence with the royal initiatives of Baworn (Ban Wat Wang). The Sam 

Prange Community and the Bang Lamphu Community value the way of life, cultural 

capital, the ancestral and traditional identity of the community. Sam Prange and Bang 

Lamphu have evolved from the past to the present in physical, economic, social, and 

cultural dimensions. Sam Prange uses art activities as a tool for rejuvenation and the 

development of the community. It has been popular for ten years. The success helped 

Sam Prange become a creative area and promote tourism under traditional community 

ways. It is a landmark in ancient capital city community tour. Similar to the musical folk 

drama “Bang Lamphu Yod Rak.” The performance shows that Likay can adapt to 

communicate according to the purpose. “Bang Lamphu Yod Rak” consists of a traditional 

Likay performance. The combination of traditional singing and western rapping is exciting. 

This performance guides the realization of priceless artistic values through the performing 
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arts. The identity communities of Sam Prange and Bang Lamphu communities like a 

magnet that attracts tourists, it being well known both to Thais and foreigners. 

 

Keywords: Sam Prange Community, Bang Lamphu Community, arts festival, the creation 

of musical folk drama, community identity, Bangkok 
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บทนำ 

 ชุมชนสามแพร่งและบางลำพู ตั ้งอยู ่บน

พื้นที่อันโดดเด่นภายในเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่ง

เป็นที ่ร ู ้จ ักอย่างกว้างขวางของชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ สามแพร่งเป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่ม

พื้นที่บริเวณแพร่งนรา แพร่งภูธร และแพร่ง

สรรพศาสตร์ โดยตั้งช่ือตามพระบรมวงศานุวงศ์

ที ่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมตั ้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 

เป็นย่านที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นหนึ่งใน

ชุมชนที่ตั้งอยู่บนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ อนึ ่งชุมชนสามแพร่ง 

ตั ้งอยู ่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอกที่ถูก

จัดเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อนุรักษ์ตามโครงการ

แผนแม ่บทการอน ุ ร ั กษ ์ และพ ัฒนากรุ ง

รัตนโกสินทร์ มีถนนตัดผ่านหลายสาย ผู้คนที่

อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพ

ค้าขายภายใต้ตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีส (Sino-

Portugyese)  

 แต่ในระยะหลังผู้คนในชุมชนต้องประสบ

กับปัญหาการพัฒนาเกิดปัญหาความไม่มั่นคงใน

เรื ่องที่อยู ่อาศัย อันเป็นผลมาจากการเข้ามา

พัฒนาชุมชนของรัฐหลายครั้งด้วยกัน ทำให้คน

ในชุมชนเกิดความกังวลต่อพื้นที่ที่อยู่อาศัยและ

อาชีพของตน ความกังวลดังกล่าวนำมาสู่การหา

วิธ ีการร ับม ือและจัดการปัญหาด้านพ ื ้นที่

ระหว่างชุมชนกับภาครัฐ โดยคนในชุมชนได้

รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มประชาคมคลองคูเมืองเดิม

สามแพร่ง และคณะกรรมการชุมชนแพร่งภูธร

ตามลำดับ กลุ่มคนทั้งสองกลุ่มมีวัตถุประสงค์

ร่วมกันในการที่จะฟื้นฟูย่านวัฒนธรรม เมืองเก่า

และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม โบราณสถานของ

พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังเป็นการสืบ

ทอดวิถีชีวิตของผู้คนดั้งเดิมที่สะท้อนอัตลักษณ์

ของชุมชนไม่ให้สูญหายไปพร้อมกับภาวะสังคม

ที่เติบโตและความเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การ

เข้ามาจัดการปัญหาด้านพื้นที่ของคนทั้งสอง

กลุ่ม ยังเป็นการผลักดันส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์

ทางด้านเศรษฐกิจของคนในชุมชนด้วย โดยการ

ทำให้พื ้นที่ในชุมชนกลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่

เกิดขึ้นโดยพลังของคนในชุมชนเอง นับตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2547 ได้เริ่มนำเอากิจกรรมทางศิลปะมา

เป็นเครื่องมือในการรื้อฟื้นและพัฒนาชุมชนใน

ชุมชนแพร่งภูธร ต่อมามีการขยับขยายพื้นที่การ

จัดกิจกรรมจนครอบคลุมพื้นที่ในชุมชนทั้งสาม

แพร่งและมีการดำเนินการตั้งชื่อโครงการใหม่ 

เป ็น เทศกาลศ ิลปะช ุมชนสามแพร ่งในปี   

พ.ศ. 2556  
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 ชุมชนบางลำพูเป็นอีกชุมชนหนึ่งในบริเวณ

เกาะร ัตนโกสินทร ์ท ี ่ม ีล ักษณะอันโดดเด่น  

มีความหลากหลายของผู้คนในพื้นที่ท้ังคนไทยที่

อาศัยอยู่ในชุมชนดั้งเดิมรวมถึงนักท่องเที่ยวท้ัง

ชาวไทยและชาวต่างชาติ ชุมชนบางลำพูเป็น

ชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย

ในแง่ของการใช้ชีวิต กลายเป็นชุมชนที่มีสังคม

ในแบบฉบับของบางลำพู มีความเฉพาะตัวใน

การใช ้ช ีว ิตซ ึ ่ งเก ิดจากการผสมผสานทาง

วัฒนธรรม (Acculturation) กระบวนการนี้

เก ิดข ึ ้นอย ่างค ่อยเป ็นค ่อยไป การร ับเอา

วัฒนธรรมทั้งตามกระแสและนอกกระแสสังคม

ในยุคสมัยหนึ่ง ๆ ผสมผสานกันจนยากเกินกว่า

จะแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ ( วิธีการ

ปะทะแบบว ัฒนธร รมล ู กผสม  Cultural 

Hybridization) (อับด ุชชะก ูร ์  บ ิน  ชาฟิอ ีย์  

ดินอะ, 2551) ผลลัพธ์ที่ตามมาคือความเจริญ

ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะวัฒนธรรมพันทางใน

ช ุมชนบางลำพ ูน ี ้  เก ิดจากการใช ้ช ีว ิตที่

แลกเปลี่ยนสื่อสารกันด้วยวิธีที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย

และการแบ่งปัน ความมีน้ำใจต่อกันทั้งระหว่าง

คนพื ้นที ่และคนต่างถิ ่น (Auntielucyblog, 

2016) 

 อย่างไรก็ตาม หากกล่าวถึงต้นทุนทาง

วัฒนธรรมที่สูงลิบลิ่วของชาวสามแพร่งและชาว

บางลำพู ที่นับวันจะขาดการอนุรักษ์และพัฒนา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ตั้งของชุมชนที่เป็น

จุดยุทธศาสตร์สำคัญ ความย้อนแย้งของมูลค่า

ทางวัฒนธรรมกับความยากจนของชาวสาม

แพร่งและบางลำพู ทำให้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ใน

การศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนสามแพร่งและ

ชุมชนบางลำพูกับการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือใน

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดการท่องเที่ยว พัฒนา

และฟื้นฟูย่านวัฒนธรรม เพื่อชี ้นำให้เกิดการ

ตระหนักรู ้คุณค่าทางศิลปะการแสดงที่หาค่า

ไม ่ ได ้ ให ้กลายเป ็นต ้นท ุนทางว ัฒนธรรม 

ขณะเด ียวกันย ังเป ็นการสน ับสน ุนให้เป็น

แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นที่รู ้จักทั้งชาว

ไทยและชาวต่างประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนสามแพร่งและ

ชุมชนบางลำพูกับการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือใน

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดการท่องเที่ยว    

     

 

 

75 



 

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

ระเบียบวิธวีิจัย 

 บทความวิจ ัยอัตลักษณ์ของชุมชนสาม

แพร่งและชุมชนบางลำพูกับการใช้ศิลปะเป็น

เครื ่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ ่มให้เกิดการ

ท่องเที่ยว เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจัยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการรื้อฟื้นและพัฒนาอัต

ลักษณ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “พระ

นครโมเดล” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้

ข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือ

ที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 

การศึกษาจากเอกสาร ตำรา หนังสือ งานวิจัย

ต่าง ๆ สูจิบัตรการแสดง แบบสัมภาษณ์ แบบ

สังเกตการณ์ การทดลองสร้างสรรค์การแสดง

และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

โดยการวิเคราะห์เนื้อหา นำเสนอข้อมูลด้วยการ

พรรณนาเชิงวิเคราะห์ ซึ่งสามารถอธิบายวิธีการ

ดำเนินการวิจัยได้ดังนี้ 

 

ผู้ให้ข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้วิธีการเจาะจง โดยคัดเลือกจาก

ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู ้เชี ่ยวชาญด้าน

การแสดงล ิ เกท ี ่ม ีประสบการณ ์ด ้านการ

สร้างสรรค์นาฏศิลป์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ผู้นำใน

การจัดกิจกรรมเทศกาลศิลปะและชุมชนสาม

แพร่ง ศิลปินที่เคยร่วมทำกิจกรรมในเทศกาล

ศิลปะและชุมชนสามแพร่ง นักวิชาการด้าน

ศิลปกรรมศาสตร์ และนักท่องเที่ยว แล้วเลือก

ผู้ประพันธ์และนักแสดงที่มีความรู้ความสามารถ 

ม ีความพร ้อมท ี ่จะส ื ่ อสารการแสดงตาม

แนวความคิดของผู้วิจัยสู่ชุมชน 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย

แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน การสนทนากลุ่ม 

และการระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content 

Analysis) นำเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิง

วิเคราะห์ (Description Analysis) และรูปแบบ

การแสดงต่อสาธารณชน (Performance)  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผ ู ้ว ิจ ัยดำเน ินการเก ็บรวบรวมข ้อมูล  

มีรายละเอียดคือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัย

ลงพื ้นที ่เพื ่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้

เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบ

ประ เม ิน  การสนทนากล ุ ่ ม  การทดลอง

ปฏิบัติการแสดง การศึกษาหนังสือ เอกสารทาง
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วิชาการ ตำรา วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข ้อม ูลเช ิงค ุณภาพ ว ิ เคราะห์โดยการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พรรณนา

และบรรยายความ 

 

ผลการวิจัย 

มีนักวิชาการด้านการสื่อสาร ได้อธิบายถึง

ความหมายของอ ัตล ักษณ์ช ุมชน ไว ้ด ังนี้  

กาญจนา แก้วเทพ (2549) ให ้ความหมาย

ของอัตลักษณ์ชุมชน คือ อำนาจที่เราจะนิยาม

ตัวตนได้ว่า เราเป็นใคร เหมือนหรือต่างจากคน

อื่นอย่างไร และตัวตนของเราจะดำรงพื้นที่อยู่

ในสังคมใหญ่ได้อย่างไร ในขณะที่ ไพโรจน์ วิไล

นุช (2557) ได้ให้ความหมายอัตลักษณ์ของ

องค์กร ว่าหมายถึง ลักษณะเฉพาะที่ทำให้มี

ความแตกต่างจากสิ่งอื ่น เอกลักษณ์ซึ ่งทำให้

ผู ้อื ่นจดจำได้เป็นลักษณะเฉพาะ ตัวตน หรือ

คุณลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนองค์กรอื่น วรว

รรณ องค์ครุฑรักษา (2561) ใช้คำว่าเอกลักษณ์ 

แทนคำว่า อัตลักษณ์ โดยกล่าวว่า วิธีที่บริษัท

ม ุ ่ งแสดงต ัวของบร ิษ ัทต ่อสาธารณชนคือ

เอกลักษณ์ โดยภาพลักษณ์เป็นวิธีที่สาธารณชน

ร ับร ู ้ ต ่ อต ั วบร ิษ ัท และบร ิษ ัทออกแบบ

เอกลักษณ์ขององค์กรเพื ่อสร ้างร ูปร ่างให้

ภาพลักษณ์แก่องค์กร และ เมธาวี จำเนียร 

(2562) ให้ความหมายคำว่า อัตลักษณ์ หมายถึง 

การบ่งบอกตัวตน ความพิเศษ ความเป็นหนึ่ง

เดียวที่มีความแตกต่างจากคนอื่น กลุ่มอื่น ใน

ที่นี้คือชุมชน อัตลักษณ์ของชุมชนก็คือ ความ

เป็นลักษณะเฉพาะของชุมชน ทั้งทางรูปธรรม

และนามธรรม ทั้งนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า อัตลักษณ์

ชุมชน หมายถึง เอกลักษณ์หรือคุณลักษณะ

ความเป็นตัวตนท่ีทำให้สามารถจำแนกแยกแยะ

และจดจำชุมชนได้ อาจด้วยเพราะความเป็น

ตัวตน ความพิเศษหรือลักษณะเฉพาะที่แตกตา่ง

จากชุมชนอื่น สะท้อนให้เห็นผ่านภาพจำหรือ

ภาพลักษณ์ที่บุคคลมีต่อชุมชนนั้น ๆ  

ประว ัต ิศาสตร ์ของช ุมชนสามแพร่ ง  

อันได้แก่ แพร่งสรรพศาสตร์ แพร่งนรา และ

แพร่งภูธร เริ่มขึ้นตั้งแต่การขุดคลองคูเมืองเดิม

ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช คลองคูเมือง

ใ ห ม ่  แ ล ะ ค ล อ ง ห ล า ย ส า ย ใ น ร ั ช ส มั ย

พระบาทสมเด ็จพระพุทธยอดฟ้าจ ุฬาโลก

มหาราช ทําให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นเส้นทาง

คมนาคมที่สําคัญในสมัยนั้น โดยเฉพาะบริเวณ
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สองปากคลองคูเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยวังเจ้านาย 

บ้านเรือนเสนาบดี ข้าราชการและประชาชน

ทั่วไป  

ชาติพันธุ์กลุ่มแรก ๆ ที่เข้ามาอาศัยบริเวณ

สามแพร่งเป็นพวกแขก (เอวลีนา พงศ์นภา โค

เฮน, 2559, น.50) ต่อมาจึงมีเจ้านายมาสร้างวัง

เพื ่อเป็นที่อยู ่อาศัย โดยเริ ่มจากวังริมสะพาน

ช้างโรงสี ซึ ่งวังนี ้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ วังริม

สะพานช้างโรงสี วังเหนือ และวังริมสะพานชา้ง

โรงสี วังใต้ วังริมสะพานช้างโรงสี วังเหนือ หรือ

บริเวณพี้นที่แพร่งภูธร เดิมเป็นวังของกรมหมื่น

สน ิทนเรนทร หล ังจากน ั ้นในร ัชสม ัยของ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงตก

ทอดมายังกรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา และเมื่อ

กรมหลวงสรรพศ ิลป ์ปร ีชาส ิ ้ นพระชนม์  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงซื้อ

วังพระราชทานให้เป็นวังของพระราชโอรส คือ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นภูธเรศธํารงศักดิ์ 

ส่วนวังริมสะพานช้างโรงสีวังใต้ หรือบริเวณ

พื้นที่แพร่งนรา เดิมเป็นวังของพระองค์เจ้าเนียม

มาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หัว วังนี้ได้กลายเป็นวังที่ประทับของ

พระองค์เจ้าสว่าง พระองค์เจ้าอุทัย พระองค์เจ้า

แฉ่ง พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ

พลเสพ เมื่อพระองค์เจ้าสว่างสิ้นพระชนม์ในรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หวัก็ไม่

ปรากฏหลักฐานว่าเป็นวังของเจ้านายพระองค์

ใด จนกระทั่งมาปรากฏว่าบริเวณแพร่งนราใน

ปัจจุบัน เคยเป็นวังที่ประทับของพระเจ้าบรม

วงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หรือพระ

นามเดิมว่า พระองค์เจ้าวรวรรณากร ต้นราช

สกุลวรวรรณ (นิชกานต์ เตมียศิลปิน, 2559, น.

25) 

 ในขณะเด ียวก ันแพร ่งสรรพศาสตร ์ก็

กลายเป็นที่อยู ่อาศัยของช่างทําทองในสังกัด

ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศาสตร ์

ศุภกิจเพราะเจ้านายของตนสร้างวังที่ประทับอยู่  

ณ บริเวณนี้ มีตรอกขนาดเล็กท่ีใช้เชื่อมทั้งแพร่ง

นราและแพร่งสรรพศาสตร์เข้าด้วยกัน เรียกว่า

ตรอกช่างทอง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง

สรรพศาสตร ์ศ ุภก ิจ หร ือพระนามเด ิมคือ 

พระองค์เจ้าแถมถวัลยวงศ์ พระราชโอรสใน

พระบาทสมเด ็จพระจอมเกล ้า เจ ้าอย ู ่หัว  

ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาสังวาล พระองค์ทรง

มีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศในด้านการช่าง โดย

ร ับราชการเป็นเจ ้ากรมช่างมหาดเล็กหรือ

ช่างทองหลวงในสมัยพระบาทสมเด ็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

78 



 

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

 นอกจากข้าราชบริพารที่พากันตามเสด็จ

เจ้านายมาพักอาศัยยู่บริเวณนี้ สามแพร่งยังเป็น

แหล่งกำเนิดนาฏกรรมรูปแบบใหม่ที ่พระเจ้า

บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์  

นำรูปแบบการแสดงโอเปร่ามาดัดแปลง เรียก

กันว่าละครร้อง โดยแสดงที่โรงละครปรีดาลัย 

ในบริเวณวังวรวรรณ นับว่าเป็นโรงละครที่มี

ความทันสมัยมากในยุคนั ้น ละครร ้องที ่มี

ช่ือเสียงมาจนถึงทุกวันน้ีได้แก่เรื่อง สาวเครือฟ้า 

ตุ๊กตายอดรัก เป็นต้น 

 กาลเวลาผ่านไป เมื่อเจ้านายสิ้นพระชนม์

ลง ทายาทได้ขายพื้นที่วังให้แก่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณแพร่งภูธร

และแพร่งนราจึงตกเป็นทรัพย์สินของกรมพระ

คล ั ง ข ้ า งท ี ่  ห ร ื อ ส ํ าน ั กทร ั พย ์ ส ิ นส ่ วน

พระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน ส่วนพื้นที่บริเวณ

แพร่งสรรพศาสตร์ ครั้นเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมหลวงสรรพศาสตร ์ศุภกิจส ิ ้นพระชนม์ 

ทายาทขายวังต่อไปยังเอกชน ต่อมาวังถูกรื้อ

หลงเหลือไว้แต่เพียงซุ้มประตูทางเข้าวัง ดังภาพ

ที่ 1. มีการตัดถนนแพร่งสรรพศาสตร์ มีการ

สร ้างต ึกและห ้องแถวตลอดสองข ้างทาง 

(ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, 2556, น.73)  

ภาพที่ 1 ซุ้มประตูวังเก่าที่แพร่งสรรพศาสตร์

ทีม่า: MGR Online (2016) 

 การเปลี่ยนแปลงจากสถานที่ประทับของ

เจ้านาย กลายเป็นถนนที่ตัดผ่านชุมชน และการ

โปรดเกล้าให้สร้างอาคารตึกแถวที่ได้แบบอย่าง

มาจากตึกแถวในประเทศสิงคโปร์ ร ูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ทำให้แพร่ง

ภ ูธร และแพร่งนรา กลายเป็นย ่านการค้า 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณสามแพร่งได้

กลายเป็นหลุมหลบภัย หลังสงครามชาวแขก

ย้ายไปอยู ่ที ่อื ่น สามแพร่งจึงถูกแทนที ่ด ้วย

ประชาชนชาวจีนและชาวไทยที่เข้ามาอยู่อาศัย

และประกอบอาชีพค้าขาย ประกอบกับการ

คมนาคมที่มีความสะดวกสบาย มีการโดยสาร

ด้วยยานพาหนะชนิดต่าง ๆ เช่น รถม้า รถราง 

รถเจ๊ก รถจักรยาน รถยนต์ เป็นต้น ชุมชนแห่ง

นี ้จ ึงกลายเป็นย่านค้าขายสินค้านําเข้าจาก

ต่างประเทศแห่งแรกของพระนคร เป็นย่านที่
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หรูหราและสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ  

มีร้านรวงทั้งของคนไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะ

อย่างยิ ่งการย้ายกระทรวงต่าง ๆ ออกมาจาก

พระบรมมหาราชวัง ทำให้สามแพร่งเป็นแหล่ง

จับจ่ายใช้สอยของข้าราชการกระทรวงกลาโหม 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กรม

ท ี ่ ด ิ น  กรมแผนท ี ่ ทหาร  กระทรวงการ

ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หลากหลาย

อาชีพเกิดขึ ้นใหม่ในสามแพร่งล้วนแล้วแต่

ตอบสนองกล ุ ่ มข ้าราชการเป ็นหล ักและ

กลายเป็นย ่านที่ข ึ ้นชื ่อเร ื ่องอาหารรสเลิศ  

เป็นที ่ตั ้งของโรงพิมพ์และสํานักพิมพ์หลาย

สํานัก โรงละครปรีดาลัยก็ได้กลายมาเป็น

โรงเรียนตะละภัฎศึกษาและกลายเป็นสํานัก

ทนายความ ดังภาพที่ 2 มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ 

ศาลเจ้าพ่อเสือและวัดมหรรณพารามเป็นที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจของผู้คนในชุมชน (นิชกานต์ เตมีย

ศิลปิน, 2559, น.27)  

 

 

 

 

 เ ก ิ ด ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล งข ึ ้ น อ ี ก ค รั้ ง  

เมื่อสภากาชาดไทยขอคืนพื้นที่ด้านหลังสุขุมาล

อนามัย ทำให้ร้านอาหารทั้งหมดทางด้านหลัง

จะต้องปิดกิจการลงและการย้ายหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ ออกไปศูนย์ราชการบริเวณ

ช้ันนอกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามแพร่ง

จึงเงียบเหงาเพราะวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปครั้ง

ย ิ ่งใหญ่ บทบาทจากการขายอาหารให้แก่

ข้าราชการกลายเป็นการขายให้กับนักท่องเที่ยว

แทน ซึ่งมีจำนวนน้อยทำให้ชุมชนขาดรายได้ 

เงียบเหงาและซบเซา สามแพร่งกลายเป็นแหล่ง

เสื ่อมโทรม มีกลุ ่มผู ้อพยพเข้ามาในพื ้นที ่ซึ่ง

สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ ่ม คือ กลุ ่มลูกจ้าง 

คนงานร้านค้า กลุ่มคนที่เข้ามาขายบริการทาง

เพศ และกลุ ่มคนเร่ร ่อนที ่เข้ามาอาศัยพื ้นที่

สาธารณะ ซึ่งพบอยู่มากบริเวณลานคนเมือง ริม

คลองหลอด สนามหลวง และตลอดถนนราช

ดําเนินกลาง ประกอบกับเหตุการณ์เพลิงไหม้

ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2501 และ พ.ศ. 2510 ที่ทําให้

ย่านสามแพร่งเสื่อมโทรมลง บ้านเรือนในแพร่ง

นราและแพร่งสรรพศาสตร์ได้รับความเสียหาย

เป็นอย่างมาก บ้านบริเวณแพร่งสรรพศาสตร์ไม่

หลงเหลือเค้าโครงเดิม และได้กลายเป็นอาคาร

พาณิชย์ที ่แบ่งห้องให้เช่า บางส่วนกลายเป็น

ภาพที่ 2 “โรงเรียนตะละภัฏศึกษา”  

ในซอยแพร่งนรา   

ที่มา: MGR Online (2016) 
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แหล่งเสื่อมโทรมแออัด ทําให้ชุมชนต้องเผชิญ

ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม (นิชกานต์ 

เตมียศิลปิน, 2559, น.28)  

ภาพที่ 3 สุขุมาลอนามัย ในซอยแพร่งภูธร 

ที่มา: MGR Online (2016) 

 ชุมชนสามแพร่งต้องพบปัญหาความไม่

มั ่นคงของที่อยู ่อาศัย การเข้ามาพัฒนาพื้นที่

ชุมชนของสํานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ด ้วยวิธ ีการต่าง ๆ นับตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2520 

โครงการแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา

กรุงรัตนโกสินทร์ และโครงการแผนแม่บทและ

พัฒนาพื้นที่ถนนราชดําเนินและพื้นที่บริเวณ

ต่อเนื่อง กระแสการขอคืนพื้นที่ การสร้างผิว

ถนนจราจร การรื้อถอนตึกแถว การเช่าตึกแถว

ในชุมชนเพื่อทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 

ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นเหตุให้คนในชุมชนสามแพร่ง

ไม่วางใจต่อสถานการณ์ขอคืนพื้นที่จากสํานัก

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดังที่มีตัวอย่าง 

การขอคืนพื้นที่ชุมชนดังเดิม คือ ชุมชนป้อม

มหากาฬ (เอวลีนา พงศ์นภา โคเฮน , 2559,  

น.87) 

 ชาวสามแพร่งมิได้นิ ่งนอนใจกับปัญหา

เหล่านี้ ในทางกลับกัน ชุมชนสามแพร่งมีความ

พยายามในการปรับตัว มีการจัดตั้งชุมชน จัด

ก ิ จ ก ร ร ม ป ร ะ จ ำ ป ี เ พ ื ่ อ เ ย า ว ช น แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์นักท่องเที ่ยวมาร่วมกิจกรรม  

มีการประชาสัมพันธ์ทางรายการโทรทัศน์และ

สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมไปถึงการ

จ ัดเทศกาลศ ิลปะชุมชนสามแพร ่ง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

พัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมถึงส่งเสริมให้

คนรุ่นใหม่ในชุมชนนั้นเห็นคุณค่าในตนเองและ

เห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมและรากเหง้า

หร ืออ ัตล ักษณ์ของช ุมชนเม ืองเก ่าแห ่ งนี้  

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาพื ้นที่

ชุมชนแห่งนี ้ให้กลายเป็นพื ้นที่สร้างสรรค์ที่

ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้วิถีชุมชนดั้งเดิม 

โดยกิจกรรมในงานจะเป็นกิจกรรมที่นำศิลปะ

แขนงต่าง ๆ เช่น  ทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์และ

ศิลปะการแสดง มาเป็นสื ่อกลางในการสาน

สัมพันธ์และส่งต่อความคิด วิถ ีชุมชนสู ่คน

ภ า ย ใ น ช ุ ม ช น แ ล ะ น ั ก ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ห รื อ
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บุคคลภายนอกชุมชน ทั้งนี้ พรรณลดา โพธิ์ทอง

แสงอรุณ (2557, น.33) กล่าวถึงการวิเคราะห์

การให้ความหมายต่อพื้นที่ของชุมชนสามแพร่ง

โดยการนำของประชาคมคลองคูเมืองเดิมสาม

แพร่ง และคณะกรรมการชุมชนแพร่งภูธรความ

ว่า 

 1. ชุมชนสามแพร่งตั้งอยู่บนพื้นที่ท่ีมีคุณคา่ 

ม ี ค ว า ม ส ำ ค ั ญ  แ ล ะ ม ี ค ว า ม ห ม า ย ทา ง

ประวัต ิศาสตร์ เพราะเป็นพื ้นที ่ของชนช้ัน

เจ้านายและข้าราชบริพารในราชสำนัก เป็น

พื ้นที ่ย ่านการค้าที ่ท ันสมัย ตอบสนองกลุ่ม

ข้าราชการ เลื ่องชื ่อด้านอาหาร เป็นแหล่ง

ก่อกำเนิดวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแหล่งที่อยู่

ของปัญญาชน 

 2. ชุมชนสามแพร่งเป็นชุมชนที ่น ่าอยู่   

มีพื้นที่ที่มีความสวยงามทางกายภาพและความ

สมบูณ์ของอาการเก่า มีพื้นที่สาธารณะให้ผู้คน

ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน รู้จักการพึ่งพาตนเอง เป็น

พื้นที่ที่มีความเชื ่อและความศรัทธา อิงอยู่กับ

ว า ท ก ร ร ม ก ร ร ม ก า ร พ ั ฒ น า ท า ง เ ล ื อ ก 

(alternative development) ที่ให้ความสำคญั

ก ับว ิถ ีช ีว ิต ทุนทางว ัฒนธรรม รากเหง้า  

อัตลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน  

 ดังนั ้นการจัดเทศกาลศิลปะชุมชนสาม

แพร่ง จึงสะท้อนการให้ความหมายต่อพื้นที่ของ

ชุมชนสามแพร่งโดยชุมชนเอง กิจกรรมทาง

ศิลปะทำให้นักท่องเที ่ยวรู ้จ ักสามแพร่งมาก

ยิ่งข้ึน นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นชุมชนเก่าแก่

ดั้งเดิม มีประวัติศาสตร์และมีวิถีชีวิตใกล้เคียง

กับอดีตที ่ตั ้งอยู่ท่ามกลางความเป็นเมืองบน

เกาะรัตนโกสินทร์ ดังคำกล่าวของ เอวลีนา พงศ์

นภา โคเฮน (2559) ที่ว่า “สามแพร่งยังคงมี

ร ่องรอยของชุมชนที ่เจริญรุ ่งเรืองในอดีตที่

สามารถมองทะลุผ่านเข้าไปได้ ดำรงอยู่ได้ด้วย

ความเรียบง่ายโดยไม่จำเป็นต้องตามกระแส

ความเป็นเมืองจนสูญเสียเอกลักษณ์ของชุมชน” 

บรรยากาศเทศกาลศิลปะสร้างสรรค์ย่านเมือง

เก่า “สามแพร่ง facestreet” เป็นไปด้วยความ

สนุกสนานคึกครื ้น ได้รับความนิยมจากคนใน

ชุมชนและนักท่องเที่ยว ดังภาพที่ 4.-6. ทั้งยัง

แสดงให้เห็นภาพสื ่อประชาสัมพันธ์เทศกาล

ศิลปะสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่า “สามแพร่ง 

facestreet” ที ่สะท้อนการวางผังของการจัด

งานในภาพที่ 7. แสดงให้เห็นว่าคณะทำงานมี

การวางแผนในการใช้พื้นที่ชุมชนเป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 4 ภาพบรรยากาศเทศกาลศิลปะ

สร้างสรรคย์่านเมืองเก่า “สามแพร่ง 

facestreet” ซุ้มประตูวังเก่าที่แพร่งสรรพสาตร์

ที่มา: เอกราช ลักษณสัมฤทธ์ิ (2558) 

 

 

ภาพที่ 5 ภาพบรรยากาศเทศกาลศิลปะ

สร้างสรรคย์่านเมืองเก่า “สามแพร่ง 

facestreet” 

ที่มา: เอกราช ลักษณสัมฤทธ์ิ (2558) 

ภาพที่ 6 ภาพบรรยากาศเทศกาลศิลปะ

สร้างสรรคย์่านเมืองเก่า “สามแพร่ง 

facestreet” 

ที่มา: เอกราช ลักษณสัมฤทธ์ิ (2558)  

ภาพที่ 7 ภาพสื่อประชาสมัพันธ์เทศกาลศิลปะ

สร้างสรรคย์่านเมืองเก่า “สามแพร่ง 

facestreet” 

ที่มา: เอกราช ลักษณสัมฤทธ์ิ (2558) 

 “ประชาคมบางลำพู” และ “ชมรมเกสร

ลำพู” เป็นการรวมกลุ่มกันทำงานของผู้ใหญ่ 

ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ในงานพัฒนาชุมชน
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มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี เริ่มด้วยกิจกรรมการ

ศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ ่น จนเกิดเป็น

กิจกรรมต่าง ๆ ทั ้งด ้าน ศิลปะ วัฒนธรรม  

งานบุญ งานศาสนา งานศิลปะ ดนตรี ฯลฯ  

การพัฒนาเด็กเยาวชนให้มีส่วนร่วม สืบทอด 

เปลี่ยนแปลง พัฒนา และปกป้องผืนแผ่นดิน

ของชุมชนที ่ทรงคุณค่าด้านประวัต ิศาสตร์ 

รากเหง้าทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และมนต์เสน่ห์ 

ที่แอบแฝงอยู่ตามตรอกซอกซอย หรือร้านรวง

ริมถนนใน 7 ชุมชน (เอื ้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์, 

2564) บางลำพูเป็นชุมชนที ่มีความเข้มแข็ง  

มีบุคคลที่ทำงานเพื่อชุมชนและสังคมในพื ้นที่

ชุมชนย่านบางลำพูมากมาย ป้านิด อรศรี ศิลปี 

(2563) ประธานประชาคมบางลำพู กล่าวผ่าน

สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เสน่ห์บางลำพู

ว่า “งานต่าง ๆ ที ่เข้ามาเราก็ทำเท่าที่ทำได้ 

ไม่ได้ลำบากอะไรเลย แค่คิดว่าการที่มาอยู่ตรงนี้ 

ที่บางลำพู เราได้ทำอะไร ให้เป็นประโยชน์อะไร

ได้บ้าง ก็จะทำ ถึงแม้บางลำพูจะเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างไรก็ตามแต่บางลำพูของเราก็ย ังมี

ประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ไม่มีที่

ใดเหมือน” หรือน้องต้า ปานทิพย์ ลิกขะไชย 

(2563) รองประธานชมรมเกสรลำพู และผู้ดูแล

กิจกรรมไกด์เด็กบางลำพู กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ 

ของพื้นที่ชุมชนในย่านบางลำพู และเกิดกลุ่ม

เด็กและเยาวชนที่ได้ทำสิ่งดีดีให้กับบ้าน ให้กับ

ช ุมชนของตนเอง รวมถ ึงน ้อง  ๆ ย ังได ้มี

ประสบการณ์ในการทำงาน และเห ็นการ

เจริญเติบโต พัฒนาการของแต่ละคน” รุ่งโรจน์ 

(หนึ่ง) (2563) ผู้สืบทอดการแสดง คณะสิงโต - 

มังกรทอง ลูกเจ้าพ่อพระกาฬ กล่าวว่า “ภูมิใจ

ครับที่ตายายได้ทิ้งสมบัติไว้ให้ลูกหลานสืบทอด

การเเสดงสิงโตใว้ให้สืบสานต่อจนถึงปัจจุบัน 

ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานบ้านสิงโตครับ”

และ ช ัยย ุทธ ฉ ันทก ุล  (2563) กรรมการ

ประชาคมฟื้นฟูวัฒนธรรมย่านบางลำพู กล่าวว่า 

“คำว่าบางลำพูเป็นสิ่งท่ีสำคัญ เพราะมันรวมถึง

เด็ก ผู้ใหญ่ รวมทุกอย่าง รู้สึกภูมิใจมากเราที่ได้

เป ็นส ่วนหนึ ่งในการพัฒนางานชุมชน เป็น

เกียรติประวัติของเรา ครอบครัวของเรา อยาก

ให้ม ีคนร ุ ่นหลัง ๆ มาส ืบทอดทั ้งเร ื ่องราว

ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม 

ต่าง ๆ ของบางลำพู เพื่อให้คงอยู่สืบต่อไป”  

ดังจะเห็นได้ว่าทัศนคติของชาวบางลำพูนั้น 

ม ีความพร ้อมในการจ ัดการท่องเท ี ่ยวเชิง

สร้างสรรค์ รักและหวงแหนอัตลักษณ์ของชุมชน 

มีความเข้าใจถึงความสำคัญในการถ่ายทอดองค์
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ความรู ้จากรุ ่นหนึ ่งสู ่ร ุ ่นหนึ ่ง ในปัจจุบันอัต

ลักษณ์ชุมชนบางลำพูถูกถ่ายทอดโดยไกด์เด็ก

บางลำพู เด็กๆจะพาท่านเดินเข้าสู่บางลำพูโดย

เริ่มจากชุมชนเขียนนิวาส์น-ตรอกไก่แจ้ เรียนรู้

ศิลปะงานฝีมือ การปักชุดโขน ชุดละคร ของดี

แห่งชุมชนนี้ พบกับ ผู้รู ้ชุมชน ภูมิปัญญาของ

ชุมชน สำรวจวิถีชีวิต วัฒนธรรมย่านบางลำพู 

เรียนรู้ 3 ชุมชน และ 1 สถานที่สำคัญ คือ สวน

สันติชัยปราการ ชุมชนวัดสังเวช ชุมชนเขียนนิ

วาส์น-ตรอกไก่แจ้ และชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ แต่

ละช ุมชนม ีความแตกต ่างก ัน ไปตามพื ้นที่  

วัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิต  

ล ักษณะการนำชมช ุมชนบางลำพ ูนี้

สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนากลุ ่มชุมชน 

ให้มีความพร้อมเพื่อจัดการการท่องเที่ยวเชิง

สร ้างสรรค ์ ส ัมผ ัสภ ูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่นและ

วัฒนธรรมชุมชนของชุมพล พืชพันธ์ไพศาล 

(2560, น.52) ความว่า รูปแบบการพัฒนากลุ่ม

ชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อจัดการการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมชุมชน มีความเหมาะสมในการพัฒนา

ชุมชนเพื ่อเป ็นต ้นแบบสำหรับการจัดการ

ท่องเที ่ยวเชิงสร ้างสรรค์ ส ัมผัสภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน มีรายละเอียดแต่

ละด้านคือ  

1. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือชุมชน

เตรียมการจัดประสบการณ์รองรับนักท่องเที่ยว

ด้วยกิจกรรมเพื่อเป็นสื่อสำคัญก่อให้เกิดการ

เรียนรู้และประสบการณแ์ก่นักท่องเที่ยว รวมถึง

การแนะนำการชิม การเลือกซื้ออาหาร ของที่

ระลึก และการนำชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

2. ด้านคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมและ

สภาพแวดล ้อม พ ิจารณาจากหล ักการจัด

กิจกรรมตามแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ อาทิ กิจกรรมที ่นักท่องเที ่ยวให้

ความสนใจ การเที่ยวชุมชน 3 ศาสนา การจัด

บ้านพักแบบโฮมสเตย์ การชมศิลปะการแสดง

ของเยาวชนเพื ่อนักท่องเที ่ยวจะได้ม ีความ

ใกล้ชิดกับชุมชนมากยิ่งข้ึน 

3. ด ้านประสบการณ์ตรงก ับเจ ้าของ

วัฒนธรรม ชุมชนมุ ่งสร้างความผูกพันและ

ประสบการณ์อันแท้จริงให้แก่นักท่องเที่ยวโดย

การจัดตั้งกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน มี

สมาชิกรับผิดชอบการให้บริการท่องเที่ยวตาม

ความพร้อมและความถนัดของแต่ละคน ทำให้

นักท่องเที ่ยวมีความจดจำ ประทับใจและมี

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิถีชีวิตของชุมชน  
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ในด้านคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม 

พบว่าการชมการแสดงของชุมชนจะสามารถ

ช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความใกล้ชิดกับชุมชน

ได้ ผู ้วิจัยจึงสร้างสรรค์การแสดงนาฏดนตรีสู่ 

“บางลำพูยอดรัก” โดยนำรูปแบบและลักษณะ

การแสดงนาฏดนตรี ประกอบกับการสัมภาษณ์

ผ ู ้ นำช ุมชน ปราชญ ์ชาวบ ้ านและศ ิลปิน

ผู ้เชี ่ยวชาญการแสดงมาระดมความคิดเห็น 

สร้างสรรค์การแสดงที ่ถ่ายทอดลักษณะทาง

กายภาพ ประว ัต ิ ศาสตร ์  ร าก เหง ้ าทาง

วัฒนธรรม วิถีชีวิต และมนต์เสน่ห์ของบางลำพู 

ร้อยเรียงผ่านบทประพันธ์ที ่มีความงามด้าน

วรรณศิลป์ มีความร่วมสมัยและสนุกสนานตาม

แบบการแสดงนาฏดนตรี โดยสามารถอภิปราย

ถึงแนวคิดที่ต้องการนำเสนอดังนี้  

การแสดงนาฏดนตรีสู่ “บางลำพูยอดรัก”  

ผู้สร้างสรรค์ได้รับแนวคิดการแสดงจากอาจารย์

สมปอง ดวงไสว อดีตครูโรงเร ียนวัดสังเวช 

อ า จ า ร ย ์ ส ม ป อ ง เ ป ็ น น ั ก เ ข ี ย นส า รคดี   

นักประวัติศาสตร์ และ "นักอนุรักษ์” ผู้เป็นหลัก

ในการอนุร ักษ์ต ้นลำพูต ้นสุดท้ายในชุมชน

บางลำพู และรณรงค์การสะกดคำว่าลำพู ด้วย 

พยัญชนะ พ ท่านพูดถึงแนวคิดการสร้างสรรค์

นาฏกรรมเพื่อชุมชนบางลำพูในงานเทศกาล

เสน่ห์บางลำพู : บุก...คน...สร้างสรรค์บางลำพู 

ณ พิพิธบางลำพู ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 

ซึ่งภายในงานมีการรวมตัวของชาวบางลำพูทั้ง

ผู ้ใหญ่ ผู ้สูงอายุ ทุกท่านมีส่วนในการพัฒนา

ชุมชนบางลำพูมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี รวมไป

ถ ึ ง เด ็ กและ เยาวชนท ี ่ พร ้ อมจะส ื บสาน

เจตนารมณ์ของชุมชนต่อไป  

 แท้จริงแล้ว บางลำพูเป็นแหล่งรวมมหรสพ

ช้ันนำในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นการแสดง

ละครร้องแม่บุนนาค ลิเกหอมหวลวิกตลาด

นานาบางลำพู ต. เง๊กชวน "เจ้าแห่งหนังสือเรื่อง

ภาพยนตร์” และ "พ่อค้าผู ้อุทิศตัวเพื ่อการ

ดนตรีนาฏศิลป์ไทยและเพลงพื้นบ้านไทยทุก

ภาค” ครอบครัวปี่พาทย์ขนาดใหญ่ฝีมือระดับ

ศิลปินแห่งชาติ แหล่งปักเครื่องโขนละครที่มี

ชื่อเสียง แต่ผู้วิจัยเลือกการถ่ายทอดบางลำพูใน

รูปแบบของการแสดงนาฏดนตรีด้วยเหตุผลที่ว่า 

การแสดงนาฏดนตรีนั้น ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้

ง่าย ลิเกอยู่คู่กับคนไทยมาทุกยุคสมัยและมีการ

ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา มนัสวี กาญจนโพธิ์และ

อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ์ (2563, น.209) กล่าว

ว่า เพราะลิเกเป็นมหรสพที่ถ่ายทอดการแสดง

ผ่านการขับร้อง การเจรจาและท่าทางในการ

แสดง ส ุนทร ียรสของการแสดงลิเกคือการ
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ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดสู่ผู้รับชมให้มี

ความเข้าใจด้วยถ้อยคำภาษา นอกจากนี้ท่วงที

ลีลาของลิเกก็ไม่มีความซับซ้อนชาวบ้านทั่วไป

เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ด้วยลักษณะการแสดง

ดังกล่าวทำให้ลิเกซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองภาค

กลางได้รับความนิยมทั้งในสังคมชาวบ้านชนบท

และในเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ผู้วิจัยวางรูปแบบการแสดงในลักษณะ

การเกี ้ยวพาราสีหยอกล้อกันของหนุ ่มสาว 

นักแสดงฝ่ายชายเป็นฝ่ายนำชมบางลำพู โดยมี

นักแสดงฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายซักถามและเป็นฝ่าย

สนับสนุน ประพันธ์บทร้องและออกแบบทาง

ร้องโดยอาจารย์ประดิษฐ ประสาททอง ซึ่ง

สามารถบอกเล่าบางลำพูในแง่มุมต่าง ๆ ผ่าน

บทร้องอย่างครบถ้วนและตรงประเด็น อาทิ บท

ลิเกพาเที่ยวบางลำพูท่ีว่า “เป็นย่านเก่า มานาน

หลาย เคยได้ยิน แหล่งรวม ศิลปิน ที่เฟื่องฟู” 

ผู้วิจัยยกตัวอย่าง “อาจารย์สุดจิตต์ อนันตกุล  

(ดุร ิยประณีต) ดังภาพที ่ 8. ท่านเป็นศิลปิน

แห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) ปี พ.ศ. 

2536 ได้ร ับการเชิดชูเกียรติจากกระทรวง

วัฒนธรรม อดีตหัวหน้างานบันเทิงดนตรีไทย 

ฝ ่ า ย ก ร ะ จ า ย เ ส ี ย ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ  ส ถ า นี

ว ิทย ุกระจายเส ียงแห ่งประเทศไทย กรม

ประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้ว 

และศิลปินอีกหลายท่านในชุมชนบางลำพูไม่ว่า

จะเป็นคณะละครร้องแม่บุนนาค ลิเกหอมหวล 

แม่เปี ๊ยกปักชุดโขนละครบางลำพูพร้อมทั้ง

ศิลปินท่านอ่ืน ๆ   

 
ภาพที่ 8 ภาพบ้านศิลปินแห่งชาต ิ“อาจารย์สดุ

จิตต์ อนันตกุล (ดรุิยประณีต) ศิลปินแห่งชาติ

สาขาศิลปะการแสดง (คีตศลิป์) ป ีพ.ศ. 2536 

ที่มา: Gratisod (2016) 

 นอกจากนี ้ยังบรรยายถึงการอยู ่ร่วมกัน

อย่างสงบส ุขของทุกชาต ิศาสนาในช ุมชน

บางลำพู สอดคล้องกับบทลิเกพาเที่ยวบางลำพู

ที่ว่า “มีทั้งวัด ท้ังวัง ทั้งมัสยิด อยู่กันมา แต่อดตี 

ไม่กีดกั้น ศาสนา หลากหลาย ใจผูกพันธ์ ร่วม

ชุมชน สมานฉันท์ น่าชมชู” ดังภาพที่ 9.-10. 
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ภาพที่ 9 ภาพมัสยิดจักรพงษ์ (จักรพงษ์) ใน

ชุมชนบางลำพู 

ที่มา: Office of the Central Islamic 

Committee of Thailand (2016) 

 
ภาพที่ 10 ภาพวัดบวรนิเวศวิหาร ด้านหลังจะมี

ทางเดินไปที่ท่าน้ำรมิคลองบางลำพู 

ที่มา: Gratisod (2016) 

 “ป้อม พระสุเมรุ เป็นราศรี แลนด์มาร์ค 

ริมแม่น้ำ งามบุรี มีมา คู ่ย่าน นานพอดู สวน

สันติไชยปราการ อันรื่นร่ม ชวนกันนั่ง รับลม 

เถิดพี่จ๋าสายลมเย็น น้ำกระเซ็น ช่ืนอุรา ที่ริมฝั่ง 

เจ้าพระยา แหล่งปลาปู” การเล่าถึงป้อมพระ

สุเมรุและสวนสันติชัยปราการ แลนมารค์สำคัญ

ของช ุมชนบางลำพ ู ผ ่านบทล ิ เกพาเท ี ่ยว

บางลำพู  

 
ภาพที่ 11 ภาพป้อมพระสุเมรุและบรรยากาศ

ภายในสวนสันติชัยปราการ แลนมาร์คสำคัญ

ของชุมชนบางลำพ ู

ที่มา: Siam Commercial Bank Public 

Company Limited (2021) 

 สถานที ่สำค ัญที ่ขาดไม ่ได ้  ทำให ้ชาว

บางลำพูและประเทศไทยเป็นที่รู ้จักในสายตา

ชาวต่างชาติคือถนนข้าวสาร บทลิเกพาเที่ยว

บางลำพูพรรณาความไว้ว ่า “ยามกลางคืน 

คร ึกคร ื ้น ชวนตื ่นตา ทั ้งผ ับบาร ์ ดนตร ี มี

หลากหลายเพลงตื๊ดตื ๊ด เสียงกระหึ่ม ให้ผ่อน

คลาย เพลงชิลชิล ฟังสบาย ชิคชิคคูลคูล ถนน

ข้าวสาร ย่านอินเตอร์ เจอต่างชาติสปี๊คกัน มัน

ปาก ไม่ยากหรือ ส่งภาษา จ้อเจื้อย จนเมื่อยมือ 

อะฮะอื้อฮึ  ออไร้ท์ ไอเลิฟยู มีเกสเฮ้า โฮมสเตย์ 

เก๋ไก๋ ให้เลือกพัก มากมาย ราคาประหยัด แบ็ค
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แพ็กเกอร์ ตัวจี๊ด ติสท์ชะมัด เป็นทัวริสท์ ตัวแม่ 

ที่แท้ทรู” 

 
ภาพที่ 12 ภาพบรรยากาศบนถนนข้าวสาร 

ที่มา: Yieow Deuav Kao (2015) 

 ทั้งหมดนี้ถูกถ่ายทอดผ่านภาษาที่ด ึงดูด

ผ ู ้ คนท ุกช ่ ว งว ั ย  สอดแทรกม ุกตลกและ

ภาษาอังกฤษ จึงนับว่าบทลิเกเชิญเที่ยวบางลำพู

นี้ เป็นลิเกร่วมสมัย เอาใจแม่ยกทุกเพศทุกวัย

ทุกชาติ ทุกภาษา จากบทประพันธ์ดังกล่าว 

ผู้วิจัยยึดแนวคิดการแสดงหลักคือเชิญชวนเท่ียว

บางลำพูประกอบกับแนวคิดการแสดงนาฏ

ดนตรีแบบที่เรียกว่ารำเกี้ยว ดังภาพที่ 13 ทั้งนี้

ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันกับการออกแบบ

ท่าทาง และการใช้พื้นที่เวทีการแสดง เพลงที่

ประพันธ์ขึ้นใหม่นั้นประกอบไปด้วยเพลงแหล่

และเพลงแร๊พ บรรจุทางร้องแบบนาฏดนตรี 

บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องห้า เครื่องคู่ 

หรือวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องใหญ่  

 
ภาพที่ 13 ลักษณะการแสดงนาฏดนตรีที่

เรียกว่ารำเกี้ยว 

ที่มา: ผู้วิจัย (2564) 

 การคัดเลือกนักแสดงสำหรับการแสดงนาฏ

ดนตรีส ู ่  “บางลำพูยอดร ัก” ใช้เกณฑ์การ

คัดเลือกผู้แสดงลิเกที่มุ่งเน้นความสำคัญไปที่

น้ำเสียงเพราะการร้องเป็นหัวใจหลักของการ

แสดงลิเก นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงพรสวรรค์ 

และความสนใจในการแสดงลิเกเป็นพิเศษ มี

ท่วงท่าในการรำที่สง่างาม มีไหวพริบดีและมี

บุคลิกตรงตามคุณสมบัติที่ครูลิเกได้ให้แนวทาง

ปฎิบัต ิมาแต่โบราณ ลักษณะการออกแบบ

กระบวนท่ารำผู้วิจัยเน้นย้ำถึงการให้นักแสดง

สามารถตีท่ารำจากความหมายของบทร้องได้

อย่างอิสระเสรี เน้นความสนุกสนานและความ

สดใหม่ของการแสดง ซึ ่งเป็นเสน่ห์ของการ

แสดงลิเกประการหนึ่ง ในด้านเครื่องแต่งกาย 

เครื ่องแต่งกายในการแสดงลิเกแบ่งได้เป็น 3 

ประเภท คือ ชุดลิเกทรงเครื ่อง ชุดลิเกลูกบท 
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และชุดลิเกเพชร ผู ้วิจัยเลือกใช้ชุดลิเกแบบที่

เร ียกว่า ชุดลิเกเพชร ซึ ่งเป็นชุดลิเกแบบที่

เกิดขึ้นในชั้นหลัง นับตั้งแต่หลังยุคสงครามโลก

ครั้งที่ 2 โดยนักแสดงลิเกนิยมนำเพชรซีกและ

เพชรแถบรวมไปถึงคริสตัลมาประดับตกแต่ง

เครื ่องแต่งกาย เมื ่อสะท้อนกับแสงไฟสปอร์ต

ไลท์จะทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับเครื่องแต่ง

กายที ่ดูหรูหราแวววาวระยิบระยับดังภาพที่  

14-15 

 
ภาพที่ 14-15 ผู้วิจัยเลือกใช้ชุดลิเกแบบท่ี

เรียกว่า ชุดลเิกเพชรเป็นเครื่องแตง่กาย

ประกอบการแสดง 

ที่มา: ผู้วิจัย (2564) 

การแสดงนาฏดนตรีสู่ “บางลำพูยอดรัก” 

กลับไปสู่ชุมชนบางลำพูและสะท้อนข้อคิดเห็น

ที่ว่า “ดี สนุก ทันสมัย ชอบนะ มีหลากรสดี 

น่าสนใจ” จากข้อคิดเห็นดังกล่าว ผู้วิจัยถือว่า

เป็นความสำเร็จในขั้นต้นของการนำเอาศิลปะ

มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มใหเ้กิด

การท่องเที่ยว ทั้งนี้หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า การ

แสดงนาฏดนตรีสู่ “บางลำพูยอดรัก” จะได้รับ

ใช้ชาวบางลำพูอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาในทุกด้าน

ทุกมิติต่อไปในอนาคต 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็น 

อ ัตล ักษณ์ของช ุมชนสามแพร่งและช ุมชน

บางลำพูกับการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการ

สร้างมูลค่าเพิ ่มให้เกิดการท่องเที ่ยว ผู ้ว ิจัย

นำเอาทฤษฎีประเพณี ศิลปะชุมชน วัฒนธรรม 

ความคิดสร้างสรรค์ ความรู ้ด้านวรรณศิลป์ 

ทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์ องค์ความรู้ด้านการแสดง 

นาฏดนตรี หลักจารีตการแสดงนาฏกรรมไทย 

เป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์

ผลงาน ทั้งนี้สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

 ชุมชนสามแพร่งประกอบด้วย แพร่งนรา 

แพร่งภูธรและแพร่งสรรพศาสตร์ เป็นชุมชน

เมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

รอบนอก เป ็นช ุมชนที ่ เก ิดขึ ้นบนพื ้นฐาน

ความคิด บ้าน วัด วัง ผู้คนที่อาศัยในพื้นที่หรือ

ในชุมชนสามแพร่งต่างเกื ้อกูลและเชื ่อมโยง
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วัฒนธรรมความคิด ความเชื ่อ และอัตลักษณ์

ของชุมชนผ่านแนวความคิดบ้านวัดวังดังกล่าว 

เศรษฐกิจในชุมชนเติบโตภายใต้ความเป็นย่าน

การค้าและแหล่งบันเทิงของคนเมืองหลวงทำให้

สามแพร ่งกลายเป ็นย ่านการค ้าท ี ่ม ีความ

เจริญรุ่งเรือง เติบโตมาตามยุคสมัย แต่เมื่อเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การย้ายพื้นที่ การ

ตัดถนนและการเวณคืนพื้นที่ ทำให้วิถีชีวิตของ

คนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป เศรษฐกิจเริ่มเงียบ

เหงา ซบเซาลง คนในชุมชนจึงต้องเกิดการ

พัฒนาตนเองอีกครั ้งเพื ่อรื ้อฟื้นและรักษาไว้

ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง ความร่วมมือร่วม

ใจและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสามแพร่ง

ต่อการพัฒนาชุมชนของตนผ่านกิจกรรมทาง

ศ ิลปะที ่ เร ียกว ่า “เทศกาลศ ิลปะชุมชน” 

เปรียบเสมือนต้นแบบของการรักษาไว้ซึ ่งว ิถี

ชุมชนดั ้งเด ิมให้เต ิบโตคู ่ขนานไปกับโลกที่

เปล ี ่ยนแปลงไปอย ่างรวดเร ็ว กฤนกรรณ 

สุวรรณกาญจน์ (2559) กล่าวว่า “การดำรงอยู่

ของชุมชนที ่ม ีรากเหง้าจะต้องมาจากสำนึก

ภายในของผู้คนในชุมชน ....  

 สามแพร่ง เคยเป็นย่านการค้าที่รุ ่งเรือง 

ต้องทำให้คนเกิดความภาคภูมิใจ หากทุนทาง

วัฒนธรรมของท้องถิ่นเข้มแข็ง การจะมีคนต่าง

ถ ิ ่นเข ้ามาอยู ่อาศ ัยจะไม ่ทำให้ เก ิดปัญหา 

กลายเป็นความกลมกลืน ยอมรับและเป็นส่วน

หนึ่งภายในโครงสร้างของชุมชน ดังนั้น การฟื้น

คืนชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม จำเป็นอย่างยิ่ง

ท ี ่จะต ้องเก ิดข ึ ้นจากสำน ึกภายในของคน

นั่นเอง” นอกจากนี้ เอวลีนา พงศ์นภา โคเฮน 

(2559) ยังกล่าวว่า “ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ ้นในชุมชนสามแพร่งส่วนใหญ่เกิดจาก

ปัจจ ัยภายนอก ว ิถ ีช ีว ิตของผ ู ้คนในชุมชน

เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่านิยมและ

วิถ ีช ีว ิตของคนในชุมชนถูกตอบสนองด้วย

รูปแบบและวัฒนธรรม รูปแบบและวัฒนธรรม

ของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อค่านิยมและวิถี

ชีวิตคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน เมื่อ

เกิดการเปลี่ยนแปลง คนในชุมชนจึงมีกลไกใน

การปรับตัวคือการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมและใช้

ทุนทางวัฒนธรรมประกอบกับทรัพยากรที่มีอยู่

ให้เกิดประโยชน์โดยการผลิตซ้ำภาพของชุมชน

ดั้งเดิมเพื่อให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ร่วมกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและความ

เป็นเมืองที่รุกคืบเข้ามา”  

 การแสดงนาฏดนตรีสู่ “บางลำพูยอดรัก” 

แสดงให้เห็นถึงกระบวนการถ่ายทอดอัตลักษณ์

ชุมชนผ่านการแสดงนาฏกรรม สะท้อนแนวคิด
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ที่ว่าการแสดงลิเกสามารถนํามาปรับใช้เพื่อการ

ส ื ่อสารไปยังคนดูได ้ตามวัตถุประสงค์ท ี ่ผู้

สร้างสรรค์กําหนดขึ้น (สุกัญญา  สมไพบูลย์, 

2558, น.148) เพราะลักษณะการถ่ายทอด 

อัตลักษณ์ชุมชนด้วยการแสดงนาฏกรรมชุดนี้

สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาอัต

ลักษณ์ชุมชนหรือการศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชน

และชี ้นำให้เก ิดการตระหนักร ู ้ค ุณค่าทาง

ศิลปะการแสดงที่หาค่าไม่ได้ให้กลายเป็นต้นทุน

ทางวัฒนธรรมได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ด้วยสถานะการณ์โรคโควิด 19 ซึ่งกำลัง

ระบาดในช่วงของการดำเนินการวิจัยประกอบ

กับการห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือการทำกิจกรรม

ที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยง

ต่อการแพร่โรคระบาด จึงทำให้ระยะเวลาใน

การวิจัยและการเก็บข้อมูลเชิงสถิติมีจำกัด ใน

อนาคตหากมีการวิจัยในลักษณะนี้อีก จึงอาจจะ

ต้องมีการเก็บข้อมูลในเชิงสถิติ ประเมินความ

พึงพอใจและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ  

2. ผู ้วิจัยหวังใจเป็นอย่างยิ ่งว่าการแสดง

นาฏดนตรีสู่ “บางลำพูยอดรัก” จะได้รับการตอ่

ยอดเพื่อชาวบางลำพูในประเด็นที่ต่างออกไป 

อาทิ ประเด็นการแสดงนาฏดนตรีสู่ “บางลำพู

ยอดรัก”เพื่อการพัฒนาชุมชน หรือการแสดง

นาฏดนตรีสู่ “บางลำพูยอดรัก”เพื่อการพัฒนา

เยาวชนบางลำพู หรือการแสดงนาฏดนตรีสู่ 

“บางลำพูยอดรัก”กับการแก้ไขปัญหาทางสังคม 

เพื ่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ ้มค่าและเกิด

ประโยชน์กับประเทศชาติมากท่ีสุด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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Working ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ใช้แบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
พนักงานที่ปัจจุบันมีงานประจำในองค์กรและเคยได้รับคำสั ่งจากองค์กรให้ทำงานแบบ  Remote 
Working จำนวน 385 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น พบว่าแรงจูงใจภายในกับ
การทำงานแบบ Remote Working มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก และแรงจูงใจภายนอก เรียง 3 ลำดับแรก 
คือ หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อม/เทคโนโลยี สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
คือ วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณในระดับความเชื่อมั่น  95% พบว่า 1. แรงจูงใจภายใน
อธิบายความแปรผันที่เกิดขึ้นกับประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Remote Working ได้ร้อยละ 31.40 
และแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแบบ  Remote Working 2. แรงจูงใจ
ภายนอกอธิบายความแปรผันท่ีเกิดขึ้นกับประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Remote Working ได้ร้อยละ 
40.70 และแรงจูงใจภายนอกมีอ ิทธ ิพลต่อประสิทธ ิภาพในการทำงานแบบ  Remote Working  
3. แรงจูงใจภายในและภายนอกอธิบายความแปรผันที่เกิดขึ ้นกับประสิทธิภาพในการทำงานแบบ  
Remote Working ได้ร้อยละ 40.70 แรงจูงใจภายในและภายนอกร่วมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ทำงานแบบ Remote Working อีกทั้งพบว่าแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
แบบ Remote Working มากกว่าแรงจ ูงใจภายนอกเมื ่อพนักงานต้องทำงานในสถานที ่อ ื ่น  ๆ
นอกเหนือจากภายในองค์กรในช่วงการระบาดของ COVID-19   
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Intrinsic and Extrinsic Motivations Affecting Remote Working 
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ABSTRACT 

 A study of motivation affecting the remote working efficiency during the COVID-

19 pandemic was considered intrinsic and extrinsic motivation related working efficiency, 

additionally analyzed intrinsic and extrinsic motivation influencing the efficiency of 

remote working. Data was collected through an online questionnaire survey. The sample 

used for the data analysis consisted of 385 participants who were employed but worked 

from outside of their corporate offices. Descriptive statistics was used to explain the level 

of opinion. The results showed that the level of intrinsic motivation was at a high level, 

similar to the extrinsic motivation level, The top three-ranking motivators were 

supervisor, colleague, and work environment/technology. Multiple regression analysis 

was used in hypothesis testing, at a 95% confidence level. The results showed that:  

1.  intrinsic motivation affects the remote working efficiency by 31.40 percent, 2.  the 

extrinsic motivation affects the remote working efficiency by 40.70 percent, and 3.  the 

intrinsic and extrinsic motivation both mutually affect the remote working efficiency by 

40.70 percent. The findings indicated that intrinsic motivation has a greater influence on 

remote working efficiency than extrinsic motivation when the employees have to work 

at other locations than within the organization during the COVID-19 pandemic. 
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บทนำ 
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและ

การพ ัฒนาเทคโนโลย ี  ทำให ้การทำงาน
ระยะไกล (Remote Working) หรือการทำงาน
นอกสถานที ่ทำงาน เช่น บ้าน ร ้านกาแฟ 
สถานที่นั่งทำงานร่วมกันกับผู้อื่น (Coworking 
Space) มีแนวโน้มที ่เพิ ่มขึ ้นในประเทศไทย 
โดยการทำงานลักษณะนี ้ผู ้บริหารยังคงต้อง
รักษามาตรฐานคุณภาพของงานและปริมาณ
งานของพนักงานเพื ่อให้ได้ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ State of Remote Working (2019) 
รายงานความคิดเห็นของพนักงานที ่ทำงาน
แบบ Remote Working จำนวน 2,500 คนท่ัว
โลก พบว่าพนักงานร้อยละ 99 ต้องการที่จะ
ทำงานแบบ Remote Working และองค์กร
หลายแห่งทั ่วโลกหันมาให้ความสนใจการ
ทำงานแบบ Remote Working มากขึ ้น การ
ทำงานแบบ Remote Working จึงกลายเป็น
การทำงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุค
นี ้ ยิ ่งไปกว่านั ้นเมื ่อคนทำงานต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย์อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง
หลากหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน 
ด้านสังคม และด้านการเมือง องค์กรจำนวน
มากได้รับผลกระทบแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ นำมา
ซึ ่งการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของ
องค์กรทั ้งภาครัฐและเอกชน ดังนั ้น วิถีการ

ทำงานจึงต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

เม ื ่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่
เกิดขึ ้นทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานมี
ลักษณะเป็น Remote Working เพิ ่มมากขึ้น  
ซึ่งลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนไปย่อมส่งผลถึง
พฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานได้ และหาก
พิจารณาถึงตัวแปรที่สำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรม
มนุษย์ นั ่นคือแรงจูงใจที่เป็นกลไกไปกระตุ้น
พลังของร่างกายให้เกิดการกระทำแสดงออกมา  
ซึ่งแรงจูงใจของพนักงานแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ
สำค ัญ ค ือ แรงจ ูงใจภายในและแรงจ ูงใจ
ภายนอก กล่าวคือพนักงานในทุกระดับจะมี
พลังงานที่สำคัญจากภายในที่ผลักดันตัวบุคคล
ก่อให้เกิดพฤติกรรมในการทำงานที่แตกต่างกัน  
ไม่ว ่าจะเป็นความสนใจ ความต้องการในการ
ทำงาน ความสามารถ หรือการมีทัศนคติต่อสิ่ง
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น นอกจากนี้ 
การเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานมีผลมาจาก
การผลักดันจากภายนอกตัวบุคคลซึ่งมากระตุ้น
ให้เกิดพฤติกรรมให้มองเห็นจุดหมายปลายทาง
และนำไปสู ่การเปลี ่ยนแปลง เช่น โอกาส
ความก้าวหน้าในการทำงาน การได้รับการยก
ย่อง รวมทั้งการกระตุ้นจาก หัวหน้างาน เพื่อน
ร่วมงาน ลักษณะงาน และค่าตอบแทน จึง
กล ่าวได ้ว ่า แรงจ ูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอก มีความสำคัญอย่างยิ ่งในการเกิด
พฤติกรรมของการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถ
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ส่งผลทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน อาทิ ความ
รวดเร็วในการทำงานได้ตามกำหนดเวลา ปริมาณ
งานที่ปฏิบัติได้ ค่าใช้จ่าย ผลงานที่มีความถูกต้อง
และความแม่นยำในการทำงาน เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าการทำงาน
แบบ Remote Working เป ็นว ิถ ีการทำงาน
ของคนทำงาน และพนักงานในสังคมไทยกำลัง
เผชิญอยู่ด้วยรูปแบบการทำงานที่ต่างจากการ
ปฏ ิบ ัต ิงานแบบเดิม อ ีกท ั ้ งว ิถ ีการทำงาน
ลักษณะนี้กำลังเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก 
จากสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนและสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ผลของการศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจภายในและภายนอกที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Remote 
Working จึงเป็นข้อมูลที่สำคัญในการทำความ
เข ้าใจแรงจ ูงใจของผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานและเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางให้กับผู้บรหิาร
องค์กรต่าง ๆ ในการวางแผนการทำงานแบบ 
Remote Working 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจภายในที่มีอิทธิพลต่อ
ประส ิทธ ิภาพในการทำงานแบบ Remote 
Working ในช่วงการระบาดของ COVID-19 

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจภายนอกที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Remote 
Working ในช่วงการระบาดของ COVID-19 

3.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจภายในและภายนอก
ที่มีร่วมอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
แบบ Remote Working ในช่วงการระบาดของ 
COVID-19 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานที่มีงานประจำ
ในองค์กรและเคยได้รับคำสั ่งจากองค์กรให้
ทำงานแบบ  Remote Working ในช ่วงการ
ระบาดของ COVID-19 คำนวณได้จากสูตรไม่
ทราบขนาดประชากรของ W.G. Cochram  
โดยกำหนดระดับค่าความเชื ่อมั ่นร้อยละ 95 
และระดับค่าความคลาดเคลื ่อนร ้อยละ 5  
ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างทั้งหมด 385 ตัวอย่าง โดย
ว ิ ธ ี การส ุ ่ มต ั วอย ่ า งแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling)  

เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม
ออนไลน์ เรื่อง “แรงจูงใจภายในและภายนอก
ที ่ม ีผลต่อประสิทธ ิภาพในการทำงานแบบ 
Remote Working”  มีทั้งหมด 4 ส่วน  

ส่วนที ่  1 คำถามคัดกรองเบื ้องต ้น คือ 
ปัจจุบันท่านทำงานในรูปแบบลักษณะใด ได้แก่ 
ทำงานอิสระ (ยุติการทำงานแบบสอบถาม) และ
ทำงานประจำมีต้นสังกัด 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคล ลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิดให้
เลือกตอบ  
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ภายในและภายนอกก ับการทำงานแบบ 
Remote Working ลักษณะคำถามจะเป็นแบบ
มาตราส ่วนประมาณค่า  5 ระด ับ (Rating 
scale)  

ส่ ว น ท ี ่  4 ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น เ ก ี ่ ย ว กั บ
ประส ิทธ ิภาพในการทำงานแบบ  Remote 
Working ลักษณะคำถามจะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)  

แบบสอบถามได ้ผ ่ านการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที ่ยงตรงเชิงเน ื ้อหากับ
ผ ู ้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คนและแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งผู ้วิจัยได้ทำการทดสอบ 
(Try-out) จำนวน 30 ชุดกับกลุ่มประชากรที่มี
คุณสมบัติเหมือนกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลการทดสอบ
ความเช ื ่อม ั ่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
งานว ิจ ัยนี้  เท ่ าก ับ  0.949 จากน ั ้ นจ ึ งนำ
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แหล ่งข ้อม ูลท ุต ิยภ ูม ิ  (Secondary 
data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้
รวบรวมไว้ 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ประชากรที่ปัจจุบันมีงานประจำในองค์กรและ
มีประสบการณ์จากการทำงานแบบ Remote 
Working จำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถาม

ออนไลน์ผ่านช่องทางกลุ่มและเพจต่าง ๆ และมี
การชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ในหน้าแรก
ของแบบสอบถามออนไลน์ และมีคำถามที่คัด
กรอง จำนวน 2 ข้อ เพื ่อให้ได้กลุ ่มตัวอย่าง
ตามที่กำหนดที่แท้จริง 

3. นำข้อมูลไปวิเคราะห์โดยวิธีการทาง
สถิติ ด้วยการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ แล้วนำ
ผลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ 

 
ผลการวิจัย        

ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยด้านประชากรและสงัคม พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่ทำการตอบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.9 มีอายุอยู่ในช่วง 
25 - 35  ป ี  ร ้ อ ยละ  47 . 8  ม ี ก า รศ ึ กษา 
อย ู ่ ใ นระด ั บปร ิญญาตร ี  ร ้ อยละ  76 . 1  
มีสถานภาพเป็นโสด ร้อยละ 83.9 มีการทำงาน
ในองค์กรภาคเอกชน ร้อยละ 80 และมีการ
ทำงานในองค์กรเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 
39.2  

ระดับความคิดเห ็นเก ี ่ยวกับแรงจ ูงใจ
ภายในของพนักงานที ่ม ีประสบการณ์การ
ทำงานแบบ Remote Working ในช ่วงการ
ระบาดของ COVID-19 พบว ่าระด ับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในกับการทำงาน
แบบ Remote Working ม ีค ่าเฉล ี ่ย เท่ากับ 
4.1503 ดังตารางแสดงที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ภายในที่กับการทำงานแบบ Remote Working 

แรงจูงใจภายใน �̅� S.D. การแปลผล 

1. งานท่ีท่านทำอยู่เป็นงานท่ีเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ 

4.03 .821 มาก 

2. งานท่ีท่านทำอยู่ตรงกับความถนัดและ
ความเชี่ยวชาญ 

3.92 .865 มาก 

3. ท่านมีความภูมิใจในการปฏิบัตงิานใน
ตำแหน่งของท่าน 

4.04 .889 มาก 

4. ท่านมีความใส่ใจในการปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.41 .694 มากที่สุด 

5. ท่านมีการปรับปรุงและพัฒนางานของ
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

4.31 .713 มากที่สุด 

6. ท่านมีความชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 3.99 .878 มาก 
7. ท่านต้องการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานใน
สายอาชีพปัจจุบัน 

4.25 .873 มากที่สุด 

8. ท่านต้องการเห็นความสำเร็จของตนเองใน
สายอาชีพปัจจุบัน 

4.25 .881 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.1503 .62533 มาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แรงจูงใจ
ภายในของพนักงาน 3 ลำดับแรกที่แปลผลอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ การมีความใส่ใจในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.41 อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด รองลงมา การ
ปร ับปร ุงและพัฒนางานของตนเองอย ่าง
สม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ลำดับต่อมา  

คือ ความต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงานใน
สายอาชีพปัจจ ุบ ัน และความต้องการเห็น
ความสำเร็จของตนเองในสายอาชีพปัจจุบัน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.25  ส่วนความคิดเห็น
เรื่องแรงจูงใจภายในท่ีอยู่ลำดับสุดท้าย คือ งาน
ที่ทำอยู่ตรงกับความถนัดและความเชี่ยวชาญมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็น
เกี ่ยวกับแรงจูงใจภายนอกของพนักงานที ่มี
ป ระสบการณ ์ การทำงานแบบ Remote 
Working ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ผล
พบว่าระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับแรงจูงใจ

ภายนอก 6 ด้าน ของพนักงานที่มีประสบการณ์
การทำงานแบบ Remote Working ในช่วงการ
ระบาดของ COVID-19 มีค่าเฉลี่ยรวมกัน เท่ากับ 
3.9661 อยู่ระดับมาก 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ภายนอกเฉลี่ยรวมกับการทำงานแบบ Remote Working 

แรงจูงใจภายนอก �̅� S.D. การแปลผล 
ด้านหัวหน้างาน    
1. หัวหน้ามีภาวะการเป็นผู้นำท่ีด ี 4.07 .896 มาก 
2. หัวหน้ามีความเอาใจใส่ช่วยเหลอืลูกน้อง 4.06 .929 มาก 
3. หัวหน้าให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการทำงานอย่าง
สม่ำเสมอ 

4.02 .963 มาก 

4. หัวหน้ามีช่องทางการติดต่อให้เข้าถึงได้ง่าย 4.13 .873 มาก 
ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจภายนอกด้านหวัหน้า 4.0688 .79681 มาก 
ด้านเพ่ือนร่วมงาน    
1. ท่านมีเพื่อนร่วมงานท่ีสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่อง
งานได ้

4.19 .726 มาก 

2. ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 4.26 .736 มากที่สุด 
3. ท่านมีเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนสนิทที่สามารถให้
คำปรึกษาในเรื่องส่วนตัวได ้

3.89 1.035 มาก 

ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจภายนอกด้านเพ่ือนร่วมงาน 4.1152 .69577 มาก 
ด้านโครงสร้างของงาน    
1. โครสร้างการบรหิารงานมีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 

3.95 .917 มาก 

2. ลักษณะการทำงานมีการกระจายอำนาจในการตดัสินใจ 3.86 .829 มาก 
3. องค์กรมีขั้นตอนในการทำงาน 4.04 .876 มาก 
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แรงจูงใจภายนอก �̅� S.D. การแปลผล 
ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจภายนอกด้านโครงสร้างของงาน 3.9515 .78908 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อม หรือเทคโนโลยี 
1. องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย 4.07 .820 มาก 
2. องค์กรมีอุปกรณส์ำหรับการทำงานออนไลน์คอย
สนับสนุน 

3.99 .945 มาก 

3. องค์กรมีงบประมาณคอยสนับสนุนในการทำงาน
ออนไลน ์

3.88 1.011 มาก 

4. องค์กรมีรูปแบบการทำงานท่ีหลากหลายให้พนักงาน
เลือกใช้ 

3.89 1.017 มาก 

ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจภายนอกด้านสภาพแวดล้อม และ
เทคโนโลย ี

3.9578 .84066 มาก 

ด้านลักษณะงาน    
1. ลักษณะงานมีคูม่ือปฏิบัติงานทำให้มีแนวทางทำงานท่ี
สะดวก 

3.87 .914 มาก 

2. ลักษณะงานมีความท้าทายและมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 

4.09 .836 มาก 

3. ลักษณะงานท่ีท่านได้รับมอบหมายทำให้มีโอกาสเตบิโต
ก้าวหน้า 

3.90 .991 มาก 

4. ลักษณะงานท่ีท่านทำส่วนใหญส่ามารถรับผิดชอบโดย
เบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นจนสำเร็จด้วยตนเอง 

4.10 .831 มาก 

ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจภายนอกด้านงาน 3.9896 .73856 มาก 
ด้านค่าตอบแทน    
1. ท่านได้รับค่าจ้างในอัตราที่เหมาะสมกับตำแหน่งและความ
รับผิดชอบ 

3.78 .935 มาก 

2. ท่านได้รับโบนสัหรือเงินพิเศษในอัตราที่เหมาะสม 3.79 1.051 มาก 
3. ท่านได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม 3.47 1.177 มาก 
ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจภายนอกด้านคา่ตอบแทน 3.6797 .95386 มาก 
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แรงจูงใจภายนอก �̅� S.D. การแปลผล 

แรงจูงใจภายนอกเฉลี่ยรวม 3.9661 .61480 มาก 

 
เมื่อพิจารณาระดับแรงจูงใจภายนอกของ

พนักงานแยกเป็นแต่ละด้าน เรียงตามลำดับจาก
มากไปน้อย ได้ด ังนี ้ แรงจูงใจภายนอกด้าน
หัวหน้างาน ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านโครงสร้าง
ด้านสภาพแวดล้อม/เทคโนโลยี  ด้านลักษณะ
งาน และด้านค่าตอบแทน โดยมีค่าเฉลี ่ย คือ 
4.0688, 4.1152, 3.9515, 3.9578, 3.9896 
และ 3.6797 ตามลำดับ  

จากตารางที ่ 3 แสดงระดับความคิดเห็น
เกี ่ยวกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
พนักงาน เช่น ความถูกต้องและความแม่นยำ 
ปริมาณงาน ความเร็ว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ของพนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานแบบ 

Remote Working ในช่วงการระบาดของ COVID-
19 พบว่า ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3 อยู่ในระดับมาก 
เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตตั้งแต่มีการทำงานแบบ 
Remote Working มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมาความถูกต้องและ
แม่นยำในการทำงานแบบ Remote Working มี
ค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.95 ต่อมาความเร็วในการ
ทำงานแบบ Remote Working ม ี ค ่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 3.94 ในขณะที่ทำงานได้ปริมาณมากข้ึน
ในเวลาเท่าเดิมในการทำงานแบบ Remote 
Working มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.91 อยู ่ในลำดับ
สุดท้าย 

ตารางที ่ 3 ค่าเฉลี ่ย (�̅�) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Remote Working 

ประสิทธิภาพในการทำงาน Remote Working �̅� S.D. การแปลผล 

1. ความเร็วในการทำงานแบบ Remote Working  
2. ความถูกต้องและแม่นยำในการทำงานแบบ 
Remote Working  
3. ทำงานได้ปริมาณมากขึ้นในเวลาเท่าเดิมในการทำงาน
แบบ Remote Working  
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตตั้งแต่มีการทำงาน
แบบ Remote Working 

3.94 
3.95 
3.91 

 
4.40 

773 
.746 
. 827 

 
.837 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 
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ประสิทธิภาพในการทำงาน Remote Working �̅� S.D. การแปลผล 

ค่าเฉลี่ย 3.9721 .65949 มาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับ

แรงจูงใจภายในที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การทำงานแบบ Remote Working ในช่วงการ
ระบาดของ COVID-19  โดยใช้การวิเคราะห์การ

ถด ถอย เ ช ิ ง เ ส ้ น แ บ บ พห ุ ค ู ณ  ( Multiple 
regression analysis; MRA) 

การทดสอบสมมติฐานที่1  
H1: แรงจูงใจภายในของพนักงานมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Remote 
Working ในช่วงการระบาดของ COVID-19

 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในและประสิทธิภาพในการทำงานแบบ 
Remote Working 

R 
R 

Square 
Adjusted  
R Square 

Std 
Error  

of the 
Estimate 

Change Statistics 
Durbin-
Watson 

F 
Change 

df1 df2 
Sig F 

Change 

.561 .314 .313 .54675 175.680 1 383 .000* 1.625 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที ่4 ผลการทดสอบ พบว่าค่า R 
Square ที่แสดงถึงแรงจูงใจภายในที่สามารถ
อธิบายความแปรผันที่เกิดขึ้นกับประสิทธิภาพ
ในการทำงานแบบ  Remote Working ได้
เท่ากับร้อยละ 31.40 (R2 = 31.40) และมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ตัวแปร
ตามเท่ากับ 0.54675 นอกจากนี้พบว่า มีค่า  
F-statistics เท ่ าก ับ  175.680 และค ่ า  Sig. 

เท่ากับ 0.000 < 0.05  กล่าวได้ว่า แรงจูงใจ
ภายในส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
แ บ บ  Remote Working  ค ่ า ข อ ง  Durbin-
Watson เท ่ าก ับ  1.625 > 1.5 แสดงว ่ ามี
ความคลาดเคลื่อนที่เป็นอิสระต่อกันในระดบัสูง 
ไ ม ่ ม ี ป ั ญ ห า ส ห ส ั ม พ ั น ธ ์ ใ น ต ั ว แ ป ร 
(Autocorrelation) ระหว่างปัจจัยจึงสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ โดยใช้การ
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วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พบว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 
 

 

 

ตารางที ่5 ค่าความถดถอยเชิงพหูคูณของแรงจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแบบ 
Remote Working 

Model B SE Beta t Sig CT VIF 
Constant 

แรงจูงใจภายใน (X1)  

1.518 
.591  

.187 

.045  

 
.561  

8.104 
13.254  

.000* 

.000*  

 
1.000  

 
1.000  

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาความสัมพนัธ์
ของต ัวแปรอ ิสระแต ่ละต ัว  พบว ่ า  ม ีค่า 
Tolerance ระหว่าง 1  > 0.1 และค่า VIF 
ระหว่าง 1 < 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัว
ต้องเป็นอิสระกัน โดยค่าคงที่ เท่ากับ 1.518 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์
การถดถอยของตัวแปรอิสระเท่ากับ 0.187  

ผลการทดสอบ พบว่า มีค ่า t = 8.104 
และ Sig. = 0.000 โดยผลการวิเคราะห์ถดถอย
ได้นำเสนอตัวแปรอิสระหรือแรงจูงใจภายในท่ีมี
ค่า Sig. < 0.05 ได้แก่ แรงจูงใจภายใน (X1) 
ดังนั้นยอมรับ H1 แรงจูงใจภายในของพนักงาน
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแบบ 
Remote Working ในช ่ ว งการระบาดของ 
COVID-19อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 
.05 และสร้างสมการถดถอยได้ดังสมการในการ
พยากรณ์นี้ คือ  

ŷ  = 1.518+ 0.591Xแรงจูงใจภายใน 

สรุปโดยรวมว่า ร ้อยละ 31.40 สามารถ
แสดงความสัมพันธ์ของแรงจูงใจภายในที ่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแบบ 
Remote Working คือ แรงจูงใจภายในของ
พน ักงาน เพ ิ ่ มข ึ ้ น  1 หน ่วย จะทำให ้มี
ประส ิทธ ิภาพในการทำงานแบบ Remote 
Working เพิ่มขึ้น 0.591 หน่วย 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แต่
ละองค์ประกอบของแรงจูงใจภายในในรูปแบบ
คะแนนดิบสามารถอธิบายได้ว ่า  แรงจูงใจ
ภายในของพนักงานที่เป็นความพอใจในงานที่
ทำมีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 
1 หน่วย จะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
แบบ Remote Working เพิ่มขึ้น 0.294 หน่วย 
และแรงจูงใจภายในของพนักงานที ่ม ีการ
ปร ับปร ุงและพัฒนางานของตนเองอย ่าง
สม ่ำ เสมอ เพ ิ ่มข ึ ้น 1 หน ่วย จะทำให ้มี
ประส ิทธ ิภาพในการทำงานแบบ  Remote 
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Working เพิ ่มขึ ้น 0.172 หน่วย ดังแสดงใน
ตารางที ่6 

 

 
 

ตารางที ่6 ค่าความถดถอยเชิงพหูคูณของแรงจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแบบ 
Remote Working โดยแยกเป็นรายข้อ 

Model B SE Beta t Sig CT VIF 
Constant 

1. งานท่ีท่านทำอยู่เป็นงานท่ี
เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ (X1) 

1.313 
.294 

.201 

.052 
 

.365 
6.526 
5.662 

.000* 

.000* 
 

.412 
 

2.429 

2. งานท่ีท่านทำอยู่ตรงกับ
ความถนัดและความ
เชี่ยวชาญ (X2) 

-.047 .052 -
.062 

-.902 .368 .368 2.714 

3. ท่านมีความภูมิใจในการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งของ
ท่าน (X3) 

.027 .046 .036 .582 .561 .437 2.288 

4. ท่านมีความใส่ใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
(X4) 

.069 .056 .073 1.236 .217 .492 2.034 

5. ท่านมีการปรับปรุงและ
พัฒนางานของตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ (X5) 

.172 .052 .186 3.304 .001* .540 1.850 

6. ท่านมีความชอบในงานที่
ไดร้ับมอบหมาย (X6) 

.061 .042 .081 1.460 .145 .552 1.810 

7. ท่านต้องการก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงานในสายอาชีพ
ปัจจุบัน (X7) 

.021 
 

.040 

.048 
 

0.51 

.027 
 

.053 

.432 
 

.776 

.666 
 

.438 

.424 
 

.370 

2.359 
 

2.704 
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Model B SE Beta t Sig CT VIF 
8. ท่านต้องการเห็น
ความสำเร็จของตนเองใน
สายอาชีพปัจจุบัน (X8) 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
การทดสอบสมมติฐานที่2  
H2: แรงจูงใจภายนอก (ด้านหัวหน้างาน 

ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านโครงสร้างของงาน ด้าน
สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ด้าน 

ลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทน) มีอิทธิพลต่อ
ประส ิทธ ิภาพในการทำงานแบบ Remote 
Workingในช่วงการระบาดของ COVID-19 

 
ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายนอกและประสิทธิภาพในการทำงานแบบ 
Remote Working 

R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics 
Durbin-
Watson 

F 
Change 

df1 df2 
Sig F 

Change 

.638 .407 .398 .51186 43.242 6 378 .000* 1.855 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า แรงจูงใจภายนอก
สามารถอธิบายความแปรผันที ่ เก ิดขึ ้นกับ
ประส ิทธ ิภาพในการทำงานแบบ  Remote 
Working เท่ากับ ร้อยละ 40.70 (R2 = 0.407) 
และมีความคลาดเคลื ่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์ตัวแปรตามเท่ากับ 0.51186 ผลการ
ทดสอบ พบว ่า ม ีค ่า  F-statistics เท ่ากับ 
43.242 และค่า Sig. เท่ากับ 0.000 < 0.05 
กล ่ าวได ้ว ่ า  แรงจ ู ง ใจภายนอกส ่ งผลต่อ

ประส ิทธ ิภาพในการทำงานแบบ  Remote 
Working ส่วนค่าของ Durbin-Watson เท่ากับ 
1.855 > 1.5 แสดงว่ามีความคลาดเคลื ่อนที่
เป ็นอ ิสระต ่อก ันในระด ับส ูง ไม ่ม ีป ัญหา
สหส ั มพ ันธ ์ ในต ั วแปร ( Autocorrelation) 
ระหว่างปัจจัยจึงสามารถสร้างสมการพยากรณ์
เชิงเส ้นตรงได้ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พ ห ุ ค ู ณ  ( Multiple Regression Analysis) 
พบว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 
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ตารางที่ 8  ค่าความถดถอยเชิงพหูคูณของแรงจูงใจภายในที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
แบบ Remote Working โดยแยกเป็นรายด้าน 

Model B SE Beta t Sig CT VIF 
Constant 

1. แรงจูงใจภายนอกด้าน
หัวหน้างาน (X1) 

1.486 
-.035 

.190 

.039 
 

-.042 
7.838 
-.882 

.000* 
.378 

 
.700 

 
1.428 

2. แรงจูงใจภายนอกด้านเพื่อน
ร่วมงาน (X2) 

.101 .043 .107 2.339 .020* .749 1.335 

3. แรงจูงใจภายนอกด้าน
โครงสร้างของงาน (X3) 

.107 .058 .128 1.836 .067 .322 3.107 

4. แรงจูงใจภายนอกด้าน
สภาพแวดล้อมและ
เทคโนโลยี (X4) 

.176 .047 .224 3.741 .000* .438 2.284 

5. แรงจูงใจภายนอกด้าน
ลักษณะงาน (X5) 

.206 .061 .231 3.410 .001* .342 2.927 

6. แรงจูงใจภายนอกด้าน
ค่าตอบแทน (X6) 

.073 .038 .105 1.923 .055 .522 1.915 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ของต ัวแปรอ ิสระแต ่ละต ัว  พบว ่ า  ม ีค่า 
Tolerance ระหว่าง ระหว่าง 0.322-0.749 > 
0.1 และค่า VIF ระหว่าง 1.335-3.107 < 10 
แสดงว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอิสระกัน 
โดยค่าคงท่ี เท่ากับ 1.486ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัว
แปรอิสระเท่ากับ 0.190 ผลการทดสอบ พบว่า 
มีค่า t = 7.838 และ Sig. = 0.000 โดยผลการ

วิเคราะห์ถดถอยได้นำเสนอตัวแปรอิสระหรือ
แรงจูงใจภายนอกที่มีค่า Sig. < 0.05 ได้แก่ 
แรงจ ูงใจภายนอกด้านเพื ่อนร่วมงาน (X2) 
แรงจูงใจภายนอกด้านสภาพแวดล้อม หรือ
เทคโนโลยี (X4) และแรงจูงใจภายนอกด้าน
ลักษณะงาน (X5) 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H2 แรงจูงใจ
ภายนอกมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ทำงานแบบ Remote Workingในช ่วงการ
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ระบาดของ COVID-19 และสร ้ า งสมการ
ถดถอยได้ดังสมการในการพยากรณ์นี้ คือ 

ŷ = 1.486 + 0.101Xด้านเพื่อนร่วมงาน  
 + 0.176Xด้านสภาพแวดล้อมและ

เทคโนโลยี  

 +  0.206Xด้านลักษณะงาน 

สรุปโดยรวมว่า ร ้อยละ 40.70 สามารถ
แสดงความสัมพันธ์ของแรงจูงใจภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแบบ 
Remote Working คือ แรงจูงใจภายนอกของ
พนักงานด้านเพื่อนร่วมงาน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
จะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานแบบ 
Remote Working เพิ่มขึ้น 0.101 หน่วย 

แรงจ ูงใจภายนอกของพน ักงานด ้าน
สภาพแวดล้อมหรือเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 1 หน่วย 

จะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานแบบ 
Remote Working เพิ่มขึ้น  0.176 หน่วย 

แรงจ ูงใจภายนอกของพน ักงานด ้าน
ล ักษณะงาน เพิ ่มข ึ ้น 1 หน่วย จะทำให้มี
ประส ิทธ ิภาพในการทำงานแบบ Remote 
Working เพิ่มขึ้น  0.206 หน่วย 

 
การทดสอบสมมติฐานที่ 3 
H3: แรงจูงใจภายในและภายนอกร่วมมี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานทำงาน
แบบ Remote Working ในช่วงการระบาดของ 
COVID-19 

 
 

 
ตารางที่ 9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในและภายนอกและประสิทธิภาพในการ
ทำงานแบบ Remote Working 

R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics 
Durbin-
Watson 

F 
Change 

df1 df2 
Sig F 

Change 

.638 .407 .404 .50911 131.176 2 382 .000* 1.705 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่  9 แสดงแรงจ ูงใจภายในและ

ภายนอกสามารถอธิบายความแปรผันที ่เกิด
ขึ้นกับประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Remote 

Working เท่ากับ ร้อยละ 40.70 (R2 = 0.407) 
และม ีความคลาดเคล ื ่อนมาตรฐานในการ
พย า ก ร ณ์ ต ั ว แ ป ร ต า ม เ ท ่ า ก ั บ  0. 48535  
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นอกจากน ี ้ ผลการทดสอบพบว ่ า  ม ีค ่ า  F-
statistics เท่ากับ 131.176 และค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 < 0.05 น ั ่นค ือ แรงจ ูงใจภายในและ

ภายนอกร่วมส ่งผลต่อประสิทธ ิภาพในการ
ทำงานแบบ Remote Working 

 
ตารางที ่10 ค่าความถดถอยเชิงพหูคูณของแรงจูงใจภายในและภายนอกร่วมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ในการทำงานแบบ Remote Working  

Model B SE Beta t Sig CT VIF 
Constant 

แรงจูงใจภายใน (X1)  

.941 

.292 
.190 
.057 

 
.276 

4.961 
5.128 

.000* 

.000* 
 
.534 

 
1.872 

แรงจูงใจภายนอก (X2) .088 .011 .417 7.729 .000* .534 1.872 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จ า ก ต า ร า ง ท ี ่  10 เ ม ื ่ อ พ ิ จ า ร ณ า

ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว พบว่า 
มีค่า Tolerance ที่ 0.534 > 0.1 และค่า VIF 
ที่ 1.872 < 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัว
ต้องเป็นอิสระกัน โดยค่าคงที่ เท่ากับ 0.952 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์
การถดถอยของตัวแปรอิสระเท่ากับ 0.190  ผล
การทดสอบพบว่า ค่า t = 4.961 และ Sig. = 
0.000 โดยผลการวิเคราะห์ถดถอยได้นำเสนอ
ตัวแปรอิสระหรือแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอกที่มีค่า Sig. < 0.05 ได้แก่ แรงจูงใจ
ภายใน(X1) และแรงจูงใจภายนอก (X2) ดังนั้น 
จึงยอมรับสมมติฐานที่3 H3: แรงจูงใจภายใน
และภายนอกร่วมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การทำงานทำงานแบบ Remote Working

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 และสร้าง
สมการถดถอยได้ดังสมการในการพยากรณ์นี้ คือ  

ŷ= 0.941 + 0.292Xแรงจูงใจภายใน  

+ 0.088Xแรงจูงใจภายนอก 

 
 สรุปโดยรวม ร้อยละ 40.70 สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ของ แรงจูงใจภายนอกที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Remote 
Working คือ แรงจูงใจภายในของพนักงาน 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้มีประสิทธิภาพในการ
ทำงานแบบ Remote Working เพิ่มขึ้น  0.292 
หน่วย และ แรงจูงใจภายนอกของพนักงาน 
เพิ่มขึ้น 1 หนว่ย จะทำให้มีประสิทธิภาพในการ
ทำงานแบบ Remote Working เพิ่มขึ้น  0.088 
หน่วย 
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สรุปและอภิปรายผล 
แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

ในการทำงานแบบ Remote Working ในช่วง
การระบาดของ COVID-19 ผลวิจัยยังแสดงให้
เห็นสององค์ประกอบที ่สำคัญของแรงจูงใจ
ภายใน คือ แรงจูงใจภายในที ่มาจากความรู้
ความสามารถของตนเอง และแรงจูงใจในการ
ปร ับปร ุงและพัฒนางานของตนเองอย ่าง
สม่ำเสมอ จะมีความสัมพันธ์และมีอำนาจใน
การพยากรณ์ประสิทธิภาพการทำงานแบบ 
Remote Working ได้ กล่าวได้ว่า เมื่อพนักงาน
ม ีแรงผล ักจากภายในต ัวพน ักงาน ด ้าน
ความสามารถในการทำงาน และต้องการที่จะ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง จะเป็นแรงจูงใจ
ภายในที่สำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพในแง่ความรวดเร็ว ความถูกต้อง
แม่นยำ ปริมาณงาน หรือด้านค่าใช้จ่ายในการ
ท ำ ง า น แ บ บ  Remote Working เ พ ร า ะ 
แรงจูงใจของความสําเร็จในงาน การพัฒนางาน
ให้มีความก้าวหน้าอย่างเสมอ เป็นแรงผลักดัน
ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่นเดียวกับ
วงศพัทธ์ นามบุดดี และคณะ (2560) ที่แสดง
ให ้ เ ห ็ น ว ่ า  แ ร งจ ู ง ใ จ ภ าย ในท ี ่ ม า จ า ก
ความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเทศบาล
นครขอนแก่น ชุติภาศ แก้วเพชร และสิญาธร 
นาคพิน (2562) ยังชี ้ให้เห็นว ่า แรงจูงใจที่
ต้องการก้าวหน้าของของพนักงานเป็นแรงจูงใจ

การทำงานเป็นที่สำคัญเป็นอย่างมากเพื่อที่จะ
นำไปสู่การทำงานและการบริการที่มีคุณภาพ 
นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาในต่างประเทศของ 
Sultana et al (2021) ที ่ย ืนยันว่าแรงจูงใจ
ภายในของพนักงานชาวมาเลเซียมีอิทธิพลต่อ
ผลการปฏิบัติงานเมื่อต้องทำงานระยะไกลหรือ
ทำงานจากบ้านในเมืองกัวลาลัมเปอร์ ดังนั้น
กล่าวโดยสรุป แรงจูงใจภายในของพนักงานที่
เกิดจากแรงขับที่มาจากความสามารถของ
ตนเอง หรือความต้องการที่จะพัฒนาตนเองอยู่
เสมอเพื่อความสำเร็จ จะเป็นแรงขับท่ีมีอิทธิพล
ลำดับต้นที ่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั ้งใน
ร ูปแบบปกต ิ หร ือแบบ Remote Working 
ในช่วงการระบาดของ COVID-19  

สำหรับแรงจูงใจภายนอกนั้น ผลวิจัยแสดง
ให ้ เห ็นถ ึงแรงจ ูงใจภายนอกท ี ่สำค ัญเมื่อ
พนักงานต้องทำงานแบบ Remote Working 
ในช ่วงการระบาดของ COVID-19  เร ียง
ตามลำด ับจากมากไปน้อย ค ือ แรงจ ูงใจ
ภายนอกจากหัวหน ้างาน เพ ื ่อนร ่วมงาน 
โครงสร ้างด ้านสภาพแวดล้อม/เทคโนโลยี  
ลักษณะงาน และค่าตอบแทน สามารถกล่าวได้
ว่า แรงจูงใจภายนอกมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ในการทำงานแบบ Remote Working ในช่วง
การระบาดของ COVID-19 เม ื ่อพ ิจารณา
ความสัมพันธ์และการมีอำนาจในการพยากรณ์
ประส ิ ทธ ิ ภ าพการทำงานแบบ  Remote 
Working พบว่า เมื่อพนักงานมีแรงกระตุ้นจาก
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ภายนอกต ัวพนักงาน ด ้านเพ ื ่อนร ่วมงาน 
สภาพแวดล้อม/เทคโนโลยี และด้านลักษณะ
งาน จะเป็นแรงจูงใจภายนอกที ่สำคัญที ่จะ
นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในการ
ทำงานแบบ Remote Working ณ ัฐวรรณ  
คงประเสริฐ และเสนีย์ พวงยาณี (2560)  แสดง
ให้เห็นว่าเมื่อองค์กรมอบหมายงานท่ีมีลักษณะ
ตรงกับความรู้ความสามารถของพนักงานจะ
เป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการปฏิบัติงานอย่างมี
ความส ุขของพน ักงานเอกชน ในจ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 ผลวิจัยช้ีให้เห็นปัจจัยที่สำคัญและน่าสนใจ 
คือ แม้ว่าค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายนอกด้าน
หัวหน้าจะทีม่ีค่าเฉลี่ยอยู่ 1 ใน 3 อันดับแรกแต่
ผลพบว่า แรงจูงใจภายนอกด้านหัวหน้างาน
แสดงผลตรงกันข้ามกับประสิทธิภาพในการ
ทำงานแบบ Remote Working นั ่นคือ เมื่อ
แรงจูงใจภายนอกของพนักงานด้านหัวหน้างาน
เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงาน
แบบ Remote Working ลดลงได้ Orsini and 
Rodrigues (2020) แสดงความคิดเห ็นจาก
การศึกษาการทำงานของนักวิชาการที ่ต ้อง
ปฏิบัติงานระยะไกลในช่วงการแพร่ระบาด 
COVID-19 ในประเด็นของหัวหน้าที ่จะต้อง
แสดงบทบาทของการเป็นผู้สนับสนุนที่ดี ให้
ความไว้วางใจในการทำงานของพนักงาน เปิด
โอกาสการพูดคุยตลอดเวลา อีกทั้งต้องมีความ
ยืดหยุ ่นให้กับพนักงานมาก ดังนั ้นผู ้บริหาร

องค์การอาจต้องให้ความสำคัญกับแรงจูงใจ
ภายนอกลักษณะนี้ เพราะอาจเกิดกับพนักงาน
มีความสัมพันธ์ที ่ด ีกับหัวหน้างานในวิธีการ
ปฏิบัติงานในแบบปกติในองค์กร แต่เมื่อต้อง
ทำงานแบบ Remote Working อาจจะมีผลตอ่
ประสิทธิภาพการทำงานท่ีลดลงได้ อาจกล่าวได้
ว่า ปัจจัยภายนอกด้านหัวหน้าไมว่่าจะเป็นเรื่อง 
การมีภาวะผู ้นำที ่ดี การเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ล ูกน ้อง การให ้คำแนะนำอย่างสม ่ำเสมอ
ระหว่างการทำงาน รวมทั้งหัวหน้ามีช่องทาง
การติดต่อสื ่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นปัจจัยที่
หัวหน้าหรือผู้บริหารองค์กรควรต้องให้ความใส่
ใจและระมัดระวังเมื่อพนักงานต้องทำงานแบบ
ต่างสถานที่และห่างไกลกัน 
 ส ุดท ้ ายพบว ่ าแรงจ ู ง ใจภายในและ
ภายนอกร ่วมของพนักงานที ่ทำงานแบบ 
Remote Working  ในช ่วงการระบาดของ 
COVID-19 มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
งานแบบ Remote working โดยผลแสดงให้
เห ็นว ่ า   แรงจ ู ง ใจภายในมี อ ิทธ ิ พลต่ อ
ประสิทธ ิภาพในการทำงานแบบ Remote 
Working มากกว ่าแรงจ ูงใจภายนอก เมื่อ
พน ั ก ง านต ้ อ งทำง าน ในสถานท ี ่ อ ื ่ น  ๆ
นอกเหนือจากภายในองค์กรในช่วงการระบาด
ของ COVID-19 จึงทำให้พนักงานต้องมีแรงขับ
จากภายในต ัวพนักงานที ่มีความทรงพลัง
มากกว่าแรงกระตุ้นจากภายนอก แต่อย่างไรก็
ตามมีการศึกษาในต่างประเทศที ่แตกต่าง 
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Junjunan (2020) ศึกษาแรงจูงใจของพนักงาน
ชาวอินโดนิเซีย จำนวน 55 คน ผลการวิจัย
กลับมีความแตกต่าง คือ ไม่มีความสัมพันธ์ของ
พนักงานที่มีเต็มไปด้วยความสนใจกับผลการ
ปฏิบัติงานจากการทำงานระยะไกลช่วงเวลา
COVID-19 แต ่ผลว ิจ ัยแสดงให ้ เห ็นว ่า สิ่ ง
สนับสนุนจากภายนอกมีความสัมพันธ์กับผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน และเมื่อพิจารณา
ผลการศึกษาความสัมพันธ์นี้จากพนักงานคน
ไทยที ่การทำงานปกติในสถานที ่ทำงานของ 
ณรงค์ ศรีเกรียงทอง และประสพชัย พสุนนท์ 
(2558) ท ี ่พบว ่าว ่าแรงจ ูงใจภายนอกด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ด้านนโยบายของ
บริษัท เป็นสิ่งแรงจูงใจที่สำคัญลำดับแรก ๆ 
ส่วนแรงจูงใจภายในที ่มีความรู ้ส ึกต้องการ
ประสบผลสำเร็จมีอิทธิพลเป็นอันดับที่สาม 
อย่างไรก็ตามแรงจูงใจในการทำงานอาจต้อง
คำนึงถึงช่วงเจนเนอเรชั่น เพราะคนเจเนอเรชัน 
Y และ Z ในกรุงเทพมหานครจะมีแรงจูงใจใน
การทำงานที่เกิดจากตนเองได้รับการยอมรับ 
และเมื่อตนเองได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ (พัชสิรี ชมภูคำ และณัฐ
ธิดา จักรภีร์ศิริสุข, 2563) ประเด็นนี้จึงเป็นสิ่ง
ที ่น ่าสนใจ ถึงแม้ว ่าแรงจูงใจภายนอกของ
พน ักงานท ี ่ทำงานแบบ Remote Working 
ในช่วงการระบาดของ COVID-19 มีค่าเฉลี่ยรวม
ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาแรงจูงใจภายใน
และภายนอกร่วมกันต่อประสิทธิภาพในการ

ทำงานแบบ Remote Working ผลพบว่ า 
แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลมากกว่าแรงจ ูงใจ
ภายนอก ดังนั้นทางองค์การหรือผู้บริหารควรหา
กลยุทธ์ร่วมกับพนักงานในการสร้างแรงบันดาล
ใจ ความสนใจ ความตั้งใจ ความพอใจให้เกิดขึ้น
เม ื ่อพน ักงานจะต ้องทำงานแบบ Remote 
Working ที ่กลายเป็นร ูปแบบการทำงานที่
จำเป็นในช่วงการระบาดของ COVID-19 ทำให้
หลายสถานที ่ทำงานต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ ยิ ่งไปกว่านั้นมีการคาดการณ์ว่า
หลังจากสถานการณ์นี้ผ่านไป แนวโน้มการจ้าง
งานและการทำงานระยะไกลจะมีบทบาทมาก
ขึ้น (กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์, 2563) ดังนั้นการ
สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานจงึมี
ความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำงานแบบ 
Remote Working  
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจ ัยในคร ั ้ งน ี ้  ทำให้ทราบถึง
แรงจูงใจภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธ ิภาพในการทำงานแบบ Remote 
Working และสามารถเป็นข้อมูลสนับสนนุและ
แนวทางการวางแผนการจัดการทรัพยากร
มน ุษย ์ ในองค ์การ เพ ื ่ อ ให ้ การทำง านมี
ประสิทธิภาพเมื่อต้องปฏิบัติงานลักษณะงาน 
Remote Working โดยเฉพาะ 1. แรงจ ูงใจ
ภายในของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความถนัด
และความเชี่ยวชาญที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย 
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องค ์กรจ ึงควรม ีการว ัดผลความถน ัดของ
พน ักงาน หร ือพน ักงานควรเล ือกงานที่
เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และ
การศึกษาการเพิ่มแรงจูงใจภายในของพนักงาน
เ ม ื ่ อ ต ้ อ งทำ ง านแบบ  Remote Working  
2. แรงจูงใจภายนอกของพนักงานด้านหัวหน้า
งานมีแสดงผลตรงกันข้ามกับประสิทธิภาพใน
การทำงานแบบ Remote Working ดังนั ้นจึง
ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงแรงจูงใจภายนอกด้าน
หัวหน้างานเมื่อรูปแบบการทำงานเป็นแบบ 
Remote Working เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การทำงาน รวมทั ้ งการศ ึกษาด้วยว ิธ ีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบการวิจ ัยเชิงค ุณภาพ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบครอบคลุมยิ่งข้ึน  
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ผสมผสานลวดลายเกลียว ไอรเรศ รวงข้าว ดอกสาน เพื่อให้เกิดความสวยงาม แปลกตา และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่และขยายการตลาดได้ 
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A Study of Original Patterns of Bamboo Basketry Development 
for Decorative Purposes: A Case Study of the Elderly 

Cooperative Group in Kiu Lae Pa Pao Village, Mae Wang District, 
Chiang Mai 
Wasana Saima 

Faculty of Fine Arts and Architecture of Rajamangala University of Technology Lanna 
E-mail: vassana.007@gmail.com  

 

ABSTRACT 

 An art of local basketry weaving can be found in every province of Thailand 

including some provinces in the north of Thailand. In Kiu Lae Pa Pao village, Ban Kat 

subdistrict, Mae Wang district, Chiang Mai, the elderly cooperative basketry group called 

“Oui Son Laan” (in northern Thai dialect means grandparents teach the grandchildren a 

basket weaving process) was initiated with an aim to spread the local wisdom of basket 

weaving to young people in the village. However, it was noticed that the original patterns 

of the basketry made no difference to the basketry patterns from other communities. 

Moreover, the basketry products from the village did not suit the existing market needs. 

Consequently, the purpose of this research is to study and develop the original pattern 

basketry weaving of the elderly cooperative basketry group to meet the decorative 

purposes. What more, it is another way to strengthen the potential of the elderly people 

in creative ways as per the concept of aging society in 21st century. The research 

methodology involved collecting the data from relevant documents, related research 

papers, and interviewing the elderly people from the cooperative group. After the data 

was compiled, the original basketry products were developed into modern-style 

mobiles. Some of them have been used as the master models. The development of 
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basketry weaving which is regarded as emerging knowledge was distributed and 

transferred to the elderly cooperative group afterwards. The findings showed that there 

were a total of 10 original patterns. In particular, poppy and zinnia flower patterns were 

chosen to be developed into the modern-style mobiles because of their elaborate 

pattern details. The poppy patterns mainly have four petals. Each petal is round or 

lobed. Poppy patterns are also combined with other patterns such as the lotus flower, 

bullet wood, golden gardenia, cornbeef wood, nine-gem pattern, and bird cage pattern. 

For the zinnia pattern, it includes both single-layer and double-layer flowers. It is a 

combination of zinnia petal patterns and others patterns such as twist, foxtail orchid, 

and sunflower to attract modern consumers and expanded markets. 

 

Keywords: Bamboo Basketry Weaving, Original Patterns, The Elderly Cooperative Group, 

Mae Wang, Chiang Mai 
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บทนำ 
งานจักสานถือเป็นงานหัตถกรรมที ่ผลิต

ขึ้นมาเป็นสิ่งของเครื่องใช้เพื่อประโยชน์ใช้สอย
ในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ ่งมีความสวยงาม 
แสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นให้มีคุณค่า
ควรคู่กับการอนุรักษ์ไว้ ทั้งนี้งานจักสานสามารถ
พบเห็นได้ในทุกจังหวัดของประเทศ รวมถึง
ภาคเหนือเป็นอีกจังหวัดที่มีการสร้างผลิตภัณฑ์
จักสานจากไม้ไผ่ บ้านกิ่วแลป่าเป่า ต.บ้านกาด 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เกิด
การรวมกลุ่มของชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเผยแพร่องค์
ความร ู ้  ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ ่น ศ ิลปวัฒนธรรม
เกี่ยวกับเครื่องจักสานไม้ไผ่ให้แก่ลูกหลานในชุม
ชม โดยตั ้งกลุ ่มที ่ช ื ่อว่า กลุ ่มอุ ้ยสอนหลาน  
สอนให้ลูกหลานจักสานเครื ่องใช้ต่าง ๆ เช่น 
ตะกร้า ท่ีใส่ของชำร่วย ข้อง ไซ สุ่ม เป็นต้น ด้วย
ลวดลายแบบดั้งเดิมเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมให้
ผู ้สูงอายุ ลูกหลานใช้เวลาว่างในการสร้างงาน 
รายได้เสริม และผู้สูงอายุยังสามารถหาเลี้ยงชีพ
ด้วยตนเองได้ แหล่งที่จัดจำหน่ายของผลิตภณัฑ์
จักสานไม้ไผ่กลุ่มอุ้ยสอนหลานส่วนใหญ่จะขาย
ในตลาดชุมชน หร ือผ ่านพ่อค้าคนกลางใน
ท้องถิ่น หรือหน้าร้าน แต่ปัญหาที่ทางกลุ่มพบ
เจอคือ ความเป็นเอกลักษณ์ของงานจักสานที่ 
บ่งบอกถึงที่มาจากชุมชนยังไม่มีความแตกต่าง
จากที่อื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ตลอดจน
ไม่ตอบโจทย์ความต้องการทางการตลาดใน
ปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวสำหรับ

การพัฒนารูปแบบงานจักสานไม้ไผ่ลวดลาย
ดั้งเดิมที่เป็นพื้นฐานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ ่นให ้คงความเป็นเอกลักษณ์และ
ประยุกต์การออกแบบรูปแบบ เทคนิคเฉพาะ
ประโยชน์หน้าที่การใช้สอยเข้ามาสำหรับเป็น
งานตกแต่งเครื่องเรือนที่ผลิตจากชมรมผู้สูงอายุ 
กลุ่มอุ้ยสอนหลาน ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดกลุ่มผู ้บริโภคสมัยใหม่และ
ขยายการตลาดสู่สากลได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบงานจักสาน

ไม้ไผ่ลวดลายดั้งเดิม กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุ

บ้านกิ่วแลป่าเป้า  
 2. เพื่อประยุกต์ใช้รูปแบบงานจักสานไม้ไผ่
ลวดลายดั้งเดิมในการออกแบบตกแต่ง 
 3. เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพของผู ้ส ูงอายุ
ในทางสร้างสรรค์ให้เข้ากับสังคมสูงวัยและสังคม
ในศตวรรษที่ 21   
       

ระเบียบวิธีวิจัย 
การดำเนินวิจัยแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการ

ดังนี ้
1. การรวบรวมข้อมูล  

 1.1 การศ ึกษารวบรวมข ้อม ูลจาก
เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.2 การลงพื้นที่ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่ม
อ ุ ้ยสอนหลาน เบื ้องต ้นเพื ่อรวบรวมข้อมูล
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เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการผลิต รูปแบบการ
ผลิต เป็นต้น เพื่อนำมาสรุปและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 1.3 สร ุปและระดมความค ิด เห็น
ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและผู้วิจัยเพื ่อหา
แนวทางในการออกแบบประยุกต์ลวดลายดั้งเดิม
สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ตกแต่งเครื่องเรือน 

2. การออกแบบและพ ัฒนาร ูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลวดลายดั ้งเดิมเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบตกแต่งเคร่ืองเรือน 
 2.1 จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมลู
ผลิตภัณฑ์ของชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มอุ้ยสอนหลาน 
พบว่า ผล ิตภัณฑ์ของทางกลุ ่มมีจำนวน 10 
ผลิตภัณฑ์  
 2.2 ทา งผ ู ้ ว ิ จ ั ย ไ ด ้ ค ั ด เ ล ื อกจาก
ผล ิตภ ัณฑ์ท ั ้ งหมดมา 2 ผล ิตภ ัณฑ์สำหรับ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จักสาน
ลวดลายดั้งเดิมเพื่อประยุกต์เป็นตกแต่งเครื่อง
เร ือนค ือ ผล ิตภ ัณฑ์ลวดลายดอกฝ ิ ่น และ
ผลิตภัณฑ์ลวดลายดอกบานช่ืน  
 2.3 ออกแบบและพ ัฒนาลวดลาย
ดั้งเดิมที่เลือกพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับ
ตกแต่งเครื่องเรือนในรูปแบบเครื่องแขวน 
 3. การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้
ไผ่ลวดลายดั ้งเด ิมเพื ่อประยุกต์ใช ้ในการ
ออกแบบตกแต่งเคร่ืองเรือน 

 3.1 การนำลวดลายดั้งเดิมมาออกแบบ
และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตกแต่ง
เครื่องเรือนในรูปแบบเครื่องแขวน 
 3.2 นำไม้ไผ่ข้าวหลาม ไม้ไผ่เริม และ
ไม้ไผ่หอบ ที่มีอายุประมาณ 15-24 เดือนมาทำ
การจักสานให้เป็นเส้นบาง ๆ เรียกว่า เส้นตอก 
สำหรับใช้ในการจักสานทำเป็นเครื่องแขวน 
 3.3 นำเส ้นตอกมาจ ักสานให ้ เป็น
ลวดลายที ่เลือกไว้คือ ลวดลายดอกฝิ ่น และ
ลวดลายดอกบานชื่น ให้มีขนาดที่แตกต่างกัน
ตั้งแต่ดอกขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่  

3.4 ขึ้นโครงสร้างเครื่องแขวนและทำ
การประกอบลวดลายที่เลือกไว้ผสมผสานกับ
ลวดลายอื่น ๆ ตามที่ออกแบบ 
 4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 4.1 การเผยแพร่องค์ความรู้ให้แกก่ลุ่ม
ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มอุ้ยสอนหลาน  
 4.2 ก า ร ส ร ุ ป ผ ล แ ล ะ อ ภ ิ ป ร า ย
ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์จักสานไม้
ไผ่ลวดลายด้ังเดิม 
 จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล
พบว่า ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ของชมรมผู้สูงอายุ
ที่มีการจักสานรูปแบบและลวดลายแบบเดิม ๆ  
จำนวน 10 รูปแบบดังนี ้ 
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1. โมบายดอกฝิ่น ลักษณะของโมบายดอก
ฝิ่นคือ การนำเอาเส้นตอกที่มีขนาดแตกต่างกัน
ถักขดเป็นวงคล้ายลักษณะของดอกฝิ่น โดยมี
ความกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร และสาน
พันยึดโครงไขว้พาดกันเพื่อยึดเส้นตอกให้ติดกัน 
ดังภาพท่ี 1 ต่อไปนี้  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 

ที่มา : วาสนา สายมา 
 

2. โมบายนก ลักษณะของโมบายนกคือ 
การนำเส้นตอกมาขัดกันให้เกิดแรงยึดระหว่าง
ตอกแนวตั้งและแนวนอนสลับกันไปเกิดเป็นรูป
นก และนำมาร้อยรวมกันกับดอกสานให้เป็นเส้น
สายคล้ายกับนกกำลังเกาะกิ ่งปลายต้นไม้  ดัง
ภาพที่ 2 ต่อไปนี ้
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 
ที่มา : วาสนา สายมา 

 3. โมบายปลาตะเพียน ลักษณะของโม
บายปลาตะเพ ียนค ือ การทำเส ้นตอกให ้มี
ลักษณะบาง ความหนาเท่ากันตลอดทั้งเส้น และ
สอดขัดกันตามแนวทแยงเชื่อมต่อกันไปเรื่อย ๆ 
ภายในจะมีลักษณะโปร่งให้เป็นรูปปลาตะเพียน 
ดังภาพท่ี 3 ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 
ที่มา : วาสนา สายมา 
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 4. โมบายม้า ลักษณะของโมบายม้าคือ 
การนำเส้นตอกมาถักร้อยรวมกันให้เกิดเป็นรูป
ม้า และสานเส้นตอกไม้ไผ่ให้เป็นรูปวงกลมคล้าย
กระดุมนำมาใช้ตกแต่งบนผลิตภัณฑ์ ดังภาพท่ี 4 
ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 
ที่มา : วาสนา สายมา 

  
 5. เส้นไป่ตอก ลักษณะของเส้นไป่ตอกคือ 
การสานแบบพื้นฐานโดยการขัดให้เกิดเป็นลาย
จากแรงยึดระหว่างตอกสลับกันไปมาในลักษณะ
การสอด ดังภาพท่ี 5 ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 

ที่มา : วาสนา สายมา 

 6. ม่านดอกบานชื ่น ลักษณะม่านดอก
บานชื่นคือ การสานตอกที่ไม่มีแบบแผนตายตัว
ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง โดยใช้การถักให้เป็นพวงดอก
คำหลวงเรียงร้อยต่อกันลักษณะของอุบะ ดังภาพ
ที่ 6 ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 

ที่มา : วาสนา สายมา 
 7. พ ัดจามร ล ักษณะของพัดจามรคือ  
การประยุกต์มาจากลวดลายการถักของดอก
บานชื ่นผสมผสานกับการทำโครงไม ้ไผ ่ ใน
ลักษณะรูปพัด และใช้ไม้ไผ่ทำจุดเชื่อมต่อของ
โครงไม้ให้ติดกันสำหรับติดลวดลายดอกบานช่ืน
บนผลิตภัณฑ์ ดังภาพท่ี 7 ต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 7 
ที่มา : วาสนา สายมา 
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 8.  พ ัดสาน  ล ักษณะของพ ัดสานคือ  
การสานที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติสานด้วยการขด
หรือถักเชื่อมกันให้เป็นชั้น ๆ ให้ได้รูปทรงตามที่
ต้องการ เพื่อยึดให้เป็นโครงรูปพัดและใช้การ
สอดขัดทำให้เป็นลวดลายที่ต้องการ ดังภาพที่ 8 
ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 
ที่มา : วาสนา สายมา 

 9. ดอกรวงข้าว ลักษณะของดอกรวงข้าว
คือ การสานให้เป็นลักษณะดอกไม้ด้วยการขด
และถักเชื ่อมกันเป็นชั้นๆ ให้ได้รูปทรงตามที่
ต้องการ จากนั้นนำมารวมกันให้เป็นช่อเหมือน
ต้นข้าวชูรวงรับสายลมที่เพี้ยวไหว ดังภาพที่ 9 
ต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 
ที่มา : วาสน  สายมา 

 
 10. โมบายนกวาสนา ลักษณะโมบายนก
วาสนาคือ ประยุกต์มาจากต้นแบบโมบายนกที่
ยังไม่สมบูรณ์ มีการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นหัวและ 
ขานกมาดัดแปลงให้สมบูรณ์จึงเรียกนกนี ้ว่า  
นกวาสนา ใช้การสานจากใบตาลหรือวัสดุจาก 
ใบลานก็ได้ เพราะขนาดกว้างเส้นใยจะเหนียว
เกาะเกี่ยวเป็นผืนติดกัน ซึ่งจะไม่เหมือนกบัไม้ไผ่
จะฉีกตอกออกมาเป็นเส้นตรงตามแนวที ่เรา
ต้องการตามความยาว แต่วัสดุจากใบตาลหรือใบ
ลานฐานของใบตัดแยกออกมามีขนาดเท่ากันทำ
ให้เมื ่อนำมาสานเป็นรูปนกเกิดความสวยงาม 
ลวดลายมีความประณีตมากขึ้น ดังภาพที่  10 
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 
ที่มา : วาสนา สายมา  
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2.  ผลการออกแบบและพ ัฒนาร ูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลวดลายดั ้งเดิมเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบตกแต่งเคร่ืองเรือน 
 จากลวดลายผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มที่ผลิต
ได ้ม ีจำนวน 10 ร ูปแบบ ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ เล ็งเห็น
ผลิตภัณฑ์ 2 ลวดลายที ่สามารถนำมาพัฒนา
ประย ุกต ์ตกแต ่งเคร ื ่องเร ือน  ให ้ เก ิดความ
หลากหลายของรูปแบบคือ ลวดลายดอกฝิ่น 
และลวดลายดอกบายชื่น เนื ่องจากลักษณะมี
ความโดดเด่น และกระบวนการผลิตไม่ยุ ่งยาก
สามารถต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
ที่สวยงามได้ ดังนี ้

1. ลวดลายดอกฝิ่น ได้แนวคิดแรงบันดาล
ใจจากรูปทรงดอกฝิ่นออกดอกที่ยอด กลีบดอกมี 
4 กล ีบ ปลายมนแผ่ออกหรือย ักเป็นฝอยที่  
โดดเด่น จึงสามารถนำมาออกแบบและพัฒนา
ผสมผสานร่วมกับลวดลายอื่น ๆ ในการทำเป็น
เครื่องแขวน เช่น ลวดลายดอกบัวตูม ดอกพิกุล 
ดอกคำหลวง ดอกจิก ดอกปิ่น นพเก้า และกรง
นก ที่มีวิธีการจักสานคล้ายๆ กันคือ นำไม้ไผ่มา
จักสานเป็นเส้นบาง ๆ และขึ้นรูปสานให้เกิด
รูปลักษณะของดอกต่าง ๆ ดังภาพที่ 11 ต่อไปนี้ 
และภาพที่ 12 ต่อไปนี ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11  ลวดลายดอกฝิ่น ด้ังเดิม 
ที่มา : วาสนา สายมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่12 การออกแบบและพัฒนาลวดลาย
ดอกฝิ่นผสมผสานกับลวดลายอื่น ๆ เช่น  

ลายดอกพิกุล ปลาตะเพียน ม้า เปน็ต้นเพื่อ
ประยุกตเ์ป็นเครื่องแขวนสมัยใหม ่

ที่มา : วาสนา สายมา 
 

128 



  

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

 2. ลวดลายดอกบานชื ่น ได้แนวคิดแรง
บันดาลใจจากลักษณะใบรูปใบหอกหรือไข่แกม
ขอบหนามปลายแหลม ดอกออกเป็นช่อกระจุก
ทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน กลีบดอก วงนอก
รูปขอบหนาม และดอกมีรูปทรงเรียงกลีบดอก
หลายแบบ จึงสามารถนำมาออกแบบและพัฒนา
ผสมผสานร่วมกับลวดลายอื่น ๆ ในการทำเป็น
เคร ื ่องแขวน เช่น ลวดลายเกล ียว ไอรเรศ  
รวงข้าว ดอกสาน ที่มีวิธีการจักสานตามความ
กว้างยาวของเส้นไม้ไผ่ (เส้นตอก) ที่ใช้การหมุน
เส้นตอกให้เป็นเกลียวและการย้อนกลับของเส้น
ตอกให้ออกมาเป็นลักษณะดอกต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 ลวดลายดอกบานชื่น ด้ังเดิม 
ที่มา : วาสนา สายมา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 การออกแบบและพัฒนาลวดลาย
ดอกฝิ่นผสมผสานกับลวดลายอื่น ๆ เช่น  

ลายเกลียว ไอรเรศ รวงข้าว ดอกสาน  เป็นต้น 
เพื่อประยุกตเ์ป็นเครื่องแขวนสมัยใหม่ 

ที่มา : วาสนา สายมา 
 
3. ต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลวดลาย
ดั้งเดิมเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบตกแต่ง
เคร่ืองเรือน 

3.1 การนำไม ้ไผ ่ข ้าวหลามที ่ม ีท ี ่ม ีอายุ  
กลาง ๆ ผ่าออกเป็นซีกตามแนวยาวลำต้น โดย
จะได้ประมาณ 5-6 ซีกตามขนาดของลำต้นไม้ไผ่ 
 3.2 นำไม้ไผ่มาจักเป็นเส้นตอกที่มีขนาด
แตกต ่ างก ันตามล ักษณะของการทำเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
 3.3 ขั้นตอนการทำดอกฝิ่น โดยนำเส้นตอก
ตามขนาดที่ต้องการจำนวน 4 เส้น พับครึ่งเส้น
ตอกแต่ละเส้น และใช้เส้นที ่ 2 ควบเส้นแรก  
เส้นที ่ 3 ควบเส้นที ่ 2 เป็นรูปสี ่เหลี ่ยม และ 
เส้นสุดท้ายสอดเข้ารูของเส้นแรกเพื่อยึดไม่ให้
หลุดออกจากกัน 
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3.4 พับเส้นตอกทีละเส้นโดยพับทแยงมุม
จาก 4 เส้นเป็น 8 เส้น เส้นสุดท้ายสอดเข้ารูเส้น
แรกเพื่อยึดไม่ให้หลุดออกจากกัน จากนั้นนำไม้
เส ียบกลางของดอกจ ับเส ้นตอกมา 1 เส้น  
นับจากซ้ายมือไป 4 ช่อง นำเส้นตอกท่ีจับนั้นวาง
ลงช่องที่ 4 จับเส้นที่ 2 ด้านซ้ายมือวางลงช่องที่ 
5 จับเส้นที่ 3 ด้านซ้ายวางลงช่องที่ 6 และจัด
เส้นที่ 4 ด้านซ้ายมือวางลงช่องที่ 7 และนำเส้น
ตอกที่เหลืออีก 3 เส้นโดยเส้นที่ 1 สอดเข้าใน
ช่องที่ 1 เส้นที่ 2 สอดเข้าในช่องที่ 1 ออกช่องที่ 
2 เส้นท่ี 3 สอดเข้าในช่องที่ 1 ออกช่องที่ 3 และ
เส้นท่ี 4 สอดเข้าในช่องที่ 1 ออกช่องที่ 4 สุดท้าย
ดึงแต่ละเส้นให้แน่นกระชับและกลับด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.5 จับเส้นตอกมา 1 เส้น นับจากซ้ายมือ
นำเส้นตอกที่จับนั้นวางลงช่องที่ 3 จับเส้นที่ 2 
ด้านซ้ายมือวางลงช่องที ่ 4 จับเส้นที ่ 3 ด้าน
ซ้ายมือ วางลงช่องที่ 5 จับเส้นที่ 4 ด้านซ้ายมือ 
วางลงช่องที ่ 6 และจับเส้นที ่ 5 ด้านซ้ายมือ  
วางลงช ่องท ี ่  7 และเส ้นท ี ่ เหล ืออ ีก 3 เส้น  
สอดช่องที ่1 2 3 ตามลำดับ ถัดมาเส้นตอกท่ีวาง
ลงช ่องท ี ่  3 เอาเข ้าช ่องท ี ่  1 ออกช่องท ี ่  4  
เส้นตอกที่วางลงช่องที่ 4 เอาเข้าช่องที่ 1 ออก
ช่องที่ 5 เส้นตอกที่วางลงช่องที่ 5 เอาเข้าช่องที่ 
1 ออกช่องที่ 6 เส้นตอกที่วางช่องที่ 6 เอาเข้า
ช่องที่ 1 ออกช่องที่ 7 และเส้นตอกที่วางลงช่อง
ที่ 7 เอาเข้าช่องที่ 1 ออกช่องที่ 8 จากนั้นจัด
และดึงตอกให้แน่นต ัดแต่งกล ีบดอกฝิ ่นให้
สวยงาม 
  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15  ขั้นตอนการทำลวดลายดอกฝิ่น 
ที่มา : วาสนา สายมา 

3.6 เมื่อได้ดอกฝิ่นขนาดเล็กหรือใหญ่ตาม
ต้องการเพื่อทำเป็นดอกหลักในการนำเอาดอก 
หรือชิ้นส่วนของลวดลายต่าง ๆ มาประกอบใน
รูปแบบเครื่องแขวน และโครงสร้างของดอกที่มี
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กลีบดอกยื่นออกรองรับใช้เป็นที่ยึดกับชิ้นงาน
ของลวดลายต่าง ๆ เพื่อแขวนตามกลีบดอกที่มี
อยู ่ในตัวลาย ซึ ่งลวดลายนี ้ไม่จำเป็นต้องทำ
โครงสร้างเหมือนเครื่องแขวนชนิดอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 ขั้นตอนการขึ้นโครงและประกอบ
เป็นเครื่องแขวนสมัยใหม่ด้วยการประยุกต์

ลวดลายดอกฝิ่น 
ที่มา : วาสนา สายมา 

3.7 ขั้นตอนการทำดอกบานชื่น โดยฉีกเส้น
ตอกให้มีขนาดความกว้าง 1-1.5 ซม. ให้เท่ากัน 
4 เส ้น ความยาวเส ้นตอกโดยทั ่วไปจะยาว  
80-120 ซม. และรวบปลายทั้ง 4 เส้น มัดให้เป็น
ปมแล้วคลี่เส้นตอกให้เรียงลำดับ 
 
 
 
 
 
 3.8 นำเส้นตอกบนสุดหมุนเข้าหาปมให้เส้น
ตอกที่หมุนมีขนาดเล็ก ให้ครบ 12 ครั้ง จากนั้น
หมุนเส้นตอกเหมือนเดิมแต่ทำให้มีขนาดใหญ่

กว่าเดิมและหมุนอีก 12 ครั้ง ให้เส้นตอกมีขนาด
ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับจนครบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.9 เมื่อทำจนครบแล้วให้จับหมุนส่วนล่าง

ของดอกให้อยู ่ข้างบน หมุนจนครบเส้นตอก  
โดยกลับของดอกจะซ้อนกัน 
 
 
 
 

3.10 เม ื ่อทำจนเสร ็จแล ้วก ็จะได ้ดอก
บานช่ืน 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 17  ขั้นตอนการทำลวดลายดอก
บานชื่น 

ที่มา : วาสนา สายมา 
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 3.11 เม ื ่อได ้ดอกบานชื ่น แต ่ละขนาด
แตกต่างกันตามที ่ต้องการดอกเล็กหรือใหญ่
สามารถกำหนดได้ จากนั้นออกแบบโครงที่ทำ
จากไม้ไผ่ในรูปทรงต่าง ๆ ตามความเหมาะสมนำ
ดอกบานชื่นที่สานขนาดต่าง ๆ มามัดยึดติดกับ
โครงในรูปทรงที่ออกแบบที่เป็นเครื่องแขวนใน
รูปทรงต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 18 ขั้นตอนการขึ้นโครงและประกอบ
เป็นเครื่องแขวนสมัยใหม่ด้วยการประยุกต์

ลวดลายดอกบานช่ืน 
ที่มา : วาสนา สายมา 

สรปุและอภิปรายผล 
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ของชมรมผู้สูงอายุมี

ร ูปแบบและลวดลายแบบเดิม ๆ จำนวน 10 
รูปแบบคือ 1. โมบายดอกฝิ ่น 2. โมบายนก  
3. โมบายปลาตะเพียน 4. โมบายม้า 5. เส้นไป่
ตอก 6. ม่านดอกบานช่ืน 7. พัดจามร 8. พัดสาน 
9. ดอกรวงข้าว และ 10. โมบายนกวาสนา  
ซึ่งแต่ละแบบ มีรูปทรงและลักษณะที่โดดเด่น 
สวยงามแตกต่างกันไป ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง
ล ว ด ล า ย ด อ ก ฝ ิ ่ น  เ พ ร า ะ ก ล ี บ ด อ ก มี   
4 กลีบ ปลายมนแผ่ออกหรือยักเป็นฝอยที่โดด
เด ่นผสมผสานร ่วมก ับลวดลายอื ่น  ๆ เช่น 
ลวดลายดอกบัวตูม ดอกพิกุล ดอกคำหลวง  
ดอกจิก ดอกปิ่นนพเก้า และกรงนก และดอก
บานชื่น เพราะดอกออกเป็นช่อกระจุกทั้งดอก
ชั้นเดียวและดอกซ้อน กลีบดอกวงนอกรูปขอบ
หนามและดอกมีรูปทรงเรียงกลีบดอกหลายแบบ
ผสมผสานร่วมกับลวดลายอื่น ๆ  เช่น ลวดลาย
เกล ียว ไอรเรศ รวงข ้าว ดอกสาน  ซ ึ ่ งเป็น
ลวดลายที ่สามารถนำมาประยุกต์เป็นเครื ่อง
แขวนสมัยใหม่สำหรับตกแต่งภายในอาคารหรือ
บ้านเร ือน ร ูปแบบการจ ักสานมีล ักษณะที่
ใกล้เคียงกันจึงนำมา 2 ลวดลายนี้มาออกแบบ
และพัฒนาเป็นเครื่องแขวนสมัยใหม่ เพื่อให้เกิด
ความสวยงาม แปลกตา และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่
และขยายการตลาดได้ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องการรูปแบบ

ใหม่ที่มีความหลากหลายของวัสดุที่นำมาใช้ใน

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับการใช้ไม้ไผ่ เพื่อให้

เกิดความสวยงาม ประณีต  

2. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ใน

ด ้านนว ัตกรรมและม ีค ุณภาพมากข ึ ้นเพื่อ

ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ซื้อให้มาก

ขึน้ 
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เกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ระบบการผลิตยางพาราและไม้ผลในชุมชนทุ่งนุ ้ย อำเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และ
การสนทนาตามธรรมชาติกับเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 256 ราย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะที่ส่งผล
กระทบในทันทีและอย่างรุนแรง ได้แก่ การระบาดของแมลงศัตรูพืช ภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปานกลาง แนวโน้มราคาผลผลิตและปัจจัยการผลิตส่งผลกระทบ
มากที่สุดต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง ทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ ทุนการเงิน และทุน
สังคมมีความสำคัญต่อการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง
ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับมาก กลยุทธ์ในการ
ดำรงชีพที่สำคัญของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางคือ การจัดการทางการเงิน และการปรับตัวด้าน
สังคม ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมีผลลัพธ์ในการดำรงชีพด้านความสัมพันธ์ทางสังคมสูงที่สุด 
ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสำหรับ
กำหนดนโยบายที่เหมาะสม เช่น เพิ่มความหลากหลายของชนิดไม้ผล ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้ผลที่
เหมาะสม 
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Para-rubber Farmers’ Household Livelihoods under the Para-
rubber and Fruit Production System in the Thung Nui 

Community, Khuan Kalong District, Satun Province 

Buncha Somboonsuke1, Purawich Phitthayaphinant2 

Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University1 
Faculty of Technology and Community Development, Thaksin University2  

E-mail: p_paratsanant@yahoo.co.th2 

 

ABSTRACT 

 Para-rubber farmer households still face a number of livelihood challenges and 

problems, especially the fluctuating prices of para-rubber. Consequently, para-rubber farmer 

households need to adapt themselves and choose appropriate livelihood strategies. This 

research aimed to study para-rubber farmers’ household livelihoods under the para-rubber 

and fruit production system in the Thung Nui Community, Khuan Kalong District, and Satun 

Province. Primary data were collected using structured interviews, non-participant observations, 

and natural conversations, with a total sample of 256 para-rubber farmers having the para-

rubber and fruit production system, and using the stratified sampling technique. Descriptive 

statistics and manifest content analysis were employed to analyze the data. The findings 

revealed that shocks, such as insect pest infestation and natural disaster, had a moderate 

impact on the para-rubber farmer households. The price trends of yields and inputs had the 

greatest impact on the para-rubber farmer households. Human capital, physical capital, natural 

capital, financial capital, and social capital were essential to the para-rubber farmers’ household 

livelihoods. The para-rubber farmer households highly gained benefits from their participation 

in projects of the related government agencies. The key livelihood strategies of the para-rubber 

farmer households were financial management and social adaptation. The para-rubber farmer 
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households had the highest livelihood outcome in terms of social relations. The findings of this 

research will provide valuable information to policymakers as they formulate appropriate 

policies, e.g., encourage diversification of fruits, and provide knowledge of appropriate fruit 

cultivations. 

 

Keywords: livelihood, farmer household, Satun, rubber-based intercrop, fruit, para-rubber 
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บทนำ 
ภาพการเคลื ่อนไหวทางสังคมของกลุ่ม

เกษตรกรชาวสวนยางซึ ่งเรียกร้องให้รัฐบาล
กำหนดมาตรการช่วยเหลือ ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็น
ที่ประจักษ์ชัดว่า ปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำ
อย่างต่อเนื่องได้สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่าง
มากต ่อคร ั ว เร ือน เกษตรกรชาวสวนยาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางรายย่อยท่ีมีสวนยางพาราขนาดเล็ก (ไม่เกิน 
50 ไร่) และมีระบบการผลิตเชิงเดี่ยว ซึ่งจัดเป็น
กลุ่มเปราะบางที่สุดในอุตสาหกรรมยางพารา 
( Charernjiratragul, Satsue, & Romyen, 
2015, p. 48) และเป็นระบบการผลิตที่มีความ
เสี่ยงสูง (Ratikhunuphakorn, 2019, p. 262)  

ทุ่งนุ้ยเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล ซึ่งผลการสำรวจเบื้องต้นโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งนุ ้ย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล เกี่ยวกับ
บริบทพื ้นที ่สรุปได้ว่า ทุ ่งนุ ้ยเป็นแหล่งผลิต
ยางพารา โดยในปี พ.ศ. 2563 มีพื้นที่เปิดกรีด
ยางพารา 22,510 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ใน
พื ้นที ่ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา 
(2,230 ครัวเรือน) อีกทั้งครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางในพื้นที่ยังมีประสบการณ์การทำ
สวนยางพาราท ี ่ สะสมมาอย ่ า งยาวนาน 
ตลอดจนมีแหล่งร ับซื ้อผลผลิตยางพาราที่

แน่นอน นอกจากนี้ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางมากกว่าครึ ่งทำสวนยางพาราร่วมกับการ
ปลูกไม้ผล เพื่อชดเชยรายได้ที ่สูญเสียไปจาก
ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และทำให้ครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางดำรงชีพอยู่ได้ในสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน  

จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็น
ท ี ่มาของการศ ึกษาการดำรงช ีพ  อ ันเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญของวิถีชีวิตประชากรใน
ชุมชนชนบท (Masae, 2015, p. 89) และการ
ยกระดับความอยู่ดีมีสุขของประชากร (Masae, 
2015, p. 91) ซึ่งไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
อันเนื่องมาจากมีรายได้ต่ำ และไม่มีหลักประกนั
ในการดำรงชีวิต โดยกำหนดคำถามการวิจัยว่า 
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีระบบการ
ผลิตยางพาราและไม้ผลในชุมชนทุ่งนุ้ย อำเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล มีการดำรงชีพเป็น
อย่างไร ทั ้งน ี ้ ในการศึกษาการดำรงชีพได้
ประยุกต์แนวคิดว่าด้วยการดำรงชีพอย่างยั่งยืน
ข อ ง Department for International 
Development หร ือ DFID (1999, pp. 13–
36) ซึ ่งมีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 1) 
บร ิบทความเปราะบาง ประกอบด้วย 1.1) 
ภาวะที่ส่งผลกระทบในทันทีและอย่างรุนแรง 
1.2)  แ น ว โ น ้ ม  2)  ท ุ น ใ น ก า ร ด ำ ร ง ชี พ 
ประกอบด้วย 2.1) ทุนมนุษย์ 2.2) ทุนกายภาพ 
2.3) ทุนธรรมชาติ 2.4) ทุนการเงิน 2.5) ทุน
ส ังคม 3) การเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างและ
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กระบวนการ 4) กลยุทธ์ในการดำรงชีพ 5) 
ผลลัพธ์ในการดำรงชีพ 

ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนด
นโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี ่ยวข้องใน
พื้นที่ เช่น การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 
สำนักงานเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สำหร ับนำไปใช้ประกอบการวางแผนหรือ
กำหนดนโยบายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทชุมชนทุ่งนุ้ย รวมถึงพื้นที่อื ่นที่มีบริบท
ใกล ้ เค ียงก ันหร ือคล ้ายคลึงก ัน ตลอดจน
หน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐที ่เก ี ่ยวข้องดังกล่าว สามารถนำไป
ประย ุกต ์ ในการปฏ ิบ ัต ิงานก ับคร ัวเร ือน
เกษตรกรชาวสวนยางตามบริบทที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดรับกับพันธกิจข้อแรก พัฒนาคุณภาพ
ช ี ว ิ ตของ เกษตรกร ให ้ม ี ค วามม ั ่ นคงใน
แผนพัฒนาการเกษตรช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560–
2564)  ( Ministry of Agriculture and 
Cooperatives, 2016, p.  39)  น อก จ ากนี้
น ั กว ิ จ ั ยและผ ู ้ ท ี ่ สนใจสามารถนำไปใช้
ประกอบการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพ
ได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจ ัยนี้ เพ ื ่อศึกษาการดำรงชีพของ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ระบบ

การผลิตยางพาราและไม้ผลในชุมชนทุ ่งนุ้ย 
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจแบบ
ภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรชาวสวน
ยางที่มีระบบการผลิตยางพาราและไมผ้ล 256 ราย 
(1 ครัวเรือนต่อตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง 1 
ราย) ใน 12 หมู่บ้าน ซึ ่งกำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ส ูตรของ Yamane (1967, p. 
886) การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการแบบแบ่งช้ันตาม
จำนวนหมู ่บ้าน และกำหนดขนาดของกลุ่ม
ต ัวอย่างในแต่ละหมู ่บ ้านตามสัดส ่วนของ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในหมู่บ้านนั้น ซึ่ง
แต่ละหมู่บ้านใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การรวบรวมข ้อม ูลเช ิงปร ิมาณใช ้แบบ
สัมภาษณ์เชิงโครงสร้างที่ผ ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน และการทดลองใช้กับ
เกษตรกรชาวสวนยางที ่ไม ่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง
จำนวน 30 ราย มคี่าดัชนีความสอดคล้องในแต่
ละข้อคำถามมากกว่า 0.60 แสดงว่ามีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในระดับดี และมีค่าความ
เชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายในตามวิธีการ
ของครอนบาคในระดับที่ยอมรับได้ตั้งแต่ 0.70 
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ขึ้นไป (Saengloetuthai, 2017, p. 6) สำหรับ
การรวมรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อนำมาอธิบาย
เสริมข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งมีการตรวจสอบสาม
เส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
การสนทนาตามธรรมชาติ รวมถึงการตรวจสอบ
สามเส้าด้านผู้วิจัยและด้านข้อมูล (ต่างบุคคล 
ต่างสถานที่ และต่างเวลา) เพื่อให้ผลการวิจัยมี
ความน่าเชื่อถือ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได ้แก ่  ค ่าความถ ี ่  ค ่าเฉล ี ่ย  ตลอดจนการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏร่วมด้วย และนำเสนอ
ด้วยการพรรณนา ข้อคำถามผลกระทบและ
ผลประโยชน์ที่ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง
ได้รับมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับคือ 5 แทนส่งผลกระทบ/ได้รับประโยชน์
มากที่สุด 4, 3, 2 และ 1 แทนส่งผลกระทบ/
ได้รับประโยชน์มากรองลงมาจนถึงน้อยที่สุด 
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินผลค่าเฉลี่ยคือ 
มากที่สุด (4.21–5.00) มาก (3.41–4.20) ปาน
กลาง (2.61–3.40) น้อย (1.81–2.60) และน้อย
ที่สุด (1.00–1.80) สำหรับข้อคำถามกลยุทธ์ใน
การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับคือ 5 แทนมีการปฏิบัติมากที่สุด 4, 3, 2 
และ 1 แทนมีการปฏิบัติมากรองลงมาจนถึง

น้อยที่สุด โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินผล
ค่าเฉลี่ยคือ มากที่สุด (4.21–5.00) มาก (3.41–
4.20) ปานกลาง (2.61–3.40) น ้อย (1.81–
2.60) และน้อยที่สุด (1.00–1.80) 

ข้อคำถามเกี่ยวกับผลลัพธ์ในการดำรงชีพ
มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
คือ 5 แทนเพียงพอมากที ่ส ุด หร ือเพิ ่มขึ้น
กว่าเดิมมาก หรือดีมาก 4, 3, 2 และ 1 แทน
เพียงพอมาก หรือเพิ่มข้ึนกว่าเดิมเล็กน้อย หรือ
ดีรองลงมาจนถึงเพียงพอน้อยที่สุด หรือลดลง
กว่าเดิมมาก หรือแย่มาก โดยกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลค่าเฉลี่ยคือ เพียงพอมากที่สุด หรือ
เพิ ่มขึ ้นกว่าเดิมมาก หรือดีมาก (4.21–5.00) 
เพียงพอมาก หรือเพิ่มข้ึนกว่าเดิมเล็กน้อย หรือ
ด ี  (3.41–4.20)  เพ ี ย งพอปานกลาง  หรื อ
เหม ือนเด ิม  หร ือปานกลาง (2.61–3.40) 
เพียงพอน้อย หรือลดลงกว่าเดิมเล็กน้อย หรือ
แย่ (1.81–2.60) และเพียงพอน้อยที่สุด หรือ
ลดลงกว่าเดิมมาก หรือแย่มาก (1.00–1.80) 

 
ผลการวิจัย 

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมีการปลูก
ไม้ผล ได้แก่ เงาะ ลองกอง มังคุด ทุเร ียน 
จำปาดะ มีทั ้งปลูกเป็นพืชร่วมยางในแปลง
เดียวกันกับยางพารา และปลูกต่างแปลงกับ
ยางพารา สำหรับการดำรงชีพของครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางมีรายละเอียดดังนี้ 
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บริบทความเปราะบาง 
1. ภาวะที่ส่งผลกระทบในทันทีและอย่าง

รุนแรง 
การระบาดของแมลงศัตรูพืชส่งผลกระทบ

ต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.05 โดยเฉพาะการระบาด
ของหนอนในต้นลองกอง ซึ่งทำให้ลำต้นและกิ่ง
ได้รับความเสียหาย สำหรับภัยธรรมชาติ ได้แก่ 
ภัยแล้ง อุทกภัย พายุและลมแรง ส่งผลกระทบ
ต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปาน
กลางเช่นกัน มีค่าเฉลี่ย 2.95, 2.85 และ 2.40 
ตามลำดับ ปัญหาภัยแล้งมีสาเหตุมาจากฝนทิ้ง
ช่วงในฤดูแล้ง ทำให้แหล่งน้ำมีปริมาณน้ำลด
น้อยลงจนเริ่มไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
และการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยาง ขณะที่ในฤดูฝนช่วงฝนตกหนักมี
ผลทำให้น้ำระบายไม่ทันจนเกิดน้ำท่วมขัง 
โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกยางพาราซึ่งอยู่ระดับต่ำ 
สำหรับพายุและลมแรงมีผลทำให้ต้นยางพารา
และไม้ผลล้ม รวมถึงไม้ผลที่กำลังออกดอกร่วง
หล่น เช่น ทุเรียน มังคุด ส่งผลให้ผลผลิตที่เก็บ
เกี่ยวได้ลดลง นอกจากนี้บางครัวเรือนมีกิ่งไม้
ใหญ่หล่นใส่หลังคาที่พักอาศัยจนได้รับความ
เสียหาย  

2. แนวโน้ม 
2.1 แนวโน้มราคาผลผลิตและปัจจัยการ

ผล ิตส ่งผลกระทบต ่อคร ัวเร ือนเกษตรกร
ชาวสวนยางในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.42 เมื่อ

จำแนกเป็นรายประเด็นพบว่า การลดลงของ
ราคาผลผลิตยางพาราและไม้ผลส่งผลกระทบ
ต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 3.50 และ 3.45 ขณะที่การเพิ่มขึ้น
ของราคาปัจจ ัยการผลิต เช ่น ปุ ๋ยเคมี ปุ๋ย
ชีวภาพ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางในระด ับปานกลาง ม ีค ่ า เฉล ี ่ ย  3.30 
แนวโน ้มเหล ่านี้  ส ่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง ทั ้งรายได้ที่
ลดลงและต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน  

ราคาผลผลิตและปัจจัยการผลิตเป็นปัจจัย
ที่อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการของครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยาง โดยตลาดยางพาราเป็น
ของผู ้ซื ้อ และราคายางพาราถูกกำหนดจาก
ตลาดต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตลาดซื ้อขายล่วงหน้าโตเกียว รวมถึงปัจจัย 
อื่น ๆ เช่น ราคาน้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน 
ราคายางพาราในตลาดซื ้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (Siripongtugsin, 
2019, p.  136) ขณะที่คร ัวเร ือนเกษตรกร
ชาวสวนยางไม่สามารถปรับหรือกำหนดราคา
ยางพาราให้อยู่ในระดับที่ต้องการหรือพึงพอใจ
ได้ นอกจากน้ีแม้ภาครัฐได้เข้ามาแทรกแซงผ่าน
นโยบาย/โครงการต่าง ๆ เช่น นโยบายควบคุม
และลดพื้นที่ปลูกยางพารา นโยบายส่งเสริม
การใช้ยางภายในประเทศ โครงการชดเชย
รายได ้ให ้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง แต่ไม่
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สามารถแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผล (Siripongtugsin, 2019, pp. 136–
137) สำหรับปัจจัยการผลิตเป็นปัจจัยภายนอก
ที่ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางไม่สามารถ
ควบคุมราคาได้เช่นกัน รวมทั้งมีอำนาจในการ
ต่อรองราคากบัผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตต่ำ 

2.2 แนวโน้มการตลาดส่งผลกระทบต่อ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี ่ย 2.83 เมื ่อจำแนกเป็นราย
ประเด ็นพบว ่า การลดลงของราคาร ับซื้อ
ยางพาราส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางในระดับมาก ม ีค ่าเฉลี ่ย 3.70 
เนื่องจากต้นทุนการผลิตยางพารายังคงสูง โดย 
Intraskul, Somboonsuke, Thongtrai, & 
Phitthayaphinant (2018, p. 818) ได้รายงาน
ว่า เกษตรกรชาวสวนยางมีต้นทุนการผลิต
ยางพาราเฉลี่ย 59.33 บาทต่อกิโลกรัม จำแนก
เป็นต้นทุนการผลิตน้ำยางสด ยางแผ่นดิบ และ
ยางก้อนถ้วยเฉลี่ย 59.80, 63.02 และ 55.17 
บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ในส่วนผลผลิต
ยางพาราล้นตลาดส่งผลกระทบต่อครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.60 เนื่องจากหลายครัวเรือนมีการปรับเปลีย่น
พื้นที่นาข้าวเพื่อปลูกยางพารา เช่น บ้านควน
เรือ บ้านทุ่งนุ้ย บ้านโคกโดน รวมถึงปรับเปลี่ยน
สวนไม้ผลที่ให้ผลผลิตน้อยเพื่อปลูกยางพารา 
เช่น บ้านโตนปาหนัน บ้านหัวกาหมิง ส่งผลให้
ผลผลิตยางพารามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจนเกิน

ความต้องการของตลาด สำหรับผลผลิตไม้ผล
ล้นตลาดส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.33 
เนื ่องจากในช่วงฤดูกาล ผลผลิตจะออกมา
พร้อมกันในปริมาณมาก ทำให้ราคารับซื้อ
ผลผล ิตลดลง ขณะที ่คร ัวเร ือนเกษตรกร
ชาวสวนยางจำเป็นต้องจำหน่ายผลผลิต เพราะ
ผลผลิตเน่าเสียง่าย และไม่สามารถเก็บไว้ได้
นานหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว  

การรับซื้อผลผลิตของพ่อค้าส่งผลกระทบ
ต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับ
น้อย มีค่าเฉลี่ย 2.33 เนื่องจากในพื้นที่มีถนน
เพิ่มขึ้นหลายสาย ทั้งถนนลาดยางและถนนดิน
แดง ทำให้พ่อค้าสามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตได้
อย่างสะดวก ในส่วนของการรับซื ้อผลผลิต
ยางพารา มีการตั้งจุดรับซื้อน้ำยางสดเป็นระยะ
บนเส้นทางหลักเข้าสวนยางพารา ทั้งนี้แต่ละ
หมู่บ้านมีจุดรับซื้อน้ำยางสดไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 
สำหรับผลผลิตไม้ผล มีทั้งพ่อค้าคนกลางมารับ
ซื้อถึงสวน และครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง
นำผลผลิตไปจำหน่ายเองที ่ตลาดในชุมชน 
สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางไม ่ได ้ เป ็นเพียงผู้ ผล ิตเท ่านั ้น แต ่ เป็น
ผ ู ้ประกอบการธ ุรก ิจขนาดเล ็กด ้วย ด ังที่  
Somboonsuke, Dhammasaccakarn, 
Cherdchom, Longpichai, & Phitthayaphinant 
(2015, p. 83) ได้รายงานว่า เกษตรกรชาวสวน
ยางส่วนใหญ่ในแหล่งปลูกยางพาราดั ้งเดิม
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จำหน่ายผลผลิตในรูปน้ำยางสด เพราะแหล่ง
รับซื้อน้ำยางสดในพื้นที่มีจำนวนมาก ในส่วน
ความต้องการผลผลิตแบบอินทรีย์ของตลาด
ส่งผลต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.28 เนื่องจากครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางไม่มีความมั่นใจในเรื ่อง
ปร ิมาณผลผลิตและราคาที ่จะได ้ร ับ  หาก
ปร ับเปล ี ่ยนการผล ิตไปเป ็นแบบอินทร ีย์   
จึงยังคงทำการเกษตรแบบเดิมที ่ใช้สารเคมี 
สำหรับการนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางในระด ับน ้อยท ี ่ ส ุด ม ีค ่ า เฉล ี ่ ย  1.75 
เนื่องจากผลผลิตเกือบทั้งหมดไม่ได้นำไปแปร
รูป ยกเว้นทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพ ครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางได้นำมาแปรรูปเป็น
ทุเรียนกวน เพื่อบริโภคในครัวเรือนและแบ่ง
จำหน่ายบ้างเล็กน้อย 

2.3 แนวโน ้มทร ัพยากรธรรมชาต ิส่ ง
ผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.77 เมื่อจำแนก
เป็นรายประเด็นพบว่า ความไม่แน่นอนของฝน
ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ย า ง ใ น ร ะ ด ั บ ม า ก  ม ี ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย  3.55  
สืบเนื ่องมาจากการเปลี ่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ทำให้ฝนตกไม่แน่นอน เช่น ฝนตก
ในเดือนเมษายน ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน
ในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้คร ัวเร ือนเกษตรกร
ชาวสวนยางไม่สามารถกรีดยางพาราได้ และมี

รายได้ลดลง ขณะที่การลดลงของพื้นที่ป่าส่งผล
กระทบต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.08 เนื่องจากบาง
ครัวเรือนมีการรุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้ทำการเกษตร 
โดยเฉพาะการปลูกยางพารา ทำให้พื้นท่ีป่าและ
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง รวมทั้งมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยมากขึ้น เช่น บ้าน
ค่ายรวมมิตร บ้านโตนปาหนัน บ้านหัวกาหมิง 
บ้านน้ำหรา ซึ่งพ้ืนท่ีเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นที่ต้นน้ำ
ทั้งสิ้น พฤติกรรมดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้
ในชุมชนตามแนวคิดว่าด้วยโศกนาฏกรรมของ
ท รั พ ย า ก ร ร ่ ว ม  ( Samukkethum, 
Samukkethum, & Chaiphanphong, 2018, 
pp.  13–14)  แ ล ะ ค ล ้ า ย ค ล ึ ง ก ั บ ที่  
Charernjiratragul et al. (2015, p.  37)  ไ ด้
กล่าวถึงการรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกยางพาราใน
อุทยานแห่งชาติเขาปู่–เขาย่า และพื้นที่ลุ่มน้ำ
ชั ้น 1 และ 2 ของลุ ่มน้ำคลองอู ่ตะเภา ซึ่ง
กำหนดให้เป็นพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ป่าเพื่อการ
อนุรักษ์  

ความเสื่อมโทรมของดิน และการชะล้าง
พังทลายของดินส่งผลกระทบต่อครัวเร ือน
เกษตรกรชาวสวนยางในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 
2.56 และ 2.33 ตามลำดับ เนื่องจากดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับหลายครัวเรือนใชปุ้๋ย
ชีวภาพทดแทนปุ ๋ยเคมี ตลอดจนครัวเร ือน
เกษตรกรชาวสวนยางที่มีแปลงอยู่ในพื้นที่ลาด
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ชันหรือควน มีการปลูกยางพาราเป็นขั้นบันไดที่
ค่อนข้างกว้างประมาณ 1.50 เมตร และปล่อย
ให ้พ ืชขนาดเล ็กหร ือหญ้าข ึ ้นระหว ่างต้น
ยางพารา เพ ื ่อช ่วยชะลอการไหลของน้ำ  
และลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
สำหรับความเพียงพอของน้ำในแหล่งน้ำส่ง
ผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง
ในระดับน้อย มีค่าเฉลี ่ย 2.32 แม้ครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางเผชิญปัญหาภัยแล้งดังที่
ได้กล่าวไปข้างต้น แต่ในพื้นที่มีคลองไหลผ่าน 
เช่น คลองช้าง คลองการะเกด คลองน้ำหรา 
นอกจากนี้บ้านน้ำหรายังมีอ่างเก็บขนาดใหญ่
เพื่อใช้ทำการเกษตร โดยมีเพียง 4 หมู่บ้านที่ไม่
มีคลองไหลผ่านคือ บ้านควนเรือ บ้านทุ่งตำเสา 
บ้านโคกโดน และบ้านสวน 

2.4 แนวโน ้มส ั งคมส ่ งผลกระทบต่อ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับน้อย  
มีค่าเฉลี่ย 2.58 เมื ่อจำแนกเป็นรายประเด็น
พบว่า การประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร
ของสมาช ิกในคร ัวเร ือนส ่งผลกระทบต่อ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับมาก  
มีค่าเฉลี ่ย 3.47 สำหรับครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางที่ยากจน และสามารถลงทุนใน
การศึกษาบุตรได้เพียงแค่ขั ้นพื้นฐานเท่านั้น 
หลังจบการศึกษา บุตรได้เข้ามาเป็นแรงงาน
หลักในการทำการเกษตรของครัวเรือน ส่วน
บุตรที่มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หลัง
จบกา รศ ึ กษา  บ ุ ต ร ส ่ วน ใหญ่ ไ ด ้ เ ข ้ า สู่

ตลาดแรงงานที ่มีฝีมือ หรือทำงานนอกภาค
การเกษตร เช่น หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน 
โรงงาน ค้าขาย ในชุมชน หรือต่างถิ่น อย่างไรก็
ดีบุตรในกลุ่มนี้ได้ให้หรือส่งเงินเพื่อจุนเจือและ
เสร ิมสร ้างความมั ่นคงของคร ัวเร ือน เช่น 
นำไปใช้จ่ายในการทำการเกษตร และการดูแล
สุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน นำไปลงทุนใน
การศึกษาให้แก่สมาชิกในครัวเรือนที ่กำลัง
ศึกษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแหล่งรายได้ที่สำคัญ
อีกแหล่งหนึ่งของครัวเรือน รวมถึงบุตรมีการใช้
ความรู ้และทักษะเฉพาะตัวในการสนับสนุน
รายได้ให้กับครัวเรือน  

การศึกษาต่อของบุตรส่งผลกระทบต่อ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29 เมื่อบุตรมีโอกาสได้ศึกษา
ต่อในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา บุตร
ส่วนใหญ่ไม่เลือกศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งมา
จากพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ไม่สนับสนุน เพราะ
เห็นว่า อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่เต็มไปด้วย
ความเสี ่ยง ความเหน็ดเหนื่อย ต้องอดทนรอ
เป็นเวลานานกว่าจะได้ผลผลิต และได้รับ
ผลตอบแทนน้อย จึงต้องการให้บุตรได้ทำงาน
ในหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ซึ ่งมีความ
มั่นคงและสวัสดิการที่ดี อีกสาเหตุหนึ่งมาจาก
บุตรที่ต้องการทำงานในหน่วยงานภาครัฐหรือ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนบุตรที ่ศึกษาใน
สาขาวิชาที่เกี ่ยวข้องกับการเกษตรส่วนมาก
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ทำงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกรมพัฒนาที่ดิน น้อยมากที่เข้ามาสืบทอด
อาชีพเกษตรกรจากรุ่นพ่อแม่ จึงมีความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานครัวเรือน
ในอนาคต 

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาคร ัฐส่ง
ผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง
ในระด ับน ้อย ม ีค ่าเฉล ี ่ย 2.40 เน ื ่องจาก
ครัวเรือนเกษตรชาวสวนยางได้รับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐอย่างทั ่วถึงและเป็นธรรม  
ท ั ้ งด ้ านการเกษตร การอ ุป โภคบร ิ โภค 
การศึกษา ตลอดจนสาธารณสุข สำหรับความ
ขัดแย้งในกรรมสิทธ ิ ์ท ี ่ด ินส่งผลกระทบต่อ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับน้อย  
มีค่าเฉลี่ย 2.20 เนื ่องจากครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางมีท ี ่ด ินเป ็นของตนเอง และมี
เอกสารสิทธิ์ ทำให้ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางสามารถใช้ประโยชน์ที ่ดินได้อย่างเต็มที่ 
เพื ่อสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของ
คุณภาพชีวิตในปัจจุบันและโอกาสในอนาคต 
ส ่วนการประกอบอาชีพเสร ิมของห ัวหน้า
ครัวเรือนส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.55 
ในบางครัวเรือนนอกจากปฏิบัติงานในกิจกรรม
การผล ิตทางการเกษตรของตนเองแล้ ว  
ยังรับจ้างในภาคการเกษตร เช่น ตัดหญ้า ฉีด
พ่นสารเคมี เก็บเกี ่ยวผลผลิตไม้ผล เพื่อให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการทำงานนอก

ภาคการเกษตร เช่น ค้าขาย ร้านตัดผม ร้าน
ซ่อมรถ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  

2.5 แนวโน ้มแรงงานส่งผลกระทบต่อ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับน้อย มี
ค่าเฉลี ่ย 2.36 เมื ่อจำแนกเป็นรายประเด็น
พบว่า การเพิ ่มขึ ้นของค่าจ้างแรงงาน เช่น  
ค่าตัดหญ้า ค่าฉีดพ่นสารเคมี ส่งผลกระทบต่อ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี ่ย 2.67 ส่วนการเพิ ่มขึ ้นของ
แรงงานข้ามชาติ การขาดแคลนแรงงาน และ
ความหายากของแรงงานที่มีฝีมือส่งผลกระทบ
ต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับ
น ้ อ ย  ม ี ค ่ า เ ฉล ี ่ ย  2.57, 2.20 แ ล ะ  2.00 
ตามลำด ับ เน ื ่องจากคร ัวเร ือนเกษตรกร
ชาวสวนยางเน้นการใช้แรงงานครัวเรือนเป็น
หลักและอย่างเข้มข้น ซึ่งมีจำนวนเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานในกิจกรรมการผลิตยางพารา
และไม้ผล เพราะพื้นที่ทำการเกษตรมีขนาดเล็ก 
นอกจากนี้แรงงานครัวเรือนยังมีประสบการณ์ 
ท ักษะ และความชำนาญในการทำสวน
ยางพาราและไม้ผล อย่างไรก็ตามสำหรับบาง
คร ัวเร ือน ม ีการจ ้างแรงงานชั ่วคราวจาก
ภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในบางกิจกรรมการ
ผลิต เช่น การกำจัดวัชพืช  

2.6 แนวโน้มเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับน้อย  
มีค่าเฉลี่ย 2.11 เมื ่อจำแนกเป็นรายประเด็น
พบว่า การปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราไป
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เป็นปาล์มน้ำมันส่งผลกระทบต่อครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 
2.42 เพราะพื้นที่มีความเหมาะสมต่อการปลูก
ท ั ้ งยางพาราและปาล ์มน ้ ำม ัน  แต ่หาก
ปรับเปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ำมัน ต้องปรับระยะ
ปลูก เช่น พื้นที่ราบปลูกระยะ 9×9×9 เมตร 
พ ื ้ น ท ี ่ เ น ิ น ป ล ู ก ร ะ ย ะ  11×11×11 ห รื อ 
12×12×12 เมตร เพื่อให้ต้นปาล์มน้ำมันได้รับ
แสงแดดอย่างทั ่วถึง อีกทั ้งปาล์มน้ำมันยัง
สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
เช่นเดียวกับยางพารา ต่างกันที่การปฏิบัติงาน
ของแรงงาน เช่น การกรีดยางพาราควรกรีด
ในช่วงกลางคืนหรือหัวรุ่ง และในวันที่ฝนตกไม่
สามารถกร ีดได ้  แต ่ปาล ์มน ้ำม ันสามารถ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 
สำหรับพื้นที่ที ่เริ ่มมีการปรับเปลี่ยนจากการ
ปลูกยางพาราไปเป็นปาล์มน้ำมัน เช่น บ้านทุ่ง
พัก บ้านควนเรือ เนื่องจากมีจุดรับซื้อผลผลิต
ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ใกล้เคียงคือ ตำบลควน
กาหลง ทำให้ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมี
ความสะดวกในการนำผลผลิตปาล์มน้ำมันไป
จำหน่าย 

การปร ับเปลี ่ยนพันธ ุ ์ยางพาราส ่งผล
กระทบต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี ่ย 2.12 เนื ่องจาก RRIM 
600 เป็นพันธุ ์ยางพาราที่ครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางใช้ปลูกกันมากตามคำแนะนำของ
หน่วยงานภาครัฐตั้งแต่เริ่มปลูกยางพารา และ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมีความเชื่อมั่น
ว่า RRIM 600 เป็นพันธุ ์ยางพาราที่เหมาะสม
กับสภาพพื ้นที ่ของตน เพราะเป ็นพันธ ุ ์ที่
สามารถปลูกได้ทุกสภาพพื ้นที ่ และมีความ
ทนทานต่อการกรีดถี่ แม้พันธุ์ยางพารา RRIT 
251 จะได้รับการกล่าวอ้างว่า ให้ผลผลิตต่อปี
สูงกว่า และสามารถเปิดกรีดได้เร็วกว่าก็ตาม 
โดยยางพาราพันธุ์ RRIT 251 ให้ผลผลิตเฉลี่ย
มากกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ (แปลงทดลอง
ให้ผลเฉลี ่ย 457.00 กิโลกรัมต่อไร่) ส ูงกว่า
ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 
235.10 ก ิ โ ล ก ร ั ม ต ่ อ ไ ร ่  ( Longpichai & 
Kongmanee, 2019, p. 140) สอดคล้องกับ 
Somboonsuke, Kongmanee, Thongtrai, & 
Phitthayaphinant (2018, p. 650) ที่รายงาน
ว่า เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ในภาคใต้
ปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251  

การปรับเปลี่ยนระบบกรีดยางพาราส่งผล
กระทบต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.00 โดยปกติครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางใช้ระบบกรีด 1 ใน 3 ของ
ลำต้น โดยกรีด 3 วัน เว้น 1 วัน (1/3S 3d/4) 
หรือ 1 ใน 3 ของลำต้น โดยกรีด 4 วัน เว้น 1 
วัน (1/3S 4d/5) ขึ้นอยู่กับอายุสวนยางพารา 
ปริมาณน้ำยาง และความสิ้นเปลืองของเปลือก 
แต่ในช่วงราคายางพาราตกต่ำ และฝนตก
ติดต่อกันเป็นเวลานาน หลายครัวเรือนมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบกรีดยางพาราให้มีความถี่มาก
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ขึ้น เช่น กรีด 4 วัน เว้น 1 วัน หรือกรีด 5 วัน 
เว้น 1 วัน เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน แม้การปฏิบัติดังกล่าวจะส่งผลเสีย
ต่อหน้ายางก็ตาม สำหรับการใช้สารเร่งน้ำยาง
ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางในระด ับน ้อย ม ีค ่าเฉล ี ่ย 1.89 เพราะ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางเห็นว่า การ
ปฏิบัติดังกล่าวส่งผลเสียต่อต้นยางพารา เช่น 
ปัญหาเปลือกแข็ง ต้นยางพาราหยุดให้น้ำยาง
เร็วข้ึน  
ทุนในการดำรงชีพ  

1. ทุนมนุษย์ เกษตรกรชาวสวนยางพารา
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
(197 ราย) เท ่าน ั ้น สาเหต ุสำค ัญที ่ทำให้
เกษตรกรชาวสวนยางขาดโอกาสทางการศึกษา
คือ เศรษฐฐานะของครัวเรือนไม่ดี ประกอบกับ
พ่อแม่หรือผู ้ปกครองไม่เห็นความสำคัญของ
การศึกษา เนื่องจากตนเองไม่ได้รับการศึกษา 
หรือจบการศึกษาภาคบังคับเช่นเดียวกัน อีกทั้ง
โรงเรียนยังอยู่ห่างไกลจากที่พักอาศัย ทำให้ไม่
สะดวกหรือมีความยากลำบากในการเดินทาง 
เพราะต้องใช้ระยะเวลานานในการเดินทาง 
และก่อให้เก ิดค ่าใช้จ ่ายในการเด ินทางที่
ค่อนข้างสูง ซึ่งสามารถนำเงินในส่วนนี้ไปใช้จ่าย
ในส่วนอื่นที่จำเป็นมากกว่าได้ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าปัจจัยการผลิตในการทำการเกษตร ทั้งนี้แม้
ระดับการศึกษาอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
เพื ่อสร้างทางเลือกในการผลิต แต่เกษตรกร

ช า ว ส ว น ย า ง มี ต ้ น ท ุ น ใ น ร ู ป แ บ บ ข อ ง
ประสบการณ์สูง โดยมีประสบการณ์การทำ
สวนยางพาราและไม้ผลเฉล ี ่ย 25.54 และ 
25.07 ปี ตามลำดับ ตลอดจนมีจำนวนสมาชิก
ในคร ัวเร ือนเฉล ี ่ยประมาณ 4 คน ซ ึ ่งเป็น
แรงงานครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 3 คน  

2. ท ุนธรรมชาต ิ คร ัวเร ือนเกษตรกร
ชาวสวนยางส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังที่
กล่าวไปข้างต้น โดยมีพื้นท่ีถือครองเฉลี่ย 23.95 
ไร่ จำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) พื้นที่ทำ
การเกษตรเฉลี่ย 22.86 ไร่ 2) พื้นที่ที่ไม่ได้ทำ
การเกษตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำหรับเป็นที่พัก
อาศัยเฉลี่ย 0.92 ไร่ และ 3) พื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่
ใช้ประโยชน์ใด ๆ เฉลี่ย 0.17 ไร่ สำหรับการถือ
ครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง
จำแนกเป็น 4 ลักษณะคือ 1) ที่ดินซึ่งได้รับการ
โอนกรรมสิทธ์ิจากรุ่นพ่อแม่ ทัง้ที่เป็นมรดกและ
การได้มาโดยเสน่หา 2) ที่ดินซึ่งซื้อด้วยตนเอง 
จากเงินออมและ/หรือเงินกู้ 3) ที่ดินเช่า ส่วน
ใหญ่เป็นที่ดินขนาดเล็กซึ่งอยู ่ใกล้ที ่พักอาศัย  
ใช้สำหรับปลูกผักเพื่อจำหน่าย และ 4) ที ่ดิน
แบ่งหวะ สอดคล้องกับ Somboonsuke  et 
al. (2018, p. 650) ที ่รายงานว่า ในภาคใต้มี
การเช่าที่ดินขนาดเล็กเพื่อทำการเกษตร  

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมีการเก็บ
ผลผลิตจากป่าสงวน เช่น บ้านโตนปาหนัน 
บ้านค่ายรวมมิตร จากป่าชุมชน เช่น บ้านน้ำ
หรา และจากป่าในเขตอนุรักษ์ เช่น บ้านน้ำ
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ร้อน บ้านหัวกาหมิง ทั้งนี้ป่าสงวนและป่าในเขต
อนุรักษ์ยังคงเป็นป่าที่มีดิน แหล่งน้ำ และพืช
พันธุ ์ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ รวมทั ้งมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่นเดียวกับป่าชุมชนที่
ได ้ร ับการดูแลจากคนในชุมชนเป็นอย ่างดี  
นอกจากนี้ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางส่วน
ใหญ่อาศัยน้ำฝนและแหล่งน้ำตามธรรมชาติใน
การทำการเกษตร และบางครัวเรือนมีการขุด
สระน้ำ/บ่อน้ำในสวนไม้ผลเพื ่อใช้ในฤดูแล้ง 
สะท้อนให้เห็นว่า ทุนธรรมชาติมีความสำคัญตอ่
การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยาง เนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมี
การใช้ประโยชน์ทางตรงจากทุนธรรมชาติ   
ทั ้งเป็นทรัพยากรการผลิตและแหล่งอาหาร  
ซึ่งครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าถึงทุน
ในการดำรงชีพประเภทอื่นได้น้อย จะพึ่งพาทุน
ธรรมชาติมาก ดังนั ้นความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติที ่อยู ่แวดล้อมครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยาง จึงเปรียบเสมือนสต็อก
ของทุนที่ทำให้วิถียังชีพของครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางมีความมั่นคง อาจกล่าวได้ว่า ทุน
ธรรมชาติเป็นสวัสดิการชุมชนในรูปแบบหนึ่ง 
( Promphakping, Promphakping, 
Phongsiri, Somaboot, & Weeranakin, 
2019, p. 128) 

3. ท ุนกายภาพ  คร ัว เร ือน เกษตรกร
ชาวสวนยางมีท่ีพักอาศัยเป็นของตนเอง รวมถึง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 

มีดกรีดยางพารา แกลอน/ถังน้ำยาง เครื่องตัด
หญ้า รถจักรยานยนต์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ พัด
ลม ตู้เย็น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องซักผ้า ซึ่งทุน
กายภาพมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ
และผลตอบแทนจากการผลิต รวมถึงยกระดับ
ความเป็นอยู่ของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางให้ดีขึ้น 

4. ทุนการเงิน ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางมีรายได้เฉลี่ย 289,776.90 บาทต่อปี หรือ 
24,148.08 บาทต่อเดือน จำแนกเป็นรายได้
จากภาคการเกษตรเฉลี่ย 196,219.44 บาทต่อ
ปี และรายได้จากนอกภาคการเกษตร เฉลี่ย 
93,557.46 บาทต่อปี สำหรับค่าใช้จ ่ายของ
ครัวเรือนเฉลี ่ย 189,058.92 บาทต่อปี หรือ 
15,754.91 บาทต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายนอก
ภาคการเกษตร เช่น ค่าใช้จ่ายในการยังชีพ  
ค่าการศึกษาบุตร เฉลี่ย 97,714.57 บาทต่อปี  
ซึ ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร เฉลี่ย 
91,344.35 บาทต ่อป ี  รายได ้หล ั งจากหัก
ค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีน
สำหรับทำการเกษตร ทำให้ครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางมีเงินออมค่อนข้างน้อย สอดคล้อง
กับ Promphakping et al. (2019, pp. 123–
124, 139) ที่รายงานว่า วิถียังชีพของครัวเรือน
เกษตรกรรายย่อยมีการพึ ่งพาทุนการเ งิน
สำหร ับลงทุนในภาคการเกษตร  และเป็น
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ค่าใช้จ ่ายนอกภาคการเกษตร ตลอดจนทุน
การเงินเป็นเงื่อนไขในการใช้ทุนประเภทอ่ืน 

5. ทุนสังคม ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางมากกว่าครึ ่งเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบัน
เกษตรกร (161 ราย) ทั้งนี้บางรายเป็นสมาชิก
มากกว่า 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มรับ
ซ ื ้ อน ้ ำยางสด กล ุ ่ มสหกรณ ์กองท ุนสวน
ยางพารา กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มแปรรูปกล้วย
ฉาบ กลุ่มแปรรูปกาแฟบ้านโตนปาหนัน ซึ่งการ
รวมกลุ ่มทั ้งหมดนี้  ล ้วนมีว ัตถุประสงค์เพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชม เช่น บ้านน้ำ
หรา และบ้านโตนปาหนัน มีการรวมกลุ่มเพื่อ
ผล ิตปุ ๋ยอ ินทร ีย ์และน้ำยาไล่แมลงจากพืช
สมุนไพร เพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงการพึ ่งตนเองในการผลิตจากการใช้
ทรัพยากรในชุมชน และกลไกทางส ังคมที่
สนับสนุนการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยาง สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มใด ๆ เนื่องจากมีเงินทุน
ของตนเองอย่างเพียงพอ และไม่ต ้องการ
เกี่ยวพันหรือเกิดการผูกมัดกับกลุ่ม  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและกระบวนการ  

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางได้รับการ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ด ้ า น อ งค ์ ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะกา รฝึ ก
ประสบการณ์ เช่น การบรรยายจากวิทยากรผูม้ี
ความรู้และความเชี่ยวชาญ การฝึกปฏิบัติทั้งใน
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม การศึกษาดูงาน
จากแปลงเกษตรกรตัวอย่าง ตลอดจนการ

สนับสนุนเงินทุนเพื่อการผลิตจากหน่วยงาน
ภาคร ัฐ หน ่วยงานหล ักท ี ่จ ัด โครงการคือ 
สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง สำนักงาน
เกษตรจังหวัดสตูล สำหรับโครงการที่เกษตรกร
ชาวสวนยางเข้าร่วม เช่น โครงการพัฒนาอาชีพ
ชาวสวนยางพาราเพื่อความมั่นคง โครงการ
ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 
(ไม้ผล) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย ซึ่งครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางได้รับ
ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการในระดับ
มาก ม ีค ่าเฉล ี ่ย 4.06 เน ื ่องจากคร ัวเร ือน
เกษตรกรชาวสวนยางสามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ที ่ได้รับจากโครงการต่าง ๆ ไป
ประยุกต์ในการบริหารจัดการสวนยางพารา
และไม้ผลได้ 
กลยุทธ์ในการดำรงชีพ  

1. การจัดการทางการเงินเป็นกลยุทธ์ใน
การดำรงชีพที่ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง
ปฏิบัติในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.65 เมื่อจำแนก
เป็นรายประเด็นพบว่า ครัวเร ือนเกษตรกร
ชาวสวนยางมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
ของคร ัวเร ือน และการวางแผนการใช้เงิน
สำหรับทำการเกษตรในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.70 และ 3.60 ตามลำดับ เนื่องจากการปฏิบัติ
ดังกล่าว ทำให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของ
คร ัวเร ือน รวมท ั ้ งสามารถประมาณการ
ค่าใช้จ่ายและกำหนดงบประมาณในการทำสวน
ยางพาราและไม้ผลได้  
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2. การปรับตัวด้านสังคมเป็นกลยุทธ์ใน
การดำรงชีพที่ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง
ปฏิบัติในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับกล
ยุทธ์แรกคือ 3.65 เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็น
พบว ่า คร ัวเร ือนเกษตรกรชาวสวนยางมี
การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.70 เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้ที่
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางสามารถเข้าถึง
ได ้อย ่างรวดเร ็ว รวมถ ึงม ีองค ์ความร ู ้ ที่
หลากหลายและทันสมัย นอกจากนี้ครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางจำเป็นต้องเรียนรู ้อยู่
เ ส ม อ  เ พื่ อ ค ว า ม อ ย ู ่ ร อ ด ท ่ า ม ก ล า ง
สภาพแวดล้อมที ่เปลี ่ยนแปลงไป ตลอดจน
สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพื่อนเกษตรกรได้ สำหรับการเข้าร่วมกลุ่ม
เพื่อแลกเปลี่ยนอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตทาง
การ เกษตร  และการ เข ้ า ร ่ วมกล ุ ่ ม เพื่ อ
แลกเปลี ่ยนความรู ้และประสบการณ์มีการ
ปฏิบัติในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 และ 3.55 
ตามลำดับ เพราะการเป็นสมาชิกกลุ่มจะทำให้
คร ัวเร ือนเกษตรกรชาวสวนยางได้ร ับองค์
ความร ู ้ที่สามารถนำไปใช้แก้ป ัญหาในการ
ประกอบอาชีพที่เผชิญอยู่ได้ เช่น ปัญหาสัตว์
ศัตรูพืชเข้ามาทำลายผลผลิต ปัญหาเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไม่ทัน  

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นกล
ยุทธ ์ในการดำรงชีพที ่คร ัวเร ือนเกษตรกร

ชาวสวนยางปฏ ิบ ัต ิ ในระด ับปานกลาง มี
ค่าเฉลี ่ย 3.07 เมื ่อจำแนกเป็นรายประเด็น
พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมีการ
เพิ่มการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และลดการใช้ปุ๋ยเคมีใน
ร ะด ั บมาก  ม ี ค ่ า เ ฉล ี ่ ย  3.65 แล ะ  3.50 
ตามลำดับ เพราะปุ๋ยเคมีมีราคาสูง และเมื่อใช้
ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้ดินแข็ง สำหรับ
การลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โรคพืช 
และวัชพืชมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 2.85, 2.70 และ 2.65 ตามลำดับ ทั้งนี้
แม้สารเคมีดังกล่าวมีราคาสูง รวมทั้งยังส่งผล
เส ียต่อสุขภาพและสิ ่งแวดล้อม แต่การใช้
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช เป็น
วิธีการที่มีความสะดวกต่อครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยาง  

4. การปรับเปลี่ยนการใช้แรงงานเป็นกล
ยุทธ ์ในการดำรงชีพที ่คร ัวเร ือนเกษตรกร
ชาวสวนยางปฏิบัติในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 
2.58 เม ื ่ อจำแนกเป ็นรายประเด ็นพบว่า 
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมีการเลือก
แรงงานที่มีฝีมือในการกรีดยางพาราในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.70 เพราะแรงงานที่มี
ฝีมือในการกรีดยางพารา นอกจากสามารถกรีด
น้ำยางได้ในปริมาณมากแล้ว ยังมีเทคนิคการ
กรีดยางพาราที่เหมาระสม ซึ่งจะช่วยยืดอายุ
ของหน้ายางได้ สำหรับการจ้างแรงงานมีการ
ปฏิบัติในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.45 เนื่องจาก
ครัวเร ือนเกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่มี
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จำนวนแรงงานครัวเรือนเพียงพอดังที่กล่าวไป
ข้างต้น และเกษตรกรชาวสวนยางมีอายุเฉลี่ย 
50.99 ป ี  ซ ึ ่ งอย ู ่ ในว ัยแรงงานที ่ม ีแรงกาย
สามารถปฏิบ ัต ิงานก ิจกกรมการผลิตทาง
การเกษตรได้  

5. การปรับเปลี่ยนการบริโภคในครัวเรือน
เป็นกลยุทธ์ในการดำรงชีพท่ีครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางปฏิบัติในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ ย 
2.48 เม ื ่ อจำแนกเป ็นรายประเด ็นพบว่า 
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมีการปลูกผัก
สวนครัวในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี ่ย 2.65 
เนื่องจากการปฏิบัติดังกล่าว นอกจากจะช่วย
สร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนแล้ว 
ยังก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในมิติเศรษฐกิจ 
โดยสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ของ
ครัวเรือนได้อีกด้วย ผักที่ครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางปลูก เช่น พริก ตะไคร้ มะนาว 
มะเขือ โดยปลูกบริเวณรอบ ๆ ท่ีพักอาศัย หรือ
ในที่ดินเช่าดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น สำหรับ
การใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นมีการปฏิบัติในระดับ
น้อย มีค่าเฉลี่ย 2.30 ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า แม้
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมีการปฏิบัตกิล
ยุทธ์การจัดการทางการเงินในระดับมากดังที่
กล ่าวไปข้างต้น แต่เน ื ่องด้วยอิทธิพลของ
ค่านิยมแบบวัตถุนิยมและกับดักทางการตลาด 
ทำให้หลายครัวเรือนไม่ได้ซื้อสินค้าตามความ
จำเป็น หรือตามประโยชน์ที่แท้จริงของสินค้า 
แต่มีมายาคติและสัญญะซ่อนอยู ่ ส ่งผลให้

คร ัวเร ือนเกษตรกรชาวสวนยางในกลุ ่มนี้  
แสวงหาความสุขในรูปความมั ่งคั ่งทางวัตถุ  
จนนำไปสู่การใช้จ่ายที ่มากเกินความจำเป็น 
หร ือเก ินความสามารถท ี ่จะจ ่ายได้  และ
กลายเป็นหนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของ
ในสินค้านั้น เช่น การซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่
ทั้งที่เครื่องเดิมยังใช้ได้อยู่ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางจิตใจ การซื้อรถหลายคันจนเกิน
ความจำเป็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงเศรษฐฐานะ
ของครัวเร ือนและเป็นที ่ยอมร ับของส ังคม  
ซึ ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยึดติดหรือการขาด
อิสรภาพจากสายตาของบุคคลแวดล้อม 

6. การปรับเปลี่ยนเทคนิคการผลิตเป็นกล
ยุทธ ์ในการดำรงชีพที ่คร ัวเร ือนเกษตรกร
ชาวสวนยางปฏิบัติในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 
3.65 เม ื ่ อจำแนกเป ็นรายประเด ็นพบว่า 
คร ั ว เ ร ื อน เกษตรกรชาวสวนยางม ีการ
ปรับเปลี ่ยนระบบกรีดยางพาราให้มีความถี่
ลดลงในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.40 เนื่องจาก
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางต้องการเพิ่ม
รายได้ดังเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น สำหรับการ
ตัดแต่งกิ่งมีการปฏิบัติในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 
2.30 เนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง
มีการตัดแต่งกิ่งเป็นประจำอยู่แล้วหลังจากเก็บ
เกี่ยวผลผลิตไม้ผล 
ผลลัพธ์ในการดำรงชีพ 

1. ผลลัพธ์ในการดำรงชีพด้านสุขภาพอยู่
ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.88 เมื่อจำแนกเป็นราย
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ประเด็นพบว่า ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมี
ภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.05 ทั้งนี้
แม้ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางจะมีปัญหา
สุขภาพ เช่น ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ 
เป ็นลม หน ้าม ืด ปวดศ ีรษะ โดยเฉพาะ
เกษตรกรชาวสวนยางที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จะมี
ปัญหาในเรื่องปวดเอว เพราะหน้ายางที่กรีดอยู่
ในระดับต่ำ จึงต้องรับประทานยาแก้ปวดก่อน
ออกไปกร ีดยางพารา  (Charernjiratragul  
et al., p. 48) อย่างไรก็ตามครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางได้ร ับบริการด้านสาธารณสุขใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.70 โดยสถานพยาบาลใน
พื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่ง
นุ้ย โรงพยาบาลควนกาหลง ได้มีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันตัวเองและสมาชิก
ในครัวเรือนจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ประกอบอาชีพ และมีเจ้าหน้าที่ที่เตรียมพร้อม
รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเพียงพอ  

2. ผลลัพธ์ในการดำรงชีพด้านทรัพย์สินอยู่
ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.83 เมื่อจำแนกเป็นราย
ประเด็นพบว่า ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมี
ที่ดินในระดับเพียงพอปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35 
เนื ่องจากที่ดินที่ถือครองอยู่นั ้น ส่วนใหญ่เป็น
มรดก หรือแบ่งส่วนกันระหว่างญาติพี่น้อง ทำให้
ที่ดินในแต่ละแปลงมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่เป็น
พื้นที่ที่มีดินและน้ำอุดมสมบูรณ์ ส่วนสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่อการผลิตและการขนส่ง ตลอดจน
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในที่พักอาศัยอยู่ใน

ระดับเพียงพอมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.30 เพราะ
ทรัพย์สินส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่ง
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมีการซื้อ/จัดหา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราคายางพาราสูง 
และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน 

3. ผลลัพธ์ในการดำรงชีพด้านความเป็นอยู่
อยู ่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.70 เมื ่อจำแนกเป็น
รายประเด็นพบว่า ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางมีอาหาร รวมทั้งเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มใน
ระดับเพียงพอมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และ 3.60 
ตามลำดับ เนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางสามารถเข้าถึงและซื้ออาหาร รวมทั้งเสื ้อผ้า
และเครื่องนุ่งห่มจากร้านค้าและตลาดในพื้นทีไ่ด้
อย่างสะดวก  

4. ผ ล ล ั พ ธ ์ ใ น ก า ร ด ำ ร ง ช ี พ ด ้ า น
ความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
3.68 เม ื ่ อจำแนกเป ็ นรายประเด ็ นพบว่ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางกับ
สมาชิกในครัวเรือนอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.85 
ซึ่งลักษณะครอบครัวของเกษตรกรชาวสวนยาง
มากกว่าครึ ่งเป็นครอบครัวเดี ่ยว (182 ราย) 
ประกอบด้วยรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก ทำให้มีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกัน รวมทั ้งมีการพูดคุยและ
ปรึกษาปัญหาร่วมกัน ตลอดจนสามารถดูแลซึ่ง
กันและกันได้อย่างทั่วถึง ส่วนการมีเครือข่ายทาง
สังคมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.65 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทาง
สำหรับการพูดคุยสนทนา การช่วยเหลือและ
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แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสาร การมีส่วน
ร ่วมในการว ิ เคราะห์ป ัญหาและแก ้ป ัญหา 
ตลอดจนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับ
เพื่อนเกษตรกรด้วยกัน สำหรับความสัมพันธ์
ระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางกับเพื่อนบ้านและ
คนในชุมชนอยู ่ ในระดับดี ม ีค ่าเฉล ี ่ย 3.55 
เนื ่องจากเพื ่อนบ้านที ่อาศัยอยู ่โดยรอบที ่พัก
อาศัยของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางส่วน
ใหญ่เป็นญาติพี่น้อง ทำให้ทุกคนในชุมชนสนิท
สนมกัน และไปมาหาสู่กันได้ตลอด ตลอดจนมี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ทั ้งนี้
เกษตรกรชาวสวนยางมากกว่าครึ่งนับถือศาสนา
อิสลาม (173 ราย) ชุมชนทุ่งนุ้ยจึงเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่มีทั้งครัวเรือนอิสลามและพุทธอยู่
ร่วมกัน  

5. ผลลัพธ์ในการดำรงชีพด้านสถานะทาง
การเงินอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.10 
เมื ่อจำแนกเป็นรายประเด็นพบว่า ครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางมีหนี ้ส ินอยู ่ในระดับที่
เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ย 3.45 ขณะที่
เงินออมอยู่ในระดับเหมือนเดิม มีค่าเฉลี่ย 3.35 
ส ่วนรายได้อยู่ในระดับเพียงพอปานกลาง มี
ค่าเฉลี ่ย 3.10 และความสามารถในการชำระ
หนี้สินอยู่ในระดับที่ลดลงกว่าเดิมเล็กน้อย มี
ค่าเฉลี่ย 2.50 เพราะรายได้หลักของครัวเรือนมา
จากการทำสวนยางพาราและไม้ผล แต่ด ้วย
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและราคาปัจจัยการ
ผลิตสูง ตลอดจนครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง

มีพื ้นที่ทำการเกษตรขนาดเล็กดังที่ได้กล่าวไป
ข้างต้น ทำให้บางครัวเรือนมีเงินทุนไม่เพียงพอใน
การทำการเกษตร จึงจำเป็นต้องยืมปัจจัยการ
ผลิตจากร้านค้า หรือกู้เงินจากแหล่งเงินทุน เพื่อ
นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางยังคงเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำรงชีพที่ทำให้
เกิดความลำบากใจ (dilemma) การวิจัยครั ้งนี้
สรุปได้ว่า การระบาดของแมลงศัตรูพืชภัยแล้ง 
อ ุทกภัย พายุและลมแรงส ่งผลกระทบต่อ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปาน
กลาง แนวโน้มราคาผลผลิตและปัจจัยการผลิต
เป็นเพียงแนวโน้มเดียวที่ส ่งผลกระทบต่อ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในระดับมาก 
ขณะท ี ่ แนวโน ้มการตลาด  และแนวโน้ม
ทรัพยากรธรรมชาติส่งผลกระทบต่อครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางในระดับปานกลาง ส่วน
แนวโน้มสังคม แนวโน้มแรงงาน และแนวโน้ม
เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางในระดับน้อย ครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อยมีทุนในการดำรงชีพอย่าง
จำกัด เช่น ที่ดิน แรงงาน เงินทุน ทว่าหน่วยงาน
ภาครัฐที ่เก ี ่ยวข้องมีการส่งเสริมครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางในรูปของโครงการต่าง ๆ 
เป็นอย่างดี กลยุทธ์ในการดำรงชีพที่สำคัญของ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางปรากฏออกมา
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ในลักษณะของการจัดการทางการเงิน และการ
ปรับตัวด้านสังคม ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางมีผลลัพธ์ในการดำรงชีพค่อนข้างดี  

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มราคายางพารา
และไม้ผลส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางในระดับมาก ขณะที่การใช้จ่าย
เฉพาะที่จำเป็นเป็นกลยุทธ์ในการดำรงชีพที่
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางปฏิบัติน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น จึงทำให้ผลลัพธ์ในการดำรงชีพ
ด้านสถานะทางการเงินยังไม่จัดอยู่ในระดับดี  
ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม
ให้ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มความ
หลากหลายของชนิดไม้ผลที่ปลูก เพื่อลดความ
เสี ่ยงด้านรายได้ โดยเลือกชนิดของไม้ผลให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการ
ของตลาด ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐที่เกี ่ยวข้อง
ควรมีการส่งเสริมตามความจำเป็น เช่น การให้
ความร ู ้ เก ี ่ยวกับการปลูกไม ้ผลชนิดใหม่ที่
เหมาะสม โดยเช ิญปราชญ์ชาวบ ้านหรือ
เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมาให้ความรู้ 
ถ่ายทอดประสบการณ์ และเป็นที่ปรึกษาให้กับ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความสนใจ 
การสนับสนุนกล้าไม้ผล เพื่อนำไปสู่การเพิ่ม
ความหลากหลายในระบบการผลิต นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังพบว่า การปรับเปลี่ยนระบบกรีด
ยางพาราให้มีความถี่ลดลงเป็นกลยุทธ์ในการ

ดำรงชีพที ่คร ัวเร ือนเกษตรกรชาวสวนยาง
ปฏิบัติในระดับน้อย ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องควรมีกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงผลเสียจากการใช้ระบบกรีด
ยางพาราที่มีความถี่สูงต่อครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยาง  

การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายและการออมของครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยาง เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะแนวทาง
ที่เหมาะสมในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้จ่าย
อย่างมีเหตุผลและการออม นอกจากนี ้ควร
ศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกไม้ผลชนิดใหม่
เป็นพืชร่วมยาง และปลูกเป็นอิสระหรือต่าง
แปลงกับยางพารา เพื่อนำไปสู ่การตัดสินใจ
เลือกปลูกไม้ผลที่เหมาะสม 
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วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณจากโมเดลเชิงสาเหตุพบว่า เจตคติต่อ
พฤติกรรมมีผลต่อความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทย ภายใต้ภาวะวิกฤต โควิด-19 
มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .446 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงไม่มีผลต่อความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน
ในประเทศไทย ภายใต้ภาวะวิกฤต โควิด-19 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .059 และการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมมีผลต่อความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทย ภายใต้ภาวะวิกฤต 
โควิด-19 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .582 และปัจจัยเชิงพฤติกรรมทั้ง 3 ปัจจัย ร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจเข้า
ร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน ได้ ร้อยละ 31 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

  
คำสำคัญ: มาราธอน, เจตคติต่อการวิ ่งมาราธอน, การรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ,  
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง, ความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน, โควิด-19 
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Behavioral relationships that affect the intention  
of participating in a marathon in Thailand  

during the COVID-19 crisis 
Wichien Rueboon1, Khanitin Jornkokgoud2, Sasipa Chantra3,  

Wanichaya Jairew4, Parinya Ruengthip5 
Cognitive Science and Innovation Research Unit (CSIRU), College of Research Methodology and 

Cognitive Science, Burapha University1,2,3,4,5 
E-mail: parinyar@go.buu.ac.th 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to investigate the behavioral relationships that 

influenced the intention to participate in a marathon race in Thailand during the COVID-
19 crisis. As a research tool, a survey-based 7 Likert scale questionnaire was used. The 
research period was approximately one month, in February 2021, and was conducted 
through online research. The samples consisted of 202 Thai marathon runners ranging in 
age from 15 to 65 years old and covering a distance of 42.195 kilometers. For the 
statistical analysis, the Pearson Product Moment Correlation Coefficient, Confirmation 
Factor Analysis, and Multiple Regression Analysis were used. 

The results revealed that the attitudes toward behavior had a significant effect 
on the intention to participate in marathon races in Thailand during the COVID-19 

pandemic at = 0.446. Despite this, no significant effects on the dependent variable 
were found by the subject norm. The perceived behavioral control had an effect on the 

intention at = 0.582. All behavioral factors in the model could forecast the intention 
of participating in a marathon race at 31% of the variance with the statistical significance 
level p< .05. 
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บทนำ 
การแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทยเริ่ม

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิด
การรวมตัวของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ภายหลังได้
ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่ม
นักว่ิงมาราธอนข้ึน และความสำคัญของผลที่เกิด
จากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน
ที ่ใช้กีฬาเป็นเครื ่องมือในการพัฒนาสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ เพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหา เกิดการ
พึ่งพาตนเอง เกิดอำนาจหรือพลังในการต่อรอง 
รวมไปถึงก่อให้เกิดกระบวนการผลักดันในเชิง
นโยบายช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสังคมใน
ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเห็นได้
จากการจัดกิจกรรมวิ่งตามสถานที่ต่าง ๆ จะมี 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น งานวิ่ง
รายการจอมบึงมาราธอน จังหวัดราชบุรี ที ่มี
ผู ้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ ้นในทุก ๆ ปี จากข้อมูลปี 
พ.ศ. 2558 มีผู ้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 
5,000 คน และปี พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น
ประมาณ 7,000 คน อีกทั้งการวิ ่งมีประโยชน์
ทางด้านสุขภาพ เช่น ป้องกันโรคหลอดเลือด
หัวใจ ป้องกันโรคเบาหวานเป็นต้น โดยตลอด
ระยะเวลา 30 ปี (พ.ศ.2530-2560) ที่ผ่านมา
การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทย
ได้รับการพัฒนามาตลอดซึ่งปัจจุบันมีการจัดการ
แข่งข ันว ิ ่งมาราธอนในประเทศไทย  รวม 9 
ภูมิภาค 77 จังหวัด มีมากกว่า 300 สนามต่อปี 

(ทรงศักดิ์ รักพ่วง, 2562) จากการสืบค้นข้อมูล
ยังมีการจัดงานวิ่งมาราธอนในปี พ.ศ. 2563 ซึ่ง
เป็นปีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
(COVID-19) ทั่วโลก แต่ยังคงมีหลายประเทศที่
จัดการแข่งขันการวิ ่งมาราธอน เช่น บุรีรัมย์ 
ม า ร า ธ อน  2 0 21  ป ร ะ เ ทศ ไ ทย  KORAT 
POWDURANCE MARATHON 2020 ประเทศ
ไทย บุร ีร ัมย์ มาราธอน 2020 ประเทศไทย 
2020 Valencia Marathon ประเทศสเปน และ 
2020 Standard Chartered Dubai Marathon 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ประโยชน์ทางด้านสังคม การวิ่งมาราธอน
สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดสิ ่งดี ๆ ในสังคมได้  
ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบันมีการจัดงานวิ่งเพื่อ
ระดมทุนในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ 
ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ การจัดโครงการก้าวคนละ
ก้าว ครั ้งที ่ 2 ที ่มีวัตถุประสงค์เพื ่อระดมทุน
ทรัพย์ในการจัดซื ้อเครื ่องมือแพทย์ที ่ย ังขาด
แคลนให้กับโรงพยาบาลและเพื่อเป็นกำลังใจแก่
บุคลากรทางการแพทย์ (อาทิวราห์ คงมาลัย , 
สัมภาษณ์) โดยสรุปยอดบริจาคเป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้นประมาณ 1,380 ล้านบาท ซึ่งโครงการก้าว
คนละก้าวนั ้น นำวิ ่งโดยนักร ้องช ื ่อด ังของ
เมืองไทย “นายอาทิวราห์ คงมาลัย” หรือ “ตูน 
บอดี้สแลม” จากปรากฎการณ์ดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าการวิ่งมาราธอนสามารถเสริมสร้างให้
เกิดความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ (ทรงศักดิ์ รัก
พ่วง, 2562) การวิ ่งมาราธอน (Marathon) ใน
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ปัจจุบันจัดได้ว่าเป็นกีฬาที่กําลังได้รับความนิยม
เพิ่มขึ ้นทั้งในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย  
แต่ในปีที่ผ่านมาจนถึง ณ ปัจจุบันเกิดการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทำให้เกิดความชะงักในการจัดการแข่งขันวิ่ง
มาราธอน โดยก่อนหน้าจะมีการระบาดของ โค
วิด-19 อย่างรุนแรง มีการจัดกิจกรรมการแข่งขนั
การวิ่งมาราธอนหรือการวิ่งระยะไกล ซึ่งมีหลาย
ประเภทการแข่งขัน โดยเริ่มตั้งแต่การวิ่งแบบฟัน
รัน (Fun Run) มินิมาราธอน (Mini Marathon) 
ฮาล์ฟมาราธอน (Half Marathon) ฟูลมาราธอน 
(Full Marathon) ไตรก ีฬา  (Triathlon) การ
แข่งขันวิ่งระยะเกินมาราธอน (Ultra Running) 
และการแข่งขันวิ่งเทรล (Trail Running) ซึ่งบาง
ประเภทนั้นมีระยะทางในการวิ่งที่ไม่ไกลมากทำ
ให้นักวิ่งที่เป็นผู้เริ่มต้นได้ทดลองวิ่ง เป็นการเปิด
โอกาสให้นักว่ิงหน้าใหม่หรือผู้ที่กําลังสนใจได้เข้า
ร่วมกิจกรรม และในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ  
ทัง้ภาครัฐและเอกชนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมวิง่
มาราธอนอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุผลที่ว่ากีฬา
ชนิดนี้ก ําล ังเป็นเป็นที ่น ิยมจากบุคคลทั ่วไป 
(Joyner, 1991) นอกจากนั้นการจัดงานวิ่งควร
จัดให้ได ้มาตรฐานตามบริบทกฎหมายของ
ประเทศไทย (กฤษฎา เอี่ยมละมัย, 2562) 

จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior: TPB) กล่าวว่า ความตั้งใจ
เป็นองค์ประกอบท่ีทำให้บุคคลกระทำพฤติกรรม
ต่าง ๆ ออกมาโดยขึ้นอยู่กับเจตคติต่อพฤติกรรม

การคล ้อยตามกล ุ ่มอ ้ างอ ิ ง  และการร ับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Ajzen, 
1991) การศึกษาท่ีผ่านมาทั้งในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศได้นำทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
เพื่อศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักวิ่งมาราธอน 
เช ่น องค ์ประกอบทางการจ ัดการแข ่งขัน 
ประเภทกีฬาที่ส่งผลต่อการรับรู้ ของผู้เข้าร่วม
งานวิ่งมาราธอนในรั้วมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษา 
Silpakorn Cha-am Mini Half Marathon 
2020 (ระชานนท์ ทวีผล, 2564) และบทความ
จากไทยร ัฐออนไลน์  “วิ ่งเพื ่อส ุขภาพ” วาง
กำหนดใหม่ในการจัดงาน หลัง โควิด-19 ผ่อน
คลาย (ก ้องศ ักด ิ ์  ยอดมณี , 2563)  พบว่า
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อ
ความตั ้งใจเข้าร ่วมการแข่งขันวิ ่งมาราธอน
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในสถานการณ์ปกติ แต่ยังไม่มี
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนของ
นักวิ ่งมาราธอนชาวไทยในช่วงการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อเจต
คติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกับ
ความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ ่งมาราธอนใน
ประเทศไทย ภายใต ้ภาวะว ิกฤต  โคว ิด-19 
การศึกษาในครั ้งเพื ่อให้ทราบว่าตัวแปรเชิง
พฤติกรรมที่ทำการศึกษามีบทบาทต่อความตั้งใจ
เข ้าร ่วมการแข่งข ันว ิ ่งมาราธอนของน ักวิ่ ง
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มาราธอนมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ได้ผลการวิจัย
และนำไปสู่การพัฒนาด้านกายภาพของนักวิ่ง
มาราธอนและพัฒนากิจกรรมการแข่งขันการวิ่ง
มาราธอนตามมาตรฐานสากลและเพิ่มจำนวนนกั
วิ่งมาราธอนต่อไป 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 เพื่อศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุความสัมพันธ์เชิง
พฤติกรรมที ่ส ่งผลต่อความตั ้งใจเข้าร่วมการ
แข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทย ภายใต้ภาวะ
วิกฤต โควิด-19 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. เจตคติต่อพฤติกรรมมีผลต่อความตั้งใจ
เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทย  

2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีผลต่อความ
ตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศ
ไทย  
 3. การรับรู ้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมมีผลต่อความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขัน
วิ่งมาราธอนในประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมในการวิ่งมาราธอนในอนาคตเพื่อยืนยัน
การรับรู้ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นใน
การวิ่งฮาร์ฟมาราธอน พบว่าเพศไม่มีผลต่อความ
ตั้งใจในการเข้าร่วมวิ่งมาราธอนอีกครั้งในอนาคต 

(Koronios, Psiloutsikou, Kriemadis, 
Zervoulakos,  and Leivaditi, 2015) 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและอายุต่อแรงจูงใจ
ของนักวิ ่งมาราธอนแตกต่างกันแต่ไม่ความ
แตกต่างกันในตัวแปรสถานภาพการสมรส จะ
แตกต ่างก ันตามต ัวแปรทางส ังคม และได้
เสนอแนะให้พิจารณาตัวแปรเหล่านี้ให้เหมาะสม
เพื่อการมีส่วนร่วมของนักวิ่งมาราธอน (León-
Guereño, Tapia-Serrano, Castañeda-

Babarro,and Malchrowicz-Mośko, 2020) 
และการศึกษายังพบว่าการออกกำลังกายเป็น
ประจำสามารถช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่นโรค
อ้วน เบาหวานชนิดที่ 2 มะเร็งเต้านม โรคหัวใจ 
โรคหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง มะเร็ง
ลำไส้ และโรคกระดูกพรุน เป็นต้น  (Blair & 
Brodney, 1999) อีกทั้งการออกกำลังกายช่วย
ในการดูแลสุขภาพจิตใจ ช่วยให้อารมณ์ดีและ
ควบคุมอารมณ์ได้ดี (Biddle, Fox, & Boutcher, 
2003) 

เจตคติต่อการออกกำลังกาย การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง และการรับรู ้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความตั้งใจออกกำลังกายด้วยการเดิน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (อินทิรา ไชยณรงค์, วันเพ็ญ 
ภิญโญ ภาสกุล, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, และ 
ศรัณยา โฆสิตะมงคล , 2560) อีกทั ้งพบว่าตัว
แปรเจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง การรับรู ้ความสามารถในการควบคุม
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พฤติกรรม มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจออก
กำลังกายในระดับที่แตกต่างกัน โดยที่ การรับรู้
ความสามารถในการควบค ุมพฤต ิกรรมมี
ความสัมพันธ์ความตั้งใจออกกำลังกายในระดับ
มาก เจตคติต่อพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ความ
ตั้งใจออกกำลังกายในระดับปานกลาง และการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงความสัมพันธ์ความตั้งใจ
ออกกำล ั งกาย ในระด ั บ น ้ อย  (González, 
López, Marcos, and Rodríguez-Marín, 
2012) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเจตคติต่อ

พฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้
ความสามารถในการควบค ุมพฤต ิกรรมมี
ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจออกกำลังกายแต่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับอายุและเพศ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความประสงค์ท ี ่จะศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุ
ความสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทย 
ภายใต้ภาวะวิกฤต โควิด-19 โดยไม่พิจารณา
ความแตกต่างระหว่างอายุและเพศ ตามภาพที ่1

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบการวิจัย 

 
 
 

 
 
 

เจตคตติ่อพฤติกรรม (F1) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

(F2) 

การรับรูค้วามสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรม (F3) 

ความตั้งใจเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง

มาราธอนในระยะการระบาด 

โควิด-19 (F4) 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1.ตัวแปรแฝงภายนอกหรือตัวแปรเกณฑ์ 
ได้แก่  

1.1 เจตคต ิต ่อการว ิ ่ งมาราธอน 
(Attitude toward Behavior) คือ การประเมนิ
เชิงความร ู ้ส ึกของผู ้ เข ้าร ่วมการแข่งขันวิ่ง
มาราธอนที่มีต่อประโยชน์ของการเข้าร่วมการ
แข่งขันวิ่งมาราธอน โดยแบ่งเป็นด้านสุขภาพ
กาย ด้านสุขภาพใจ และด้านสังคม  (Ajzen, 
1991)  

1.2 การคล ้ อยตามกล ุ ่ มอ ้ า ง อิ ง
(subjective norms) คือ ความเชื่อของมนุษย์
ว่าบุคคลที่เขาให้ความสำคัญนั้นมีความคิดเห็น
อย่างไรเกี ่ยวกับการเข้าร ่วมการแข่งขันวิ่ง
มาราธอนของเขา ต้องการให้เข้าร่วมหรือไม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกลุ ่มบุคคลที ่ใกล้ชิด เช่น 
บุคคลในครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือเพื่อนที่เข้า
ร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน (Ajzen, 1991) 

1.3 การร ับร ู ้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม (perceived behavioral 
control) คือ ความตั ้งใจจะกระทำสิ ่งใดและ
บุคคลได้ประเมินแล้วว่า พฤติกรรมการเข้ารว่ม
วิ่งมาราธอนมีผลในทางบวกและเชื่อได้ว่ากลุ่ม
อ้างอิงควรให้กระทำพฤติกรรม แต่ถ้าประเมิน
แล้วพฤติกรรมนั้นมีผลไปในทางลบและกลุ่ม
อ้างอิงก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้กระทำพฤติกรรม 

บุคคลก็จะหลีกเลี ่ยงหรือปฏิเสธที ่จะกระทำ
พฤติกรรมนั้น (Ajzen, 1991) 
 2. ตัวแปรแฝงภายในหรือต ัวแปร
พยากรณ์ คือ ความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง
ม า ร า ธ อ น  ( Intention to participate 
marathon) คือ ระดับความตั ้งใจหรือเจตนา  
ที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ ่งมาราธอนใน
ระยะการระบาด โควิด-19 ภายในปี พ.ศ 2564 
หรือระยะยาวในอนาคต   
 
ประชากร   

ประชากรที ่ใช้ในการครั ้งน ี ้ ค ือ นักวิ่ง
มาราธอนชาวไทยที่ ต ้องการว ิ ่ ง ในระยะ
มาราธอน หรือระยะ 42.195 กิโลเมตร 

 
กลุ่มตัวอย่าง   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นัก
วิ่งมาราธอนชาวไทยอายุระหว่าง 15 ถึง 65 ปี  
ทั้งเพศชายและหญิง สามารถใช้ภาษาไทยใน
การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน สามารถอ่าน
และเขียนภาษาไทยได้และสมัครใจที่จะตอบ
คำถามงานวิจัย โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างกำหนด
โดยอัตราส ่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างตาม
จำนวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรตามสูตรของ 
Hair, Ringle, and Sarstedt (2011) ที่ได้กล่าว
ว่า จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับการใช้
สถิติการวิเคราะห์พหุตัวแปร ควรมีจำนวนอย่าง
น ้อย 5 ถ ึง 10 เท ่าของด ัชน ีช ี ้ว ัด ซ ึ ่ งการ
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ศึกษาวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกตได้จำนวน 34 ตัว
แปร เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่ 5 เท่าของตัว
แปรสังเกตุได้ ต้องได้กลุ ่มตัวอย่างอย่างน้อย 
170 คน โดยใช้การสุ ่มอย่างง่าย (Random 
Sampling) จากกลุ ่มนักวิ่งมาราธอนชาวไทย 
อาทิ เช่น กลุ่มวิ่งไหนดี : พูดภาษาวิ่ง กลุ่มวิ่ง
ไหนกันปั่นไหนดี กลุ่มนักวิ่งนายช่าง มข. กลุ่ม
เชียงราย Runner กลุ่ม KKU RUNNING CLUB 
ชมรมวิ ่ง 8 เกียร ์ กลุ ่มมาราธอน_42.195K 
Club เราจะไปมาราธอนด้วยกันฺ กลุ่มเอาหัวใจ
มาใส่ตีน(พูดคุยภาษาวิ่ง) กลุ่มวิ ่งให้ทัน กลุ่ม 
Ironman Thailand ก ล ุ ่ ม  Go Tri Thailand 
กลุ่มวิ่งไหนกัน : เรามาคุยเรื่องวิ่งกันนะ กลุ่มนัก
วิ่งขาลาก และกลุ่ม 100K Club วิ่งร้อยโลสัก
ครั้งในชีวิต 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามเจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจเข้าร่วมการ
แข่งขันวิ่งมาราธอน เป็นแบบสอบถามประมาณ
ค่า 7 ระดับ มีข้อคำถามทั้งหมด จำนวน 43 ข้อ 
แบ่งเป็น 7 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลประชากรศาสตร์  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเจตคติต่อการวิ่ง

มาราธอน  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงต่อการเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอน  

ส ่ ว น ท ี ่  4 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ก า ร ร ั บ รู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในการ
เข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอน  

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามความตั้งใจเข้าร่วม
แข่งขันวิ่งมาราธอนในระยะการระบาด โควิด-
19  

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการเข้า
ร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในอดีต  

ส่วนที ่  7 แบบสอบถามเกี ่ยวกับความ
คิดเห็นเพิ่มเติม 

โดยข้อคำถามส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 6 เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ (7 Likert 
scale) ค ื อ  7 = มากท ี ่ ส ุ ด ,  6 = มาก , 5 = 
ค่อนข้างมาก 4 = ปานกลาง, 3 = ค่อนข้างน้อย
,  2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด มีข้อคำถามทั้งหมด 
34 ข ้อ ค ่า CVI ที ่แสดงถึงความสอดคล้อง
ระหว่างข้อความกับนิยามเชิงปฏิบัติการ เท่ากับ 
1.00 แสดงว่ามีความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าดัชนี
อำนาจจำแนกรายข้อของแบบสอบถามทั้งฉบับ
อยู ่ระหว่าง 0.087 ถึง 0.607 และมีค่าความ
เชื ่อมั ่นทั้งฉบับ (Cronbach’s alpha) เท่ากับ 
0.905 โดยที่ เจตคติต่อพฤติกรรม มีข้อคำถาม 
9 ข้อ ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.874  
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีข้อคำถาม 7 ข้อ  
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.849 การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีข้อ
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คำถาม 12 ข้อ ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 
0.847 และความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง

มาราธอนในประเทศไทย ภายใต้ภาวะวิกฤต 
โควิด-19 มีข้อคำถาม 6 ข้อ ค่า Cronbach’s 

alpha เท ่ าก ับ 0.840 มากกว ่ า  0.800 
แบบสอบถามใช้เก็บข้อมูลได้ (Feldt, 1969) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ประมาณ 1 เดือน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2564 โดยใช้แบบสอบถามเจตคติต่อพฤติกรรม 
ก า ร ค ล ้ อ ย ต า มก ล ุ ่ ม อ ้ า ง อ ิ ง  ก า ร ร ั บ รู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและ
ความตั้งใจเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนในระยะ
การระบาด โควิด-19 สำหร ับการวิจ ัยทาง
ออนไลน์กับนักวิ่งมาราธอนชาวไทย โดยได้รับ
ความย ินยอมและเก ็บรวบรวมข ้อม ูลกับ
ผู ้เข ้าร ่วมการวิจ ัย และได้แบบสอบถามมา
วิเคราะห์ จำนวน 202 ฉบับ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

1. วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงโมเดล
การวัดทั้ง 4 ตัวแปร ประกอบด้วย การวิเคราะห์
สถิติเบื ้องต้นของตัวแปร การวิเคราะห์เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื ่องมือจากข้อมูลใน
การวิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
( Pearson’s Correlation Coefficient) แ ละ
การวิเคราะห์ตรวจสอบความตรงของโมเดล 

2. วิเคราะห์การถดถอยพหุคุณจากโมเดล
เชิงสาเหตุ โดยพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ 
( Correlation Matrix) แ ล ะ ป ร ะ ม า ณ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี Maximum Likelihood 
(Schumacker & Lomax, 2016) โดยกำหนด
เป็นขั ้นตอนในการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกำหนดข้อมูล
เ ฉพาะของ โม เดล  (Model specification)  
2) การระบุค่าความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล 
( Model identification) 3) ก า ร ป ร ะ ม า ณ
ค ่ า พ า ร า ม ิ เ ต อ ร ์ ข อ ง โ ม เ ด ล  ( Model 
estimation) (4) การตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของโมเดล (Model testing) และ 5) การปรับ
โมเดล (Model modification) 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นของตัวแปร
หร ือการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลพ ื ้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 202 คน  แสดงผลตามตาราง
ที่ 1 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างหรือข้อมูลประชากรศาสตร์ 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
1. เพศ   
เพศชาย 135 66.83 
เพศหญิง 67 33.17 
2. ช่วงอาย ุ   
36-45 ปี มากท่ีสุด 83 41.09 
55 ปีขึ้นไป น้อยที่สุด 13 6.44 
3. ระดับการศึกษา   
ปริญญาตรี มากที่สุด 107 52.97 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส./อนุปริญญา น้อยที่สุด 12 5.94 
4. อาชีพ   
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มากที่สุด 103 50.99 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน น้อยที่สุด 1 0.50 
เกษตรกร น้อยที่สุด 1 0.50 
5. รายได้ต่อเดือน   
40,001 บาทขึ้นไป มากท่ีสุด 106 52.48 
5,000-15,000 บาท น้อยที่สุด 13 6.44 

 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ตัวแปร (1) (2) (3) (4) 

เจตคตติ่อพฤติกรรม(1) 1    

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง(2) .386** 1   

การรับรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (3) .297** .345** 1  

166 



 

  

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

ตัวแปร (1) (2) (3) (4) 

ความตั้งใจเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนในระยะการ

ระบาด โควิด-19 (4) 

.478** .408** .520** 1 

*p < .05 **p < .01 

จ ากตา ร า งท ี ่  2 พบว ่ า เ จตคต ิ ต่ อ
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิต ิ (r = .297 และ p < .01) 
การคล้อยตามกลุ ่มอ ้างอิงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการร ับร ู ้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
(r = .345 และ p < .01) เจตคติต่อพฤติกรรม
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .386 และ 
p < .01 )  การคล ้ อยตามกล ุ ่ มอ ้ า ง อ ิ ง มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจเข้าร่วม
การแข่งขันวิ ่งมาราธอนอย่างมีนัยสำคัญทาง

ส ถ ิ ติ  ( r = .408 แ ล ะ p < .01) เ จ ต ค ต ิ ต่ อ
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ตั้งใจเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนในระยะการ
ระบาด โควิด-19อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   
( r = .478 แ ล ะ  p < .0 1 )  แ ล ะ ก า ร ร ั บ รู้
ความสามารถในการควบค ุมพฤต ิกรรมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจเข้าร่วม
แข่งขันวิ่งมาราธอนในระยะการระบาด โควิด-
19 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .520 และ  
p < .01) จากการว ิ เคราะห์ความส ัมพ ันธ์
ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของเพียร ์ส ันอยู ่ในระดับน้อยถึงปานกลาง
สามารถใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้  

 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ดัชน ี เกณฑ ์ ค่าสถิติจาการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 

ꭓ2/df (CMIN/DF) < 3.00 0.978 ผ่านเกณฑ ์

GFI ≥ 0.90 0.917 ผ่านเกณฑ ์
NFI ≥ 0.90 0.919 ผ่านเกณฑ ์
IFI ≥ 0.90 1.000 ผ่านเกณฑ ์
CFI ≥ 0.90 1.000 ผ่านเกณฑ ์

RMSEA ≤ 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ ์
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ดัชน ี เกณฑ ์ ค่าสถิติจาการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
p >0.05 0.590 ผ่านเกณฑ ์

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ความตรงของ โม เดลโดย การว ิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันความสัมพันธ์ปัจจัยเชิง
พฤติกรรมที ่ส่งผลต่อความตั ้งใจเข้าร่วมการ
แข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทย ภายใต้ภาวะ
วิกฤต โควิด-19 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจ ักษ ์  โดยพ ิจารณาได ้ จากค ่ า  χ2 = 
256.165, df = 262, GFI = 0.917, NFI =.919, 
IFI = 1.000, CFI = 1.000, RMSEA = 0.000, 
p = 0.590 อธิบายได้ว่า ผลการทดสอบ ค่า p 

> .05 นั่นคือ χ2 แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ ทำให้โมเดลมีความตรงเชิง
โครงสร้างซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่า
ดัชนีความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.906 ดัชนี
ว ัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ  (CFI) 

เท่ากับ 0.994 ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสม
พอดีอิงเกณฑ์ (NFI) เท่ากับ 0.910 ดัชนีความ
กลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน (IFI) 
เท่ากับ 0.994  ค่าคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.022 โดย
ภาพรวมผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดล
องค์ประกอบเชิงยืนยันความตั้งใจเข้าร่วมการ
แข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทย สามารถวัด
ได้จากองค์ประกอบทั้งสี่องค์ประกอบคือ ด้าน
เจตคติต่อพฤติกรรม (F1) ด้านการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง (F2) ด้านการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม (F3) และด้านความตั้งใจ
เข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนในระยะการระบาด 
โควิด-19 (F4) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบของ
ตัวชี ้วัดย่อย 27 ตัวชี ้วัด อยู่ระหว่าง 0.584-
0.862 
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณจากโมเดลเชิงสาเหตุ

จากภาพที ่  2 ผลการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณจากโมเดลเชิงสาเหตุความตั้งใจเข้าร่วม

การแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทย ภายใต้

ภาวะวิกฤต โควิด-19 โดยมีตัวแปรแฝงภายนอก 

คือ เจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่ม

อ้างอิง การรับรู ้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม โดยที่ตัวแปรแฝงภายนอกส่งผล

ทางตรงต่อตัวแปรแฝงภายใน คือ ความตั้งใจ

เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทย 

ภายใต้ภาวะวิกฤต โควิด-19 ซึ่งพิจารณาความ

สอดคล้องกับข้อม ูลเชิงประจักษ์ได้จากค่า  

χ2 = 286.093, df = 268, GFI = 0.906, NFI 

=0.9 1 0 , IFI = 0 . 9 9 4 , TLI=0 . 9 9 0 , CFI = 

0.994, RMSEA = 0.018, R2 = 0.310 และ p 

= 0.214 อธิบายได้ว่า ผลการทดสอบ ค่า p > 

.05 นั ่นคือ χ2 แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ ทำให้โมเดลมีความตรงเชิง

โครงสร้างซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่า

ดัชนีความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.906 ดัชนี

ความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน 

(IFI) เท่ากับ 0.994 ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(TLI) เท ่าก ับ 0.990 ด ัชน ีว ัดระด ับความ

169 



 

  

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

กลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.994  

แ ล ะ ค ่ า ค ล า ด เ ค ล ื ่ อ น ใ น ก า ร ป ร ะ ม า ณ

ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.018 โดย

ภาพรวมผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลเชิง

สาเหตุความสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อ

ความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนใน

ประเทศไทย ภายใต ้ภาวะวิกฤต โควิด -19  

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อ

พิจารณาน้ำหนักองค์ประกอบทั ้งสามด้าน 

ปรากฏว่า เจตคติต ่อพฤติกรรม ม ีน ้ำหนัก

องค ์ประกอบของต ัวช ี ้ วั ดย ่อย 9 ต ัวช ี ้วัด  

อยู่ระหว่าง .525 ถึง .720 และอธิบายความ

แปรปรวนของความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง

มาราธอนในประเทศไทย ภายใต้ภาวะวิกฤต โค

วิด-19 ได้ร้อยละ 9.30 ถึงร้อยละ 13.10 การ

คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีน้ำหนักองค์ประกอบ

ของตัวช้ีวัดย่อย 6 ตัวชี ้วัด อยู่ระหว่าง .520  

ถึง .884 และอธิบายความแปรปรวนของความ

ตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศ

ไทย ภายใต้ภาวะวิกฤต โควิด-19 ได้ร้อยละ 

14.10 ถึงร้อยละ 25.30 การรับรู้ความสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรม มีน้ำหนักองค์ประกอบ

ของตัวช้ีวดัย่อย 7 ตัวช้ีวัด อยู่ระหว่าง .486 ถึง 

.783 และอธิบายความแปรปรวนของความ

ตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศ

ไทย ภายใต้ภาวะวิกฤต โควิด-19 ได้ร้อยละ 

11.10 ถึงร้อยละ 24.00  

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณจากโมเดลเชิง

สาเหต ุความต ั ้ งใจเข ้าร ่วมการแข ่งข ันวิ่ ง

มาราธอนในประเทศไทย ภายใต้ภาวะวิกฤตโค

วิด-19 สามารถนำไปใช้ตอบสมมติฐานการวิจัย

และสร้างสมการพยากรณ์ ดังนี้ (ความตั้งใจเข้า

ร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน) = 1.834 + .446 

(เจตคต ิต ่อพฤต ิกรรม) + .582 (การร ับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม) 

จากสมการถดถอยพหุคูณโมเดลเชิงสาเหตุ

อธิบายได้ว่า เจตคติต่อพฤติกรรมมีผลต่อความ

ตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศ

ไทย ภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด-19 มีค่าอิทธิพล

เท่ากับ .446 (p =0.004) การคล้อยตามกลุ่ม

อ้างอิงไม่มีผลต่อความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขัน

วิ่งมาราธอนในประเทศไทย ภายใต้ภาวะวิกฤต

โควิด-19 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .059 (p=0.516) 

และการร ับร ู ้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมมีผลต่อความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขัน

วิ่งมาราธอนในประเทศไทย ภายใต้ภาวะวิกฤต

โควิด-19 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .582 (p= 0.000) 

และปัจจัยเชิงพฤติกรรมทั้ง 3 ปัจจัย ร่วมกัน

พยากรณ์ความตั ้งใจเข้าร ่วมการแข่งข ันวิ่ง

มาราธอน ได ้  ร ้อยละ 31 .00 (R2 = 0.310)  

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการว ิจ ัยน ี ้แสดงให ้ เห ็นว ่ าโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจเข้าร่วมการ

แข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทย ภายใต้ภาวะ

วิกฤต โควิด-19 โดยมีตัวแปรแฝงภายนอก คือ 

เจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

และการร ับร ู ้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม โดยที ่ตัวแปรแฝงภายนอกส่งผล

ทางตรงต่อตัวแปรแฝงภายใน คือ ความตั้งใจ

เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน พบว่ามีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ

มีแค่ 2 ตัวแปร คือ เจตคติต่อพฤติกรรม และ

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

ที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอน

ในระยะการระบาด โควิด-19 สามารถอภิปราย

ผลได้ดังนี้ 

 1. เจตคติต่อพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรง

เชิงบวกต่อความตั ้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง

มาราธอนในประเทศไทย ภายใต้ภาวะวิกฤต โค

วิด-19 แสดงว่า เจตคติต่อพฤติกรรมเป็นสาเหตุ

โดยตรงที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขัน

วิ่งมาราธอนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่

ระด ับ 0.05 สอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ 

González et al (2012) ที่ศ ึกษาการพ ัฒนา

แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถ ู ก ต ้ อ ง ข อ ง

แบบสอบถามเช ิ งพฤต ิกรรมตามทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนในการออกกำลังกาย พบว่า 

เจตคติต่อพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ต่อความ

ตั ้งใจออกกำลังกายในระดับปานกลาง และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อินทิรา ไชยณรงค์ 

และคณะ (2560) ทีศ่ึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

เจตคติต่อการออกกำลังกายการคล้อยตามกลุ่ม

อ้างอิงและการรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม กับความตั้งใจออกกำลังกายด้วยการ

เดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่าเจตคติ

ต่อการออกกำลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวก

กับความตั้งใจออกกำลังกายด้วยการเดิน อย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .409 และ p < .01) 

2. การคล้อยตามกลุ ่มอ้างอิงมีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกเพียงเล็กน้อยต่อความตั้งใจเข้า

ร่วมการแข่งขันวิ ่งมาราธอนในประเทศไทย 

ภายใต้ภาวะวิกฤต โควิด-19 แสดงว่า การคล้อย

ตามกลุ่มอ้างอิงไม่เป็นสาเหตุโดยตรงที่มีผลต่อ

ความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ González et al (2012) ที่ศึกษา

การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของ

แบบสอบถามเช ิ งพฤต ิกรรมตามทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนในการออกกำลังกาย พบว่า 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์ต่อ

ความตั ้งใจออกกำลังกายในระดับน้อย และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อินทิรา ไชยณรงค์ 
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และคณะ (2560) ทีศ่ึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

เจตคติต่อการออกกำลังกายการคล้อยตามกลุ่ม

อ้างอิงและการรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม กับความตั้งใจออกกำลังกายด้วยการ

เดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่าการ

คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์ทางบวก

กับความตั้งใจออกกำลังกายด้วยการเดิน อย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .309 และ p < .01)  

 3. การรับรู ้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ

ตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศ

ไทย ภายใต้ภาวะวิกฤต โควิด-19 แสดงว่า การ

รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเป็น

สาเหตุโดยตรงที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าร่วมการ

แข่งขันวิ ่งมาราธอนเพิ่มขึ ้น อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที ่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย

ขอ ง  González et al (2012) ที่ ศ ึ กษากา ร

พัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของ

แบบสอบถามเช ิ งพฤต ิกรรมตามทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนในการออกกำลังกาย พบว่า 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม

มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจออกกำลังกายใน

ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินทิ

รา ไชยณรงค ์  และคณะ (2560)  ที่ศ ึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการออกกำลัง

กายการคล้อยตามกลุ ่มอ้างอิงและการรับรู้

ความสามารถในการควบค ุมพฤต ิกรรม  

กับความตั ้งใจออกกำลังกายด้วยการเดินใน

ผู ้ป ่วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่าการรับรู้

ความสามารถในการควบค ุมพฤต ิกรรมมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจออกกำลัง

กายด้วยการเดิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

(r = .293 และ p <.01) 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 จากผลการวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศึกษาตัวแปร

เชิงพฤติกรรม มีตัวแปร เจตคติต่อพฤติกรรม 

การคล ้อยตามกล ุ ่มอ ้างอ ิง และการร ับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีผล

ความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนใน

ประเทศไทย ภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด-19 เป็น

งานวิจัยที่รวบรวมข้อมูลในระยะการระบาด โค

วิด 19 โดยที่กิจกรรมการแข่งการวิ่งมาราธอน

จัดขึ ้นน้อยมาก ผลการวิจ ัยในคร ั ้งจ ึงควร

นำไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดแข่งขันวิ่งมาราธอนใน

ประเทศไทย ภายใต ้ภาวะวิกฤตโคว ิด -19 

สถานการณ ์ท ี ่ คล ้ ายก ัน ในอนาคตให ้ ได้

มาตรฐานสากล ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มี

ส่วนร่วมในการสนับสนุนหรือจัดให้มีกิจกรรม

การวิ ่งมาราธอนในประเทศไทยเพื ่อพัฒนา

ศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและสุขภาพของนักวิ่ง

172 



 

  

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

มาราธอนชาวไทย พิจารณาจากตัวแปรที่มีผล

ความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน 2 ตัว

แปร คือ เจตคติต่อพฤติกรรมโดยการให้ความรู้

และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประโยชน์ของการวิ่ง

มาราธอนเพื่อให้เกิดนักวิ ่งใหม่และนักวิ ่งเก่า

พร้อมที ่พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและมี

ความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันมาราธอนมากขึ้น 

และการร ับร ู ้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม โดยการพัฒนารูปแบบการจัดงานวิ่ง

ให้มีความน่าสนใจ การจัดการและจัดหาสิ่ง

อำนวยความสะดวกในงานวิ่ง การพัฒนาที่พัก

ของนักว่ิง สถานท่ีท่องเที่ยวใกล้เคียงกับสถานที่

จัดงานว่ิง รวมทั้งการจัดงานกำหนดให้มีการคัด

กรองโรคต ิดเช ื ้อ COVID-19 สำหร ับน ักวิ่ ง

มาราธอนที่เข้าร่วมแข่งขันและส่งเสริมให้มีการ

ป้องกันอย่างถูกวิธี 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 การวิจัยนี้ไม่มีการพิจารณาความเป็นปกติ 

(Norm) ของกลุ่มอ้างอิงของนักว่ิงมาราธอนชาว

ไทยอาจทำให้ไม่ได้กลุ่มอ้างอิงซึ่งเป็นตัวแทนใน

งานวิจัยที่ดี จึงเสนอแนะให้วิเคราะห์ความเป็น

ปกติของกลุ่มอ้างอิงก่อนที่จะทำการรวบรวม

ข้อมูลวิจัยเพื่อให้ได้กลุ ่มอ้างอิงที่เป็นบรรทัด

ฐานของกลุ่มนักว่ิงมาราธอนชาวไทย 
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การวิจัยนี้ ศึกษาทุนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาวครั่ง และแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ชุมชนบ้านทุ่งสีหลง  อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนที่อยู่ในชุมชนบ้านทุ่งสีหลง 
จำนวน 18 คน พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาวครั่งมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่เด่นชัดและเป็น
ทุนของตัวเอง แบ่งออกเป็น ที่จับต้องได้ มีองค์ประกอบของทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ดังที่เห็นได้ 
มีที่เป็นมรดกตกทอด เกิดเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ เป็นสิ่งท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษเป็นการกระทำของมนุษย์
ที่เป็นวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น ประกอบไปด้วย ภาษา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ดนตรี และพิธีกรรม ภูมิปัญญามีทั ้งภูมิปัญญาดั้งเดิมและภูมิปัญญาสมัยใหม่ รูปแบบของทุนแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ สิ่งที่ฝังอยู่ในคนหรือกลุ่มคน เช่น ความคิด ความเชื่อ และสิ่งที่มีรูปลักษณ์
เป็นตัวตน เช่น อุปกรณ์จากงานจักสาน ลายผ้าที่เกิดจากการทอผ้า  และแนวทางในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรง
ร่วมใจจากทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชน ปราชญ์ และประชาชนในชุมชน ร่วมทั้งต้องมีแรง
สนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ พร้อมทั้งมีดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงจะยั่งยืนเพราะในชุมชนมีทั้งจุดเด่น 
จุดแข็ง ของทุนทางวัฒนธรรมลาวครั่ง ที ่สามารถพัฒนาและต่อยอดเป็นสินค้าสร้างสรรค์นำไปสู่
เศรษฐกิจชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสามารถนำรายได้เข้าสู่ชุมชน เพราะเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มีผลต่อการใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวทางที่ได้สรุปและเสนอแนะ  
มี 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านบุคลากร 2. ด้านงบประมาณ 3. ด้านการจัดการ 4. ด้านการมีส่วนร่วม และ
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ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ ควรมีภาครัฐเข้าการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างงานและกิจกรรมที่ต่อเนื่อง และข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
ดังนี้ การบริหารงานในชุมชนด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยว และชุมชนควรมีการแบ่งรายได้ที่ชัดเจนมุ่งเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง 
 

คำสำคัญ : ทุนทางวัฒนธรรม, ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, เศรษฐกิจชุมชน, ลาวครั่ง, นครปฐม 
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The Study of Lao Khrang ethnic cultural capital in the 

dimension of cultural tourism to raise the economy of Ban 

Thung Si Long community, Don Tum district, Nakhon Pathom 
 Nattacha Leepanyaporn1, Parinya Roonpho2 

Master of Arts Program in Public and Private Management, Silpakorn University1,2 
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ABSTRACT 
 This research studies the Lao Khrang ethnic cultural capital in the Ban Thung Si 
Long community, Don Tum district, Nakhon Pathom, Pathom Province and the guidelines 
for promoting cultural tourism.  This educational research used a qualitative research 
approach and in- depth interview method to collect data.  The target population 
comprised of community leaders, village philosophers, and 18 people living in the Ban 
Thung Si Long community.  It was found that the Lao Khrang ethnic cultural capital has 
its own unique distinct identity and identity. The cultural capital is divided into tangible 
cultural capital with various cultural components as can be seen through the heirloom. 
It is the local wisdom.  It is what makes the people unique with their action and way of 
life that is different from those in other areas.  It consists of languages, beliefs, customs, 
music, and rituals.  They are both traditional wisdom and modern wisdom.  The form of 
community cultural capital can be divided into two types: 1. things that are embedded 
in people or groups, such as ideas and beliefs; and 2.  things that are tangible, such as 
basketry equipment and fabric pattern.  The results showed that the guidelines for 
promoting cultural tourism require cooperation from all parties involved, the community 
leaders, philosophers, and people in the community, together with the support of 
government organizations.  The guidelines have been summarized into four aspects as 
follows: 1. personnel, 2. budgeting, 3. management, and 4. participation.  The 
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recommendation for government agencies is as follows:1) there should be integration of 
the government sector and related agencies to assist the development of personnel and 
promote tourism activities, sustainable tourism; and 2)  the creation of continuous jobs 
and activities.  The recommendations for the community are that the community 
administration should have transparency and the people in the community should have 
opportunity to participate in tourism activities. The community should also have a clear 
income distribution focusing on the benefits of the community. 
 
Keywords:  cultural capital, Cultural tourism, Community economy, Lao Khrang, Nakhon 
Pathom 
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บทนำ 
ประเทศไทยน ับเป ็นหน ึ ่ งในประเทศ 

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเห็นได้
จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานของ
ประเทศ การเปิดกว้างในการนับถือศาสนา
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประจำชาติที ่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละ
พื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงผสมผสานหล่อหลอม
พัฒนาตามกาลเวลากระทั ่งประยุกต์ร่วมกับ
วัฒนธรรมทั้งข้างถิ่นและข้ามถิ่น ซึ่งสะท้อนให้
เห ็นถึงความรุ ่งเร ืองทางด้านวัฒนธรรมใน
แผ่นดินไทยที่มีการสื่อสารผา่นกาลเวลามาอยา่ง
ยาวนานประเทศไทยจึงนับได้ว่าเป็นประเทศ
หน ึ ่ งท ี ่ เต ็ม ไปด ้วยต ้นท ุนทางว ัฒนธรรม 
(Cultural Capital) ไม่น้อยกว่าประเทศใดใน
โลก (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2560) 

ทั้งนี ้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย ฉบ ับท ี ่  12 (2560 - 2564)  
มีเป้าหมายในการการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน นําไปสู่การ
เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการ
สร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่าง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้า 
การลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่

คนในชุมชนอย่างทั่วถึง อันจะนำมาซึ่งความ
เข ้มแข ็งของทั ้ งเศรษฐก ิจในภาพรวมและ
เศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
การพัฒนาโดยส่งเสริมการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที ่ยวส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับ
สินค้าและบริการด้านการท่องเที ่ยวโดยใช้
ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่ง
ความเป็นไทยที่สะท้อน วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วิถีชีวิตชุมชน สร้างความสุขของคนไทยให้สังคม
มีความมั่นคง เสมอภาค มีความเป็นธรรมและ
ประเทศสามารถท่ีจะแข่งขันใน ระบบเศรษฐกิจ
ได ้  (ส ําน ักงานคณะกรรมการพ ัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)   

ในการพ ัฒนาประเทศเพ ื ่ อ ให ้บรรลุ
เป้าหมาย การนำต้นทุนทางวัฒนธรรมถือเป็น
รากฐานที ่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะ
ประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าปราศจากการพัฒนา
ทุนวัฒนธรรมทุนวัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ที่มี
การฟักตัวและให้คุณค่าทางวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละ
พื้นที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทั้งในเชิง
นามธรรมและรูปธรรม เช่น คติความเชื่อ คำสั่ง
สอน ค ่าน ิยม ภาษา ประเพณี ว ัฒนธรรม  
การแต่งกาย งานศิลปกรรม ทุนทางวัฒนธรรม
ท ั ้ งหมดสามารถด ึงด ูดการท่องเท ี ่ยวโลก  
( เอนก เหล ่ าธรรมท ัศน์ , 2560)  ท ุนทาง
วัฒนธรรมที่กล่าวถึง ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

180 



 

  

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

วิถีชีวิตของประชาชน เป็นสิ ่งที ่เกิดจากการ
สะสมและถ่ายทอดประสบการณ์ภูมิปัญญาของ
ชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ รวมทั้งลักษณะของภูมิ
ประเทศ และทรัพยากรในท้องถิ่น จนทำให้มี
พฤต ิกรรมจาร ีตและว ัฒนธรรม ซ ึ ่ ง เป็น
ลักษณะเฉพาะของตัวชุมชนเองโดยผ่านการ
กลั่นกลองจากอดีตสู่ปัจจุบัน  

ปัจจุบันมีการส่งเสริมศักยภาพของชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นแหล่ง
ท่องเที ่ยว เพื ่อเป็นการกระจายรายได้ให้แก่
ชุมชน ตลอดจนเพิ่มจำนวนแหล่งท่องเที่ยงให้มี
ความหลากหลายให ้ เป ็นทางเล ือกสำหรับ
นักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นปัจจัย
สำคัญที ่ด ึงด ูดให้น ักท่อง เที ่ยวเด ินทางไป
ท่องเที่ยวยังที ่ต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ ่งการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธธรมเป็นการท่องเที่ยวใชทุ้น
ทางประวัต ิศาสตร์ ส ังคม ว ัฒนธรรม และ
ประเพณี เพื่อผลิตเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว 
เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว (วรรณา วงษ์วานิช, 
2546) 

การท่องเที่ยวที่ได้นำเอาวัฒนธรรมมาเป็น
จุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ ที่ต่างสนใจจะเรียนรู้วัฒนธรรม 
มรดกทางประว ัต ิ ศาสตร ์  เ ย ี ่ ยมชมงาน
สถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
รวมถึงซื้อสินค้าที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมอัน

เป็นงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญา ของคนใน
ประเทศนั้นล้วนเป็นช่องทางการสร้างรายได้
ให้กับชุมชน การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก
แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม นอกจากจะเป็นการ
ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพัฒนาสร้างสรรค์และ
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้แล้ว  
ยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์และวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม ให้เข้มแข็งและดำรงอยู่
อย ่างย ั ่ งย ืนส ืบไป ท ุนทางป ัญญาและทุน
ว ัฒนธรรมจ ึงเป ็นส ิ ่ งสำค ัญ การผล ักดัน
ผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เข้าสู่ตลาดผู้บริโภคก็ต้องใช้ 3 ทุนนี้เช่นเดียวกัน 
ดังนั้นการค้นหาคุณค่าของชุมชน นำเสนอจุด
ขายที ่แตกต ่างสร ้างอ ัตล ักษณ์ของช ุมชน 
ส ่งเสร ิมช ุมชนให ้ม ีความพร ้อมเป ็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และมีผลิตภัณฑ์ของชุมชน พัฒนา
ความรู ้ความสามารถ สร้างมาตรฐาน สร้าง
เครือข่ายและการเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยวจะ
เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2562)  

ชุมชนลาวครั่งบ้านทุ่งสีหลง อำเภอดอนตมู 
จังหวัดนครปฐมประกอบไปด้วยกลุ ่มชนจาก
หลายชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาติพันธุ ์ลาวครั่ง ไทย
ทรงดำ และชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งหมู่บ้านทุ่งสี
หลงนี้ ได้มี ปู่เฒ่ากวนตา เป็นผู้นำกลุ่มลาวครั่ง
ส่วนหนึ่ง มาสร้างบ้านแปลงเมืองและตั้งศาล
เจ้านายไว้สักการบูชา ซึ่งเป็นเจ้านายจากเมือง
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หลวงพระบางล้านช้าง และแม่ทัพนายกอง ที่
คุ ้มครองคนลาวครั่งให้มีชีวิตรอดมายังสยาม
ประเทศ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท้องทุ่ง มี
หนองน้ำ ลำคลอง เหมาะแก่การทำมาหากิน 
ทำให้ชาวลาวครั่งบ้านทุ่งสีหลงได้อยู่ดีกินดี และ
ร่วมกันสร้างวัดทุ ่งสีหลงขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาตามคติความเชื่อ ของคนลาว
ครั่งและคนไทยโดยทั่วไป สภาพบ้านเรือนที่อยู่
อาศัยคนลาวครั่งนิยมสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้ ๆ
กันในหมู่บ้านจะเป็นญาติกันท้ังหมด อาชีพและ
การทำมาหากิน ลาวครั ่งส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน 
เลี ้ยงวัว ช่วงว่างเว้นจากทำนาทำไร่ก็จักสาน 
ส่วนทอผ้านับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของลาว
คร ั ่ง ค ือ การทอผ้าที ่งดงาม การใช้ส ีจาก
ธรรมชาติ เช่น สีเหลืองจากขมิ ้น สีดำจาก
มะเกลือผสมเทาหรือตะไคร่น้ำ สีครามจากต้น
ครามผสมปูนกินหมาก และสีแดงจากครั่ง ด้าน
ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านมักจะทำกันในวัน
สำคัญต่าง ๆ เช่น แห่นาค ฉลองวันเลี้ยงปีเจ้า
พ่อ (เจ้านาย) แห่ธงในวันสงกรานต์ ด้านศาสนา
และความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมของชุมชน
ลาวครั่ง ได้แก่ การแห่ธง การต่อชะตาหมู่บ้าน 
โดยทั้งหมดถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนลาวครั่ง
และเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุลาวครั่ง 

 ด ้ ว ย เ หต ุ ผ ลด ั ง กล ่ า ว  ผ ู ้ ว ิ จ ั ย เ ห็ น
ความสำคัญของการท่องเที่ยวจึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาวครั่ง ใน
มิติการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน บ้านทุ่งสีหลง อำเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม โดยมีขอบเขตในการศึกษาถึง
ท ุ น ท า ง ว ั ฒน ธ ร ร ม ช า ต ิ พ ั น ธ ุ ์ ล า ว ค รั่ ง  
เพ ื ่อยกระด ับเศรษฐก ิจช ุมชนโดยจะต ้อง
รักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้
ย ั ่งย ืน โดยใช้แนวทางการวิจ ัยเชิงคุณภาพ 
ส ัมภาษณ์ผู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้อง ได ้แก่ ผ ู ้นำชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู ้ที ่อาศัยในชุมชนบ้านทุ่งสี
หลง อำเภอดอนตูม จ ังหวัดนครปฐม เพื่อ
นำเสนอทุนทางวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาของ
ชุมชนชาติพันธุ์ลาวครั่งบ้านทุ่งสีหลง และช่วย
ปล ูกจ ิตสำน ึกให ้ผ ู ้คนในช ุมชนอ ื ่น ๆ ใน
สังคมไทย ได้หันมาตระหนักถึงอัตลักษณ์ของ
ตนเองมากขึ้น อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ที่เกิด
จากทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ ์ลาวครั่ง 
ด้วยประโยชน์จากพื้นฐานความเป็นชาติพันธุ์
ลาวครั ่งความเป็นชาติพันธุ ์สร ้างความเป็น
ปึกแผ่นและช่วยพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมชาติพันธ์สามารถทำให้
เศรษฐกิจม ีการพัฒนาได้ เช ่น จากการจัด
จำหน่ายสินค้าการท่องเที่ยว การใช้วัฒนธรรม
ประเพณีเข้ามาเป็นจุดดึงดูดเข้ามาเยี ่ยมชม
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ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี เป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับ
ชุมชนและต่อประเทศ  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาทุนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาว
ครั่ง  
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยการศึกษาโดยใช้แนวทางการวิจัย

เชิงคุณภาพ  โดยวิธีปรากฎการณ์วิทยา และใช้
วิธ ีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เช ิงลึก 
 ( In- depth Interview)  ป ร ะ ช า ก ร
กลุ ่มเป ้าหมาย ได ่แก่ ผ ู ้นำชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน และประชาชนที่อยู่ในชุมชนบ้านทุ่งสี
หลง จำนวน 18 คน มีการค้นคว้าและวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ 
เอกสารวิชาการ รายงานการวิจัยที่เกี ่ยวข้อง 
(Documentary Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ให้ได้มากท่ีสุด 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ตัวผู้วิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุด
ในการวิจัย   โดยผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อม
ทางด้าน ร่างกายความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ 

และความพร้อมของแนวคําถามที ่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ก่อนการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

2. สมุดบันทึก ปากกา เพื่อจดบันทึกข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกต 

3. กล้องถ่ายภาพ เพื ่อบันทึกภาพและ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานหัตถกรรม ประเพณี 
พิธีกรรมความเช่ือ  

4. เครื ่องบันทึกเสียง ไอแพด โทรศัพท์ 
เพื ่อช่วยในการนำเสนอข้อมูลของผู้วิจัยให้มี
ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ก่อนสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
ต้องขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อน 

5. กำหนดแนวคำถาม แนวสัมภาษณ์
เก ี ่ยวก ับสภาพท ั ่ วไปของช ุมชน ว ิถ ีช ีวิต 
ประเพณีและวัฒนธรรรม การแต่งการ ความ
เชื่อ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของ
ชุมชน ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน การมีส่วน
ร่วมของชาวบ้าน ด้านทุนทางวัฒนธรรมของ
ชาต ิพ ันธ ุ ์ลาวคร ั ่ ง ด ้านการท่องเท ี ่ยวเชิง
วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
 
การรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาเอกสารที่เป็นเอกสารหลัก ผู้วิจัย
ได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารวิชาการ 
รายงาน การวิจัย หนังสือ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน การสังเกต ผู้วิจัยใช้การสังเกต
แบบมีส ่วนร ่วม (Participant Observation) 
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โดยวิธีการพูดคุยกับผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
และชาวบ้านในชุมชน รวมทั้งการสังเกตแบบไม่
มีส ่วนร่วม (Non-participant Observation) 
เป็นการสังเกตเชิงสำรวจ สภาพทั่วไป เพื่อหา
หลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยจดบันทึก
ปรากฏการณ์ที่มีผลต่อการวิจัยในทุกด้าน เช่น 
สภาพทั่วไปของชุมชน วิถีชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรรม การแต่งการ ความเชื่อ อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ การสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์
เจาะล ึก  ( In-depth interview)  ใช ้ ว ิ ธ ี การ
ส ัมภาษณ์แบบทางการ โดยการสร ้างแนว
คำถามแบบกึ ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
interview) โดยเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ไว้
ล่วงหน้า ซึ่งข้อคำถามทุกข้อสามารถยืดหยุ่นได้
ไม่กำหนดตายตัว 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก
และการส ั ง เกต โดยนำมาว ิ เคราะห ์และ
สังเคราะห์สาระที่สำคัญที่ได้จากการรวบรวม
ข้อมูลในวิธีต่าง ๆ ทั้งจากเอกสารและภาคสนาม        
เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม 
การท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ชุมชน แล้วนำความรู ้มาเขียนเรียบเรียง ใน
รูปแบบพรรณา (Description) อธิบายลักษณะ
ปรากฏการณ์ที ่ได้ศึกษาอย่างต่อเนื ่อง และ
ครอบคลุมประเด็นในการศึกษาที่กำหนด ตาม

แนวค ิดและทฤษฎ ี  ค ื อ  แนวค ิดท ุนทาง
วัฒนธรรม ทฤษฎีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ทฤษฎีเศรษฐกิจชุมชน และทฤษฎีการมีส่วน
ร่วม ซึ่งการดำเนินงานในข้อนี้ได้นำเสนอไว้แล้ว
ในแต่ละบท โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1. นำข้อมูลที่ได้จากการถอดจากเครื ่อง
บันทึกเสียงและการจดบันทึกภาคสนามมา
พิจารณา แยกออกเป็นประเด็นสำคญัและเรียบ
เรียงประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการถอดบทความและศึกษาทำความเข้าใจ
เพื ่อทำการวิเคราะห์เนื ้อหา โดยจัดประเด็น
สำคัญ วิเคราะห์แล้วเขียนพรรณนา 
 2. การสังเคราะห์ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน  
ที ่ได ้จากการศึกษาเอกสาร การสังเกต การ
ส ัมภาษณ์ มาสร ้างข้อสร ุปและเร ียบเร ียง
นำเสนอข้อมูล เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยทุนทาง
วัฒนธรรมเพื ่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสืบ
ต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
1. สภาพทั่วไปของชุมชน 
 วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ แต่เดิมชุมชนลาว
ครั ่งบ้านทุ ่งสีหลงมีเพียงหมู ่บ้านเดียวที่เป็น
หมู่บ้านใหญ่ ก่อนจะแยกเป็น 2 หมู่บ้าน ซึ่งใน
อด ีตน ั ้นบ ้ านท ุ ่ งส ีหลงเป ็นช ุมชนชนบท 
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ประชากรในชุมชนค่อนข้างยากจน มีวัดเป็นที่
ยัดเหนี่ยวทางจิตใจทำให้คนในชุมชนใกล้ชิด
ศาสนาและวัด ในชุมชนมีวัดเดียว คือ วัดทุ่งสี
หลง โดยการดำรงชีพหรือวิถีชีวติของชาวลาว
ครั่งจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
อาชีพที่ทำแต่เดิม คือ ทำนา เลี้ยงสัตว์ การทอ
ผ้า งานหัตถกรรมพื ้นบ้านโดยทำเพื ่อเป็น
อุปกรณ์ในการดำรงชีพ ปัจจุบันชุมชนลาวครั่ง
บ้านทุ่งสีหลง มี 3 หมู่บ้าน โดย ทั้ง 3 หมู่บ้าน
จะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ไทย ลาว
ครั่ง จีน แต่ที่มีเยอะที่สุด คือ ชาติพันธุ์ลาวครั่ง 
จะเป็นท่ีเข้าใจและเรียกกันสั้น ๆ ว่า หมู่ลาว ซึ่ง
จะมี 2 หมู่ และหมู่บ้านเจ๊ก จะมี 1 หมู่บ้าน แต่
ในทุกหมู่บ้านจะมีคนปะปนกันหลายชาติพันธุ์ 
มีวัดทุ่งสีหลงเป็น การประกอบอาชีพในปัจจุบัน
ของชาวบ้านยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรมเหมือน
ในอดีต แต่อาชีพที่มีเพิ่มเติม คือ การทำไร่ ทำ
สวน ค้าขาย เป็นเจ้าของกิจการ บางครอบครัว
ส่งลูกหลานเรียนจนจบก็จะมีรับราชการ งาน
หัตถกรรมหรือจักสานยังมีหลงเหลืออยู่เพียงที่
ทำเป็นไม่กี ่คนแต่มีการรวมกลุ ่มกันสานข้อง
ยักษ์ท่ีใหญ่ที่สุดและมีหนึ่งเดียวที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนลาวครั่งบ้านทุ่งสีหลงที่ทำให้ผู้คนรู้จัก
ชุมชนมากขึ้น 
 
 

2. ทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาวคร่ังบ้านทุ่ง
สีหลง 
 ทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาวครั่งชุมชน
บ้านทุ่งสีหลง สามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้  
 2.1 ท ุนทางว ัฒนธรรมท ี ่ จ ับต ้องได้   
เป็นมรดกตกทอดที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้แก่ งานหัตถกรรม ดนตรี การแต่งกาย ซึ่งใน
ชุมชนบ้านทุ่งสีหลงแห่งนี้จะมี งานหัตถกรรมที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
เป ็นงานสานโดยความชำนาญและมีความ
ปราณีตโดยวัสดุที่ใช้นั้นเป็นไม้ไผ่สีสุกที่หาได้
จากในชุมชนจากเดิมที่จักสานเพื่อเป็นอุปกรณ์
ในการดำรงชีพและเริ่มพัฒนาเป็นการทำเพื่อ
การขาย แต่เป็นการขายแบบทำตามคำสั่งของผู้
ที่ต้องการซื้อ ยังไม่มีการส่งออกไปขายหรือมี
ตลาดที่รับส่งเป็นประจำ งานหัตถกรรมนี้บาง
คนหรือบางครอบครัวทำเพื่อเป็นรายได้เสริมที่
ว ่างเว ้นจากงานประจำ ดนตร ีเป ็นทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชนที ่ยังคงมีอยู ่ตั ้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ในทุก ๆ งานสำคัญของชุมชนมี
การเล่นดนตรี มีการร้องรำ เช่น งานแห่งธง
สงกรานต์ งานแห่เทียนพรรษา งานแห่นาค งาน
พิธีกรรมความเชื ่อในชุมชน ซึ ่งดนตรีที ่เป็น
มรดกตกทอด คือ แคน การเป่าแคนร่วมกับ
กลองยาว ปัจจุบันเป็นแคนประยุกต์ที ่มีพิณ 
และเครื่องดนตรีสมัยใหม่เข้ามาร่วมด้วย ทุน
วัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งของชุมชนที่เป็นที่รู้จัก
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ของผู้คน คือ การแต่งกายที่สวยงามจากผ้าทอ
ลาวครั่ง เป็นผ้าที่นิยมใช้สีแดงจากการย้อมด้วย
ครั่งเป็นสีหลักในการทอผ้า มีลวดลายที่สวยงาม 
ได้แก่ ลวดลายธรรมชาติ มีลายดอกไม้ ลายพันธ์ุ
ไม้  และลวดลาย เรขาคณ ิต  ได ้ แก ่  สาย
สามเหลี่ยม ลายเส้นตรง เส้นโค้ง ปัจจุบันนี้เวลา
มีงานหมู่บ้าน งานประเพณีต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
หรืองานที่ต้องแสดงออกถึงความเป็นลาวครั่ง 
ชาวบ้านในชุมชนจะแต่งกายที่สวยงามที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง โดยผู้หญิงจะ
นุ่งผ้าถุงสีแดงลายตีนจกและอาจจะมีลายน้ำ
ไหลลายต่าง ๆ เสื ้อจะเป็นสีแดง ส่วนผู ้ชาย 
จะนุ่งโสร่งผ้าขาวม้าและเสื้อขาวหรือสีคราม 
 2.2 ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นองค์ความรู้ของภูมิ
ปัญญา ได้แก่ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
พิธีกรรมความเชื่อ ซึ่งในชุมชนบ้านทุ่งสีหลงใช้
ภาษาลาวครั่งเกือบทั้งหมู่บ้าน เด็กรุ่นใหม่ก็ใช้
ภาษาลาวครั่งเวลาอยู่พูดคุยกันในชุมชน แต่พอ
เวลาคุยกับคนนอกชุมชนหรือติดต่อกับบุคคล
อื่นจะใช้ภาษากลาง และชาวลาวครั่งมีความ
เชื่อเรื่องนับถือผีเป็นอย่างมาก โดยผีที่นับถือ
ของชุมชน คือ ผีเจ้านาย เป็นการนับถือมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ การนับถือผีนี้มีความสำคัญกับ
ชาวลาวคร ั ่ ง เป ็นอย่างมากการจะประกอบ
พิธีกรรมหรือการดำรงชีวิตประจำวันจะต้อง
เกี่ยวข้องกับผีจะมีการบอกกล่าวเพราะเชื่อกัน

ว่าเป็นผู้ปกปักรักษาคุ้มครองคนในชุมชนให้อยู่
ร่มเย็นเป็นสุข พร้อมทั้งเป็นการสำนึกขอขมา 
ลาโทษในสิ่งที ่ได้ทำไว้ ในการติดต่อวิญญาณ
หรือพิธีกรรมการเลี้ยงปีต่าง ๆ จะเป็นหน้าที่
ของ “กวน” ซ ึ ่งตำแหน่งนี ้จะส ืบทอดทาง
สายเลือด ชาวบ้านจะให้ความเคารพนับถือคน
ทำหน้าที่นี้เป็นอันมาก การเลี้ยงผีประจำปีจะ
จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่สองของเดือนเจ็ดของทุก
ปี ผีเจ้านายจะสถิตอยู่ในศาลของหมู่บ้าน ซึ่งคน
ในชุมชนเรียก ศาลแห่งนี ้ว่า ศาลเจ้าพ่อแสน
หาญ พิธีกรรมที่สำคัญของชาวลาวครั่งอีกอยา่ง
หนึ ่ง คือ พิธ ีกรรมสืบชะตาบ้านชะตาเมือง  
จะจัดขึ ้นตรงกับขึ ้น 9 ค ่ำ เด ือน 10 เป็น
พิธีกรรมในเรื่องของความเชื่อเพื่อสังเวยเทวดา 
ให้การดำรงชีวิตทำมาหากินอยู่ดีกินดี เพื่อปัด
เป่าเหตุเภทภัยที่เกิดขึ้นในชุมชน พิธีกรรมความ
เชื่อนี้ยังคงมีอยู่ที่ชุมชนบ้านทุ่งสีหลงที่อนุรักษ์
ส ืบทอดเพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครปฐม 
ประเพณีแห่ธงสงกรานต์เป็นประเพณีที่สำคัญ
ยิ่งสำหรับชาวลาวครั่ง เป็นประเพณีที่มีความ
เชื่อว่าเป็นการขอพรจากเทวดาและขอพรให้ฝน
ตกต้องตามฤดูกาล จะทำกันทุกปีในเดือน
เเมษายนของทุกปี งานบุญกลางบ้าน เป็นอีก
หนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน เพื่อความ
เป็นสิริมงคลกับชาวบ้านทุก ๆ คน เริ่มต้นพิธี
ด้วยการนิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์เย็น และ
ในช่วงเช้าอีกวันจะมีการทำบุญถวายภัตตาหาร
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แด่พระสงฆ์ หลังจากพิธีทางสงฆ์เสร็จเรียบรอ้ย 
นิมนต์พระสงฆ์กลับยังวัด ชาวบ้านก็จะนำหาบ
ตามพระสงฆ์ไปส่งหาบส่งคอน หรือกะแบกกะ
บาน ที ่ประกอบไปด้วย หุ ่นคนในครอบครัว 
สัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนชีวิต พร้อม
ทั้งเครื่องเซ่นต่างๆ นำไปทิ้งไว้ยังริมน้ำ ก่อนจะ
วางทิ้งก็จะการกล่าวขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง ดวง
วิญญาณ ผีสาง เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้มา
รับเครื่องเซ่น เพื่อเป็นการปล่อยเคราะห์ปล่อย
โศกให้หมดไป 
3. จุดเด่นของทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาว
ครั ่งและในการส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
 การแต่งกายประจำกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง 
ที ่ม ีการแต่งกายที ่เฉพาะโดดเด่นทำให้เป็น
เอกล ักษณ ์ของช ุมชน  การรวมต ัวและ
แสดงออกของชาวบ้านในการแต่งกาย เวลามี
งานหมู ่บ้าน งานวัด งานในพิธีสำคัญต่าง ๆ 
ชาวบ้านจะรวมกลุ่มและแต่งกายด้วยชุดประจำ
ชาติพันธ์ุลาวครั่ง ทำให้ผู้คนสนใจในชุดที่สวมใส่  
มีลวดลายที่สวยงาม ได้แก่ ลวดลายธรรมชาติ  
ม ีลายดอกไม ้  ลายพ ันธ ุ ์ ไม ้  และลวดลาย
เรขาคณิต ได้แก่ สายสามเหลี่ยม ลายเส้นตรง 
เส้นโค้ง 
 งานหัตถกรรม หรืองานฝีมือก็เป็นจุดเด่นที่
น่าดึงดูดและมีบทบาทส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของนักท่องเที ่ยวได้ที ่สนใจได้ ใน

ชุมชนบ้านทุ ่งส ีหลงมีการจ ักสานอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ ที่โดดเด่นที่สุดใน
ชุมชนคือ การสานตะข้อง กระด้ง ตะกร้า  
สุ่มจับปลา และประเพณีแห่ธงสงกรานต์เป็น
ประเพณีที่สำคัญยิ่งสำหรับชาวลาวครั่งและเป็น
จุดเด่นของชาวลาวครั่ง เป็นประเพณีที ่ได้รับ
ความสนใจจากคนในชุมชนตัวเองและชุมชน
ใกล้เคียง พร้อมท้ังเป็นงานท่ีสร้างความร่วมแรง
ร่วมใจของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
4. ทุนวัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์สินค้า และ
สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน 
 การเพิ่มมูลค่า คุณค่า โดยใช้องค์ความรู้ 
ความคิดทรัพย์สินทางปัญญา สร้างสรรค์สินค้า
หรือบริการ โดยทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน
ลาวครั่งน้ัน เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเกิดจากพึ่งตนเอง
การผลิตเพื่อใช้ในครอบครัวและชุมชน ส่วนที่
เกินจากการใช้จะเป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขาย 
ว ัฒนธรรมและประเพณีท ี ่ เป ็นเอกลักษณ์ 
น ับเป ็นต ้นท ุนทางว ัฒนธรรมท ี ่ส ู งค ่ ายิ่ ง  
ซึ่งต้นทุนทางวัฒนธรรมนำไปสู่การพัฒนาต่อ
ยอด และสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ซึ่งทุนวัฒนธรรมกับ
การสร้างสรรค์สินค้า และสร้างผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนลาวครั่ง ได้แก่ 
 ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชุมชนลาวครัง่
บ้านทุ่งสีหลง เป็นประเพณีที ่เป็นที่รู ้จักและ
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ได ้ร ับความสนใจจากผู้ คน สามารถด ึงดูด
นักท่องเที ่ยวที ่สนใจงานนี ้มาร่วมงานแห่ธง
สงกรานต์ที่สอดแทรกความเป็นชาติพันธุ์ได้ทั้ง
บุญและได้ทั ้งความสนุกสนาน ซึ ่งแสดงออก
ถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ ์ ก ิจกรรมต่าง ๆ 
มุ ่งเน้นการมีส่วนร่วมโดยชุมชน สร้างความ
สามัคคี ในงานมีการจัดนิทรรศการ ออกร้านค้า
ขายของ จึงส่งเสริมการสร้างอาชีพ การจาย
รายได้ รวมถึงงานหัตถกรรมหรืองานจักสานที่
สามารถทำมาออกร้านขายได้เช่นกัน  
 งานหัตถกรรมหรืองานจักสานเป็นเทคนิค
การถ่ายทอดภายในครอบครัวเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่สคำคัญต่อการอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินชีวิตและ ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ
อาชีพ มีความปราณีตสามารถดึงดูดความสนใจ
และการผู้คนท่ัวไปที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน 
 การแตงกายดวยผาทอจากฝายและไหม 
สวมเสื้อแขนกระบอกสีสันตาง ๆ ทั้งแขนสั้น
และแขนยาว หมสไบ และนุงผาซิ่น ซึ ่งผาซิ่น 
เปนผาทอมัดหมี่ลายตรง ตอผาซิ่นตีนจก จะนํา
วัสดุจากธรรมชาติในทองถิ่น คือ ฝาย และไหม 
มาเปนวัสดุในการทอเทคนิคที่ใชในการทอมีทั้ง
การจกและมัดหมี่ ผาที่เปนเอกลักษณที่โดดเด
นของชาวลาวครั่ง คือ ผาซิ่นมัดหมี่ ตอตีนจก 
ซึ่งชาวลาวครั่งมีเอกลักษณในการทอผาจกที่ต
างจากกลุมอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด คือ สีที่ใชเป
นสีท ี ่ ได จากธรรมชาติ เช น ส ีแดงจากครั่ง 

 สีสมจากหมากสุก สีเหลืองจากหัวขมิ้น สีดํา
นํามาจากมะเกลือและเทา (ตะไครน้ำ) สวนสี
ครามจะไดมาจากตนครามผสมกับปูนกินหมาก 
5. ศักยภาพและโอกาสต่อการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 จุดแข็งของชุมชนต่อการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม ท่ีมีผู้นำท่ีเข้มแข็ง ได้แก่ นายก อบต. 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และ
เจ้าอาวาสวัดทุ ่งส ีหลง คนในชุมชนมีความ
สามัคคีกัน มีปราชญ์ชาวบ้าน มีภูม ิปัญญา
ท้องถิ่น มีทุนทางวัฒนธรรม 
 จุดอ่อนของชุมชนต่อการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม  ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ชุมชนยังมีน้อย คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจ
การถ่ายทอดองค์ความรู้เลยยังไม่เป็นรูปธรรม 
 โอกาสของชุมชนต่อการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐให ้การ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทำให้มี OTOP ทำให้
ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงาน
ภาครัฐในแต่ละงาน ได้รับการสนับสนุนจาก
เอกชน (ลูกหลานตำนานเถ้าแก่เส็ง) และความ
สามัคคีร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนในการ
ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมลาวครั่ง การ
ให้ความสำคัญและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของชาวบ้าน และเส้นทางการคมนาคม
สะดวก 

188 



 

  

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

 อุปสรรคของชุมชนต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ได้แก่ งบประมาณที่สนับสนุนไม่
เพียงพอต่อการพัฒนา หน่วยงานภาครัฐเข้ามา
ดูแลก็ต่อเมื่อจะมีการจัดงานของหน่วยงานเอง    
การรับวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเยาวชนในชุมชน
6. แนวทางการพัฒนาที่ชุมชนต้องการให้เกิด
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรที่จะทำให้
เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการเตรียม
ความพร้อมให้บุคลากรให้ความรู้ฝึกฝนอบรม 
โดยอาจมีคนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เข้ามาช่วยเหลือ โดยสร้างบุคลากรที่ทำงานด้าน
ทุนวัฒนธรรมให้มากข้ึน และส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อนำมาต่อยอดในอนาคต  
 ด ้านงบประมาณท ี ่ จะทำให ้ เก ิดการ
ท่องเที ่ยวเชิงว ัฒนธรรม ชุมชนยังขาดแรง
สนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ จึงไม่สามารถต่อ
ยอดได้เท่าท่ีต้องการ  
 ด้านการจัดการ การแต่งตั ้งคณะทำงาน
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนพร้อมทั้งมีแผนการดำเนิน
กิจกรรมและโครงการของชุมชนที่ชัดเจน มีการ
ต ิดตามผล สร ุปผลพร ้อมท ั ้ งปร ับแก ้ตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้ร่วมกันทำ  
 ด้านการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในชุมชน
ม ีการ ่ วมก ันของบ ้ าน ว ัด  และโรงเร ียน 
ประชาชนในชุมชนให้ความร ่วมมือดีในทุก

กิจกรรม แต่ยังขาดความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 
7. การท ่องเท ี ่ยวส ่งผลดีและผลเส ียต่อ
เศรษฐกิจในชุมชน 
 ผลดีของการท่องเที ่ยวต่อชุมชน จะนำ
รายได้เข้าสู ่ชุมชน ช่วยเสริมอาชีพให้คนใน
ท้องถิ่น การจ้างงาน ทำให้สินค้าในชุมชนและ
ส ินค ้าเกษตรกรรมขายได ้ทำให ้รายได ้ ใน
ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อมี
ผลดี ก็ต้องมีผลเสียตามมา เช่น เรื่องการจัดการ
ป ั ญ ห า ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม  ก า ร จ ั ด ก า ร ด ้ า น
สาธารณูปโภค การถูกวัฒนธรรมต่างถิ่นที่เข้ามา
กับนักท่องเที่ยวมาผสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นทำ
ให ้ขนบธรรมเน ียมและประเพณ ีท ้องถิ่น
เปลี่ยนไป 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ลาวครั่ง ในมิติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ บ้านทุ่งสีหลง อำเภอ
ดอนต ูม จ ังหว ัดนครปฐม พบว ่าท ุนทาง
วัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาวครั่งมีเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ที่เด่นชัดเป็นของตนเอง มีองค์ประกอบ
ของทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นมรดก
ตกทอด เกิดเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ เป็นสิ่งที่
มีเอกลักษณ์พิเศษเป็นการกระทำของมนุษย์ที่
เป็นวิถ ีชีว ิตที ่ม ีความแตกต่างจากพื ้นที ่อื่น  
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ซึ่งทุนทางวัฒนธรรมที่พบในชุมชนบ้านทุ่งสีหลง 
อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีลักษณะเป็น 
(1) ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ประกอบด้วย 
ดนตรี งานหัตถกรรมจักสานที ่ปราณีตและ
ชุมชนจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ และการแต่งกาย
ด้วยผ้าทอนั้นเป็นเอกลักษณ์มีความโดดเดน่ดว้ย
สีแดงที ่ย้อมจากครั ่งและลวดลายที ่สวยงาม  
(2) ทุนทางวัฒนธรรมที ่จ ับต้องไม่ได้ ได้แก่ 
ภาษา พิธ ีกรรมความเชื ่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี โดยประเพณีแห่งธงสงกรานต์เป็น
ประเพณีที ่มีความเชื ่อว่าเป็นการขอพรจาก
เทวดาและขอพรให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และ
เป็นประเพณีที่ดึงดูดและได้รับความสนใจจาก
ผู้คนมากมาย รวมทั้งสร้างความสามัคคีของคน
ในชุมชนพร้อมทั้งมีความสนุกสนาน และแฝง
ด้วยการทำบุญไปในตัว ทุนทางวัฒนธรรมของ
ชาติพันธุ์ลาวครั่ง บ้านทุ่งสีหลง อำเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม สอดคล้องกับรูปแบบของทุน
ทางว ัฒนธรรมของช ุมชนท ั ้ ง  2 ร ูปแบบ 
(Bourdieu, 1986) คือ สิ ่งที ่ฝังอยู่ในคนหรือ
กลุ ่มคน คือ ความคิด ความเชื ่อ และสิ ่งที ่มี
รูปลักษณ์เป็นตัวตน เช่น อุปกรณ์จากงานจัก
สาน การแต่งกายที่มาจากผ้าทอลาวครั่ง ทุน
วัฒนธรรมทั้งหมดมาจากความรู้ที่มีในอดีต การ
แสดงออกเอกลักษณ์พิเศษของภูมิปัญญาใน
ชุมชนทำให้เกิดประโยชน์เป็นที่ก่อให้เกิดความ
รัก ความสามัคคี และความภูมิใจของคนใน

ชุมชนลาวครั่ง เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เสริม
ความมั่งคั่งให้กับชุมชน นอกเหนือจากมรดกภูมิ
ป ัญญาทางว ัฒนธรรมที ่จ ับต ้องไม ่ได ้แล้ว 
วัฒนธรรมเป็นต้นน้ำของห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเรา
สามารถนำทุนวัฒนธรรม เช่นเรื่องราว (Story) 
และเนื้อหา (Content) ของวัฒนธรรม มาสร้าง
ความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของตน หรือใช้
ทุนทางวัฒนธรรมสร้างความแตกต่างหรือจุด
ขายให้กับสินค้า เกิดเป็นสินค้า วัฒนธรรมทำให้
เกิดมูลค่าเพิ่มขึ ้นแก่สินค้าและบริการ (กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม, 2562) และเมื่อมีจุดเด่นมี
ผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่มาจากทุนทางว ัฒนธรรมแล้ว 
ชุมชนสามารถพัฒนาต่อยอดและผลักดันให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมท้ังส่งผลต่อ
เศรษฐกิจชุมชน โดยผลดีคือ สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนมากขึ ้น ทำให้คนเกิดอาชีพ เกิดการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 จากผลการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ลาวครั่ง ในมิติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ บ้านทุ่งสีหลง อำเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม พบว่าแนวทางในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องอาศัย
ความร ่วมมือร ่วมแรงร ่วมใจจากทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชน ปราชญ์ และ
ประชาชนในชุมชน ร่วมทั้งต้องมีแรงสนับสนุน
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จากองค์กรภาครัฐ พร้อมทั้งมีดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องถึงจะยั่งยืนเพราะในชุมชนมีทั้งจุดเด่น 
จ ุดแข็ง ของทุนทางว ัฒนธรรมลาวคร ั ่ ง ที่
สามารถพัฒนาและต่อยอดเป็นสินค้าสร้างสรรค์
นำไปสู่เศรษฐกิจชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพสามารถนำรายได้เข้าสู่ชุมชน 
เพราะเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการใช้ในการ
ส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยวเช ิงว ัฒนธรรม ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ พนิตสุภา ธรรม
ประมวล และกาสัก เต๊ะขันหมาก (2561) กล่าว
ว่าการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมี 4 กลยุทธ์ คือ 
(1) การพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู ้ประเพณีวัฒนธรรมของ
ชุมชน (2) การพัฒนาการบุคลากรผู้ให้ความรูใ้น
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน (3) การพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน 
และ (4) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพ
ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ทั้งนี้ความสามัคคี
ในชุมชนโดยใช้วัฒนธรรมหล่อหลอมเป็นการ
สร้างรายได้และสามารถยึดเป็นอาชีพหลักและ
เสริมซึ่งนำวัฒนธรรมไปผนวกกับเรื่องเศรษฐกิจ
สร ้างให ้ เป ็นเม ืองของการท ่องเท ี ่ยวทาง
วัฒนธรรม (ชวดี โกศล, 2561) โดยสามารถสรปุ
แนวทางในการส ่งเสร ิมการท่องเท ี ่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในมิติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ บ้านทุ่งสีหลง อำเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม ได้ดังนี้ 
 1. ด้านบุคลากร มีการเตรียมความพร้อม
ให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริม
คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้ประกอบอาชีพได้ 
(ร ุ ้ งลาว ัลย ์  สก ุลมาล ัยทอง , 2557) อบรม
บุคลากรให้ความรู้ในประเพณีวัฒนธรรมของ
ชุมชน โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู ้ประเพณีวัฒนธรรมของ
ชุมชน (พนิตสุภา ธรรมประมวล และกาสัก เต๊ะ
ขันหมาก, 2561) โดยอาจมีคนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ โดยสร้าง
บุคลากรที่ทำงานด้านทุนวัฒนธรรมให้มากขึ้น 
ส่งเสริมให้คนรุ่นหลังหันมาสนใจและอนุรักษ์
ฟื ้นฟูความเป็นลาวครั่งที ่มีเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์เป็นของตนเอง ส่งให้มีความภูมิใจในชาติ
พันธุ์ตัวเอง เมื่อเกิดความภูมิใจในตัวเองแล้วก็
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อนำมาต่อยอดใน
อนาคตการสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าและ
บริการให้เป็นที่ดึงดูดใจต่อนักท่องเที่ยว โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการ
พัฒนาคนให้ 
 2. ด ้านงบประมาณที ่จะทำให้เก ิดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หน่วยภาครัฐควรมีการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้ง
ส่งเสริมงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และเมื่อเกิดการท่องเที่ยวโดยมีนักท่องเที่ยวเข้า
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มาใช้บริการ ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีเงินทุน
หมุนเวียนภายในชุมชนแล้วหน่วยงานภาครัฐ
ค่อย ๆ ลดงบประมาณสนับสนุน รวมถึงการ
ส่งเสริมธุรกิจรายสาขา เน้นเฉพาะสาขาที่มี
โอกาสจะพัฒนาเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 
โดยจะต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี ่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาเป็นโครงการเฉพาะ
สำหรับกลุ่มธุรกิจ (รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง , 
2557) 

3. ด้านการจัดการ การบริหารจัดการที่ดี
ต้องมีการวางแผน มีการแต่งตั ้งคณะทำงาน 
ที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ในเรื่องการเป็นแหล่ง
ท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการรวบรวมองค์
ความรู้ จากนั้นเผยแพร่องค์ความรู้ที่เรามีให้แก่
คนในชุมชน สร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึก 
ตระหนักถึงคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมลาว
ครั่ง ส่งเสริมการก่อตั้งศูนย์การเรยีนรู้วัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ลาวครั่ง การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
ของสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน (พนิตสุภา ธรรม
ประมวล และกาส ัก เต ๊ะข ันหมาก , 2561)  
ไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้นำเสนอทุนทาง
วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาต่อไปให้ดี
ขึ้น เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเส้นทางรอง 
สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว อาทิ
เช่น ป้ายสื่อความหมาย ป้ายบอกทาง และใน
ด้านของฝากของที่ระลึกก็ยังขาดเอกลักษณ์
เฉพาะ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาเอกลักษณ์

ให้เด่นชัดกว่านี้ จากผลของการวิจัย ผู้วิจัยได้
นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การตลาด เพื ่อเป็น
แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครพนม ที ่มีองค์ประกอบ 7P’s 
ได้แก่ Product คือ มีวัฒนธรรมโดดเด่นและ
หลากหลาย Price คือ ราคาไม่แพงและคุ้มค่า 
Place คือ เข ้าถ ึงง ่าย สะดวก และรวดเร็ว 
Promotion คือ การส่งเสริมการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง People คือ การพัฒนาบุคลากรการ
ท ่องเท ี ่ยวและการบร ิการ และ Physical 
evidence and presentation คือ การบริหาร
จัดการพื้นที่ พัฒนาเส้นทางรอง และเส้นทาง
เชื่อมโยง (ศิวธิดา ภูมิวรมุนี, 2561) 
 4. ด้านการมีส่วนร่วม คนในชุมชนต้อง 
มีความร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งทุกคนในชุมชนลาว
ครั่งบ้านทุ่งสีหลงต้องให้ความร่วมมือในการมี
ส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม ตั้งแต่เริ่มต้นที่จะทำ
กิจกรรมหรือโครงการในชุมชน ร่วมกันวางแผน
หรือเสนอแนวทางการดำเนินการ ร่วมประเมิน
โครงการ และรับผลประโยชน์ การเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้นและมีพลังของประชาชนในด้าน 
ต่าง ๆ ได ้แก่ ในการตัดส ินใจเพื ่อกำหนด
เป้าหมายของสังคมและการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติตามแผนการ
หรือโครงการต่างๆ ด้วยความเต็มใจ (United 
Nations, 1981) ทั ้งนี ้ชุมชนยังต้องการความ
ร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ต้องสร้าง
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ความตระหนักรู ้ให้คนในชุมชนหันมาสนใจ
ถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ลาวครั่งพร้อมทั้ง
อนุร ักษ์ ฟื ้นฟู และพัฒนาศักยภาพทุนทาง
วัฒนธรรม (พนิตสุภา ธรรมประมวล และกาสัก 
เต๊ะขันหมาก, 2561) ของชาติพันธ์ุลาวครั่ง 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 1. ควรมีภาครัฐเข้ามาช่วยในการ
พัฒนาบุคลากรที ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องโดยสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในแหล่งท่องเที ่ยวของตนเอง และให้เห็น
ความสำคัญของการสร้างคุณค่าของการสืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 
เพ ื ่ อสามารถถ ่ายทอดและให ้ความร ู ้แก่
นักท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจและมีภูมิรู้ 
 2. ภาครัฐควรส่งเสริมในการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมชาว
ลาวครั่ง บ้านทุ่งสีหลง อำเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู ้จักแก่
นักท่องเที่ยว โดยการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และกิจกรรมท่องเที่ยว ทำสื่อเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาวครั่ง เพื่อ
กระต ุ ้นความต ้องการท ี ่ จะมาส ัมผ ั สกับ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
ชาวลาวครั่ง 

 3. ควรมีการบูรณาการของหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และจัดสรร
งบประมาณในการส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
 4. รัฐควรส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
และควรสร ้างความร ู ้ความเข ้าใจถ ึงการ
ท่องเที่ยวว่าเป็นกิจกรรมที่มุ ้งเน้นประโยชน์
ส่วนรวม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ การสร้างอาชีพ  
 5. รัฐควรส่งเสริมให้มีการสร้างงานและ
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง เช่น การผลิตสินค้าจากทุน
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว 
ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชน 
 1. การบริหารงานในชุมชนควรมีความ
โปร่งใส มีการตรวจสอบได้ รวมถึงมีการเปิด
โอกาสให้ทุกคนในชุมชนเข้ามามีบทบาทใน 
ทุก ๆ ขั ้นตอน และมีส ่วนด้านการจัดการ
ท่องเที่ยว 
 2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จะประสบความสำเร็จได้นั ้น จะต้องมีการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว โดยทุกคนในชุมชนมี
ส่วนร่วม เช่น โรงเรียน วัด กลุ่มปราชญ์ชาวบา้น 
ผ ู ้นำช ุมชน มาม ีส ่วนร ่วมในการวางแผน 
ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจากท่องเที่ยว  
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 3. ชุมชนควรมีการจัดแบ่งรายได้ที่ชัดเจน
และมุ่งเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง อาจตั้ง
เป็นกองทุนส่วนกลางเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 1 .  ควรม ี ก ารศ ึ กษาถ ึ งกลย ุ ทธ ์ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานทุนทางวัฒนธรรม 
 2. ควรมีการศึกษาแนวทางการเชื ่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม เพื่อ
ประชาส ัมพ ันธ ์และเป ็นทางเล ือกให ้กับ
นักท่องเที่ยวท่ีสนใจการท่องเที่ยว 
 3. ควรทำการศึกษาในแหล่งท่องเที ่ยว 
อื ่น ๆ เชิงเปร ียบเทียบ เพื ่อให ้ได ้ข ้อมูลที่
หลากหลายในเรื่องการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
และในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวใน
แต่ละพื ้นที ่ว่าแตกต่างกันอย่างไร เพื ่อให้ได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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กลยุทธก์ารตลาดที่มีผลตอ่ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง   
กมลชนก แก้วจินดา1, มัญชรี รอดโพธิ์ทอง2, วัฒนชัย ใจหมั่น3, สุกัลญา ถมพูล4,  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด เปรียบเทียบระหว่างแบบเดิมและแบบ
ปรับปรุงใหม่และวิเคราะห์ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อจำแนกตามลักษณะ
ประชากรและสังคม นอกจากนี้ยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าผงเซมานัวร์ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกเฉพาะผู้ที่นิยมซื้อหรือ
รับประทานปลาร้าที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google  
Form) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 383 คน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ได ้แก ่  Paired Samples t-test, Independent Samples t-test, One Way ANOVA และPearson 
Correlation ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง เป็น Gen Y (อายุ 19-38 ปี) 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีรายได้ครอบครัว/เดือน ประมาณ 
18,001 – 50,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดแบบปรับปรุงใหม่ 
(บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ราคา) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแบบเก่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เพศและรายได้ที่
แตกต่างไม่ส่งผลให้มีทัศนคติและความตั้งใจซื้อที่แตกต่างกัน แต่อายุและระดับการศึกษาส่งผ ลให้มี
ทัศนคติแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่ม Gen Z และ Gen Y จะมีทัศนคติในด้านราคา 35 บาท และในด้าน
การจัดจำหน่ายทางออนไลน์สูงกว่ากลุ่ม Gen X และ Gen B และกลุ่มที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
จะมีทัศนคติที่สูงกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในด้านราคา 35 บาท และในด้าน
การส่งเสริมการขาย ในส่วนของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ 
การโฆษณาทาง Facebook การจัดจำหน่ายทางออนไลน์ และราคา 35 บาท 
 
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ความตั้งใจซื้อ, ปลาร้าผง 

196 

IRD
Textbox
Received   18/05/2021
Revised     12/06/2021
Accepted   13/07/2021



 

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

Marketing Strategies Affecting the Purchase Intention for 
Fermented Fish Powder 

Kamonchanok Kaewjinda1, Mancharee Rodphothong2, Wathanachai Jaiman3, 
Sukanya Tompool4, Sunjita Promchote5, Panisa Mechinda 6 

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi1,2,3,4,5,6 

E-mail: mechinda.panisa@gmail.com 
 

ABSTRACT 

 This research studied the attitude toward marketing mixes, comparing the 

original and the improved versions of Samanuar Fermented Fish Powder, and analyzed 

those attitudes and purchase intentions as categorized by sociodemographic variables. 

This study also examined the relationship between the attitudes toward marketing mixes 

and the purchase intention. Purposive sampling was employed. The regular buyers or 

consumers of fermented fish who live in Bangkok and its vicinity were selected as 

samples for the study. Online questionnaires (Google Form) were used as data collection 

instruments for the total sample size of 383. The statistical methods used for hypothesis 

testing were the following: Paired Samples t-test, Independent Samples t-test, One Way 

ANOVA, and Pearson Correlation. 

 The results indicated that most of the respondents were female, Gen Y (aged 

between 19 and38 years old). Most of them were single and had a bachelor’s degree or 

higher. Their average household income was between 18,001 and 50,000 Baht. The 

hypothesis testing revealed that the improved version of marketing mixes had a higher 

mean value than the original version. Gender and income differences did not cause 

differences in attitude and purchase intention, but age and education did; that is, Gen Z 

and Gen Y consumers had a higher mean value of attitude toward the price (35 Baht) 
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and attitude toward online distribution channels. Furthermore, those who had no 

bachelor’s degree had a higher mean value of attitude toward the price (35 baht) and 

attitude toward sales promotion. With regards to the marketing mixes, the results 

indicated that the top three factors influencing the purchase intention were Facebook 

advertising, online distribution channels, and the price of the product. 

 

Keywords: Marketing mixes, Purchase intention, Fermented fish 
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บทนำ 
ปัจจุบันปลาร้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่คน

ไทยนิยมบริโภคอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การผลิตปลาร้าขยายตัว
เติบโตขึ้นจากระดับครัวเรือนหรือธุรกิจขนาด
เล็ก เป็นการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
โดยมีปริมาณการผลิตสูงถึง 40,000 ตันต่อปี มี
มูลค่าตลาดในประเทศรวมปีละกว่า 800 ล้าน
บาท (พิศาล พงศาพิชณ์ ,2561) ขณะเดียวกัน
ไทยยังมีการส่งออกปลาร้าไปต่างประเทศด้วย 
โดยเฉพาะตลาดกลุ ่มประเทศอาเซียน อาทิ 
สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และประเทศที่มี
คนเอเชียอาศัยอยู่จำนวนมาก ทั้งสหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป (EU) และกลุ ่มตะวันออกลาง 
มูลค่าการส่งออกปลาร้าของไทยรวมกว่า 20 
ล้านบาทต่อปี ซึ่งปริมาณและมูลค่าการส่งออก
มีแนวโน้มขยายตัวสูงข้ึน 

ปลาร้า หรือปลาแดก เป็นอาหารหลัก 
และเครื่องปรุงรสที่สำคัญที่สุดในวัฒนธรรมของ
ภาคอีสาน ครอบครัวชาวนาทุกครอบครัวจะทำ
ปลาร้ากินเอง โดยหมักปลาร้าไว้มากหรือน้อย
บ้าง ขึ ้นอยู ่กับปริมาณน้ำฝนและความอุดม
สมบูรณ์ของปลา ลักษณะของปลาร้าอีสานคือ
มักทำจากปลาน้ำจืดขนาดเล็ก เช่น ปลาสร้อย
ขาว ปลากระดี่มาหมักกับรำข้าวและเกลือ แล้ว
บรรจุใส่ไห จะหมักไว้ประมาณ 7-8 เดือน แล้ว
นำมารับประทานได้ ในบางท้องที่มีค่านิยมว่า 

หมักให้เก ิดหนอนจะยิ ่งเพิ ่มรสชาติย ิ ่งขึ้น  
ปลาร้าเป็นการถนอมปลาโดยการหมักไว้เป็น
อาหารนอกฤดูกาล  

ธุรกิจปลาร้าผงเซมานัวร ์ เกิดจากการ
รวมต ั วของแม ่บ ้ านในช ุมชนลาบ ัวลอย 
เนื่องจากในพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ของ
สัตว์น้ำนานาชนิด โดยเฉพาะปลาร้าจืดจึงได้
จากปลาในท้องถิ่นมาแปรรูปหรือถนอมอาหาร
เป็นปลาร้า แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาแปร
รูปปลาร้าเพิ ่มขึ ้นในรูปแบบของปลาร้าผง 
เนื่องจากผู้บริโภคไม่ชอบกลิ่นของปลาร้าทำให้
เกิดการพัฒนามาเป็นปลาร้าผงเพื่อสะดวกต่อ
การบริโภคของผู้ที่อยากบริโภคปลาร้า อย่างไร
ก็ดีผู้ประกอบการมีความรู้ในด้านการวางแผน  
กลย ุทธ ์น ้อยมากท ั ้ ง ในด ้ านบรรจ ุภ ัณฑ์   
ตราสินค้า การโฆษณาทาง Facebook และ
ช่องทางการจัดจำหน่ายค่อนข้างแคบ ดังนั้น
ผ ู ้ว ิจ ัยจ ึงม ีความสนใจที ่จะศ ึกษากลยุทธ์
การตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อของผลิตภัณฑ์
ปลาร้าผง  เพื่อที่จะศึกษาถึงคุณลักษณะต่าง ๆ 
เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านตราสินค้า  
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ท ี ่ จะส ่ งผลต ่อความต ั ้ ง ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง ยี ่ห้อเซมานัวร์ เพื ่อนำ
ข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการ
ของวิสาหกิจในการพัฒนาหรือปรับปรุงกลยุทธ์
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ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ ื ่อเปร ียบเท ียบทัศนคต ิด ้านส ่วน

ประสมทางการตลาดของปลาร้าผงเซมานัวร์
แบบเดิมและแบบปรับปรุงใหม่ 

2. เพื ่อศึกษาลักษณะทางประชากรและ
สังคมที่มีผลต่อทัศนคติด้านส่วนประสมทาง
การตลาดและความตั้งใจซื้อปลาร้าผงเซมานัวร์ 

3. เพื่อศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อปลาร้าผงเซ
มานัวร์ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานว ิจ ัยน ี ้ เป ็นงานว ิจ ัยเช ิงพรรณนา 
(Descriptive Research) โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ
เป็นเครื่องมือในวิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผ่านการส่งลิงค์ผ ่าน
ข้อความทางออนไลน์ไปยังกลุ ่มผู ้บริโภคที่
ร ับประทานปลาร้า เช่น Facebook , Line, 
Instagram 

เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ท ี ่ ใ ช ้ ใ น ก า ร ว ิ จ ั ย  คื อ 
แบบสอบถาม ซึ ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้    
1.ข้อมูลเกี ่ยวกับพฤติกรรมการซื้อปลาร้าผง 
โดยเร ิ ่มจากคำถามกรองและคำถามอื ่น  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อรวมทั้งสิ้น 3 
ข ้อ เป ็นคำถามปลายป ิด ด ังน ี ้  (1) ท ่าน

รับประทานปลาร้า (อาทิ เช่น น้ำปลาร้า ปลา
ร้าสด ปลาร้าผง ปลาร้าหยอง) เป็นประจำ
หรือไม่ (2) โดยปกติท่านนิยมและบริโภคซื้อ
ปลาร้าประเภทใดบ้าง (3) โดยปกติท่านนิยมซือ้
ปลาร้าจากสถานที่ใดมากท่ีสุด 2.ข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อ
ปลาร ้ าผง เป ็นคำถามแบบ Likert Scale  
3.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ครอบครัว การศึกษาลักษณะ
ครอบครัว และที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

หลังจากผู ้ว ิจ ัยสร้างแบบสอบถามแล้ว 
ผู ้วิจัยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pretest) 
จำนวน 28 ชุดและไม่พบปัญหา จึงไม่มีการทำ
การแก้ไข จากนั ้นผ ู ้ว ิจ ัยจ ึงทำการทดสอบ 
(Reliability) ของเคร ื ่องม ือและได ้ค ่าความ
เช ื ่ อถ ื อได้  Cronbach Alpha สำหร ับส ่ วน
ประสมทางการตลาด เท่ากับ 0.749 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
Pair Samples T-Test, Independent 
Samples T-Test, One –Way ANOVA แ ละ 
Pearson Correlation โดยใช้โปรแกรม SPSS  

สำหร ับการว ิ เคราะห ์ความแตกต ่าง
ระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ด้งนี้  

1. ตรวจสอบเงื่อนไขว่าค่าแปรปรวนของ
ตัวแปรตามของกลุ่มแตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้
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สถิติทดสอบ Levene Test ถ้าผลการทดสอบ 
พบว่า ค่าแปรปรวนไม่ต่างกัน ผู้วิจัยจะใช้สถิติ
ทดสอบ F-Test หรือ ANOVA แต่ถ้าผลการ
ทดสอบ พบว่า ค่าแปรปรวนต่างกันจะใช้สถิติ
ทดสอบ Welch Test   

2. ในกรณีที่ผลการทดสอบ F-Test หรือ 
Welch Test พบความแตกต่าง ผู ้ว ิจัยจึงทำ
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่ 
โดยใช้สถิต ิ LSD ในกรณีที ่ต ัวแปรปรวนไม่
แตกต่างกัน แต่ใช้ Dunnett T3 ในกรณีที่ค่า
แปรปรวนแตกต่างกัน (กัลยา วาณิชย์บัญชา , 
2551) 

สำหร ับการว ิ เคราะห ์ความแตกต ่าง
ระหว่าง 2 กลุ่มผู้วิจัยมีขั้นตอนคือ ตรวจสอบ
ค่าแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุ่มจะเท่ากัน
ห ร ื อ ไ ม ่  โ ด ย ด ู จ า ก  Levene’s Test for 
Equality of Variances ถ้าพบว่าค่าแปรปรวน
เท่ากัน (ไม่แตกต่างกัน) จะใช้ค่าสถิติทดสอบ t 
.ในบรรทัดที่ 1 หรือในส่วน Equal Variances 
Assumed (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2551) 

 
ผลการวิจัย 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (42.6%) 
และปริมณฑล (57.4%) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(72.6%) รองล งมา เป ็ น เพศชาย  (27.4%)  
มีอายุ19-38 ปี (30.8%) รองลงมามีอายุต่ำกว่า 
19 ป ี  (28.5%) และอาย ุ  39-54 ปี  (25.1%)  
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (64.5%) ส่วนใหญ่มี
ระด ับการศึกษาปร ิญญาตร ีหร ือเทียบเท่า 
(64.5%) ส่วนใหญ่ทำธุรกิจส่วนตัว (27.7%) 
เป็นนักเร ียน/นักศึกษา (27.7%) รองลงมา
พนักงานบริษ ัท (22.7%) และข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (11.5%) ตามลำดับ ส่วนใหญ่มี
รายได้ครอบครัว (เฉลี ่ยต่อเดือน) 18,001-
50,000 บาท (44.1%) รองลงมา 18,000 บาท
หรือน้อยกว่านั้น (26.9%) และ50,001-85,000 
บาท (17.5%) ตามลำดับ
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการซื้อ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซ้ือ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

- กรุงเทพมหานคร 163 42.6 

- ปริมณฑล และอื่น ๆ 220 57.4 

เพศ 

- ชาย 105 27.4 

- หญิง 278 72.6 

อาย ุ

- Gen Z : ต่ำกว่า 19 ปี   109 28.5 

- Gen Y : 19 – 38 ปี 118 30.5 

- Gen X : 39-54 ปี   96 25.1 

- Gen B : 55 ปีขึ้นไป 60 15.7 

สถานภาพ 

- โสด 247 64.5 

- สมรสและมีบตุรอาศัยอยูด่้วยกัน 96 25.1 

- สมรสแตไ่ม่มบีุตร 29 7.6 

- หม้าย หย่าร้างและมีบุตรอาศัยอยูด่้วย 11 2.9 

ระดับการศึกษา 

- ต่ำกว่าปริญญาตร ี 86 22.5 

- ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 247 64.5 

- สูงกว่าระดับปริญญาตร ี 50 13.1 

อาชีพ 

– นักเรียน/นักศึกษา 106 27.7 

– พนักงานบริษัท 87 22.7 

– ธุรกิจส่วนตัว 106 27.7 
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซ้ือ จำนวน (คน) ร้อยละ 

– ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ 44 11.5 
– อื่น ๆ 40 10.4 

รายได้ครอบครัว (เฉลี่ยต่อเดือน) 

– 18,000 หรือน้อยกว่านั้น 103 26.9 

– 18,001-50,000 169 44.1 

– 50,001-85,000  67 17.5 
– 85,000 ข้ึนไป 44 11.5 

ช่องทางออนไลน์ทีน่ิยมซ้ือสนิค้าประเภทนี ้   
– Shopee 70 20.7 
– Lazada 24 6.3 
– Line  31 8.1 
– Facebook 237 61.9 
– อื่น ๆ  12 3.2 

รวม 383 100 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบส่วน

ประสมทางการตลาด (ความสวยงามบรรจุ
ภัณฑ์ ความสวยงามของตราสินค้า ปลาร้าผง
ราคา 25 บาทและ 35 บาท) แบบเดิมและตรา
สินค้าแบบปรับปรุงใหม่ โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยของส่วนประสมทางการตลาด (ความ
สวยงามบรรจุภัณฑ์ ความสวยงามของตรา
สินค้า ปลาร้าผงราคา 25 บาทและ 35 บาท) 
แบบเด ิมและตราสินค้าแบบปรับปร ุงใหม่

แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ความสวยงามของบรรจ ุภ ัณฑ์ และความ
สวยงามของตราสินค้าแบบปรับปรุงใหม่ ปลา
ร้าผงราคา 25 บาทและ 35 บาท มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าแบบเดิม ปลาร้าผงราคา 25 บาท อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำตัวแบ
รนด์ทั ้ง 3 ด้าน แบบเดิมมาใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานในขั้นต่อไป ดังตารางที่ 3 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างทางด้านส่วนประสมทางการตลาดระหว่างแบบเดิมและ
แบบปรับปรุงใหม่ โดยใช้สถิติ Paired Samples T-test

 N Mean SD t df. 
Sig-  

(2-tailed) 
B1 ความสวยงามของบรรจ ุภ ัณฑ์
แบบเดิม 

382 2.99 1.081 

-17.010 381 .000 
B2 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์แบบ
ปรับปรุงใหม ่

382 4.04 .802 

B5 ความสวยงามของตราส ินค้ า
แบบเดิม 

383 2.78 1.180 

-19.626 382 .000 
B6 ความสวยงามของตราสินค้าแบบ
ปรับปรุงใหม ่

383 4.10 .812 

B12 ปลาร้าผงราคา 25 บาท 383 3.15 1.092 
-10.619 382 .000 

B13 ปลาร้าผงราคา 35 บาท 383 3.79 .808 
 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  เพื่อศึกษาลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ รายได้ ระดับ
การศึกษา) ที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด
และความตั้งใจซื้อปลาร้าผง สำหรับสมมตฐิาน
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ข้อย่อยดังนี้ 

 

 

สมมติฐาน 3.1 เพศ ที่แตกต่างกันมีส่วน

ประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อปลาร้า

ผง แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่าผู้หญิงกับ

ผู้ชายไม่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในทุกด้าน

ของส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจ

ซื้อปลาร้าผง ดังตารางที่ 4 ต่อไปนี้
 

 

 

204 



 

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

ตารางที่ 4  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อปลาร้า
ผงจำแนกตาม (เพศ)  

 
   

Levene's 
Test  t-test 

 เพศ N Mean SD F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
B2 ความสวยงามของบรรจุ
ภัณฑ์แบบใหม ่

ชาย 105 3.99 .893 4.420 .036 -.719 165.222 .473 
หญิง 277 4.06 .766      

B6 ความสวยงามของตรา
สินค้าแบบใหม ่

ชาย 105 4.09 .889 1.983 .160 -.277 381 .782 
หญิง 278 4.11 .782      

B11 แฟนเพจมีความดึงดูดใจ ชาย 105 3.86 .955 .011 .917 -.024 381 .981 
หญิง 278 3.86 .906      

B13 ปลาร้าผงแบบใหมร่าคา 
35 บาท 

ชาย 105 3.67 .967 13.243 .000 -
1.859 

381 .064 

หญิง 278 3.84 .735      
PD1ปลาร้าผงรสดังเดิม ปลา
ร้าผงรสดังเดิม 

ชาย 105 3.78 .843 1.629 .203 .914 381 .361 
หญิง 278 3.69 .869      

SP1 ปลาร้าผงกระปุกละ 35 
บาท โปรโมชั่น 3 กระปุก 100 

ชาย 105 4.12 .851 1.287 .257 -.604 381 .547 
หญิง 278 4.18 .795      

B18 ความตั้งใจซื้อหากมีขาย
ออนไลน ์

ชาย 105 3.60 .873 .186 .666 -
1.494 

381 .136 

หญิง 278 3.75 .863      
หมายเหตุ : Levene's Test เป็นการทดสอบ Equality of Variances 

สมมติฐาน 3.2 อายุ ที่แตกต่างกันมีส่วน
ประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อปลาร้า
ผง แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า อายุที่
แตกต่างกันมีทัศนคติทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดและความตั ้งใจซ ื ้อปลาร ้าผ งไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นในด้าน (B6) ความสวยงาม

ของตราสินค้าแบบปรับปรุงใหม่ (B13) ปลาร้า
ผงราคา 35 บาท (B16.1) ปลาร้าผงกระปุกละ 
35 บาท โปรโมชั่น 3 กระปุก 100 (B18) ความ
ตั ้งใจซื ้อหากมีขายออนไลน์  ดังตารางที ่ 5 
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 5  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อปลาร้า
จำแนกตาม (อายุ) 

 
    

Levene's 
Test  

t-test 

 อาย ุ N Mean SD F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
B2 ความสวยงามของ
บรรจภุัณฑ์แบบใหม ่

Gen Y & 
Gen Z 

227 4.07 .763 .328 .567 .973 380 .331 

Gen X & 
Gen B 

155 3.99 .857 
  

   

B6 ความสวยงามของ
ตราสินค้าแบบใหม ่

Gen Y & 
Gen Z 

227 4.18 .745 .505 .478 2.226 381 .027 

Gen X & 
Gen B 

156 3.99 .891 
  

   

B11 แฟนเพจมีความ
ดึงดูดใจ 

Gen Y & 
Gen Z 

227 3.91 .847 7.519 .006 1.317 293.681 .189 

Gen X & 
Gen B 

156 3.78 1.012 
  

   

B13 ปลาร้าผงแบบใหม่
ราคา 35 บาท 

Gen Y & 
Gen Z 

227 3.84 .778 1.935 .165 1.342 381 .180 

Gen X & 
Gen B 

156 3.72 .847 
  

   

PD1ปลาร้าผงรสดังเดิม 
ปลาร้าผงรสดังเดมิ 

Gen Y & 
Gen Z 

227 3.71 .873 .030 .863 -.048 381 .962 

Gen X & 
Gen B 

156 3.72 .848 
  

   

Gen Y & 
Gen Z 

227 4.22 .751 .318 .573 1.759 381 .079 
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Levene's 
Test  

t-test 

 อาย ุ N Mean SD F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
SP1 ปลาร้าผงกระปุกละ 
35 บาท โปรโมชั่น 3 
กระปุก 100 

Gen X & 
Gen B 

156 4.08 .884 
  

   

B18 ความตั้งใจซื้อหากมี
ขายออนไลน ์

Gen Y & 
Gen Z 

227 3.79 .814 4.246 .040 2.162 303.823 .031 

Gen X & 
Gen B 

156 3.59 .929 
  

   

หมายเหตุ: (1) สำหรับการทดสอบความแตกต่างด้านอายุ ผู้วิจยัไดท้ำการรวมกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือกลุ่ม Gen Z และ Gen Y และกลุม่ที่ 2 คือ กลุ่ม Gen X และ Gen B 
; (2) Levene's Test เป็นการทดสอบ Equality of Variances  
 

สมมติฐาน 3.3 รายได้ ที่แตกต่างกันมีส่วน
ประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อปลาร้า
ผง แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า ผู้บริโภคที่

มีรายได้แตกต่างกันมีทัศนคติและความตั้งใจซื้อ
ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ดังตารางที่ 6 ต่อไปนี ้

 

ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อปลาร้า

จำแนกตาม (รายได้) 

 
กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
2 

กลุ่ม 
3 

กลุ่ม 
4 

Test of 
Homogeneity 
of Variances 

ANOVA 
Test of 

Equality of 
Means 

Mean Mean Mean Mean Levene Sig. F Sig. Welch Sig. 
B2 
ความ
สวยงาม

4.11 4.04 4.03 3.91 1.434 .233 .630 .596   
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กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
2 

กลุ่ม 
3 

กลุ่ม 
4 

Test of 
Homogeneity 
of Variances 

ANOVA 
Test of 

Equality of 
Means 

Mean Mean Mean Mean Levene Sig. F Sig. Welch Sig. 
ของ
บรรจุ
ภัณฑ์
แบบ
ปรับปรุ
งใหม ่
B6 
ความ
สวยงาม
ของตรา
สินค้า
แบบ
ปรับปรุ
งใหม ่

4.20 4.09 4.09 3.95 .331 .803 1.044 .373   

B13 
ปลาร้ า
ผงราคา 
35 บาท 

3.83 3.82 3.72 3.73 1.214 .304 .398 .755   

B15.1 
ความ
ตั้งใจ
ซื้อปลา
ร้าผง 

3.76 3.71 3.67 3.70 1.244 .294 .142 .935   
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กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
2 

กลุ่ม 
3 

กลุ่ม 
4 

Test of 
Homogeneity 
of Variances 

ANOVA 
Test of 

Equality of 
Means 

Mean Mean Mean Mean Levene Sig. F Sig. Welch Sig. 
B18 
ความ
ตั้งใจซื้อ
หากมี
ขาย
ออนไล
น์ 

3.85 3.71 3.61 3.50 3.960 .008 --- --- 2.268 
.0
8
3 

B11 
แฟน
เพจมี
ความ
ดึงดูดใจ 

3.94 3.79 3.93 3.82 1.860 .136 .714 .544   

B16.1 
ปลาร้า
ผง
กระปุก
ละ 35 
บาท 
โปรโมชั่
น 3 
กระปุก 
100 

4.28 4.17 4.12 3.93 1.697 .167 2.017 .111   

หมายเหตุ: กลุ่ม 1 = รายได้ 18,000 บาท หรือน้อยกว่านั้น; กลุ่ม 2 = รายได้ 18,001 – 50,000 บาท ; 
กลุ่มที่ 3 = รายได้ 50,001 – 85,000 บาท กลุ่ม 4 = รายได้ 85,000 บาท ข้ึนไป 
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สมมติฐาน 3.4 ระดับการศึกษา ที่แตกต่าง
กันมีส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อ
ปลาร้าผง แตกต่างกัน ผลจากการทดสอบ พบว่า 
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลให้มีความ
คิดเห็นที ่แตกต่างกันในทุกด้าน ยกเว้นด้าน 

(B13) ปลาร้าผงราคา 35 บาท ด้าน (B11) แฟน
เพจมีความดึงดูดใจ โดยที่ผู้บริโภคที่มีการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรีจะมีคะแนนเฉลี ่ยสูงกว่าผู้
ปริโภคที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูง
กว่า ดังตารางที่ 7 ต่อไปนี้

ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อปลาร้า

จำแนกตามลักษณะ (ระดับการศึกษา) 

     Levene's Test  t-test  

 
ระดับ

การศึกษา 
N Mean SD F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

B2 ความสวยงามของ
บรรจภุัณฑ์แบบใหม ่

ต่ำกว่าปตร ี 86 4.16 .749 .239 .625 1.591 380 .113 
ปตรี หรือสูง

กว่า 
296 4.01 .815      

B6 ความสวยงามของ
ตราสินค้าแบบใหม ่

ต่ำกว่าปตร ี 86 4.21 .769 .048 .827 1.362 381 .174 
ปตรี หรือสูง

กว่า 
297 4.07 .823      

B13 ปลาร้าผงแบบ
ใหม่ราคา 35 บาท 

ต่ำกว่าปตร ี 86 4.03 .694 8.457 .004 3.539 161.269 .001 
ปตรี หรือสูง

กว่า 
297 3.72 .826      

PD1ความตั้งใจซื้อ
ปลาร้าผง 

ต่ำกว่าปตร ี 86 3.78 .788 1.773 .184 .777 381 .438 
ปตรี หรือสูง

กว่า 
297 3.70 .883      

B18 ความตั้งใจซื้อ
หากมีขายออนไลน ์

ต่ำกว่าปตร ี 86 3.85 .888 .281 .596 1.720 381 .086 
ปตรี หรือสูง

กว่า 
297 3.67 .858      

ต่ำกว่าปตร ี 86 4.10 .783 4.570 .033 3.149 163.342 .002 
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     Levene's Test  t-test  

 
ระดับ

การศึกษา 
N Mean SD F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

B11 แฟนเพจมีความ
ดึงดูดใจ 

ปตรี หรือสูง
กว่า 

297 3.79 .944      

SP1 ปลาร้าผงกระปุก
ละ 35 บาท โปรโมชั่น 
3 กระปุก 100 

ต่ำกว่าปตร ี 86 4.24 .853 1.185 .277 1.036 381 .301 
ปตรี หรือสูง

กว่า 
297 4.14 .797      

หมายเหตุ : Levene's Test เป็นการทดสอบ Equality of Variances 
 

ว ัตถ ุประสงค ์ข ้อท ี ่  3  เพ ื ่ อศ ึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลความตั้งใจซื้อปลาร้าผง 

สมมติฐานข้อที ่ 6 ทัศนคติทางด้านส่วน
ประสมการทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจซื้อปลาร้าผง ดังตารางที่ 8 ต่อไปนี้

ตารางที่ 8  แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลความตั้งใจซื้อ
ปลาร้าผง 

 ความต้ังใจซ้ือ
ปลาร้า (r) 

ความหมาย ลำดับ 

B2 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์แบบปรับปรุงใหม่ .419 (.000) มีความสมัพันธ์
ในระดับต่ำ 

4 

B6 ความสวยงามของตราสินค้าแบบปรับปรุงใหม่ 
.402 (.000) 

มีความสมัพันธ์
ในระดับต่ำ 

6 

B13 ปลาร้าผงราคา 35 บาท 
.426 (.000) 

มีความสมัพันธ์
ในระดับต่ำ 

3 

B18 ความตั้งใจซื้อหากมีขายออนไลน์ 
.428 (.000) 

มีความสมัพันธ์
ในระดับต่ำ 

2 
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 ความต้ังใจซ้ือ
ปลาร้า (r) 

ความหมาย ลำดับ 

B11 แฟนเพจมีความดึงดูดใจ 
.438 (.000) 

มีความสมัพันธ์
ในระดับต่ำ 

1 

B16.1 ปลาร้าผงกระปุกละ 35 บาท โปรโมชั ่น 3 
กระปุก 100 

.416 (.000) 
มีความสมัพันธ์

ในระดับต่ำ 
5 

  
ผลการทดสอบพบว่า ทัศนคติทางด้านส่วน

ประสมการทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจซื ้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย
สามารถเรียงลำดับความสัมพันธ์ ดังนี้  (B14) 
การจำหน่ายที่วิสาหกิจลำบัวลอย (B11) แฟน
เพจมีความดึงดูดใจ (B13) การจัดจำหน่ายทาง
ออนไลน์ เมื ่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ตัว
แปรดังกล่าวสามารถเรียงลำดับดังนี้ ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อปลาร้ามากที่สุด 
คือ (B18) ความตั ้งใจซื ้อหากมีขายออนไลน์   

มีความน่าเชื่อถือ (r=0.533) (B16.1) ปลาร้าผง
กระปุกละ 35 บาท โปรโมชั่น 3 กระปุก 100  
มีความนา่เช่ือถือ (r= 0.485) (B6) ความสวยงาม
ของตราส ินค ้าแบบปร ับปร ุงใหม่  ม ีความ
น่าเชื ่อถือ (r=0.464) (B11) แฟนเพจมีความ
ดึงดูดใจ มีความน่าเช่ือถือ (r=0.454) (B2) ความ
สวยงามของบรรจุภัณฑ์แบบปรับปรุงใหม่  มี
ความน ่าเช ื ่อถ ือ ( r=0.439) ด ังตารางท ี ่  9 
ต่อไปนี้

ตารางที่ 9 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติ และผลการทดสอบ 
สมมติฐานข้อที่ 1  ค่าเฉลี่ยของส่วนประสมทางการตลาด (ความสวยงามบรรจุภัณฑ์ ความน่าเช่ือถือของ
บรรจุภัณฑ์ ความจดจำง่ายของตราสินค้า ความทันสมัยของตราสินค้า) แบบใหม่และแบบเก่าแตกต่าง
กัน 
B1 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์แบบเดิม - B2 บรรจุภัณฑ์
แบบปรับปรุงใหม่ 

แบบใหม่ > แบบเก่า 

B5 ความสวยงามของตราสินค้าแบบเดิม - B6 ตราสินค้าแบบ
ปรับปรุงใหม ่

แบบใหม่ > แบบเก่า 
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สมมติฐาน สถิติ และผลการทดสอบ 
B12 ปลาร้าผงราคา 25 บาท - B13 ปลาร้าผงราคา 35 บาท ราคา 35 บาท > ราคา 25 บาท 
สมมติฐานข้อท่ี 2.1  เพศที่แตกต่างกันมีส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อปลาร้าแตกตา่ง
กัน ผลการทดสอบพบว่าไม่แตกต่างกันในทุกด้าน 
สมมติฐานข้อที ่2.2  อายุที่แตกต่างกันมีส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อปลาร้าแตกต่าง
กัน  

1. อายุ → B2 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์แบบปรับปรุง
ใหม ่

X ไม่แตกต่างกัน 

2. อายุ → B6 ความสวยงามของตราสินค้าแบบปรับปรุงใหม่ Gen Z & Gen Y > Gen X & 
Gen B 

3. อายุ → B13 ปลาร้าผงราคา 35 บาท X ไม่แตกต่างกัน 

4. อายุ → B15.1 ความตั้งใจซื้อปลาร้าผง X ไม่แตกต่างกัน 

5. อายุ → B18 ความตั้งใจซื้อหากมีขายออนไลน์ Gen Z & Gen Y > Gen X & 
Gen B 

6. อายุ → B11 แฟนเพจมีความดึงดูดใจ X ไม่แตกต่างกัน 

7. อายุ → B16.1 ปลาร้าผงกระปุกละ 35 บาท โปรโมชั่น 3 
กระปุก 100 

X ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที ่2.3 รายได้ที่แตกต่างกันมีส่วนประสมทางการตลาดและความตัง้ใจซื้อปลาร้าแตกต่าง
กัน ผลการทดสอบพบว่าไม่แตกต่างกันในทุกด้าน 
สมมติฐานข้อที ่2.4 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อปลา
ร้าแตกต่างกัน 

1. ระดับการศึกษา → B2 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์แบบ
ปรับปรุงใหม ่

ไม่แตกต่างกัน 

2. ระดับการศึกษา → B6 ความสวยงามของตราสินค้าแบบ
ปรับปรุงใหม ่

ไม่แตกต่างกัน 

3. ระดับการศึกษา → B13 ปลาร้าผงราคา 35 บาท กลุ่มที่ต่ำกว่า ป.ตรี > กลุ่ม ป.ตรี
หรือสูงกว่า 

4. ระดับการศึกษา → B15.1 ความตั้งใจซื้อปลาร้าผง ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐาน สถิติ และผลการทดสอบ 

5. ระดับการศึกษา → B18 ความตั้งใจซื้อหากมีขายออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน 

6. ระดับการศึกษา → B11 แฟนเพจมีความดึงดูดใจ ไม่แตกต่างกัน 

7. ระดับการศึกษา → B16.1 โปรโมช่ัน 3 กระปุก 100 กลุ่มที่ต่ำกว่า ป.ตรี > กลุ่ม ป.ตรี
หรือสูงกว่า 

สมมติฐานข้อที่ 3  ทัศนคติทางด้านส่วนประสมการทางการตลาดมคีวามสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อ
ปลาร้า 

1. B2 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์แบบปรับปรุงใหม่  ↔ 
ความตั้งใจซื้อ 

(r=0.419) 

2. B6 ความสวยงามของตราสินค้าแบบปรับปรุงใหม่  ↔ 
ความตั้งใจซื้อ 

(r=0.402) 

3. B13 ปลาร้าผงราคา 35 บาท ↔ ความตั้งใจซื้อ (r=0.426) 

4. B14 ความตั้งใจซื้อหากมีขายออนไลน์↔ ความตั้งใจซื้อ (r=0.428) 

5. B11 แฟนเพจมีความดึงดูดใจ ↔ ความตั้งใจซื้อ (r=0.438) 

6. B16.1 โปรโมช่ัน 3 กระปุก 100 ↔ ความตั้งใจซื้อ (r= 0.416) 

 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัย สามารถนำมาอภิปราย
ดังต่อไปนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที ่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 
บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และราคาของปลาร้าผง
แบบปรับปรุงใหม่ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าแบบเดิม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ภาพจะเห็นได้ว่า บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่
ปรับปรุงใหม่นั้นมีความทันสมัย สวยงามและ
สร้างความน่าเชื ่อถือได้มากกว่า ในส่วนของ
ราคานั้น ถึงแม้ว่าราคาใหม่นั ้นจะสูงกว่าเดิม 
แต่สิ ่งนี้เป็นไปตามทฤษฏีทางการตลาดที่ว่า 

ผู ้บริโภคไม่ได้พิจารณาแค่ราคาถูกเสมอไป  
แต่พิจารณาจากคุณค่าที่ได้รับ ดั้งนั้นสามารถ
สรุปเป็นกลยุทธ์การตลาดได้ดังนี ้ ผลิตภัณฑ์
ปลาร้าผงในบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ ใช้ตราสินค้า
ใหม ่และขายในราคา 35 บาท  

วัตถุประสงค์ข้อที ่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 
เพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลให้ทัศนคติหรือความ
ตั้งใจซื้อแตกต่างกันซึ่งอาจเป็นเพราะว่าปลาร้า
เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับอาหาร ดังนั้นเพศหญิงกับ
เพศชายอาจจะมีความต้องการเกี่ยวกับปลาร้า
ที่ไม่แตกต่างกัน เพราะสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการคือ
ต้องการเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร ในส่วนของ
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รายได้นั้นพบว่ารายได้ไม่ส่งผลต่อทัศนคติและ
ความตั้งใจซื้อในทุกด้าน เนื ่องจากราคาขาย
สินค้าไม่ได้สูงมากขายเพียงกระปุกละ 35 บาท
และมีโปรโมชั่น 3 กระปุก 100 ดังนั้นคนที่มี
รายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าสามารถซื้อสินค้า
ได้แต่ในส่วนของระดับการศึกษานั้นพบว่า กลุ่ม
ที่มีการศึกษาต่ำกว่า ป.ตรี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติใน
ด้าน Facebook ให้ข้อมูลที่ดึงดูดใจมากกว่า 
ซึ ่งอาจเป็นเพราะกลุ ่มที ่ม ีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีโอกาสได้เห็นโฆษณา
ทาง Facebook ทำให ้ม ีความคาดหว ั ง ใน
คุณภาพของโฆษณาที่สูงกว่าคาดหวังว่าจะให้
ข้อมูลที่ดึงดูดใจมากกว่านี้ ในส่วนของราคาที่
พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมี
ความตั้งใจซื้อปลาร้าที่ราคา 35 บาท ที่สูงกว่า
กลุ่มที่มีการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรีหรืออาจ
กล่าวได้ว่ากลุ่มที่มีศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เป็น
กลุ่มที่นิยมรับประทานปลาร้า ซึ้งข้อค้นพบนี้
เป็นไปมนทางเดียวกันกับนอกจากนี้งานวิจัย
ของ น้ำฝน ประสงค์ดี (2548) ที่พบว่า กลุ่ม
ผู้บริโภคส้มตำยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ ใน
ส่วนของอายุพบว่ากลุ ่ม Gen Y และ Gen Z 
จะมีความตั้งใจซื้อปลาร้าผงที่ราคา 35 บาท 
และมีความตั้งใจซื้อปลาร้าผงทางออนไลน์สูง
กว ่ากล ุ ่ม Gen X และ Gen B นั ้น อาจเป็น
เพราะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z มีความคล่อง
ทางเทคโนโลยีและสื ่อสังคมออนไลน์สูงกว่า 
Gen X & Gen B  

วัตถุประสงค์ข้อที่  3 ผลการวิจัยพบว่า 
การโฆษณาทางเฟสบุ๊ค และการจัดจำหน่าย
ทางออนไลน์ มีผลต่อความตั้งใจซื้อปลาร้าผง 
ซึ่งเป็นเพราะว่าปัจจุบันนี้พฤติกรรมผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปตามสื่อสังคมออนไลน์และนยิม
ซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น ซึ ่งเป็นไปตาม
ทฤษฎีทางการตลาดที ่ว ่า ผู ้ขายควรทำการ
โฆษณาสินค้า เพราะการโฆษณานั้นมีส่วนช่วย
ในการสร้างความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อสินค้า
และแบรนด์รวมไปถึงสร้างความน่าเชื ่อถือ 
นอกจากน้ีความสะดวกในการซื้อสินค้าก็เป็นสิ่ง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะกับสินค้าประเภท
อุปโภคบริโภค เช่น ปลาร้าผง  

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจ ัยพบว่า ผู ้ประกอบการควร
ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นแบบ
ปรับปรุงใหม่ที่นำเสนอโดยคณะผู้วิจัยและควร
เลือกกำหนดราคากระปุกละ 35 บาท และควร
เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายคือ ทางออนไลน์
และควรใช้โปรโมชั ่น 3 กระปุก 100 บาท 
น อก จ า ก นี้ ค ว ร ใ ช ้  Facebook Fan page  
ที่คณะผู้วิจัยช่วยออกแบบเนื้อหาทางการตลาด
ดังภาพท่ี 2  

ผลการวิจ ัยพบว่าหากปลาร้าผงมีขาย
ออนไลน์ผู้บริโภคก็จะมีการตัดสินใจซื้อดังนั้น
ผ ู ้ประกอบการควรนำระบบการขายสินค้า
ออนไลน ์เข ้ามาใช้  โดยเฉพาะ Facebook 
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เพราะ 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกช่อง
นี้มากท่ีสุด 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานในส่วนของ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์นั้น สามารถสรุป
ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของปลาร้าผงเซมานัวร์นั้น 
เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย และรายได้ไม่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อ แต่ กลุ่ม Gen Y & Z มีแนวโน้ม
จะซื ้อมากกว่ากล ุ ่ม Gen X & B และผู ้ท ี ่มี
การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีแนวโน้มที่จะซื้อ
มากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า  

สำหรับส่วนประสมทางการตลาดที่สำคัญ
ต่อความตั ้งใจซ ื ้อปลาร้าผงเซมานัวร์ เร ียง
ตามลำดับ คือ (1) การโฆษณาทาง Facebook 
(2) การจัดจำหน่ายทางออนไลน์ (3) ราคา 35 
บาท (4) ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ (5) การ
ส่งเสริมการขาย (กระปุก 100 บาท) และ (6) 
ความสวยงามของตราสินค้า  
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การศึกษาเปรียบเทียบสัตว์เหนือธรรมชาติในไตรภูมิกถา 

กับเทพปกรณัมวัฒนธรรมต่าง ๆ 
อาทิมา พงศไ์พบลูย ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

E-mail: arthima.po@ssru.ac.th  

 

บทคัดย่อ 

ไตรภูมิกถามีเนื ้อหาสาระเกี ่ยวกับกามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ  จากภพภูมิต่าง ๆ ที ่มีความ

หลากหลายทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องสัตว์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏในไตรภูมิกถา เพื่อศึกษาแนวคิด 

ความเช่ือ ทัศนคติ และบทบาทของสัตว์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏในวรรณกรรมสำคัญของชาติ ทั้งยัง

สามารถเช่ือมโยงแนวคิดเรื่องสัตว์เหนือธรรมชาติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับ

เทพปกรณัมในวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีการกล่าวถึงสัตว์เหนือธรรมชาติไว้อย่างหลากหลาย 

งานวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเด่นของสัตว์เหนือธรรมชาติในเทพปกรณัมต่าง ๆ ผู้วิจัย

ได้ใช้ข้อมูลจากที่มีการกล่าวถึงสัตว์เหนือธรรมชาติในเทพปกรณัมต่อไปนี้ ข้อมูลชุด A สะท้อนจาก

วัฒนธรรมไทย : ศึกษาสัตว์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏใน “ไตรภูมิกถา” ซึ่งเป็นวรรณกรรมเก่าแก่ทาง

พระพุทธศาสนา ข้อมูลชุด B สะท้อนจากวัฒนธรรมต่างชาติ : ศึกษาสัตว์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏใน

เทพปกรณัมกรีก เทพปกรณัมนอร์ส เทพปกรณัมอเมริกันอินเดียน เทพปกรณัมอียิปต์ เทพปกรณัม

ฮินดู เทพปกรณัมจากศาสนาคริสต์ รวม 9 วัฒนธรรม 25 สำนวน โดยมีการจำแนกข้อมูลสัตว์เหนือ

ธรรมชาติที่ปรากฏในวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อพิจารณาลักษณะเด่นของแต่ละวัฒนธรรม จากนั้นจึงนำมา

เปรียบเทียบกับสัตว์เหนือธรรมชาติในไตรภูมิกถา   

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะพิเศษและทัศนคติที่มีต่อสัตว์เหนือธรรมชาติในไตรภูมกิถาได้มคีวาม

เหมือนคล้ายกับเทพปกรณัมฮนิดูอย่างใกล้ชิด สำหรับในวัฒนธรรมอื่น ๆ สะท้อนให้เห็นลักษณะร่วมของ

แนวคิดการมีชีวิตที่มี “ราก” จากเทพเจ้าและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยสัมพันธ์กับสัตว์เหนือธรรมชาติมาเป็น

เวลาช้านาน 
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จากการศึกษาเรื่องสัตว์เหนือธรรมชาติในไตรภูมิกถา และเทพปกรณัมวัฒนธรรมต่าง ๆ อีก 

25 สำนวน ทำให้ได้เข้าใจถึงความหลากหลายและความสำคัญของสัตว์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ทุก

วัฒนธรรม เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างเทพเจ้า วีรบุรุษ มนุษย์ และสัตว์  แม้จะมีความแตกต่างใน

รายละเอียด แต่สัตว์เหนือธรรมชาติได้มีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของเทพปกรณัมทั่วโลก 
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A Comparative Study of Supernatural Animals  

in Tribhumikatha and Various Myths 
Arthima Pongpaiboon 

Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University 

E-mail: arthima.po@ssru.ac.th 

 
ABSTRACT 

 “Tribhumikatha” (the three realms) consists of the detail about supernatural 
animals. It is interesting to study the ideology, belief, perspective and role of those 
creatures in the literature. It also extended the idea about the creatures by comparing 
them with myths from other cultures, which also speak about supernatural animals. 
This research compares the uniqueness of supernatural animals in various myths. Group 
A reflects Thai culture; supernatural animals in “Tribhumikatha,” the oldest Buddhist 
text in Thailand. Group B represents other cultures; the study of supernatural animals in 
Greek myths, Nosh myths, American Indian myths, Egyptian Myth, Hindu myths, and 
Christian myths—a total of 25 versions from 9 specific cultures. The categories of 
supernatural animals were compared to understand each culture's uniqueness to the 
Thai culture. 
 The results showed that the uniqueness and the ideology of supernatural 
animals in “Tribhumikatha” are more similar to Hindu myths. In the other cultures 
studied, they reflect the idea that the “roots” of life that relate to a supernatural animal 
is from the Gods and that they are auspicious things that exist for an extended period of 
time. 
 The study of supernatural animals in “Tribhumikatha” and the 25 versions of 
myths from other cultures helps us understand the various concepts and the importance 
of supernatural animals in every culture. It also shows the relation between the God, 
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hero, human, and animal. They differ in details for every myth, but supernatural animals 
play an essential role in each one. 
 
Keywords: supernatural animals, Tribhumikatha, myths  
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บทนำ 

ไตรภ ูม ิกถาเป ็นข ุมทร ัพย ์ทางความรู้  
ความค ิด และการดำเน ินช ีว ิตของคนไทย 
การศึกษาไตรภูมิกถาทำให้ได้เข้าใจสัจธรรม เปิด
โลกทัศน์ในการพิจารณาสรรพสิ่ง เกิดความรุ่งเรืองทาง
ปัญญา เป็นบ่อเกิดความรู้ มีความแพร่หลาย
และส่งอิทธิพลต่อศาสตร์แขนงต่าง ๆ และเป็น 
“ราก” ของความค ิดท ี ่ ธำรงอย ู ่ยาวนานใน
สังคมไทย 

 เน ื ้อหาในไตรภูมิประกอบด้วยเนื ้อหา
เกี่ยวกับภพภูมิทั้งสาม คือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูป
ภูมิ มีการกล่าวถึงรายละเอียดของดินแดนแตล่ะ
ภูม ิ ได ้แก ่ นรกภูม ิ ต ิร ัจฉานภูม ิ เปรตภูมิ   
อสุรกายภูมิ  มนุสสภูมิ ฉกามาพจร และพรหม
โลก ม ีการกล่าวถึงผู ้ท ี ่อย ู ่แต่ละดินแดนถึง
รูปลักษณ์และที่มา รวมทั้งกล่าวถึงเรื่อง ผลของ
กรรมดีและกรรมชั่ว อันส่งผลต่อการกำเนิดและ
การดำรงอยู่ในภพภูมิต่าง ๆ แต่ยังต้องมีการ
เวียนว่าย อยู่ในสังสารวัฏตราบจนกว่าจะบรรลุ
จุดมุ ่งหมายสูงสุด คือ นิพพาน ดังข้อความที่
ปรากฏใน “นวมกัณฑ์ อว ิน ิโภคร ูป อนิจจ
ลักษณะ” ได้กล่าวไว้ชัดเจน เกี ่ยวกับความไม่
เที ่ยงแท้ และ “การเวียนเกิดเวียนตาย” ของ
สรรพชีวิตที่ไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะมนุษย์เท่านั้น 
ดังข้อความที่ว่า  

“ฝูงสัตว์ทั้งหลายอันเกิดในไตรภพน้ี 
แม้นว่ามียศศักดิ์สมบัติก็ดี คือดั่งว่าพระญา 
มหาจักรพรรดิราชน้ันก็ดี ดั่งพระอินทร์เจ้า

ไตรตรึงษ์พิภพก็ดี ดั่งพระพรหมก็ดี ท้ังน้ีบ่
ห่อนยืนอยู่มั่นคงในยศศักดิ์สมบัตินี้ได้เลย
สักคาบ เทียรย่อมรู้ฉิบหาย รู้ตายจาก รู้
พลัดพรากจากสมบัตินั ้นแล อันว่าพระ
อินทร์ก็ดี พระ(พร)หมก็ดี ครั้นว่าถึงเมื่อ
สิ้นแก่อายุแล้ว  ก็เทียรย่อมท่องเท่ียวเวียน
ไปมาในไตรภพนี้บ่มิรู้แล้วเลยสักคาบ บาง
คาบเล่าไปเกิดในจตุราบาย แลว่าได้ทน
ทุกขเวทนามา(ก)นักหนาก็มี แลย่อมว่าบ่มิ
เ ท ี ่ ย ง ใ น ส ง ส า ร น ี ้ เ พ ื ่ อ ด ั ่ ง น ั ้ น …”    
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2544, น. 208) 
อนึ ่ง จากการศึกษาเนื ้อหาสาระในภูมิ  

ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายทั้งสุคติภูมิและทุคติ
ภ ูม ิน ี ้  ผ ู ้ว ิจ ัยได้สนใจศึกษาเร ื ่องส ัตว ์เหนือ
ธรรมชาต ิท ี ่ปรากฏในไตรภ ูม ิกถา  ที ่ม ีการ
กล่าวถึงในหลายภูมิ ทั้งบนสวรรค์ แดนหิมพานต์ 
แดนมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน ตลอดจนในแดน
นรก แสดงให้เห็นถึงแนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติ 
และบทบาทของสัตว์เหนือธรรมชาติ ที่ปรากฏใน
คัมภีร์สำคัญของชาติ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยง
แนวคิดเรื่องสัตว์เหนือธรรมชาติให้กว้างขวาง
ยิ่งข้ึน โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับเทพปกรณมั
ในวัฒนธรรมต่าง  ๆ ที่ มีการกล่ าวถึ งสัตว์
เหนือธรรมชาติไว้อย่างหลากหลาย และน่าสนใจ 

“สัตว์เหนือธรรมชาติ” หมายถึง สัตว์ที ่มี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากสัตว์ตามธรรมชาติ
ทั่วไป เช่น มีกำเนิดผิดปกติ มีรูปลักษณ์พิเศษ  
มีความสามารถพิเศษ เป็นต้น ผู้วิจัยได้ศึกษา
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ข้อมูลสัตว์เหนือธรรมชาติที ่ปรากฏในเทพปกรณัม
วัฒนธรรมต่าง ๆ โดย ได้ สุ่ มตั วอย่ า งข้ อมู ล
เทพปกรณัมโดยเลือกจากสำนวนที ่ม ีเนื ้อหา
บางส่วนตรงกับข้อกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้  

1. เนื้อหามีการกล่าวถึงสัตว์เหนือธรรมชาติ

ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับเทพเจ้า, พระ

ผู้สร้าง (Creator), ศาสดาของศาสนา, วีรบุรุษ  
2. ลักษณะเนื้อหาอาจเป็นเรื ่องเกี ่ยวกับ

ประวัติ (ภาพรวมหรือเหตุการณ์สำคัญบางตอน) 
การอธิบายเหตุ  การสร ้างโลกและสรรพสิ่ง  
วันสิ้นโลก หรือการผจญภัย การทดสอบ 

การศึกษาเทพปกรณัมต่างวัฒนธรรมทำให้
เราได้เข้าใจถึงแนวคิดร่วมในการนำสัตว์เหนือ
ธรรมชาติไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื ่องเล่าในเทพ
ปกรณัมต่างๆ และเห็นถึงความสำคัญของสัตว์ที่
ปรากฏอย ู ่ท ุกว ัฒนธรรม ด ังที่ เสาวล ักษณ์  
อนันตศานต์ (2558, น. 191) กล่าวว่า  
         “ผู ้คนบางส่วนมีความเชื ่อว่าเขามี

ความสัมพันธ์เชิงญาติกับสัตว์ ซึ่งมีคุณสมบัติ
แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด ในบางสังคมเชื่อ
ว่าสัตว์บางชนิด มีพลังอันศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงสามารถ
สร้างสรรค์และรักษาชีวิต สัตว์ถูกพิจารณาว่า
เป็นแหล่งของภูมิปัญญาและพลังอำนาจไม่ใช่
เพราะสัตว์ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ แต่เป็นเพราะ
สัตว์มีความลึกลับส่วนตัวท่ีเข้าถึงความเร้นลับ
ของธรรมชาติอย่างที่มนุษย์ไม่อาจเข้าถึง” 

 การศึกษาเรื่องสัตว์เหนือธรรมชาติจึงเป็น
ภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่สะท้อนแนวคิดอันลึกซึ้ง
ของคนโบราณที ่ข ้ามผ่านกาลเวลามาจนถึง
ปัจจุบัน  

กรอบแนวคิดและทฤษฎีของงานวิจัยนี้ ใช้
หลักแนวคิดเกี ่ยวกับการศึกษาเทพปกรณัม 
(Mythology) ตามแนวทางของโจเซฟ แคมพ์
เบลล์  ดังที่แคมเบลล์ (Campbell, 2002: 27-
28 อ้างถึงใน บารนี บุญทรง, 2561 , น.4)  
ได ้กล ่ าวว ่ า  เทพปกรณัมคือสัญลักษณ์ทาง
จิตวิทยา เรื่องราว ในเทพปกรณัมเป็นการบอก
เล่าเชิงสัญลักษณ์และอุปลักษณ์ผู้อ่านจึงไม่ควร
ตีความ ตรงตามตัวอักษรแต่ควรตีความในเชิง
สัญลักษณ์หรืออุปลักษณ์จึงจะเข้าใจความหมาย
ที่ซ่อนเร้นอยู่ ซึ่งเป็นทฤษฎีหนึ่งในการศึกษาเทพ
ปกรณัมในมุมมองทางคติชนวิทยา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเด่นของ

สัตว์เหนือธรรมชาติในเทพปกรณมัต่าง ๆ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การรวบรวมข้อมูล 
ในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด

เรื่อง “สัตว์เหนือธรรมชาติ” ที่ปรากฏในไตรภูมิ
กถา และเทพปกรณัมวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยมี
การจำแนกข้อมูลสัตว์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏใน
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วัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อพิจารณาลักษณะเด่นของ
แต่ละวัฒนธรรม จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกบั
สัตว์เหนือธรรมชาติ ในไตรภูมิกถา 

 

 

กลุ่มข้อมูลที่ศึกษา  

ในงานวิจ ัยนี ้ ได ้เล ือกใช้ข ้อม ูลที ่ม ีการ

กล่าวถึงสัตว์เหนือธรรมชาติในเทพปกรณัม

ต่อไปนี้  

- ข้อมูล A วัฒนธรรมไทย : พุทธศาสนา ศึกษา
สัตว์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏใน “ไตรภูมิกถา” 
โดยศึกษาจากไตรภูมิกถาฉบับถอดความ ของ
โครงการวรรณกรรมอาเซ ียน กรมศิลปากร
จัดพิมพ์ครั้งท่ี 2 พุทธศักราช 2555 
- ข้อมูล B วัฒนธรรมต่าง ๆ รวม 9 วัฒนธรรม 
25 สำนวน ในการคัดเลือกสำนวนต่าง ๆ มาจาก
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง

 

ตารางที ่1 แสดงข้อมูลเทพปกรณัมสำนวนต่าง ๆ แบ่งตามพื้นที่ 

ทวีป วัฒนธรรม สำนวน 

ทวีปยุโรป 1. เทพปกรณัมกรีก 
   
   

1.1 โพไซดอน (Poseidon)             
DR. KNOW. (2557). โพไซดอน ใน ทวยเทพ และตำนานสัตว์
ประหลาดกรีก – โรมัน. หน้า 60 – 61. กรุงเทพฯ : ยิปซี. 
1.2 เฮดีส (Hades) 
บารน ี   บ ุญทรง. (2560) .  เฮด ีส (Hades) ใน เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 776311 เทพปกรณัมโลก . หน้า 
64. พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
1.3 อพอลโล (Apollo) 
Waterfield, Robin and Waterfield, Kathryn. (2011). 
Apollo. The Greek Myths : Stories of the Greek gods 
and heroes vividly retold. (p. 57 – 58) London : 
Quercus. 
1.4 เฮราคลิส / เฮอร์คิวลิส (Heracles/Hercules) 
แฮมิลตัน, เอดิธ. (2558). เฮอร์คิวลิส. ใน ปกรณัมปรัมปรา. 
(p. 229 – 246). นพมาส แววหงส์, ผู้แปล จาก Mythology. 
พิมพ์ครั้งท่ี 12. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง. 
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ทวีป วัฒนธรรม สำนวน 

1.5 มิโนทอร์ (Minotaur) 
Bellingham, David; Whittaker, Clio and Grant, John; 
(2002). Theseus and the Minotaur. Myths and 
Legends. (p. 102 - 106). London : Quantum Books. 

2. เทพปกรณัม
นอร์ส 
    
   
  

2.1 โอดิน (Odin) 
บารน ี   บ ุญทรง .  (2560) .  โอด ิน (Odin) ใน เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 776311 เทพปกรณัมโลก. หน้า 90 
-91. พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
2.2 Thor and the World Serpent 
Davidson, Hilda R. Ellis. (1982). Thor and the World 
Serpent.  Scandinavian Mythology. (p. 60). London : 
Hamlyn.  
2.3 Thor’s Wagon and Goats 
Davidson, Hilda R. Ellis. (1982). Thor’s Wagon and 
Goats.  Scandinavian Mythology. (p. 66). London : 
Hamlyn.  

ทวีป
อเมริกา 

3.  เทพปกรณัม
อเมริกันอินเดยีน 
     

3.1 Creation and Deluge 
Little, C.S. (2002). Creation and Deluge. Mythology. (p. 
590 - 593). London : Duncan Baird Publishers. 
3.2 Why the Owl has big eyes ? 
Erdoes, Richard and Ortiz, Alfonso. (c1984). Why the 
Owl has big eyes ?. American Indian Myths and 
Legends. (p. 398 - 399).  New York : Pantheon Books. 
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ทวีป วัฒนธรรม สำนวน 

3.3 Butterflies 
Erdoes, Richard and Ortiz, Alfonso. (c1984). Butterflies. 
American Indian Myths and Legends. (p. 407 - 408).  
New York : Pantheon Books. 

4.  Heros of 
Central and 
South American 
Mythology     

4.1 The Flight of Quetzalcoatl 
Press, Petra. (1997). The Flight of Quetzalcoatl. Great 
Heroes of Mythology. (p.136 – 140). Singapore: 
MetroBooks. 
4.2 Botoque Steals Fire from Jaguar’s Wife 
Press, Petra. (1997). Botoque Steals Fire from Jaguar’s 
Wife. Great Heroes of Mythology. (p.151). 
Singapore:MetroBooks. 

ทวีปอัฟริกา 5. เทพปกรณัม
อียิปต ์
    

5.1 เทพเจ้ารา 
บารนี  บุญทรง. (2560). เทพเจ้ารา ใน เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา 776311 เทพปกรณัมโลก. (หน้า 48). พิษณุโลก 
: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

  5.2 เทพเจ้าฮอรัส เทพปกรณัมเกี่ยวกับเทพเทวีไอซิส และพระ
นามของเทพเจ้ารา 
บารน ี   บ ุญทรง. (2560) .  เทพเจ ้าฮอร ัส ใน เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 776311 เทพปกรณัมโลก . (หน้า 
53 – 54). พิษณุโลก : คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร. 
5.3 เทพเจ้าอานูบิส 
บารนี  บ ุญทรง. (2560). เทพเจ ้าอานูบ ิส ใน เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 776311 เทพปกรณัมโลก. (หน้า 
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ทวีป วัฒนธรรม สำนวน 

51 – 52). พิษณุโลก : คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร. 

 6. African 
Mythology 
    

6.1 The Coming of Darkness 
Parrinder, Geoffrey. (c1967). The Coming of Darkness. 
African Mythology. (p. 28 - 29). London : Paul Hamlg.  

  6.2 The Origins of Death :The Messengers 
Parrinder, Geoffrey. (c1967). The Origins of Death :The 
Messengers. African Mythology. (p. 54). London : Paul 
Hamlg.  

 7.  Hero of 
African 
Mythology 

7.1 Anansi the Spider 
Press, Petra. (1997). Anansi the Spider. Great Heroes 
of Mythology. (p.120 – 122). Singapore: MetroBooks. 
7.2 Aiwel Longar and Spear Masters 
Press, Petra. (1997). Aiwel Longar and Spear Masters. 
Great Heroes of Mythology. (p.130 – 131). Singapore: 
MetroBooks. 

ทวีปเอเชีย 8. เทพปกรณัมฮินด ู
    
    
    

8.1 Shiva’s Blue Throat 
Bellingham, David; Whittaker, Clio and Grant, John; 
(2002). Shiva’s Blue Throat. Myths and Legends. 
(p.154 – 155). London: Quantum Books. 
8.2 Vishnu the Preserver 
Bellingham, David; Whittaker, Clio and Grant, John; 
(2002 ) .  Vishnu the Preserver. Myths and Legends. 
(p.162). London: Quantum Books. 
8.3 The Elephant-Headed God 
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ทวีป วัฒนธรรม สำนวน 

Bellingham, David; Whittaker, Clio and Grant, John; 
(2 0 0 2 ) .  The Elephant-Headed God. Myths and 
Legends. (p.157 – 159). London: Quantum Books. 
8 . 4  The Golden Deer (Rama and Sita)                  
Sullivan, K.E. (c1998 ) .  The Golden Deer (Rama and 
Sita). Indian : Myths & Legends. (p. 40 - 48). London : 
Brockhampton Press. 

 9. ศาสนาครสิต ์ 9. เทพปกรณัมเกี่ยวกับบาปของมนุษย์ 
สมาคมพระคริสตธรรมไทย. (2549). พระคริสตธรรมคัมภีร์ 
ไทย – อังกฤษ. กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธรรมไทย.  
บารนี  บุญทรง. (2560). เทพปกรณัมเกี่ยวกับบาปของมนุษย์ 
ใน เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 776311 เทพปกรณัม
โลก. (หน้า 79). พิษณุโลก : คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร. 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาข้อมูลชุด A สะท้อนจาก
วัฒนธรรมไทย : ศึกษาสัตว์เหนือธรรมชาติที่
ปรากฏใน “ไตรภูมิกถา” ซึ ่งเป็นวรรณกรรม
เ ก่ า แ ก่ ท า งพ ระ พุ ท ธ ศ าส นา  ข้อมูลชุด B 
สะท้อนจากวัฒนธรรมต่างชาติ : ศึกษาสัตว์
เหนือธรรมชาติที ่ปรากฏในเทพปกรณัมกรีก 
เทพปกรณ ัมนอร ์ส เทพปกรณ ัมอเมร ิกัน
อินเดียน  เทพปกรณัมอียิปต์ เทพปกรณัมฮินดู  
เทพปกรณัมจากศาสนาคริสต์รวม 9 วัฒนธรรม 
25 สำนวน โ ด ย มี ก า ร จ ำแ น ก ข้ อ มู ล สั ต ว์
เหน ือธรรมชาต ิท ี ่ ปร ากฏ ในว ัฒนธรรม 

ต่าง ๆ เพื ่อพิจารณาลักษณะเด่นของแต่ละ
วัฒนธรรม จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกบัสัตว์
เหนือธรรมชาติในไตรภูมิกถา  
 

ผลการวิจัย 
ข้อมู ลชุ ด  A สัตว์ เหนือธรรมชาติ ใน

ไตรภูมิกถาจากข้อมูลชุด A สัตว์เหนือธรรมชาติ
ที่ปรากฏในไตรภูมิกถา พบว่ามีการระบุถึงสตัว์
เหนือธรรมชาติไว้ใน 4 แดน ได้แก่  แดนนรก 
แ ด น สั ต ว์ เ ด รั จ ฉ า น  แ ด น ส ว ร ร ค์  แ ล ะ
แดนชมพูทวีป – หิมพานต์  
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ก. ข้อมูลสัตว์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏในไตรภูมิกถา : แดนนรก 

ตารางที ่2 ตารางแสดงข้อมูลสัตว์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏในไตรภูมิกถา : แดนนรก 

ชนิดของสัตว์ ลักษณะของ 
สัตว์เหนือธรรมชาติ 

การปรากฏข้อมูล 
ในไตรภูมิกถา 

บทบาทของสัตว์เหนือ
ธรรมชาติ 

สุนัข 5 จำพวก 
ได้แก่ ส ุนัขขาว แดง  
ด่าง ดำ และเหลือง 

สุนัขเหลา่นี้รูปร่างโต
เท่าช้างสารทุกตัว 

นรกบ่าว – สุนัขนรก ทำหน้าที่รุมกัดร่างกาย
ส ัตว ์ท ี ่อย ู ่ ในนรกขุมนี้   
ด้วยบาปกรรมของเขาทำ
ให ้ ไม ่ ตายแต ่ต ้ องทน
เจ ็บปวดสาห ัส  ได ้ รับ
ทุกขเวทนาเป็นอันมาก 

แร้งกา แร ้ ง ก า ในนรกน ี ้ มี
ร ูปร ่ าง  ใหญ ่ โต เท่า
เกวียนทุกตัว 

นรกบ่าว – สุนัขนรก ทำหน้าที ่รุมจิกร่างกาย
สัตว์ที่อยู่ในนรกขุมนี้ด้วย
บาปกรรมของเขา ทำให้
ไ ม ่ ต า ย แ ต ่ ต ้ อ ง ท น
เจ ็บปวดสาห ัส  ได ้ รับ
ทุกขเวทนาเป็นอันมาก 

จากตาราง 2 พบว่าสัตว์เหนือธรรมชาติที่
พบในแดนนรก ได้แก่ สุนัข และแร้งกา ซึ ่งมี
ลักษณะพิเศษคือรูปร่างมีขนาดใหญ่โตกว่าสัตว์
ตามธรรมชาติ พบในแดนนรกบ่าว – สุนัขนรก 
และมีบทบาทในการเป็นผู้ทำหน้าที่ลงทัณฑ์แก่
สัตว์นรกที่เคยทำบาปมาในอดีต สุนัขและแร้ง
กาจะใช้ปากทำร้ายสัตว์นรกให้ได้รับการทรมาน
ซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าจะสิ้นกรรม 

ข. ข้อมูลสัตว์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏ
ในไตรภูมิกถา : แดนของสัตว์เดรัจฉาน 

จากการศึกษาพบว่าสัตว์เหนือธรรมชาติ 
ที่มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนในแดนเดรัจฉาน  
มีดังต่อไปนี้   

1. ราชสีห์ 4 ชนิด ได้แก่ ราชสีห์ประเภท
ติณสีหะ กาฬสีหะ ปัณฑุรสีหะ ไกรสรสีหะ  

2. ช้างแก้ว 10 ตระกูล ได้แก่ กาฬาพก
หัตถีกุล คังเคยยหัตถีกุล ปัณฑรหัตถีกุล 
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ตามพหัตถีกุล ปิงคลหัตถีกุล คันธหัตถีกุล 
มังคลหัตถีกุล เหมหัตถีกุล อุโปสถหัตถีกุล ฉัน
ทันตหัตถีกุล 

3. ปลาใหญ่ 7 ตัว ได้แก่ ปลาติมิ ปลาติง
มงคล ปลาติมิรปิงคล ปลาอานนท์ ปลาติมิน
ทะ ปลาอัชฌณาโรหะ ปลามหาติมิระ 

4. พญาครุฑ อาหารและที ่อยู ่ของครุฑ
เหมือนกับเทวดาบนสวรรค์ มีฤทธิ ์อำนาจ 
สามารถเนรมิตตนได้ ครุฑมีการเกิดได้ 4 แบบ 
คือ เกิดจากครรภ์ จากไข่ จากไคล และเกิด
เป็นรูปกายโตใหญ่ในทันที 

5. นาค มี 2 ชนิด คือ ถลชะ และชลชะ 
นาคถลชะสามารถเนรมิตตนได้แต่บนบก ไม่
สามารถเนรมิตตนได้ในน้ำ ส่วนนาคชลชะ
สามารถเนรมิตตนได้แต่ในน้ำ ไม่สามารถ
เนรมิตตนได้บนบก 

6. หงส์ หรือราชหงส์อาศัยอยู่ในเขาคิชฌ
กูฏและในถ้ำทอง 

จากสัตว์เหนือธรรมชาติ 6 จำพวกข้างต้น 
มีลักษณะที่แตกต่างจากสัตว์ทั ่วไปในเรื ่อง
ร ูปลักษณ์ที ่มีสีสันหลากหลายและมีความ
งดงามวิจิตร อีกทั ้งมีขนาดที ่ใหญ่โตและมี
พละกำลังที่มหาศาลยิ่งกว่าสัตว์ทั่วไป แม้ใน
สัตว์จำพวกเดียวกัน เช่น ปลาใหญ่ 7 ตัว ก็ยัง
มีพละกำลังแตกต่างกัน เช่น ปลาติมิรปิงคลมี
ลำตัวยาว 500 โยชน์ เมื่อว่ายน้ำฉวัดเฉวียน
จะทำให้เกิดฟองกระจายไปถึง 700 – 800 
โยชน์  แต่ก็ยังมีปลาอานนท์ ปลาติมินทะ 

ปลาอัชฌณาโรหะและปลามหาติมิระที่มีลำตัว
ใหญ ่กว ่ าถ ึ ง  1,000 โยชน ์  ท ั ้ งย ั งม ีความ
แข็งแรงและมีพละกำลังมากกว่าปลาติมิรปิง
คล  

ตัวอย่าง “นาค” สัตว์เหนือธรรมชาติที่มี
กำเนิดและลักษณะพิเศษ ดังข้อความในไตร
ภูมิกถา ฉบับถอดความ (2555, น. 90) ที่ว่า 

... นาคชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในทะเล 
เมื่อนาคตัวเมียมีครรภ์แก่ก็จะตรึกตรอง
อยู่ในใจว่า หากจะออกลูกกลางทะเลนี้ 
ทะเลก็มีฟองมากซึ่งเกิดจากนกน้ำ และ
ครุฑ ดังนั้น นาคที่มีครรภ์แก่จึงดำน้ำลง
ไปจนถึงแม่น้ำทั้งห้าที่ชื่อว่า คงคา ยมนา 
อจิรวดี  สรภู มหิมหานที ซึ ่ งไหลลงสู ่
มหาสมุทรใหญ่ แล้วจึงดำน้ำขึ้นไปยังป่า
ใหญ่ที่ช่ือป่าหิมพานต์ ในป่าหิมพานต์นั้น
มีถ้ำทอง ซึ่งครุฑไม่สามารถบินไปถึงได้ 
นางนาคจึงคลอดลูกไว้ในที่นั้น ... 

 

 อนึ่ง สัตว์เหนือธรรมชาติเหล่านี ้ แม้จะ
กล่าวถึงในส่วนของสัตว์เดรัจฉาน แต่ในไตรภูมิกถา
ก็ได้ระบุไว้ว่าเป็นสัตว์ชั้นดี แตกต่างจากสัตว์
ธรรมดาทั่วไป 
 

ค. ข้อมูลสัตว์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏใน
ไตรภูมิกถา : แดนสวรรค ์

จากการศ ึกษาส ัตว ์ เหน ือธรรมชาต ิที่
ปรากฏในแดนสวรรค์ พบว่าตามปกติสัตว์ทั่วไป
ไม่สามารถอยู่ในแดนสวรรค์ได้ แต่สัตว์เหนือธรรมชาติ
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ในแดนสวรรค์มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นบริวาร
ของเทวดาผู้เป็นใหญ่ เช่น ม้าแก้วที่ทำหน้าที่
เทียมรถไพชยนต์ของพระอินทร์, ช้างเอราวัณที่
เป็นเทวบุตรที ่เนรมิตตนเป็นช้างเพื ่อเป็นที่
ประทับและเป็นพาหนะทรงของพระอินทร์ ดัง
ข้อความในไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ (2555, 
น. 185) ที่ว่า 

...ที่เขาพระสุเมรุนั้น มีช้างตัวหนึ่งช่ือ
ไอยราพต ช้างตัวนี ้ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน 
เพราะในเมืองสวรรค์ไม่มีสัตว์เดรัจฉานอยู่
เลย มีแต่เทวดาทั้งสิ้น มีเทวดาองค์หนึ่งช่ือ
เอราว ัณเทวบ ุตรก ็จะเนรม ิตต ั ว เป็น
ช้างเผือกเชือกใหญ่ส ูง 1,200,000 วา  
มี 33 เศียร มีเศียรเล็กๆ อีก 2 เศียรอยู่
รอบนอกเศียรใหญ่เหล่านั ้น เศียรใหญ่มี
ขนาด 2,000 วา เศียรต่างๆ ถัดเข้าไป
ขนาด 3,000 วา  4,000 วา 5,000 วา 
6,000 วา ... 

 
ง. ข้อมูลสัตว์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏใน

ไตรภูมิกถา : ชมพูทวีป - หิมพานต์ 
จากการศึกษาสัตว์เหนือธรรมชาติที่อยู่ใน

แดนชมพูทวีป – ป่าหิมพานต์ ได้แก่ นกขนาด
ใหญ่ ที่อยู่เชิงผาหิมพานต์ พญาช้างฉัททันต์ที่
มีสีขาว มีรัศมีรอบตัวและสามารถเหาะได้  
มีบริวาร 8,000 เชือก และกินรีที ่มีลักษณะ
ครึ่งนกครึ่งมนุษย์ แสดงให้เห็นว่าสัตว์ที่อยู่ใน
แดนหิมพานต์จะมีลักษณะพิเศษที่งดงาม และ

มีความเกี ่ยวข้องกับเทพเทวดาหรือพระ
โพธิสัตว์ 

“หิมพานต์” ในดินแดนชมพูทวีป มีสัตว์
เหนือธรรมชาติที ่มีรูปร่างแปลกประหลาดไม่
เหมือนในเมืองมนุษย์ อีกทั ้งย ังมีอิทธิฤทธิ์
มากมาย ไม่ว่าพืชหรือสัตว์ ตลอดจนแร่ธาตุ  
ต่าง ๆ ล้วนมีพลังอำนาจมหัศจรรย์ ป่าหิมพานต์
เป็นที่อยู่ของบรรดานักสิทธิ์วิทยาธร คนธรรพ์ 
ยักษ์ ฤๅษี ชีไพร ผู้ทรงอภิญญาทางจิตกล้าแข็ง
ทั้งหลาย อยู่กันอย่างสันติภาพไม่เบียดเบียนกัน 
และยังแฝงด้วยสัจธรรมทาง พุทธศาสนาได้
อย่างชัดเจน ดังที่ พิษณุ ศุภนิมิตร (2547, น. 
22 – 23) ได้กล่าวว่า 

หิมพานต์ เป็นดินแดนที่แฝงตัวอยู่ใน 
คัมภีร์พระกถาไตรภูมิ อันเป็นพระคัมภีร์
ของพระพุทธศาสนาที่ใช้ในการศึกษาโลก
และจักรวาลมาแต่โบราณครั้งกรุงสุโขทัย 
และมีอรรถาจารย์ในยุคต่อมาได้รจนา
ขยายความให้แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นไม่ได้ไกลไปจากแนวทางที่ต้องการ
ให้คนอ่านได้สำนึกในบาปบุญคุณโทษ 
และตระหนักในเรื่องของกรรม การเวียน
ว่ายตายเกิดอยู ่ ในว ัฏส ังสารอยู ่ เป ็น
อสงไขยตราบเท่าที่ยังไม่หลุดพ้นไปจาก
กิเลสที่เป็นความโลภ โกรธ หลง  
ในไตรภูมิกถาส่วนของชมพูทวีป – หิม

พานต์ มีการกล่าวถึงสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ขนาด
ใหญ่อยู่ 7 สระ คือ สระอโนดาต สระกัณณ
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มุณฑะ สระรถการะ สระฉัททันตะ สระกุณา
ละ สระม ัณฑาก ิณ ี  และสระส ีห ัปปาตะ  
จึงปรากฏสัตว์เหนือธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติที่งดงาม 

ในที ่นี ้ขอยกตัวอย่าง สระอโนดาต ซึ ่งมี
ความหมายว่า ไม่ถูกแสงส่องทำให้ร้อน ธารน้ำ
จากภูเขาต่าง ๆ จะไหลลงสู่ที่สระแห่งนี้ และ
หลังจากนั้นน้ำก็จะไหลออกเป็น 4 สาย สายละ
ทิศ ไหลรอบ ๆ นอกของเขาหิมพานต์ ก่อนท่ีจะ
ไหลลงสู่มหาสมุทร คือ  

สายที่ 1 สีหมุข ปากแม่น้ำแดนราชสีห์ 
(เป็นถ่ินท่ีราชสีห์อาศัยอยู่มาก )  

สายที่ 2 หัตถีมุข  ปากแม่น้ำแดนช้าง (เป็น
ถิ่นที่ช้างอาศัยอยู่มาก)  

สายที่ 3 อัสสมุข  ปากแม่น้ำแดนม้า (เป็น
ถิ่นที่ม้าอาศัยอยู่มาก)  

สายที่ 4 อุสภมุข  ปากแม่น้ำแดนโคอุสภะ 
(เป็นถ่ินท่ีโคอาศัยอยู่มาก)  

ตัวอย่างข้อมูลที่ปรากฏเรื่องทางเข้าสระ
อโนดาต ในไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ (2555, 
น. 236) กล่าวว่า “...ทิศหนึ่งดุจหน้าม้า ทิศหน่ึง
ดุจหน้าวัว น้ำสระอโนดาตที่ไหลออกมาทาง
ปากวัว ริมฝั่งน้ำนั้นมีวัวมาก น้ำที่ไหลออกมา
นั ้นก ็จะไหลไปทางทิศตะวันออกไหลเวียน
ล้อมรอบสระอโนดาตแล้วจึงไหลไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลลงมหาสมุทร...”  

จากข ้อม ู ลข ้ า งต ้น  แสดงให ้ เห็ นถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที ่อ ันศ ักดิ์ส ิทธิ์   

กับสัตว์มงคล 4 ชนิด ที่กล่าวถึงในไตรภูมิกถา  
ได้แก่ ราชสีห์ ช้าง ม้า และวัว   

ข้อมูลชุด B สัตว์เหนือธรรมชาติในเทพ
ปกรณัมวัฒนธรรมต่าง ๆ 
 ข้อมูลชุด B เป็นการนำข้อมูลเทพปกรณัม

ในวัฒนธรรมต่าง ๆ มาศึกษาลักษณะเด่น และ

บทบาทของสัตว์เหนือธรรมชาติที ่ปรากฏใน

สำนวนต่าง ๆ 

 เทพปกรณัม 25 เรื่อง (ข้อมูลชุด B) พบว่า

สัตว์เหนือธรรมชาติที ่ปรากฏในเทพปกรณัม

วัฒนธรรมต่าง ๆ มีความหลากหลายมาก ในที่น้ี

ผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นคำถามสำหรับการวิเคราะห์

ไว้ 6 ข้อ ดังนี ้

1. สัตว์เหนือธรรมชาติที ่ปรากฏ มีสัตว์

ชนิดบ้าง 

2. ลักษณะพิเศษที่แตกต่างจาก สัตว์ทั่วไป

เป็นอย่างไร (เช่น การกำเนิด /รูปลักษณ์ /

ความสามารถพิเศษ) 

3. สัตว์เหนือธรรมชาติ เป็นเป็นชายหรือ

หญิง (ตัวผู้หรือตัวเมีย) 

4. สัตว์เหนือธรรมชาติมีบทบาทต่อเทพปกรณัม

เรื่องนั้นอย่างไร 

5. บุคลิกลักษณะ (character) ของสัตว์

เหนือธรรมชาติในเทพปกรณัมนี้เป็นอย่างไร 
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6. สาระสำคัญของเทพปกรณัมเรือ่งนี้คือ

อะไร 

 จากนั้นได้ศึกษาเนื้อหาจากเทพปกรณัมทั้ง 

25 เร ื ่อง ซ ึ ่ งม ีท ั ้ งต ้นฉบ ับภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ การที่ได้ศึกษาข้อมูลจากต้นฉบับ

ภาษาอังกฤษทำให้ได้ทราบถึงสำนวนที ่เป็น

ข้อมูลดั้งเดิมที่มีความแพร่หลายในต่างประเทศ 

จากนั ้นได้ศึกษาเนื ้อเรื ่องตามกรอบประเด็น

ปัญหาที่ตั้งไว้ แล้วระบุเป็นความถี่ที่ปรากฏ เพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลในเทพปกรณัมต่าง ๆ 

ต่อไป จากกรอบประเด็นคำถามทั้ง 6 ข้อ ได้

ปรากฏข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. สัตว์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏ มีสัตว์ชนิด

ใดบ้าง   

จากเทพปกรณัม 25 เรื ่องในวัฒนธรรม 

ต่าง ๆ พบสัตว์เหนือธรรมชาติที ่ปรากฏอยู่

หลากหลาย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 นก พบจำนวน 9 ครั้ง 

       1.2 ม้า พบจำนวน 6 ครั้ง 

       1.3 งู พบจำนวน 5 ครั้ง 

       1.4 สุนัข พบจำนวน 4 ครั้ง 

       1.5 วัว พบจำนวน 3 ครั้ง 

       1.6 เสือ พบจำนวน 2 ครั้ง 

       1.7 สิงโต พบจำนวน 2 ครั้ง 

       1.8 กวาง พบจำนวน 2 ครั้ง 

       1.9 แมงมุม พบจำนวน 2 ครั้ง 

       1.10 ช้าง พบจำนวน 1 ครั้ง 

  1.11 ปลา พบจำนวน 1 ครั้ง 

 1.12 ลิง พบจำนวน 1 ครั้ง 

       1.13 ผีเสื้อ พบจำนวน 1 ครั้ง 

       1.14 แพะ พบจำนวน 1 ครั้ง 

 1.15 แมลงสคารับ พบจำนวน 1 ครั้ง         

 1.16 ค้างคาว พบจำนวน 1 ครั้ง 

 1.17 สัตว์ประหลาด พบจำนวน 1 ครั้ง 

 นกเป็นสัตว์ที่ปรากฏในเทพปกรณัมชุดนี้

มากที่สุด คือ พบจำนวน 9 ครั้ง ได้แก่ นกกา

ปรากฏ 2 ครั ้ง (ในวัฒนธรรมกรีกและนอร์ส) 

และนกปักษาชาติ 2 ครั้ง (ในวัฒนธรรมฮินดู) 

นอกจากนี้ยังพบนกอื่น ๆ ชนิดละ 1 ครั้ง เช่น 

นกฮูก นกเหยี่ยว นกแก้วมาคอร์ เป็นต้น 

 ม้าที่พบในเทพปกรณัมชุดนี้ พบจำนวน 6 

ครั้ง ส่วนมากเป็นม้าที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้า เช่น 

ม้าเทียมรถและม้าพาหะของเทพเจ้าที่สามารถ

เหาะได้ พบมากที่สุดจำนวน 3 ครั้ง  ม้าที่พบ

ส่วนมากแสดงถึงความมีพละกำลังแข็งแรง  

คล่องแคล่วว่องไว และเป็นม้าฝ่ายดี  มีม้าที่เป็น

ฝ่ายไม่ดีเพียง 1 ตัว ได้แก่ แม่ม้ากินคนที่เฮอร์

คิวลีสต้องปราบ 
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 งูที ่พบในเทพปกรณัมชุดนี ้ พบจำนวน  

5 ครั้ง ส่วนมากเป็นงูฝ่ายร้าย มีบุคลิกลักษณะที่

ฉลาดแกมโกง ยกเว้นในเทพปกรณัมฮินดูที ่งู

ใหญ่ (พญานาค ) ม ีบทบาทในด้านดีและมี

คุณธรรม 

2. ลักษณะพิเศษที่แตกต่างจาก สัตว์ทั ่วไป

เป็นอย่างไร (เช่น การกำเนิด /รูปลักษณ์ /

ความสามารถพิเศษ) 

2.1 สัตว์ต่าง ๆ ที่พบปรากฏชื่อเฉพาะ 16  

สำนวน  เช่น สุนัข 3 หัว ชื่อเซอร์เบอรัส, ม้า 8 

ขาชื่อสเลปเนียร์, กา 2 ตัว ชื ่อ ฮูกินกับมูนิน 

ฯลฯ  และไม่ปรากฏว่ามีชื่อเฉพาะ 27 สำนวน  

2.2 ลักษณะพิเศษด้านรูปลักษณ์   

2.2.1 ร ูปล ักษณ์เหมือนเด ิมแต่มี

ความสามารถพิเศษ เช่น มีพละกำลังมาก เหาะ

ได้ พูดได้ เช่น ม้าพาหนะ, แพะพาหนะ, เสือ

จากัวร์,  สิงโต, กา    

2.2.2 ร ูปล ักษณ์เป็นสัตว ์บางส่วน 

กล่าวคือ สัตว์เป็นส่วนหนึ่งของเทพเจ้า เช่น 

เทพเจ้ารา, เทพเจ้าฮอรัส , เทพเจ้าอานูบิส ,  

พระพิฆเนศ, มิโนทอร์, เคว็ดซาโคลทอร์         

ข้อสังเกต มิโนทอร์มีบุคลิกลักษณะเป็นฝ่ายร้าย 

เนื่องจากกำเนิดขึ้นจากการลงโทษ/ การแก้แค้น 

2.2.3 รู ปล ั กษณ ์ แบบผสมผสาน

ระหว่างสัตว์ 2 ชนิดขึ้นไป เช่น ม้าบิน 2 ตัว 

(เพกาซัสและคริสซาออร์) ที่เกิดจากเลือดของ

เมดูซ่า เป็นการผสมผสานระหว่างม้าและสัตว์

ปีก (นก) 

2.2.4 รูปลักษณ์เหมือนเดิมแต่เพิ่ม

จำนวนอวัยวะ และเพิ่มพละกำลังหรือความดุ

ร้าย เช่น สุนัข 3 หัว เซอร์เบอรัส, ไฮดรา 9 หัว, 

ม้า 8 ขาสเลปเนียร์, พญานาควาสุกรี   

2.2.5 ร ู ปล ั กษณ ์ เปล ี ่ ยน ไป จ าก

ต้นแบบแรกเนื่องจากพระผู้สร้างหรือเทพเจ้า

เปลี่ยนแปลง เช่น ผีเสื้อ, ค้างคาว, นกฮูก (พระ

ผู้สร้างเปลี่ยนให้), กาขาวถูกเปลี่ยนเป็นกาดำ 

(เทพเจ้าอพอลโล่เป็นผู้เปลี่ยนให)้ 

2.2.4 ร ู ปล ั กษณ ์ ง าม เป ็ นพ ิ เ ศษ

เนื่องจากมีที ่มาหรือกำเนิดที่เหนือธรรมชาติ 

เช่น โคสุรภี (เกิดจากการกวนเกษียรสมุทร), 

กวางทอง (เกิดจากการแปลงตัวของมาร ีศ ), 

กวางที่มีเขาสีทอง (เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพ

อาร์ทิมิส), นกแก้วมาคอร์ (หญิงสาวแปลง), วัว

หลากสี Longar (เทพแห่งแม่น้ำประทานให้) 

2.3 ลักษณะพิเศษด้านความสามารถ จาก

การศึกษาพบว่าสัตว์เหนือธรรมชาติ นอกจากมี

รูปลักษณ์ที่แตกต่างจากสัตว์ธรรมดาทั่วไปแล้ว 
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เพศชาย
88%

เพศหญิง
7%

ไม่ระบุเพศ
5%

ยังพบว่าบางส่วนมีความสามารถพิเศษแตกต่าง

จากสัตว์ปกติ เช่น  

2.3.1 บินได้ สัตว์เหนือธรรมชาติที่พบ

ในกลุ่มข้อมูลชุดนี้ พบว่ามีสัตว์ที่บินหรือเหาะได้ 

ทั้งที่ไม่ใช่สัตว์ปีก เช่น ม้าบินเพกาซัสและคริส

ซาออร์, ม้าเทียมรถของเทพอพอลโล, ม้าสเลป

เนียร์ ของเทพโอดิน   

2.3.2 พูดได้ สัตว์เหนือธรรมชาติที่พบ

ในกลุ่มข้อมูลชุดนี้พบว่ามีสัตว์ที่พูดได้หลายตัว

ด้วยกัน เช่น นกการายงานข่าวของเทพโอดิน, 

นกฮูกที่พูดกับพระผู้สร้าง, เสือจากัวร์พูดกับ

มนุษย,์ สุนัขพูดกับพระผู้สร้าง เป็นต้น  

2.3.3 แปลงร่างได้ เช่น นกแก้วมา

คอร์แปลงร่างเป็นผู้หญิงแล้วแอบมาประกอบ

อาหารให้แก่มนุษย์, มนุษย์แปลงร่างเป็นเสือ

จากัวร์ในขณะแข่งขันกีฬาเพื่อขับไล่เคว็ดซาโค

ทอร์ออกไปจากเมือง เป็นต้น   
 

3. สัตว์เหนือธรรมชาติ เป็นเป็นชายหรือหญิง 

(ตัวผู้หรือตัวเมีย)   

    จากการศึกษาเทพปกรณัม 25 เรื่องใน

วัฒนธรรมต่าง ๆ พบว่าเพศของสัตว์เหนือ

ธรรมชาติในเทพปกรณัมต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

3.1 สัตว์เหนือธรรมชาติเป็นเพศชาย /เพศ
ผู้เป็นส่วนมาก พบจำนวน 38 ครั้ง (ร้อยละ 88) 

3.2 สัตว์เหนือธรรมชาติเป็นเพศหญิง/ตัว
เมีย จำนวน 3 ครั้ง (ร้อยละ 7) 

3.3 สัตว์เหนือธรรมชาติที่ไม่ระบุเพศ พบ
จำนวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 5)   

ทั้งนี้เพราะเป็นการกล่าวถึงเป็นฝูง ได้แก่ 
ฝูงผีเสื้อ และฝูงนก 

สาเหตุที่ในเทพปกรณัมมักกำหนดให้เพศ
ชายมีบทบาทสำคัญในเรื่อง อาจสันนิษฐานว่า
ในอดีตนั้น สถานภาพทางสังคมของผู้ชาย มัก
ถูกกำหนดให้มีบทบาทมากกว่าผู้หญิง มีโอกาส
ในการแสดงความสามารถและเป็นที ่ยอมรับ
มากกว่าผู ้หญิง จึงส่งอิทธิพลต่อสัตว์เหนือ
ธรรมชาติในเทพปกรณัมต่าง ๆ ว่าปรากฏเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง  

 

4. ส ัตว์เหนือธรรมชาติม ีบทบาทต่อเทพ
ปกรณัมเร่ืองนั้นอย่างไร 

 จากการศึกษาเทพปกรณัม 25 เรือ่ง
ในวัฒนธรรมต่าง ๆ พบว่าสตัว์เหนือธรรมชาติมี
บทบาทต่อเทพปกรณมัดังนี ้

 
 
 

เพศของสัตว์เหนือธรรมชาติ 
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บทบาทของสัตว์เหนือธรรมชาติในเทพปกรณัม 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.1 ม ีบทบาทในการเป ็นบททดสอบ  / 
อุปสรรคในเรื ่อง พบมากที ่ส ุด คือ 13 ครั้ง  
(คิดเป็นร้อยละ 32) เช่น สิงโตเนเมอา ไฮดรา
สัตว์ประหลาด 9 หัว กวางที่มีเขาสีทอง แม่ม้า
กินคน สุนัข 3 หัวเซอร์เบอรัส เป็นบทสอบ
ให้แก่วีรบุรุษเฮอร์คิวลีส เป็นต้น   

4.2 เป็นผู้ช่วยเหลือ พบมากเป็นอันดับ 2 
โดยพบจำนวน 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 22) เช่น 
ปลาใหญ่มัสยาที่ช่วยเตือนพระมนูว่าจะเกิดน้ำ
ท่วมใหญ่ แล้วเมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่ก็ยังติดตาม
ช่วยเหลือ โดยใช้ลำตัวและเขา (ลักษณะพิเศษ
ของปลานี้ คือ มีลำตัวขนาดใหญ่ เกล็ดสีทอง
และมีเขา) ดันเรือของพระมนูไปจนถึงเขาหิมวัต 

แล้วให้พระมนูอยู่บนยอดเขานั้นจนกว่าน้ำจะ
แห้ง 

4.3 เป็นบริวาร ได้ร ับมอบหมายให้ทำ
ภารกิจเฉพาะเรื่อง พบจำนวน 6 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 14 เช่น พระผู้สร้างมอบหมายให้สุนัข
นำห่อบรรจุหนังใหม่ไปมอบให้มนุษย์ที่พระองค์
สร้างขึ้นมา โดยหวังว่ามนุษย์นั้นจะได้เป็นอมตะ
เพราะสวมหนังใหม่แทนที่หนังเดิมที่กำลังจะ
ตาย แต่สุนัขทำภารกิจผิดพลาด โดนงูขโมยห่อ
หนังใหม่ไป จึงทำให้มนุษย์ไม่เป็นอมตะจนถึง
ทุกวันน้ี   

4.4 เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า พบจำนวน 
5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12 เช่น เทพอานูบิสมี

เป็นบททดสอบ 
/อุปสรรค

32%

เป็นผู้ช่วยเหลือ
22%

เป็นบริวาร ได้รับมอบหมายให้ท าภารกิจ
เฉพาะเรื่อง

14%

เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า
12%

เป็นสัตว์
พาหนะ
10%

เป็นผลงาน
ของพระผู้สร้าง

5%

เป็นวีรบุรุษ
5%
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เศียรเป็นหมาในสีดำหรือสุนัขจิ ้งจอก พระ
พิฆเนศมีเศียรเป็นช้าง เคว็ดซาโคทอร์สวมขน
นก เป็นต้น 

4.5 เป็นสัตว์พาหนะ โดยเฉพาะพาหนะ
ของเทพเจ้า พบจำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
10 เช่น ม้าน้ำเทียมรถ ที ่มีลักษณะพิเศษคือ
ท่อนบนเป็นม้า ท่อนล่างเป็นปลา เป็นพาหนะ
ของเทพเจ้าโพไซดอนซึ่งเป็นเทพแห่งท้องทะเล 

4.6 เป็นผลงานของพระผู้สร้าง พบจำนวน 
2 ครั ้ง คิดเป็นร้อยละ 5 ได้แก่ นกฮูก (พระ
ผู้สร้างลงโทษทำให้นกฮูกตาโตและต้องออกหา
อาหารในเวลากลางคืนเพราะนกฮูกดื้อรั้นจะดู
การทำงานสร้างสรรพสิ่งของพระผู้สร้าง) และ
ผีเสื ้อ (พระผู้สร้างทำให้ผีเสื ้อมีสีสันมากมาย 
เป็นต ัวแทนของความงาม ทำให้เด ็ก  ๆ มี
ความสุข แต่ผีเสื้อร้องเพลงไม่ได้) 

4.7 เป็นวีรบุรุษ พบจำนวน 2 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 5 ได้แก่ แมงมุมสามารถนำสิ่งหายาก 3 
อย่างไปมอบให้พระเจ้า ทำให้พระเจ้าต้อง
ประทานเรื ่องราวต่าง ๆ ของพระเจ้า ให้เป็น 
“spider stories” และเสือจากัวร ์ได้สอนให้
มนุษย์ ทำคันศรและลูกธนู สอนให้รู ้จักใช้ไฟ
ประกอบอาหารเป็นครั้งแรก 

 

5. บุคลิกลักษณะ (character) ของสัตว์เหนือ
ธรรมชาติในเทพปกรณัมนี้เป็นอย่างไร 

5.1 บุคลิกลักษณะมีพฤติกรรมเป็นฝ่ายดี 
จิตใจดีมีคุณธรรม พบจำนวน 30 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 56 

5.2 บุคลิกลักษณะมีพฤติกรรมเป็นฝ่าย
ร้าย ไม่มีคุณธรรม พบจำนวน 12 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 23 

5.3 บุคลิกลักษณะที่มีทั้งพฤติกรรมฝ่ายดี
และร้าย (มี 2 บุคลิก) พบจำนวน 11 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 21 

จากข้อมูลชุดนี ้ ส ังเกตได้ว่าสัตว์เหนือ
ธรรมชาติมีบุคลิกลักษณะเป็นฝ่ายดีเป็นจำนวน
มากถึงร้อยละ 56 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าตั้งแต่
อดีตมามนุษย์และสัตว์ล ้วนพึ ่งพาอาศัยกัน 
แม ้แต ่ เทพเจ ้าผ ู ้ส ูงส ่งย ังต ้องม ีส ัตว ์ เหนือ
ธรรมชาติเป็นบริวารมาช้านาน จึงส่งอิทธิพลต่อ
สัตว์เหนือธรรมชาติในเทพปกรณัมสำนวน 
ต่าง ๆ ด้วย 
6. สาระสำคัญของเทพปกรณัมเร่ืองนี้คืออะไร 

จากข้อม ูล 25 สำนวนชุดนี ้พบว่า เทพ
ปกรณัมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์เหนือธรรมชาตมิี
ลักษณะเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 

6.1 สัตว์เหนือธรรมชาติปรากฏอยู่ในเทพ
ปกรณัมที ่ม ีเนื ้อหาเกี ่ยวกับประวัติเทพเจ้า 
ศาสดา หรือวีรบุรุษ จำนวน 19 สำนวน คิดเป็น
ร้อยละ 76 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสัตว์
เหนือธรรมชาติที ่มักพบคู่กับประวัติเทพเจ้า 
ศาสดา หรือวีรบุรุษเสมอ ทั้งที่เป็นสัตว์ประจำ
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พระองค์ เป็นพาหนะ เป็นบริวาร หรือเป็นบท
ทดสอบ เป็นต้น 

6.2 สัตว์เหนือธรรมชาติปรากฏอยู่ในเทพ
ปกรณัมที่ม ีเนื ้อหาเกี ่ยวกับการอธิบายเหตุ  
(ที ่ส ัมพันธ์กับพระผู้สร้าง) จำนวน 4 สำนวน  
คิดเป็นร้อยละ 16 

6.3 สัตว์เหนือธรรมชาติปรากฏอยู่ในเทพ
ปกรณัมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกำเนิดโลกหรือวันสิน้
โลก จำนวน 2 สำนวน คิดเป็นร้อยละ 8 

การศึกษาเปรียบเทียบสัตว์เหนือธรรมชาติ 
ในไตรภูม ิกถากับเทพปกรณัมวัฒนธรรม 
ต่าง ๆ 
 จากการจำแนกข้อมลูชุด A และข้อมูลชุด 
B ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่ามคีวามเหมือน
คล้ายและความแตกต่างในประเดน็ต่าง ๆ 
ต่อไปนี ้
 1. ชนิดของสัตว์ในไตรภูมิกถาและเทพ
ปกรณัมต่าง ๆ 

 
ตารางที่ 3 ชนิดของสัตว์เหนือธรรมชาติแยกตามวัฒนธรรม 

ประเด็น
สำนวน 

ชนิดของสัตว์เหนือธรรมชาติ 

ไตรภูมิกถา สุนัข นก/แร้งกา ราชสีห์ ช้าง ม้า วัว ปลา ครุฑ นาค/ งู หงส์ 
1. เทพปกรณัม
กรีก 

    

 


 


 

     

2.เทพปกรณัม
นอร์ส 

          

3. เทพปกรณัม
อเมริกัน 

 

 
        

4. เทพปกรณัม
อียิปต์ 

          

5.เทพปกรณัม 
อัฟริกัน 

          

6. เทพปกรณัม
ฮินดู 
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ประเด็น
สำนวน 

ชนิดของสัตว์เหนือธรรมชาติ 

ไตรภูมิกถา สุนัข นก/แร้งกา ราชสีห์ ช้าง ม้า วัว ปลา ครุฑ นาค/ งู หงส์ 
7. เทพปกรณัม 
ศาสนาคริสต์ 

          

 
จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าในไตรภูมิกถามี

การกล่าวถึงสัตว์เหนือธรรมชาติไว้คือ สุนัข นก/
แร้ง ราชสีห์ ช้าง ม้า วัว ปลา ครุฑ นาค/งู และ
หงส์ ในตารางนี้ได้นำข้อมูลชนิดของสัตว์จากไตร
ภูมิกถามาตั ้งต ้น แล้วพิจารณาเทพปกรณัม 
อื ่น ๆ ว่ามีการกล่าวถึงสัตว์ใดบ้าง ตรงกับที่
กล่าวถึงในไตรภูมิกถาบ้างหรือไม่ มีความถี่ใน

การกล่าวถึงมากน้อยเพียงใด ผลการศึกษาพบว่า
สัตว์เหนือธรรมชาติที่พบมากที่สุด 3 ลำดับแรก
ในข้อมูลชุดนี้ เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ นก ม้า 
และ งู  ส ัตว ์ท ี ่พบมากท ี ่ ส ุด  ค ือ  นก ท ั ้ งนี้
รายละเอียดของนกในแต่ละวัฒนธรรมก็มีความ
แตกต่างกันออกไปดังนี้ 

 

ตารางที ่4 การจำแนกข้อมูลนกเหนือธรรมชาติในไตรภูมิกถาและเทพปกรณัมต่าง ๆ 
นกในเทพ

ปกรณัมสำนวน
ต่าง ๆ 

ลักษณะและบทบาทของนก 

ไตรภูมิกถา นกใหญ่เท่าช้างสาร จิกผลหว้าสุก ในแดนชมพูทวีป–ป่าหิมพานต์ 
นกหัสดีลิงค์ เป็นนกขนาดใหญ่ มีจงอยปากเป็นงวงช้าง ทำหน้าที่ส่งวิญญาณ
ไปสู่สวรรค์ 
กินรีมีร่างกายเป็นครึ่งนกครึ่งคน มีความงามยิ่ง อาศัยอยู่ในเมืองที่ล้วนไปด้วย
เงินและทอง ที่เขาไกรลาส (เมืองนั้นรื่นเริงคล้ายสวรรค์ช้ันดาวดึงส์) อาศัยอยู่ใน
ดินแดนที่มีพระอิศวรประทับและปกครอง 

เทพปกรณัมกรีก นกกาสืบข่าว/สอดแนม ที่เทพอพอลโลส่งไปสืบและติดตามดูพฤติกรรมของโค
โรนีสผู้เป็นมเหสี 

เทพปกรณัมนอร์ส นกกาที่บินไปยังอาณาจักรต่าง ๆ ทุกเช้าและนำข่าวคราว กลับมารายงานเทพ
เจ้าโอดินในตอนค่ำ 
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นกในเทพ
ปกรณัมสำนวน

ต่าง ๆ 

ลักษณะและบทบาทของนก 

เทพปกรณัม
อเมริกัน 

นกแก้วมาคอร์ที่สามารถแปลงกายเป็นหญิงสาว  แล้วมาทำอาหารให้ชายหนุ่ม 
มีบทบาทในการช่วยเหลือดูแล นกแก้วมาคอร์เป็นบรรพบุรุษของชาวคานารี 

นกฮูก ท่ีพระผู้สร้างสร้างขึ้น 

เทพ Quetzalcoatl ที่ใช้ขนนกหลากสี ปกคลุมร่างกาย 
ฝูงนกนำหัวใจของ Quetzalcoatl ไปบนสวรรค์เพื ่อเกิดใหม่เป็น ดาวศุกร์ 
(Venus) บนฟากฟ้า 

เทพปกรณัม
อียิปต ์

นกเหยี่ยวเป็นส่วนเศียรของเทพเจ้าฮอรัสที่มีร่างกายเป็นมนุษย์ แต่มีเศียรเป็น
นกเหยี่ยว 

เทพปกรณัมฮินด ู นกสดายุเป็นพระยาปักษาชาติเป็นสหายกับท้าวทศรถ (พระบิดาของพระราม) 
เป็นนกท่ีมีกำลังมากจนยากที่ใครจะเอาชนะได้ เป็นผู้ดูแลพระนางสีดา 

นกสัมปาติ หรือ สัมพาที (Sampati) เป็นพี่ชายของนกสดายุ  (ถูกพระอินทร์
สาปให้อยู่ในถ้ำชายฝั่งทะเล) มีบทบาทในการช่วยเหลือ คือ เป็นผู้บินพาหนุมาน
ไปยังนครลงกา 

จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่านกเป็นสัตว์
สำคัญชนิดหนึ ่ง ที ่มักปรากฏในเทพปกรณัม 
ต่าง ๆ ในไตรภูมิกถานกมีบทบาทในฐานะเป็นผู้
เชื ่อมต่อระหว่างแดนมนุษย์และแดนสวรรค์ 
เช่น นกหัสดีลิงค์ ทำหน้าที ่ส ่งสักการะดวง
วิญญาณบุคคลชั้นสูงให้กลับไปสถิตบนเขาพระ
สุเมรุ หรือกินรีที ่มีลักษณะงดงาม ครึ ่งมนุษย์
ครึ ่งนก ได้อาศัยอยู ่ในดินแดนที ่มีพระอิศวร
ปกครอง การกำหนดให้นกมีบทบาทในการ
เชื ่อมต่อดินแดนปกติกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้น 
เนื ่องด้วยนกเป็นสัตว์ปีก สามารถบินไปบน

ท้องฟ้าสูง ซึ ่งอาจหมายถึงการบินสู่เบื ้องบน 
สรวงสรรค์ หรือดินแดนอันเป็นทิพย์ 
 นกในเทพปกรณัมกรีกและนอร์สในข้อมูล
ชุดนี้ มีลักษณะเหมือนกัน คือ เน้นการกล่าวถึง
นกกา ซึ่งมีหน้าที่หาข่าวสอดแนมแล้วมาแจ้ง
ข่าว เช่น ในเทพปกรณัมกรีกพบนกกาสืบข่าว/
สอดแนม ที่เทพอพอลโลส่งไปสืบและติดตามดู
พฤติกรรมของโคโรนีสผู ้เป็นมเหสี และเทพ
ปกรณัมนอร์สพบนกกาที่บินไปยังอาณาจักร
ต่าง ๆ ทุกเช้าและนำข่าวคราวกลับมารายงาน
เทพเจ้าโอดินในตอนค่ำ 
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 นกในเทพปกรณัมอเมริกันในข้อมูลชุดนี้มี
ความน่าสนใจ ตรงที่มีการกล่าวถึงนกแก้วมา
คอร์ที่แปลงกายเป็นมนุษย์ผู้หญิงได้ และยังเป็น
บรรพบุรุษของชาวคานารี แสดงให้เห็นถึงความ
ใกล้ชิดและสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์และสัตว์ 
รวมทั ้งยังมีเทพปกรณัมอธิบายเหตุเกี ่ยวกับ
รูปลักษณ์ของสัตว์ เช่น ทำไมนกฮูกถึงตาโต 
แ ล ะ เ ท พ ป ก ร ณ ั ม เ ก ี ่ ย ว ก ั บ เ ทพขน น ก 
Quetzalcoatl ที่รักความสันติ เป็นผู้สร้างอารย
ธรรม สร ้างงานศ ิลปะ เล ี ้ยงช ีพด ้วยการ
เพาะปลูกพืชพันธุ ์ธัญญาหาร ทำให้บ้านเมือง
สงบสุข  

 นกในเทพปกรณัมอียิปต์ พบว่านกเหยี่ยว
เป็นส่วนเศียรของเทพเจ้าฮอรัส แสดงถึงความ
ศักดิ์สิทธ์ิ ทรงพลัง และน่าเกรงขาม  
 นกในเทพปกรณัมฮินดู พบว่านกในเทพ
ปกรณัมพระราม – สีดา เป็นนกพระยาปักษา
ชาติ ได้แก่ นกสดายุ และนกสัมปาติ แสดงให้
เห็นความเหมือนกันระหว่างวัฒนธรรมพุทธและ
ฮินดู ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับรามายณะ และมีการ
กล ่าวถ ึงส ัตว ์เหน ือธรรมชาติในเร ื ่องนี ้ ไว้
เหมือนกัน 

 

ตารางที่ 5 การจำแนกข้อมูลม้าเหนือธรรมชาติในไตรภูมิกถาและเทพปกรณัมตา่ง ๆ 
ม้าในเทพปกรณัม

สำนวนต่าง ๆ 
ลักษณะและบทบาทของม้า 

ไตรภูมิกถา ม้าแก้ว เหาะได้ ทำหน้าที่เทียมรถไพชยนต์ของพระอินทร์ 
ม้าแก้ว (พลาหกอัศวราช) คู่บารมีของพระยาจักรพรรดิราช 

เทพปกรณัมกรีก ม้าน้ำเทียมรถ ท่อนบนเป็นม้า ท่อนล่างเป็นปลา เป็นม้าพาหนะเทียมรถของ
เทพเจ้าแห่งท้องทะเล (โพไซดอน) 
ม้าบิน 2 ตัว คือ เพกาซัส (Pegasus) และคริสซาออร์ (Chrysaor) มีฐานะ
เป็นบุตรของ เทพโพไซดอน เกิดจากการตัดศีรษะของเมดูซ่า 

ม้าเทียมรถของเทพอพอลโล พระองค์นำรถเทียมม้าสีทองออก เดินทางทุก
เช้า เพื่อให้แสงสว่างแก่โลก  (เทพเจ้าอพอลโลเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ 
แสงสว่าง) 
ไครอน (Cheiron) เป็นเซ็นทอร์ รูปลักษณ์ครึ่งคนครึ่งม้า เป็นผู้ช่วยเหลือ
และผู้เลี้ยงดูที่ดี มีความรู้ทางการการแพทย์ สามารถสอนเกี่ยวกับการรักษา
โรคแกแ่อสเคลปิอุสบุตรของเทพอพอลโล 
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ม้าในเทพปกรณัม
สำนวนต่าง ๆ 

ลักษณะและบทบาทของม้า 

เทพปกรณัมนอร์ส ม้า 8 ขาสเลปเนียร์ เหาะไปบนท้องฟ้าได้ เป็นสัตว์พาหนะของเทพเจ้าโอดิน 

 
ตารางที่ 6 การจำแนกข้อมูลงูเหนอืธรรมชาติในไตรภูมิกถาและเทพปกรณัมต่าง ๆ 
งูในเทพปกรณัมสำนวน

ต่าง ๆ 
ลักษณะและบทบาทของงู 

ไตรภูมิกถา ง ูในไตรภูมิกถา หมายถึง พญานาคหรือนาค อาศัยอยู ่ ในนาคพิภพ  
มีปราสาทแก้ว ปราสาทเงิน ปราสาททองงามมาก เมืองนาคราชอยู่ใต้เขา
หิมพานต์ นาคสามารถเนรมิตตนได้ เช่น เนรมิตตนเป็นคน หรือแปลงตัว
เป็นเหยื่อชนิดต่าง ๆ 

เทพปกรณัมนอร์ส the World Serpent เป็นงูใหญ่ที่อยู่กลางท้องทะเล มีพละกำลังมาก เทพ
เจ้าธอร์ได้พยายามจับงูทะเลนี้ในขณะที่ไปล่องเรือ 

เทพปกรณัมอยีิปต ์ งูใหญ่ ชื่อ อาเป็ป (Apep) คอยดักทำร้ายเทพเจ้าราตอนที่พระองค์เดินทาง
ไปโลกใต้พิภพ ถ้าอาเป็ปกลืนเรือของสุริยเทพลงไปจะเกิดสุริยุปราคา
ช่ัวขณะ 
งูพิษที่เกิดจากเทพเทวีไอซิสนำน้ำลายของเทพเจ้าราที่ไหลลงมาในขณะ  
ที่บรรทมอยู่ ไปผสมกับดินเหนียว นำมาปั้นเป็นงูพิษตัวหนึ่งแล้วเป่ามนตร์
ให้งูมีชีวิต  

เทพปกรณัมอัฟริกัน งูเจ้าเล่ห์จอมขโมย งูแอบฟังบทสนทนาของสุนัขว่าในห่อผ้ามีหนังใหม่ เมื่อ
สวมแล้วมนุษย์จะไม่ตาย จึงเข้าไปขโมยห่อนั้น สุดท้ายพระเจ้าลงโทษให้งู
ต้องออกไปอยู่นอกเมือง 

เทพปกรณัมฮินด ู พญานาควาสุกรี เป็นพญานาคที่มีบทบาทในการทำพิธีกวนเกษียรสมุทร 
เพื่อให้ได้น้ำอมฤต 

เทพปกรณัมศาสปคริสต ์ งูเจ้าเล่ห์หลอกให้อดัมกับอีฟ กินต้นไม้แห่งความรู้เกี่ยวกับความดีความช่ัว 
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จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่าในกลุ่มข้อมูล
ชุดนี ้ได้กล่าวถึง “งู” หรือ “งูใหญ่” หลาย
วัฒนธรรม แต่ส ่วนใหญ่แล้วง ูม ักมีบทบาท
ในทางร้าย ดังเช่นในเทพปกรณัมนอร์ส เทพ
ปกรณัมอ ีย ิปต ์  เทพปกรณัมอ ัฟร ิก ัน เทพ
ปกรณัมศาสนาคริสต์ ได้กล่าวถึงงูที ่เป็นตัว
ละครฝ่ายร้าย เช่น  งูเจ้าเล่ห์ งูจอมขโมย งูใน
ฐานะมาร เป็นต้น แตกต่างจากในศาสนาพุทธ
และฮ ินด ู  ท ี ่ ง ู ม ักปรากฏในล ักษณะของ 
“พญานาค” ทรงอิทธิฤทธิ ์และมีคุณธรรม มี
บทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและปกป้อง 

ดังเช่นบทบาทของพญานาคที่ปรากฏในพุทธ
ประวัติ มักมีบทบาทในการปกป้องพระพุทธเจ้า
และพระศาสนา ดังเช่นพญานาคมุจลินท์ ส่วน
ทางศาสนาฮินดู พญานาคมักมีความเกี่ยวข้อง
ในทางด ีก ับเทพเจ ้า เช ่น พญานาคอนันต
นาคราชเป็นพระแท่นบรรทมของพระนารายณ์ 
หรือมีบทบาทในการเสียสละตนกระทำภารกิจ
สำคัญอย่างเช่นพญานาควาสุกรีเสียสละตนกวน
เกษียรสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอมฤต ดังนั ้นงูหรือ
พญานาคในเทพปกรณัมพุทธกับฮ ินด ูจ ึงมี
ลักษณะและบทบาทเหมือนกัน

 
ตารางที่ 7 สุนัขเหนือธรรมชาติในไตรภูมิกถาและเทพปกรณัมต่าง ๆ  

สุนัขในเทพปกรณัม
สำนวนต่าง ๆ 

ลักษณะและบทบาทของสุนขั 

ไตรภูมิกถา สุนัขตัวใหญ่เท่าช้างสาร ทำหน้าทีรุ่มกัดร่างกายสตัว์ที่อยู่ในนรกขุมนี้ด้วย
บาปกรรมของเขา ทำให้ไม่ตายแตต่้องทนเจ็บปวดสาหัส ได้รับทุกขเวทนา
เป็นอันมาก 

เทพปกรณัมกรีก สุนัข 3 หัว ช่ือเซอร์เบอรัส(Cerberus) หางเป็นมังกรมีหน้าท่ีเฝ้าประตูเฮ
ดีส เซอร์-เบอรสัจะยอมให้วญิญาณที่ข้ามแม่น้ำสติกซม์าสูเ่ฮดีสได้ แต่ไม่
ยอมให้กลับออกไป 

เทพปกรณัมอยีิปต ์ หมาในสีดำ /สุนัขจิ้งจอกเป็นส่วนเศียรของเทพเจ้าอานูบสิทีม่ีร่างกายเป็น
มนุษย์ แต่มีเศยีรเป็นหมาในสดีำหรือสุนัขจิ้งจอก ทรงเป็นผู้ช่วยในการช่ัง
หัวใจของผู้ตาย โดยมีขนนกเป็นเครื่องวัด เป็นผู้ประกอบพิธีทำมัมมีแ่ละ
เป็นผู้ปกป้องสสุานจากผู้บุกรุก 

เทพปกรณัมอัฟริกัน สุนัขที่พระเจา้ไว้วางใจ มอบหมายให้ส่งห่อที่ใส่ผิวหนังใหมไ่ปมอบใหม้นุษย์ 
เพื่อท่ีมนุษย์จะได้ไม่ตาย 
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จากตาราง 7 แสดงให้เห็นลักษณะร่วมของ
สุนัขเหนือธรรมชาติที่มักมีบทบาทในเรื่องการ
ทำหน้าที่ในดินแดนนรก ดังเช่น ในไตรภูมิกถาที่
สุนัขมีบทบาทในการรุมกัดทำร้ายสัตว์นรก เพื่อ
เป็นการลงโทษทัณฑ์ ผู้ที่เคยกระทำผิดมาก่อน 
สอดคล้องกับเทพปกรณัมกรีกที่สุนัขมีบทบาท
ในการเฝ้าประตูเฮดีส และเทพปกรณัมอียิปต์ที่
เทพเจ้าที่มีเศียรเป็นหมาในสีดำ/สุนัขจิ ้งจอก  
มีบทบาทในการทำพิธีกรรม ที ่เกี ่ยวข้องกับ
ความตาย การทำมัมมี่ การปกป้องสุสาน และ
ยังทรงเป็นผู้ช่วยในการช่ังหัวใจผู้ตายอีกด้วย 
 ทั ้งน ี ้อาจเป็นเพราะสุน ัขเป ็นสัตว ์ที ่มี
ลักษณะซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ แต่ก็แฝงด้วยความดุ
ร ้าย น่าเกรงขามสำหรับผู ้อ ื ่น  จึงม ักนำมา
กล่าวถึงในเทพปกรณัมที่เกี่ยวข้องกับนรกหรือ
ดินแดนใต้พิภพอย่างแพร่หลาย 
 จากการจำแนกข้อมูลและการเปรียบเทียบ
เทพปกรณัมที่หลากหลายวัฒนธรรมดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความผูกพันใกล้ชิดของมนุษย์
และสัตว์ และได้เห็นว่าเทพปกรณัมมีความ
น ่ าสน ใจ  สะท ้ อน ให ้ เ ห ็ นความค ิ ดและ
จินตนาการของคนในอดีตข้ามผ่านกาลเวลามา
จนถึงปัจจุบัน  
 

สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปภาพรวมของสัตว์เหนือธรรมชาติใน
ไตรภูมิกถาและเทพปกรณัมต่าง ๆ สังเกตได้ว่า

ลักษณะพิเศษและทัศนคติที ่มีต่อสัตว์เหนือ
ธรรมชาติในไตรภูมิกถาได้มีความเหมือนคล้าย
กับเทพปกรณัมฮินดูอย่างใกล้ชิด  สำหรับใน
วัฒนธรรมอื่น ๆ สะท้อนให้เห็นลักษณะร่วมของ
แนวคิดการมีชีวิตที่มี “ราก” จากเทพเจ้าและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยสัมพันธ์กับสัตว์เหนือธรรมชาติ
มาเป็นเวลาช้านาน 

จากการศึกษาเรื่องสัตว์เหนือธรรมชาติใน
ไตรภูมิกถาและเทพปกรณัมวัฒนธรรมต่าง ๆ 
อ ีก  25 สำนวน  ทำให ้ ได ้ เข ้ า ใจถ ึ งความ
หลากหลายและความสำคัญของสัตว์เหนือ
ธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ทุกวัฒนธรรม เห็นความ
เชื ่อมโยงกันระหว่างเทพเจ้า วีรบุรุษ มนุษย์ 
และสัตว์ แม้จะมีความแตกต่างในรายละเอียด 
แต่สัตว์เหนือธรรมชาติก็ได้มีบทบาทสำคัญและ
เป็นส่วนหนึ่งของเทพปกรณัมทั่วโลกอย่างไม่
สามารถปฏิเสธได้  

จากการศึกษาเทพปกรณัมในวัฒนธรรม 
ต่าง ๆ พบว่ามีสัตว์เหนือธรรมชาติปรากฏอยู่
อย ่างหลากหลาย จากสำนวนท ี ่ศ ึกษาใน
งานวิจ ัยนี ้ ม ีส ัตว์เหนือธรรมชาติที ่ปรากฏ
บ่อยครั้ง ได้แก่ นก ม้า งู สุนัข วัว เป็นต้น โดย
สัตว์เหนือธรรมชาติเหล่านี้ได้มีลักษณะที่พิเศษ 
ค ื อ  ม ี กำ เน ิ ดที่ แตกต ่ า งจากส ัตว ์ท ั ่ ว ไป  
มีรูปลักษณ์พิเศษ เช่น มีลักษณะผสมผสาน
ระหว่างสัตว์หลายชนิด มีความงามเหนือจริง 
และความสามารถพิเศษ เช่น บินได้ พูดได้ 
แปลงร่างได้ ซึ่งความไม่ธรรมดาเหล่านี้ส่งผลให้
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เทพปกรณัมแต่ละสำนวนมีความน่าสนใจและ
ชวนติดตาม จากข้อมูลชุดนี้ยังพบว่าสัตว์เหนือ
ธรรมชาติในเทพปกรณัมต่าง ๆ มักปรากฏเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้มักปรากฏว่า
สัตว์เหนือธรรมชาติมีบทบาทในการเป็นบท
ทดสอบและเป็นอุปสรรคในเรื ่อง เป็นผู ้ช่วย
เหลือ เป็นบริวาร เป็นส่วนหน่ึงของเทพเจ้า เป็น
สัตว์พาหนะ เป็นผลงานของพระผู้สร้าง และ
เป็นวีรบุรุษ ด้วยข้อมูลชุดนี้มีเนื้อหาที่มีลักษณะ
เป็นเทพปกรณัมทั ้งหมด ดังนั ้น สัตว์เหนือ
ธรรมชาติที่ปรากฏจึงมักมีความเกี่ยวเนื่องกับ
ประวัติเทพเจ้า ศาสดา หรือวีรบุรุษ  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

สัตว์เหนือธรรมชาติ ปรากฏอยู่ในนิทาน
และเทพปกรณัมวัฒนธรรมต่าง ๆ มาเป็นเวลา
ช้านาน แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดผูกพัน
ระหว่างคนและสัตว์ รวมทั้งบทบาทของสัตว์ที่มี
ต่อคนในสังคมทั้งที่เกี่ยวข้องในชีวิตจริงและใน
โลกแห่งจินตนาการ ดังที่ ส.พลายน้อย (2552) 
ได้กล่าวถึงความเก่าแก่ของสัตว์เหนือธรรมชาติ
ตามจินตนาการของชาติต่าง ๆ ดังนี ้อียิปต์มีรูป
เทพเป็นคนปนสัตว์ที่เก่าแก่ มีการเคารพนับถือ
สัตว์มาแต่โบราณ ต่อมาเมื่อติดต่อสัมพันธ์กับ
ชาวกรีกที่นับถือเทพเจ้าเป็นรูปมนุษย์ การถือ
คติความเช่ือต่าง ๆ ได้ปะปนกัน เทพเจ้าที่มาจุติ
บนโลกมีความแตกต่างไปจากมนุษย์และสัตว์
เดรัจฉาน จึงเกิดแนวความคิดทำเทวรูปตัวเป็น

คน หน้าเป็นสัตว์ต่าง ๆ ตามข้อสันนิษฐานของ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพในสาสน์
สมเด็จ ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2477 (ส.
พลายน้อย, 2552, น. 10-11) และกรีกเป็นชาติ
แรกที่นำความเจริญจากตะวันตกมาเผยแพร่ใน
เอเชีย นอกจากประเทศทางตะวันตกแล้ว 
ประเทศทางตะวันออก เช่น ประเทศจีน มีมังกร 
กิเลน ซึ่งเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นพันปี ส่วน
ประเทศอินเดีย ที่มีสัตว์ประหลาด เช่น ครุฑ 
พญานาค ซึ่งเป็นสัตว์ต้นเค้าของสัตว์หิมพานต์
ของไทย และสัตว์ประหลาดของอินเดียนั้น 
นักปราชญ์ทางโบราณคดีได้ลงมติว่าได้แบบมา
จากกรีก 

การศึกษาของ ธานี สังข์เอี้ยว (2555, น. 
5) ได้กล่าวถึงลักษณะร่วมและการส่งอิทธิพล
เกี่ยวกับสัตว์เหนือธรรมชาติหรือที่คนไทยเรียก
สัตว์หิมพานต์ ไว้ว่า สัตว์ประหลาดหน้าตา 
แปลก ๆ หลากหลายชนชาติอย่างที่เราเห็น ๆ  
กันอยู่ ไม่ว่าจะเป็น สฟิงซ์ ม้าเปกาซัส มังกร
อาจจะมีความคิดในเรื่องเทพนิยาย สวรรค์ เทพ
เจ้าที่เหมือนกันโดยบังเอิญ หรือได้รับอิทธิพล 
อารยธรรมจากชนชาติหนึ่งมายังอีกชนชาติหนึ่ง 
เช่น ศาสนาฮินดู หรือศาสนาพุทธ ประเทศไทย
ก็รับเอาอารยธรรมจากประเทศอินเดีย 

ในวัฒนธรรมอินเดีย Nanditha Krishna 
(2010) ได้กล่าวถึงเรื่องสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในอินเดีย
ว่า คนอินเดียตระหนักว่าสัตว์นั้นมีชีวิตและจิต
วิญญาณไม่น้อยไปกว่ามนุษยชาติ ทุกชีวิตได้
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พึ่งพาอาศัยกัน ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์คือความ
หลากหลายทางช ีวภาพ ท ี ่ ธำรงอย ู ่ และ
ขับเคลื่อนตาม “กรรม” ไม่ว่าจะเป็นมด เสือ 
หรือมนุษย์ ดังนั้นในเทพปกรณัมจึงมักมีความ
เกี ่ยวข้องกับส ัตว ์ชนิดต่าง  ๆ เพื ่อปกป้อง
คุ้มครองสัตว์เหล่านั้นและเพื่อทำให้สัตว์ได้รับ
การยกย่องเชิดชู 

จากกลุ ่มตัวอย่างเทพปกรณัมอเมริกัน
อินเดียนในงานวิจัยนี้ที่พบว่ามักให้ความสำคัญ
กับสัตว์และสัตว์ในเทพปกรณัมอเมริกันอินเดีย
นมักเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าหรือพระผู้สร้าง ดังที่
แคมพ์เบลล์ (2551, น. 165) ได้กล่าวว่า สัตว์
คือผู ้เหนือกว่าในหลาย ๆ ด้าน ชาวอเมริกัน
อินเดียนเผ่าพอว์นีย์ (Pawnee) คนหนึ่งกล่าว 
“ในตอนเริ ่มแรกของทุกสิ่ง ปัญญาและความ
รอบรู้อยู่กับสัตว์ เทพเจ้าทิราวา (Tirawa) ผู้อยู่
เบื้องบน จะไม่ตรัสกับมนุษย์โดยตรง พระองค์
ทรงส่งสัตว์บางชนิดมาบอกแก่มนุษยชาติว่า
พระองค์จะทรงแสดงตนผ่านทางสัตว์ป่า และ
บอกว่ามนุษย์ควรเรียนรู ้จากสัตว์ป่าเหล่านั้น 
และจากดวงดาว ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์” 

นอกจากนี ้  เสาวล ักษณ์ อน ันตศานต์  
(2558, น. 186) ได้ไว้ในนิทานปรัมปรากับคติ
ชน เรื ่อง สัตว์กับพระเจ้า ไว้อย่างชัดเจนว่า  
“ในวัฒนธรรมส่วนใหญ่ สัตว์มักจะเชื่อมโยงกับ
พลังเหนือธรรมชาติ เชื่อกันว่าพลังนี้ควบคุมทั้ง
โลกธรรมชาติและโชคชะตาของมนุษย์ ด้วยเหตุ
นี้ส ัตว์จ ึงมักได้ร ับการยกย่องนับถือว่าเป็น

ตัวแทนหรือมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า หรือ
กลายเป็นศูนย์แห่งการบูชาในฐานะเทพยดาก็
มี” 

สัตว์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏในไตรภูมิกถา
แสดงให้เห็นถึงผลของการกระทำตามหลักของ
พุทธศาสนาว่าทำกรรมอย่างไร ย่อมได้รับผล
อย่างนั้น โดยเฉพาะสัตว์เหนือธรรมชาติในแดน
นรกแสดงถึงบทบาทในการสอนให้มนุษย์เกรง
กลัวต่อการทำบาป เพราะไม่อยากไปเกิดใน
ทุคติภูมิที่มีความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้การจุติไปเกิด
เป็นสัตว์ในแต่ละภพภูมิล้วนเป็นการจุติตามผล
กรรมที่ได้กระทำมา ตราบใดที่ยังไม่หลุดพ้น
นิพพานก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ
ต่อไป ส่วนสัตว์เหนือธรรมชาติในป่าหิมพานต์
แฝงด้วยปรัชญาแนวคิดที่ลึกซึ้ง แม้ไม่ใช่อุดมคติ
สูงสุดทางพุทธศาสนา แต่ก็เป็นดินแดนแห่ง
ความสุขในลักษณะของ “โลกียสุข” และเป็น
จุดเชื ่อมระหว่างโลกมนุษย์และเขาพระสุเมรุ  
ศูนย์กลางของจักรวาล สัตว์เหนือธรรมชาติใน
ไตรภูมิกถานี ้ยังได้มีความแพร่หลายต่อเทพ
ปกรณัมเรื่องอื่น ๆ ของไทยอีกด้วย 

เทพปกรณ ัมท ุกว ัฒนธรรมไม ่ เพ ียงมี
บทบาทด้านความเพลิดเพลินบันเทิงใจเท่านั้น 
ยังมีบทบาทในฐานะเครื่องในการสอนคุณธรรม
จริยธรรม และทำให้มนุษย์ได้เข้าใจจิตใจตนเอง 
เข้าใจอดีต เข้าใจธรรมชาติแวดล้อม โดยใช้การ
ตีความอุปล ักษณ์ที ่ปรากฏในเทพปกรณัม 
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รวมถึงการตีความเชิงสัญลักษณ์ที ่แฝงไว้ด้วย
ความหมายและแนวคิดที่ลึกซึ้ง  

Adrian Snodgrass (เอเดรียน สนอดกราส
, 2537) ได้กล่าวถึงสัญลักษณ์ไว้ว่า “สัญลักษณ์
ทำหน้าที่เป็นสะพานทางปัญญาที่เชื่อมสิ่งที่เรา
มองเห็นกับสิ่งที่เรามองไม่เห็น เชื่อมตัวตนกับ
สิ่งที่ไร้รูปแบบ เชื่อมสิ่งที่เราอธิบายได้กับสิ ่งที่
เราอธิบายไม่ได้”  

ในวิถีชีวิตของเราจึงมักปรากฏข้อมูลที่ชวน
ให้ตีความพิจารณาอย่างลึกซึ้งอยู่เสมอ ในเทพ
ปกรณัมก็เช่นกัน จากการศึกษาเปรียบเทียบ
สัตว์เหนือธรรมชาติในไตรภูมิกถาและเทพ
ป ก ร ณ ั ม  2 5  ส ำ น ว น จ า ก ว ั ฒ น ธ ร ร ม 
ต่าง ๆ นี้ แสดงให้เห็นลักษณะร่วมที่ปรากฏ
คล้าย ๆ กัน เช่น ตัวละครที่เป็นนก ม้า งู สุนัข 
วัว เสือ สิงโต กวาง แมงมุม เป็นต้น แต่มีความ
แตกต่างในรายละเอียด เช่น ลักษณะพิเศษที่
แตกต ่างจากส ัตว ์ท ั ่ วไป  เช ่น การกำเนิด 
รูปลักษณ์ ความสามารถพิเศษ และสัตว์เหล่านี้
ยังมีบทบาทสำคัญในเรื ่องอย่างหลากหลาย 
กล่าวคือ มีบทบาทในการเป็นบททดสอบหรือ
เป็นอุปสรรคในเรื ่อง, มีบทบาทในการเป็น 
ผู ้ช่วยเหลือ, มีบทบาทในการเป็นบริวาร การ
ได ้ร ับมอบหมายให้ทำภารกิจเฉพาะเร ื ่อง,  
มีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า เช่น 
เป็นเศียรของพระผู้เป็นเจ้า, มีบทบาทในการ
เป็นสัตว์พาหนะ, มีบทบาทในการเป็นผลงาน
ของพระผู้สร้าง และมีบทบาทในการเป็นวีรบรุษุ 

โ ด ย ส ั ต ว ์ ต ่ า ง  ๆ  ใ น แ ต ่ ล ะ ส ำ น วน ก ็ มี
บุคลิกลักษณะที่หลากหลายทั้งฝ่ายดี และฝ่าย
ไม่ดี ความหลากหลายดังกล่าวนับเป็นเสน่ห์ที่
น่าสนใจของเทพปกรณัม 
 

ข้อเสนอแนะ 

ส ัตว ์ เหน ือธรรมชาต ิท ี ่ปรากฏในเทพ
ปกรณัมมีข้อมูลและสำนวนที่หลากหลายมาก 
ทั ้งข้อมูลของไทยและต่างประเทศ สามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมโดยเลือกสัตว์มา 1 ชนิด แล้ว
ศึกษาในแต่ละสำนวนอย่างหลากหลายแง่มุม 
น่าจะทำให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนเกี่ยวกับสัตว์
ชน ิดน ั ้น ๆ และสะท้อนให ้ เห ็นถ ึงแนวคิด 
ค่านิยมและคติความเชื่อของคนในสังคมนั้นได้
เป็นอย่างดี 

งานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อ 
แวดวงวรรณกรรมสำหรับผู ้ที ่สนใจเรื ่องเทพ
ปกรณัม เปิดมุมมองในการอ่านเทพปกรณัม ต่อ
ยอดความคิด ความเชื่อ และจินตนาการของคน
ในอดีต ในอนาคตอาจนำมาศึกษาต่อยอดในเชิง
จิตวิทยา และการตีความในเชิงสัญลักษณ์อุป
ลักษณ์ ทำให้เกิดการศึกษาท่ีน่าสนใจมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. แนวทางการดำเนินงาน เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

ร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานเพื่อ
ความสำเร็จในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีปรากฎการณ์วิทยา ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก จำนวน 20 คน 
พบว่า 1. การทำงานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีทรัพยากรในการบริหารที่เพียงพอพร้อมต่อการทำงาน 
โดยเฉพาะในด้านของ คน (Man) และวัสดุอุปกรณ์ (Material)  ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการทำงาน ผู้ร่วมงานต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้วยความเต็มใจหรือ
ความสมัครใจตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในการทำงานได้อย่างอิสระและเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และมีการสื่อสารอย่าง
ชัดเจนตรงไปตรงมาเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน นอกจากน้ีผู้นำชุมชนและผู้บริหารต้องมีการแสดงออก
ในด้านของภาวะผู้นำ ไม่ยึดติดกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายหรือข้อบังคับ 
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการ
ทำงานโดยการให้กำลังใจและให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำอย่างไม่ถือตัว และส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานทกุคน
ได้รับการฝึกอบรมและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และมีศักยภาพเหมาะสมตรง
ตามความรู้ความสามารถ 2. ปัญหา และอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน คือ การการพูดจาและการตกลง

249 

IRD
Textbox
Received   07/05/2021
Revised     03/06/2021
Accepted   16/06/2021



 

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

กันไม่มีความชัดเจน การมีส่วนร่วมในการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจหรือ
ความสมัครใจของแต่ละบุคคล การปิดบังข้อมูลที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการทำงาน และการไมใ่ห้
ความสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
 

คำสำคัญ : ผู้นำชุมชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 



 

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

Operating guidelines for success in cooperation between 

Community leader and Local Administrative Organization. Case 

study: Bangsakae Subdistrict Administrative Organization Bang 

Khonthi District Samut Songkhram Province 
Pisit Bunthanorm1, Parinya Roonpho2 

Master of Arts Program in Public and Private Management, Silpakorn University1,2 

E-mail: bunthanorm_p@su.ac.th1, parinya.r@ms.su.ac.th2 

 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study: 1.  Operating guidelines for success 
in cooperation between community leader and the local administrative organization;  
2.  Problems and obstacles in the operating guidelines for success in the cooperation 
between community leaders and the local administrative organization. This research was 
qualitative research conducted by means of phenomenology data collection with in-
depth interviews and participant observation. The main informants were the community 
leader and 20 people who were subdistrict administrative organization officers of the 
Bangsakae district. The results showed that: 1.  Cooperation for success should have 
management processes which match and correspond to adequate management 
resources for working, especially manpower and equipment, from the beginning to end 
of the operation process. Colleagues have to cooperate voluntarily by providing their 
skills, giving opportunities to their colleagues able to express their opinion or comment 
independently and equally. They should communicate straightforwardly about work 
details. In addition, community leaders and manager have to show leadership, do not 
stick to roles and authority, law, or rule, should be selfless, listen and respect opinions 
of colleagues, make a good work relationship, and encourage every colleague’s training 
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and development to the next level. 2.  Problems and obstacles in operating guidelines 
were lack of communication and clear agreements, individual unwillingness to cooperate 
in activities, concealment of information and mistakes at work, and failure to emphasize 
on building morale and encouragement to work. 
 
Keywords: Community leader, Local Administrative Organization, Subdistrict 
Administrative Organization 
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บทนำ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการปกครองใน
รูปแบบระบบประชาธิปไตย โดยเป็นรูปแบบ
การปกครองท ี ่ถ ือว ่าอำนาจส ูงส ุดในการ
ปกครองเป็นของประชาชน หรือกล่าวได้ว่าเป็น
ก า ร ป ก ค ร อ ง ขอ งป ร ะ ช า ชน  ซ ึ ่ ง ค ำ ว่ า
ประชาธ ิ ป ไตย  มาจากภาษาอ ั งกฤษว่ า 
Democracy ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 
คำ คือคำว่า Demos แปลว่า ประชาชน และ 
Kratein แปลว่า ปกครองเมื่อรวมความหมาย
ของคำทั ้ง 2 แล้วประชาธิปไตยจึงหมายถึง 
ระบบการปกครองซึ ่งประชาชนเป็นเจ้าของ
อำนาจ โดยมีวิวัฒนาการมาจากการปกครอง
แบบประชาธ ิปไตยในนครร ัฐเอเธนส ์ของ
ประเทศกรีกโบราณ ซึ ่งเป ็นประชาธิปไตย
โดยตรง คือ ประชาชนทั้งหมดของนครรัฐเป็น
ผู้ใช้อำนาจในการปกครองโดยตรง ต่อมาเมื่อ
การปกครองแบบนี ้ได้สลายไปจากเอเธนส์ก็
ได้มาเจริญเติบโตในอังกฤษ ซึ่งต่อมาประเทศ
อังกฤษก็ได้ชื ่อว่าเป็นแม่บทของการปกครอง
แบบประชาธิปไตยระบบการเมืองการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตยนั้น คือ การปกครองที่ให้
สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมากท่ีสุด นั้นหมายถึง
การปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน 
แต่ในทางปฏิบัติประชาชนจะใช้วิธีการปกครอง
โดยเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศแทนตน
ในสภา เพราะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ

อธิปไตย ดังนั ้นบุคคลหรือคณะบุคคลจะรับ
ตำแหน่งเป ็นผ ู ้ปกครองจะต้องได ้ร ับความ
เห็นชอบจากประชาชน นโยบายในการปกครอง
ประเทศจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ การที่จะเป็นประชาธิปไตย
ที่แท้จริงนั ้นต้องเป็นการปกครอง โดยอาณัติ
ของคนส่วนใหญ่ และเป็นประโยชน์ต ่อคน
ส่วนมาก ดังนั้นการปกครองแบบนี้จึงเป็นการ
ปกครองของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน (ประคอง มาโต และ ปิยะ ตามพระ
หัตถ์ , 2562) ประเทศไทยได ้ย ึดหล ักการ
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ บ ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา
มาน ับแต ่การปฏิว ัต ิการเปลี ่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 โดยระบบ
การปกครองนี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้การบริหาร
ราชการแผ่นด ินจำต้องมีคณะบุคคลขึ ้นมา
รับผิดชอบ มีบุคคลหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะ
ผู้บริหาร ที่พร้อมจะถูกควบคุม ตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลการใช้อำนาจทางการบริหารจากรัฐสภา 
ตามแนวคิดอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุด
ที่ใช้ในการปกครองประเทศเป็นของปวงชนที่
แต่ละฝ่ายต่างมีความเป็นอิสระในการใช้อำนาจ
ของตนเอง แต่ยังมีการควบคุมและถ่วงดุลซึ่งกัน
และก ัน โดยการบร ิหารราชการแผ ่นดิน 
หมายถึง การกำหนดนโยบายและทิศทางว่าจะ
จัดการปกครองประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครองการต่างประเทศ ไปใน
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แนวทางใดและใช้วิธีการใด จึงจะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ คุ ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ
ตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการ
จ ัดหาอ ัตรากำล ังเจ ้าหน ้าท ี ่  งบประมาณ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และออกกฎ ระเบียบต่าง ๆ 
มารองรับ ตลอดจนการบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายตามที่อำนาจนิติบัญญัติคือ รัฐสภาให้
ความเห็นชอบตราขึ้นใช้บังคับ (สุเทพ เอี่ยมคง, 
2559)  

ในปัจจุบันการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทย ตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติให้
การบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น โดยทั้ง 3 ส่วนน้ี ล้วนอยู่ในการ
ควบค ุมด ูแลของคณะร ัฐมนตร ี  ซ ึ ่ งหน ้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดินอันครอบคลุม
ไปถึงการกำหนดนโยบายเพื ่อให้ข้าราชการ
นำไปปฏิบัติ การอำนวยความสะดวกและการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามกฎหมาย 
นโยบาย และคำสั่งของคณะรัฐมนตรี ซึ ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชา โดยทั้ง 3 ส่วนนี้ประกอบด้วย  
1. การบริหารราชการส่วนกลาง ใช้หลักการ

รวมอำนาจ โดยให้อำนาจการบังคับบัญชา และ
การวินิจฉัยสั ่งการสูงสุดอยู ่ในส่วนกลาง คือ 
กร ุงเทพมหานครอ ันเป ็นเม ืองหลวงและ
ศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ  
2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการ
แบ่งอำนาจ โดยราชการส่วนกลางเป็นเจ้าของ
อำนาจ แล้วแบ่งอำนาจการบังคับบัญชาและ
การวินิจฉัยสั่งการให้แก่ภูมิภาคนำไปปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยการการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค มี 2 ระดับ คือ 
จังหวัดและอำเภอ 3. การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นใช้หลักการกระจายอำนาจ ที่ส่วนกลาง
ได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่น
ไปดำเน ินการปกครองตนเองอย ่างอ ิสระ 
มีอิสระในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือการ
สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นออกข้อบังคับหรือ
ระเบียบต่าง ๆ มาบังคับในเขตการปกครองของ
ตนได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ ่นในปัจจุบันมี 4 รูปแบบ 
ประกอบไปด้วย (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) เทศบาล (3) องค์การบริหารส่วนตำบล และ 
(4) ราชการบร ิหารส ่วนท้องถ ิ ่นอ ื ่นตามที่
กฎหมายกำหนดประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา (สุเทพ เอี่ยมคง, 2559)  

การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการปกครอง
ท้องถิ ่นของไทยเป็นรูปแบบการปกครองที่
จำเป็นและมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชุมชนที ่ม ีการปกครองระบบประชาธิปไตย 
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รัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการปกครอง
ของรัฐนั้นย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายใน
การบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข
ความสะดวกสบายในการดำรงชีว ิต (Well 
Being) อีกทั ้งความมั ่นคงแห่งชาติทั ้งในทาง
การเม ือง เศรษฐกิจ และสังคม (National 
Security) ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและ
จัดทำบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชน
ของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ความล่าช้าในการดำเนินงาน การลดภาระของ
รัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนรว่ม
ในการปกครองตนเองเพื ่อการสนองตอบต่อ
ความต้องการของชุมชนนั้นจะทำให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ่งประสงค์
ของชุมชนนั้น ๆ และทำให้ประชาชนมีความ
ตื่นตัว และมีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง
ตนเองมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะการรับรู ้ข่าวสาร
และการมีส ่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ประกอบกับการพัฒนาของประเทศได้
ทำให ้ท ้องถ ิ ่นม ีความเจร ิญข ึ ้นเป ็นลำดับ  
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงรูปแบบการ
ปกครองท้องถิ ่นไทยที ่ม ีอย ู ่ ในปัจจ ุบ ันให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐก ิจ ส ังคม และ
การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้
อย ่างเต ็มที ่  และมีประส ิทธ ิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ ่นและเสร ิมสร ้างการมีส ่วนร ่วมของ

ประชาชนในการปกครองตนเองให้มากที่สุด  
อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการกระจายอำนาจ
การปกครอง แต่ทั ้งนี ้การที ่จะเปลี ่ยนแปลง
รูปแบบโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบใดก็ตาม จำเป็นจะต้อง
พ ิจารณาถ ึ งความเหมาะสมท ั ้ งทางด ้ าน
เศรษฐก ิจ ส ังคม การเม ือง ตลอดจนขีด
ความสามารถทางด ้านการบร ิหารบ ุคคล 
การเง ิน และการคลังของท้องถิ ่นเหล่านั้น
ประกอบกันด้วย ซึ ่งในปัจจุบันการปกครอง
ระดับท้องถิ่นของไทย อันได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
ร ว ม ท ั ้ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ู ป แ บ บ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยานั้น แม้จะมี
อิสระพอสมควรในการดำเนินการ และมีการ
เลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามี
ส ่วนร ่วมในการปกครอง ม ีล ักษณะในการ
กระจายอำนาจการปกครองแต่ก็ยังไม่เป็นอิสระ
หรือการปกครองตนเองอย่างแท้จริง รัฐบาลใน
ส่วนกลางยังมีส่วนเข้าไปควบคุมหรือร่วมในการ
ดำเนินการอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามการปกครอง
ระดับท้องถิ่นนี้มีส่วนช่วยในการฝึกประชาชนให้
ร ู ้ จ ั ก ก ารปกครองตน เอ งตามหล ั กการ
ประชาธิปไตย (สิวาพร สุขเอียด, 2559) 

การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นนับเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารราชการแผ่นดินครั้งสำคัญของประเทศ 
และจ ัดว ่าเป ็นเร ื ่องที ่ม ีความเก ี ่ยวโยงกับ 
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การเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินในส่วนอ่ืน อันได้แก่ การบริหาร
ราชการส่วนกลางและการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคทั้งนี ้เนื ่องจากการกระจายอำนาจใน
ด้านภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมทำให้ระบบการ
บริหารราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคลด
บทบาทและหน้าที่ลง รวมถึงลดงบประมาณ
และบุคลากรลงอย่างมากด้วย การเปลี่ยนแปลง
นี ้จ ึงกระทบต่อผลประโยชน์และวัฒนธรรม
องค์การของหน่วยงานส่วนกลางและส ่วน
ภูมิภาค ซึ่งอาจมองว่าเป็นการสูญเสียอำนาจไป 
จึงอาจก่อให้เกิดความไม่เห็นด้วยหรือกลายเป็น
ความขัดแย้งได้ นอกจากนั ้นการไม่ให้ความ
ร่วมมือของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิาค
ในด้านต่าง ๆ อาจนำมาซึ่งความล่าช้าและความ
ไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะเดียวกันความไม่
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองไม่ว่า
จะในแง่ของผู ้บริหารท้องถิ ่น บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและวัฒนธรรม
ชุมชนที่เป็นสภาพแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นเองก็อาจเป็นปัญหาที่ทำให้เกิด
ความไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วิชชุกร นาคธน , 
2550) 

เม ื ่อม ีกระแสการเร ียกร้องให้กระจาย
อำนาจการปกครองเกิดขึ้น จนในท่ีสุดก็ได้มีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัต ิสภาตำบลและ
องค ์การบร ิหารส ่ วนตำบล พ .ศ .  2537  
ในขณะเดียวกันการประกาศใช้ร ัฐธรรมนูญ 
ฉบับปีพุทธศักราช 2540 การออกกฎหมาย
กำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจ
ให ้ แก ่ องค ์ กรปกครองส ่ วนท ้องถ ิ ่ นการ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
ตำบล รวมถึงการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 
2545 ผลของกฎหมายเหล่านี ้ ทำให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมากขึ้น และ
ยังมีผลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกัน 
แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในตำบลหรือ
หมู่บ้านแต่กฎหมายก็ไม่ได้แก้ไขหรือปรับลด
บทบาทอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านลง
แต่อย่างใดยังคงไว้โดยมิได้ยกเลิกอำนาจตาม
กฎหมายของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะอย่าง
ย ิ ่ งบทบาทภารก ิจตามกฎหมายล ักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และกฎหมายอื่น ๆ 
รวมถ ึ งงานตามนโยบายของร ัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยเป็นงานระดับภูมิภาคที่
จะต้องอาศัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ปฏิบัติ ไม่
ว่าจะเป็นงานด้านการปกครองและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยการอำนวยความยุติธรรม 
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐใน
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พื้นที่งานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
งานโครงการอ ันเน ื ่องมาจากพระราชดำริ
เศรษฐก ิจแบบพอเพ ียงเฉล ิมพระเก ียรติ  
โครงการต่อต้านยาเสพติดโครงการจดทะเบียน
คนจน เป็นต้น  (ฉลวย พ่วงพลับ, 2548) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ท ี ่ จ ะศ ึ กษาถ ึ งแนวทางการดำ เน ิ น ง าน  
เพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกันระหว่าง
ผ ู ้นำชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลบาง
สะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
เนื่องจากในปัจจุบันการทำงานร่วมกันระหว่าง
ผู ้นำชุมชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลบาง
สะแก ในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ยังไม่มี
ความชัดเจนในเรื่องของกระบวนการดำเนินงาน
ที่นำมาสู่ความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน และ
ในปัจจุบันการกระจายอำนาจการปกครอง
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลกระทบ
โดยตรงต ่อฐานะและบทบาทของกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เพราะการจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ตำบลตามพระราชบัญญัต ิสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีผลทำ
ให้บทบาทและฐานะของกำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน
เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน 
เป็นทั ้งต ัวแทนของรัฐและของประชาชนมี
บทบาททั้งในราชการส่วนภูมิภาคและราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติลักษณะการ
ปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2547 ซึ่งบทบาทและ

อำนาจหน้าที่บางประการมีลักษณะคล้ายคลึง
กับอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  
โดยผู ้ว ิจ ัยจะทำการศึกษาถ ึงแนวทางการ
ดำเนินงานท่ีทำให้ผู้นำชุมชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถทำงานร่วมกันและปฏิบัติ
หน ้าท ี ่ร ่วมก ันตามระเบียบ กฎหมายหรือ
ข้อบังคับที่มีอยู่ให้เกิดผลสำเร็จ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลบาง
สะแก และตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผู้วิจัยจะนำเอาข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาไปเสนอแนะ และปรับใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้นำ
ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื ่อศ ึกษาแนวทางการดำเน ินงาน  
เพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกันระหว่าง
ผู้นำชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการ
ดำเนินงานเพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน
ระหว่างผู ้นำชุมชนกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยการศึกษาโดยใช้แนวทางการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธี
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ปรากฎการณ์วิทยา ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ
การส ั ง เกตแบบม ีส ่ วนร ่ วม  ( Participant 
Observation) ผ ู ้ ให ้ข ้อมูลหลัก ได ้แก่ ผ ู ้นำ
ชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสะแก จำนวน 20 คน มีการค้นคว้าและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ให้ได้มากท่ีสุด 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ตัวผู้วิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุด
ในการวิจัย โดยผู ้ว ิจัยได้เตรียมความพร้อม
ทางด้าน ร่างกายความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ 
และความพร้อมของแนวคำถามที ่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ก่อนการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

2. เครื ่องมือบันทึกเสียง เพื ่อเป็นการ
อำนวยความสะดวกให้กับผู้วิจัย และก่อนการ
ดำเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ทำการขออนุญาต
ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ก่อนท่ีจะมีการบันทึกเสียง 

3. กล้องถ่ายภาพ เพื่อช่วยให้การนำเสนอ
ข้อมูลของผู้วิจัยมีความน่าเชื ่อถือมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการขออนุญาตผู้ที่ให้สัมภาษณ์
ก่อนท่ีจะมีการบันทึกภาพ 

4. สมุดจดบันทึก และปากกา 
5. แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

 
 

การรวบรวมข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดย
การศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด หลักการจาก
หนังสือ ตำรา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
การสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้
จากการศึกษา และค้นคว้ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างแนวคำถาม 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เป็น
ข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการ
สนทนา และการใช้คำถาม (Interview Guide) 
ซึ ่งเป็นลักษณะของการเปิดกว้างไม่จำกัดข้อ
คำถาม (Open Ended Question Interview) 
เพ ื ่ อ ให้ครอบคล ุมประเด ็นท ี ่ทำการว ิจัย 
ประกอบกับการสังเกตและบันทึกภาพ รวมทั้ง
การใช้เครื่องบันทึกเสียง 
 3. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) โดยเป็นการสร้างแนวคำถามอย่าง
กว้าง ๆ ซึ่งในการสัมภาษณ์จะเป็นการใช้การ
ซักถาม และการพูดคุยสนทนาแบบเป็นกันเอง 
 4. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ การเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การทำงานที่ และการจดบันทึกข้อมูล รวมถึง
การบันทึกภาพเหตุการณ์  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษา จากการจำแนกประเด็นการวิเคราะห์
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ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ตั้งไว้ 
โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี 
หล ักการจากหนังส ือ ตำรา เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อมูลที่ได้จาก
กา รส ั มภ าษณ ์ แบบ เ จ าะล ึ ก  ( In-depth 
Interview) และการส ังเกตแบบมีส ่วนร ่วม 
( Participant Observation)  เ พ ื ่ อ ห าคว าม
เชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยผู้วิจัย
ได ้นำข ้อม ูลท ี ่ ได ้มาทำการว ิ เคราะห ์และ
สังเคราะห์เพื่อหาข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่เดียวกัน
หรือเป็นประเภทเดียวกัน หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ทำ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้ว 
ผู้วิจัยได้ทำการสรุปข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้ไป
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง 

 
ผลการวิจัย 

1. แนวทางการดำเนินงาน เพื่อความสำเร็จ
ในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชนกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก อำเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.1 การบริหารจดัการ 
 จากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการ
ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง
กันและครอบคลุมรายละเอียดในทุก ๆ ด้าน 
โดยการที่จะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องกันนั้น
จะต้องครอบคลุมรายละเอียดในเรื ่องต่าง ๆ 

ตั ้งแต่การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร 
( Organizing)  ก า ร จ ั ด ค น เ ข ้ า ท ำ ง า น 
(Staffing)การอำนวยการ (Directing) และการ
ควบค ุม (Controlling)  เพ ื ่อให ้การทำงาน
เป ็ น ไ ปอย ่ า งม ี ประส ิ ท ธ ิ ภ าพ  และ เกิ ด
ความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 1.2 ทรัพยากรในการบริหาร 
 จากการศึกษาพบว่า ทรัพยากรในการ
บริหารต้องมีความพร้อมในทุกด้าน ตั้งแต่ คน 
(Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) 
และความรู้ในการบริหาร (Management) โดย
สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญที่สุด คือ คน (Man) 
และวัสดุอุปกรณ์ (Material) ที่จะต้องมีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการทำงาน เพราะ คน 
(Man) และวัสดุอุปกรณ์ (Material) เป็นสิ่ง
สำคัญที่สุดในการอำนวยความสะดวกและการ
ขับเคลื่อนการทำงานหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้ไปสู่ความสำเร็จ 
 1.3 การมีส่วนร่วม 
 จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ทำงานสามารถเกิดได ้จากการได ้ร ับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยการเปิดโอกาสให้บุคคล
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานหรือการทำ
ก ิจกรรมต ่าง  ๆ ตามท ักษะ ความร ู ้  และ
ความสามารถ เพื่อให้การทำงานหรือการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และช่วย
ให้เกิดการรับรู้สิ่งใหม่ ๆ เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
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ระหว่างบุคคลและลดปัญหาความขัดแย้งในการ
ทำงานร่วมกัน 
 1.4 รูปแบบและลักษณะของการมีส่วน
ร่วม 
 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบและลักษณะ
ของการมีส่วนร่วม สามารถเกิดได้ในรูปแบบ
และลักษณะของการรับรู้ข่าวสาร การประชุม 
การรับฟังความคิดเห็น การลงประชามติ การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ โดยเป็นการมีส่วนร่วมตั ้งแต่
เ ร ิ ่ มต ้นกระบวนการทำงานจนเสร ็จสิ้ น
กระบวนการทำงาน และเป็นหน้าที่ที ่ทุกฝ่าย
ต้องร่วมกันทำไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของบุคคลใด
บุคคลหนึ ่ง ซึ ่งร ูปแบบและลักษณะเหล่านี้
สามารถทำให้บุคคลเข้ามามีส ่วนร่วมและมี
บทบาท ในการทำงานหรือการทำกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่ทำร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.5 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมสี่วนร่วม 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการทำงานสามารถเกิดได้จาก 3 
ปัจจัย ดังน้ี 
 1) ความเต็มใจ การมีส่วนร่วมนั้นจะต้อง
เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจหรือความสมัครใจของ
แต่ละบุคคล ซึ่งจะต้องไม่เกิดจากการบีบบังคับ
หรือถูกบังคับให้เข้าร่วม เพราะการมีส่วนร่วม
ด้วยความเต็มใจหรือความสมัครใจนั้นสามารถ
ทำให้บุคคลเกิดความทุ่มเท ความตั้งใจ และ
ความรับผิดชอบในงานท่ีทำ 

 2) ความเสมอภาคและเท่าเทียม การมีส่วน
ร ่วมในการทำงานต้องเปิดโอกาสให้บุคคล
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใน
การทำงานได้อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน และ
บุคคลจะต้องได้รับการยอมรับ ความเชื ่อใจ 
ความไว้วางใจ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
จากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน โดยที่บุคคลจะต้องไม่ถูกเลือก
ปฏิบ ัต ิในความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ 
การศึกษา และสภาพสังคม 
 3) การสื่อสาร การทำงานร่วมกันจำเป็น 
ที่จะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา 
โดยเฉพาะการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล 
เพราะการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมานั้น
จะทำให้บุคคลรับทราบถึงรายละเอียดของงาน 
ช่วยให้งานที่ทำเกิดความสำเร็จ เกิดการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ เกิดความร่วมมือในการทำงาน 
และช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที ่อาจเกิดขึ้น
จากความเข้าใจที ่ไม ่ตรงกันระหว่างบุคคล 
ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นแรง
กระตุ้นให้บุคคลตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในการ
ทำงานหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
 1.6 การรับฟังความคิดเห็นหรือความคิด
ใหม ่ๆ 

จากการศึกษาพบว ่า การร ับฟังความ
คิดเห็นหรือความคิดใหม่ ๆ มีความสำคัญเป็น
อย่างมากเพราะการรับฟังความคิดเห็นเป็น
หัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกัน สามารถทำ
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ให้เกิดการเรียนรู ้และการแลกเปลี ่ยนที ่เป็น
ประโยชน์ในการทำงานซึ่งในการรับฟังความ
คิดเห็นหรือความคิดใหม่ ๆ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องรับฟังและเคารพใน
ความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อให้การทำงานเปน็ไป
ในทิศทางเดียวกัน และเกิดความสำเร็จในการ
ทำงานร่วมกัน 
 1.7 การสร้างแรงจูงใจการทำงาน  
 จากการศึกษาพบว่า การสร้างแรงจูงใจใน
การทำงาน ผู้นำชุมชนและผู้บริหารต้องมีการ
สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้ร่วมงานด้วย
การสร ้างความส ัมพ ันธ ์ท ี ่ด ี ในการทำงาน 
การกล่าวถึงประโยชน์ของงานที่ผู ้ร่วมงานจะ
ได ้ร ับเม ื ่องานหร ือก ิจกรรมท ี ่ทำน ั ้นเกิด
ความสำเร ็จ  การให ้กำล ั ง ใจและการให้
คำปรึกษาหรือคำแนะนำอย่างไม่ถือตัว การ
สร ้ างความส ุขในการทำงานด ้วยการ ให้
ผ ู ้ร ่วมงานได้ทำงานที ่ตรงกับทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และความถน ัดของตนเอง 
นอกจากน้ีการสร้างแรงจูงใจก็ยังเป็นหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่จะเป็นผู้สร้างแรงจูงใจใน
การทำงานให้แก่กันและกัน ด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือ การให้ความร่วมมือ การให้ความเช่ือ
ใจ และการให้เกียรติซ ึ ่งกันและกัน เพื ่อให้
สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งหรือตามที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ 
 1.8 การพัฒนาความรู้และความสามารถ 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติงานทุกคนจำเป็นท่ีจะต้องได้รับการ
ฝ ึกอบรมและการพ ัฒนาท ักษะ ความรู้  
ความสามารถ และการถ่ายทอดประสบการณ์
ระหว่างกันให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้นอยู่สม่ำเสมอ โดยส่งเสริมให้ได้รับ
การฝึกอบรมและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่
เหมาะสมและตรงกับความรู้ความสามารถของ
แต ่ละบ ุคคล เพ ื ่ อ ให ้ เก ิดประโยชน ์และ
ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนมีองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่ดียิ่งข้ึน 
 1.9 ความเข้าใจในบทบาทและอำนาหน้าท่ี 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาง
สะแกต้องมีความเข้าใจในบทบาทและอำนาจ
หน ้ าท ี ่ ของตนเอง  ม ี การพ ัฒนาความรู้
ความสามารถอย ู ่ตลอดเวลาและม ีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่รับรู้ว่าหน้าที่ของตนเองคือ
อะไร สามารถใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์กับงาน
ที่ทำ ซึ่งในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
บางครั้งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องยึดติดกับบทบาท
และอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายหรือ
ข้อบังคับที่มีอยู่เสมอ แต่เพียงแค่ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายด ้วยความเต ็มใจและคำน ึ งถึ ง
ประโยชน ์ส ่วนร ่วม เพ ื ่อให ้งานท ี ่ทำเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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2. ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพ่ือ
ความสำเร็จในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำ
ชุมชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก 
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหา และอุปสรรค
ในการทำงานร่วมกันระหว่างผู ้นำชุมชนกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก คือ การ
การพูดจาและการตกลงกันไม่มีความชัดเจน 
การมีส่วนร่วมในการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจหรือความสมัครใจ
ของแต่ละบุคคล การปิดบังข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก
ความผิดพลาดในการทำงาน และการไม่ให้
ความสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ทำงาน ซึ่งปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ถือว่าเป็น
จุดอ่อนในการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดความ
ติดขัดไม่ราบรื่น และเสร็จไม่ทันตามระยะเวลา
ที่วางแผนไว้แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่ดี
ที่ทำให้สามารถทราบถึงปัญหาและข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับใช้และป้องกันไม่ให้เกิด
ขึ้นกับการทำงานในครั้งถัดไป 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาแนวทางการดำเนินงาน 
เพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกันระหว่าง
ผู ้นำชุมชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลบาง
สะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว ่า การทำงานร ่วมก ันเพ ื ่อก ่อให ้ เกิด
ความสำเร็จต้องมีกระบวนการบริหารจัดการทีม่ี

ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
มีทรัพยากรในการบริหารที่เพียงพอพร้อมต่อ
การทำงาน โดยเฉพาะในด้านของ คน (Man) 
และวัสดุอุปกรณ์ (Material) ได้รับความร่วมมือ
จากท ุ กฝ ่ า ยต ั ้ ง แต ่ เ ร ิ ่ ม ต ้ นจน เสร ็ จ สิ้ น
กระบวนการทำงานในรูปแบบและลักษณะของ
การรับรู้ข่าวสาร การประชุม การรับฟังความ
คิดเห็น การลงประชามติ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้ร่วมงานต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้วยความเต็มใจ
หร ื อความสม ั ค ร ใจตามท ั กษะ  ความรู้
ความสามารถ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานสามารถ
แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการ
ทำงานได้อย่างอิสระและเท่าเทียมกันโดยไม่ถูก
เล ือกปฏ ิบ ัต ิ  ม ีการส ื ่ อสารอย ่ างช ัดเจน
ตรงไปตรงมาเกี ่ยวกับรายละเอียดของงาน 
เพื่อให้การทำงานหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ นอกจากนี ้ผู ้นำชุมชนและ
ผู้บริหารต้องมีการแสดงออกในด้านของภาวะ
ผู้นำ ไม่ยึดติดกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ตาม
ระเบียบ กฎหมายหรือข้อบังคับที ่มีอยู ่มาก
เกินไป คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้งานที่
ทำเกิดประโยชน์สูงสุด มีการรับฟังและเคารพ
ในความคิดเห็นของผู้ร่วมงานสร้างความสัมพนัธ์
ที ่ด ีในการทำงานโดยการให้กำลังใจและให้
คำปรึกษาหรือคำแนะนำอย่างไม่ถือตัว เพื่อให้
เกิดความสุขและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 
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ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้รับการฝึกอบรม
และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ก้าวไปสู่ระดับที่
สูงขึ้น และมีศักยภาพเหมาะสมตรงตามความรู้
ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนมีองค์
ความร ู ้ต ่าง ๆ ที ่ด ีย ิ ่งข ึ ้น ซ ึ ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นันทิชา อ่อนละมัย และจรรยพร 
ต ันเจร ิญ (2561)  ได ้กล ่าวว ่า  ป ัจจ ัยแห่ง
ความสำเร็จต้องประกอบด้วยการมีโครงสร้าง
องค์การที่ชัดเจน มีการนำกลยุทธ์พื ้นฐานมา
ปรับใช้ ระบบการดำเนินงานไม่ซับซ้อนการแบ่ง
ฝ่ายงานที่ชัดเจนและเหมาะสม การเสริมสร้าง
ทักษะการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และการ
ประสานงานร่วมมือกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นภสร ตรีรัตน์พิจารณ์ (2561) ได้
กล่าวว่า ความสำเร็จของการดำเนินงานนั้น
ขึ้นอยู่กับการกำหนดนโยบายและลักษณะของ
ผู้นำ ได้แก่ ความสามารถในการสร้างเครือข่าย 
บุคลิกภาพของผู้นำที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง การเปิดโอกาสให้
ม ีส ่วนร ่วมในการแสดงความค ิดเห ็นร ่วม
ดำเนินงาน และร่วมติดตามประเมินผลการ
ดำเน ินงานซึ ่ งส ิ ่ งเหล ่าน ี ้จะทำให้ เ ก ิดการ
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสำเร็จ 
 2. ผลการศึกษา ปัญหา และอุปสรรคใน
การดำเนินงาน เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

ร่วมกันระหว่างผู ้นำชุมชนกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า ปัญหา และอุปสรรคใน
การทำงานร่วมกัน คือ การการพูดจาและการ
ตกลงกันไม่มีความชัดเจน การมีส่วนร่วมในการ
ทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ได้เกิดขึ ้นด้วย
ความเต็มใจหรือความสมัครใจของแต่ละบุคคล 
การปิดบังข้อมูลที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดใน
การทำงาน และการไม่ให้ความสำคัญในการ
สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ซึ่งปัญหา
และอุปสรรคเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขจาก
ผู้ร่วมงานทุกคน รวมถึงผู้นำชุมชนและผู้บริหาร 
โดยการนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปเป็น
บทเรียนและประสบการณ์ สามารถปรับใช้กับ
การทำงานในครั ้งถัดไป เพื ่อให้การทำงาน
เป ็นไปอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพและประสบ
ความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กร
วิภา งามวุฒิวงศ์ (2559) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้ง 6 
ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน
ด้านบทบาทของสมาชิกในทีมงาน ด้านการ
ติดต่อสื ่อสารด้านกระบวนการทำงาน ด้าน
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และด้าน
ภาวะผู้นำทีม และสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติ
มา อุดมศร (2555) ได ้กล่าวว่า ป ัจจ ัยที ่มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปกครองท้องถิ่น ได้แก่ อายุ อาชีพ สภาพ
ครอบครัว การรับรู้ข่าวสาร และระยะเวลาใน
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การอาศัยในพื้นที่ โดยการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนควรคำนึงถึงการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและการให้
ข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การทำงานร่วมกันจำเป็นที่จะต้องมีแนว
ทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ร่วมงาน
ทุกคนสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ทำงาน ทำให้การทำงานมีความสอดคล้องและ
เป ็นไปในท ิศทางเด ียวก ัน ตามระเบ ียบ 
กฎหมายหรือข้อบังคับท่ีมีอยู ่

2. การทำงานร่วมกันต้องมีการสื่อสารที่
ชัดเจนตรงไปตรงมา และผู้ร่วมงานทุกคนต้อง
ปรับทัศนคติของตนเองและเปิดใจรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นให้มากขึ้น เพื่อให้การทำงาน
ร่วมกันเกิดความสมดุลและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันซึ่งทำให้สามารถลดปัญหาความขัดแย้ง 
และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีต่อกันในการ
ทำงาน รวมถ ึ งช ่ วย ให ้ งานท ี ่ ทำประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

3. การทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้องเปิด
โอกาสให้ผู ้ร ่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทำงานด้วยความเต็มใจหรือความสมัครใจ ตาม
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ที่ตนเองมีอยู่ โดยไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เข้า

ร่วม เนื่องจากการมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ
หร ือความสม ัครใจน ั ้นจะทำให ้บ ุคคลเกิด
ความรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานหรือ
การทำกิจกรรมนั ้น ๆ ซึ ่งส่งผลให้บุคคลเกิด
ความทุ่มเท ความตั้งใจความรับผิดชอบในงานที่
ทำ และงานท่ีทำน้ันมีประสิทธิภาพ 

4.ในการทำงานร่วมกันผู ้นำชุมชนและ
ผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องมีภาวะผู้นำ ด้วยการให้
ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจใน
การทำงานโดยต้องไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง เนื ่องจากขวัญและกำลังใจในการ
ทำงานเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีสำคัญต่อการกระทำ
และพฤติกรรมของบุคคลเมื่อผู้ร่วมงานมีขวัญ
และกำลังใจที ่ดีในการทำงาน ก็จะส่งผลให้
ผ ู ้ ร ่วมงานม ีความพยายาม ม ีความอดทน  
มีความสุขในการทำงาน และคิดหาวิธ ีการ
นำเอาความรู้ความสามารถของตนมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่องานให้ได้มากท่ีสุด 
 1.5 ผู้บริหารต้องมีความจริงใจและพร้อมที่
จะแก ้ ไขป ัญหาต ่ า ง  ๆ  ท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ นอย ่ า ง
ตรงไปตรงมา ด้วยการตรวจสอบและเปิดโอกาส
ให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบถึงข้อผิดพลาดต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นจากการทำงานรวมถึงผู้ร่วมงานทุกคน
ต้องยอมรับและให้อภัยในสิ่งที่เพื่อนร่วมงานทำ
ผิดพลาด พร้อมทั้งช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพ ื ่ อ ให ้ กา รทำงาน เป ็ น ไปอย ่ า งราบรื่ น  
มีประสิทธิภาพและเกิดความสำเร็จ 
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ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.หากมีการวิจัยในครั้งต่อไป ควรศึกษาถึง
รูปแบบและลักษณะของการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและวิธีการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การนำไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ เนื่องจาก
การมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การ
ทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว ้
 2.2 หากมีการวิจัยในครั้งต่อไป ควรศึกษา
ถึงกระบวนการสร้างจิตสำนึกหรือกระบวนการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู ้ร่วมงานหรือผู ้ใต้บังคับบัญชามี
จิตสำนึกท่ีดี เกิดความทุ่มเท เกิดความตั้งใจและ
ปฏิบ ัต ิงานร ่วมกันได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ 
เนื ่องจากการสร ้างจ ิตสำนึกและการสร ้าง
ความส ัมพ ันธ ์ท ี ่ด ี ในการทำงานเป ็นส ิ ่ งที่  
มีความจำเป็นในการทำงานร่วมกัน 
 2.3 หากมีการวิจัยในครั้งต่อไป ควรศึกษา
ถึงการพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้
เกิดกระบวนการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่ม
มากขึ้นและมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ ตลอดจนมีองค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเป็นการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเป็น
การเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

 2.4 หากมีการวิจัยครั ้งต่อไปในเรื ่องเดิม 
ควรศึกษาในรูปแบบขององค์กรภาคเอกชนหรือ
ศึกษาในระดับองค์กรกับองค์กรด้วยกัน เพื่อให้
เก ิดแนวทางในการดำเน ินงานท ี ่ม ีความ
หลากหลาย สามารถนำไปปรับใช้ให้ตรงตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรนั ้น ๆ 
เนื ่องจากในแต่ละองค์กรจะมีโครงสร้างและ
กระบวนการทำงานท่ีแตกต่างกันออกไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสถาปัตยกรรมกับปัจจัย
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อปัจจัยสถาปัตยกรรมกับ
คุณภาพชีวิต เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จำนวน 377 คน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติ  t - test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และสถิติ 
Pearson Correlation Coefficient พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม กับคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงานแตกต่างกัน
มีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งรายด้านและภาพรวม ส่วนความคิดเห็นต่อปัจจัยสถาปัตยกรรม
ทั้งรายด้านและภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตทั้งรายด้านและภาพรวม  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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Architecture and encourage the quality of life of personnel 
in Kasetsart University, Bangkhen Campus 

Sorrathron Somboonsuk1, Oranan Gluntapura2, Srirath Gohwong3 

Faculty of Social Sciences Kasetsart University1,2,3 
E-mail: yai64vx@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 This study examines the opinions about architecture factors and how they 

improve the quality of life of personnel in the Kasetsart University, Bangkhen 

Campus, compares the quality of life of personnel, and analyzes the correlation 

between opinion toward architecture factors and quality of life of personnel. This 

quantitative methodology was used, with questionnaires as the tool to collect data 

from 377 personnel in Kasetsart University. A computer program was used for data 

processing and statistical data analysis. The statistics used in this study included 

frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t -test, One-Way 

ANOVA, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The results revealed 

that the overall opinion about architecture improving the quality of life of personnel 

as at a high level. There were no statistically significant differences of quality of life 

overall and in each aspect of personnel in the Kasetsart University, Bangkhen Campus 

classified by gender, age, educational level, working period, position. The opinion 

toward architecture factors life overall and in each aspect had a positive correlation 

with quality of life overall and in each aspect at the statistical significance of 0.05.  

 

Keywords: Architecture, Quality of Life, personnel, Kasetsart University 
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บทนำ 
คุณภาพชีวิตเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของ

การพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่หรือสะท้อน
ผลการพัฒนาผ่านโครงการหนึ่งโครงการใด 
บางส่วนศึกษาคุณภาพชีวิตในฐานะที ่เป็น
เป ้ าหมายของการดำเน ินโครงการ หร ือ
กิจกรรมพัฒนา (ดุษฎี อายุวัฒน์ , 2548) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงมีความสำคัญ
เป็นอย่างมาก เป็นการกระตุ ้นให้บุคคล 
สังคมเกิดความกระตือรือร้นคิดที่จะปรับปรุง
ตนเอง และสิ่ งแวดล้อมให้ดีขึ้นอยู่ เสมอ  
ดังจะเห็นได้ว ่าหากคนมีคุณภาพชีว ิตที ่ดี 
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณภาพที่ดี 
ย่อมนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ
รุดหน้าก้าวไกลขึ้น (สำราญ จูช่วย , 2554) 
สภาพแวดล้อมนับได้ ว่ า เป็นส่ วนหนึ ่ งที ่
ส ่งเสริมปัจจัยที ่สร้างคุณภาพชีว ิตที ่ด ีใน
ทางอ้อม เช่น สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการ 
ออกกำลังกาย หรือ สิ่งแวดล้อมที่ปราศจาก
มลพิษโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ในการ
สร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของประเทศ 
อ า ท ิ เ ช ่ น  ม ห า ว ิ ท ย าล ั ย จ ำ เ ป ็ นต ้ อ งม ี
สิ ่งแวดล้อมที่ดีเพื ่อพัฒนาศักยภาพรวมถึง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร 
ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับ
สถานศึกษา เพราะคุณภาพชีวิตคือชีวิตของ
บุคคลที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้

อย่างเหมาะสม เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์
ทั้ งร่ างกายและจิตใจ  สามารถดำรงชีวิต 
ที ่ ชอบธรรมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
สามารถแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแสวงหา
สิ่งที่ตนปรารถนาให้ได้มาอย่างถูกต้องภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่ (ศิริ ฮามสุโพธิ์, 2543) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน นับเป็นหนึ่งสถานศึกษาชั้นนำของ
ประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องประยุกต์การสร้าง
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและบุคลากรในองค์กร อย่างไรก็ตาม 
การก่อสร้างอาคารได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
จวบจนเป็นระยะเวลา 20 ปี รูปแบบหรือ
แนวค ิดการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
อาคารเป็นการออกแบบตามสมัยนิยมในช่วง
ระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ที ่ เกิดขึ ้นในปัจจุบัน ทั ้งในส่วนของบริบท
แวดล้อมภายนอกรวมถึ งการขับเคลื่อน
การดำเนินการของมหาวิทยาลัยภายใต้แผน
ย ุ ท ธศาสตร ์ ท ี ่ ม ี ก า ร เปล ี ่ ยนแปลงตาม
ระยะเวลาของแผน ทิศทาง การดำเนินงาน
และเป้าหมายขององค์การมีเปลี่ยนแปลงให้
เข้ากับสังคมที่มีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์
เป็นส่วนร่วม ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
จึงสนใจที ่จะศึกษาสถาปัตยกรรมกับการ
ส ่ ง เ ส ร ิ มค ุณภาพช ี ว ิ ตขอ งบ ุ ค ลากร ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
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เพ ื ่ อนำผลการศ ึกษาไปประย ุกต ์ ใช ้
วางแผนหรือเป็นข้อเสนอแนะในการกำหนด
นโยบาย สถาปัตยกรรมด้านอาคารสถานที่ใน
การจัดการศึกษา และสามารถนำไปกำหนด
แนวทางส ู ่ ก ารพ ัฒนาค ุณภาพช ี ว ิ ตของ
บุคลากรในมหาวิทยาล ัย เกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย

ด้านสถาปัตยกรรมกับปัจจัยคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

2. เพื ่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพื ่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดเห็นต่อปัจจ ัยสถาปัตยกรรมกับ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

จากการศ ึ กษาแนวค ิ ด  ทฤษฎ ี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถเป็นแนวทาง
ในการกำหนดกรอบแนวคิดวิจัย ดังนี้ 

 

 

กรอบแนวคิดวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
- ตำแหน่งงาน 

 

คุณภาพชีวิตของบุคลากร  
- ด้านสุขภาพกาย 
- ด้านจิตใจ 
- ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
- ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ปัจจัยด้านสถาปัตยกรรม 
- ประโยชน์ใช้สอย 
- สุนทรียภาพ 
- การพัฒนา 
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การศึกษานี้มีสมมติฐานของการวิจัย 2 ข้อ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร
ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตที่ แตกต่างกัน 
และสมมติฐานที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์
ต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การว ิจ ัยน ี ้ เป ็นงานว ิจ ัย เช ิ งปร ิมาณ 
ประชากร ค ือ บ ุคลากรในมหาว ิทยาล ัย 
ผู ้ปฏิบัติงานภายในปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน
ทั ้งสิ ้น 6,525 คน (กองแผนงาน สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563) 
และได้กลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 377 คน จาก
สูตรของทาโร ยามาเน่  (Yamane, 1973) 
ทำการสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental Random Sampling) 

เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 
4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่  1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะข้อคำถามปลายปิด 
แบบหลายตัวเลือก 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อสถาปัตยกรรม  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร  

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนที่ 2 และข้อมูลส่วนที่ 3 
ลักษณะข้อคำถามเป็นมาตรวัดแบบ Likert’s 

Scale 5 ระดับ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
5 ระดับ ดังนี้ (1) เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
เท่ากับ 5 คะแนน (2) เห็นด้วยในระดับมาก 
เท่ากับ 4 คะแนน (3) เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
เท่ากับ 3 คะแนน (4) เห็นด้วยในระดับน้อย 
เท่ากับ 2 คะแนน และ (5) เห็นด้วยในระดับ
น้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน ซึ่งกำหนดเกณฑ์
การจัดระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย แปลความหมาย 
4.21 - 5.00 มากที่สุด 
3.41 - 4.20   มาก 
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 น้อย 
1.00 - 1.80 น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม เป็นคำถามปลายเปิด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
มีดังนี้ 

1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา 
(content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 
3 ท ่ าน เพ ื ่ อพ ิ จารณาความถ ูกต ้ องและ
ครอบคลุมของเนื้อหาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และ
นำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อน
นำไปใช้ ได้ค่าความตรงเชิงเนื ้อหาเท่ากับ 
1.00 

2) การหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดย
นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบปรับปรุง
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แก้ไขแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จำนวน 30 คน 
จากน ั ้ นนำข ้อม ูลมาหาค ่ าความเช ื ่ อม ั ่ น
ส ัมประสิทธ ิ ์ แอลฟา (Cronbach’s alpha 
coefficient) มีเกณฑ์การยอมรับตั้งแต่ 0.7 
ขึ ้นไป ผลการหาความเชื ่อมั ่นของตัวแปร
สถาปัตยกรรม เท่ากับ  0.947 และตัวแปร
คุณภาพชีวิตของบุคลากร เท่ากับ 0.961 

ทำการเก็บรวบข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วย
แบบสอบถามในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารวิชาการ 
ตำรา บทความ และวิทยานิพนธ์  

สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
การแจกแจงความถี่  ค่า เฉลี่ย  ค่าร้อยละ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ  t - test 
การว ิ เ คราะห ์ความแปรปรวนทางเด ียว 
( One- Way ANOVA) แ ล ะ ส ถ ิ ต ิ  Pearson 
Correlation Coefficient 

เกณฑ์แปลความหมายค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ มีดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 

ค่าสัมประสิทธิ์   แปลความหมาย 
สหสัมพันธ์ (r)              

0.81-1.00 มีความสัมพันธ์สูง 
0.61-0.80 มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง 
0.41-0.60 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
0.21-0.40 มีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ำ 
0.00-0.20 มีความสัมพันธ์ต่ำ 

ผลการวิจัย 
1. ข้อม ูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี การศึกษาระดับ
ปร ิญญาตรี  หร ือเทียบเท่า  ปฏิบ ัต ิงานใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
เป็นระยะเวลา 1 - 5 ปี และมีตำแหน่งงาน    
อยู่ในฝ่ายสนับสนุนมากที่สุด 

2. ข ้ อ ม ู ล ด ้ า น ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ใ น
มหาว ิทยาล ั ย  พบว ่ า  ความค ิด เห ็นของ
บุคลากรเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.65) เมื่อพิจารณา
รายด้ าน  พบว่ า  ด้ านประ โยชน์ ใ ช้ ส อย  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.84) รองลงมา คือ 
ด้ า นการพัฒนา (ค่าเฉลี่ย 3.61) และด้าน
สุนทรียภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.49) ตามลำดับ 

2.1 ด ้ านประโยชน ์ ใช ้ สอย เม ื ่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ห้องเรียนมีสัดส่วน
เหมาะสมและจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้งาน   
มี ค่ า เ ฉลี่ ย สู งสุ ด  (ค่ า เ ฉลี่ ย  4.03) และ
ข้อที่ มี ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ สถาปัตยกรรม
เป็นการออกแบบเพื ่ อ เป็นประโยชน์ต ่ อ
พื้นที่ใช้สอยได้ตรงกับเป้าประสงค์ของอาคาร 
(ค่าเฉลี่ย 3.64) แสดงข้อมูลดังตารางที่ 1 

2.2 ด้านสุนทรียภาพ เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า สถาปัตยกรรมสามารถดึงดูด
สายตา และให้ความรู้สึกผ่อนคลาย มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.82) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
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คือ สถาปัตยกรรมมีการพัฒนาอาคารสถานที่ 
และร ักษาภ ูม ิท ัศน ์ ให ้สวยงามอย ู ่ ตลอด 
(ค่าเฉลี่ย 3.24) แสดงข้อมูลดังตารางที่ 2 

2.3 ด้านการพัฒนา เมื ่อพิจารณา
รายข ้ อ  พบว ่ า  สถาป ั ตยกรรมสามารถ

ตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.77) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ สถาปัตยกรรมมีความ
เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.36) 
แสดงข้อมูลดังตารางที่ 3

ตารางที่ 1 จำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัย ด้านประโยชน์ใช้สอย   

(n = 377) 
สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัย ด้านประโยชน์ใช้สอย X̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1. ที่ตั้งของอาคารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

3.95 0.912 มาก 
   

2. การออกแบบสถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน มีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน 

3.74 1.000 มาก 
   

3. อาคารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
มีความทันสมัย 

3.85 0.936 มาก 

4. สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน เป็นการออกแบบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ใช้สอย 
ได้ตรงกับเป้าประสงค์ของอาคาร 

3.64 0.958 มาก 

5. ห้องเรียนมีสัดส่วนเหมาะสมและจำนวนที่เพียงพอ 
ต่อการใช้งาน 

4.03 0.915 มาก 

ภาพรวม 3.84 0.839 มาก 
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ตารางที่ 2 จำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัย ด้านสุนทรียภาพ  

(n = 377) 
สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัย ด้านสุนทรียภาพ X̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1. สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

3.50 0.926 มาก 
   

2. สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน มีการพัฒนาสภาพแวดล้อม เช่นต้นไม้ ทางเดิน บ่อน้ำ 
ลานกิจกรรม ให้น่าอยู่ 

3.37 0.945 ปานกลาง 
   

3. สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน มีการพัฒนาอาคารสถานที่ และรักษาภูมิทัศน์ 
ให้สวยงามอยู่ตลอด 

3.24 1.014 ปานกลาง 

4. สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน สามารถดึงดูดสายตา และให้ความรู้สึกผ่อนคลาย 

3.82 0.995 มาก 
   

5. การรับรู้หรือสัมผัสถึงคุณค่า ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ 
ที่มีต่ออาคารและสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

3.50 1.121 มาก 
   

ภาพรวม 3.49 0.849 มาก 
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ตารางที่ 3 จำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนา  

(n = 377) 
สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนา X̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1. สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.77 0.916 มาก 
   

2. ศักยภาพทางสถาปัตยกรรมใมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน สามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชา หรือการใช้งานอาคาร 

3.63 1.006 มาก 
   

3. สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ให้ความสำคัญกับการใช้งานที่เช่ือมโยงระหว่างพื้นที่
ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร 

3.52 0.934 มาก 
   

4. สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 

3.36 0.991 ปานกลาง 
   

5. สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ให้ความสำคัญถึงการอนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน 

3.76 0.926 มาก 
   

ภาพรวม 3.61 0.783 มาก 
 

3. ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร วิทยาเขตบางเขนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่า เฉลี ่ย  3.58) เมื ่อพิจารณา 
รายด้าน พบว่า ด้านจิตใจมีค่าเฉลี ่ยสูงสุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.96) รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อม 
(ค่าเฉลี ่ย 3.50) ด้านสุขภาพกาย (ค่าเฉลี ่ย 
3.46) และด ้ านความส ั มพ ั นธ ์ ทา งส ั งคม 
(ค่าเฉลี่ย 3.40) ตามลำดับ 

3.1 ด้านสุขภาพกาย เมื ่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ระบบถ่ายเทอากาศภายใน
อาคารต่ าง ๆ ม ี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  ม ี ก า ร
ไหลเวียนและถ่ายเทอากาศได้ดี มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.63) และข้อที่มีค่า เฉลี ่ย
น้อยสุด คือ ทางเข้า-ออกอาคาร  มี ความ
ส ะ ด วกแ ละ เหมา ะสม  ไ ม่ เ ป็นอุปสรรค 
และชัดเจน (ค่ า เฉลี่ ย  3.15) แสดงข้อมูล 
ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร ด้านสุขภาพกาย  

(n = 377) 
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย X̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1. ระบบถ่ายเทอากาศภายในอาคารต่าง ๆ มีความ
เหมาะสม มีการไหลเวียนและถ่ายเทอากาศได้ดี 

3.63 0.976 มาก 
   

2. แสงสว่างภายในอาคาร มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การใช้งาน 

3.49 0.960 มาก 
 

3. ห้องน้ำมีความเหมาะสม และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
เช่น ชักโครก สายชำระ อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ 

3.62 1.081 มาก 
   

4. ทางเข้า-ออกอาคาร มีความสะดวกและเหมาะสม  
ไม่เป็นอุปสรรค และชัดเจน 

3.15 0.973 ปานกลาง 
 

5. ระบบเทคโนโลยีอาคาร เช่น ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ
อินเทอร์เน็ต มีความพร้อมและพียงพอต่อการใช้งาน 

3.42 0.940 มาก 
   

ภาพรวม 3.46 0.840 มาก 
 

3.2 ด้านจิตใจ เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ท่านรู้สึกมีความเป็นส่วนตัวต่อสถานที่
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.13) 
และข ้อท ี ่ ม ีค ่ า เฉล ี ่ ยน ้อยส ุด  ค ือ  ท ่ านม ี
ความรู้สึกถึงความผูกพันต่อสถานที่ปฏิบัติงาน 
(ค่าเฉลี่ย 3.80) แสดงข้อมูลดังตารางที่ 5 

3.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านสามารถใช้บริการ
ร้านค้า และร้านสวัสดิการได้อย่างสะดวก และ
เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.69) และ
ข้อที่มีค่ า เฉลี่ยน้อยสุด คือ ท่านสามารถ

นัดพบปะสังสรรค์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว ิทยาเขตบางเขน ได้อย่างสะดวก (ค่าเฉลี่ย 
3.13) แสดงข้อมูลดังตารางที ่6 

3.4 ด้านสิ่งแวดล้อม เมื ่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ท่านมีความพอใจถึงความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันระหว่างอาคาร สามารถ
เดินถึงกันได้อย่างสะดวก  มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.72) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 
ท ่ านม ีความพอใจต ่อความปลอดภ ัย ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
(ค่าเฉลี่ย 3.22) แสดงข้อมูลดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 5 จำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร ด้านจิตใจ  

(n = 377) 
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ X̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ปฏิบัติงาน 3.81 0.882 มาก 
2. ท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจในสถานที่ปฏิบัติงาน 3.97 0.890 มาก 
3. ท่านมีความรู้สึกถึงความผูกพันต่อสถานที่ปฏิบัติงาน 3.80 0.924 มาก 
4. ท่านรู้สึกมีความสุขในการปฏิบัติงาน 4.08 0.819 มาก 
5. ท่านรู้สึกมีความเป็นส่วนตัวต่อสถานที่ปฏิบัติงาน 4.13 0.809 มาก 

ภาพรวม 3.96 0.735 มาก 
 

ตารางที่ 6 จำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  

(n = 377) 
คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม X̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์ต่อสถานที่ปฏิบัติงาน 3.21 1.029 ปานกลาง 
2. ท่านสามารถนัดพบปะสังสรรค์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน ได้อย่างสะดวก 

3.13 1.073 ปานกลาง 
   

3. ท่านสามารถออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน ได้อย่างสะดวก 

3.57 0.903 มาก 
   

4. ท่านสามารถใช้บริการโรงอาหารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน ที่สะอาดและเพียงพอ 

3.38 1.022 ปานกลาง 
   

5. ท่านสามารถใช้บริการร้านค้า และร้านสวัสดิการ 
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้อย่างสะดวก 
และเพียงพอ 

3.69 1.000 มาก 
   

ภาพรวม 3.40 0.859 ปานกลาง 
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ตารางที่ 7 จำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม 

(n = 377) 
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม X̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านมีความพอใจถึงความต่อเนื่องเช่ือมโยงกันระหว่างอาคาร 
สามารถเดินถึงกันได้อย่างสะดวก 

3.72 1.007 มาก 
   

2. ท่านมีความพอใจต่อความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตบางเขน 

3.22 1.082 ปานกลาง 

3. ความสะอาดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
ทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.34 0.973 ปานกลาง 

4. ท่านพอใจกับบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน ซึ่งมีต้นไม้ที่ทำให้เกิดความร่มรื่น 

3.67 1.010 มาก 
   

5. ท่านมีความสะดวกต่อการจอดรถ ที่ลานจอดรถ หรืออาคาร
จอดรถ 

3.56 0.993 มาก 

ภาพรวม 3.50 0.827 มาก 
 

4. ผลการทดสอบสมมต ิ ฐ าน  พบว ่ า 
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บาง เขนท ี ่ ม ี เ พศ  อาย ุ  ร ะด ั บการศ ึ กษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัต ิงาน ตำแหน่งงาน
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน  
ทั้งรายด้านและภาพรวม  

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความ
คิดเห็นต่อปัจจัยสถาปัตยกรรมด้านประโยชน์

ใช้สอย ด้านสุนทรียภาพ ด้านการพัฒนา และ
ปัจจัยสถาปัตยกรรมภาพรวม มีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับปานกลางต่อคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
และภาพรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แสดงข้อมูลดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อปัจจัยสถาปัตยกรรมกับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  

(n = 377) 
ปัจจัยสถาปัตยกรรม 

 
คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ด้าน
สุขภาพ

กาย 

ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์

ทางสังคม 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ภาพรวม 

ด้านประโยชน์
ใช้สอย 

r 0.486* 0.419* 0.438* 0.425* 0.510* 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ด้าน
สุนทรียภาพ 

r 0.504* 0.412* 0.477* 0.433* 0.528* 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ด้านการพัฒนา r 0.475* 0.420* 0.458* 0.414* 0.511* 
 ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ปัจจัย
สถาปัตยกรรม 
ภาพรวม 

r 0.523* 0.446* 0.490* 0.454* 0.553* 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผล

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ ดังนี้ 
1. ความคิดเห็นของบุคลากรเกี ่ยวกับ

สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์  
ใช้สอยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
การพัฒนา และด้านสุนทรียภาพ ตามลำดับ 

โ ดยด้ านประ โยชน์ ใ ช ้ สอยถื อ เป็ นส ิ ่ งท ี ่
สำคัญที่สุด เนื่องจากก่อนที่ทางมหาวิทยาลัย
จะทำสถาปัตยกรรมต่าง ๆ นั้น ได้มีการคำนึงถึง
อรรถประโยชน์ในการใช้สอยเป็นหลัก จึงเห็นว่า
ด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นด้านที ่มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นมากกว่าด้านอื่น ๆ 

เมื่อพิจารณาประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ของแต่ละด้าน มีดังนี้ 
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ด้านประโยชน์ใช้สอย พบว่า ห้องเรียน
มีสัดส่วนเหมาะสมและจำนวนที่ เพียงพอ
ต่อการใช้งาน  และด้านการพัฒนา พบว่า 
สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน สามารถตอบสนองการใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายได้ว่า พื ้นที่
ภายในมหาวิทยาลัยนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น 
การทำแปลนเพื่อจัดสร้างห้องเรียนจึงต้องมี
การวางองค์ประกอบสัดส่วนที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถตอบสนอง
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
เพราะการออกแบบสถาปั ตยกรรม คื อ 
การก่อให้เกิดความงามที่ยังประโยชน์ หรือ
การจัดพื้นที่ว่างในอาคาร ได้แก่ ความต้องการ
ในด้านการใช้สอย รูปแบบการออกแบบ 
การกำหนดพื้นที่ใช้งาน ซึ่งเป็นกระบวนการ
เชื่อมต่อของพื้นที่รวมถึงการแฝงความหมาย 
และการตอบสนองในด้านอารมณ์ ความรู้สึก
ท า ง จิ ต ใ จ ใ ห้ กั บบุ ค ค ลที ่ เ ป็ น ผู ้ ใ ช้ ส อย  
พื ้นที ่ว ่างภายในอาคาร โดยมีสัญญาณชี ้แนะ
เ ป ็ น ต ั วกระต ุ ้ น ให ้ เ ก ิ ดพฤต ิ ก ร รมผ ่ าน
กระบวนการรับรู ้ทางทัศนาการ (วิมลสิทธิ ์  
หรยางกูร, 2541) เกิดจากงานสถาปัตยกรรม 
มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพ หน้าที ่  และ
นิยามในการให้ความหมายที่เกิดขึ ้นภายใน
สถาปัตยกรรมนั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมและ
การปฏ ิส ั มพ ันธ ์ ระหว ่ างผ ู ้ ใ ช ้พ ื ้ นท ี ่ และ
สภาพแวดล้อม เพื่อที่จะทำให้พื้นที่ตอบสนอง

การทำงานกับพื ้นที ่  และบริบทได้ดียิ ่งขึ ้น 
(กุลนันท์ ผาติวัฒน์, 2558) 

ด้านสุนทรียภาพ พบว่า สถาปัตยกรรม
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว ิทยาเขต
บางเขน สามารถดึงดูดสายตา และให้ความรู้สึก
ผ ่ อนคลาย  อาจ เป ็น เพราะพ ื ้ นท ี ่ภายใน
มหาวิทยาลัยมีความร่มรื่นของต้นไม้ที่ทำให้
รู้สึกผ่อนคลาย ประกอบกับมีตึก อาคารเรียน 
ที่มองทอดสายตาทำให้รู้ สึกดึงดูดสายตา 
ซึ่งไม่มีสิ่งใดบดบังทัศนียภาพโดยรอบ 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรในมหาว ิทยาล ั ย เกษตรศาสตร ์  
วิทยาเขตบางเขน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่ อพิจารณารายด้ าน พบว่ า  ด้ านจิตใจ  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านสุขภาพกาย และด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ของแต่ละด้าน มีดังนี้ 

ด้านสุขภาพกาย  พบว่า  ระบบถ่ายเท
อากาศภายในอาคารต่าง ๆ มีความเหมาะสม 
มีการไหลเวียนและถ่ายเทอากาศได้ดี  อธิบาย
ได้ว่า มีบรรยากาศที่ถ่ายเทอากาศให้ไหลเวียน
ได้สะดวก ทำให้สมองปลอดโปร่ง สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และสามารถทำงานด้านต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้านจิตใจ พบว่า ท่านรู้สึกมีความเป็นส่วนตัว
ต่อสถานที่ปฏิบัติงาน อธิบายได้ว่า เมื่อมีการ
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แบ่งพื้นที่ในการทำงานที่ชัดเจน ทำให้แต่ละบุคคล
รู ้ส ึกมีสมาธิในการทำงานในการตัดสินใจ
เรื ่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง จึงทำให้รู ้สึกมีความ
เป็นส่วนตัวต่อสถานที่ปฏิบัติงาน 

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า ท่าน
สามารถใช้บริการร้านค้า และร้านสวัสดิการ
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บาง เขน  ได ้ อย ่ า งสะดวก และ เพ ี ย งพอ 
อธิบายได้ว่า การมีพื้นที่ของร้านค้าภายใน
มหาวิทยาลัยที่เพียงพอ ย่อมนำมาซึ่งความ
สะดวกสบายให้แก่บุคคล 

ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ท่านมีความพอใจ
ถึงความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันระหว่างอาคาร 
สามารถเดินถึงกันได้อย่างสะดวก อธิบายได้ว่า 
การเดิน เชื่ อมโยงไป -มา ระหว่ างอาคาร 
ที่สะดวก ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง 
จึงทำให้แต่ละบุคคลมีความพอใจเป็นอย่างยิ่ง 

3. บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน 
ทั ้ ง ร ายด้ านและภาพรวม อธิ บาย ได้ ว่ า 
เมื่อแต่ละบุคคลเข้ามาอยู่ ในพื้นที่ เดียวกัน 
ที ่มีการสร้างสภาพแวดล้อม วางนโยบาย
การจัดการพื้นที่ให้มีกรอบแนวทางเดียวกัน 
ทำให้แต่ละบุคคลรู้สึกถึงสิ่งที่ได้รับที่เหมาะกับ
คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกันก็เป็นได้ (ณัฐวัฒน์ 
ขันโท, 2557)  

4. ความคิดเห็นต่อปัจจัยสถาปัตยกรรม
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว ิทยาเขต
บางเขน มีความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับ
ปานกลางต่อคุณภาพชี วิ ตของบุคลากร  
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
อธิบายได้ว่า เมื ่อการจัดทำสถาปัตยกรรม
แวดล้อมให้ดี จะสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให ้ด ี ข ึ ้ น  เพราะค ุณภาพช ี ว ิ ต เป ็นระด ับ
ความร ู ้ส ึ กพ ึงพอใจ ในชีว ิตของบุคคลต่อ
องค์ประกอบที่เป็นตัวบ่งชี้ของคุณภาพชีวิต 
ได้แก่ สุขภาพ สภาพแวดล้อม สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ การพึ ่งพาตนเอง และการทำ
กิจกรรมทางสังคม (ประภาพร จินันทุยา, 2536) 
คุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นชีวิตที่มีความสุขกาย 
สุขใจ และสามารถดำรงชีวิตด้วยการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคม
ได้ตามสภาวะ (สุกัญญา มาลาอี, 2547) 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 
ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ เ ป ็ น แ น ว ท า ง ใ ห ้ แ ก ่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพิจารณา
ปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของบุคลากร ดังนี้ 

1. ควรมีการออกแบบสถาปัตยกรรม 
ให้มี เ อกลั กษณ์ ที ่ โ ด ด เด่ นอย่ า ง ชั ด เ จน 
และมี ประโยชน์ต่อพื ้นที ่ ใช้สอยให้ตรงกับ
เป้าประสงค์ของอาคารนั้น ๆ มากที่สุด 
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2. ควรมีการพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ความทันสมัยเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน  และ
รักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตลอดเวลา 

3. ควรปรับปรุ งทางเข้ า -ออกอาคาร 
ให้มีความสะดวก สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัด 
โดยปราศจากสิ่งกีดขวาง 

4. ควรปร ับสภาพภ ูม ิท ัศน ์แวดล ้อม
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ให้มีความปลอดภัย เพื่อเป็นสถานที่
ท ี ่ เ หมาะแก ่ก ารน ัดพบปะส ั งสรรค ์ ของ
บุคลากรในมหาว ิทยาล ั ย เกษตรศาสตร ์  
วิทยาเขตบางเขน 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรพิจารณา
ตัวแปรอื่นที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
เช่น ปัจจัยความเครียดในการทำงาน 

2. ในการศึกษาครั ้งต่อไป ควรทำการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรของแต่ละคณะ 
เนื่องจากสถาปัตยกรรมของแต่ละคณะนั้น
มีองค์ประกอบภายในของสถานท่ีแตกต่างกันไป 
ซึ ่ งอาจมีผลต่อการส่ ง เสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรได้มากกว่ าสถาปัตยกรรม  
ที่อยู่ภายนอกคณะหรือหน่วยงานที่สังกัด 

 
References 

Ayuwat, D. (2005). Measuring the quality 
of life: A case study of people in 

northeast of Thailand. Journal of 
Demography, 21(1), 41-62. (in Thai) 

Chinuntuya, P. (1993). Elderly quality of 
life in Din Daeng elderly social 
club (Master’s thesis). Mahidol 
University, Nakhon Pathom. (in Thai) 

Hamsupho, S. (2000). Population and 
development of quality of life. 
Bangkok: O.S. Printing House.  
(in Thai) 

Horayangkura, V. (1998). Human behavior 
and environment behavioral basis 
for design and planning. Bangkok: 
Chulalongkorn University Press.  
(in Thai) 

Juchooy, S. (2011). Life and social skills. 
Nonthaburi: Ratchphruek College.  
(in Thai) 

Kasetsart University. (2020). Kasetsart 
University Bangkhen registered 
building database in 2019. 
Bangkok: Kasetsart University.  
(in Thai) 

Kunto, N. (2014). Quality of life of 
people in community health care 
area of medical development 
clinic (Master’s thesis). Burapha 
University, Chonburi. (in Thai) 

282 



 

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

Mala-E, S. (2004). Quality of work life of 
teachers under the office of 
Sa Keao educational service area 2 
(Master’s thesis). Burapha University, 
Chonburi. (in Thai) 

Patiwat, K. (2015). The space between 
architecture: Space between 
architecture and architecture. 
Nakorn Pathom: Silpakorn 
University. (in Thai) 

Taweerat, P. (2000). Educational research 
methodology (3rd ed).  Bangkok: 
Srinakharinwirot University. (in Thai) 

Yamane, T.  ( 1973) .  Statistics:  An 
introductory analysis.  (3rd ed). 
New York: Harper and Row. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

283 



 

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 13 No.2 (July-December) 2021 

 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลที่ส่งเสริมความสุข 

ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
สาวิตรี ผิวงาม 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                                                                       

E-mail: sawitree.ph@ssru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันโลกของเราประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบ

ต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก มีการเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคของการศึกษา 
เนื่องจากยังต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามปกติ เพื่อให้เยาวชนในกลุ่มอายุวัยเรียนได้เข้าถึง
การศึกษาได้ตามปกติ ภาคการศึกษาจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ
ออนไลน์ โดยมีการใช้เครื่องมือดิจิทัลมาจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย จากการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ทำให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรม และอารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การแสวงหาความรู้ และสมาธิในการเรียน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ดิจิทัลที่ส่งเสริมความสุขในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล 
ที่ส่งเสริมความสุขในการเรียน และเพื่อสร้างแนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
ดิจิทัลที่ส่งเสริมความสุขในการเรียน 
 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการเรียนของผู้เรียนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปัจจัยด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลต่อความสุขของผู้เรียนเป็นปัจจัย
สูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ย = 4.27 โดยถ้าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี ทำให้ส่งผลต่อการติดขัดระหว่างการ
เรียนของผู้เรียนทำให้ฟังครูไม่รู้เรื่องหรือกลับเข้ามาไม่ทันเวลาเรียน ปัจจัยรองลงมาคือ ปัจจัยทางด้าน
ความพร้อมและความหลากหลายของอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย = 3.97 โดยผู้เรียนให้ความคิดเห็นว่า ในการทำ
กิจกรรมการเรียนการสอน ถ้าเป็นชิ้นปฏิบัติที่ต้องทำผ่านเครื่องมือดิจิทัล การมีเครื่องมือที่แตกต่างจาก
ผู้สอน การปฏิบัติงานจะทำให้ช้า เพราะเมนูหรือวิธีการทำแตกต่างกัน แต่โดยสรุปเมื่อถามถึงความสุขใน
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การเรียนออนไลน์นักเรียนให้ความคิดเห็นว่ามีความสุขในการเรียนออนไลน์อยู ่ในระดับมาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย = 4.27 โดยผู้เรียนให้ความสำคัญในด้านของความสุขในการเรียนที่การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

 
คำสำคัญ : ตัวบ่งช้ี, เกณฑ์ในการประเมินความสุขในการเรียน, การจัดการการเรียนรูด้ิจิทัล, เทคโนโลยี
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Information technology for Digital Learning Management 

Supporting Happiness of Secondary Students, Suan Sunandha 

Rajabhat University  
Sawitree Phewngam 

Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University 

E-mail: sawitree.ph@ssru.ac.th 

 

ABSTRACT 

 This research aims to develop the learning skill of students. This independent 

research was conducted under the subject of studies on experience of digital platform 

usage to support teaching methods of teachers. The qualitative research method was used. 

The data was collected through interviews, which emphasizes on experience of usage in 

terms of feelings related to external design of the digital platform, user friendly and access 

capability to the platform without any difficulties. 

 The results of this research revealed the factors that promote happiness in the 

learning of information technology learners. The Internet networking factor affecting 

learners' happiness was the highest factor with an average = 4.27. As a result, it affects the 

student's interruption during learning, causing them to fail to listen to the teacher or to not 

come back in time for class. The next factor is factors of readiness and variety of 

equipment, which had an average of = 3.97. In teaching activities if it is a practical piece 

that must be done through digital tools, having different tools from the teacher will affect 

the performance of the student who will be slow in doing the homework because the 

menu or the way of doing it is different. In conclusion, when asked about their happiness 

in online learning, students commented that they had a high level of happiness in studying, 
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with an online average = 4.27. The learners gave importance to the happiness in learning 

at the teaching and learning activities of the learners and participation in class. 

 

Keywords: Indicators, Happiness Assessment, Digital Learning Management, Digital 

Technology 
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บทนำ 
ด้วยสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มมี
การแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
ทำให้ประเทศต่าง ๆ ประกาศปิดสถานศึกษา 
ขณะที่ประเทศไทย ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน  
ทำให้สถานศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจ ัดการเร ียนการสอนให ้สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเช้ืองไวรัส 
เช่น กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม 
ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน ใช้การสื่อสาร
แบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้
ระบบการศึกษาได้มีการนำรูปแบบการเรียนการ
สอนที่มีการจัดทำสื่อและนำเครื ่องมือต่าง ๆ  
ท ี ่ท ันสม ัยมาใช ้ เพ ิ ่มความสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนได้เข้าใจ และ
เข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้นในรูปแบบการเรียนรู้
แบบออนไลน์  

ด้วยการจัดการเรียนรู ้ดิจิทัลเป็นสิ่งใหม่
สำหรับนักเรียนในประเทศไทย จึงต้องมีการ
ปรับตัวตามสถานการณ์ที ่ เก ิดข ึ ้น จากการ
ปรับตัวข้างต้นส่งผลกระทบต่อทั ้งผ ู ้บร ิหาร 
ผู้สอน และผู้เรียน ทำให้มีการศึกษาวิจัยในวง
การศึกษาถึงสถานการณ์ดังกล่าวที ่เกี ่ยวกับ
ผู ้เร ียนด้านประสิทธิภาพของการศึกษาผ่าน
ระบบการเรียนออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยมีความ
มุ ่งมั ่นที ่จะศึกษาวิจ ัยเพื ่อพัฒนาสร้างแนว
ทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เรียนรู้ดิจิทัลที่ส่งเสริมความสุขในการเรียนของ
ผู้เรียนให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการใช้
เครื่องมือที่สามารถสร้างความสุขในการจัดการ
การเรียนรู ้ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพของผู้เรียน  
ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัย
ในการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของบุคคลได้
อย่างยั่งยืน 

Digital Learning หรือที่เรียกว่าเครื่องมือ
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้
สำหรับการเรียนรู ้ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟนหรือเทคโนโลยีอื ่น ๆ ที ่สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเพิ่ม
ความสามารถของผู้สอนในการนำเสนอข้อมูล
ให้กับผู้เรียนได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ชลาธิป 
ชาญชัยฤกษ์ (2556) กล่าวไว้ในงานวิจัยว่าผู้ที่
เกิดในยุคดิจิทัลหรือที่เรียกว่า ดิจิทัลเนทิฟหรือ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ (Digital Natives) มีความคุ้นเคย
กับการใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะ
ใช้เพื่อการหาข้อมูล เพื่อความบันเทิง หรือการ
ติดต่อสื่อสาร และยังหมายรวมถึงผู ้ที ่เข้าใจ
คุณค่าของเทคโนโลยี ดิจิทัลและมองหาโอกาสที่
จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล 
พ ันธ ุ ์อาจ ช ัยร ัตน ์  (2547, หน ้า 1) ได ้ให้
ความหมายของคำว่า นวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม 
(Innovation) แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา การนำ
แนวคิดใหม่ หรือสิ ่งที ่มีอยู ่แล้วมาปรับใช้ใน
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รูปแบบใหม่โดยถ่ายทอดแนวคิดนี้ไปสูส่ังคมเพื่อ
สร ้างประโยชน์ให ้เก ิดต ่อตนเองและสังคม  
อรรถพล และคณะ (2561) ได้ทำการศึกษาการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์และปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสง
คราว มหาวิทยาลัยนครพนนม โดยมีผลการวิจัย
คือ มีการใช้ Facebook มากที่สุด สถานที่ใช้
งานคือห้องเรียน และวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อ
ติดต่อสื่อสารมากที่สุด  

ส่วนทางด้านของไพร ัชพน ว ิร ิยวรกุล 
(2557) ได้ทำการศึกษาถึง Google Apps for 
Education นวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล 
ซึ่งได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ Google Apps for Education มาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับการ
จัดการระบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการ
เร ียนรู ้แบบทำงานร่วมกันได้ทุกที ่ท ุกเวลา 
ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลบน
คลาวด์ ติดต่อสื ่อสารกำหนดเวลาเรียนและ
ตารางนัดหมาย ทำกิจกรรมกลุ ่มได้ในเวลา
เดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน อีกทั้งครูยัง
สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารช้ันเรียนได้อีกด้วย 

แนวทางของกระบวนการเรียนการสอน
เพ ื ่ อ ให ้ เ ด ็ ก เ ก ิ ด ค ว ามส ุ ข  (ส ำน ั ก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาชาติ, 2540) ได้ระบุไว้
เอา 7 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ 1) บทเรียนเริ่ม

จากง่ายไปยาก 2) วิธีการเรียนสนุก จูงใจและไม่
กดด ั น  3 )  พ ัฒนาและส ่ ง เสร ิ มความคิด  
4) สัมพันธ์กับธรรมชาติ 5) กิจกรรมหลายทาง
สำหร ับท ุกคน 6) ส ื ่อเร ้าใจและตรงตาม
เป ้าหมาย 7) ประเม ินพ ัฒนาการของเด็ก
โดยรวมไม่เน้นแต่ด้านวิชาการ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จัดการเรียนรู ้ดิจิทัลที่ส่งเสริมความสุขในการ

เรียน  
 2. เพื ่อสร้างแนวทางการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื ่อการจัดการเร ียนรู ้ด ิจ ิท ัลที่
ส่งเสริมความสุขในการเรียน         
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจ ัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการ

จัดการเรียนรู ้ดิจิทัลที่ส่งเสริมความสุขในการ
เรียน ได้ดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการ
วิจัยและพัฒนา (Research & Development) 
แบ่งการดำเนินการวิจัยดังนี ้

1. เป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จำนวน 169 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ใช้วิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพื่อคัดกลุ่มตัวอย่างที่
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เคยเร ียนด้วยการจัดการเร ียนรู ้ด ิจิทัล ในปี
การศึกษา 2563 และสามารถเข้าร่วมการวิจัย
และพัฒนาได้ โดยใช้สูตรกำหนดขนาดกลุ่ม
ต ั วอย ่ าง กรณ ีท ี ่ทราบจำนวนประชากร 
กำหนดค่าความเช ื ่อม ั ่นท ี ่  95% ค ่าความ
ผิดพลาดไม่เกิน 5% คำนวณได้จากสูตรของ 
(Taro Yamane, 1973) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
เป็น 118 คน 

2. การรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล
ความน ิยมในการนำเคร ื ่องม ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน โดยอ้างอิงสถิติความ
นิยมในการใช ้งาน สร ้างแบบสำรวจความ 
พึงพอใจของผู้เรียนต่อการมีส่วนร่วมในการใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เร ียนรู้ด ิจ ิท ัลที ่อาจารย์ผ ู ้สอนนำมาใช้จัด
กิจกรรมการสอน เพื่อวัดค่าสถิติความสุขในการ
เร ียนของผ ู ้ เร ียนผ ่านเคร ื ่องม ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล และทำ
การสรุปแนวทางการใช้เครื ่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื ่อการจัดการเร ียนรู ้ที ่ส ่งเสริม
ความสุขในการเรียน เพื่อเป็นต้นแบบข้อมูลใน
การต ัดส ินใจเล ือกเคร ื ่ องม ือเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่จะนำมาใช้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู ้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความสุขต่อผู้เรียน 

3. การประเมินผล การวิจัยนี้มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ในเชิงปริมาณ เพื่อนำข้อมูล
มาใช้ในการพิจารณาประสิทธิภาพของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู ้ที่
ส่งเสริมความสุขในการเรียน ซึ ่งวัดจากความ 
พึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษา ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 118 คน ซึ ่งผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกรหาค่าทางสถิติ
การวจิัยดังต่อไปนี ้

3.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต x̅ =  
∑ x

N
 เป็น

ค่าที่ได้จากการรวมกันของกลุ่มข้อมูลและหาร
ด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด 

3.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) เป็นการวัดการกระจายของ
ข้อมูล  

โดยสามารแบ ่งเกณฑ ์การให ้คะแนน
ประเมินตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท ได้เป็น 5 ระดับ 
ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ 
ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ดีมาก 4.51 – 5.00 ความสุขในการเรียนดีมาก 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ 
ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ด ี 3.51 – 4.50 ความสุขในการเรียนดี 

พอใช้ 2.51 – 3.50 ความสุขในการเรียนปานกลาง 
ปรับปรุง 1.51 – 2.50 ความสุขในการเรียนน้อย 

ไม่เหมาะสม 1.00 – 1.50 ความสุขในการเรียนน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการมีสว่น
ร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการใช้  
เทคโนลยีสารสนเทศเพื ่อการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์จากการสำรวจความพึงพอใจของ
น ักเร ียนที ่ เข ้าร ่วมเร ียนออนไลน ์ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำรวจ 3 ด้านคือ ด้าน
เทคโนโลยีฮาร ์ดแวร์ ซอฟต์แวร ์ และระบบ
เครือข่าย โดยมีผลแสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนด้านเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ 

รายการ ค่าเฉลี่ย 𝒙 S.D. แปล 

1. นักเรียนสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายในการเข้า
ร่วมเรียนออนไลน ์

3.87 1.02 มีความพึงพอใจ
มาก 

2. นักเรียนมีชำนาญในการใช้อุปกรณ์เพื ่อเข้าร่วมเรียน
ออนไลน ์

4.07 0.85 มีความพึงพอใจ
มาก 

3. นักเรียนคิดว่าความแตกต่างของอุปกรณ์ที่ใช้ไม่มีผลต่อ
การเรียนออนไลน ์

3.10 1.04 มีความพึงพอใจ
ปานกลาง 

4. นักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์อยู ่ใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมต่อการเรียนออนไลน์ 

3.97 0.98 มีความพึงพอใจ
มาก 

5. นักเรียนคิดว่ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอน
นำมาใช้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์ 

3.93 0.93 มีความพึงพอใจ
มาก 
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จากตารางท ี ่  2 แสดงถ ึงระด ับความ 
พึงพอใจของผ ู ้ เร ียนออนไลน ์ด ้านการใช้
เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ ซึ ่งนักเรียนให้ความ
คิดเห็นว่านักเร ียนมีความชำนาญในการใช้
อุปกรณ์เพื ่อเข้าร ่วมเร ียนออนไลน์ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยสูงสุด = 4.07 คือมีความพึงพอใจระดับ
มาก รองลงมาคือนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
อุปกรณ์ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์อยู่ในปัจจุบัน
ว ่าม ีความเหมาะสมต ่อการเร ียนออนไลน์  
คิดเป็นค่าเฉลี ่ย = 3.97 คือมีความพึงพอใจ
ระดับมาก รวมไปถึงนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการจัดการเร ียนการสอนที ่ผ ู ้สอน
นำมาใช้ได้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที ่นักเรียนใช้
เรียนออนไลน์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 3.93 คือมี

ความพึงพอใจระดับมาก อีกทั้งปัจจัยทางด้าน
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายในการเข้าร่วม
เรียนออนไลน์ นักเรียนก็ให้ความคิดเห็นว่ามี
ความพึงพอใจในระดับมาก หรือคิดเป็นคา่เฉลี่ย 
= 3.87 

ในด้านความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการมี
ส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเร ียนการสอนออนไลน์ ด ้านการใช้
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
 
 
 

 
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ 

รายการ ค่าเฉลี่ย 𝒙 S.D. แปล 

1. โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ผู้สอนใช้จัดการ
เรียนการสอนเหมาะสม 

4.00 0.89 มีความพึงพอใจมาก 

2. โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ผู้สอนใช้จัดการ
เรียนการสอนรองรับกับทุกอุปกรณ์ 

3.87 0.92 มีความพึงพอใจมาก 

3. นักเรียนมีความชำนาญในการใช้โปรแกรมหรือ
แอปพลิเคชันที่ผู้สอนใช้จัดการเรียนการสอน 

3.80 1.01 มีความพึงพอใจมาก 

รายการ ค่าเฉลี่ย 𝒙 S.D. แปล 

6. นักเรียนคิดว่าระดับความสามารถในการใช้อุปกรณ์ไม่เป็น
ปัญหาต่อการเรียนออนไลน์ 

3.63 0.84 มีความพึงพอใจ
มาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 𝒙 S.D. แปล 

4. การใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันในการทำ
กิจกรรมทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการ
เรียนรู้มากขึ้น 

3.20 1.25 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

5 .  ท ั ก ษะ ใน ก า ร ใ ช ้ ง า น โป รแ กรมหรื อ 
แอปพลิเคชันมีผลต่อความสนใจในการเรียน
ออนไลน์ของนักเรียน 

3.63 1.05 มีความพึงพอใจมาก 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจ
ทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ นักเรียนมีความ 
พ ึ งพอใจต ่อโปรแกรมหร ือแอปพล ิ เค ชัน 
ที่ผู้สอนใช้จัดการเรียนการสอนว่าเหมาะสมต่อ
การเรียนออนไลน์อยู่ระดับพึงพอใจมาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย = 4.00 ความพึงพอใจรองลงมาคือด้าน
ค ว า ม ช ำ น า ญ ใ น ก า ร ใ ช ้ โ ป ร แ ก ร ม ห รื อ 
แอปพลิเคชันที ่ผู ้สอนใช้จัดการเรียนการสอน  
โดยนักเรียนมีความชำนาญในการใช้โปรแกรม 
ที่สอนนำมาใช้ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 

3.80 รวมไปถึงนักเร ียนแสดงความคิดเห็นว่า
ทักษะในการใช้งานโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน 
มีผลต่อความสนใจในการเร ียนออนไลน์ของ
นักเรียนอยู่ในระดับมาก หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย = 
3.63 
 ในด้านความพึงพอใจของผู ้เร ียนต่อการ 
มีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จ ัดการเร ียนการสอนออนไลน์  ด ้านการใช้
เทคโนโลยีระบบเครือข่าย ดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เรียนด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย 

รายการ ค่าเฉลี่ย 𝒙 S.D. แปล 

1. ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตมี
ผลต่อความสนใจในการเรียนออนไลน์ 

3.90 0.98 มีความพึงพอใจมาก 

2. นักเรียนสามารถเข้าถึงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อยู่ตลอดเวลาในช่วงการ
เรียนออนไลน ์

3.47 0.99 มีความพึงพอใจปาน
กลาง 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 𝒙 S.D. แปล 

3. นักเรียนมีความพร้อมในด้านของการ
จัดซื ้อแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม
ต่อการเรียนออนไลน ์

3.43 1.05 มีความพึงพอใจปาน
กลาง 

4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าในเรื่องของ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3.53 1.12 มีความพึงพอใจมาก 

 
จากตารางท ี ่  4 แสดงถ ึงระด ับความ 

พึงพอใจของผู ้เร ียนในด้านการใช้เทคโนโลยี
ระบบเครือข่าย ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความ 
พึงพอใจของผู้เรียนมากที่สุดคือ ความเร็วของ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนคิดว่ามีผลต่อ
ความสนใจในการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นค่าเฉลี ่ย = 3.90 ปัจจัยรองลงมาคือ 
นักเรียนมีความรู ้ความเข้าในเรื ่องของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 3.53 ซึ่งเป็นผลดีในด้านการใช้งานระบบ
การเรียนออนไลน์   

2. ค่าสถิติความสุขในการเรียนของผู้เรียนผ่าน
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ดิจิทัล 

การจ ัดการเร ียนการสอนในร ูปแบบ
ออนไลน์ถือเป็นสิ่งใหม่สำหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาของประเทศไทย ทำให้เกิดการ
สำรวจความสุขของผู้เรียนในการเรียนออนไลน์ 
จากการทำแบบสำรวจและการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคลได้ข้อมูลดังปรากฎในตารางที่ 5  

 
ตารางที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของผู้เรียนผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ดิจิทลั
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 𝒙 S.D. แปล 

1. การจัดการเนื ้อหาที ่เหมาะสมต่อ
เวลาเรียนออนไลน์ส่งผลต่อความสุข
ของผู้เรียน 

3.47 0.92 ปัจจัยสำคัญต่อความสุข
ในระดับปานกลาง 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 𝒙 S.D. แปล 

2. การจัดกิจกรรมที ่ทำให้ผู ้เร ียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนส่งผลต่อความสุข
ของผู้เรียน 

3.37 1.20 ปัจจัยสำคัญต่อความสุข
ในระดับปานกลาง 

3. การเลือกใช้โปรแกรมและแอปพลิเค
ชันที ่ เหมาะสมกับผ ู ้ เร ียนส่งผลต่อ
ความสุขของผู้เรียน 

3.80 0.79 ปัจจัยสำคัญต่อความสุข
ในระดับมาก 

4. ผู้สอนเปิดกล้องตลอดเวลา และมี
หน ้ าตาย ิ ้ มแย ้มแจ ่มใส  ส ่ งผลต่อ
ความสุขของผู้เรียน 

3.33 1.04 ปัจจัยสำคัญต่อความสุข
ในระดับปานกลาง 

5. การเปิดโอกาสให้น ักเร ียนแสดง
ความคิดเห็น ส่งผลต่อความสุขของ
ผู้เรียน 

4.00 0.89 ปัจจัยสำคัญต่อความสุข
ในระดับมาก 

6. ผ ู ้ ส อนม ี เ ทคน ิ ค ก าร เ ร ี ยนที่
สน ุกสนาน ด ึงด ูดความสนใจของ
ผู้เรียน ส่งผลต่อความสุขของผู้เรียน 

3.10 1.30 ปัจจัยสำคัญต่อความสุข
ในระดับปานกลาง 

7. ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ และ
โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเพื ่อเข้า
เร ียนออนไลน์มีผลต่อความสุขของ
ผู้เรียน 

3.90 1.04 ปัจจัยสำคัญต่อความสุข
ในระดับมาก 

8. ความพร้อมของอุปกรณ์ โปรแกรม 
หรือแอปพลิเคชันมีผลต่อความสุขใน
การเรียนของผู้เรียน 

3.97 1.08 ปัจจัยสำคัญต่อความสุข
ในระดับมาก 

9. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี ทำ
ให้เกิดการติดขัดระหว่างการเรียน มี
ผลต่อความสุขของผู้เรียน 

4.27 0.85 ปัจจัยสำคัญต่อความสุข
ในระดับมาก 

10. การใช้อุปกรณ์ที ่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน มีผลต่อความสุขของผู้เรียน 

3.50 1.26 ปัจจัยสำคัญต่อความสุข
ในระดับปานกลาง 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 𝒙 S.D. แปล 

11. ความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ 
โปรแกรม หร ื อแอปพล ิ เคช ั นที่
หลากหลายของผู้สอน มีผลต่อความสขุ
ของผู้เรียน 

3.73 1.03 ปัจจัยสำคัญต่อความสุข
ในระดับมาก 

12. โดยรวมนักเรียนมีความสุขในการ
เรียนออนไลน ์

4.27 0.85 ปัจจัยสำคัญต่อความสุข
ในระดับมาก 

 
จากตารางที่ 5 ค่าสถิติวัดความสุขในการ

เร ียนของผ ู ้ เร ียนผ่านเคร ื ่องม ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ ื ่อการจ ัดการเร ียนร ู ้ด ิจ ิทัล  
โดยปัจจัยที ่ส ่งผลต่อความสุขของผู ้เร ียนคือ 
ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.27 โดยถ้าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี  
ทำให้ส ่งผลต่อการติดขัดระหว่างการเร ียน
ผู้เรียนฟังครูไม่รู้เรื่องหรือกลับเข้ามาไม่ทันเวลา
เรียนเพราะอินเทอร์เน็ตหลุด ทำให้ส่งผลต่อ
ความสุขในการเร ียนออนไลน์ในระดับมาก 
ปัจจัยรองลงมาคือการเปิดโอกาสให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ใน
ระดับมาก โดยนักเร ียนให้ความคิดเห็นว่า  
ถ้าผู้สอนมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดคุย 
สักถามหรือแสดงความคิดเห็นนักเรียนจะรู้สึก
สนุกและได้มีส่วนร่วมกับช้ันเรียน ทำให้เกิดเป็น
ความสุขและไม่เคร ียดในการเร ียน ปัจจัย
รองลงมาที ่ส ่งผลต ่อความส ุขในการเร ียน
ออนไลน์คือ ความพร้อมของอุปกรณ์ โปรแกรม 
หรือแอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ 3.97 อยู่ใน

ระดับมาก โดยถ้าผู้เรียนมีความพร้อมในด้าน
ของอุปกรณ์ โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่
ผู ้สอนใช้ ผู ้เรียนก็จะสามารถเข้าร่วมเรียนได้
อย่างราบรื่น ทำให้เกิดเป็นความสุขต่อการเรียน 
ปัจจัยรองลงมาคือ ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ และโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเพื่อ
เข ้าเร ียนออนไลน ์ ค ิดเป ็นค ่าเฉล ี ่ย 3.90  
อยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนให้ความคิดเห็นว่า 
บางโปรแกรมไม่มีความชำนาญในการใช้ จึงทำ
ตามผู้สอนได้ค่อนข้างช้า และบางครั้งผู ้สอน
สอนไวแล้วทำตามไม่ทันจึงเกิดความเป็นกังวล 
ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อความสุขรองลงมาคือการ
เลือกใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชันที่เหมาะสม 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.80 อยู่ในระดับมาก ซึ่งถ้า
ผู ้สอนเลือกใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่
สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ทำให้นักเรียนที่มี
อุปกรณ์ในการเรียนแตกต่างกัน ร่วมทำกิจกรรม
ไปพร้อม ๆ กันได้ นักเรียนก็จะมีความสุขในการ
เรียน ปัจจัยด้านต่อมาคือ ความชำนาญในการ
ใช้อ ุปกรณ์ โปรแกรม หร ือแอปพลิเคชันที่
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หลากหลายของผู้สอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.73 อยู่
ในระดับมาก ซึ่งนักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า 
บางครั ้งอาจารย์ผ ู ้สอนเกิดปัญหาในการใช้
อุปกรณ์แล้วใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานทำ
ให้เวลาในการเรียนน้อยลง ฉนั้นความชำนาญ
ของผู้สอนในการใช้อุปกรณ์จึงมีผลต่อความสุข
ในการเรียนออนไลน์ของผู้เรียน ปัจจัยรองลงมา
คือ การใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันของผู้เรียนมีผล
ต่อความสุขในการเรียนออนไลน์คิดเป็นคา่เฉลี่ย 
3.50 อยู ่ในระดับปานกลาง โดยนักเรียนให้
ความเห็นว่า การใช้อุปกรณ์ต่างชนิดกัน เวลา
ผู ้สอน สอนปฏิบัติอาจจะหาเมนูไม่เจอ หรือ
ร ูปแบบการทำไม่เหมือนกับที ่ผ ู ้สอนแสดง
ตัวอย่างให้ดู ทำให้ต้องใช้เวลานานในการปฏิบัติ
ชิ้นงาน แต่อาจารย์บางท่านมีการสาธิตวิธีการ
ทำในหลาย ๆ อุปกรณ์ให้ดูเป็นตัวอย่าง จึงไม่
เกิดปัญหา สรุปจึงมองว่าปัญหาจากการที่ใช้
อุปกรณ์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสุขในการ
เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยรองลงมาคือ 
การจัดการเนื ้อหาที ่เหมาะสมต่อเวลาเรียน
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 3.47 โดยในการการ
จัดการเนื ้อหาให้พอเหมาะกับเวลาเรียนนั้น
ส่งผลต่อความสุขของผู้เรียนในระดับปานกลาง 
ปัจจัยรองลงมาคือ ผู้สอนเปิดกล้องตลอดเวลา 
และมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
3.33 ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนุก และความ
เป็นกันเองทำให้ไม่เกร็งและกล้าที่จะมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น จึงส่งผล

ต่อความสุขในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสุขของผู้เรียนเป็นลำดับสุดท้ายคือผู้สอนมี
เทคนิคการเรียนที่สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.10 อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

โดยสรุปแล้วจากการสำรวจนักเรียนที่ร่วม
ตอบแบบสอบถามและให้สัมภาษณ์ให้ความ
คิดเห็นโดยรวมต่อความสุขในการเรียนผ่าน
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ดิจิทัลว่ามีความสุขในการเรียนออนไลน์ 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.27 ซึ่งระดับความสุขในการ
เรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก 
3. แนวทางการใช ้ เคร ื ่องม ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื ่อการจัดการเรียนรู ้ที ่ส่งเสริม
ความสุขในการจัดการเรียนการสอน 
 3.1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต้องมี
ประส ิทธ ิภาพในด้านการกระจายสัญญาณ 
สัญญาณต้องมีความแขง็แรง เมื่อเช่ือมต่อใช้งาน
สัญญาณต้องไม่หลุดง่าย หรือไม่หลุดบ่อย 
 3.2 ปัจจัยทางด้านความพร้อมและความ
หลากหลายของอุปกรณ์ ผู้สอนต้องจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพความ
ห ล า ก ห ล า ย ขอ งอ ุ ป ก ร ณ ์ ข อ ง ผ ู ้ เ ร ี ย น  
โดยโปรแกรมหรือสื่อที่ใช้ต้องรองรับกับอุปกรณ์
ทุกรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมการ
เรียนการสอนได้ 
 3.3 ในการเรียนออนไลน์แบบ Realtime 
นั้นผู้สอนควรเปิดกล้องให้นักเรียนได้เห็นครูอยู่
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ตลอดเวลา เพื ่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
และผู้เรียนจะเกิดเป็นความสุข เมื่อได้เห็นสีหน้า
ท่าทางของผู้เรียน โดยความละเอียดของกล้องก็
เป ็นปัจจ ัยสำคัญ เพราะจะทำให้เห ็นหน้า  
เห็นบรรยากาศของผู้สอนได้ชัดเจน 
 3.4 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมของ
ผู้เรียน ความพร้อมของเครื่องมือ อินเทอร์เน็ต 
โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน โดยผู้สอนควรจะต้อง
จัดทำคู ่ม ือการใช้งานสื ่อการเร ียนการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถใช้สื่อ
การเรียนการสอนนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศ ึกษาว ิ จ ั ยป ั จจ ั ยทางด ้ าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการจัดการเรียนรู้
ดิจิทัลที่ส่งเสริมความสุขในการเรียนพบปัจจยัที่
สำคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนรู ้ดิจิทัลคือ 
ในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นปัจจัย
สำคัญที ่จะทำให ้ผ ู ้ เร ียนสามารถเข ้าเร ียน
ออนไลน์ได้ โดยผู้สอนต้องสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตว่าควรเลือก
ระบบเครือข่ายอย่างไรให้เหมาะสมต่อการใช้
งาน รวมไปถึงปัญหาด้านการกระจายตัวของ
สัญญาณเครือข่าย ซึ่งในบางพื้นอับสัญญาณทำ
ให้ไม่สามารถเชื ่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้
ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างควบคุมยาก ปัจจัย
รองลงมาคือรูปแบบการจัดกิจกรรมของผู้สอนที่
ต้องคำนึงถึงความหลากหลายของเครื ่องมือ

ดิจิทัลที่ผู้เรียนแต่ละคนใช้ในการเรียนออนไลน์
ที่มีความแตกต่างกัน ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมที่
รองร ับก ับเคร ื ่ องม ื อด ิ จ ิท ั ลท ุ กร ูปแบบ  
ทุก platform เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้า
เรียนรู้ร่วมกันได้ ไม่เกิดเป็นความเหลื่อมล้ำของ
ผู้เรียน ปัจจัยด้านสุดท้ายที่ส่งผลต่อความสุข
ของผู้เรียนคือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอน
ของผู้สอนในการสอนออนไลน์แบบ Realtime 
นั้นผู้สอนควรเปิดกล้องตลอดเวลาในการสอน 
ประสิทธิภาพของกล้องมีผลต่อความสุขของ
ผู้เรียนเช่นกัน เพราะจะทำให้ผู้เรียนเห็นสีหน้า 
ท่าทางของผู้สอนได้อย่างชัดเจน ดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียนให้เกิดความสนใจต่อผู้สอนได้
เป็นอย่างดี รวมไปถึงการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน การแสดงความคิดเห็น 
หรือการตอบคำถามก็ส่งผลต่อความสุข และเกิด
เป็นความสนุกในการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
การนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนที ่จะเสริมสร้างความสุขให้กับ
ผู้เรียนนั้นต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ว ิเคราะห์ล ักษณะของผู ้เร ียนว่าจะ
สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลใดได้บ้าง คำนึงถึง
สภาพแวดล้อมจริงของผู้เรียนเป็นหลัก 

2. กำหนดวัตถุประสงค์ในการเร ียนรู้   
เพื ่อจะนำมากำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้
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เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียน 

3. เลือกเครื ่องมือดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้
หลังจากกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู ้แล้ว 
โดยเครื่องมือนั้นต้องเหมาะสมกับผู้เรียนและ
สอดคล้องกับเนื้อหาหรือกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน 

4. ขั ้นการใช้เครื ่องมือเพื ่อการจัดการ
เรียนรู้ ออกแบบวิธีการใช้เครื่องมือดิจิทัล 

 5. ประเมินการใช้งานตามกระบวนการใช้
เครื ่องมือดิจิทัลเพื ่อดูผลสัมฤทธิ ์ของการใช้
เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ถอดบทเรียนการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสะนำ พร้อมกับประเมินความสำเร็จของ

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสะนำ และเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นมิตรกับชุมชนท่องเที่ยว เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ 2 กลุ ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที ่พัฒนาชุมชน และผู ้นำชุมชน เก็บข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 100 คน สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  

พบว่า ในการจัดการด้านการท่องเที่ยวจะมีการห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวนำขยะมูลฝอยเข้ามา
ภายในชุมชน มีการคัดแยกขยะของร้านค้า รณรงค์ให้ใช้ใบตองเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงาน
สนับสนุนการรักษาความสะอาด มีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ และรณรงค์การ
ปลูกต้นไม้ ผลสำเร็จของการดำเนินการจัดการด้านสิง่แวดล้อม เช่น ปริมาณขยะลดลง มีการใช้ภาชนะท่ี
ทำจากใบกาบหมากและใบตอง มีการทำปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหาร ไม่มีการตัดต้นไมท้ำลายป่า เป็นตน้ 
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชนท่องเที่ยว จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
ภาคีเครือข่าย นำเสนอด้านบวกของการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น ทำบุญผ้าป่าขยะ ไม่ทิ้งขยะในชุมชนที่ทำ
ให้ลดการทำลายสัตว์ป่า เป็นต้น 
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Eco-friendly Tourism: A case study of Ban Sa Nam Community, 

Ban Rai Sub-district, Ban Rai District, Uthai Thani Province 
Wisakha Phoochinda1, Natthathida Patthanacharoen2 

Graduate School of Environmental Development Administration, National Institute of Development 

Administration1,2 

E-mail: wisakha.p@nida.ac.th1, natthathida.pat@nida.ac.th2 

 
ABSTRACT 

 This research analyzes lessons learned on eco-friendly tourism in the Ban Sa 

Nam community to assess the success of the tourism environment management and to 

propose guidelines for tourism environmental management. A combined research 

method was used and data collection was carried out by interviewing two key 

informants, a community development worker, community leaders, and a random 

sampling of 100 tourists. 

 The results showed that in tourism management, the following are needed: 

prohibiting tourists from bringing garbage into the community, having waste separation 

stores, conducting campaigns to use banana leaves to protect the environment, having 

an organization to support cleanliness, using cloth bags instead of plastics bag, using 

biodegradable materials, and planting trees. To be successful, the environmental 

management actions needed are to reduce solid waste, use betel and banana leaves, 

compost food wastes, prohibit deforestation, etc. The guidelines needed for eco-friendly 

tourism environmental management are to have a participative community with the 

network participant, to present positive aspects of environment management such as 
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solid waste, offering robes to Buddhist priests, and not discarding solid waste to reduce 

the destruction of wildlife, etc. 

 

Keywords: environmental management, eco-tourism community, Uthai Thani Province 
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บทนำ 
ประเทศไทยจะม ีความพร ้อม ในด ้าน

ภ ูม ิศาสตร ์การท ่องเท ี ่ ยว ร ั ฐบาลจ ึ ง ให้

ความสำคัญกับการท่องเที ่ยว เน ื ่องจากมี

ความสำคัญต่อการสร้างรายได้ เพื ่อพัฒนา

ประเทศอย่างมากและยังเป็นรายได้ที่เป็นอันดบั

ต้น ๆ ของประเทศ และมีการกระจายไปใน

หลายภาคที่ค่อนข้างชัดเจน เช่น การเดินทาง  

ที ่พัก การซื ้อของที ่ระลึก ภัตตาคาร ร้านค้า 

ต่าง ๆ จึงมีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมขยาย

มากขึ ้น เช่น การเพิ ่มขึ ้นของสถานที่พัก ทั้ง

โรงแรมขนาด 5 ดาว 4 ดาว ไปถึงที่พักแบบ

พื้นบ้านที่เรียกว่า โฮมสเตย์ การเพิ่มขึ ้นของ

ร้านอาหาร และแหล่งบริการอื่น ๆ เพื่อดึงดูด

ความสนใจของน ักท ่องเท ี ่ ยวท ั ้ ง ในและ

ต่างประเทศ และการขยายตัวไปในแทบทุก

ภูมิภาคของไทย ก่อให้เกิดการตื่นตัวเพราะมอง

ว่าเป ็นเร ื ่องง ่ายที ่จะมีรายได้เพ ิ ่มจากการ

ท่องเที่ยว ที่เป็นผู้มาซื้อสินค้าถึงที่ไม่ว่าจะที่ใดก็

ตาม ท ั ้ งน ี ้  ในป ี  2560 ม ีน ักท ่องเท ี ่ ย ว

ต่างประเทศเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเฉลี่ยเดอืน

ละ 3.5 ล้านคน และคาดว่าในปี 2561 จะสร้าง

รายได้ให้ประเทศปีละ 3 ล้านล้านบาท สิ่งนี้บ่งช้ี

ว่าการท่องเที่ยวเป็น “สินค้า” ที่สร้างรายไดใ้ห้

ประเทศไทยมากที่สุด (กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย, 2561) 

บ้านสะนำดำเนินการพัฒนาโดยกำหนด

เป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ “ใช้แผนชุมชนเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปสู่แหล่ง

ท่องเที่ยวชุมชนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ ่น ชาวประชาอยู ่ด ี ม ีส ุข ตามวิถ ีคน

พอเพียง และองค์ความรู้แห่งชุมชน” ซึ่งมุ่งไป

ในทิศทางยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและ

ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี พ.ศ.2564 โดยมี

การดำเนินงาน ดังนี ้ 1. สร้างสรรค์ชุมชนให้

พึ่งตนเอง ดำเนินกิจกรรมสร้างอาชีพและสร้าง

รายได ้จากการประกอบอาช ีพ ประสาน

หน่วยงานเกษตรอำเภอ พัฒนาที ่ดิน พัฒนา

ชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมใน

กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู ้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจ

ฐานรากให้ขยายตัว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบ

ไปด้วย 1) ผ้าทอพื้นเมือง 2) ผลิตภัณฑ์จักสาน

ซึ ่งถ่ายทอดองค์ความรู ้จากผู ้ร ู ้  ภ ูม ิปัญญา  

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่า ทั้งยัง

เป็นการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

กลุ่มอาชีพอื่น ๆ ที่เกิดจากการรวมกลุ่มอาชีพ

ตามความสนใจและที ่ ได ้ร ับการสน ับสนุน
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งบประมาณจากภาคราชการ ได้แก่ 1.กลุ่ม

ผล ิตภัณฑ์จากสมุนไพร 2.  กลุ ่มเล ี ้ยงส ุกร  

3. กลุ่มเกษตรกรปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง 

ปลูกข้าวโพด 4. กลุ่มผักปลอดภัย 5. กลุ่มเพาะ

เห็ด 6. กลุ่มเลี้ยงกบให้ประชาชนได้เข้าถึงอาชีพ

และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อเข้าสู่

กระบวนการพัฒนาเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ส ิ นค ้ าช ุ มชน  OTOP ร าย ใหม ่ ในอนาคต  

3) เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมี

ธรรมาภิบาล เป็นสถาบันการเงินทุนชุมชน จาก

การบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการของ

กลุ ่ม องค์กร กองทุนการเงินต่าง ๆ ร่วมกัน

บริหารจัดการเงินทุนในชุมชนและการเข้าถึง

แหล่งทุนชุมชนเพื่อให้หมู่บ้านเกิดการใช้เงินทุน

ในชุมชนอย่างคุ ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ตาม

กระบวนกา ร  5  ก  โ ดย เ ร ิ ่ ม ต ั ้ ง แ ต ่ ก า ร

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกลุ่ม การประชุม

เพื ่อค ัดเล ือกคณะกรรมการ การจัดทำกฎ 

ระเบียบ กติกา การรวมกลุ่ม องค์กรการเงิน

หมู ่บ ้าน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ

ให้บริการกู้ยืมเงินแก่สมาชิก การปรับเปลี่ยน

สัญญากู้ยืมของสมาชิกการจัดสวัสดิการ และ

กิจกรรมอื ่น ๆ 4) เสริมสร้างองค์กรให้มีขีด

สมรรถนะสูง การเสริมสร้างหมู ่บ้านให้มีขีด

สมรรถนะในการบร ิหารจัดการชุมชนให้มี

ค ุณภาพ ดำเน ินการจ ัดต ั ้ งคณะกรรมการ

หมู่บ้าน รับผิดชอบในแต่ละด้านตามโครงสร้าง

คณะทำงานด้านต่าง ๆ และแบ่งการปกครอง

เป็นคุ้มบ้าน จำนวน 9 คุ้ม มีหัวหน้าคุ้มเป็นผู้นำ 

โดยกำหนดบทบาทในแต่ละด้านดำเนินการ 

ดังนี้ (1) ด้านอำนวยการ (2) ด้านปกครองและ

รักษาความสงบเรียบร้อย (3) ด้านแผนพัฒนา

หมู่บ้าน (4) ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ (5) ด้าน

สังคม สิ ่งแวดล้อมและสาธารณสุข (6) ด้าน

ศาสนา วัฒนธรรม และ (7) ด้านเยาวชนและ

กีฬา (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี, 

2561) 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื ่อวิเคราะห์และถอดบทเรียนการ

ท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านนี ้

2. เพื่อประเมินความสำเร็จของการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนในหมู่บ้าน 

3.  เ พ ื ่ อ เ ส น อแ น วทา ง ก า ร จ ั ด ก า ร

สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นมิตรกับชุมชนท่องเที่ยว 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิด 

 
 
 

ศักยภาพ ข้อจำกัด ความต้องการของ

การพัฒนาการจดัการสิ่งแวดล้อม 

ในการท่องเที่ยว 

SWOT analysis 

1. ปัจจัยภายใน 

- พื้นที่/บริบทชุมชน 

- ทรัพยากรบุคคล 

- สิ่งแวดล้อม เช่น การจดัการขยะ

มูลฝอย 

- การจัดการท่องเที่ยว 

2. ปัจจัยภายนอก 

- นโยบาย 

- งบประมาณ 

- เศรษฐกิจ 

- วัฒนธรรม/ประเพณ ี

- การเรียนรู้/นวัตกรรม 

CIPP model 

1. บริบท (Context) 

2. ปัจจัยนำเข้า (Input) 

3. กระบวนการ 

(Process) 

4. ผลผลติ/ผลลัพธ์/

ผลกระทบ 

(Output/Outcome

/Impact) 

ความต้องการ

นักท่องเท่ียว 

- ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

- การมีส่วนร่วมใน

การดูแลสิ่งแวดล้อม 

- ความรู้ความเข้าใจ

ในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม 

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพือ่รองรับการท่องเที่ยว 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่สอดคลอ้งกบั

ว ัตถ ุประสงค ์ของการว ิจ ัยและครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยว ผู้นำ

ช ุมชน องค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่น และ

สำนักงานพัฒนาชุมชนที่เป็นหน่วยงานผู้ดูแล

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

 2. เก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่เข้ามา

เที่ยวในชุมชนบ้านสะนำ จำนวน 100 คน โดย

เลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ เพื่อประเมินความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม การมีส่วน

ร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม และความรู้ความ

เข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยทำการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่

พัฒนาชุมชน และ (2) ผู้นำชุมชน เพื่อประเมิน

ความสำเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ 

SWOT analysis และ CIPPI Model (จำลอง 

โพธิ ์บ ุญ , 2547) พิจารณาบริบท (Context) 

ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 

และผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome) /

ผละกระทบ ( Impact) และการทำ SWOT 

Analysis ซ ึ ่ งพ ิจารณาจ ุดแข ็ง (Strengths) 

จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) 

และภัยคุกคาม (threat) 

 4. ถอดบทเรียนการท่องเที่ยวของชุมชน

บ้านสะนำ  

 5. ประเมินความสำเร็จของการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวของ

ชุมชน และเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอ้ม

ที่เป็นมิตรกับชุมชนท่องเที่ยว 

 

ผลการวิจัย 
1. การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้าน

สะนำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จ ังหวัด

อุทัยธานี  

การจัดการสิ่งแวดล้อมคนในชุมชน ร้านค้า 

มีการคัดขยะหรือรณรงค์ให้ใช้ใบตองเพื่อรักษา

สิ่งแวดล้อม หน่วยงานสนับสนุนการรักษาความ

สะอาดในชุมชน มีการนำแนวทางการจัดการ

ท่องเที่ยวชุมชนไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคน

ในชุมชน กำหนดบทบาทหน้าที ่การบริหาร

จ ัดการการด ูแลร ักษาทร ัพยากรด ้านการ

ท่องเที่ยวชุมชนให้เหมาะสม เช่น การใช้ถุงผ้า

แทนถุงพลาสติก ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ และหา

วัสดุทดแทนโฟมหรือถุงพลาสติก ที ่มาจาก

ธรรมชาติ ให้ชุมชนจัดการและรักษาสิ่งแวดลอ้ม 
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นอกจากน้ียังส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้หัน

มาใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนใช้เป็นที่บรรจุอาหาร 

ผล ิตภัณฑ์ ของฝาก เพื ่อเป ็นการประหยัด

ค่าใช้จ่าย สนับสนุนการรักษาความสะอาดใน

ชุมชน และรณรงค์การปลูกต้นไม้เพื ่อส่งต่อ

ความยั่งยืนในชุมชน 

2. สภาพแวดล้อม ศักยภาพ ข้อจำกัด  

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

2 .1  การจ ัดการส ิ ่ งแวดล ้อมในการ

ท่องเที่ยว มีกระบวนการการวิเคราะห์ SWOT 

Analysis ซ ึ ่ งพ ิจารณาจ ุดแข ็ง (Strengths) 

จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) 

และภัยคุกคาม (threat) ดังนี ้

(1) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน 

1. จุดแข็ง (Strengths – S) 

พื ้นที ่ช ุมชนส่วนใหญ่ม ีภ ูเขาล ้อมรอบ 

ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกอ้อย ปลูก

ข้าวโพด มีสวนสำหรับปลูกพืชดั้งเดิม เช่น ข้าว 

หมาก ส้มโอ มะขาม ลำไย 

ชุมชนมีพิธีบวชต้นไม้หรือบวชป่า เป็นการ

นำความเชื ่อทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ

ดูแลร ักษาป่า และปลูกฝังจ ิตสำนึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  

มีพิธีเลี้ยงปิดบ้านกันท่ี “ศาลเจ้าบ้าน” ตั้งอยู่ใน

บริเวณป่าหมากล้านต้น ในพื้นที่ใกล้กับศาลเจ้า

บ้านนั ้น และมีสิ ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่

ย ังคงอยู ่ ให ้ล ูกหลานได้เห ็นคุณค่า นั ่นคือ 

“ต้นไม้ยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 60 คน

โอบอายุ 400-500 ปี ดังภาพท่ี 2 ต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ต้นไม้ยักษ์และศาลเจ้าบา้นของชุมชนบ้านสะนำ 
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ชุมชนมีจิตสำนึกเกิดการพัฒนาตนเอง 

พึ่งพาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น มีความพยายามใน

การเรียนรู ้พัฒนา เกิดรายได้เพิ ่มขึ ้น มีการ

รวมตัวกันสร้างความเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

สามารถรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา สืบสาน

สืบทอดและนำไปใช้ประโยชน์ทำให้เห็นคุณค่า

ร่วมกัน สามารถสร้างรายไดใ้ห้กับชุมชนได้ด ีทำ

ให้ชุมชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที ่ดีขึ ้น และ

สามารถนำสินค้าที่มีอยู ่ในชุมชนมาขายสร้าง

รายได้โดยทั่วกัน 

2. จุดอ่อน (Weakness – W) 

เกิดปัญหาด้านการจัดการขยะที่เพิ่มมาก

ขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวเป็นบุคคลที่นำขยะ

เข้ามาสู่ชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหาของคนใน

ชุมชนที ่มีส่วนร่วมด้วยน้อยมาก ขาดการทำ

ความเข้าใจและการกระจายรายได้ให้คนใน

ชุมชนเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวชุมชน 

การดำเนินการท่องเที่ยวอาจกระทบกับ

ความเป็นอยู่ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้

ว ่ าน ั กท ่อง เท ี ่ ย วจะมา ในช ่ ว ง เ วลา ไหน  

ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวอาจทำให้คนในหมู่บ้านที่

ประกอบอาชีพหลักอยู ่ไม ่สามารถให้ความ

ร่วมมือได้ และควรบูรณาการการทำงานร่วมกับ

หน่วยงานอื ่น เช ่น การท่องเที ่ยว เพราะ

บุคลากรไม่ได้มีความรู้ความเชี ่ยวชาญที่รอบ

ด้านเกี่ยวกับการทำชุมชนท่องเที่ยว 

(2) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 

1. โอกาส (Opportunities – O) 

สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเอง โดยดำเนิน

กิจกรรมสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากการ

ประกอบอาชีพ ประสานความร ่วมม ือกับ

หน่วยงานเกษตรอำเภอ พัฒนาที ่ดิน พัฒนา

ช ุมชน และหน่วยงานภาค ี เคร ือข ่าย  เพื่อ

ถ ่ายทอดองค์ความร ู ้ตามหลักปร ัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น โดยสามารถสร้าง

รายได้ให้กับชุมชนได้ดี ทำให้ชุมชนมีรายได้จาก

การท่องเที ่ยว ม ีความเป็นอยู ่ท ี ่ด ีข ึ ้น และ

สามารถนำสินค้าที่มีอยู ่ในชุมชนมาขายสร้าง

รายได้โดยทั่วกัน  

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว สร้าง

ผล ิตภ ัณฑ์ช ุมชน ประกอบไปด ้วย ผ ้าทอ

พื ้นเมือง ผลิตภัณฑ์จักสานซึ ่งถ่ายทอดองค์

ความร ู ้จากผ ู ้ร ู ้  ภ ูม ิป ัญญา ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงอาชีพ

และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อเข้าสู่

กระบวนการพัฒนาเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

สินค้าชุมชน OTOP รายใหม่ในอนาคต 
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ส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมตนเอง สามารถที่จะสื่อสาร

เล่าเรื ่องของตนเองได้อย่างมีชีวิตชีวา รื ้อฟื้น

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนเพื่อทำเป็นแหล่ง

ท่องเที ่ยว เช่น ภูมิปัญญาด้านอาหาร ขนม

พื้นบ้าน ของเล่นโบราณ วัฒนธรรมเมื่อสมัยปู่

ยาตายาย  

เปิดกาสให้คนในชุมชนได้มีบทบาทของ

ตนเอง สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวหรือการ

เรียนรู้ในชุมชน ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการ

ท่องเที่ยว คนในชุมชนจะต้องมีรายได้ทุก ๆ คน 

ที่ร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว 

ส่งเสริมให้เกิดแหล่งเร ียนรู ้ภ ูม ิปัญญา

ชุมชนในแต่ละด้าน พัฒนาด้านการทำ Home 

Stay ที ่เร ียนรู ้ว ิถีจากอดีต พัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชน ที่เกิดจากต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชนตนเอง 

นอกจากนี้ยังพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน เพิ่ม

ทักษะความร ู ้ความสามารถให้ก ับทุกคนที่

เก ี ่ ยวข ้อง สร ้างว ัฒนธรรมแห ่งความคิ ด

สร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ รวมถึง

การท่องเท ี ่ยวโดยชุมชนต้องมาจากความ

ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานโดย

การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

การตลาดให้ทันสมัย ใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนใช้

เป ็นท ี ่บรรจ ุอาหาร ผล ิตภ ัณฑ ์  ของฝ าก  

เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย  

สนับสนุนให้เกิดการท่องเที ่ยวหรือการ

เรียนรู้ในชุมชน ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการ

ท่องเท ี ่ยว น ักท ่องเท ี ่ยวจะต ้องเคารพใน

กฎระเบียบของชุมชน 

ในด้านสิ ่งแวดล้อม สนับสนุนการรักษา

ความสะอาดในชุมชน คงความเป็นแบบดั้งเดิม

ของชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้คงอยู่และ

สัมผัสได้ คนในชุมชนหรือแม่ค้าต้องมีการคัด

แยกขยะหรือรณรงค์ให้ใช้ใบตองเพื ่อรักษา

สิ่งแวดล้อม และรณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อส่ง

ต่อความยั่งยืนในชุมชน 

2. ภัยคุกคาม (Threat – T) 

งบประมาณในการดำ เน ินโครงการ

ท่องเที่ยวชุมชนนั ้น ไม่เพียงพอและขาดการ

ส ่งเสร ิมด ้านการตลาดและการส ื ่อสารต่อ

สาธารณะ เช่น แผ่นประชาสัมพันธ์ชุมชน พื้นที่

ส่วนกลางในการรวมนักท่องเที่ยว ห้องน้ำใน

การรองรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

แผ่นป้ายเล่าเรื่อง พ้ืนท่ีแสดงศิลปะในแต่ละจุด  

งบประมาณในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

ช ุมชนท่องเท ี ่ยวไม ่ เพ ียงพอ โดยขาดการ

สนับสนุน และมีต ้นทุนส ูงในการปร ับปรุง

ทัศนียภาพของชุมชนให้น่าอยู่ตามจุดสื่อสาร 
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รวมถึงการปลูกต้นไม้ท้องถิ่น การใช้ตะกร้าแทน

การใช้ถุงพลาสติก และการหาผลิตภัณฑท์ี่รักษา

สิ่งแวดล้อมแทนการใช้โฟม 

ขาดการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน

อย่างทั่วถึง เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจาก

คนในชุมชน 

นอกจากนี้หากมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวน

มาก บุคลากรหรือคนในชุมชนจะไม่เพียงพอต่อ

การรองรับการท่องเที่ยว ทำให้การดูแลด้านการ

ท่องเที่ยวหรือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไป

อย่างไม่ทั่วถึง   

2.2 กา รจ ั ดก ารส ิ ่ ง แวดล ้ อม ในการ

ท่องเที่ยวได้ประยุกต์ใช้กระบวนการติดตาม

และประเมินผลที่เป็นระบบ ได้แก่ CIPP Model 

ซึ ่งพิจารณาบริบท (Context) ปัจจัยนำเข้า 

(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 

(Output) /ผลลัพธ์ (Outcome) /ผละกระทบ 

(Impact) ซึ่งนำมาวิเคราะห์ศักยภาพ ข้อจำกัด

และการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. บริบท (Context) 

(1) นโยบาย มีการสนับสนุนให้คนในชุมชน

เห็นคุณค่าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตนเอง 

สามารถที่จะสื่อสารเล่าเรื่องของตนเองได้อย่าง

ม ีช ีว ิตชีวา เป ิดโอกาสให้คนในชุมชนได ้มี

บทบาทของตนเอง สน ับสน ุนให ้ เก ิดการ

ท่องเที่ยวหรือการเรียนรู ้ในชุมชน ก่อให้เกิด

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว  

(2) ยุทธศาสตร์ การจัดทำเช่ือมโยงเส้นทาง

การท่องเที ่ยวกับแหล่งท่องเที ่ยวที ่ใกล้เคียง 

ส่งเสริมให้ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

รณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อส่งต่อความยั่งยืนใน

ชุมชน 

(3) มาตรการ มีการรื ้อฟื ้นแหล่งเรียนรู้ 

ภูมิปัญญาชุมชนเพื่อทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น 

ภูมิปัญญา ด้านอาหาร ขนมพื้นบ้าน ของเล่น

โบราณ วัฒนธรรมสมัยปู่ยาตายาย นักท่องเที่ยว

จะต ้อง เคารพในกฎระ เบ ี ยบของช ุมชน  

การปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยว 

(4) โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที ่ยวโดยเน้นการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมการคัดแยกขยะ

หรือรณรงค์ให้ใช้ใบตองเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

2. ปัจจัยนำเข้า (Input) 

(1) งบประมาณ ในการดำเนินโครงการ

ท่องเที่ยวชุมชนไม่เพียงพอ ในด้านการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนสูง เช่น ในการปรับปรุง

ทัศนียภาพของชุมชนให้น่าอยู่ การปลูกต้นไม้

ท้องถิ ่น การใช้ตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 
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การหาผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมแทนการใช้

โฟม 

(2) บ ุคลากรของพัฒนาชุมชนไม่ได ้มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญที่รอบด้านเกี่ยวกับการ

ทำชุมชนท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนขาดความรู้

ความเข้าใจเกี ่ยวกับโครงการชุมชนท่องเที ่ยว 

OTOP นวัตวิถีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  

(3) วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ 

สำหรับการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนท่องเที ่ยว OTOP นวัตวิถีไม่เพียงพอ 

เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรร และระยะเวลา

ของโครงการที่น้อยเกินไป 

(4) ข้อมูลข่าวสาร ขาดการส่งเสริมด้าน

การตลาดและการสื ่อสารต่อสาธารณะ เช่น 

แผ่นประชาสัมพันธ์ชุมชน พื้นที่ส่วนกลางใน

การรวมนักท่องเที่ยว แผ่นป้ายเล่าเรื่อง แผนที่

แสดงพื้นที่ศิลปะ 

(5) เทคโนโลยี มีการพัฒนาการนำวัสดุ

ธรรมชาติมาทำเป็นภาชนะบรรจุอาหารหรือ

ของฝากของที่ระลึก เช่น ใบตอง และกาบหมาก 

และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ม ีความเหมาะสม 

สวยงาม และรักษาสิ่งแวดล้อม  

3. กระบวนการ (Process) 

(1) การวางแผน มีการดำเนินการร่วมกับ

คณะกรรมการของหมู่บ้านให้มีความพร้อมใน

การดำเนินงาน รวมทั ้งร ่วมประชุมกับผู ้นำ

ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันกำหนด

ระเบียบ กติกา และวางแผนการดำเนินงาน 

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยยึดเสียงส่วนใหญ่

ของช ุมชน และต ้องไม ่ส ่ งผลกระทบกับ

สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

(2) การมีส่วนร่วม ของชุมชน OTOP นวัต

วิถีมีส่วนร่วมน้อยมาก เนื ่องจากขาดการทำ

ความเข้าใจของโครงการชุมชน OTOP นวัตวิถี 

ทำให้การกระจายรายได้ไม่ทั ่วถึง และยังขาด

ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) การจัดการท่องเที่ยว มีกระบวนการใน

การดำเนินการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถี ที่เหมาะสมในการรองรับนักท่องเที่ยว 

โดยเน้นการเข้าถึงธรรมชาติของชุมชนและการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท่องเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี 

(4) การดำเนินกิจกรรมการท่องเที ่ยว  

มีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวใน

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในการเตรียม

ความพร้อมเพื ่อดำเนินการท่องเที ่ยวชุมชน 

OTOP นวัตวิถี การประชุมคณะทำงานและแบง่

หน้าที่ในการรับนักท่องเที่ยว พัฒนาการเรียนรู้

ให้คนในชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวศึกษาดู

งานอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงพัฒนาต่อ
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ยอดให้ชุมชนมีการพัฒนาและพร้อมสำหรับการ

รองรับนักท่องเที่ยว 

(5) การประชาสัมพันธ์ มีการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตว ิถ ี ม ีการให้ข ้อม ูลข่าวสารตามบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ ตามแหล่งการเรียนรู้ นำเสนอ

ผ่านรายการต่าง ๆ เช่น รายการท่องเที ่ยว 

รายการอาหาร การนำเสนอผ่านหน้าเพจ  

เป็นต้น 

(6) การติดตามประเมินผล มีการติดตาม

การประเมินผลผ่านการทำ AAR หลังการทำ

กิจกรรมทุกครั ้ง ประเมินผลผ่านการระดม

ความคิด และทำ SWOT ของการท่องเที ่ยว

ชุมชน เข้าร่วมอบรมรับความรู้ประชาสัมพันธ์

ก ับหน่วยงานทุกภาคส ่วน เป ิดโอกาสให้

นักท่องเที่ยวได้เสนอแนะแสดงความคิดเห็นใน

ชุมชนเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

4 .  ผ ล ผ ล ิ ต / ผ ลล ั พ ธ ์ / ผ ล ะกระทบ 

(Output/Outcome /Impact) 

(1) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ

ท่องเที่ยว สนับสนุนการรักษาความสะอาดใน

ชุมชน รณรงค์การปลูกต้นไม้เพื ่อส่งต่อความ

ยั่งยืนในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์ใช้หลัก 3 R ในการ

จัดการขยะ และการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิด

รายได้เพิ ่มขึ ้น โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับ

ช ุมชนได ้ด ี  ทำให ้ช ุมชนม ีรายได ้จากการ

ท่องเที่ยวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถนำ

สินค้าที่มีอยู่ในชุมชนมาขายสร้างรายได้โดยทั่ว

กัน ส่งเสริมการท่องเที ่ยวของชุมชน ทำให้

ชุมชนเป็นที่รู ้จักในวงกว้าง เกิดการจับจ่ายใช้

สอยในการท่องเที่ยว การใช้บริการและการซื้อ

สินค้าชุมชน ทำให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 

(3) ผลกระทบด้านสังคม ทำให้เกิดความ

เสื่อมโทรมของวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมเดิม

ถูกนำมาดัดแปลงเพื ่อรองรับการท่องเที ่ยว 

โครงการช ุมชนท่องเท ี ่ยว  OTOP นว ัตว ิถี   

มีผลกระทบต่อสังคมน้อยมากในเรื่องการเกิด

ปัญหาอาชญากรรม และเกิดปัญหายาเสพติด 

(4) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิด

ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากข้ึน

จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามา มลพิษทางเสียงจาก

การใช้รถที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดการทรัพยากร

น้ำจากน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น และการจัดการระบบ

สาธารณูปโภคที่ไม่ทั่วถึง 
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2.3 ความต้องการนักท่องเที่ยว จากการ

เก็บแบบสอบถามในด้านปัญหาสิ ่งแวดล้อม  

ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี           (n=100) 

หัวข้อ ร้อยละ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

1. เกิดความวุ่นวายในชุมชน 23.0 
2. ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น 58.0 
3. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 33.0 
4. เกิดปัญหาอาชญากรรม 6.0 
5. ปัญหาเสียงดังรบกวน 18.0 

การมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม  
1. ลดการใช้ถุงพลาสติก 70.0 
2. ทิ้งขยะให้ถูกท่ีและช่วยแยกขยะ 61.0 
3. ใช้ภาชนะท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 44.0 
4. เลือกใช้พาหนะที่ชุมชนจัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อประหยัดพลังงาน 28.0 
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของชุมชน 56.0 
6. ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 29.0 

ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
1. การจัดตั้งโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจในชุมชน สร้างรายได้ และได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 
96.0 
 

2. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้
ชุมชน 

97.0 

3. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคม 72.0 
4. สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวเรา ท้ังที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต 92.0 
5. การจัดการของเสียมีความสำคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อม 97.0 
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หัวข้อ ร้อยละ 
6. การดูแลรักษาความสะอาดในชุมชน เป็นหน้าท่ีของคนในชุมชนเท่านั้น 64.0 
7. การคัดแยกขยะเป็นการช่วยกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง ทำให้ปริมาณขยะลด

น้อยลง 
91.0 

8. การใช้ภาชนะต่าง ๆ เช่น ตะกร้า ปิ่นโต ถุงผ้า แทนถุงพลาสติกเป็นการลด
ปริมาณขยะ 

96.0 

9. ควรเลือกซื้อของหรืออาหารที่บรรจุในถุงพลาสติก เพื่อความสะดวก/ง่ายต่อ
การกำจัด 

64.0 

10. การรณรงค์เลิกใช้โฟมบรรจุอาหารเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 93.0 

(1) ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยนักท่องเที่ยว

จำนวนมากมีความเห็นว่ามีปัญหาของเสียและ

ขยะมูลฝอยที ่เกิดขึ ้น และเพิ ่มมากขึ ้นตาม

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เที่ยวในชุมชน คิดเป็น

ร้อยละ 58.0 รองลงมาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ

เสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 33.0 นอกจากนี้ยัง

เกิดปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหาการจราจร

ตดิขัด และสูญเสียความสงบ 

(2) การมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

โดยนักท่องเที่ยวคิดว่าการมีส่วนร่วมในการ

ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนส่วนใหญ่ คือ การลด

ใช้ถุงพลาสติกเกินกว่าครึ่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 

70.0 รองลงมาเป็นการทิ้งขยะให้ถูกที่และช่วย

แยกขยะ คิดเป็นร้อยละ 61.0 และปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ข้อบังคับของชุมชนคิดเป็นร้อยละ 

56.0 

(3) ความร ู ้ความเข ้าใจในการจ ัดการ

สิ่งแวดล้อม โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มคีวามรู้

และเข้าใจคือ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้

ชุมชน และการจัดการของเสียมีความสำคัญต่อ

การรักษาสภาพแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 97.0 

รองลงมาการการจ ัดต ั ้ ง โครงการช ุมชน

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน สร้างรายได้ และได้

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 

และการใช้ภาชนะต่าง ๆ เช่น ตะกร้า ปิ่นโต ถุง

ผ้า แทนถุงพลาสติกเป็นการลดปริมาณขยะมูล

ฝอย คิดเป็นร้อยละ 96.0 และการรณรงค์เลิก

ใช้โฟมบรรจุอาหารเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 

คิดเป็นร้อยละ 93.0 
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สรุปและอภิปรายผล 

จ า ก ก า ร ท ำ  SWOT Analysis เ พื่ อ

ว ิเคราะห์จ ุดแข็ง จ ุดอ่อน โอกาส และภัย

คุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการลด

ผลกระทบ พบว่า แนวทางการลดผลกระทบ

ของทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

และด้านสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินการได้กับ

ทั้งประชาชน ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรที่

เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี ้

1. มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วน

ร่วมให้ทุกคนเป็นเจ้าของโครงการท่องเที่ยว

ชุมชนอย่างแท้จริง เพิ่มการสร้างกระบวนการ

ความร ู ้  ความเข ้ า ใจในด ้ านการ จ ัดการ

สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมด้านการตลาด เจาะ

กลุ่มนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากข้ึน 

2. ม ีการจ ัดสรรงบประมาณเพิ ่มเติม

สำหรับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้

เกิดความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เน้นการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกต์ในการดำเนินการ ก่อให้เกิดรายได้

เพิ่มมากข้ึน แล้วนำมาหมุนเวียนภายในชุมชน 

3. มีการสนับสนุนให้ชุมชนได้มีการบริหาร

จัดการด้วยตัวเอง เนื่องจากชุมชนมีศักยภาพ

เพียงพอและมีความพร้อมที่จะบริหารจัดการ

ดำเนินโครงได้ และทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง

มากยิ่งข้ึน 

4. เสริมสร้างชุมชนให้มีจิตสำนึกในการ

เห็นคุณค่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตัวเอง 

ปกป้องและรักษาวิถีชุมชน 

5. สนับสนุนการรักษาความสะอาดใน

ชุมชน รณรงค์การปลูกต้นไม้ การมีส่วนร่วมใน

กา รอน ุ ร ั กษ ์ ท ร ั พย ากร ธร รมชาต ิ และ

สิ่งแวดล้อม และเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

6. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การใหค้วามร่วมมือ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  

โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องการ

จัดการการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เกิด

ความรู้ มีความเช่ียวชาญ และเพิ่มศักยภาพของ

คนในชุมชน 

7. เสริมสร้างการให้ความร่วมมือของ

องค์กรต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน

มากยิ่งขึ ้น เช่น ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี เป็นต้น 

 อ ุตสาหกรรมการท ่องเท ี ่ยวไทยเป็น

อุตสาหกรรมที ่มีความสำคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื ่องจาก

ประเทศไทยมีทรัพยากรท่องเที่ยวที ่มีความ

หลากหลาย และทรัพยากรทางธรรมชาติ  

ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ ่งการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้น
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อย่างรวดเร็วนี ้ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผลกระทบของการ

ท่องเที่ยวมีทั้งด้านบวกและด้านลบ (Bruner, 

1996) เพราะผลกระทบของการท่องเที่ยวมีทั้ง

ด้านบวกและด้านลบในด้านบวก ได้แก่ สร้าง

งานและสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ในด้าน

ลบ อาจทำให้สูญเสียวัฒนธรรมดั ้งเดิมของ

ชุมชนไป เนื่องจากปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับ

นักท่องเที่ยวมากเกินไป 

 ด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้เพิ ่มขึ้น  

โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ชุมชนมี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถนำสินค้าที่มี

อยู่ในชุมชนมาขายสร้างรายได้ ในทางกลับกัน

ก ่อให ้ เก ิดการกระจายรายได ้ท ี ่ ไม ่ท ั ่วถึง 

เนื่องจากคนในชุมชนไม่ได้ให้ความร่วมมือใน

การมีส ่วนร่วมของชุมชนท่องเที ่ยว OTOP  

นวัตวิถี และปัญหารายได้ไม่สม่ำเสมอตาม

ฤด ูกาลท่องเท ี ่ยว (มน ัส ส ุวรรณ , 2539) 

เนื ่องจาก การท่องเที ่ยวก่อให้เกิดงานและ

รายได้ต่อบุคคลจำนวนมาก แต่ในทางกลับกัน 

การพัฒนาการท่องเที่ยวอาจทำให้การกระจาย

รายได้ไม่เป็นธรรมมากข้ึน 

 ด้านสังคม ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของ

วัฒนธรรมดั ้งเดิม ว ัฒนธรรมเดิมถูกนำมา

ดัดแปลงเพื ่อรองรับการท่องเที ่ยว (Cohen, 

1996) ทั้งนี้ วัฒนธรรมประเพณีที่นักท่องเที่ยว

ชื่นชมนั้น กลายเป็นวัฒนธรรมเพื่อการแสดง

โดยไม่มีส่วนสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของสังคมนั้น 

 ด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาด้านการ

จ ัดการขยะม ูลฝอยท ี ่ เพ ิ ่ มมากข ึ ้ นจ าก

นักท่องเที่ยวที่เข้ามา มลพิษทางเสียงจากการ

ใช้รถที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำ

และน้ำเสียที ่เพิ ่มขึ ้น และการจัดการระบบ

สาธารณูปโภคที่ไม่ทั่วถึง (อุดร วงษ์ทับทิม และ

คณะ, 2546) กล่าวคือ การท่องเที ่ยวทำให้

สิ่งแวดล้อมเกิดความเสียหาย อาจมีสาเหตุมา

จากนักท่องเที ่ยวที ่เพิ ่มขึ ้น และขาดความ

ระมัดระวังในการท่องเที่ยว 

กล่าวคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น

สามารถสร้างรายได้เข้าสู ่ประเทศปีละหลาย

แสนล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวก็ยังส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและ

ด้านลบเช่นกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา สะท้อนแนวทางการ

จ ัดการส ิ ่ งแวดล ้อมท ี ่ เป ็นม ิตรก ับช ุมชน

ท่องเที่ยว เนื่องจากโครงร่างที่ผู้วิจัยจัดทำนั้น

เป็นแนวทางโดยรวมของทุกโครงการ ทำให้
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ชุมชนสามารถช่วยเหลือในด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ เช่น มีการคัดแยกขยะ

จากครัวเรือน การรณรงค์ใช้ปิ่นโต หรือถุงผ้าใน

การจับจ่ายซื้อของใช้เพื่อบริโภค สนับสนุนการ

ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยผู้นำชุมชนพยายาม

ทำเป็นต้นแบบในหลาย ๆ ด้าน เช่น การนำ

ขยะจากเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้มาทำน้ำ

หมักชีวภาพ การรณรงค์ให้ช ุมชนอนุร ักษ์

สิ ่งแวดล้อม การรณรงค์ปลูกต้นไม้ และการ

รณรงค์คัดแยกขยะ เป็นต้น โดยมีข้อเสนอแนะ

ในการท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละ

ชุมชนโดนการคัดแยกขยะก่อนท้ิง ซึ่งหน่วยงาน

ท้องถ ิ ่นจะต ้องสน ับสน ุนการจ ัดการด ้าน

สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และร่วมกันพิจารณา

หาแนวทางในการแก้ไขผลกระทบ 

2. ติดป้ายแยกประเภทของขยะมูลฝอย 

โดยระบุให้ชัดเจน  

3. รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย และปลูกฝัง

ความตระหนักในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน 
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การจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล 
อรรถพล ยุสุวพันธ์  

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
E-mail: ohm202520@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ศึกษาการวางแผนการจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมกับการ
ดำเนินการการจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและค้นหาแนวทางพัฒนาการจัดการการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก จำนวน 50 
คน  เลือกแบบเจาะจง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูล ผู้ให้นโยบายด้านงานประชาสัมพนัธ์ 
8 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ดูแลบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 7 คน และกลุ่มที่ 3 นักท่องเที่ยว 35 คน เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยแบบสัมภาษณ์ พบว่า การวางแผนการการจัดการการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล  มีประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 7 ด้าน 
ได้แก่ (1) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (2) การประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับความต้องการประชาชน (3) การ
ประชาสัมพันธ์แบบต่อเนื่อง (4) การประชาสัมพันธ์ท่ีง่ายต่อการทำความเข้าใจ (5) การประชาสัมพันธ์ที่
เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม (6) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและสร้างสรรค์ (7) การประชาสัมพันธ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า  สำหรับการดำเนินการการ
จัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) 
การศึกษาสภาพปัญหา (2) วางแผนการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (3) การออกแบบเนื้อหามี
ความชัดเจน กระชับ ได้ใจความ และเข้าใจง่าย ภาพประกอบต้องสัมพันธ์ กับเนื้อหาที่นำเสนอ และ
เลือกรูปแบบการนำเสนอ ได้แก่ ข้อความ คลิปสั้น ไวรัลคลิป อินโฟกราฟิก และ (4) การประเมินผลเพื่อ
นำมาแก้ไขปรับปรุงการท่องเที่ยวต่อไป ขณะทีแ่นวทางการพัฒนาการจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล มีดังนี้ ด้านผู้ส่งสาร มีการพัฒนาศักยภาพบคุคลากรเพื่อประชาสัมพันธ์
ด้วยสื่อออนไลน์ โดยผู้ส่งสารจะต้องมีทักษะ ความสามารถในการใช้สื่อใหม่ ด้านสาร มุ่งเน้นเนื้อหา 
ภาษา หรือรูปแบบในรูปแบบภาพอินโฟกราฟิก กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ นโยบาย โครงการ แผนการ
ดำเนินงานของเทศบาล ที่ได้ทำมาแล้วและกำลังดำเนินการ โดยใช้สื่อเฟซบุ๊กและไลน์ กลยุทธ์ผู้รับสาร 
มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุน และกลยุทธ์การจัดการประชาสัมพันธ์  
มีการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาพัฒนา อสม. ร่วมประสานภารกิจ 
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Communication management for tourism promotion  
of Satun Municipality 

   Attapon Yusuwapun 
Sukhothai Thammathirat Open University 

 

E-mail: ohm202520@hotmail.com 
 

ABSTRACT 
This research studies the planning of communications management to promote 

tourism in Satun Municipality, the operations of communications management to 
promote tourism in Satun Municipality, and the approaches to develop and improve 
communications management to promote tourism in Satun Municipality. There were 50 
samples in 3 groups, chosen by purposive sampling, consisting of: Group 1) 8 
administrators of Satun Municipality in charge of setting policies for public relations; 
Group 2) 7 managers of tourism destinations; and Group 3) 35 tourists. Qualitative 
research was conducted through in-depth interviews using an interview form. The results 
showed that there were seven aspects to the planning of communications management 
to promote tourism in Satun Municipality via social media. The public relations should 
be: (1) aggressive; (2) able to meet the needs of the public; (3) continuous; (4) easy to 
understand; (5) delivered via Facebook, Line, and Instagram; (6) accurate and 
constructive; and (7) cost efficient. As for operations of communications management to 
promote tourism in Satun Municipality, there were four steps: (1) study the situation and 
problems; (2) plan communications via social media; (3) design content that is clear, 
concise, meaningful, and easy to understand, with photos or graphics that are relevant 
and should be in the format of text messages, video clips, viral clips and infographics; 
(4) evaluate the impact with a view to improving the tourism experience. Lastly, the 
approaches to develop and improve communications management to promote tourism 
in Satun Municipality are the following. For message senders, personnel should undergo 
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capacity development in the field of social media use in public relations to gain skills in 
using new media. For the messages, they should emphasize content, language, and 
formats such as infographics, and should be about the municipality’s past and present 
policies, projects, and plans. The media should be Facebook and Line. In terms of 
message receiver strategies, there should be efforts to build knowledge and 
understanding, and build a network of supporters. The public relations management 
strategy should comprise participation and cooperation of every sector, including 
community leaders, development volunteers, and public health volunteers. 
 
Keywords: communications management, tourism promotion, Satun Municipality 
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บทนำ 
      การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นในโลกปัจจุบัน 
โดยมีกระบวนการส่งสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับ
สาร มีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับสารได้ทราบข้อมูล
นั้น  อย่างไรก็ตาม การสื่อสารที่มากมายจาก
ช่องทางที่หลากหลาย มีทั้งประโยชน์และโทษ 
หากการดำเนินการสื่อสารไม่มีการจัดการที่ดี 
อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และกระทบเป็นห่วงโซ 
ทั้งผู้ส่งสาร ผู้รับสารหรือในระดับองค์กรและ
ชุมชน  
       การจัดการทางการสื่อสาร (communication 
management)  มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกวา่
การกระบวนการอื่น ๆ การจัดการการสื่อสาร
เป็นการจัดระเบียบทางการสื ่อสารทั ้งระดับ
ภายในและระดับภายนอกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคประชาสังคม เพื่อใช้
เป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการให้บรรลุ
ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ (สุรพงศ์ โสธนะเสถียร
,2549) การสื่อสารองค์การเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการทางการสื่อสาร โดยต่อยอดไปจาก
กิจกรรมการสื่อสาร ปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนำการจัดการการสื่อสารมาเป็น
เครื ่องมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวในระดับ
ชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการยอมรับ จากทุกภาค
ส่วน 
      การท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นอุตสาหกรรมที ่ทำรายได้ให้กับประเทศ

จำนวนมหาศาลในแต่ละปีก่อให้เกิดการจ้างงาน
และการลงทุนให้ก ับท้องถิ ่น และสามารถ
กระตุ้นให้เกิดการผลิตและการใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมทั้งในรูป
สินค้าและการบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จ ัดการ และพ ัฒนาการท ่องเท ี ่ ยวอย ่ า ง
สร้างสรรค์เพื ่อเพิ ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ท้องถิ ่นอย่างยั ่งยืน และยังเป็นการกระจาย
รายได้สู ่ท้องถิ ่นอีกด้วย (สมชาย สนั ่นเมือง, 
2541) 
      แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 
2559-2068 กำหนดให้ในปี พ.ศ.2568 ภูมิภาค
อาเซ ียนส ่งเสร ิมและพัฒนาศ ักยภาพการ
ท่องเที่ยวท่ีมีเอกลักษณ์ และมีความหลากหลาย
ภายใต้การพัฒนาของวิถีชีวิตของคนในชุมชน
และทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีความ
ยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนมีร่วมในการบริหาร
จัดการให้เกิดความสมดุล ส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดี ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจของประชาคม
ชาวอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ
เชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
และศิลปะการแสดงพื ้นบ้าน เชื ่อมโยงสู่การ
ท่องเที่ยวที่ยั ่งยืนระดับภูมิภาคกลุ่มประเทศ
อาเซียนและนานาชาติ และแผนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับท่ี 2 (2560-2564) ได้ให้
ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของแหล่ง
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ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
ให้มีมาตรฐานและสมดุล ทั้งในด้านพื้นที่ เวลา
กล ุ ่ มน ักท ่องเท ี ่ ยว รวมไปถ ึ งอ ัตล ักษณ์  
ว ั ฒนธร รมประ เพณี  แล ะส ิ ่ ง แ วดล ้ อ ม  
ได ้มาตรฐานระด ับสากล ส ่งผลประโยชน์ 
ใ ห ้ ป ร ะ ช า ชน  ม ี ค ุ ณ ภ า พช ี ว ิ ต ท ี ่ ด ี ขึ้ น
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 
2559)   
      อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวต้องคำนึงถึง
ประโยชน์ที่ได้และการลดความสูญเสียที่เกดิขึ้น
ทั้งระบบ (lost Advantage) เป็นหัวใจสำคัญ
ของการพัฒนาที ่ลดการเก ิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และต้องเกิดประโยชน์
ก ับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลา
เดียวกัน นำมาสู่การจัดการท่องเที่ยวจำเป็นที่
ท ุกภาคส ่วนต ้องเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ (เทิดทาย ช่วยบำรุง, 
2553) ปัจจุบันจะพบว่าชุมชนท่องเที่ยวหลาย
แห่ง ต้องประสบปัญหาจนถึงขั ้นที่บางชุมชน
ต้องปิดตัวลงไป บางชุมชนปรับเปลี ่ยนจน
สูญเสียอัตลักษณ์ของชุมชน ทำให้การจัดการ
ท่องเที่ยวของตนเองต้องประสบปัญหาในการ
ดำเนินกิจกรรมทุกขั ้นตอน นอกจากนี ้ความ
ล้มเหลวในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนส่วน
หนึ่งยังเป็นผลมาจากการรับเอาวัฒนธรรมจาก
ภายนอกเข้ามาอย่างรวดเร็ว เกิดกระแสการ
ลอกเลียนแบบทำให้สูญเสียเอกลักษณ์และอัต

ลักษณ์ของท้องถิ่น เพียงเพ่ือต้องการตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ในขณะที่บาง
ชุมชนพยายามจัดการท่องเที ่ยว โดยดำเนิน
กิจกรรมตามชุมชนอื่น โดยขาดการทบทวนถึง
รากหรือแก่นในวิถีของชุมชนตนเองว่าเป็น
อย่างไร หลายชุมชนมุ่งนำเสนอทรัพยากรการ
ท่องเที ่ยวของชุมชน เพื ่อตอบสนองความ
ต ้องการของตลาดและความต ้องการของ
นักท่องเที ่ยว โดยมองข้ามสิ ่งที ่เป็นรากแก้ว
สำคัญของชุมชนมองข้ามสิ่งที ่เป็นภูมิปัญญา
ของชุมชน รวมถึงมองข้ามกระบวนการสื่อสาร
ที่จะทำให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนคง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศ
ไทยด้านฝั่งอันดามันที่มีความโดดเด่นในแหล่ง
ท่องเที ่ยวทางธรรมชาติทางทะเลที ่สวยงาม  
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 
70.86 % แบ่งเป็นพ้ืนท่ีการปกครองออกเป็น 7 
อำเภอ โดยมี 36 ตำบล 279 หมู่บ้าน เศรษฐกิจ
ของจังหวัดสตูล ขึ ้นอยู ่กับการเกษตรกรรม  
การล ่าส ัตว ์ และการป่าไม ้เป ็นหลัก จ ึงได้
กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เมืองท่องเที่ยวอุทยาน
ธรณีโลกเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมน่าอยู่ 
ป ร ะ ต ู ส ู ่ อ า เ ซ ี ย น ”  เ น ื ่ อ ง จ า ก ส ต ู ล มี
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งโบราณคดี 
เมืองเก่า และ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ท้องถิ ่นเมืองเก่าและยังมีการส่งเสริมให้นำ
ทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการสร้างเรื่องราว
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เพื่อส่งเสริมสร้างการท่องเที่ยว โดยการบริหาร
จัดการตนเองของชุมชน เพื ่อสร ้างรายได้
สามารถพึ่งพาตนเองได้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชนจึงเป็นที่สนใจของนักท่องเทียวที่ยังคงมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เทศบาลเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อฟื้นฟูเมืองเก่าที่เคยรุ่งเรืองให้กลับมามีสีสัน
อีกครั้ง โดยใช้การท่องเที่ยวเข้ามาขับเคลื่อน 
พัฒนาและส่งเสร ิมอาช ีพให้แก ่ประชาชน  
โดยการส่งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่ม 
อาชีพ เพื่อสร้างรายได้ หรืออาชีพเสริมจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาอาชีพและศูนย์กลางตลาด ส่งเสริม 
และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการ
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาล
จัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวในจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุน และปรับปรุงให้มี
การบริการให้ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามยังมี
ช ุมชนท ่องเท ี ่ ย วบางแห ่ งท ี ่ ตระหน ักถึ ง
ความสำคัญ ทั้งสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การสื่อสารที่ทำให้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของ
ชุมชนได้รับการสืบทอดได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่า 1) การวางแผน 
การจัดการการสื่อสาร 2) การดำเนินการการ
จัดการการสื่อสาร 3) แนวทางพัฒนาการจัดการ
การส ื ่อสารเพื ่อส่งเสร ิมการท่องเที ่ยวของ
เทศบาลเมืองสตูล เพื่อศึกษาถอดบทเรียนทาง
วิชาการ เนื ่องจากเทศบาลเมืองสตูล จังหวัด
สตูล ได้ดำเนินการส่งเสริม การท่องเที่ยวใน

จังหวัดสตูลโดยใช้เครื่องมือท่ีเรียกว่าการจัดการ
การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
สตูลให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1. เพื่อศึกษาการวางแผนการจัดการการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล
เมืองสตูล 
     2. เพื่อศึกษาการดำเนินการการจัดการการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลนี ้
      3. เพื ่อค้นหาแนวทางพัฒนาการจัดการ
การส ื ่อสารเพื ่อส ่งเสริมการท่องเที ่ยวของ
เทศบาลเมืองแห่งนี ้
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธี
สัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งผู ้ให้ข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม
หลัก จำนวน 50 คน ได้แก่ 1.ผู้บริหารเทศบาล
เมืองสตูล 8 คน 2.ผู ้ด ูแลบริหารการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว 7 คน 3.นักท่องเที่ยว 35 คน 
ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
 

ผลการวิจัย 

1.การศึกษาการวางแผนการจัดการสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมือง
สตลู โดยมีผลการศึกษา สรุปข้อมูลได้ดังนี้   
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1.1.การศ ึกษาป ัญหาการส ื ่อสารเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารเทศบาลเมือง
สตูล ใช้วิธีการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
หลากหลายว ิธ ีการเพ ื ่อให ้ข ้อม ูลไปถ ึงยั ง
กลุ ่มเป้าหมายโดยผ่านทางกลุ ่มผู ้ด ูแลและ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้สื่อ
ช่องทางที่มีในหน่วยงานเพื่อสื่อสาร เช่น เสียง
ตามสาย โดยจะใช้นักจัดรายการเสียงตามสาย
ทำการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวเกี ่ยวกับ
กิจกรรมท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ด้วยป้าย
ประชาสัมพันธ์บริเวณแยกไฟจราจรที่สำคัญ ๆ 
ท ุ กแยก  การ ใช ้ ร ถแห ่ เ คล ื ่ อนที่ ส ำหรับ
ประชาสัมพันธ์การใช้วารสารเทศบาลเมืองสตูล
ประชาสัมพันธ์ข่าว ซึ่งวารสารดังกล่าวจัดส่งไป
ยังหน่วยงานของรัฐในจังหวัดสตูลและวางในจุด
ประชาส ั มพ ั นธ ์ ของจ ั งหว ั ด  การ ใช ้ สื่ อ
อินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ 
การใช้สื่อบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารประจำ
ชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล การใช้สื่อ
บุคคลเป็นสื่อกลาง ทำหน้าที่เป็นผู้กระจายขา่ว 
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 แต่ป ัญหาการสื่อสารเพื ่อส ่งเสร ิมการ
ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล ส่วนหนึ่งมา
จากการนโยบายหลักที่เทศบาลกำหนดใช้เพื่อ
การสื่อสารส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยัง
ไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ตามกลุ่มผู ้บริหาร
เทศบาลก็พยายาม ที ่จะจัดหาแนวทางการ

สื ่อสารในหลากหลายรูปแบบเพื ่อให้เข้าถึ ง
ประชาชน ซึ ่งแต่ละช่องทางมีข้อดีข้อเสียที่
แตกต่างกันแต่ทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้องก็ให้ความ
ร ่วมมือที ่จะช่วยกันสอดส่องดูแลเพื ่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 “กลุ ่มผู ้บร ิหารเทศบาลเมืองสตูลไม่มี
นโยบายที่ชัดเจนในการวางแผนการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในบางช่วงมี
การสื่อสาร เชิญชวน ที่ชัดเจนมาก แต่ในบาง
ช่วงไม่มีนโยบายสั่งการลงมา จึงมีทั้งช่วงที่เงียบ
เหงาและคึกคักสลับกันไป” (นายยูโสบ สราม, 
สัมภาษณ์,17 กรกฎาคม 2562) 
     1.2 การศึกษาความต้องการการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับสารมีความต้องการ
ในช่องทางสื่อสารแตกต่างกัน กลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มีอายุน้อย ๆ กล่าวถึงช่องทางการเปิดรับสื่อ
อินเตอร์เน็ต มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใน
การท่องเที่ยว โดยอยากให้ผู ้บริหารหรือผู ้ที่
เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผน
ประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตหรือ
สื่อออนไลน์เป็นศูนย์กลางในการกระจายขอ้มูล 
เพื่อกระตุ้นให้เกดิพฤติกรรมการตัดสินใจในการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวช่วงอายุต่าง ๆ 
มากขึ้น เนื่องจากแต่ละช่วงวัยจะมีช่องทางใน
การเปิดรับสื่อแตกต่างกัน หากเป็นนักท่องเที่ยว
กลุ่มวัยรุ่นหรือวัยทำงานจะเข้าถึงช่องทางสื่อ
อินเตอร์เน็ตมากกว่าช่องทางอื่น ๆ ส่วนผู้ที่มี
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อายุต้องการช่องทางในการสื่อสารที่เป็นป้าย
บอกทาง มองเห็นได้ชัดเจน และง่ายต่อการทำ
ความเข้าใจ 

“มีความซับซ้อนยุ่งยากในการค้นหาข้อมูล
เกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวในหน้าเว็บไซต ์ของ
เทศบาลเมืองสตูล ซึ่งเทศบาลเมืองสตูลได้ทำ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยไม่มีเนื้อหาใน
การอธิบายแหล่งท่องเที ่ยว และไม่เขียนว่า
สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว อยู่ในเขตเทศบาล
เมืองสตูล สถานที ่ท่องเที ่ยวบางแห่งยังขาด
รายละเอียดข้อมูลถึงความสำคัญของสถานที่
นั้นๆ รวมถึงยังไม่มีแผนที่ในการเดินทาง เพื่อ
สร้างความสะดวกในการเดินทาง” (นายคมกริช 
การดา, สัมภาษณ์,24 เมษายน 2562) 
     1.3 การศึกษานโยบายของผู้บริหารองค์กร
ในแต่ละระดับในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล  
 ผลการวิจ ัยพบว่า เทศบาลเมืองสตูลมี
แผนการดำเนินการเพื่อการสื่อสารที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยว จะมีการสั่งการเป็นระดับชั้นจาก
ระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง โดยมีหลัก
สำคัญคือ การสื ่อสารในเชิงรุกการสื ่อสารที่
เข้าถึงทุกระดับการสื่อสารที่มีความเช่ือมโยงกับ
นโยบายของจังหวัด การติดต่อสื่อสารนั้นต้อง
สร้างความเข้าใจท่ีดี และถูกต้องแก่ผู้รับข่าวสาร 
ข ่ าวสารท ี ่ ส ่ งออกไปต ้องสอดคล ้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของเทศบาล การติดต่อสื่อสารนั้น
ควรสอดคล้องกับความสนใจของผู้รับข่าวสาร 

การส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น   

      1.4 ผู ้จัดทำแผนการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล   
 ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลเมืองสตูลได้
กำหนดให้ ปลัดเทศบาล ผู ้อำนวยการกอง
วิชาการและแผนงาน และนักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ เป็นผู้จัดทำแผนการสื่อสารของ
องค์กร โดยการจัดทำแผนการสื่อสารดังกล่าว 
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบการจ ัดทำแผนการส ื ่ อสาร
ประชาสัมพันธ์จะรับนโยบายมาจากผู้บริหาร
ระดับสูงและให้ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่เป็น
สื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ภายนอกและประชาชนโดยทั่วไป 
 “ผู ้จัดทำแผนจะต้องวางแผนที ่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ
แหล่งท่องเที่ยว และอยากให้ผู้จัดทำแผน รับฟัง
ความคิดเห็นของภาคประชาชนด้วย” (นางสาว
ทายิกา สาครวิสัย , สัมภาษณ์,13 กรกฎาคม 
2562 
     1.5 กระบวนการจัดทำแผนการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล   
  ผลการวิจัยพบว่า ในกระบวนการจัดทำ
แ ผ น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร เ ท ศ บ า ล เ ม ื อ ง ส ตู ล
นายกเทศมนตรีเมืองสตูลจะเป็นผู้ลงนามจัดตั้ง
ค ณ ะ ทำ ง า นว า ง แ ผน กา รส ื ่ อ ส า รฯ  ซึ่ ง
คณะทำงานดังกล่าวจะประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำ
ร่างแผนการขึ ้นมาชุดหนึ ่งก่อนแล้วนำเสนอ
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นายกเทศมนตรีเมืองสตูลเพื่อพิจารณา หาก
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับร่างฯดังกล่าวก็จะลง
นามอนุมัติแล้วจึงมีการประกาศใช้แผนฯ ทั้งนี้ 
แผนฯ จะมีอายุหนึ ่งปีงบประมาณ แล้วจึง
ดำเนินการในรอบใหม่ 

1.6 เป ้าหมายของแผนการสื ่อสารเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล  
 ผลการวิจ ัยพบว่า เป ้าหมายหลักของ
เทศบาลเมืองสตูลในการวางแผนการสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล มีความ
ต้องการให้ผู ้ส่งสารมีศักยภาพในการสื่อสาร 
เพื่อให้ได้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข่าวสารมีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ช่อง
ทางการสื่อสารมีความหลากหลายและเข้าถึง
ประชาชนทุกระดับ และผู้รับสารสามารถรับรู้
และเข้าใจเนื้อหาข่าวสารที่ส่งไปได้ 
 “ต้องมีการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม
ศักยภาพแกนนำของชุมชนให้สามารถเป็นผู้ส่ง
สารที ่ด ี จนสามารถสร้างความรู ้จ ักสถานที่
ท่องเที่ยวในวงกว้าง” (นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล
, สัมภาษณ์,20 พฤษภาคม 2562) 

      1.7 แผนการส ื ่อสารเพ ื ่อส ่งเสร ิมการ
ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล  
 ผลการว ิจ ัยพบว ่า แผนการส ื ่อสารที่
เทศบาลเมืองสตูลดำเนินการจะมีการวิเคราะห์ 
SWOT analysis ก่อนแล้ว จึงดำเนินการจัดทำ
เป็นแผนออกมา โดยกำหนดการจัดกิจกรรม
ตามแผนเป็นช่วงระยะเวลา เมื ่อดำเนินการ

กิจกรรมทั้งหมดแล้วจะมีการวิเคราะห์ความ 
พึงพอใจในตอนเสร็จสิ้นปีงบประมาณ 

2. การดำเนินการจัดการการสื ่อสารเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองสตูล  

     2.1. การดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นสาร
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล  

ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นสารที่ใช้ในการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล
เมืองสตูล เทศบาลได้มีการจัดการเนื้อหาข้อมูล
ข ่ าวสาร ตรวจสอบความถ ูกต ้อง ม ีการ
ตรวจสอบเป ็นระด ับช ั ้นต ั ้ งแต ่ระด ับล ่าง 
ระดับกลาง และระดับสูง ก่อนที ่จะนำเสนอ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน 
โดยได้มีการศึกษาวิเคราะห์ เขียนเค้าโครงร่าง
ของโครงการก่อนที ่จะทำการส่งสารออกไป
เพื่อให้ประชาชนรับรู้ และมีการติดตามผลตอบ
รับจากประชาชน เมื่อมีการสื่อประเด็นเนื้อหา
ข่าวสารออกไป 

 “สารหร ือประเด ็นสารเก ี ่ ยวก ับการ
ท่องเที่ยวในเทศบาลเมืองสตูล ที่เทศบาลเมือง
สตูลมีการออกแบบหรือจัดทำประเด็นสารโดย
คำนึงและวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่จะ
กระตุ้นการตอบสนองของผู้รับสารให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท ี ่กำหนดไว ้ ในส ่วนของ
เอกสารที่ใช้ประชาสัมพันธ์สารจะมีการสร้างสิ่ง
เราใจเช่น การสร้างสีสัน การจัดวางรูปแบบ 
กำหนดรูปร่างรูปทรง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
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เน ื ้อหาต่าง ๆ” (นางชญาดา อ ังโชต ิพ ันธ์ , 
สัมภาษณ์,12 มิถุนายน 2562)   
      2.2. การดำเน ินการเก ี ่ยวก ับว ิธ ีการ
นำเสนอผ่านสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล  
 ผลการวิจัยพบว่า ในอดีตเทศบาลเมือง
สตูล อาจยังม ีส ื ่อที ่ย ังไม่หลากหลาย จ ึงมี
แนวโน้มว่าต่อไป ทางเทศบาลเมืองสตูล จะมี
การปรับปรุงในเรื่องของสื่อใหม่ให้หลากหลาย
ขึ้น เพื่อผลตอบรับที่ดีของการท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองสตูล และให้เกิดการรับรู ้ข้อมูล
ข่าวสารได้รวดเร็ว เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่มี
อายุในปัจจุบันมีการเปิดรับนวัตกรรมใหม่ 
เทคโนโลยีใหม่ 

      2.3. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการคน 
เงิน โครงสร้าง และ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล  
      ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการ คน เงิน โครงสร้าง และเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล 
มีการเริ่มจากระดับผู้บริหารของเทศบาลเมือง
สตูล ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีแล้วจึงแบ่งหน้าท่ีการทำงาน โดยมีการ
สั่งการจากระดับสูง ลงมาเป็นระดับช้ัน ทั้งนี้แต่
ละหน่วยงาน เม ื ่อร ับข ้อส ั ่งการลงมาแล้ว                
จะมีการระดมสมองเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดย
มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เข้ามา
ช่วยในการปฏิบัติจะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่

ครบถ้วนและถูกต้อง มีความชัดเจน เพื่อให้ง่าย
ก่อนที ่จะนำมาปฏิบ ัติ  ปร ับปร ุง ประยุกต์ 
สร้างสรรค์ให้ออกมาให้สมบูรณ์ที่สุด จึงทำการ
ประชาสัมพันธ์ออกไปให้สาธารณชนรับรู้ ต่อไป 
ทั้งนี ้ในส่วนของการจัดการคน เทศบาลเมือง
สตูลมุ่งหวังที ่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที ่มี
คุณภาพ ปรับตัวทันต่อเทคโนโลยี และสามารถ
บริหาร จัดการเงินงบประมาณที่ได้รับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     “ก่อนจะทำการสื่อสาร บุคลากรจะต้องมี
ความรู ้เพียงพอที ่จะตอบข้อซักถามใด ๆ ได้ 
และทุกคนในทีมงาน มีการวางแผน หาข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลก่อนจะทำการประชาสัมพันธ์  
และเผยแพร่ข่าวสารการท่องเที่ยวเทศบาลเมือง
สตูล” (นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล, สัมภาษณ์,20 
พฤษภาคม 2562) 

     2.4. การประเมินผลการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล  
  ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลเมืองสตูลจะมี
การประเมินผลการสื ่อสารเพื ่อส่งเสริมการ
ท่องเที ่ยวโดยใช ้เวลาประเม ินผลในเด ือน
ก ันยายน ซ ึ ่ ง เป ็นช ่วงส ุดท ้ายท ี ่ม ีการใ ช้
งบประมาณในการจัดกิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานใน
สำน ั ก งานเทศบาล เม ื อ งสต ู ล  จะม ีการ                
ให้ประชาชนที่มารับบริการตอบแบบสอบเพื่อ
สำรวจความพึงพอใจ แล้วนำผลสรุปนี้นำเสนอ
ต่อผู ้บร ิหารเพื ่อปรับปรุงการจัดทำแผนใน
ปีงบประมาณต่อไป แต่ในบางครั้งการปรับปรุง
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แผน ไม ่สามารถจ ัดทำได ้ เต ็มท ี ่ เน ื ่องจาก
ข้อจำกัด ด้านงบประมาณและจำนวนบุคลากร 

      2.5 ปัจจัยความสำเร็จในการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล  
 ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลเมืองสตูล มีการ
กำหนดนโยบาย ตลอดจนมีการจัดโครงการที่
สอดคล้องกับนโยบายจนเป็นที ่ยอมรับของ
ประชาชน การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอในการทำโครงการต่าง ๆ นอกจากการ
บริหารจัดการที่ดีแล้วยังมีบุคลากรที่มีทักษะ 
ความชำนาญงานและมีเครื่องมือและเทคโนโลยี
ที ่ท ันสมัยมาช่วยในการทำงาน ซึ ่งส ่งผลให้
โครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ 

3. แนวทางการพัฒนาการจัดการการสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมือง
สตูล  
      3.1. การพัฒนาประเด็นสารเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล   
     ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลเมืองสตูลควรให้
ความสำคัญกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี บุคลากร
ในด้านการสื ่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น การ
ฝึกอบรมออกแบบ สื่อมัลติมีเดีย การฝึกอบรม
เป็นพิธีกรมืออาชีพ การฝึกอบรมที ่มีห ัวข้อ
เกี่ยวกับการจัดรูปแบบข่าวสาร เพื่อให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เทศบาลเมืองสตูลควรมี
การพัฒนาประเด็นสารที่มีความเร้าใจกระตุ้น                 
ให้ผู้รับสารเกิดความสนใจ ทั้งนี้ นอกเหนือจาก
ภาษาท้องถิ่นที่ใช้อยู่ อาจมีการใช้ภาษากลาง ๆ 

ที่เข้าใจได้ทุกคน นอกจากนี้เทศบาลเมืองสตูล 
ควรมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจป้ายฯ ที่หมดอายุ เพื่อ
นำป้ายหร ือส ื ่อประชาส ัมพันธ ์ท ี ่ ไม ่ใช ้งาน                         
ออกไป สร้างความถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับสาร 
เนื ่องจากข่าวสารที ่ได ้มาจาก พรีเซ็นเตอร์  
ที่เป็นที่รู้จักจะเข้าถึงผู้ฟังได้มากกว่า ตลอดจน
ข่าวสารที่เผยแพร่ออกมานั้น ควรสร้างให้มกีาร
วิเคราะห์น้อยที ่ส ุด เพราะสาธารณชนผู ้รับ
ข ่าวสารม ักจะฟังผ ่านเลย  ไม ่นำมาค ิดซ้ำ 
ท้ายที ่ส ุดข่าวสารควรมีความถูกต้องชัดเจน 
สื่อสารตรงไปตรงมา ไม่ยุ่งยากในการทำความ
เข้าใจ 
 “ข่าวสารการประชาสัมพันธ์งานเทศการ
การท่องเที่ยวบางครั้ง ก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจ เพราะ
ผู้ส่งสารไม่ไดใ้ช้ภาษากลาง ๆ ที่เข้าใจได้ ต้องไป
สอบถามกับชาวบ้านว่าคำนี้แปลว่าอะไร เช่น 
ในป้ายติดประกาศหน้ามัสยิดกลาง เขียนบอก
ว่า วันฮารีรายอฮีดิ ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช 
1440” (นายชวล ิต  ด ี แล ้ ว , ส ั มภาษณ์ ,11 
มกราคม 2562) 
      3.2. การพัฒนาวิธีการนำเสนอผ่านสื่อ
ดั้งเดิมและสื่อใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
เทศบาลเมืองสตูล 

ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลเมืองสตูลช่อง
การสื่อสารให้มากขึ้นทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ ไม่
ว่าจะเป็นป้ายไวนิล รถแห่เคลื่อนที่ แผ่นพับ 
วารสาร ใบปลิว สื ่อวิทยุกระจายเสียง สื ่อจอ
แอลอีดีขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สื ่อเสียงตาม
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สาย เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ แอพลิเคช่ัน และไลฟ์
สด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองสตูล การเพิ่มช่องทางการสื่อสารเหล่านี้จะ
ทำให้มีการเข้าถึงประชาชนได้เพิ่มมากข้ึน  

“ข้อความในป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวยาวไป เราไม่อยากอ่าน เพราะเราแก่
แล้ว หูตาไม่ค่อยดี” (นางอุมาพร ใหญ่สูงเนิน, 
สัมภาษณ์, 24 เมษายน 2562)      
      3 .3 .  การพ ัฒนาการจ ัดการคน เ งิน 
โครงสร้าง และเทคโนโลยีเพื ่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล 
 ผลการว ิจ ัยพบว ่า เทศบาลเม ืองสตูล  
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเป็นประเด็นที่
สำคัญ และมุ ่งเน ้นในแผนพัฒนาบุคลากร 
เล็งเห็นความสำคัญเพื ่อนำมาพัฒนาต่อใน
บริบทของการพัฒนาเทคโนโลยี บุคคลเหล่านี้
ต้องมีความรู้เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของ
เทค โน โลย ี ใหม่  ๆ  ท ี ่ ใ นป ั จจ ุ บ ั นม ี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การฝึกอบรม
การใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ส่งผลให้การทำ
หน้าที่ มีความชำนาญมากขึ้น ทำงานได้รวดเร็ว
ขึ ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ ้นได้มีการจัด
แผนงานโครงการที ่ดี  ม ีงบประมาณในการ
ดำเนินการมีบุคลากรที ่มีความเป็นมืออาชีพ 
และมีเทคโนโลยีทีทันสมัยมาช่วยในการทำงาน
เหล่านี ้จ ึงส่งผลการสื ่อสารเพื ่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. การวางแผนการจ ัดการการส ื ่ อสาร 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมือง
สตูล 
      จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า การวางแผน
การจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของ เทศบาลเม ื องสต ูล  แสดงให ้ เห ็นว่ า 
การศึกษาประกอบด้วย ผ ู ้กำหนดแผนการ
จัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว
ของเทศบาลเมืองสตูล กระบวนการกำหนด
แผนการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดั้งเดิม และสื่อ
ใหม่ ด้านแผนการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดั้งเดิม
และสื่อใหม่ของเทศบาลเมืองสตูล วิธีการนำ
แผนสู ่การปฏิบัติ  ทั ้งนี้แนวคิดหลักการการ
วางแผนที่กำหนดขึ้นในองค์กรนั้น ก็เพื ่อเป็น
แนวค ิดในการดำเน ินงานเพ ื ่อสนองความ
ต้องการหรือความประสงค์ของบุคคลในองค์กร 
และ ภายนอกองค์กร รวมถึงนักท่องเที่ยวนั้น                 
การกำหนดแผนย่อมต้องมีขั ้นตอนและเป็น
กระบวนการ และมีแผนท่ีกำหนดขึ้นจะต้องเปน็
ที่รับทราบ และยอมรับจากบุคคลฝ่ายภายใน
หน่วยงานต้องได้รับการผสมผสานเข้าด้วยกันให้
เป็นแนวทางกว้าง ๆ เพื่อการตัดสินใจในการ
ปฏ ิบ ัต ิ งาน ท ี ่ เราเร ียกว ่านโยบายในการ
บริหารงาน 
 จากแนวค ิดด ังกล ่าวแสดงให ้ เห ็นว่ า 
แผนการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดั้งเดิม และสื่อ
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ใหม่ ของเทศบาลเมืองสตูล มีโครงสร้างการ
กำหนดแผน ประกอบด้วย ผู ้กำหนดแผนการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เม ืองสต ูล กระบวนการกำหนดแผนการ
ประชาสัมพันธ์ด ้วยสื ่อดั ้งเด ิม และสื ่อใหม่  
ตัวแผนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมืองสตูล และวิธีการนำแผนสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักการเกี่ยวกบั
แผน จะต้องการกำหนดแผนต้องมีขั้นตอน และ
เป็นกระบวนการ และนำไปสู่การปฏิบัติงาน    
2. การดำเนินการการจัดการการสื่อสารเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองสตูล 
     จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า การดำเนินการ
การจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของ เทศบาล เม ื อ งสต ู ลแสดง ให ้ เห ็นว่ า 
กระบวนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน
เ ข ต เ ทศ บ า ล เ ม ื อ ง ส ต ู ล  ม ี  3 ข ั ้ น ต อน 
ประกอบด้วย การวางแผน การประชาสัมพันธ์ 
การดำเนินการด้านเนื ้อหาและรูปแบบการ
นำเสนอการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมือง
สตูล และการพัฒนาการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล การดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองสตูล มีการกำหนดผู้ส่งสาร สาร/ข้อมูล
ข่าวสาร สื่อ/ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร 
โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 
โดยนักประชาสัมพันธ์มีทักษะความชำนาญใน
การสื่อสาร โดยมีความสามารถในการเข้ารหัส 

เนื ้อหาข่าวสารคือ ข่าวสารของเทศบาลเมือง
สต ูลได ้ เป ็นอย ่างด ี  โดยม ีท ัศนคต ิท ี ่ด ีต่อ
นักท่องเที ่ยว เพื ่อผลในการสื ่อสารมีความรู้
อย่างดี และมีความสามารถปรับระดับข้อมูลนั้น
ให้เหมาะสม และง่ายต่อระดับความรู ้ของ
นักท่องเที่ยว โดยใช้ภาษาง่าย ๆ ในการสื่อสาร                
โดยข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับ โครงการ กิจกรรม 
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลเมือง
สตูล ข่าวสารประจำวัน เป็นการส่งข่าวสารให้
ผู้รับได้รับข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านสื่อดั้งเดิม และ
ส ื ่ อ ใหม ่  ให ้ แก่ ผ ู ้ ร ั บ  ไ ด ้ แก ่  ประชาชน 
นักท่องเที่ยวโดยที่ผู้รับสาร และผู้ส่งสาร ต่างทำ
หน้าที่เข้ารหัสสารและถอดรหัสสารทั้ง 2 ฝ่าย 
เป็นอย่างดี 
3.แนวทางพัฒนาการจัดการการสื่อสารเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองสตูล 
      จากผลการศึกษาวิจ ัยพบว่า แนวทาง
พัฒนาการจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล ประกอบด้วย 
การพัฒนาด้านผู้ส่งสารในการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที ่ยวของเทศบาลเมืองสตูล การ
พัฒนาด้านสารในการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล  การพัฒนา
ด้านสื่อและกิจกรรม ในการประชาสัมพันธ์ด้วย
สื ่อดั ้งเด ิมและสื ่อใหม่แหล่งท่องเที ่ยวของ
เทศบาลเมืองสตูล การพัฒนาผู้รับสารในการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลเมือง
สตูล การพัฒนาการจัดการประชาสัมพันธ์แหล่ง
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ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล เป็นเครื่องมือ
อันสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ สร้างทัศนคติที่ดี 
และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไปในทางที่
เหมาะสมในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ของเทศบาลเมืองสตูล โดยผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ 
ไปยังประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว โดยมี
มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล
เมืองสตูล  
 

สรุปผลการวิจัย 

1. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
เทศบาลเมืองสตูล 
      ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล 
ส่วนหนึ่งมาจากการนโยบายหลักที่ใช้เพื่อการ
สื่อสารส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มี
ความชัดเจน ผู้บริหารเทศบาลจึงต้องจัดหาแนว
ทางการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบเพื ่อให้
เข้าถึงประชาชน   
2. ความต้องการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองสตูล 
      ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับสารมีความต้องการ
ช่องทางสื่อสารแตกต่างกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้
ความสำคัญต่อการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์  
ด้วยการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์เป็น
ศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้
เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจในการท่องเที่ยวของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวช่วงอายุต่าง ๆ มากขึ้น  

3. นโยบายของผู้บริหารองค์กรในการสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมือง
สตูล 
      ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารเทศบาลเมือง
สตูลมีแผนการดำเนินการเพื ่อการสื ่อสารที่
ส่ ง เสร ิมการท ่องเท ี ่ยว โดยม ีหล ักสำคัญ                  
คือ การสื่อสารในเชิงรุก การสื่อสารที่เข้าถึงทุก
ระดับ การสื่อสารที่มีความเชื่อมโยงกับนโยบาย
ของจังหวัด สร้างความเข้าใจท่ีดี และถูกต้องแก่
ผู้รับข่าวสาร ข่าวสารที่ส่งออกไปต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของเทศบาล และสอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้รับข่าวสาร  

4. เป้าหมายของแผนการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองสตูล   
      ผลการวิจัยพบว่า เป้าหมายหลักในการวาง
แผนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
เทศบาล ต ้องการให้ผ ู ้ส ่งสารที่ม ีศ ักยภาพ 
สามารถสื ่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เข้าถึงประชาชนทุกระดับ  
 

ข้อเสนอแนะ 

จากงานวิจัยพบว่า การจัดการการสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสตูล 
เป็นเพียงการหาแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาการ
จัดการการสื ่อสารในการจัดการท่องเที ่ยว 
เท่านั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
ข ้อ เสนอแนะเช ิ งปฏ ิบ ัติ ที่ สามารถนำไป
พัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี ้ เทศบาลเมืองสตูล
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ควรจะมีการจัดสัมมนาแลกเปลี ่ยนความรู้
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับนโยบาย กระบวนการ 
และการจัดการการสื่อสารด้วยสื่อใหม่  มีการ
ฝึกอบรมด้านการกำหนดนโยบายที่มุ่งเน้นการ
จัดการการสื่อสารด้วยสื่อใหม่ มีการจัดอบรมให้
ความรู้การดำเนินการด้านเนื้อหาและรูปแบบ
การนำเสนอการจัดการการสื่อสารด้วยสื่อใหม่
แก่บุคลากร 

 การเพ ิ ่มช ่องทางการส ื ่อสารผ ่านทาง 
แอปพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน ควรมีการวางแผน
ผู้รับผิดชอบในการตอบปัญหาแต่ละช่วงเวลาให้
เหมาะสมให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
สอดคล้องกับ ช่วงเวลา และความต้องการของ
ผู ้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสอบถาม
ปัญหา การพัฒนาความรู ้ความสามารถของ
บุคลากรในการจัดการการสื่อสารด้วยสื่อใหม่  
และการจัดการการส ื ่อสารที ่ม ีท ั ้งร ูปแบบ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติ
ได้ทราบข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ                   
ของเทศบาลเมืองสตูล   
 ในส่วนของข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
สื่อใหม่ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาลเมือง
สตูลที่มีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารองค์กร และ
บุคลากร 
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