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สาส์นจากผู้บริหารทีเอฟที (TFT) 

 
 
 
 
 
 
 เป็นเวลามากกว่าหน่ึงทศวรรษที่ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จ ากัด (TFT) ได้รับการรับรองจากส านักงาน

การบินพลเ รือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน  ATO (Approved Training 

Organization) โดยบริษัทฯ มีความมุ่ งมั่นในการพัฒนาการฝึกอบรมเพื่อผลิตบุคลากรด้านการบินตาม

มาตรฐานสากลให้มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ผ่านวิกฤติของประเทศและโลกที่ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมการบินน้ีมาหลายคร้ัง TFT ได้มีการปรับตัวให้

สามารถผ่านวิกฤติที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ มาโดยตลอด เพื่อที่จะเป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีมาตรฐานให้กับ

อุตสาหกรรมการบินของประเทศและภูมิภาค ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการเป็นภาค

เศรษฐกิจที่มีความส าคัญยิ่งของประเทศเเต่ก็มีความเปราะบางต่อสถานการณ์ต่าง ๆ องค์ความรู้ เทคโนโลยี การ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม นับเป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการให้ผ่านวิกฤติต่าง ๆ  ได้ทันต่อเหตุการณ์ TFT ได้จัดต้ังศูนย์วิจัย

และนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาหรือที่ส่งผล

กระทบต่อวิกฤต เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของอุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ  

สุดท้ายน้ี ขอขอบคุณผู้ที่ส่งบทความทุกท่าน ทั้งอาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการวิจัย 

ความรู้ของท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีร่วมไปกับเรา 

 

  

 
 เรืออาการโท กัปตัน อิทธิพล เจริญสุข 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จ ากัด 
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บริษัท ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จ ากัด หรือ ทีเอฟที (TFT) เป็น 1 ใน 6 บริษัท ในเครือของ บริษัท การบินไทย
จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านการบินให้กับ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทที่ประกอบกิจการทางด้านการบินและมหาวิทยาลัย บริษัทฯมีหลักสูตรมากกว่า 100 หลักสูตร ในรูปแบบ
ออนไซต์ (on-site) และระบบออนไลน์ (online) พร้อมอุปกรณ์ฝึกอบรมที่มีมาตรฐานสากล เพื่อให้บริการฝึกอบรม
บุคลากรด้านการบินมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามกฏระเบียบข้อบังคับสากล ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการปรับเปลี่ยนของเศรษฐกิจการเมืองโลก บริษัท ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จ ากัด มีบริการ
ให้ค าปรึกษาด้านการจัดฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ พัฒนาวิธีการฝึกอบรมเพื่อ
ถ่ายโอนความรู้สู่ผู้เรียนให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Knowledge Transfer) พัฒนาวิธีการถ่ายโอนการเรียนรู้หลังการ
ฝึกอบรมเพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่า (Transfer of Learning) 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบินการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของ
เรา ที่สามารถรองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ได้มีพื้นที่ในการ
น าเสนอผลงาน มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท าให้ท่านเจ้าของบทความมี
โอกาสได้ร่วมสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมและแก่องค์กรหรือผู้ที่สนใจสามารถน าผลวิจัยไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านและหวังว่าท่านจะให้เกียรติส่งผลงานร่วมกับเราอีกคร้ังในโอกาสถัดไป 

 
 
 

กัปตัน ดร.ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จ ากัด 
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สาส์นจาก ประธานการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ท าหน้าที่เป็นประธานการจัดการประชุมวิชาการด้านการบินการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 แม้เป็นคร้ังแรกในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
ของทีเอฟที (TFT) แต่ก็มีผู้ที่สนใจส่งบทความมาจากทั่วประเทศจากกว่า 15 มหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นน า มี
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการจากกว่า 40 สถาบัน ผลงานทางวิชาการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
ชั้นน ามากกว่า 10 แห่งในการให้ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์และมีความเข้มข้นทางวิชาการแก่เจ้าของบทความ 
ทั้งหมดน้ีท าให้การประชุมวิชาการในคร้ังน้ีประสบความส าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการในประเทศ ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้บริหาร ทีเอฟที (TFT) การบินไทย ที่เปิดโอกาสให้มี
การจัดการประชุมวิชาการน้ีขึ้นในภาวะที่อุตสาหกรรมน้ีก าลังต้องการมันสมองและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั่วประเทศในการพัฒนาความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้อุตสาหกรรมน้ีกลับมาเป็นรายได้หลักของประเทศเราอีก
คร้ัง และที่ส าคัญที่สุดขอขอบคุณผู้ส่งบทความทุกท่าน ขอให้ทุกท่านประสบความส าเร็จทั้งทางวิชาการและในชีวิต
อย่างที่ตั้งใจ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สานต่อความร่วมมือเหล่าน้ีกับทุกท่านในการประชุมวิชาการคร้ังหน้า
และกิจกรรมอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป 

 
 

 
ผศ.ดร. พรพรหม สุธาทร 

ประธานการจัดการประชุมวิชาการ 
ด้านการบินการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คร้ังที่ 1/2565 
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การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบินการท่องเท่ียวธุรกิจบริการ คร้ังท่ี 1/2565 
(1st National Conference in Aviation, Tourism, and Service Business 2022) 

วันพุธท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากัด 

ภายใต้ก ากับ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

------------------------------------------------------------- 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบินการท่องเที่ยวธุรกิจบริการ คือ การประชุมวิชาการจัดโดย บริษัท 
ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จ ากัด ภายใต้ก ากับ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวให้ผ่านความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผ่านการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ โดยบทความที่ถูกส่งเพื่อรับการพิจารณา
ตีพิมพ์จะถูกประเมินในรูปแบบ Double Blinded Review จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านต่อบทความ จาก
มหาวิทยาลัยชั้นน าจากทั่วประเทศ  

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

1. เจ้าของบทความมีโอกาสได้น าเสนอผลงานวิชาการของตน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. ผลวิจัยจะเป็นหลักฐานทางวิชาการ ที่มีส่วนช่วยภาครัฐและเอกชน ในอุตสาหกรรมการบิน การ
ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ให้สามารถแก้ปัญหา และพัฒนาองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการบิน การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เพื่อต่อยอดในด้านต่าง ๆ  ที่เป็น
ประโยชน์ในอนาคต 

ผู้เข้าร่วมงาน 

 คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจากทั่วประเทศ จ านวนประมาณ 50-100 ท่าน 
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รูปแบบบทความท่ีเปิดรับ 

 1. บทความวิจัย (Reseach article) 

 2. บทความทางวิชาการ (Academic article) 

สาขาบทความท่ีเปิดรับ 

1. การจัดการธุรกิจการบิน 
2. การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 
3. บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
4. การจัดการ 
5. การพัฒนา 
6. การศึกษา 
7. สังคมศาสตร์ 
8. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รูปแบบการน าเสนอ 

1. การน าเสนอด้วยปากเปล่า (Oral presentation) 
2. น าเสนอในรูปแบบวีดีโอ (เฉพาะ E-Poster presentation) 

ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอ 

 ภาษาไทย 

ห้องน าเสนอ 

 ระบบ Zoom Meeting  รหัสห้องประชุม (Meeting ID) : 828 8721 8318  รหัสผ่าน (Passcode) : 1 

หรือ https://us02web.zoom.us/j/82887218318?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09 

 

การเตรียมเนื้อหาบทความ 

 สามารถศึกษาได้จากคู่มือฯ ที่ https://www.tft.co.th/conference 

https://us02web.zoom.us/j/82887218318?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://www.tft.co.th/conference
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ค่าลงทะเบียน 

3,500 บาท ส าหรับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรที่มีความร่วมมือกับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จ ากัด  
พนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ 

 4,000 บาท ส าหรับบุคคลทั่วไป 

 

ข้ันตอนการพิจารณาและช่วงเวลาการรับบทความ 

ขั้นตอนการพิจารณา รอบที่ 1 รอบที่ 2 
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กระบวนการใช้ศิลปะและวฒันธรรมในการขบัเคลื่อนการจดัการท่องเที่ยวชุมชนบา้นหนองบัว 
ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวดัเลย 

Using Arts and Cultural Processes to Drive Community Tourism Managementin Nongbua 

Village Community, Phu Ho Sub-district, Phu Luang District, Loei Province 

ไทยโรจน์  พวงมณี1   คชสีห์  เจริญสุข2   ณศิริ ศิริพริมา3 และ มาริษา ภิรมย์แทน  เดอ เบลส์4 
Thairoj Phoungmanee1, Kotchasi Charoensuk2, Nasriry Sriryparimar3 and Marisa Phiromtan De Bels 4 

______________________________________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ  
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทการท่องเที่ยวพื้นที่บ้านหนองบัว ต าบลภูหอ อ าเภอภู
หลวง จังหวัดเลย 2) ศึกษากระบวนการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
หนองบัว ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย กลุ่ม
การจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองบัว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ ผู้ใหญ่บ้าน นักวัฒนธรรม นักพัฒนา
ชุมชน และนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว จ านวน 26 คน ใช้การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุมเป็น
เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาตามประเด็นและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย น าเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า  

1) การจัดการท่องเที่ยวบ้านหนองบัวเป็นการท่องเที่ยวในชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม เริ่มมีการจัดการท่องเที่ยว
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2559 โดยการรวบรวมคนในพื้นที่ที่เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ ซึ่งกลุ่มมีการประสานงานขอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวกับ
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเด็นการเป็นผู้สื่อความหมาย การบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว งบประมาณและการประชาสัมพันธ์ โดยมีการก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละจุดที่
แสดงถึงวัฒนธรรมของชุมชน เช่น ศาสนวัตถุ บ้านโบราณ แหล่งโบราณคดีทางประวัติศาสตร์  วิถีเกษตรกรรม โดย  
______________________________________________________________________________________________  

1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาทัศนศลิป์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
Lecturer in Visual Arts Program, Faculty of Humanities and Social Science, Loei Rajabhat University, Thailand, *Corresponding author                                   
Email : thai-roj@hotmail.com 
2 อาจารย์ ดร.ประจ าสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
Lecturer in Music Program, Faculty of Humanities and Social Science, Loei Rajabhat University, Thailand, Email: mtcomputer9@hotmail.com 
3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
Lecturer in Business English, Faculty of Humanities and Social Science, Loei Rajabhat University, Thailand , Email: Sky_surin@hotmail.com 
4 อาจารย์ ดร. ประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
Lecturer in Agriculture, Faculty of Science and Technology, Loei Rajabhat University, Thailand, Email: marphirom@gmail.com 
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มีนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ืองทั้งในรูปแบบชั่วคราวและการนอนพักแรม ส่งผลท าให้คนใน
ชุมชนมีรายได้จากการให้บริการนักท่องเที่ยวและขายสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พัก           
การท าบายศรีสู่ขวัญ ผ้าทอ การท าธุง การเล่นซอบั้ง 

2) กระบวนการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน ประกอบด้วย (1) การค้นหา
และสร้างรูปแบบการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วม เช่น การชมบ้านโบราณ 
การชมพื้นที่และนิทรรศการทางโบราณคดีบ้านหนองบัว และการท าบายศรีถวายพญาช้าง การทดลองท าผ้าทอ
และผ้าพิมพ์ธรรมชาติ (2) การสร้างกระบวนการมีส่วนของชุมชนด้วยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การร่วม
ค้นคว้า ร่วมคิด ร่วมสรุป ร่วมต่อยอดและร่วมพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน เช่น งานทอผ้าด้วยการเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์เช่น ผ้าเช็ดตัว  ผ้าห่ม การประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีซอบั้ง (3) การจัดกิจกรรมเปิดตลาดศิลปะและวัฒนธรรม
ส าหรับการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่บ้านหนองบัว (4) การสร้างสื่อสังคมออนไลน์และการขายสินค้าออนไลน์ส าหรับ
การสื่อสารผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน 
ค าส าคัญ : ศิลปะและวัฒนธรรม,  การขับเคลื่อน, การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน, ชุมชนบ้านหนองบัว 
 

Abstract 
 This research aimed to 1)  study the context of tourism in Nongbua village community, 
Phu Ho sub-district, Phu Luang district, Loei province and 2)  study the process of using arts and 
cultural processes to drive tourism management in Nongbua village community, Phu Ho sub-
district, Phu Luang district, Loei province. The data were collected from 26 people including 
members of tourism management team in Nongbua village community, the director of Phu Ho 
sub-district administrative organization, the village head, culturists, community developers, and 
tourism experts.  The data collection techniques comprised of ( 1)  an interview ( 2)  a group 
discussion and (3) a meeting. The data were then analyzed using content analysis and presented 
by using analytical descriptive. The results from the study revealed as follows:   

1) Tourism management team in Nongbua village community has been initiated since 2016 
and was based on cultural tourism. The tourism management team was formed by local people 
who realized the beneficial of their community culture and tourism management in order to earn 
the income. The tourism management team worked and learned with local government sectors 
and educational institutes to gain the understanding in tourism management aspect for being 
interpreters, to gain the idea of managing resources tourism and budget. The tourism management 
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team also learned to do the PR and use public relations to increase tourism management 
awareness. There were cultural tourism routes and themes in Nongbua village community either 
a short trip or an overnight stay for visitors such as seeing religious antiquities, visiting ancient 
houses, visiting archeological sites and agricultural sites. As a result, villagers were able to earn 
the income from different tourism services and cultural activities such as accommodation services, 
organizing a calling of the soul ceremony or Bai Si Su Kwan, teaching how to make a flag or Tung, 
playing Saw Bang activity and selling woven fabric products.  

2) Using arts and cultural processes to drive community tourism management in Nongbua 
village community were found as follows:  1) finding and creating patterns in the use of art and 
culture in engaging tourism activities such as visiting ancient houses, visiting the area and Nongbua 
archeological exhibition, making Bai Si to worship the elephant king statue or Phaya Chang, joining 
and experiencing  in making natural weaves and printed fabrics 2) enhancing public participation 
to create learning and sharing opportunities within Nongbua village community such as 
researching, critical thinking, summarizing, continuously applying new learning knowledge, and 
participating in the development of arts and cultural processes such as joining fabric weaving for 
products such as towels and blankets and producing a local music instrument or Saw Bang 3 ) 
organizing arts and culture festival in Nongbua village community, and 4) Networking online 
community and media to promote tourism products as well as arts and cultural activities in 
Nongbua village community. 
Keywords: Arts and Culture, Drive, Community Tourism Management, Nongbua Village Community  
 

บทน า 

 การท่องเที่ยวชุมชนนับว่าเป็นความพยายามของภาครัฐที่ต้องการน าศักยภาพของพื้นที่ ทุนทางปัญญา ทุน

ทางวัฒนธรรมมาสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยที่อาศัยคนในชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ อย่างไรก็ดีด้วยกระแสการ

พัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม  และการอนุรักษ์

วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยวของ

ไทย ทั้งแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวมีนโยบายให้การ
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ท่องเที่ยวอยู่บนฐานวิถีไทยที่มีความหลากหลายด้านภูมิสังคม เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและที่ส่งผลต่อธุรกิจการ

ท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย (Sueacharoen & Pakdeejit, 2019) 

บ้านหนองบัว อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลยเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
จุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มชาวบ้านเห็นว่าหมู่บ้านมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นสามารถดึงคนเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู้  โดยใช้เงินส าหรับการพักอาศัย  อาหาร และค่าตอบแทนผู้สื่อความหมาย โดยพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญคือ แหล่งโบราณคดีทางประวัติศาสตร์บ้านหนองบัว  วัดโนนสว่าง ศาลเจ้าพ่อพญาช้างและนางผมหอม  
และกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอ งานจักสาน และการประดิษฐ์ธุงส าหรับในในพิธีกรรมงานประเพณีพญาช้างและ
นางผมหอม ซึ่งพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมเหล่าน้ีสามารถสร้างประสบการณ์เชิงคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาได้เป็นอย่างดี ส าหรับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ที่ประสบความส าเร็จน้ันมักเกิดจากการหนุน
เสริมจากภาครัฐและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการจัดกระบวนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้จนเกิดความรัก ความหวงแหนและเห็นคุณค่างาน ศิลปะและ
วัฒนธรรมของพื้นที่ตนเอง (Chairatanakumrod & Woraphatthirakul, 2021) ซึ่งภาครัฐจะเข้าไปอบรมให้
ความรู้ พาศึกษาดูงานและจัดการพื้นที่ให้เอื้อต่อการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับการสร้างการ
รับรู้คุณค่าผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งผลของการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของคนในชุมชนก็จะมีการถ่ายโยงสู่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอนาคต (Kitcharoenpaisal, 2010) อย่างไรก็ตามแนวคิดส าคัญของการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองบัวคือ การน าภูมิปัญญาทาง ศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การสร้างรายได้ที่มี
ลักษณะอาชีพเสริมจากการท างานเกษตรกรรมที่เป็นงานหลัก สอดคล้องกับ Chuaybumrung (2007) ที่กล่าวว่า 
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนถือว่าเป็นการสร้างผลประโยชน์โดยตรง  ที่เน้นการเคารพในวิถีชีวิตและศิลปะและ
วัฒนธรรม  พร้อมกับสร้างการส านึกร่วม และสร้างความผูกพันกับชุมชนของตนเอง โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใน
เชิงลบขึ้นกับชุมชน เช่นเดียวกับการใช้ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมในการคิดสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งน้ีหน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อันจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในภาพรวมของประเทศยังคงต้องอาศัย
กลไกในการสืบค้นข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมและการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
(Suwanthada & Sikka, 2018) เช่นเดียวกับกระบวนการขับเคลื่อนน้ันจะต้องให้ความส าคัญกับรายละเอียด  เช่น
ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งน้ีเพื่อการ
วางแผน การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
(Rattanajunto, 2020) และหน่วยงานภาครัฐต้องก าหนดนโนบาย แผนพัฒนา แผนการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565  
1st National Conference of Aviation, Tourism, and Service Business 2022 

5 

 

การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์การจัด
งบประมาณ รวมถึงการเป็นหลักการประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อยกระดับให้มีคุณภาพ เช่นภาษาต่างประเทศ และการบริการที่
เป็นเลิศ (Thawornwisit &  Wongmonta, 2021) 
 จากที่กล่าวมาบ้านหนองบัวเป็นพื้นที่หน่ึงที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่น าอัตลักษณ์ทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของชุมชนมาเป็นจุดขายการท่องเที่ยว ส่งผลท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเรียนรู้และสัมผัสถึงคุณค่า
ของชุมชน โดยกระบวนการน ามาใช้ที่ผ่านมายังการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เป็นระบบ เช่นเดียวกับพื้นที่อ าเภอภู
หลวงยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมด้านการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยว  
ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
บ้านหนองบัว ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาบริบทการท่องเที่ยวพื้นที่บ้านหนองบัว ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
  2. เพื่อศึกษากระบวนการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนอง
บัว ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
    การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านรัฐบาลพยายามกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกระดับทั้งในเพื่อที่ให้ผลิตภัณฑ์มีอัตลักษณ์เฉพาะสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้ 
ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเน้นกระบวนการให้ต้น
ทางการผลิตมีการสืบค้นข้อมูล การค้นหาอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนมาขับเคลื่อน  อย่างไรก็ดี
ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมหมายถึง มรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสร้างสรรค์ไว้จนสืบทอดมาเป็น
มรดกวัฒนธรรมให้อนุชนได้น ามาศึกษาเรียนรู้และซาบซึ้งในสุนทรียแห่งความงดงาม (Suwanthada & Sikka, 
2018) ส าหรับแนวทางการพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนสู่การจัดการท่องเที่ยวน้ันสามารถใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้าไปจัดการให้คนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ท าให้คนเห็นคุณค่า
และพร้อมที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ตามแนวทางดังน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565  

1st National Conference of Aviation, Tourism, and Service Business 2022 

6 

 

1) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระดับต าบล สู่ ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 2) การจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม และน าผลิตภัณฑ์ที่เด่นมาวางจ าหน่าย (Boontawee, et al, 2018) 
นอกจากน้ีการขับเคลื่อนและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว  อาจท าด้วยการประชาสัมพันธ์ด้วย
การใช้สื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมทาง
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้งน้ีเพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น (Rattanajunto, 2020)  
นอกจากน้ีการพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมยังสามารถน ามาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางดังน้ี 
1) การจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยว 2) การจัดกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและนักท่องเที่ยว 
(Boontawee, et al, 2018) 
   อย่างไรก็ดีการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจน้ันจ าเป็นต้องอาศัยคนที่มีศักยภาพเข้า
มาด าเนินการพัฒนา โดยศักยภาพที่จ าเป็นต้องมีคือ 1) การแสวงหาโอกาสเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง () 
การเป็นผู้น าทางความคิด ที่พร้อมจะคิดสร้างสรรค์เพื่อชุมชนและสังคม 3)การพัฒนาประยุกต์องค์ความรู้และ 4)  
ความคิดใหม่ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน ทั้งน้ีการขับเคลื่อนที่สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม น้ัน จ าเป็นต้องสร้าง
กรอบกลยุทธ์ 4P’s มาเป็นปัจจัยหลักช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นคนและ
ชุมชนที่ถือว่าเป็นกลไกส าคัญที่จะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ขึ้น  รวมถึง
ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นทุนของชุมชนที่มีคุณค่าที่สามารถน ามาสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการผลิต  
และการบริการที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชิงพาณิชย์ได้  โดยที่การด าเนินการต้องไปพร้อมกับการอนุรักษ์ และ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งน้ีเพื่อสร้างการคงอยู่เชิงคุณค่าและความยั่งยืน (Ketnakorn, et al., 2019) 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวและการจัดการท่องเท่ียว 
     แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งจะมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ หรือ “3A s̉” คือ 1) ความน่าดึงดูดใจ
ของสถานที่ (Attraction) เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจ 
เป็นสิ่งที่ให้ความรู้หรือความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวน้ันจะมีความแตกต่างกัน
ไปตามความต้องการและความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคนแต่ละกลุ่ม 2) ความสะดวกในการเข้าถึง 
(Accessibility) เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยมี
เส้นทางหรือเครือข่ายคมนาคมที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนสามารถ
เชื่อมโยงกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับบริเวณใกล้เคียง และ 3) สิ่งอ านวยสะดวก (Amenity) มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก เป็นองค์ประกอบที่สามารถท าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างน่าประทับใจ ท า
ให้นักท่องเที่ยวอยากจะท่องเที่ยวนานวันขึ้น หรือกลับมาเที่ยวซ้ าในโอกาสหน้า  (Chairatanakumrod & 
Woraphatthirakul, 2021) อย่างไรก็ดีปัจจัยส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวมีดังน้ี 1) Attraction หมายถึง สถานที่
ท่องเที่ยวมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถจูงใจนักท่องเที่ยว 2) Access หมายถึง สิ่ง
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อ านวยความสะดวกด้านการเดินทางจากถิ่นที่อยู่ของนัก ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการชม 
ทั้งน้ีหมายรวมถึง ระบบขนส่งและสาธารณูปโภคด้านการขนส่ง ที่เอื้อให้เกิดการเดินทางที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
3) Accommodation หมายถึง สถานที่พักที่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมให้การ
บริการแก่นักท่องเที่ยว สร้างความรู้สึก สะดวกสบายและปลอดภัย 4) Amenities หมายถึง การบริการต่างๆ ที่จัด
ไวบ้ริการแก่นักท่องเที่ยวในระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสะดวกสบาย ตอบสนองความต้องการและ
สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว 5) Awareness หมายถึง การที่คนในชุมชนมีความตระหนักและมี
ทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจหน่วยราชการ และเอกชน เพื่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism 
Western Australia, 2009) และชุมชนจะต้องเข้าใจรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชน เข้าใจอัตลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม รู้จักแนวทางการอนุรักษ์ และสานต่อวัฒนธรรมโดยให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง (Thawornwisit &  Wongmonta, 2021) 
 ส่วนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนน้ัน จ าเป็นต้องรักษาความสมดุลของทรัพยากรการท่องเที่ยว  ซึ่ง
มีความความสัมพันธ์โดยตรงกับคนในพื้นที่ ดังน้ันการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  จึงควรการ
ก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ชัดเจน มีการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้าน
การท่องเที่ยวเพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพแก่สมาชิกของสังคม ด้วยการ
ใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดไป (kosol & Suttawe, 2014) ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม มีดังน้ี 1) ศักยภาพการท่องเที่ยวของพื้นที่ในหลากหลายมิติ เช่น วิถีชีวิต 
ภูมิปัญญาด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม มีเอกลักษณ์เรียบง่ายตามแบบวิถีชีวิตของท้องถิ่น และมีสภาพแวดล้อม
ที่โดดเด่น  2) อัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม มีมาจากการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่   เพื่อ
ประโยชน์ด้านการรักษาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว การบริการและบุคลากร การสนับสนุนงบประมาณที่ตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ การก าหนด
ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ 3) คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่อาจท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าจากการมีและอยู่ของศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยการให้คงความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามต่อไป  (Chairatanakumrod & Woraphatthirakul, 2021) 
 3.  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการจัดการท่องเท่ียว 
      ศิลปะและวัฒนธรรมทีมีความโดดเด่นย่อมสร้างมูลค่า  และคุณค่าทางการท่องเที่ยวของชุมชนได้ โดย
คนในชุมชนเองจะต้องเป็นจุดเร่ิมต้นที่มองเห็นคุณค่าจากทุกมิติ เช่น ประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์  คุณค่าทาง
เศรษฐกิจ ทั้งน้ีการน าเอาศิลปะและวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนน้ัน  จะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนทุกภาคส่วนผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและการปฎิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเด็นหรือเงื่อนไขต่างๆ 
โดยอาจมีงบประมาณเข้าไปสนับสนุนหรือเป็นเพียงกิจกรรมหน่ึงที่สามารถสร้างการเรียนรู้ การตระหนักรู้ร่วมกัน
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ผ่านกระบวนการที่ต้องร่วมกันมุ่งมองและร่วมปฎิบัติการให้ไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลท าให้การขับเคลื่อนน้ัน
ประสบความส าเร็จ โดย Janpetch & Siriwong (2017) ให้แนวคิดว่าพื้นที่การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมใน
การท่องเที่ยวที่จะประสบความส าเร็จมีดังน้ี 1) มคีวามร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ชุมชนมี
ความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ 3) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และเห็นประโยชน์ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ 4) มี
องค์ความรู้และชุมชนเห็นคุณค่าของทุนศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และ 5) มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน
อย่างต่อเน่ือง 
 อย่างไรก็ตามการน าศิลปะและวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนจ าเป็นต้องปรับภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ที่นักท่องเที่ยวต้องการรับรู้และเรียนรู้คุณค่า โดยคนในชุมชนต้องพร้อมเรียนรู้และร่วมกันขับเคลื่อนถึงมิติการต่อ
ยอดและการอนุรักษ์ร่วมไปในเวลาเดียวกัน ด้วยแนวคิดที่ว่า 1) การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยช่างฝีมือในชุมชน 
2) การสร้างสรรค์และประยุกต์ใหม่อย่างมีคุณค่า และ 3) มีการจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงมรดก
ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ภาษา วรรณกรรม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามเส้นทาง แล ะชุมชน
สามารถต่อยอดสู่การขายศิลปะและวัฒนธรรมของตนเองได้ (Janpetch & Siriwong, 2017) ส่วนคนในชุมชนใน
ฐานะผู้ที่อยู่ในกระบวนการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวน้ันจ าเป็นต้อง 1) มีจิตวิญญาณ
ให้บริการ (2) มีความพร้อมให้บริการ (3) มีจริยธรรม และซื่อสัตย์ต่อการให้บริการ (4) มีบุคลิกภาพเหมาะสมและ
น่าเชื่อถือ และ(5) สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ (Sonwa, et al., 2020) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  

  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการดังน้ี 
 1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ประกอบด้วย กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองบัว 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ  นักวัฒนธรรม  นักพัฒนาชุมชน และนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว จ านวน 
26 คน ได้มาโดยวิธีการเจาะจง โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายดังน้ี 1) มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) มีประสบการณ์เคยร่วมงานกับกลุ่มการจัดการท่องเที่ยว 3) มี
ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว 4) สามารถสื่อสารและให้ข้อมูล ด้านการ
ท่องเที่ยวและศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. เคร่ืองมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย 2.1 การสัมภาษณ์ มีประเด็นดังน้ี (1) 
การจัดต้ังกลุ่มการจัดการท่องเที่ยว (2) การบริหารจัดการ (3) ทรัพยากรการท่องเที่ยว(4) สิ่งอ านวยความสะดวก 
(5) กิจกรรมการท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ 10 คน  2.2 การสนทนากลุ่ม มีประเด็นดังน้ี 1) ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่น ามาใช้ในการขับเคลื่อน 2) กระบวนการขับเคลื่อนการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม 3) เงื่อนไขและปัจจัยที่
ส่งผลที่การน าศิลปะวัฒนธรรมมาใช้ด าเนินการจัด 3 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมคร้ังละ 7 คน และ 2.3 การประชุม มีดังน้ี 1) 
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การคืนข้อมูลส าหรับการตรวจสอบข้อมูล 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการ
ขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยว 3) แนวทางการพัฒนาการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
ชุมชน จัดจ านวน 3 คร้ัง คือ ก่อนด าเนินการวิจัย ผู้เข้าร่วม 15 คน ระหว่างการด าเนินการวิจัย (ตรวจสอบข้อมูล) 
ผู้เข้าร่วม 20 คน และการคืนข้อมูล 26 คน ใช้พื้นที่กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจัดประชุม 
 3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี  1) ประสานผู้น ากลุ่มท่องเที่ยวอย่าง
ไม่เป็นทางการเพื่อนัดหมายวันเวลาในการสัมภาษณ์ ส่วนหน่วยงานภาครัฐน้ันผู้วิจัยท าหนังสือราชการเพื่อขอเข้า
รับการสัมภาษณ์ตามก าหนดการที่แนบไปพร้อม ส่วนนักวิชาการน้ันผู้วิจัยประสานอย่างไม่เป็นทางการเพื่อขอและ
นัดหมายการสัมภาษณ์ 2) การลงพื้นที่บ้านหนองบัวเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
พร้อมกับมอบหนังสือขอรับการสัมภาษณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการลงพื้นที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่มและการประชุมมาจัดระเบียบข้อมูล จากน้ันจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางเมตริกวิเคราะห์ตาม
ประเด็นที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น จากน้ันจึงท าการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ออกมาให้เป็นชุดข้อมูลที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการวิจัย 

1. บริบทการจัดการท่องเท่ียวพ้ืนท่ีบ้านหนองบัว อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย พบว่า  
      1.1 ความเป็นมาของการจัดการท่องเที่ยว พบว่า บ้านหนองบัวมีการจัดการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเล็กๆ
ที่ตั้งขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มชวนน้องออม โดยรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่มารวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก

บ้านหนองบัว อ าเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย 

ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

แนวคิดการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม 
แนวคิดการจัดการท่องเที่ยว 

แนวคิดการต่อยอดและอนุรักษ์ 

อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ 
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กล้วย และร่วมกันหนดเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้ๆกลุ่มแปรรูป โดยใช้จักรยานเป็นเคร่ืองมือในการเดินทาง
ท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ เริ่มจากกลุ่มบานานาสต๊ิก วัดโนนสว่าง  ศาลเจ้าพ่อพญาช้างและนางผมหอม  บ้านนาหนอง
กอกจุดชมวิวภูหอ สวนเกษตรอินทรีย์ป้าเพริศ  หลังจากน้ันมีหน่วยงานภาครัฐ  เช่น อพท. และสถาบันการศึกษา
เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มที่เป็นระบบขึ้นเพื่อที่จะดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาประกอบด้วย การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน การเป็นผู้สื่อความหมายการท่องเที่ยว  การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว และมี
การศึกษาดูงานพื้นที่การท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ เช่น จังหวัดสกลนคร เพชรบุรี มีการก าหนดกลุ่มการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวขึ้นมา 1 กลุ่ม ประกอบด้วย ประธาน  รองประธาน  กรรมการ สมาชิก และเลขานุการ 
จ านวน 30 คน 
 1.2 ศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวชุมชน พบว่า มีดังน้ี 1) ด้านบริหารจัดการ กลุ่มมีการก าหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคคล มีการก าหนดกฎและเงื่อนไขการด าเนินการ มีระบบการท างานและการวางแผนการ
ด าเนินการที่เน้นการมีส่วนร่วม มีการประชุมอย่างต่อเน่ือง 2)  ด้านบุคลากร มีการสรรหาบุคคลมาด าเนินการอย่าง
เป็นธรรม มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าอันดีต่อกันและ
เข้าใจแนวปฎิบัติของกลุ่มที่ชัดเจน 3)ด้านงบประมาณ มีการแสวงหางบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อมาส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม มีการแบ่งเปอร์เซนต์การจัดการท่องเที่ยวให้กับกลุ่ม มีการบันทึกและการท าบุญชี
และการเงินของกลุ่มอย่างเป็นระบบ 4) ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว มีการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง 
มีการแสวงหาพื้นที่การท่องเที่ยวใหม่ๆที่มีศักยภาพ มีการสร้างคุณค่าทรัพยกรการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการตกแต่งพื้นที่ มีการสร้างจุดเด่นของพื้นที่ส าหรับการขายการท่องเที่ยว มีการออกแบบกิจกรรมที่
เชื่อมโยงกับศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ มีสื่อสังคม
ออนไลน์ มีการขายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการและ
การประชาสัมพันธ์พื้นที่การท่องเที่ยว 
 1.3 ทรัพยากรการท่องเที่ยว พบว่า มีดังน้ี 1) พื้นที่บานาน่าแลนด์ เป็นพื้นที่การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถี
การเกษตร  โดยมีจุดขายที่การสร้างสถาปัตยกรรมปราสาทฟางข้าว พร้อมกับการจัดพื้นที่ให้มีลักษณะโคกหนองนา
โมเดล มีแปลงสาธิตการปลูกข้าวและเลี้ยงกุ้ง  2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นบ้านฝ้ายตุ่ย เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้
ศักยภาพด้านภูมิปัญญาการทอผ้า โดยเปิดพื้นที่บ้านในการทอ การย้อมและการเตรียมเส้นใยให้นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้ โดยผ้าทอน้ันมีศักยภาพด้านวัสดุที่เป็นฝ้ายอินทรีย์ปลูกในพื้นที่และมีการย้อมสีโดยใช้สีจากธรรมชาติ 3) วัด
โนนสว่าง เป็นวัดพื้นบ้านภายในวัดประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ อุโบสถ  หอระฆัง 4)  ศาลพญาช้างและนางผม
หอม  อยู่ภายในวัดโนนสว่าง แยกออกมาเป็นพื้นที่เฉพาะมีการกั้นขอบเขตบริเวณที่ชัดเจน มีประติมากรรมเจ้าพ่อ
พญาช้างขนาดใหญ่และมีการประดับตกแต่งด้วยแท่นและเคร่ืองบูชาด้านหน้า ส่วนด้านข้างมีงานปั้นรูปนางผมหอม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565  

1st National Conference of Aviation, Tourism, and Service Business 2022 

11 

 

ประดิษฐานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน 5) บ้านโบราณ ของตาสวนยายบัว ที่มีอายุกว่า  90 ปีเป็นบ้านยกพื้นสูงมีใต้ถุน 
สร้างจากไม้เน้ือแข็ง ลักษณะเสาเป็นไม้ทั้งต้นใช้การถากและเกลาให้มีความกลม มีชานส าหรับการทอผ้าและมี
ห้องครัวที่แยกออกมาจากตัวบ้าน มีการแบ่งพื้นที่ภายในบ้านเป็นพื้นที่โล่งและพื้นที่กั้นห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: การร้ือฟ ื้นกิจกรรมการแต่งงานแบบโบราณโดยใช้บ้านโบราณเป็นฉากหลังและบรรยากาศของพื้นที่ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน (ไทยโรจน์  พวงมณี, 2019) 

1.4 กิจกรรมการท่องเที่ยว  พบว่า มีการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต ศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังน้ี 1) การท าบายศรีสู่ขวัญส าหรับการบูชาพญาช้าง 2) กิจกรรมการท าธุงส าหรับเป็นเคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองบูชาศาลเข้าพ่อพญาช้างและนางผมหอม 3) กิจกรรมการทอผ้า 4) กิจกรรมการพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้และ
วสัดุในธรรมชาติ 5)กิจกรรมการมัดย้อมผ้าทอพื้นบ้านจากสีธรรมชาติ  6) กิจกรรมการเดินส ารวจบ้านโบราณ  7) 
กิจกรรมการไหว้พระใหญ่วัดโนนสว่างเพื่อขอพร 8) กิจกรรมการเปิดตลาดศิลปะหัตถกรรม 9) กิจกรรมการเปิด

ตลาดย่าหอม และ10) กิจกรรมการทุบสีวัสดุธรรมชาติลงบนผ้า เช่น ดอกไม้ และใบไม ้
 1.5 การสื่อสารและการตลาดการท่องเที่ยว  พบว่า กลุ่มการท่องเที่ยวมีการพัฒนาการสื่อสารอย่าง
ต่อเน่ือง มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีการสร้างเน้ือหาที่ท าให้พื้นที่เป็นจุดขาย และมีการสร้าง
ตลาดจ าลองบ้านหนองบัวเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2: การร้ือฟื้นซอบั้งวัฒนธรรมบ้านหนองบัวที่ไม่มีผู้สบืสานต่อและมีการสร้างคนในชุมชนขึ้นมา (ไทยโรจน์  

พวงมณี, 2020) 
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ภาพที่ 3: การร้ือฟื้นศิลปะการท าธุงถวายพญาช้างและนางผมหอม และการระดมความคิดการขับเคลื่อนศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว (ไทยโรจน์ พวงมณี, 2020) 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4: ปราสาทฟางข้าวกับกิจกรรมการวาดภาพระบายสีและการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเชิงวิถีชีวิตทางการ
เกษตรกรรมในขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหนองบัว (ชนาธิป อินทรวิชะ, 

2020) 
2. กระบวนการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมขับเคลื่อนการจัดการท่องเท่ียวชุมชนบ้านหนองบัว อ าเภอภู

หลวง จังหวัดเลย น้ันจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อการน าเอาศิลปะและวัฒนธรรมมาสู่การพัฒนาและต่อยอด โดยมีกระบวนการส าคัญคือ (1) การค้นหาและสร้าง
รูปแบบการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การชมบ้านโบราณ การชมพื้นที่และนิทรรศการ
ทางโบราณคดีบ้านหนองบัว และการท าบายศรีถวายพญาช้าง  การทดลองท าผ้าทอและผ้าพิมพ์ธรรมชาติ (2) การ
สร้างกระบวนการมีส่วนของชุมชนด้วยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การร่วมค้นคว้า ร่วมคิด ร่วมสรุป ร่วมต่อ
ยอดและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน เช่น งานทอผ้าด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่ม (3) การจัดกิจกรรมเปิด
ตลาดศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่บ้านหนองบัว (4) การสร้างสื่อสังคมออนไลน์และการ
ขายสินค้าออนไลน์ส าหรับการสื่อสารผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชุมชน ส่วนขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมบ้านหนองบัว ประกอบด้วย 
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   2.1 ขั้นการร่วมกันสะท้อนสภาพของพื้นที่ ศิลปะและวัฒนธรรม การค้นหาประเด็นปัญหา  การ
ค้นหาจุดเด่นจุดด้อยทางศิลปะและวัฒนธรรม  การค้นหาแนวทางการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อน
ทางการท่องเที่ยวชุมชน  พบว่า บ้านหนองบัวมีศิลปะและวัฒนธรรมที่ที่หลากหลายทั้งเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อและประวัติศาสตร์ จุดเด่นของศิลปะและวัฒนธรรมคือมีความเฉพาะ เช่นแหล่งโบราณคดีเชิง
ประวัติศาสตร์บ้านหนองบัวที่มีการขุดค้นพบโครงกระดูกและเคร่ืองประดับของมนุษย์ในประวัติศาสตร์ ความเชื่อ
ในพญาช้างและนางผมหอมจึงมีงานบุญประเพณีบวงสรวงพญาช้างและนางผมหอมขึ้นทุกปี ส่วนแนวทางการ
ขับเคลื่อนน้ัน ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของคนในชุมชนที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนินการ ในระยะแรกอาจ
ต้องได้หน่วยงานภาครัฐและสถบันการศึกษาเข้ามาช่วยด าเนินการขับเคลื่อน และคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้น าต้องมี
การสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนและจัดกิจกรรมที่จะเอื้ออ านวยให้ชุมชนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ 

  2.2 ขั้นการระดมความคิด ผ่านการประชุมโดยมีผู้น าการสนทนาที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย และ
มีประเด็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท้ายสุดของการประชุมคือการได้ข้อสรุปในประเด็นที่มีการสนทนากลุ่ม
ร่วมกัน  พบว่า การระดมความคิดที่มีผู้น าการสนทนากลุ่มจะส่งผลท าให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมเปิดใจในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเห็นว่า ชุมชนบ้านหนองบัว มีรากเหง้ าทางศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีคุณค่า 
สามารถน าคุณค่ามาสู่การพัฒนา ประยุกต์ในรูปแบบใหม่เพื่อการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดย
กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวชุมชนถือว่ามีบทบาทส าคัญในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการท าให้นักท่องเที่ยวมีความ
สนใจและเดินทางเข้ามาสัมผัสกับคุณค่าน้ัน โดยเฉพาะศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานทอผ้า งานจักสาน งานพับ
ห่อจากวัสดุธรรมชาติส าหรับน าไปถวายพญาช้างและนางผมหอม รวมถึงบ้านเรือน ประเพณีที่มีอยู่ต้องมีการน ามา
เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยว 

  2.3 ขั้นวางแผนหรือวางระบบของการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการน ามาสู่การพัฒนา การ
ปรับปรุงสู่การจัดการท่องเที่ยว โดยมีการก าหนดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี
รายละเอียดของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ มีงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการและผู้รับผิดชอบ เช่น 1) กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผ้าทอพื้นบ้าน ด้วยการผลิตวัสดุต้นน้ าผ่านการปลูกฝ้าย กิจกรรมการเตรียมเส้นใยฝ้ายและการย้อม
สีธรรมชาติ กิจกรรมการทอและการออกแบบบลวดลายการทอ 2) กิจกรรมท าบายสีและธุงส าหรับการบูชาพญา
ช้างและนางผมหอม 3) กิจกรรมวาดภาพระบายสีเรื่องราววัฒนธรรมบ้านหนองบัว โดยใช้คนสามวัย 4) กิจกรรม
สร้างสรรค์ผ้าทอด้วยการมัดย้อมและการพิมพ์จากพืช 5) กิจกรรมย้อนร าลึกวัฒนธรรมการแต่งงานแบบโบราณ 6) 
กิจกรรมปรับปรุงบ้านโบราณเป็นบ้านการเรียนรู้และการท่องเที่ยว 7) กิจกรรมพัฒนางานหัตถกรรมเคร่ืองดนตรี
ซอบั๊งและงานจักสาน และ 7) กิจกรรมการสร้างตลาดศิลปะหัตถกรรม และตลาดย่าหอม โดยชุมชนจะมีการ
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ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (1) ชื่องานหรือกิจกรรม (2) พื้นที่ในการด าเนินการ 3) ผู้รับผิดชอบ 4) ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (5) ขั้นตอนการด าเนินการ (6) ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และ (7) การประเมินผลการด าเนินการ 

  2.4 ขั้นร่วมตัดสินใจและประเมินผลที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนด าเนินกิจกรรม โดยมีการ
แลกเปลี่ยนจากคนในชุมชนรวมถึงนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้แนวทางการปฎิบัติการและแนวทางการส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาที่มีศักยภาพ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 20 คน ร่วมกันตัดสินใจด าเนินกิจกรรมศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้มีการเรียนรู้ มีการทดลองปฎิบัติการ โดย
มีหน่วยงานภาครัฐและนักวิจัยให้ค าปรึกษา  โดยผลการตัดสินใจจะท าให้สร้างแนวคิด สร้างกิจกรรม และสร้าง
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ที่สวยงามสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

  2.5 ขั้นร่วมด าเนินการตามกิจกรรมของชุมชนที่มีการวางแผนไว้ โดยอยู่ในขอบเขตของ (1) การ
บริหารจัดการ (2) บุคลากรด าเนินการ (3) งบประมาณ (4) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งพบว่า ชุมชนร่วมกัน
จัดพื้นที่ การเตรียมเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ อาหาร และได้เข้าร่วมการด าเนินการกิจกรรมส าหรับการพัฒนา
ศักยภาพ โดยระหว่างการด าเนินกิจกรรมในทุกคร้ัง จะท าให้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นอื่น ๆ ด้วย 

  2.6 ขั้นประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยใช้แบบประเมินผลเชิงคุณภาพ ที่เก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรม และประเมินผลจากคนในชุมชน พบว่า การด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนตามกระบวนการมีส่วนร่วมท าให้ชาวบ้านและคนในชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพ
ด้านความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะการคิดและการปฎิบัติงาน  ท าให้งานศิลปหัตถกรรมมีความประณีตสวยงามขึ้น 
และท าให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าความงามของรากเหง้าทางศิลปะและวัฒนธรรม  จนน าไปสู่การประยุกต์และการ
พฒันาส าหรับการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 กลุ่มทอผ้าฝ้ายตุ่ยและผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากการใช้ฝ้ายที่การปลูกแบบออกานิกส์ (ไทยโรจน์  พวงมณี, 
2020) 
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ภาพที่ 6: กิจกรรมการพิมพ์วัสดุธรรมชาติหรือ ECOPRINT ลงบนผ้าทอของชุมชนองนักท่องเที่ยว (ไทยโรจน์  พวง

มณี, 2020) 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 7: การระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมการทอผ้าและการผลินซอบั๊งเป็นผลิตภัณฑ์การ

ท่องเที่ยวของชุมชนที่มีคุณภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสีเขียว (ไทยโรจน์  พวงมณี, 2020) 
 

อภิปรายผลและสรุป 

1. บริบทการจัดการท่องเที่ยวบ้านหนองบัว ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย พบว่า กลุ่มการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเริ่มต้นต้ังแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นการรวมกลุ่มของเด็กเยาวชน ร่วมกันพัฒนาศักยภาพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อน าออกขายนอกพื้นที่ และเห็นว่าชุมชนมีวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มี
ความสวยงาม  สามารถน ามาเป็นจุดขายในการจัดการท่องเที่ยวได้ จึงร่วมกันวางแผนจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยว
และจัดการท่องเที่ยวขึ้น  หลังจากน้ันหน่วยงานภาครัฐเห็นศักยภาพจึงเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยว
ของชุมชน และจัดต้ังกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการก าหนดบุคคลออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ 
เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ มีพื้นที่การท่องเที่ยวส าคัญ คือ บานาน่าแลนด์ วัดโนนสว่าง ศาลพญาช้างและนาง
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ผมหอม  บ้านโบราณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฝ้ายตุ่ย ส่วนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวน้ันสามารถมาเป็นหมู่คณะโดย
การประสานกับประธานกลุ่มก่อน  ส่วนการเดินทางมาแบบส่วนตัว สามารถเดินทางเข้าเยี่ยมชมตามจุดต่างๆได้เลย 
ซึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปจุดแรกคือ บานาน่าแลนด์เพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและการ
ถ่ายภาพภูหอ  จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนน้ันเป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการ  และเป็น
เจ้าของกิจกรรม  มีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์ส่วนองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดการท่องเที่ยวคือ 1) การมีสิ่ง
ดึงดูดใจ 2) ที่พักแรม 3) การเข้าถึงง่ายและสะดวก 4) กิจกรรมการท่องเที่ยว 5) สิ่งอ านวยความสะดวก 6) องค์กร
ชุมชน 7) การจัดการ และ 8) การเรียนรู้  (Visadsoontornsaku, et al., 2020) อย่างไรก็ตามการจัดการท่องเที่ยว
ของชุมชนบ้านหนองบัวน้ัน  จะมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะคือกลุ่มที่สนใจสัมผัสกับศิลปะและวัฒนธรรม ธรรมชาติและ
อากาศที่บริสุทธิ์ ซึ่งชุมชนการท่องเที่ยวน้ันจะต้องรู้ว่าใครคือนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายและศึกษาความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวเหล่าน้ัน เพื่อจะให้บริการตรงตามความต้องการกับนักท่องเที่ยว ส่วนการพัฒนากลุ่มน้ันจะต้องหา
คนที่มีศักยภาพด้านการตลาดเข้ามาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม  มีการวางต าแหน่งของ
การท่องเที่ยวที่ชัดเจนตรงกับนโยบายการท่องเที่ยวเชิงศิลปะแลวัฒนธรรมของประเทศ มกีารประชาสัมพันธ์ให้คน
รับ รู้มากขึ้นโดยการน า เทคโนโลยี เข้ามาช่วยด าเ นินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ ดีมากขึ้น  
(Thawornwisit &  Wongmonta, 2021) ส าหรับศิลปะและวัฒนธรรมบ้านหนองบัวที่น ามาใช้สนับสนับสนุนการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนน้ัน มีลักษณะที่เกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิต เช่น  การท าธุงและบายศรีสู่ขวัญ ร่วมกัน
ส าหรับการถวายเจ้าพ่อพญาช้างที่อยู่ภายในวัดโนนสว่าง โดยการท าบายศรีน้ันจะใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น ใบตอง
มาจีบมาทบและประกอบกันเข้าอย่างสวยงามมีการตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวเพื่อเพิ่มความสวยงาม  ส่วนการท าธุง
น้ันใช้ไม้ไผ่ในชุมชนมาท าโครงสร้าง และใช้ไหมพรมหลากสมีาผูกมัดจนเป็นธุง 4 เหลี่ยมและ 8 เหลี่ยม จากน้ันจึง
ประกอบกันและน าไปตกแต่งศาลพญาช้าง จึงเป็นสิ่งแสดงถึงความสามัคคี ความรักความผูกพันในรากเหง้าทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมของตนเอง 

2. กระบวนการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  พบว่า  การใช้
ศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนน้ันต้องผ่านกระบวนการที่มีส่วนร่วมมีขั้นตอน
ดังน้ี 1) ร่วมคิด ถึงสภาพของการน าศิลปะวัฒนธรรมมาใช้ผ่านการจัดการท่องเที่ยว  2) ร่วมกันวางแผน  3) ร่วมกัน
ตัดสินใจ 4) ร่วมกันด าเนินการ 5) ร่วมกันติดตามประเมินผล 6) ร่วมกันรับผลประโยชน์  ส าหรับกระบวนการใช้
ศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนน้ันจะผ่านกิจกรรมตามโครงการต่างๆทั้งโครงการที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชน
เองและโครงการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย ซึ่งลักษณะของการขับเคลื่อนจะอยู่ในรูปแบบของ 1) การอบรมเชิง
ปฎิบัติการ 2) การทดลองผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) การเรียนรู้แนวคิด วิธีการส าหรับการทดลองและพัฒนา
งานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีนักวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น โดยกระบวนการขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาน้ันขึ้นอยู่กับ 1) ปัจจัยภายใน หมายถึง คน
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ในพื้นที่ที่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ และ 2) ปัจจัยภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐที่มีการน าเอากิจกรรมเข้ามา
หนุนเสริมความรู้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  Chairatanakumrod & Woraphatthirakul (2021) ที่พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนน้ันมาจากการบริหารจัดการ  และศักยภาพของคนในชุมชนจากความรู้
ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมชัดเจน เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่
ชุมชนจัดเตรียมไว้ให้ก็จะท าให้นักท่องเที่ยวเห็นถึง 1) ศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยว 2) อัตลักษณ์ทางศิลปะ
และวัฒนธรรม และ 3) คุณค่าจากการเข้ามาท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ อย่างไรก็ดีศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนย่างยั่งยืนน้ัน  จะต้องเชื่อมโยงเข้ากับพื้นที่ที่มีความโดดเด่นสวยงามดังเช่น
ภูหอ ภูเขาหน้าตัดที่เป็นหน่ึงเดียวของอ าเภอภูหลวง ความน่าสนใจจากความแปลกใหม่ของวัฒนธรรมและ
ประเพณีต่าง ๆ เช่น การจัดพื้นที่ของบานาน่าแลนด์ให้เป็นศูนย์รวมของศิลปะและวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการขาย
ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมการทดลองทอผ้า มัดย้อม พิมพ์ผ้า จักสาน หรือการเชื่อมไปยังจุดต่อเน่ืองของเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่มีผู้สื่อสารชุมชนให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง ซึ่งแสดงถึงการประยุกต์
ศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเป็นจุดขายที่ท าให้มีรายได้และการท่องเที่ยวของชุมชน ส่วนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
บนเส้นทางชมศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนน้ัน  ผู้สื่อสารชุมชนต้องให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง และน าเสนอเรื่องราวที่
น่าประทับใจ ส่วนกิจกรรมต้องเอื้อให้ นักท่องเที่ยวพัฒนาศักยภาพด้านสุนทรียภาพด้วย สอดคล้องกับ 
Rattanajunto (2020) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรม โปรแกรมและเส้นทางการท่องเที่ยวต้องมีกระบวนการให้ความรู้ 
และการสร้างจิตส านึกแก่นักท่องเที่ยวถึงการปกป้องทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วย กล่าวได้ว่าชุมชนบ้านหนองบัวใช้
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยว เช่น เร่ืองเล่าพญาช้างกับนางผมหอม ท าให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติร่วมกับภูหอและความเชื่อท้องถิ่นที่ถูกเล่าขานต่อเน่ืองกันมา สอดคล้องกับ 
Visadsoontornsaku, et al. (2020) ที่พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่ด าเ นินการโดยชุมชนน้ันต้องดึงดูดใ จให้
นักท่องเที่ยวจากลักษณะของพื้นที่  หรือศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่น 
 อย่างไรก็ดี ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมบ้านหนองบัว อ าเภอภูหลวงที่ประสบความส าเร็จ
ในการขับเคลื่อนน้ันล้วนเกิดจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยเข้า
ไปหนุนเสริมและช่วยขับเคลื่อนทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา  ด้านการ
ท่องเที่ยว  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาพื้นที่และสาธารณูปโภค  ด้านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์พื้นที่การท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมที่หลากหลาย และด้านงบประมาณ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Chairatanakumrod & Woraphatthirakul (2021) ที่พบว่า การเข้ามาสร้างโอกาสจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนร่วมกับชุมชนผ่านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาก็ล้วนมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้ชุมชนที่มีความชัดเจน
ในศิลปะและวัฒนธรรมเกิดความยั่งยืน  อย่างไรก็ดีตัวคนในชุมชนเองก็จะต้องเกิดความตระหนักรู้ร่วมกัน และเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อการจัดการพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมของตนเองไปสู่พื้นที่ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
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การเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย และผลการศึกษาของ Visadsoontornsaku, et al. (2020) ที่พบว่า ชุมชนการ
ท่องเที่ยวที่หน่วยงานภาครัฐเข้าไปส่งเสริมทั้งด้านศักยภาพของคน กิจกรรมการท่องเที่ยว การบริหาร การสื่อสาร
และการตลาดจะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ซึ่ง Sueacharoen & Pakdeejit (2019) กล่าวว่า  การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายน้ัน เพื่อการขับเคลื่อนให้ก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งคนในชุมชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ จึง
จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในทุกมิติ  ทั้งการสะท้อนปัญหา การค้นหา การส่งเสริม  การพัฒนา  การอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของตนเอง ดังน้ันหน่วยงานภาครัฐในฐานะที่มีบทบาทการพัฒนาท้องถิ่น และมีงบประมาณด าเนินการ  
จึงต้องก าหนดมาตรการเชิงนโยบายให้มีการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวโดยใช้ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่ส่งผล
ต่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน  ส าหรับการสร้างกิจกรรมต้องเน้นการปลูกฝังให้เข้าใจรากเหง้าทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้กับคนในชุมชนด้วยการจัดงานและกิจกรรม ทั้งน้ีเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจและรายได้
ให้กับคนในชุมชน ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้าน จากการอาศัยทุนทางวัฒนธรรมในอดีตในการ
ขับเคลื่อน รวมถึงการพัฒนา“ศักยภาพ” บุคลากร ผู้ประกอบการ  ประชาชน และชุมชนปัจจุบัน ที่ช่วยกันน าทุน
ทางศิลปะและวัฒนรรมในชุมชนมาสร้างและตีความหมายใหม่ จนตกผลึกเป็น “องค์ความรู้ใหม่” ท าให้กลายเป็น 
“วัฒนธรรมรวมตัว”และมีการออกแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ถูกกับรสนิยมคนรุ่นใหม่ แต่ไม่ทิ้งอัตลักษณ์ความเป็นไทย
สมัยใหม่ (Ketnakorn, et al., 2019) โดยเฉพาะทรัพยากรที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่นพมาสู่การ
ขับเคลื่อนไปสู่การอนุรักษ์ รักษาและยังคงอยู่คู่กับชุมชนอย่างโดดเด่น โดยการขับเคลื่อนน้ันควรผ่านการถ่ายทอด
ให้กับเด็กและเยาวชนหรือผู้สนใจในชุมชนที่จะเข้ามาร่วมด าเนินการด้านการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 
(Phasang, 2015) 
 

การน าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  

 หน่วยงานภาครัฐ เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานการท่องเที่ยว ส านักงานวัฒนธรรม พัฒนา
ชุมชนควรน าผลการวิจัยไปต่อยอดด้วยการพัฒนางานออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการคิด วิเคราะห์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  ทั้งจากเน้ือหาเรื่องราวและ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลัก 
 
ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 เน่ืองจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการด าเนินกิจกรรมอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดส่งผลท าให้
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกระบวนการวิจัยมีจ านวนน้อยนักวิจัยต้องใช้เทคนิควิธีการนัดหมายเฉพาะราย  และนัด
หมายกลุ่มย่อยในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละวิธีการจะใช้เวลาที่มากขึ้น 
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สมรรถนะที่พึงประสงค์ของอาชีพต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดบั 4 ตามความต้องการ 
ของมาตรฐานอาชีพสถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ (องค์การมหาชน) 

Desirable Competency of Flight Attendants Level 4 According to the Demands of 

Professional Qualification, Thailand Professional Qualification Institutes 

(Public Organization) 

เรวัต กล้าโชติชัย1* 
Rawat Garchotechai1* 

____________________________________________________________________________________________  

บทคัดย่อ  

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดท าคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้อนรับบนเคร่ืองบินระดับ 4 เพื่อ
ยกระดับการศึกษาทางด้านการบินให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน และเพื่อ
เตรียมบุคลากรทางด้านการบินให้มีความพร้อมด้านคุณภาพ ความสามารถ และประสิทธภิาพ ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อ
เข้าสู่อุตสาหกรรมทางการบิน การศึกษาน้ีใช้การวิจัยจากเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะหรือทักษะทั่วไปตามความต้องการมาตรฐานวิชาชีพ ของอาชีพต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 
4 และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาทางด้านการบินให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานอาชีพ ผู้วิจัยตระหนักว่าอาชีพต้อนรับบนเคร่ืองบิน ตามมาตรฐานอาชีพ ระดับ 4 น้ี ควรได้รับการ
ศึกษาวิจัยถึงทักษะที่ต้องการเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่มีความสนใจต่ออาชีพทางการบิน นักศึกษาทางด้าน
การบิน สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านการบินและด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสายการบิน 
ส่วนแรกกล่าวถึงแนวคิดของสมรรถนะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องทักษะเฉพาะและทักษะทั่วไป ส่วนที่สองระบุถึงความ
ต้องการทางทักษะจากกรอบคุณวิชาชีพ การศึกษาพบว่าตามมาตรฐานอาชีพ วิชาชีพทางการบิน อาชีพต้อนรับบน
เคร่ืองบิน ระดับ 4 ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินทักษะตามมาตรฐานอาชีพ สมรรถนะที่พึงประสงค์ที่มาตรฐานอาชีพ
ต้องการมี 4 หน่วยสมรรถนะหลัก และ 11 หน่วยสมรรถนะย่อย มาตรฐานอาชีพให้ความส าคัญกับทักษะทั่วไป
มากกว่าทักษะเฉพาะ โดยทักษะทั่วไปได้ก าหนด 2 หน่วยสมรรถนะหลัก และ 6 หน่วยสมรรถนะย่อย ได้แก่ ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล และทักษะทางความคิด ขณะที่ทักษะเฉพาะได้ก าหนด 2 หน่วยสมรรถนะหลัก และ 5 หน่วย 
สมรรถนะย่อย เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในอาชีพคือปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย 
______________________________________________________________________________________________  
1 อาจารย์ประจ า สถาบนัพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
Lecturer, Aviation Personnel Development Institute, Kasem Bundit University, Thailand, Email: rewat.gar@kbu.ac.th 
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เข้าใจในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน 
ค าส าคัญ: มาตรฐานอาชีพ ระดับ 4  ทักษะเฉพาะ ทักษะทั่วไป 
 
Abstract 

Thailand Professional Qualification Institute (TPQI) implemented professional qualification framework 

(PQF) level 4 (Flight attendant) to enhance aviation education in order to meet a requirement of public and 

private enterprises, also provide capable aviation personnel access to career advancement in aviation field. This 

study employs the documentary research to study their professional competencies (level 4) requirement. The 
objective of this study was to study a desirable competency whether specific skills or generic skills are required 

according to Thailand Profession Qualification Level 4 (Flight Attendant) and to guidelines for enhance 

curriculum and learning management.  In this regard, the researcher realizes this level deserve more attention 

for study skills requirement that would be beneficial for aviation students, aviation academies and developing 

human resources of the airlines in the future. The first part discusses the concepts of competency especially 

specific skills and generic skills. The second part addresses the major reasons for wider understanding of the 

requirements resulting from the Professional Qualification Framework. The findings suggested that specific skills 

and generic skills are required by PQF for Thailand Profession Qualification Lever 4 (Flight attendant). PQF 
focuses on generic skills by issued two units of core competencies namely interpersonal skill and thinking skill 

including with six elements of competencies: whereas, PQF issued two units of core competencies for specific 

skills namely safety and security compliance policy and respond to an emergency situation during flight 
including with five elements of competencies.  

Keywords: Professional Qualifications Level 4, Specific skills and Generic skills 
 

บทน า 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร และการพัฒนาระบบการขนส่งอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม รวมถึงระบบอุตสาหกรรม
ทั่วโลก ท าให้ประเทศไทยต้องพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 (พ.ศ.2560-2579) หรือนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็น 1 ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curse) ที่มีความสามารถใน
การเติบโต เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (Office of the National Economic and Social 
Development Council, 2016) ในการพัฒนาสร้างความเข็มแข็งให้กับผู้ประกอบการ จึงจ าเป็นต้องใช้ความ
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ร่วมมือจากทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ การประสานความร่วมมือจากภาคเอกชน ศูนย์วิจัยต่าง ๆ และ
สถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาด้านนวัตกรรม การกระจายความมั่นคง สร้างเทคโนโลยีใหม่ และ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านบุคลากร (Ministry of Industry, 2016) 

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นเกณฑ์ในการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ก าหนดโดยระดับสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ โดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ระดับความยากง่ายของงาน และผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน (Royal 
Thai Government Gazette, 2011) กรอบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยจัดขึ้นโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์กรมหาชน) (สคช.) ภายใต้การด าเนินตามนโยบายจากภาครัฐในฐานะองค์กรด้านมาตรฐานอาชีพ เพื่อเป็น
เกณฑ์ในการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ตามระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ (Thaland Professional 
Qualification Institute, 2022) โดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ระดับ ยังถูกน ามาใช้เพื่อเป็นเคร่ืองมือหลักในการ
ประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนใช้เป็นเคร่ืองมือในการเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาในระดับประเทศและ
ในระดับสากล (Garchotechai et al., 2018) กรอบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยมีการทบทวนจากกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ 7 ระดับสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ เมื่อปีพ.ศ. 2560 เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม และเพื่อให้สอดคล้องกับคุณวุฒิอาเซียน (ASEAN  Qualifications Reference Framework: 
AQRF) และกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: NQF)  ตามนโยบายขับเคลื่อนกรอบ
คุณวุฒิและประกันคุณวุฒิให้รองรับและเทียบเคียงได้กับคุณวุฒิอาเซียนและคุณวุฒิแห่งชาติ การทบทวนน้ีมีส่วนให้
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสาขาวิชาชีพการบินเทียบเท่ากับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ ของ
มาตรฐานสากล AEC (Tulwatana, 2020)  

 ความพร้อมด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ ของบุคลากรมีความส าคัญต่อสาขาอาชีพต่าง ๆ  บุคลากรที่มี
คุณภาพ เอื้อประโยชน์ให้องค์กรด าเนินกิจการ ประกอบธุรกิจสู่เป้าหมายในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง อุตสาหกรรมทางการบินก็เช่นเดียวกัน การทบทวนกรอบคุณวิชาชีพ 7 ระดับสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 
ระดับ เกิดการเปลี่ยนแปลงและยกระดับต่อสาขาอาชีพทางการบิน อาชีพต้อนรับบนเคร่ืองบิน สคช.ได้ปรับเพิ่ม
คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 สาขาอาชีพทางการบิน อาชีพต้อนรับบนเคร่ืองบิน ส าหรับบุคคลที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ป ีจบ
การศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงนักศึกษาในสาขาธุรกิจการบิน และนักศึกษาสาขาอื่น ๆ เป็น
บุคคลที่ต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน มีความเข้าใจสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยและนิรภัยทางการบิน มีมรรยาทในการให้การบริการ ให้ความอ านวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารที่มา
ใช้การบริการ สามารถให้ข้อมูลพื้นฐานกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการเดินทาง และเข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่พบ
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ในการปฏิบัติงาน ภายใต้การแนะน าของหัวหน้างาน ดังน้ันการวิจัยน้ีผู้วิจัยจึงต้ังใจศึกษาถึงสมรรถนะที่พึงประสงค์
โดยเฉพาะความต้องการทางทักษะเฉพาะหรือทางทักษะทั่วไป ที่จ าเป็นส าหรับสาขาต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ซึ่งผู้สนใจในอาชีพพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 น้ีจะเป็นกลุ่มบุคลากรที่จะเข้าสู่
สาขาวิชาชีพทางการบิน การวิจัยน้ีผู้วิจัยเลือกใช้วิธีศึกษาข้อมูลทางเอกสารเพื่อให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดและ
ค าอธิบายที่ส าคัญเกี่ยวกับทักษะเฉพาะและทักษะทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทักษะเฉพาะหรือทางทักษะทั่วไป ที่ต้องการส าหรับมาตรฐานอาชีพ สาขาต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
ระดับ 4  ทักษะถือเป็นองค์ประกอบ คุณสมบัติส าคัญ และมีความจ าเป็นของผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพ 
สาขาต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะท าให้สถาบันการศึกษาที่เปิด
ให้การเรียนการสอนทางด้านธุรกิจทางการบิน ได้เป็นแนวทางจัดเตรียมหรือพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อีกทั้งนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาธุรกิจการบินหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้า
รับการประเมินมาตรฐานอาชีพ สาขาต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4  ได้รับรู้ ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการ
ประเมิน เพื่อจะได้รับใบประกาศนียบัตรและใบรับรองมาตรฐานอาชีพ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ที่ผู้ผ่านการเข้ารับการประเมินสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์โดยเฉพาะทักษะเฉพาะหรือทักษะทั่วไปตามความต้องการมาตรฐาน
วิชาชีพและเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทางด้านการบินให้สอดคล้อง
กับความต้องการตามมาตรฐานอาชีพ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ และทักษะ (Competencies and Skills concept) 
 องค์กรต่าง ๆ น าสมรรถนะ (Competency) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดระบบ วางแนวทางการพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรการแสดงถึงพฤติกรรม ทักษะที่ดีใน
การท างานของบุคลากร  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ คือ 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลมาจากความรู้ ทักษะ สามารถตลอดจนคุณลักษณะด้านอื่น ๆ ที่ท าให้บุคคล
สามารถสร้างความแตกต่างได้จากบุคคลอื่น  (Patiwong, 2009) การที่บุคคลจะมีสมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึงได้
ต้องประกอบด้วย ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) และคุณลักษณะ (Attributes) สามารถกล่าวได้ว่า
สมรรถนะเป็นกลุ่มพฤติกรรมที่องค์กรต้องการจากบุคลากร ฉะน้ันทักษะจึงเป็นส่วนหน่ึงที่ก่อให้เกิดผลส าเร็จอย่าง
ชัดเจน จนเป็นสมรรถนะ (Mccelland, 1973) 
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 ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง แม้
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยากที่จะคาดการณ์ว่าผู้คนจะต้องเผชิญกับอะไรอีก ในด้านของผู้ใช้แรงงานทุกคนต้อง
เตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถรับมือการการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเศรษฐกิจได้  ราชบัณฑิตยสถาน (Office of 
the Royal Society, 1999) ให้ความหมายของ ทักษะ หมายถึง ความช านาญ ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษว่า skill 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (Office of the Royal Society, 2015) พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัยได้ขยาย
ความหมาย ของค าว่า ทักษะ (skill) ว่าหมายถึง ความช านาญ ความสามารถในการกระท าหรือการปฏิบัติอย่างใด
อย่างหน่ึง ซึ่งอาจเป็นทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา หรือสังคม ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝน หรือการกระท าบ่อย ๆ 
นักจิตวิทยาการศึกษา อธิบายความหมายของทักษะหมายถึง พฤติกรรมที่ท าไปด้วยความราบเรียบ (smoothy) 
รวดเร็ว แม่นย า และถูกต้อง เป็นผลมาจากการพัฒนาความสามารถของตนเอง โดยประกอบด้วยทักษะ 2 ประการ 
ประการแรกความแม่นย าและความรวดเร็วในการกระท า  ประการที่สองความสอดคล้องผสมผสานกันอย่าง
เหมาะสมระหว่างกล้ามเน้ือและอวัยวะต่าง ๆ เช่นการเล่นเคร่ืองดนตรี อวัยวะต่าง  ๆ ต้องประสานกัน โดยตามอง
โน้ตดนตรี หูฟังจังหวะ ปากเป่า และมือขยับ (Garrison & Magoon, 1972) กล่าวสรุปได้ว่า ทักษะ (skill) คือ
ความสามารถใด ๆ ที่เกิดจากความรู้ ความช านาญที่บุคคลลมีความช านาญ จากการฝึกปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์
จนท าสิ่งน้ันได้ดี โดยไม่จ าเป็นต้องเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใด ด้านหน่ึง เกิดจากการเรียนรู้ หรือการท างานร่วมกับผู้อื่น 
ซึ่งความหมายข้างต้นเป็นความหมายอย่างกว้าง ๆ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ทักษะมีนิยามที่เปลี่ยนแปลงไป การก าหนดขอบเขตและรายละเอียด
ของทักษะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนดขอบเขตทักษะที่ต้องการจากพนักงานของตน 
(Hampson, 2002) หลายบทความทางวิชาการอธิบายเกี่ยวกับทักษะ ระบุสอดคล้องกันว่าความหมายของทักษะมี
ลักษณะที่เปลี่ยนสภาพได้ (Esposto, 2008) ทักษะยังหมายถึงขีดความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต่าง 
ๆ ที่พัฒนามาจากการสั่งสมประสบการณ์ การฝึกฝน ทักษะสะท้อนออกมาจากการกระท าของบุคคล ว่าสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีเพียงใด เช่น ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินสามารถใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินบน
เคร่ืองบินได้อย่างต้อง ถูกขั้นตอน หรือใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการพัฒนา
ทักษะจึงส่งผลต่อความรู้ คือพนักงานต้องมีความรู้ว่าจะใช้เมื่อใด จะใช้อย่างไร ทักษะยังหมายถึงความชัดเจนในการ
ปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหน่ึง มากกว่าการรู้เพียงว่าจะปฏิบัติอย่างไร การได้มาซึ่งทักษะมี 2 ระดับ คือ 1) ระดับต้น เป็นการ
รวบรวม (Compilation) 2) ระดับสูง เป็นการตอบสนองเองโดยอัตโนมัติ (Automaticity) ฉะน้ันทักษะสองระดับน้ี
สะท้อนว่าทักษะที่ได้มาน้ัน ได้รับการปรับจนเป็นรูปแบบ ของอุปนิสัย (Dunnette, 1976) และทักษะเป็นหน่ึงใน
องค์ประกอบของสมรรถนะก่อให้เกิดผลส าเร็จจนเป็นสมรรถนะ (Mccelland, 1973)  

การท างานที่มีลักษณะที่ซับซ้อนท าให้นิยามทักษะอธิบายได้ชัดเจนได้ล าบากขี้น พบว่าความสามารถที่มี
จากการใช้ความรู้ ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการผนวกรวมเป็นทักษะด้วย เช่น ความสามารถท างานเป็นทีม 
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ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การติดต่อสื่อสาร ทัศนคติต่อการท างาน พบว่าค าที่ใช้เรียกทักษะกลุ่มน้ีหลายค า 
เช่น ทักษะชีวิต (Life skills) ทักษะด้านอารมณ์หรือ Soft skills  ทักษะทั่วไป Generic skill  และทักษะเฉพาะหรือ
ทักษะที่จ าเป็น (Specific skill or Necessary skill) (Trevor, 2019) 
ทักษะทั่วไป (Generic skills) 
     ทักษะทั่วไปหมายถึงทักษะที่สามารถเปลี่ยนผ่านได้และเป็นกลุ่มทักษะที่มีความสามารถสอดคล้องกับความ
ต้องการของสาขาวิชา อาชีพน้ัน ๆ   (Freudenberg et al., 2011).  ก าหนดค าไว้หลากหลายที่อธิบายถึงทักษะทั่วไป 
ได้แก่ การส าเร็จการศึกษาความสามารถเปลี่ยนผ่าน ความพร้อมท างาน ทักษะในอาชีพและทักษะเพื่อการท างาน 
(Jones, 2009).  
 
ประเภทของทักษะทั่วไป 

มีการศึกษามากมายเกี่ยวกับทักษะทั่วไป  องค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะทั่วไปพบได้จากหลากหลายการ
ค้นคว้าของนักวิจัย แต่รูปแบบสมรรถนะหลักที่นิยมน ามาใช้ส าหรับเป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานของลักษะณที่ส า คัญของ
ทักษะทั่วไป มีลักษณะที่ส าคัญดังน้ี  (Mayer, 1992) 

 รวบรวม วิเคราะห์ ค้นคว้าข้อมูล 

 การสื่อสารและให้ข้อมูล 

 วางแผนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 มีความรู้ทางคณิตศาตร์และทางเทคนิคต่าง ๆ 

 รู้จักการแก้ไขปัญหา 

 สามารถใช้เทคโนโลยี 
อย่างไรก็ตามศูนย์เพื่อการวิจัยการศึกษาทางอาชีวศึกษาแห่งชาติประเทศออสเตรเลียได้เผยแพร่รายละเอียดที่เพิ่ม
มากขึ้นเกี่ยวกับทักษะทั่วไปในปี 2003 จัดแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลักและได้ระบุส่วนประกอบต่าง  ๆ ใน 6 กลุ่มหลัก
ตามตารางที่ 1  
         ตารางที่ 1: ส่วนประกอบทักษะทั่วไป 

ทักษะ องค์ประกอบ 
ทักษะเบื้องต้น ความสามารถอ่านออกเขียนได้ 

ความสามารถด้านการค านวณ 
ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565  
1st National Conference of Aviation, Tourism, and Service Business 2022 

27 

 

ทักษะท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล การสื่อสาร 
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
การท างานเป็นทีม 
ทักษะการให้บริการลูกค้า 

ทักษะทางด้านความคิด เก็บ รวบรวม ข้อมูล 
การแก้ไขปัญหา 
การวางแผนและการจัดการ 
ใส่ใจในการเรียนรู้ 
มีความคิดสร้างสรรค์  
คิดอย่างเป็นระบบ 

ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคล มีความรับผิดชอบ 
มีความยืดหยุ่น 
มีปฏิภาณไหวพริบ 
บริหารจัดการเวลา 
มีความมั่นใจในตนเอง 

ทักษะท่ีเก่ียวข้องกับโลกของธุรกิจ มีทักษะด้านนวัตกรรม 
มีทักษะด้านวิสาหกิจ 

ทักษะท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับพลเมืองและ
ประชาคม 

        หมายเหตุ 6 กลุ่มหลักของทักษะทั่วไป (National Centre for Vocational Education Research, 2003) 
 

จากแนวคิดข้างต้นกล่าวได้ว่าทักษะทั่วไปเป็นทักษะที่แฝงอยู่ภายในบุคคลที่ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
เพื่อการด ารงชีวิตอยู่ ความส าคัญของทักษะทั่วไป (Generic skills) ถูกใช้เป็นแนวทางในการอธิบายทักษะที่
ต้องการของหลายสาขาอาชีพ รวมถึงของสาขาต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 โดยมีหน่วยสมรรถนะที่ระบุให้
พนักงานต้อนรับในระดับ 4 สามารถให้ข้อมูลและระเบียบปฏิบัติด้านการเดินทางแก่ผู้โดยสาร ซึ่งเป็นทักษะ
เกี่ยวข้องและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น อีกทั้งทักษะที่ต้องมีทางด้านความคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบน
เที่ยวบินจากความผิดพลาดของสายการบิน หรือความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่รู้ของผู้สารโดยได้อย่างมีระบบ  

 
ทักษะเฉพาะ (Specific skills) 
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 ทักษะเฉพาะ (Specific skills) หมายถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านการท างาน มีความรู้ ความ
เข้าใจในงาน มีความสามารถด้านปฏิบัติงานเฉพาะอย่างที่จะต้องรู้ แม้จะไม่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทักษะเฉพาะ
หรือทักษะที่จ าเป็นเป็นทักษะที่ส าคัญในการประกอบอาชีพ และตอบสนองความต้องของผู้ประกอบการ (The 
European Social Fund Program Evaluation Unit, 1992) ซึ่งการประกอบอาชีพทุกชนิดต้องมีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะในอาชีพน้ัน ๆ ทักษะเฉพาะส่งเสริม การเรียนรู้ การใช้ชีวิต และความสามารถของบุคคลให้
ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะประเภทน้ีจึงส าคัญส าหรับการท างาน และจ าเป็นส าหรับทุกสาขาอาชีพ 
ทุกระดับ มีความยากง่ายที่ต่างกัน กระทรวงศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ได้น าค าที่มีความหมายที่ใกล้เคียงมาใช้
ร่วมกับทักษะเฉพาะ (Ministry of Education, 2001) ดังค าต่อไปน้ี 

สมรรถนะส าคัญ 
(Key Competencies) 

สมรรถนะหลัก 
(Core Competencies) 

 ทักษะหลัก 
(Core Skills) 

ทักษะที่เปลี่ยนผ่านได้ 
(Transferable Skills) 

ทักษะที่เปลี่ยนผ่าน 
(Transition Skills) 

ทักษะที่ต้องการ 
(Enabling Skills) 
 

ทักษะเฉพาะมีความจ าเป็นต่อหลายสาขาอาชีพ และต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิต 
และสังคมที่เปลี่ยนไปในยุคศตวรรษที่21 อาทิ สาขาวิชาชีพครู ทักษะเฉพาะที่จ าเป็น ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม มีการน านวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะการสื่อสารในบริบทที่ต่างกัน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองของสังคม และประชากรโลก รวมถึงทักษะที่จ าเป็นด้านพลเมืองดิจิทัล 
เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ สังเคราะห์ข้อมูลที่สืบค้นจากแหล่งต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ ตรงตามต้องการก่อนน าไปสู่
การเรียนการสอน (Narasree & Boontham, 2021) หรือสาขาอาชีพพัฒนาซอฟต์แวร์ ทักษะเฉพาะส่งผลโดยตรง
ต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ทักษะการออกแบบเชิงวัตถุ ทักษะการเขียนโค๊ดแบบใช้การทดสอบในการขับเคลื่อน 
รวมทั้งทักษะรับมือการการเปลี่ยนแปลง การขาดทักษะที่จ าเป็นส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
(Bootla &  Rojanapornpun, 2015) ดังน้ันในแต่ละวิชาชีพย่อมมีทักษะเฉพาะแตกต่างกันไป หรือบางทักษะก็มี
ความจ าเป็นกับทุกสาขาอาชีพเช่นกัน กล่าวโดยสรุป ทักษะเฉพาะน้ีสามารถได้มาด้วยการฝึกฝน การอบรม การ
ท างาน การเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงของตนเอง 
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
 จุดมุ่งหมายของคุณวุฒิวชาชีพแห่งชาติมีเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของก าลังคนที่มี
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งเป็นกลไกให้บุคคล
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ได้รับการยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพื่อ
ใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต โดยมีกรอบคุณวุฒวิชาชีพ 8 ระดับ (ตาม
ภาพที่1) เป็นเกณฑ์ก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ มีการก าหนดระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ โดยในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และระดับความยากง่าย 

 
ภาพที่  1: ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 8 ระดับ (Thailand Professional Qualification Institute 

                              (Public Organization), 2022) 
 
 ปี พ.ศ. 2560 สคช. ด าเนินการปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพจากกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับสู่กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ 8 ระดับ การปรับระดับคุณวุฒิวิชาชีพคร้ังน้ี มีการเพิ่มกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 
4 ซึ่งเป็นกรอบคุณวุฒิวิชาชีพส าหรับบุคคลทั่วไป นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาธุรกิจการบิน สาขาการจัดการทางการ
บิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นการเปิดโอกาสในอาชีพต่อบุคคลทั่วไป และนักศึกษาผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่ก าลังเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน (Tulwatana, 2020) การปรับเลื่อนและทบทวนกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
จาก 7 ระดับ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสาขาต้อนรับบนเคร่ืองบินดังน้ี 
 1) คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 เดิม (เป็นพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี) ถูกปรับ
เลื่อนเป็นระดับ 5 
    2) คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 เดิม (เป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี) 
ถูกปรับเลื่อนเป็นระดับ 6 และ 
 3) คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 เดิม ได้ถูกก าหนดให้เป็นของผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และจบการศึกษา
ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) (ตามภาพที่ 2) 
 

  กรอบคุณวุฒิ 7 ระดับ (เดิม)                                             กรอบคุณวุฒิ 8 ระดับ (ใหม่) 
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- ปฏิบัติงานประจ าตามค าสั่งท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
-  มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน         

 

1 
- ปฏิบัติงานประจ าข้ันพื้นฐาน 
-  มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด         

 

1 

- ปฏิบัติงานตามกฎกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
-  มีอ านาจในการตัดสินใจจ ากัด        

 
2 

- ท างานตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว้ชัดเจน 
-  สามารถแก้ไขปัญหาท่ีพบเป็นประจ าภายใต้การ 
   แนะน าของหัวหน้างาน      

 

2 

- แก้ไขปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคุมกับ 
  การใช้คู่มือ 
- ตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างานได้      

 

3 

- แก้ไขปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ 
- ตัดสินใจและวางแผนเบ้ืองต้น        

 

3 

- แก้ไขปัญหาท่ีสามารถคาดการณ์ได้ 
- สามารถตัดสินใจงานในหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง       

 

4 - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
- สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง         
 
 

4 

- ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน 
-  มีส่วนร่วมในการงางแผนหรือบริหารจัดการ     

 

5 
- ตัดสินใจลงมือแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน 
- ก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุตามแผนได้ 
- วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง       

 

5 

- ใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน 
  ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
- บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์        

 

6 

- สามารถน าองค์ความรู้และนวัตกรรมมา 
  แก้ปัญหาได้ 
- บริหารจัดการองค์ความรู้ในระดับสูง       

 

6 

- พัฒนา/ขยาย องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ 
  ในอาชีพ 
- บริหารจัดการเชิงนโยบาย       

 

7 

- เป็นผู้น าในการพัฒนาอาชีพในระดับประเทศ 
  และระดับสากล 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและ นานาชาติ   

 

7 

- สร้างสรรค์แนวความคิดหรือวิสัยทัศน์ใหม่ต่อ 
  วงการวิชาชีพ 
- ผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศข้ึนไป         

 

8 
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ภาพที่ 2: การปรับเลื่อนและทบทวนกรอบคุณวุฒิวิชาชีพจาก 7 ระดับ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ (Tulwatana, 
2020) 
 

สคช.ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเคร่ืองบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
ระดับ 4 โดยมีหน้าที่หลัก 2 หน้าที่ประกอบด้วย 
 1. อ านวยความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในเที่ยวบินและ 
 2. อ านวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารภายในเที่ยวบิน 
และก าหนดให้อาชีพต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 ม ี 4 หน่วยสมรรถนะหลัก และ 11 หน่วยสมรรถนะย่อย (ตาม
ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2: สมรรถนะหลัก และสมรรถนะย่อย อาชีพต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 

หน้าท่ีหลัก 
(Key Functions) 

หน่วยสมรรถนะหลัก 
Core Competencies 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Elements of Competencies 

1. อ านวยความ
สะดวกและการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
เท่ียวบิน 

1. ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยและ
รักษาความปลอดภัย 

1. อธิบายขั้นตอนการตรวจ
อุปกรณ์ความปลอดภัยประจ า
เคร่ือง 

2. อธิบายขั้นตอนการตรวจห้อง
โดยสาร 

3. อธิบายการใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยส าหรับผู้โดยสาร 

2. เข้าใจสถานการณ์ฉุกเฉินภายใน
เที่ยวบิน 

1. อธิบายสถานการณ์ฉุกเฉินใน
เที่ยวบิน 

2. อธิบายการใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

2. อ านวยความ
สะดวกสบาย
แก่ผู้โดยสาร
ภายในเท่ียวบิน 

3. ให้ข้อมูลและระเบียบปฏิบัติด้าน
การเดินทางแก่ผู้โดยสาร 

1. อธิบายข้อมูลพื้นฐานด้านการ
บริการบนเที่ยวบิน 

2. อธิบายข้อมูลด้านพิธีการ
ศุลกากร 
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3. อธิบายข้อมูลด้าน การตรวจ
คนเข้าเมือง 

4. อธิบายด้านด่านกักกัน 
4. แก้ปัญหาด้านการบริการที่เกิดขึ้น

ในเที่ยวบิน 
1. แก้ปัญหาที่เกิดจากความ

ผิดพลาดของสายการบิน 
2. แก้ปัญหาจากความไม่รู้ของ

ผู้โดยสาร 
หมายเหตุ สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย  (Thailand Professional Qualification Institute (Public 
Organization), 2022) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 1. การวิจัยคร้ังน้ีใช้กระบวนการวิธีวิจัยจากเอกสารเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการศึกษาข้อมูล โดยผู้วิจัย
คัดเลือกเอกสารระดับทุติยภูมิ ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย เอกสารเผยแพร่
ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น ราชกิจจานุเบกษา แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เป็นต้น 
(Wellington, 2000) 
 2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารระดับทุติยภูมิ ตามแนวทาง Scott (2006) โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 1) ความถูกต้อง (Authenticity) คือเอกสารที่มาจากแหล่งที่ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ สมบูรณ์ สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ตีพิมพ์  2) ความน่าเชื่อถือ 
(Credibility) คือ เอกสารที่ปราศจากข้อผิดพลาดและการบิดเบือนข้อมูล 3) มีความเป็นตัวแทน 
(Representativeness) คือเป็นเอกสารที่สามารถแสดงรายละเอียดของเอกสารประเภทเดียวกันได้ และ 4) มี
ความหมายชัดเจน (Meaning) คือเป็นเอกสารที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย  
 โดยผลการคัดเลือกพบว่า มีวรรณกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกสาร และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย แบ่งเป็นวรรณกรรมภาษาไทย จ านวน  3 ฉบับ วรรณกรรมภาษาต่างประเทศจ านวน 7 
ฉบับ เอกสารเผยแพร่ข้อมูลของภาครัฐจ านวน  6  ฉบับ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย วรรณกรรมอยู่
ระหว่างปี ค.ศ. 2002-2021 จ านวน 9 ฉบับ และปี ค.ศ. 1973 จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งผู้วิจัยได้น าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
มาศึกษาประกอบทักษะที่ต้องการ ดังรายละเอียดที่น าเสนอในบทความ 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565  
1st National Conference of Aviation, Tourism, and Service Business 2022 

33 

 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบ 4 สมรรถนะหลัก และ 11 หน่วยสมรรถนะย่อย เกี่ยวกับข้องกับทักษะเฉพาะและทักษะ
ทั่วไปที่เป็นความต้องการตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 รายละเอียดดังน้ี 
  1. ทักษะทั่วไป มี 2 หน่วยสมรรถนะหลัก ได้แก่ 1) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับบุคคล (ด้านการให้ข้อมูลกับให้
ข้อมูลและระเบียบปฏิบัติด้านการเดินทางแก่ผู้โดยสาร) 2) ทักษะทางด้านความคิด (ด้านความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาด้านการบริการที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน) และ 6 หน่วยสมรรถนะย่อย ได้แก่ การอธิบายข้อมูลพื้นฐานด้าน
การบริการ อธิบายข้อมูลทางด้านพิธีการการศุลกากร อธิบายด้านด่านกักกัน อธิบายข้อมูลด้านการตรวจคนเข้า
เมือง แก้ไขปัญหาที่เกิดจากสายการบินได้ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความไม่รู้ของผู้โดยสารได้  
 2. ทักษะเฉพาะ มี 2 หน่วยสมรรถะหลัก ได้แก่ 1) ด้านความสามารถปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยและ
รักษาความปลอดภัย 2) เข้าใจในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน และ 5 หน่วยสมรรถนะย่อย ได้แก่ 
อธิบายขั้นตอนการตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัย อธิบายขั้นตอนการตรวจห้องโดยสาร อธิบายการใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยส าหรับผู้โดยสาร อธิบายสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบินและ และอธิบายการใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยให้เหมาะกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

สมรรถนะที่พึงประสงค์โดยเฉพาะทักษะตามความต้องการของอาชีพต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 ความ
ต้องการทางด้านทักษะทั่วไปเป็นสาระส าคัญ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐาน ที่ได้ สคช. ระบุไว้ในค าอธิบายตามมาตรฐาน
อาชีพของคุณวิชาชีพ และครอบคลุมไปถึงทักษะเฉพาะ โดยสามารถแบ่งความต้องการออกได้ดังน้ี  
1. ทักษะทั่วไป (Generic skill) พบว่าอาชีพต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 ต้องมี 2 ทักษะพื้นฐานที่ดีตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมตามแนวทางการวิจัยการศึกษาทางอาชีวศึกษา
แห่งชาติประเทศออสเตรเลียที่ 

1) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ประกอบด้วย การสื่อสาร การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล การท างานเป็น
ทีม และทักษะการให้บริการลูกค้า พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 ต้องมีทักษะ มีความสามารถให้ข้อมูล ให้
ระเบียบปฏิบัติ ด้านการเดินทาง การตรวจสอบความพร้อมของเอกสารตามพิธีการศุลกากร ของเอกสารการตรวจ
คนเข้าเมือง ของเอกสารด้านด่านกักกัน กฎระเบียบในการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต่าง ๆ  กฎระเบียบด้านด่าน
กักกันของประเทศต่าง ๆ ทั้งสามารถให้ข้อมูลกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการบริการพื้นฐานที่สายการบินเตรียมให้กับ
ผู้โดยสารได้ 

2) ทักษะด้านด้านความคิด ประกอบด้วย การเก็บ รวมรวมข้อมูล การแก้ไขปญหา การวางแผนและการ
จัดการ ใส่ใจในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ในระดับ 4 
ต้องมีทักษะทางความคิด เกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้านการบริการที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน โดยต้องระบุขั้นตอน การ
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จัดการการแก้ปัญหาที่จากความผิดพลาดของสายการบิน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากความไม่รู้ของผู้ โดยสาร ให้ข้อมูล
การบริการที่ถูกต้องกับผู้โดยสาร เข้าใจหลักปฏิบัติในการรายงานให้หัวหน้างานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ  
2. ทักษะเฉพาะ (Specific skill) เป็นทักษะที่พนักงานต้อนรับ ระดับ 4 จ าเป็นต้องมีตามข้อก าหนดของมาตรฐาน
อาชีพ สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม ตามแนวทาง The European Social Fund Program Unit (1992) 
ที่ระบุว่าเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านการท างาน ความเข้าใจในงาน มีความสามารถด้านปฏิบัติงาน
เฉพาะอย่างที่จ าเป็นต้องรู้ดังน้ี 

1) ทางด้านความปลอดภัยและนิรภัยทางการบิน พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 ต้องมีความรู้ 
ทักษะการจัดการความปลอดภัยและนิรภัยของผู้โดยสาร และห้องโดยสารในฐานะพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินที่
ปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินพาณิชย์ สามารถอธิบายขั้นตอนการตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยประจ าเคร่ืองบิน โดย
สามารถระบุ: 

 วิธีการตรวจนับจ านวนของอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องโดยสาร 

 วิธีการตรวจสภาพความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องสาร 

 วิธีการตรวจต าแหน่งของอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องโดยสาร 

 วิธีการรายงานการตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับหัวหน้างาน 
2) ทางด้านความเข้าใจในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน พนักงานต้อนรับบน 

เคร่ืองบิน ระดับ 4 ต้องมีความรู้ ทักษะการจัดการความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินของผู้โดยสาร และภายใน
เที่ยวบินในฐานะพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินที่ปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินพาณิชย์ สามารถแยกแยะสถานการณ์
ฉุกเฉิน ระบุขั้นตอนในการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อธิบายการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
รวมถึงการรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยสามารถ: 

 ระบุประเภทของสถานการณ์ฉุกเฉินในเที่ยวบิน 

 แยกแยะสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน 

 ระบุอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 อธิบายขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ผู้วิจัยได้จัดท าสรุปกลุ่มประเภทของทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะที่มี 

ความต้องการส าหรับมาตรฐานอาชีพ อาชีพพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 ไว้ ตาม (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3: ทักษะที่ต้องการตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 
ทักษะท่ีต้องการ 

ทักษะท่ัวไป ทักษะเฉพาะ 
- ด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคล  
  (การสื่อสาร การท างานเป็นทีม          
  การให้การบริการ) 
- ด้านความคิด 

        (รวบรวมข้อมูล วางแผน แก้ไข
ปัญหา 

- ด้านความปลอดภัยและนิรภัยทางการบิน 
          (การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย  
          การจัดการ ดูแล ความปลอดภัย) 

- ด้านความเข้าใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  ที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน 

        (ระบุประเภทของสถานการณ์ฉุกเฉิน  
        ระบุอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ใช้ใน 
        สถานการณ์ฉุกเฉิน) 

อภิปรายผลและสรุป 

 ผลการศึกษาทักษะเฉพาะหรือทักษะทั่วไป ของสาขาวิชาชีพทางการบิน อาชีพต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 
4 ตามความต้องการของมาตรฐานอาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พบว่า มาตรฐานอาชีพ 
ระดับ 4 ต้องการทั้งทักษะทั่วไป (Generic Skill) และทักษะเฉพาะ (Specific Skill) โดยทักษะทั่วไป เป็นทักษะที่
มีสาระส าคัญที่ได้ระบุไว้ในค าอธิบายตามมาตรฐานอาชีพ มีก าหนดสมรรถนะหลัก ที่ต้องการ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล และด้านความคิด ทั้งยังระบุหน่วยสมรรถนะย่อย 6 หน่วย มากกว่าทักษะเฉพาะซึ่งก าหนด
สมรรถนะหลัก ที่ต้องการ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยและนิรภัยทางการบิน และความเข้าใจในสถานการณ์
ฉุกฉินที่เกิดขึ้นในเคร่ืองบิน และหน่วยสมรรถนะย่อย 5 หน่วย ซึ่งทักษะทั่วไปเป็นทักษะพื้นฐานในการท างาน 
Freudenberg et al. (2011) อธิบายว่าเป็นกลุ่มทักษะทีมีความสามารถสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ ฉะน้ันใน
สาขาอาชีพทางด้านการบิน ทักษะขั้นพื้นฐานที่พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินต้องมีคือทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้โดยสาร ทั้งมีทักษะพื้นฐานในการบริการ เป็นผู้มี
ใจรักในการให้การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างพึงพอใจให้กับผู้โดยสาร รู้จักการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และเป็นผู้ที่มีความคิด มีความสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ของผู้โดยสาร หรือความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน  นอกเหนือไปจากทักษะทั่วไปที่ต้องการในมาตรฐานอาชีพ ของอาชีพต้อนรับบน
เคร่ืองบิน ระดับ 4 แล้ว ทักษะเฉพาะเป็นทักษะเฉพาะทางในวิชาชีพทางการบินที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และ
ต้องการส าหรับอาชีพต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 น้ี เพราะเกี่ยวข้องกับความรู้ ความสามารถเฉพาะอาชีพ ที่
พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ต้องดูแล รักษาความปลอดภัย และนิรภัยทางการบิน ต้องเป็นผู้ได้รับการศึกษา 
ฝึกฝนให้มีความรู้ มีทักษะ เกิดความความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับวิธีการตรวจเช็ค วิธีการรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์
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ความปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ภายในเที่ยวบิน การจัดการ ดูแล และขั้นตอนการตรวจรักษาความปลอดภัยก่อนเที่ยวบิน ต้องท าการตรวจเมื่อใด 
ตรวจรักษาความปลอดภัยอย่างไร และหากพบความไม่ปลอดภัย ต้องรายงานให้หัวหน้างานทราบได้ ต้องแยกแยะ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบนเคร่ืองบินได้ เพื่อความปลอดภัยให้กับเที่ยวบิน  และผู้โดยสารที่มาใช้บริการของ
สายการบิน 
 โดยสรุปมาตรฐานอาชีพ ส าหรับอาชีพต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 ชี้ให้เห็นว่าสมรรถนะที่ต้องการให้
ความส าคัญกับทักษะพื้นฐานในการท างานหรือทักษะทั่วไปมากกว่าทักษะเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับบุคคลทั่วไป 
นักศึกษาทางการบิน หรือนักศึกษาสาขาอื่น ๆ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในสายอาชีพ ในขณะที่ทักษะเฉพาะ ซึ่งเป็น
ทักษะ ความรู้ ในงานก็ยังมีความจ าเป็นที่ต้องการอย่างเลี่ยงไม่ได้ 
 

การน าไปใช้เชิงปฏิบัติ  

 ผลการวิจัยคร้ังสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์เชิงวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการพัฒนาและ
ปรับการจัดการเรียนการสอน ส าหรับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องทางด้านการบิน ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของมาตรฐานคุณวิชาชีพทางการบิน เพื่อเป็นประโยชน์กับสถาบันการศึกษาและนักศึกษาทางด้านการบิน ทั้ง
สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ กล่าวคือบุคคลทั่วไปที่มีต้องการเข้ารับการสอบประเมิน
มาตรฐานอาชีพ สามารน าข้อมูลเพื่อเตรียมหรือพัฒนาตนเองได้ 
 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 ประโยชน์ของการศึกษาวิจัยชิ้นน้ีคือการศึกษาสมรรถนะที่ต้องการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะตาม
ความต้องการของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ระดับ 4 ตามมาตรฐานคุณวิชาชีพ สาขาอาชีพทางการบิน แต่
การศึกษาในหัวข้อน้ียังไม่พบการศึกษาวิจัยมาก่อน การศึกษา ค้นหาข้อมูลจึงพบไม่มาก  ส าหรับข้อเสนอส าหรับ
การศึกษาในอนาคต  ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นข้อมูล ในการขยายผลหัวข้อการศึกษาอื่น ๆ  ที่เป็น
ประโยชน์ได้ เช่น น าเสนอทักษะที่ต้องการ (ดังแสดงสรุปไว้ในตารางที่ 3 ) ไปพัฒนาต่อเป็นแบบส ารวจและขยาย
ผล หรือสามารถท าเป็นแบบประเมินเทียบเคียงระหว่างทักษะทั่วไป กับทักษะเฉพาะ หากพบว่าทักษะใดมีระดับที่
มีความต้องการที่ต่างกัน สามารถเป็นแนวทางการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการเตรียมความพร้อมให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งแรงงานและต่ออุตสาหกรรมการบิน ทั้งเป็นผลดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากร และทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการอีกด้วย 
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กระบวนการจัดการและประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

Management Process and Operational Efficiency of Alcoholic Beverages Shop  
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______________________________________________________________________________________________  

บทคัดย่อ  

  การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการ  ประสิทธิภาพการด าเนินงาน และ
กระบวนการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านจ าหน่ายเค ร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ             ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ขอใบอนุญาต
จ าหน่ายสุราประเภท 2 จ านวนทั้งสิ้น 375 คน แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรด้วยค่า F-test จากผลการวิจัย พบว่า 
ผู้ประกอบการที่ได้ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสุราประเภท 2 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี มีอายุ
กิจการระหว่าง 6-9 ปี โดยมีเงินลงทุนเฉลี่ย 620,000 บาท และมีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคาร มีระดับการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการธุรกิจของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก 
ในด้านการบังคับบัญชาสั่งการ รองลงมา ด้านการควบคุม ด้านการวางแผน และด้านการจัดการองค์กร มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ในด้านลูกค้า และด้านการเงิน รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการ และด้านการเรียนรู้และการเติบโต
ขององค์กร ส าหรับระยะเวลาในการด าเนินงาน เงินลงทุนของกิจการ ด้านการวางแผน ส าหรับประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการ และประสิทธิภาพการด าเนินงาน ไม่มีความแตกต่างกันตามระดับการศึกษา และอายุของ
กิจการ ทั้งน้ีผู้ประกอบการมีการปรับปรุงราคา และจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายที่หลากหลาย เพื่อเป็นการดึงดูด
ผู้บริโภคให้มาใช้บริการ 
ค าส าคัญ: กระบวนการจัดการ, ร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
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Abstract 
  This research objective is to study the management process, operational efficiency and 
management processes that affect the efficiency of alcohol distribution shops in Mueang Chiang 
Mai district.  This research is a quantitative research. The data were collected by using a 
questionnaire from a sample group of alcoholic beverage shop operators in Mueang Chiang Mai 
District. Who had applied for a license to sell liquor type 2 total of 375people then used the data 
to analyze the statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and the 
comparison between the variables with the F-test. The research results, it was found that most 
of the entrepreneurs, who applied for a type 2 liquor license, graduated below a bachelor's 
degree, businesses age between 6-9 years, average investment of 620,000 baht and have access 
to funding from bank financial institution. There is an operational level of business management 
processes. Overall, it was at a very practical level, in terms of commanding orders, control planning 
and organization management. There is a level of opinion about the operating efficiency of the 
liquor store. Overall, it was at a high level of agreement in terms of customers and finance, 
followed by processes and learning and organizational growth for the period of operation business 
investment planning for management process efficiency and operational efficiency, there was no 
difference in education level and age of business. Entrepreneurs have adjusted the price and 
procure a variety of products to sell in order to attract consumers to use the service. 
Keywords: Management Process, Alcoholic Beverages Shop 
 

บทน า 

  ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นธุรกิจอีกประเภทหน่ึง ที่ได้ชื่อว่าเป็นธุรกิจประเภท Quick response คือ 
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและปัจจัยทางสังคมอย่างรวดเร็วถึงแม้ตัวผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนน้อยก็
ตามแต่เปลี่ยนวิธีการขาย เปลี่ยนวิธีการสื่อสาร เปลี่ยนวิธีการน าเสนอสินค้าให้เข้าถึงผู้ซื้อมากขึ้น เปลี่ยนวิธีการน า
สินค้าเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตของผู้บริโภคและเปลี่ยนวิธีการหากลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา  
 ปัจจุบัน จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากสถานการณ์ 
Covid-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบันสถานการณ์ Covid-19 นับเป็นหน่ึงในความท้าทายที่สุด
ส าหรับธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค ทั้งในด้านพฤติกรรมผู้บริโภค สภาพสังคม และก าลังซื้อ จากการ
คาดการณ์ของศูนย์วิจัยกรุงศรี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ได้คาดการณ์
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อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยรวมของไทยในปี 2562-2564                   ช่วงก่อนที่จะเจอวิกฤติ 
Covid-19 ว่ามีแนวโน้มขยายตัว แต่มีอัตราการเติบโตไม่สูงนัก เน่ืองจากตลาดเคร่ืองด่ืมส าคัญภายในประเทศ (ทั้ง
น้ าอัดลม เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลัง เบียร์ และสุรา สัดส่วนรวมกัน ประมาณ 90% ของปริมาณจ าหน่ายทั้งหมด) เริ่มเข้า
สู่ภาวะอิ่มตัว หลังพฤติกรรมผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น (Krungsri Bank, 2021) อีกทั้ง ยังคาดว่า อุตสาหกรรม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศปี 2562-2564 จะกลับมาขยายตัวได้แต่ไม่มากนัก ผลกระทบจากภาครัฐยังคง
ควบคุมการท าตลาดและโฆษณา ก าหนดโซนน่ิงห้ามด่ืม เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และรณรงค์ จัดกิจกรรมงดด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างต่อเน่ือง (Thairath online, 2020) ซึ่งท าให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งค้าส่ง-ปลีก ที่ท าให้รายได้ที่ได้รับจากการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ลดลงอย่างมาก 
โดยผู้ประกอบการร้านขายปลีก-ส่ง เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2564 ที่ได้ขอ
ใบอนุญาตขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภท 2 จ านวนทั้งสิ้น 6,090 ราย (ข้อมูลต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 -29 
เมษายน 2564) ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบที่เกิดภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ที่ท าให้รับรายได้จากการจ าหน่าย
ลดลงอย่างมาก (Krungsri Bank, 2021) 
 ดังน้ัน การปรับกระบวนการจัดการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ของ
ผู้ประกอบการจึงมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นขึ้นเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ เน่ืองจากต้องพบกับมาตรการควบคุม
การตลาดและการโฆษณา                ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษากลยุทธ์ การบริหารร้านขายปลีก-ส่ง 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง บริหาร และเปลี่ยนแปลงการให้บริการธุรกิจร้าน
ขายปลีก-ส่ง ให้สามารถรองรับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้จาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการ ของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงาน ของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 
  3. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการจัดการและประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา และอายุของกิจการ  
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ทบทวนวรรณกรรม 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการจัดการร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
     การบริหาร (Administration) หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกัน
ด าเนินกิจกรรม หรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยอาศัยกระบวนการ และทรัพยากรทางการบริหารเป็น
ปัจจัยอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับ Santiwong (2000) และ Kuntharabud (2014) 
กล่าวว่า หลักการบริหารจัดการ (4’M) ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งการ
บริหารจัดการ จะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผน เป็นกระบวนการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่า
จะท าอะไร อย่างไร มีการก าหนดเลือกวัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน โดยอาศัยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากอดีต การตัดสินใจในปัจจุบัน และท าการประเมินผลในอนาคต ทั้งน้ีต้องมีการท าอย่างต่อเน่ือง 
มีความยืดหยุ่นรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 2) การจัดองค์การ เป็นการก าหนดโครงสร้างองค์การ เพื่อให้
สิ่งของและบุคคลผู้เข้ามาอยู่ในองค์การสามารถท างานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการ
ต่าง ๆ ในการสนับสนุนให้การด าเนินงานสามารถประสบความส าเร็จได้ตามที่วางแผนงานไว้ 3) การบังคับบัญชาสั่ง
การ คือ การที่ผู้บริหารหรือผู้น าองค์การใช้ภาวะผู้น าร่วมกับการจูงใจในการท าให้สมาชิกขององค์การท างานของ
ตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์การได้รับความส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ 4) การควบคุม เป็นกระบวนการปรับปรุง
ทบทวนแผนงานและกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้เพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางที่มุ่งสู่ภารกิจหลักขององค์การ
ที่ตั้งไว้ทรัพยากรในการบริหาร 
  2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
     การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นหน้าที่ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับการบริหาร
และการจัดการ ยุคใหม่ เน่ืองจากผู้บริหารจะต้องทราบถึงสถานะและผลการด าเนินงานขององค์กรอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายในการแข่งขัน รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน
ความสามารถในการบริหารของผู้บริหารในองค์กรน้ันๆ นอกจากน้ีการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรยังเป็น
วิธีการที่ส าคัญที่จะช่วยให้ทราบว่าการด าเนินงานขององค์กรได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้หรือไม่ รวมทั้งยัง
ช่วยในการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานต่อไปในอนาคตขององค์กรด้วย              (Detcharin, 2011) ทั้งน้ีใน
การบริหารจัดการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จะต้องมีกระบวนการในการประเมินผลการดเนินงานของร้าน 
ที่ประกอบไปด้วย 1) การประเมินด้านการเงิน ที่ครอบคลุมไปถึงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มรายได้ การลดต้นทุน และ
การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์หรือการลงทุน 2) การประเมินด้านลูกค้า ที่จะต้องมีการสร้างความรับรู้ในกลุ่มลูกค้า 
รับรู้ส่วนแบ่งทางการตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 3) การ
ประเมินกระบวนการภายใน จะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และจัดการ
กระบวนการในการด าเนินงาน และ 4) ประเมินการเรียนรู้และพัฒนาการเติบโตของร้า น โดยการดูจาก



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565  

1st National Conference of Aviation, Tourism, and Service Business 2022 

44 

 

ความสามารถของพนักงานในร้าน การสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของพนักงาน และการรักษาพนักงานไว้
ของร้าน 
 3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
       Thommakul and et, al. (2018) ได้ท าการศึกษาเร่ือง สถานการณ์การจ าหน่ายและการเข้าถึง
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเขตโซนน่ิงรอบสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอายุของผู้จ าหน่ายมีผลต่อการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของจุดจ าหน่ายในเขตโซนน่ิงฯ เร่ืองการ
จ าหน่ายเฉพาะช่วงเวลาที่กฏหมายก าหนด ปัจจัยด้านอายุของผู้จ าหน่ายและจ านวนผู้จ าหน่ายมีผลต่อการส่งเสริม
การขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปัจจัยด้านเพศ และจ านวนผู้จ าหน่ายมีผลต่อ
การโฆษณาและแสดงเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในรอบ 1 ปีมีการซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา/เขตโซนน่ิงรอบสถานศึกษา ร้อยละ 59.00 เมื่อควบคุมตัวแปรที่มีอิทธิพลร่วมแล้ว
พบว่า ปัจจัยด้านอายุ ทัศนคติและการเคยได้ยินมาตรการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของสถานศึกษามีผลต่อการ
ซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษาบริเวณรอบสถานศึกษา กระบวนการและผลลัพธ์ในการก ากับให้จุดจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการก าหนดเขตพื้นที่ โซนน่ิงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐ เขตโซนน่ิง
ในเขตเมืองน้ีได้ใช้การออกสุ่มตรวจร่วมกันจากหลายหน่วยงาน เดือนละ 1 -4 คร้ัง โดยฝ่ายปกครองเป็นเจ้าภาพ
หลัก ที่ผ่านมามีส่วนน้อยที่กระท าผิด               และไม่มีผู้กล้าแจ้งความผู้กระท าผิดคร้ังแรกได้ถูกตักเตือนก่อน 
หลังจากท าผิดซ้ าได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปิดสถานประกอบการน้ัน ที่ผ่านมามีการสั่งปิดสถานประกอบการ
ในเขตโซนน่ิง จ านวน 1 แห่ง มีข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส าคัญคือ ควรทบทวนระเบียบ ความชัดเจน ใน
การก าหนดโซนน่ิงและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เน่ืองจากร้านส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าร้านของตนอยู่ในเขตโซนน่ิง 
  Suppatoka (2011) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภท
เบียร์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัยใหม่มี
ทั้งหมด 5 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์มากที่สุด คือ ปัจจัย
ด้านความคุ้มค่าและรสชาติดี ส่วนปัจจัยด้านอื่น ๆ  ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กิจกรรมและชื่อเสียงของสถานที่ 
ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์และรสชาติที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่น ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในด้านปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามี
แนวโน้มที่จะซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์บ่อยคร้ังกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ส่วนด้านอายุ เพศ รายได้เฉลี่ย และอาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ประเภทเบียร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน ซึ่งจากการศึกษาวิจัยดังกล่าว
ผู้วิจัยคาดว่า ผู้ประกอบการและผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคร้ัง
น้ีไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงกระบวนการในการเข้าถึงผู้บริโภคในด้าน           
ต่าง ๆ เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง
และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงสร้างผลตอบแทนให้แก่ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
  Hrunkasam (2011) ได้ท าการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
กลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์ในประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในประเทศไทย ได้แก่ กลยุทธ์ออกแบบหีบห่อ และบรรจุภัณฑ์กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนขนาดของบรรจุ
ภัณฑ์หรือการออกรสชาติแบบใหม่กลยุทธ์การจัดวางและจัดแสดงสินค้า ณ จุดขายและกลยุทธ์การลดราคา ส าหรับ
การใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า เฟซบุ๊กเพจของร้านเหล้าหรือสถาน
บันเทิงเป็นช่องทาง การสื่อสารที่ส าคัญในสื่อสารการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทุกร้านเหล้ามีเฟซบุ๊กของร้านไว้เป็น
ช่องทางการสื่อสารข้อมูลทั้งเรื่องของโปรโมชั่น และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่จัดขึ้นกับกลุ่มลูกค้า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. กรอบแนวคิดการวิจัย 
   ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1:  กรอบแนวคิดการวิจัย 
  2. รูปแบบการวิจัย  

ข้อมูลประชากรศาสตร ์
- ระดับการศึกษา 
- อายุของกิจการ 

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ 
ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

- ด้านการเงิน 
- ด้านลูกค้า 
- ด้านกระบวนการภายใน 
- ด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์การ 

ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการ 
ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

- ด้านการวางแผน  
- ด้านการจัดการองค์การ  
- ด้านการช้ีน า  
- ด้านการควบคุม 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565  

1st National Conference of Aviation, Tourism, and Service Business 2022 

46 

 

      การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ 
 
  3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       3.1  ประชากร 
            ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ขอใบอนุญาตขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภท 2 จ านวนทั้งสิ้น 6,090 ราย (ข้อมูลต้ังแต่ 1 
ตุลาคม 2563-29 เมษายน 2564) 

3.2  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เน่ืองจากทราบจ านวนของประชากรที่ แน่ชัด จึงใช้การก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) โดยอ้างอิงจากตารางค านวณขนาดตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 จากกลุ่มประชากรจ านวน 6,090 ราย ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 375 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
   

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
       ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นค าถาม
ชนิดปลายปิด และปลายเปิด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลกิจการ/ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลทั่วไปทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ เงินลงทุนของกิจการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการมีวิสัยทัศน์ขององค์กร  

ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการธุรกิจของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
ตอนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
 

  5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.1 ศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนด

ขอบเขตของการศึกษา และสร้างเคร่ืองมือการศึกษา ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
5.2  น าข้อมูลที่ได้มาน ามาสร้างแบบสอบถาม 
5.3 น าแบบสอบถามที่สร้างมาทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) กับผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพื่อรับค าแนะน าเพิ่มเติม และขอค าแนะน าในการแก้ไข โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษา การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคร้ังน้ี ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลอง 
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(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย            ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability 
of the Test) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ของครอนบาช (Alpha Cronbach Coefficient) โดยให้มีค่าความ
เชื่อมั่น เกินกว่า 0.80 แล้วจึงน าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป (Cronbach, 1990) 

5.4 น าแบบสอบถามมาท าการปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

5.5 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตามระเบียบวิธีวิจัย 
 

  6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) โดยน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ โดยสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์แบบของแบบสอบถามเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่มี
ค าตอบสมบูรณ์ใช้ในการประมวลผล โดยการลงรหัสข้อมูลในแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องแล้วบันทึกลง
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และทดสอบสมมติฐานมี 2 ประเภท 

6.1 สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ไ ด้แก่  ค่าความถี่  (Frequency) ค่า ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

6.2 การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร โดยใช้
ค่า F-test โดยได้ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 
 

ผลการวิจัย 

  1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ขอใบอนุญาต
ขายสุราประเภท 2 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีอายุกิจการระหว่าง 6 -9 ปี โดยมีเงินลงทุน
เฉลี่ย 620,000 บาท และมีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคาร  
  2. ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการจัดการธุรกิจของร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
     ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ขอใบอนุญาต
ขายสุราประเภท 2 มีระดับการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการธุรกิจของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดย
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ภาพรวม อยู่ในระดับปฏิบัติมาก ซึ่งระดับการปฏิบัติงานเรียงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 
รองลงมา ด้านการควบคุม ด้านการวางแผน และด้านการจัดการองค์กร ตามล าดับ เมื่อสรุปผลรายด้านพบว่า  

2.1 ด้านการวางแผน 
ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ขอใบอนุญาต

ขายสุราประเภท 2 มีระดับการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการธุรกิจของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ด้าน
การวางแผน อยู่ในระดับปฏิบัติมาก ซึ่งเรื่องที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีกระบวนการสั่งซื้อและจัด
จ าหน่ายสินค้าที่ชัดเจน รองลงมา               มีการจัดท าสต๊อกของสินค้าส าหรับใช้ในการจ าหน่าย และมีการ
วางแผนในการจัดซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อน ามาจ าหน่ายล่วงหน้า  

2.2 ด้านการจัดการองค์กร 
ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ขอใบอนุญาต

ขายสุราประเภท 2 มีระดับการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการธุรกิจของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ด้าน
การจัดการองค์กร                อยู่ในระดับปฏิบัติมาก ซึ่งเรื่องที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการจัดหา
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการจัดจ าหน่ายสินค้า รองลงมา มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลอย่าง
ชัดเจน และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและ             มีประสิทธิภาพ  

2.3 ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 
     ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ขอ

ใบอนุญาตขายสุราประเภท 2 มีระดับการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการธุรกิจของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ อยู่ในระดับปฏิบัติมาก ซึ่งเรื่องที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้กับลูกน้องภายในร้านค้า ส าหรับเร่ืองที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ให้ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา และมีภาวะความเป็นผู้น าในการบริหารธุรกิจ  

2.4 ด้านการควบคุม 
     ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ขอ

ใบอนุญาตขายสุราประเภท 2 มีระดับการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการธุรกิจของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ด้านการควบคุม อยู่ในระดับปฏิบัติมาก ซึ่งเร่ืองที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การจัด
จ าหน่ายสินค้าอย่างใกล้ชิด ส าหรับเรื่องที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สามารถควบคุมการจัดจ าหน่าย
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรอบคอบในการปฏิบัติ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการจัด
จ าหน่ายสินค้า  
 3. ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
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     ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ขอใบอนุญาต
ขายสุราประเภท 2 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในเรื่องด้านลูกค้า และด้าน
การเงิน รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร ตามล าดับ เมื่อสรุปรายด้าน
พบว่า 

3.1 ด้านการเงิน 
     ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ขอ

ใบอนุญาตขายสุราประเภท 2 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ด้านการเงิน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งเ ร่ืองที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ  มี
ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับธุรกิจ ส าหรับเร่ืองที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้การด าเนินธุรกิจไม่เกินงบประมาณที่ก าหนดไว้ และมีการน าตัวเลขจากบัญชีมาปรับปรุง
การด าเนินธุรกิจ  

3.2 ด้านลูกค้า 
     ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ขอ

ใบอนุญาตขายสุราประเภท 2 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ด้านลูกค้า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งเรื่องที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลลูกค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และมีการแสวงหาลูกค้ารายใหม่  

3.3 ด้านกระบวนการภายใน 
     ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ขอ

ใบอนุญาตขายสุราประเภท 2 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ด้านกระบวนการภายใน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งเรื่องที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการ
บริการหลังการขาย รองลงมา มีช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ลูกค้าเข้าถึงได้หลายช่องทาง และมีการก าหนด
เป้าหมายของร้านที่ชัดเจน  

3.4 ด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร 
     ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ขอ

ใบอนุญาตขายสุราประเภท 2 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งเร่ืองที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ลูกค้าเข้าถึงได้หลายช่องทาง ส าหรับเร่ืองที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ มีการบริการหลังการขาย และสินค้าที่จัดจ าหน่ายมีคุณภาพ  
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  4. ผลการทดสอบสมมติฐาน   
     4.1 ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการ ไม่มีความแตกต่างกันตามระดับการศึกษา ทั้งโดยภาพรวม ด้าน
การวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ และด้านการควบคุม  

4.2 ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการ ไม่มีความแตกต่างกันตามอายุของกิจการ ทั้งโดยภาพรวม ด้าน
การวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ และด้านการควบคุม 
 
ตารางท่ี 1:  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพกระบวนการจัดการ จ าแนกตามระดับการศึกษา
และอายุกิจการ 

ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการ 
ตัวแปร (Sig) 

ระดับการศึกษา อายุกิจการ 
ด้านการวางแผน 0.715 0.118 
ด้านการจัดการองค์กร 0.991 0.752 
ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 0.883 0.975 
ด้านการควบคุม 0.567 0.768 

รวม 0.994 0.748 
 

4.3 ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ไม่มีความแตกต่างกันตามระดับการศึกษา ทั้งโดยภาพรวม ด้าน
การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร 

4.4 ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ไม่มีความแตกต่างกันตามอายุของกิจการ ทั้งโดยภาพรวม ด้าน
การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร 
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ตารางท่ี 2:  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพการด าเนินงาน จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
อายุกิจการ 

ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการ 
ตัวแปร 

ระดับการศึกษา อายุกิจการ 
ด้านการเงิน 0.973 0.214 
ด้านลูกค้า 0.569 0.848 
ด้านกระบวนการภายใน 0.936 0.984 
ด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร 0.434 0.874 

รวม 0.764 0.733 

อภิปรายผลและสรุป 

  จากผลการวิจัยเร่ือง กระบวนการจัดการ และประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลที่ได้รับจากการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 
   ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ขอใบอนุญาต
จ าหน่ายสุราประเภท 2 มีระดับการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการธุรกิจของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปฏิบัติมาก ซึ่งระดับการปฏิบัติงานเรียงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 
รองลงมา ด้านการควบคุม ด้านการวางแผน และด้านการจัดการองค์กร ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
หลักการจัดการ ที่ ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารคือ หัวใจส าคัญขององค์กรที่ผู้บริหาร 
ผู้น า หรือหัวหน้างานจะต้องใช้ ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุให้ได้ผลงานสูงสุด (High Performance) และ
สร้างความพอใจ สูงสุด (High Satisfaction) ให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์การให้ได้สินค้าและบริการ เพื่อสนองความ
ต้องการของลู ก ค้า  ห รือส ร้ า ง คุณ ค่า ให้ กั บลู ก ค้ า  ( Customer Value)  ทั้ ง  High Performance > High 
Productivity และ High Satisfaction > Quality of Work Life ที่เป็นมาตรฐานต้ังแต่การวางแผน การจัดการ
องค์การ การชี้น า และการควบคุม 
  อีกทั้งจากผลการวิจัยยังพบว่า ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ได้ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสุราประเภท 2 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในเรื่อง
ด้านลูกค้า และด้านการเงิน รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการ และด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พสุ เดชชะรินทร์ (2554) ที่ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการหรือวิธีการในการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร เป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานขององค์กรกับเป้าหมาย หรือ
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มาตรฐานที่ได้ต้ังไว้ก่อนล่วงหน้า รวมทั้งจะต้องมีการให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การด าเนินงานของ
องค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ได้ต้ังไว้ โดยกระบวนการในการประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรมักจะประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ
เติบโตของพนักงาน 
 

การน าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  

1. ด้านการวางแผน ผู้ประกอบการควรมีการเปรียบเทียบจ านวนระหว่างสินค้าที่ขายได้จริงกับแผนการสั่ง
สินค้าที่ก าหนดไว้ เพื่อเป็นการวางแผนในการสั่งสินค้ามาจัดจ าหน่ายภายในร้าน 

2. ด้านการจัดการองค์กร ผู้ประกอบการควรมีวิสัยทัศน์และมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจ เพื่อหา
แนวทางในการต่อยอดร้านค้าของตนให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างประสบความส าเร็จ 

3. ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ ผู้ประกอบการควรจัดคนให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ท า เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของร้านค้ามีประสิทธิภาพ 

4. ด้านการควบคุม ผู้ประกอบการควรมีการติดตามและประเมินผลการจัดจ าหน่ายสินค้าเสมอ เพื่อเป็น
การเชครายได้ และจ านวนสินค้าที่มีอยู่ในร้าน มีความเหมาะสมกับการจัดการของร้านหรือไม่ 

5. ด้านการเงิน ผู้ประกอบการควรมีการจัดท าบัญชีของกิจการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
ในการด าเนินของร้านให้เกิดประสิทธิภาพ 

6. ด้านลูกค้า ผู้ประกอบการควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ในด้านลูกค้าและการตลาดให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อก าหนดแนวทางในการแสวงหารายได้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

7. ด้านกระบวนการภายใน ผู้ประกอบการควรจัดหาสินค้าที่ จัดจ าหน่ายให้มีคุณภา พ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

  ในการวิจัยคร้ังน้ี ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาอยู่ในช่วงระยะเวลาของการออกมาตราการคุมเข้มร้าน
ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอ ยู่
ในช่วงปี 2564 ซึ่งท าให้ร้านขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะต้องหยุดการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพื่อปฏิบัติ
ตามมาตรการคุมเข้มที่ได้ก าหนดไว้ จึงท าให้กิจการได้รับผลกระทบในเรื่องของรายได้จากการด าเนินงานอย่างทั่วถึง 
ท าให้ผลการวิจัยคร้ังน้ีไม่ส าเร็จตามสมมติฐานที่ ได้ต้ังไว้ ดังน้ันในอนาคตเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
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โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมดสิ้นไป ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการ
ร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพื่อศึกษาถึงปัญหาของประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพื่อน าผลการศึกษาที่
ได้มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการจัดการร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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การศกึษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไมซ์ชาวไทยที่มีผลต่อความพึงพอใจส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ในการเข้าร่วมงานจดัแสดงสนิคา้และนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร 

A Study of Behavior of Thai MICE tourists participating exhibitions toward 
Satisfication of Marketing Mix 7Ps in Bangkok 

 
ธนัชพร เพชรล้อม1 และ อุษณีย์ วัชรไพศาลกุล2 

Thanutchaporn Pechlome1 and Usanee Watcharaphaisankul2 

______________________________________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไมซ์และส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับนักท่องเที่ยวไมซ์ชาวไทยในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อ
เสนอแนะการพัฒนาตลาดส าหรับการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานครส าหรับนักท่องเที่ยว
ไมซ์ชาวไทย การวิจัยน้ีเป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวไมซ์ที่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 385 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และมีการใช้สถิติทดสอบด้วย
วิธี One-way ANOVA อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 30-40 ปี จบปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 30,001-40,000 บาทต่อเดือน 
อาศัยอยู่ภาคกลาง มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมงาน 2-3 คร้ัง รับรู้ข้อมูลของงานจากสื่อออนไลน์ มีวัตถุประสงค์
ในการเข้างานเพื่อเลือกซื้อสินค้า มีการใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงต่อคร้ัง เดินทางมากับเพื่อนด้วยรถยนต์ส่วนตัว และ
ต้องการกลับมาร่วมงานแน่นอน นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ 
รองลงมา คือ ด้านช่องทางจัดจ าหน่ายด้านบุคลากรและด้านกระบวนการให้บริการ ตามล าดับ แต่ด้านราคาและ
ลักษณะทางกายภาพเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมงาน ทั้งน้ีผลการศึกษายังพบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวไมซ์ต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันทุกด้าน คือ เพศและรายได้ 
______________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 
 This research aims to study the behavior of Thai MICE tourists and the marketing mix for 
Thai MICE tourists participating in exhibitions in Bangkok, and to make suggestions for developing 
the market for exhibitions in Bangkok for Thai MICE tourists. This research was a quantitative study 
using questionnaires as a tool to collect data from 385 respondents who participated in exhibitions 
in Bangkok, using convenience Sampling. The data were analyzed using one-way ANOVA with the 
0.05 level of significance. The results showed that most Thai MICE tourists were female, 30-40 
years old, with a bachelor's degree and a job in a private company, had a monthly income of 
30,001-40,000 baht per month, and lived in the central region. Most Thai MICE tourists had the 
experience of visiting a tending exhibition in Bangkok 2-3 times, obtaining getting information from 
social media, spending 3-4 hours per time with friends, and Thai MICE tourists visited exhibitions 
with a private car to buy the products and there is a needed to come back. In addition, the results 
also showed that most respondents were most satisfied for products at the highest level, next on 
down as place but price and physical evidence hinder participation. The study also showed that 
the factors affecting the respondent satisfactions in all of the marketing mix were genders and 
incomes. 
Keywords: 
Behavior, Satisfaction, Marketing Mix, Exhibitions, MICE tourists 
 

บทน า 

 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในปี 2562 ประเทศไทย
มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.72 ล้านล้านบาท (National Statistical Office Thailand, 2020) ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมถึงรายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเติบโต
อย่างต่อเน่ือง โดยหน่ึงในธุรกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าสูง คือ ธุรกิจไมซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่
ส่งผลต่อ GDP ของประเทศไทยโดยเฉลี่ย 3.27% และก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น (Business Events Thailand, 
2021)  
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 ธุรกิจไมซ์เป็นหน่ึงในธุรกิจทางการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้สูงให้กับประเทศไทย มากถึง 66,640 
ล้านบาท และในปี 2560 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในล าดับที่ 7 ของเอเชีย ส าหรับการเป็นผู้น าด้านการจัด
แสดงสินค้าและนิทรรศการ (Thailand Convention & Exhibition Bureau, 2020) อีกทั้ งประเทศไทยมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ทั้งด้านการให้บริการ ด้านการ
บริหารสถานที่ ด้านการจัดเลี้ยง เป็นต้น และการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม การสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการลงทุน อีกทั้งในปี 2562 ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากรายได้ของปี 2561 5.92% และในปี 2563 ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสูง โดยมีจ านวนนักท่องเที่ยวมากถึง 7,804,363 คน นับว่าเป็นธุรกิจที่
มีการเติบโตในด้านรายได้และจ านวนผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆทางการท่องเที่ยว 
(Thailand Convention & Exhibition Bureau, 2021) 
 ส าหรับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในระดับ
อาเซียน (ศุภวรรณ ตีระรัตน์, 2563) ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เพื่อรองรับการจัดงานทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ โดยส่วนใหญ่ประเทศไทยมีการจัดงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากศักยภาพของพื้นที่ที่มีธุรกิจไมซ์ขนาดใหญ่และ
โครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ (Kampangseree et al., 2019) อีกทั้งธุรกิจไมซ์มีการสนับสนุนและส่งเสริมด้าน
การตลาดเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้เข้าถึงพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว ด้วยการน า
องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดมาเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยพัฒนาการตลาดของงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการ ยังพบกับปัญหาในการไ ด้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนค่อนข้างน้ อย รวมถึง
ผู้ประกอบการรายใหม่ยังขาดองค์ความรู้ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการตลาดที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวไมซ์ได้ (Tangjitwatthana, 2021) 
 จากความส าคัญของธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ความนิยมของงานจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการในประเทศไทย ความพร้อมของพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Theng, 2019) ประกอบกับประเทศไทยยังขาด
การสนับสนุนในการพัฒนาตลาดส าหรับงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในเชิงรุก ขาดการสร้างประสบการณ์ที่
แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวไมซ์ได้สัมผัส ผู้ประกอบการขาดความพร้อมในการพัฒนาตลาด ขาดการประสานงาน
ด้านความร่วมมือกัน อีกทั้งที่ผ่านมามีการศึกษาวิจัยทางด้านพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวไมซ์ในการเข้า
ร่วมงานที่ศูนย์จัดแสดงสินค้าบางแห่ง มีการศึกษาความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดส าหรับบางงานแสดง
สินค้า แต่ในปัจจุบันยังขาดการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยภาพรวม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไมซ์ชาวไทยที่เปลี่ยนแปลงไป 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565  
1st National Conference of Aviation, Tourism, and Service Business 2022 

57 

 

ส่งผลให้ผู้วิ จัยมีความต้องการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวไมซ์ชาวไทยที่มี  
ต่อส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
ทราบถึงความพึงพอใจด้านการตลาดของนักท่องเที่ยวไมซ์ชาวไทยในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้ทราบข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาตลาดส าหรับการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์ 
 Thailand Convention & Exhibition Bureau (2015) อุตสาหกรรมไมซ์เป็นธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง
เกิดจากการรวมกลุ่มของคนจ านวนมากภายในสถานที่ใดที่หน่ึง และมีระยะเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกันค่อนข้าง
นาน (Dusit Thani College, 2019) โดยมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการประชุมองค์กร (Meeting) เป็นการประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travel) เป็นการมอบรางวัลให้แก่
พนักงานด้วยการท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวประจ าปี การประชุมนานาชาติ (Convention) เป็นการประชุมของ
กลุ่มคน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในสาขาวิชาน้ันๆ และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) เป็นการจัดงาน
เพื่อน าเสนอสินค้าของธุรกิจต่างๆ ภายในการจัดงานคร้ังเดียวกัน (Tangjitwatthana, 2021) ซึ่งธุรกิจการจัดแสดง
สินค้าแลนิทรรศการมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และได้รับผลักดันจากทางภาครัฐให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านธุรกิจไมซ์ของอาเซียน (Department of Business Development, 2016) 
 
ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียวไมซ์ 
 Agmapisarn (2020) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดพฤติกรรม เพื่อแสดงออก
ถึงความ รู้สึก ซึ่ งพฤติกรรมน้ันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
(Tangjitwatthana, 2014) หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไมซ์จะเดินทางเพื่อ
กิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งมีความยินดีที่จะใช้จ่ายมูลค่าสูงเพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็ว หรือเพื่อบริการที่พิเศษ 
(Thailand Convention & Exhibition Bureau, 2018a) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไมซ์ที่มีจุดประสงค์ในการ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ มี 3 ประเภท ได้แก่ พฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลของงาน โดยมักจะค านึงถึง
สถานที่ ช่วงเวลา และความสะดวกสบายเป็นหลัก พฤติกรรมการค า นึ งถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาด  
โดยนักท่องเที่ยวไมซ์จะยึดความต้องการในการพบคู่ค้าหรือการทราบข้อมูลของคู่แข่ง และพฤติกรรมการค านึงถึง
ต้นทุนในการเข้าร่วมงาน ซึ่งต้นทุนเป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของ
นักท่องเที่ยวไมซ์ (Thailand Convention & Exhibition Bureau, 2018b) 
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ทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 
 Osama (2021) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์และรูปแบบของการ
ด าเนินชีวิต โดยมีปัจจัยส าคัญด้านเพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ และประชากรศาสตร์ยังมีผล
ต่อการเลือกซื้อสินค้าแตกต่างกันรวมถึงในปัจจุบันลักษณะของประชากรมีความหลากหลายมากขึ้น 
(Pimolsompong, 2017) จึงท าให้ประชากรศาสตร์ได้รับความนิยมในการน ามาประกอบการพิจารณาทางด้าน
การตลาด และน าไปประยุกต์ใช้กับการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจการท่องเที่ยว (Silapasate, 2017) 
เช่นเดียวกับ (Sumatphong, 1997) ที่กล่าวว่า ประชากรศาสตร์มีความแตกต่างอย่างเฉพาะตัว และมีผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อสิ่งต่างๆที่แตกต่างกัน โดยมีปัจจัยที่เป็นตัวแปรส าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา  
ชนชั้น ศาสนา สัญชาติและเชื้อชาติ (Jaturongkakul, 2006) โดยเป็นลักษณะภายนอกที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
และลักษณะภายในด้านที่สื่อถึงจิตใจของบุคคลน้ันๆ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

Wongmonta (1999) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีราคาที่
เหมาะสม การใช้ช่องทางจัดจ าหน่ายที่นักท่องเที่ยวพบเจอได้ง่าย  และมีการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม เพื่อ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการในการซื้อ และผู้ให้บริการควรให้ค าปรึกษาด้วยความรู้ มีจิตใจบริการ และ
ยิ้มแย้ม เพื่อแสดงออกถึงความยินดีที่จะให้บริการ  (Teerakwanroj & Krissadathan, 2020) เช่นเดียวกับ 
(Chatnitetrakul, 2006) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดส าหรับการจัดการธุรกิจ 
ซึ่ ง จ ะ ส า ม า ร ถ ช่ ว ย ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ด้  ห ลั ก ก า ร ส่ ว น ป ร ะ ส ม 
ทางการตลาดด้ังเดิม 4Ps ถูกจัดท าขึ้นในปี 1960 โดย McCarthy (Kotler, 2003) และในปี 1980 มีการขยาย
ทฤษฎีเพื่อช่วยส่งเสริมการท าการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจในแต่ละรูปแบบมากขึ้น โดยเพิ่มทฤษฎีเป็นทั้งหมด 7 
องค์ประกอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการ
แตกต่างกันและก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ราคา (Price) เป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนดราคาโดยผ่านการค านึงถึงพฤติกรรมและความยินดีจ่ายของนักท่องเที่ยว การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เป็นตัวกลางในการสนับสนุนการขาย ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ สิทธิพิเศษ
ต่างๆ น าเสนอกิจกรรมพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการซื้อ ช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) 
เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงขั้นตอนในการซื้อขายได้ง่าย ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการ
เลือกซื้อ ด้านบุคลากร (People) เป็นผู้ที่ให้บริการซึ่งท าหน้าที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว สถานที่จัดงาน หรืออาศัยอยู่
ในแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆ และเป็นไปได้ทั้งผู้ที่ยินดีให้บริการ และผู้ที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว  ด้าน
กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นขั้นตอนการส่งมอบบริการที่เหมาะสมจากผู้ให้บริการไปยังนักท่องเที่ยว เพื่อ
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เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว  ด้านลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence) เป็นสิ่งที่
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสบรรยากาศโดยรอบได้จากการได้เห็น การได้กลิ่น การได้ยิน การได้สัมผัส การได้ลิ้มลอง
รสชาติ (Victor, 2009) 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 Rujiworachot (2020) กล่าวว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว คือ ความรู้สึกและอารมณ์ที่แสดงออกมา
เมื่อรู้สึกพึงพอใจที่ได้รับประสบการณ์ตรงตามคาดหวังหรือเกินความคาดหวัง ซึ่งส่งผลให้เกิดความประทับใจ 
(Patthananuruk et al, 2019) โดยความต้องการและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวน้ันอาจมีความแตกต่างกัน 
(Thailand Productivity Institute, 2005) โดยการวัดความพึงพอใจสามารถท าได้โดยการติชม ซึ่งเป็นการ
สอบถามถึงทัศนคติ และข้อเสนอแนะต่างๆจากมุมมองของนักท่องเที่ยว การส ารวจความพึงพอใจเป็นการใช้
แบบสอบถามโดยให้คะแนนตามระดับความพึงพอใจ การเลือกซื้อโดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นการสุ่มเลือกกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเป้าหมายให้ทดลองใช้และวิเคราะห์สินค้าหรือบริการ และการวิเคราะห์ถึงการสูญเสียกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นการมองหาปัญหาของสินค้าหรือบริการ (Serirat, 
1998) ซึ่งการวัดความพึงพอใจจะท าให้ทราบถึงความแตกต่างของคุณภาพในการบริการที่ได้รับและคุณภาพ  
การบริการที่คาดหวัง หากสิ่งที่ได้รับน้ันมีความคุ้มค่า จะส่งผลเกิดการกลับมาใช้บริการซ้ า (Kotler, 2004) 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 Yingsumol and Atthakor (2018) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผู้เข้าชมงานแสดง
สินค้าศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จบปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท 
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อมาเลือกซื้อสินค้า และปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการเดินทาง มีผลต่อ
พฤติกรรมในการเดินทางมาชมงานแสดงสินค้าที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ด้ังน้ันปัจจัยด้านความ
สะดวกสบาย จึงควรได้รับการพิจารณาวางแผนปรับปรุง 
 Smithtun (2020) ได้ศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้าชมงานแสดง
สินค้าด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งพบว่า ค่าเฉลี่ยของส่วนประสมทางการตลาด
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของคุณภาพงาน คือ ระดับปานกลาง และความพึงพอใจกับส่วนประสมทางการตลาดใน
การเข้าชมงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก และส่วนประสมทางการตลาดด้านคุณภาพของงาน ด้านการตกแต่ง
สถานที่ ด้านผู้จัดงาน และด้านงานแสดงสินค้าสามารถคาดการณ์ถึงความพึงพอใจในการเข้าชมงาน ร้อยละ 79.00 
 Wang et al. (2014) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับงาน Shanghai World 
Expo 2010 : อ้างอิงจากบล็อกในเว็บไซด์ท่องเที่ยว ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวม 6.15 คะแนน 
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จากระดับคะแนน 10 ระดับ และนักท่องเที่ยวมี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการร่วมงาน ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมของเมือง คุณภาพของงาน และคุณสมบัติส่วนตัวของนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
ต่อปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 7.86 คะแนน และ 7.11 คะแนน และมีความไม่
พึงพอใจต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากมีความแออัดของสถานที่ 

 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย (ประชากร เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ข้ันตอนการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล) 
 งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีก าหนดประชากรที่ศึกษา คือ นักท่องเที่ยวไมซ์ชาวไทยผู้ที่เคยเข้าร่วมงานจัดแสดง
สินค้าและนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
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 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้นักท่องเที่ยวไมซ์ผู้ที่เคยเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า
และนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 สถานที่จัดงาน ได้แก่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  และรอยัล พารากอน ฮอลล์ 
จ านวน 385 คน ซึ่งค านวณได้จากการใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบขนาดและค่าสัดส่วนของประชากร
ด้วยทฤษฎีของคอแครน (Cochran, 1977)  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการตรวจสอบ
คุณภาพด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงของเน้ือหา (validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน และท าการคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่ได้รับผล
คะแนนต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไปน ามาใช้จริง ข้อค าถามที่ได้ผลคะแนนต่ ากว่าที่ก าหนดจะท าการปรับปรุงใหม่ ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ โดยคะแนนที่ได้จากการทดสอบ คือ 0.80 และท าการทดสอบกับประชากรที่มี
ลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด (Try-out) เพื่อทดสอบความเที่ยงตรง (Reliability) โดยก าหนดค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป ซึ่งได้ผลคะแนนการทดสอบ คือ 0.95 ซึ่งสรุปได้ว่าแบบสอบทดสอบน้ีสามารถ
น าไปใช้ได้กับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ อาชีพ ที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นแบบค าถามปลายปิด (Close-end questions)  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลลักษณะพฤติกรรมในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลในการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์
ในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว ลักษณะของการเดินทาง ความต้องการเที่ยวซ้ า ซึ่งเป็นแบบค าถาม
ปลายปิด (Close-end questions)  
  ตอนที่ 3 สอบถามข้อมูลความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ในการเข้าร่วมงานจัด
แสดงสินค้าและนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ช่องทางจัด
จ าหน่าย บุคลากร กระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating scale)   
 
ข้ันตอนการเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary data) เป็น
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 
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Sampling) และการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎี 
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) 
และการหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การหาความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้วยวิธีแจกแจงแบบ T-Test และวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA และกรณีพบความแตกต่างโดยมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท า
การทดสอบการหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบรายคู่ LSD 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์และข้อมูลด้านลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ไมซ์ชาวไทยที่เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
ตารางที่ 1: ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวไมซ์ชาวไทยผู้ที่เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลส่วนบุคล 
จ านวน 
(คน) ร้อยละ  ข้อมูลส่วนบุคล 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

เพศ      การศึกษา     
1) ชาย 181 47.00  1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 10 2.60 

2) หญิง 204 53.00  2) ปริญญาตรี 278 72.20 

รวม 385 100  3) สูงกว่าปริญญาตรี 96 25.20 

อายุ      รวม 385 100 

1) ต่ ากว่า 20 ปี 2 0.50  รายได้     
2) 20-30 ป ี 139 36.10  1) ต่ ากว่า 20,000 บาท 21 5.50 
3) 31-40 ป ี 161 41.80  2) 20,000-30,000 บาท 105 27.30 
4) 41-50 ป ี 46 11.90  3) 30,000-40,000 บาท 139 36.10 

5) 51-60 ป ี 28 
7.30  

4) มากกว่า 40,000 
บาท 120 31.20 

รวม 385 100  รวม 385 100 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 204 คน (53.00%) มีอายุ 30-40 ปี 161 คน (41.80%) จบ
ปริญญาตรี  278 คน (72.20%) มีรายไ ด้ 30,001-40,000 บาท 139 คน (36.10%) มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน 228 คน (59.20%) และอาศัยอยู่ในภาคกลาง 317 คน (82.30%) 

  
ตารางที่ 2: ลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไมซ์ชาวไทยที่เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรม 
จ านวน 
(คน) ร้อยละ  พฤติกรรม 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์      ช่วงเวลา     
1) คร้ังแรก 11 2.90  1) 1-2 ชั่วโมง/คร้ัง 81 21.00 
2) 2-3 คร้ัง 156 40.50  2) 3-4 ชั่วโมง/คร้ัง 225 58.40 
3) 4-5 คร้ัง 94 24.40  3) 5-6 ชั่วโมง/คร้ัง 55 14.30 
4) มากกว่า 5 คร้ังขึ้น
ไป 124 32.20  

4) มากกว่า 6 ชั่วโมง/
คร้ัง 24 6.20 

รวม 385 100.00  รวม 385 100.00 

ข้อมูลส่วนบุคล 
จ านวน 
(คน) ร้อยละ  ข้อมูลส่วนบุคล 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

อาชีพ      ที่อยู่อาศัย     
1) นักเรียน/นักศึกษา 7 1.80  1) ภาคเหนือ 17 4.40 
2) พนักงาน
บริษัทเอกชน 228 59.20  2) ภาคกลาง 317 82.30 

ข้าราชการ 12 3.10  
3) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 11 2.90 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 17 4.40  4) ภาคใต้ 10 2.60 
แม่บ้าน 6 1.60  5) ภาคตะวันออก 26 6.80 
อาชีพอิสระ 64 16.60  6) ภาคตะวันตก 4 1.00 
นักธุรกิจ 40 10.40  รวม 385 100 
อื่นๆ 11 2.90     
รวม 385 100     
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พฤติกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ  พฤติกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

แหล่งข้อมูล      วัตถุประสงค์     
1) สื่อออนไลน์  264 68.60  1) เพื่อต้องการพบคู่ค้า 43 11.20 

2) ใบปลิว/นิตยสาร 6 1.60  
2) เพื่อหาข้อมูลจาก
คู่แข่ง 17 4.40 

3) โทรทัศน์ 20 5.20  3) เพื่อเลือกซื้อสินค้า 290 75.30 
4) เพื่อน/คนรัก/
ครอบครัว 91 23.60  

4) เพื่อพักผ่อนหย่อน
ใจ 33 8.60 

5) อื่นๆ 4 1.00  5) อื่นๆ 2 0.50 
รวม 385 100.00  รวม 385 100.00 

ลักษณะของการเดินทาง      
ลักษณะของการ
เดินทาง     

1) รถยนต์ส่วนตัว 202 52.50  1) เดินทางมาคนเดียว 41 10.60 
2) ขนส่งสาธารณะ 179 46.50  2) เพื่อน 201 52.20 
3) บริษัทน าเที่ยว 2 0.50  3) ครอบครัว 139 36.10 
4) อื่นๆ 2 0.50  4) อื่นๆ 4 1.00 
รวม 385 100.00  รวม 385 100.00 
ความต้องการเที่ยวซ้ า         
1) เข้าร่วมแน่นอน 293 76.10     
2) ไม่แน่ใจ 88 22.90     
3) ไม่เข้าร่วม 4 1.00     
รวม 385 100.00     

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมงาน 2-3 คร้ัง 156 คน (40.50%) โดยใช้
ช่วงเวลาในการเข้าร่วมงาน 3-4 ชั่วโมงต่อคร้ัง 225 คน (58.40%) ซึ่งทราบข้อมูลจากสื่อออนไลน์ 264 คน 
(68.60%) มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมงาน คือ เพื่อเลือกซื้อสินค้า 290 คน (75.30%) ซึ่งเดินทางมาด้วยรถยนต์
ส่วนตัว 202 คน (52.50%) เดินทางมากับเพื่อน 201 คน (52.20%) และมีความต้องการกลับมาร่วมงานซ้ าแน่นอน 
293 คน (76.10%) 
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ตารางที่ 3: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไมซ์ชาวไทยต่อส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ในการเข้าร่วมงานจัด
แสดงสินค้าและนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส่วนประสมทาง
การตลาด x̄ S.D. ความพึงพอใจ 
ผลิตภัณฑ์ 4.33 0.56 มากที่สุด 

ราคา 4.03 0.64 มาก 
การส่งเสริมการตลาด 4.22 0.69 มากที่สุด 
ช่องทางจัดจ าหน่าย 4.31 0.59 มากที่สุด 

บุคลากร 4.24 0.61 มากที่สุด 
กระบวนการให้บริการ 4.24 0.6 มากที่สุด 
ลักษณะทางกายภาพ 4.13 0.59 มาก 

ภาพรวม 4.21 0.49 มากที่สุด 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมา 
คือ ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.31) และรองลงมา คือ ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการให้บริการ  
(ค่าเฉลี่ย 4.24 เท่ากัน) 
 
ตารางที่ 4: การเปรียบเทียบข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวไมซ์ชาวไทยต่อส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรศาสตร์ 
 

ผลิตภัณ
ฑ์ 
 

ราคา 
 

การ
ส่งเสริม

การตลาด 

ช่องทาง
จัด

จ าหน่าย 
บุคลากร 

 
กระบวนกา
รให้บริการ 

ลักษณะ 
ทาง

กายภาพ 
เพศ * * * * * * * 
อายุ * * * - * * * 

การศึกษา * * - * * * * 
รายได้ * * * * * * * 
อาชีพ * * * * * * - 

ที่อยู่อาศัย * * * - * * - 
หมายเหตุ * หมายถึง แตกต่างกันหรือมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ - หมายถึง ไม่แตกต่างกัน 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ด้านเพศ และด้านรายได้ที่

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการใน
เขตกรุงเทพมหานครทุกด้านแตกต่างกัน และด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิ ทรรศการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในบางด้านแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 5: การเปรียบเทียบข้อมูลด้านลักษณะพฤติกรรมของ นักท่องเที่ยวไมซ์ชาวไทยต่อส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรม 
 

ผลิตภัณ
ฑ ์
 

ราคา 
 

การ
ส่งเสริม

การตลาด 

ช่องทาง
จัด

จ าหน่าย 

บุคลาก
ร 
 

กระบวนกา
รให้บริการ 

ลักษณะ 
ทาง

กายภาพ 
ประสบการณ์ - - * - - - - 
แหล่งข้อมูล * * * - * * * 
วัตถุประสงค์ - - - - - - * 

ช่วงเวลา * - * - - - - 
วิธีการเดินทาง * * * * - * * 
ผู้ร่วมเดินทาง * - * * * * - 
ความต้องการ

เที่ยวซ้ า - - - - - - - 
หมายเหตุ * หมายถึง แตกต่างกันหรือมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ - หมายถึง ไม่แตกต่างกัน 
 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลด้านพฤติกรรม พบว่า ประสบการณ์ แหล่งข้อมูล วัตถุประสงค์ 
ช่วงเวลา ลักษณะการเดินทางที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร ในบางด้านแตกต่างกัน และความต้องการเที่ยวซ้ าที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในเขต
กรุงเทพมหานครทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผลและสรุป 
 จากผลการวิจัยที่ศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ว่า ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ลักษณะพฤติกรรม 
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไมซ์ชาวไทยต่อส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ในการเข้าร่วมงานจัดแสดง
สินค้าและนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ (Janthana, 2015) เรื่องทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) ของชาวต่างชาติที่มีต่อบริการของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี จบปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ (Thongklin, 2019) เร่ืองการศึกษาพฤติกรรมของนักเดินทางไมซ์ และระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาด กรณีศึกษางานแสดงสินค้า Summer Bitter Sweet 2018 ซึ่งพบว่า
นักเดินทางไมซ์ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลของงานผ่านโซเชียลมีเดีย มีการเดินทางมากับเพื่อนด้วยพาหนะรถยนต์ส่วนตัว
และมีจุดประสงค์ในการมายังงานเพื่อเลือกซื้อสินค้า และจากการเปรียบเทียบข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไมซ์ชาวไทยต่อส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า
และนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ (Osama, 2021) ที่กล่าวว่า ลักษณะ
เฉพาะตัว เช่น เพศ อายุ ลักษณะทางเศรษฐกิจ มีความแตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์กัน เช่นเดียวกับแนวคิดของ 
(Pimolsompong, 2017) ที่กล่าวว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้อายุจะมีผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ  (Tangjitwatthana, 2014) ที่กล่าวว่า
การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและส่งผลให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกต่อ
สินค้าที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ (Maneenetr, 2010) ที่กล่าวว่าการท่องเที่ยวเกิดขึ้นได้จาก
หลายวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการเยี่ยมญาติ เพื่อการพักผ่อน เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อการประชุม สัมมนา 
ฯลฯ และสอดคล้องกับผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผู้ เข้าชมงานแสดงสินค้า ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค ของ (Yingsumol & Atthakor, 2018) ที่กล่าวว่าผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าการ
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการเดินทางมายังงานแสดงสินค้า ดังน้ันเรื่องความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง จึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง 
 
การน าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  
1. การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวไมซ์มีความ
ต้องการในการเข้าร่วมงานและมีโอกาสในการสัมผัสผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนผู้อื่น และเพื่อเป็นการทดสอบตลาดก่อน
น าไปจ าหน่ายในตลาดทั่วไป 
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2. การใช้กลยุทธ์ Blue Ocean ในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ แต่ใช้ต้นทุนที่ต่ ากว่า ซึ่งท าได้โดยการ
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จ าหน่ายในตลาดทั่วไปและมีการชี้แจงถึงคุณภาพและราคาให้ทราบ เพื่อเป็นการใช้ความ
แตกต่างแข่งขันทดแทนด้านราคา 
3. การฝึกอบรมพนักงานให้มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และมีความรู้รอบตัวที่นอกเหนือจากความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่มีความคล้ายคลึงกัน งานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการที่ถูกจัดขึ้นในช่วงเวลา
เดียวกัน ฯลฯ 
4. กระบวนการน าเสนอผลิตภัณฑ์จะต้องมีความกระชับ ไม่ซับซ้อน และถูกต้อง เพื่อท าให้เกิดการตัดสินใจในการ
ซื้อที่รวดเร็ว และกระบวนการช าระเงินจะต้องมีช่องทางที่หลากหลาย เพื่อรองรับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไมซ์ที่มี
การเลือกวิธีช าระเงินที่แตกต่างกัน 
5. การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงการรับรู้และเหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไมซ์ให้ได้มากที่สุด 
เช่น นักท่องเที่ยวไมซ์ส่วนใหญ่ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการรับรู้ข่าวสาร แต่ยังมีนักท่องเที่ยวไมซ์กลุ่มผู้สูงอายุ
มักจะรับข่าวสารจากทางโทรทัศน์ 
6. สถานที่จัดงานควรมีพื้นที่ส าหรับจอดรถให้เหมาะสมกับการรองรับการจัดงาน และควรศึกษาโอกาสในการ
เข้าถึงขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ฯลฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวไมซ์เกิดความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมาร่วมงานได้ง่ายขึ้น 
 
ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีข้อจ ากัดในเร่ืองการเก็บรวบรวมข้อมูล เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางภาครัฐมีการประกาศมาตรการการจ ากัดผู้เข้าร่วมงานจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ และมาตรการการงดจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในพื้นที่กรุงเทพมหานครออกมาเป็นระยะ จึง
ส่งผลให้ผู้วิจัยไม่สามารถลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ผู้วิจัยจึงเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์จาก
นักท่องเที่ยวไมซ์ผู้ที่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ การบอกต่อและการกลบัมาซื้อซ้ าของผู้ซื้อสนิค้า 
ผ่านทางออนไลน์ ช้อปปี้ ในประเทศไทย 

The Influences of perceived value on satisfaction, word of mouth 
and repurchases of online Shopee’s customer in Thailand 

 
รพีพร โสภากุล1 รพีพรรณ โสภากุล2 

Rapeeporn Sopakul1, Rapeepan Sopakul2 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ อันได้แก่ ปัจจัยด้านความ
ไว้วางใจ ปัจจัยด้านความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย และปัจจัยด้านความเป็น
ส่วนตัว (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการบอกต่อและการซื้อซ้ า ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่เคยสั่งสินค้า
ออนไลน์ผ่านร้านค้าช้อปปี้ ในประเทศไทจ านวน 400 คน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ  

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า ปัจจัยด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย และปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัวมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจผู้ของซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ช้อปปี้ ในประเทศไทย และปัจจัยด้านความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อและการซื้อซ้ าของ
ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ ในประเทศไทย 

ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี คือ ช้อปปี้ ในประเทศ ควรมุ่งเน้นควรมุ่งเน้นการรับรู้ด้านความเป็นส่วนตัว 
การรับรู้ด้านความไว้วางใจ การรับรู้ด้านความสะดวกในการซื้อสินค้า และการรับรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อ
ส่งผลให้เกิดความความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาซื้อซ้ าที่เพิ่มมากขึ้น 
ค าส าคัญ การรับรู้ ความไว้วางใจ ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า ความมั่นคงปลอดภัย ความพึงพอใจ 
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Abstract 
The objectives of this research were (1) To study the influence of perceived value on 

customer satisfaction of online Shopee’s customer in Thailand. (2) To study the influences of 
customer satisfaction on word of mouth and repurchases of online Shopee’s customer in 
Thailand. The researcher used quantitative method. The instrument of research was a 
questionnaire used to collect data from 400 online Shopee’s customers. Statistics use in data 
analysis were frequency, percentage, Mean, and Standard Deviation. Inferential statistic used was 
Multiple Regression Analysis. 

It was found that perceived of trust factors, convenience of order, security factors, and 
privacy factors had a positive and direct influence on customer satisfaction. Customer satisfaction 
had a positive and direct influence on word-of mouth and repurchase. 

Based on these findings, the researcher recommends that the Shopee (Thailand) more 
fully focus on privacy factors, trust factors, convenience of orders and security factors to deepen 
customer satisfaction, word of mouth and repurchases 
Keywords: perceived, Trust, Ease of Ordering, Security, Satisfaction 
 

บทน า 

โลกยุคปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวันของเราในหลากหลายมิติ ท าให้การ
สื่อสารอยู่ในรูปแบบไร้ขีดจ ากัด ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของโลกก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแค่
การติดต่อสื่อสาร แต่ยังรวมถึงการท าธุรกิจการค้าผ่านอินเทอร์เน็ตข้ามประเทศและสร้างก าไรให้กับผู้ประกอบการ
อย่างมหาศาล 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะท าให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลง
ไป อีกสิ่งหน่ึงที่เปลี่ยนตามไปด้วย คือ “พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี” เพราะทุกคนต่างต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อท าให้
การใช้ชีวิตน้ันสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ท าให้เทคโนโลยีบางอย่างกลายมาเป็น
ที่นิยม และอาจเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันในอนาคตมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การเรียนและการท างาน
ทางไกลที่มีหลายๆ บริษัท/สถาบันการศึกษาได้มีน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับองค์กรมากขึ้น เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเรียนและการท างานท างาน เช่น โปรแกรมประชุมออนไลน์ รวมไปถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ได้
กลายเป็นที่นิยมอย่างมากหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น การสั่งอาหาร หรือการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่สะดวก สามารถซื้อสินค้าได้ทุกเวลา ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อออกไปนอกบ้าน อีกทั้งยังมีการน ารูปแบบ
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การช าระเงินแบบดิจิทัลและแบบไร้สัมผัสเข้ามาช่วยให้การใช้จ่ายสะดวกมากขึ้น ช่วยลดการสัมผัสระหว่างคน ไม่
ว่าจะเป็นการซื้อของ หรือการช าระเงินค่าบริการต่าง ๆ ก็สามารถท าได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินสด  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) น าไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่ามีการปรับเปลี่ยนไปใช้ e-Commerce มากขึ้นและเร็วขึ้น ผู้บริโภคถูกบังคับให้คุ้นชิน
และต้องปรับตัวกับการซื้อของใช้ประจ าวันและสินค้าอื่น ๆ ผ่านทางออนไลน์แทนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้เกิดการล็อกดาวน์ และการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งเมื่อการซื้อของออนไลน์
กลายเป็นกิจวัตรประจ าวันของผู้บริโภค ท าให้พวกเขาเปิดรับการใช้จ่ายผ่านทาง e-Commerce มากขึ้น ส่งผลต่อ
ผู้ประกอบการด้ังเดิมที่ต้องเร่งปรับตัวโดยหันมาท า e-Commerce เพื่อรองรับความต้องการด้านน้ี ท าให้มูลค่า e-
Commerce เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด และเชื่อมั่นว่าความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์
น้ันจะกลายเป็นช่องทางการซื้อที่ส าคัญมากขึ้นส าหรับผู้บริโภค แม้เป็นยุคหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 เกิด
เป็น New Normal อ้างอิงจากผลการส ารวจของ Tofu gear ผู้ให้บริการด้าน Digital Solution ส าหรับร้านค้า
ปลีก ซึ่งพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วร้อยละ 45 ของผู้บริโภคทั่วเอเชียวางแผนที่จะเพิ่มการใช้จ่ายออนไลน์แทนการใช้
ช่องทางการค้าปลีกแบบเดิมในช่วง 12 เดือนข้างหน้า (ETDA, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: คาดการณ์มูลค่า e-Commerce จากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2021 
ธุรกิจ Ecommerce ในช่วงปี 2021 ที่ผ่านมา ซึ่งท าให้นักการตลาดได้บทเรียนส าคัญ โดยเฉพาะเทคนิค

การเข้าถึง  Shopper Journey ยุคใหม่ ในยุค Post Covid-19 จากข้อมูลส า นักงานพัฒนาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มูลค่าการซื้อขายของตลาด E-Commerce ในไทย มีแนวโน้มที่สูงถึง 4 ล้านล้านบาทภายใน
ปี 2021 (ETDA, 2021) โดยมูลค่าการซื้อขายของกลุ่มผู้ขายที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ถูก
คาดการณ์ว่าจะมีขนาดตลาดที่สูงถึง 2 ล้านล้านบาทในไม่เร็วๆน้ี และพบว่ากลุ่มที่ เติบโตมากกว่าคือ กลุ่ม
ผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าการซื้อขายจะเติบโตเกือบ 20% เมื่อเทียบกับปี 2020 (ETDA, 
2021) สอดคล้องกับข้อมูลจาก Priceza โดยพบว่า จ านวนของ sellers หรือพ่อค้าแม่ขาย ร้านค้า ออนไลน์ในไทย
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เพิ่มขึ้นกว่า 50% ในช่วงปี 2020 ที่ผ่านมา พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของจ านวน สินค้าในแพลตฟอร์ม E-Commerce 
หลักในไทยที่เพิ่มสูงขึ้น 32% ในปี 2020 อีกทั้งยังมีการขยายตัวของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่กินรวบต้ังแต่ต้นน้ า
ยันปลายน้ า จากจุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์มที่เน้นให้บริการเดียวได้ขยายตัวให้บริการในด้านอื่นๆกันมากขึ้น หลายๆ
แพลตฟอร์มได้ขยายตัวให้บริการต้ังแต่สื่อ , โฆษณา, อีคอมเมิร์ซ, ธนาคาร ไปจนถึงระบบขนส่ง ดังภาพที่ 2 
(marketingoops, 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2: การขยายตัวของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ จาก Marketeeronline.co, 2021 
ช้อปปี้เป็นอีกหน่ึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ท าธุรกิจด้านสินค้าออนไลน์  เปิดตัวคร้ังแรกอย่างเป็น

ทางการในประเทศสิงคโปร์ ก่อนที่ในปี 2015 จะขยายไปยังประเทศต่าง ๆ  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และในปี 
2021 ที่ผ่านมา Shopee ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในภูมิภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้วยยอดดาวน์โหลดทั้งหมด 203 ล้านคร้ัง TANAPORN (2021) ซึ่งสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นส าหรับช้อปปี้คือ จะท า
อย่างไรจึงจะสามารถรักษาต าแหน่งและครองใจลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทั้งจากลูกค้ารายเก่าและลูกค้ารายใหม่ที่เข้า
มา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและซื้อสินค้าผ่านช้อปปี้ต่อไป 

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้าที่
ผู้ขายมีการปรับตัว โดยมีการหันมาขายสินค้าผ่านทางฟอร์มอีคอมเมิร์ซมากยิ่งขึ้นน้ี ท าให้งานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
อาจจะยังไม่ครอบคลุมในบริบทดังกล่าวน้ี หรือมีแต่อาจจะยังไม่มากพอที่จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์
การท าด าเนินและการท าการตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังน้ัน ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับอิทธิพลของคุณค่าที่ รับรู้ต่อความพึงพอใจ การบอกต่อและการกลับมาซื้อซ้ าของผู้ซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ ช้อปปี้ ในประเทศไทย เพื่อน าไปพัฒนา ต่อยอดการบริการลูกค้าให้ดีขึ้น รวมถึงพั ฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดทางธุรกิจออนไลน์ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ ช้อปปี้ ประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลด้านความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการบอกต่อและการซื้อซ้ าของผู้ซื้อสินค้าผ่านทาง

ออนไลน์ ช้อปปี้ ประเทศไทย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ความไว้วางใจ  
เป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการเกิดจากความไว้วางใจในผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ซึ่ง

ปัจจัยที่สร้างความไว้วางใจในผู้ขายหรือผู้ให้บริการเกิดจากความสามารถ (Competence) ความเต็มใจช่วยเหลือ 
(Benevolence) และความซื่อสัตย์(Integrity) (Morgan & Hunter, 1994) ความสามารถเกิดจากทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ รวมถึงระบบที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการน ามาใช้ที่มีความสามารถที่จะกระท า
ในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการได้ส าเร็จลุล่วง ความเต็มใจช่วยเหลือเป็นความใส่ใจและตระหนักถึงประโยชน์ของผู้ซื้อหรือ
ผู้ใช้บริการเป็นหลักไม่ใช่เห็นเพียงผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ค ามั่นสัญญา และความซื่อสัตย์
หมายถึง ความเชื่อในความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ขายหรือผู้ให้บริการว่าจะสามารถรักษาสัญญาและจะไม่หลอกลวงผู้
ซื้อ หรือผู้ใช้บริการตามข้อตกลงโดยบอกความจริงและกระท าตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ 

ในบริบทของการซื้อหรือใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ซื้อและผู้ขายต่างไม่เห็น
หน้าและไม่รู้จักกัน ความไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการซื้อหรือใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ซื้ออาจถูก
ท าลายความไว้วางใจในผู้ขายหรือผู้ให้บริการออนไลน์ได้ง่ายมากกว่า (Jarvenpaa, Tractinsky, & Vitale,2000) 
การศึกษาในอดีตพบว่า ความไว้วางใจในผู้ขายออนไลน์ที่ท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับความสามารถ 
(Ability) ความซื่อสัตย์ (Honesty) และความเต็มใจช่วยเหลือ (Benevolence) นอกจากน้ี การที่ผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้ใช้บริการสามารถแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลน้ันช่วยให้ผู้บริ โภคที่สนใจรายอื่นๆ ในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้ดีขึ้นเป็นการสร้างความไว้วางใจในผู้ขายหรือผู้ให้บริการออนไลน์ได้เช่นกัน (Kim 
& Ahmad, 2013; McKnight & Choudhury, 2006) 

ดังน้ัน สมมติฐานที่ 1 ของการศึกษาน้ีคือ ความไว้วางใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ ช้อปปี้  

ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า 
ความสะดวกในการสั่งซื้อ หมายถึง ความเร็วและความง่ายที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ การเข้าถึง

น้ีอาจเกิดขึ้นผ่านทางโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือด้วยวิธีอื่น ๆ (Seiders, Berry & Gresham, 2000)  
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การที่ผู้ใช้บริการสามารถมาใช้บริการได้ด้วยระยะเวลาที่ไม่มากและไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการ
รับบริการ ถือว่าเป็นความสะดวกในการบริการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยความสะดวก 5 มิติด้วยกัน ได้แก่ ความ
สะดวกในการตัดสินใจ (Decision Convenience) หมายถึง การใช้เวลาและความพยายามไม่มากในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ ความสะดวกในการเข้าถึง (Access Convenience) หมายถึง การรับรู้ถึงเวลาและความทุ่มเทใน
การเตรียมความพร้อม เพื่อความสะดวกที่จะให้บ ริการ ความสะดวกในการท าธุรกรรม ( Transaction 
Convenience) หมายถึง การใช้เวลาและความพยายามไม่มากในการท าธุรกรรม ผลประโยชน์ของความสะดวก 
(Benefit Convenience) เวลาและความพยายามไม่มากที่ลูกค้าต้องใช้เพื่อที่จะได้รับประโยชน์หลักของการบริการ 
ผลประโยชน์ย้อนหลังของความสะดวก (Post-Benefit Convenience) หมายถึง การใช้เวลาและความพยายามใน
การติดต่อกับผู้ให้บริการอีกคร้ัง จะเป็นไปได้ง่ายหลังจากการใช้บริการแล้ว เช่น การร้องขอค าแนะน า การขอความ
ช่วยเหลือ เป็นต้น (Seiders, Voss, Godfrey & Grewal, 2007) 

ดังน้ัน สมมติฐานที่ 2 ของการศึกษาน้ีคือ ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้
ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ ช้อปปี้  

ความม่ันคงปลอดภัย 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง การท าให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่มีความถูกต้อง

สมบูรณ์ และพร้อมใช้งานส าหรับผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรน้ันๆ ตลอดจนต้องการรักษาความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บไว้ ในคอมพิวเตอร์ไม่ให้ถูกท าลายโดยมัลแวร์ และป้องกันการแพร่
ระบาดของหนอนอินเทอร์เน็ต (Vilailuck,2016) 

ซึ่งจากการศึกษาของภัทราภรณ์ ม่วงกลม และ สุมามาลย์ ปานค า พบว่า การรับรู้ถึงความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค เช่น การป้องกันข้อมูลส่วนตัว ความปลอดภัยในการช าระค่าสินค้า เป็นต้น มีผลต่อความไว้วางใจและ
ความน่าเชื่อถืออันจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดี และกลับมาใช้บริการซ้ าอีกคร้ัง 

ดังน้ัน สมมติฐานที่ 3 ของการศึกษาน้ีคือ ความมั่นคงปลอดภัย ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้า
ผ่านทางออนไลน์ ช้อปปี้  

ความเป็นส่วนตัว 
ความเป็นส่วนตัว (Privacy) คือ สิทธิที่อยู่ตามล าพังและสิทธิที่เป็นอิสระจากการถูกรบกวนโดยไม่มีเหตุ

อันควร (Rojrattanavanich, P., 2013) 
ทุกวันน้ีระบบดิจิทัลหรือระบบเครือข่ายออนไลน์กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวันของเรา มี

หลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยแต่ละช่องทางที่เราใช้งานก็จะมีการเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของเราก่อนเข้าใช้งาน ไม่เว้นแม้แต่การสี่งซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ก็จะมีการเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลเช่นด้วยเช่นกัน เช่น ชื่อ นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ตามแต่ที่เจ้าของช่องทาง
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เรียกขอข้อมูล ซึ่งจากการที่มีการเรียกเก็บข้อมูลต่างๆเหล่าน้ี จึงได้เกิด DPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 ที่บังคับใช้ในประเทศไทยขึ้น ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับน้ีมีบทบาทในการคุ้มครองและให้สิทธิที่เราควรมีต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนาเองได้ รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับ 
พ.ร.บ. ฉบับน้ีที่จะต้องปฏิบัติตาม หากผู้ใดหรือองค์กรใดไม่ปฏิบัติตามย่อมมีบทลงโทษตามกฎหมายตามมา ซึ่ง
บทลงโทษของ PDPA ส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามน้ัน มีทั้งโทษทางแพ่ง โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง  
(Sawangpong, 2021) 

ดังน้ัน สมมติฐานที่ 4 ของการศึกษาน้ีคือ ความเป็นส่วนตัว ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่าน
ทางออนไลน์ ช้อปปี้  

ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกของลูกค้า ทั้งที่ เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ อันเกิดจากการ

เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการ (Perceived Performance) กับความคาดหวัง 
(Expectation) (Lopraditpong, 2006)  

ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจจะเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความพึงพอให้ให้กับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้ ซึ่งเมื่อธุรกิจท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้แล้วจะส่งผลท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกดี อยากกลับมาใช้
บริการที่ซ้ า รวมถึงเกิดการบอกต่อไปยังลูกค้ารายอื่นๆ อีกด้วย ดังน้ันการศึกษาความพึงพอใจของลูก ค้าตลอดจน
ผู้ปฏิบัติงานบริการจึงเป็นเร่ืองส าคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจในเร่ืองน้ีจะน ามาซึ่งความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันทางการตลาด เพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตของธุรกิจบริการอย่างไม่หยุดยั้ง และส่งผลให้สังคมส่วนรวม
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Nanthapaiboon, 2008, p 65) 

ดังน้ัน สมมติฐานที่ 5 และ 6 ของการศึกษาน้ีคือ ความพึงพอใจ ส่งผลต่อการบอกต่อของผู้ซื้อสินค้าผ่าน
ทางออนไลน์  ช้อปปี้ และความพึงพอใจ ส่งผลต่อการซื้อซ้ าของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ ช้อปปี้  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3: กรอบแนวคิดการวิจัย 

ความไว้วางใจ 

ความสะดวกในการ

ความมั่นคงปลอดภัย 

ความเป็นส่วนตัว 

ความพึง

การบอกต่อ 

การซื้อซ้ า 
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วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากร 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยสั่งสินค้าออนไลน์ผ่านร้านค้าช้อปปี้ในประเทศไทย  

จ านวน 47,200,000 คน (ข้อมูลจาก Today ณ วันที่ 9 กันยายน 2021) 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยสั่งสินค้าออนไลน์ผ่านร้านค้าช้อปปี้ในประเทศไทย 

จ านวน 400 คน ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
Taro Yamane (1973) 

การสุ่มตัวอย่าง  
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยผู้วิจัยท าการคัดเลือกจากประชากรที่

เคยสั่งสินค้าออนไลน์ผ่านร้านค้าช้อปปี้ในประเทศไทย ซึ่งจะมีการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามในหัวข้อ
แรกคือ ผู้บริโภคที่เคยสั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้และจะสามารถตอบแบบสอบถามต่อไปได้ 

เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
ในงานวิจัยคร้ัง น้ีผู้ วิ จัย ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล โดย

แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะตัวเลือก โดย
ครอบคลุมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน ส่วนที่ 2 ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านความ
สะดวกในการสั่งซื้อสินค้า ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย ปัจจัยความเป็นส่วนตัว และปัจจัยด้านตัวแปรตาม 
ได้แก่ ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ปัจจัยด้านการบอกต่อ และปัจจัยด้านการซื้อซ้ า ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

เป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้บริโภคที่เคยสั่งสินค้าออนไลน์ผ่านร้านค้าช้อปปี้ในประเทศไทย 
โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม วิธีที่  2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิ จัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด และทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการศึกษาไว้แล้วจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ
หรือต าราวิชาการ เว็บไซต์ทางด้านงานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
และบทความต่างๆ เป็นต้น 

สถิติและการวิเคราะข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อท าการวิเคราะห์

ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)  
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ผลการวิจัย 

ก่อนที่จะท าการทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยได้มีการทดสอบความตรงของเน้ือหา (Validity) และความ
เชื่อมั่น(Reliability) ดังน้ี 

1) ความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องไปทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน ถ้าได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 – 1.00 แสดงว่า ค าถามข้อน้ันมีความตรงตามเน้ือหา ถ้าได้
ค่า IOC น้อยกว่า 0.50 หรือค่าเป็นลบ แสดงว่า ค าถามข้อน้ันไม่มีความตรงตามเน้ือหา 

2) การทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach 
Alpha) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 30 ชุด ที่ค านวณได้ต้องไม่น้อยกว่า 0.7 จึงถือว่าแบบสอบถามมีความ
เชื่อถือได้และสามารถน าไปใช้ได้ 

 
ตารางที่ 1: ค่าจ านวนข้อค าถาม ค่า IOC และค่าความเชื่อมั่น 

ตัวแปร 
จ านวน

ข้อค าถาม 
ค่า IOC 

ค่าความเช่ือม่ัน 
Try Out 30 ชุด เก็บจริง 400 ชุด 

ปัจจัยด้านความไว้วางใจ 5 0.87 0.93 0.96 
ปัจจัยด้านความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า 4 1.00 0.95 0.94 
ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย 3 1.00 0.71 0.920 
ปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัว 4 1.00 0.93 0.97 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจ 5 1.00 0.91 0.96 
ปัจจัยด้านการบอกต่อ 3 0.89 0.95 0.95 
ปัจจัยด้านการซื้อซ้ า 5 1.00 0.97 0.97 
รวม 29 0.97 0.91 0.95 

 
จากตารางที่ 1 แสดงค่า IOC โดยรวมเท่ากับ 0.97 ซึ่ง มีค่ามากกว่า 0.5 ผ่านตามมาตรฐานของการหา

ค่าความเที่ยงตรง และค่าความเชื่อมั่นโดยรวมของแบบสอบถาม 30 ชุดที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงและเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจริง มีค่าเท่ากับ 0.91 และ 0.95 ตามล าดับ ซึ่งผ่านค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้
ไม่ต่ ากว่า 0.7 ดังน้ัน แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีมีความเชื่อถือได้ 
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ตารางที่ 2: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการรับรู้ 

คุณค่าท่ีรับรู้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ปัจจัยด้านความไว้วางใจ 3.57 0.78 มาก 
2. ปัจจัยด้านความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า 3.71 0.79 มาก 
3. ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย 2.99 0.85 ปานกลาง 
4. ปัจจัยความเป็นส่วนตัว 3.55 0.84 มาก 

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าที่รับรู้ต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้า 
พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า มีค่าเฉลี่ยาเท่ากับ 3.71 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 ปัจจัยด้านความไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยาเท่ากับ 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.78 ปัจจัยความเป็นส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยาเท่ากับ 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 และอยู่ในระดับปาน
กลาง 1 ด้าน คือ ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยาเท่ากับ 2.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 
 
ตารางที่ 3: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านตัวแปรตาม 

ปัจจัยด้านตัวแปรตาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ปัจจัยด้านความพึงพอใจ 3.60 0.79 มาก 
2. ปัจจัยด้านการบอกต่อ 3.07 0.87 ปานกลาง 
3. ปัจจัยด้านการซื้อซ้ า 3.54 0.85 มาก 

จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านตัวแปรตาม พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 
ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยาเท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 ปัจจัยด้านการ
ซื้อซ้ า มีค่าเฉลี่ยาเท่ากับ 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ปัจจัย
ด้านการบอกต่อ มีค่าเฉลี่ยาเท่ากับ 3.07ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87  
 
ตารางที่ 4: ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ของคุณค่าที่รับรู้มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ 
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4 คุณค่าที่รับรู้ทั้ง 4 ปัจจัย ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ 

โดยปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัวมีค่า t เท่ากับ 10.82 ค่า p-value เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 (t=10.82, 
p<0.05) ปัจจัยด้านความไว้วางใจ มีค่า t เท่ากับ 7.62 ค่า p-value เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 (t=7.62, 
p<0.05) ปัจจัยด้านความสะดวกในการซื้อสินค้า มีค่า t เท่ากับ 5.37 ค่า p-value เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05 (t=5.37, p<0.05) ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย มีค่า t เท่ากับ 2.17 ค่า p-value เท่ากับ 0.03 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 (t=2.17, p<0.05) ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาจากค่า Adjusted R Square ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.79 แสดงว่า 
ตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัว สามารถเป็นตัวพยากรณ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ 
ในประเทศไทยได้ร้อยละ 79 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 21 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ  ที่ผู้วิจัยมิได้น ามาใช้ใน
การศึกษา 
ตารางที่ 5: ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ความพึงพอใจของกับการบอกต่อ

ของผู้ซื้อสินค้า 

คุณค่าท่ีรับรู้ (b) S.E. Beta t p-value  Tolerance VIF 

ค่าคงที่ 
0.1
6 

0.09  1.69 0.09   

1. ปัจจัยด้านความไว้วางใจ 
0.3
2 

0.04 0.31 7.62 0.00* 0.31 3.25 

2. ปัจจัยด้านความสะดวกในการซื้อ
สินค้า 

0.2
2 

0.04 0.23 5.37 0.00* 0.29 3.41 

3. ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย 
0.0
7 

0.03 0.08 2.17 0.03* 0.37 2.67 

4. ปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัว 
0.3
6 

0.03 0.38 
10.8

2 
0.00* 0.42 2.36 

R=0.89, R Square=0.80, Adjusted R Square=0.79, F=384.55, p- value = 0.000, S.E.E.= 0.36 

ความพึงพอใจ (b) S.E. Beta t P-value Tolerance VIF 
ค่าคงที่ 

0.06 
0.1
3 

 0.48 0.63   
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 5 ปัจจัยด้านความพึงพอใจส่งผลต่อการบอกต่อของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ โดย

ปัจจัยด้านความด้านความพึงพอใจ มีค่า t เท่ากับ 22.95 ค่า p-value เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
(t=22.95, p<0.05) ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาจากค่า Adjusted R Square ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.57 แสดงว่า ปัจจัยด้านความ
พึงพอใจ สามารถเป็นตัวพยากรณ์ที่ส่งต่อการบอกต่อของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ ในประเทศไทย ได้ร้อย
ละ 57 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 43 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ที่ผู้วิจัยมิได้น ามาใช้ในการศึกษา 
ตารางที่ 6: ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ความพึงพอใจของกับการซื้อซ้ า

ของผู้ซื้อสินค้า 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 6 ปัจจัยด้านความพึงพอใจส่งผลต่อการซื้อซ้ าของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ โดย

ปัจจัยด้านความด้านความพึงพอใจ มีค่า t เท่ากับ 33.48 ค่า p-value เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
(t=33.48, p<0.05) ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาจากค่า Adjusted R Square ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.74 แสดงว่า ปัจจัยด้านความ
พึงพอใจสามารถเป็นตัวพยากรณ์ที่ส่งต่อการซื้อซ้ าของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ ในประเทศไทย ได้ร้อยละ 
74 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 26 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ที่ผู้วิจัยมิได้น ามาใช้ในการศึกษา 
 

อภิปรายผลและสรุป 

ในการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้ต่อความพึงพอใจ การบอกต่อและการกลับมาซื้อซ้ าของผู้ซื้อ
สินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ อันได้แก่ 

ความพึงพอใจ 
0.83 

0.0
4 

0.76 
22.9

5 
0.00* 1.00 1.00 

R=0.76, R Square=0.57, Adjusted R Square=0.57, F=526.88, p- value = 0.000, S.E.E.= 0.57 

ความพึงพอใจ 
(b) S.E. Beta t p-

value   
Tolerance 

VIF 

ค่าคงที่ 
0.20 

0.1
0 

 1.95 0.05*   

ความพึงพอใจ 
0.93 

0.0
3 

0.86 33.48 0.00* 1.00 1.00 

R=0.86, R Square=0.74, Adjusted R Square=0.74, F=1121.05, p-value = 0.000, S.E.E.= 0.43 
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ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย และปัจจัยด้าน
ความเป็นส่วนตัว และศึกษาปัจจัยด้านความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการบอกต่อและการซื้อซ้ า โดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ ช้อปปี้ ทั้งหมด 400 
คน โดยสามารถน าผลที่ได้จากลุ่มตัวอย่างมาอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย สถานภาพโสด อายุระหว่าง 25-39 ปี มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท 
และมีรายได้ต่อเดือน 12,001 บาท ถึง 15,000 บาท  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ช้อปปี้ ในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า 
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยความเป็นส่วนตัว และด้านความมั่นคงปลอดภัย ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของตัวแปรตาม ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจ รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการซื้อซ้ า และปัจจัยด้านการบอกต่อ ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านความไว้วางใจส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ ใน

ประเทศไทย สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความไว้วางใจส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Chantip (2021) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและเคร่ืองส าอาง
แบบซองจากร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและเคร่ืองส าอางแบบซองจากร้านสะดวกซื้อ  ผู้ประกอบการควรให้ความส าคั ญกับความ
ไว้วางใจ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความไว้เน้ือเชื่อใจ เน่ืองจากผู้บริโภคมีข้อมูลและการเปรียบเทียบหลายช่องทาง หาก
ผู้ประกอบการได้สร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ จะมีโอกาสที่ผู้บริโภคจะเกิดการบอกต่อคนรอบ
ข้างได้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ช้อปปี้ ในประเทศไทย สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความสะดวกใน
การสั่งซื้อสินค้าส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับกับงานวิจัยของ Hure, Picot Coupey and Ackermann (2017) พบว่า ช่องทาง
แอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าการซื้อสินค้าจากช่องทางจ าหน่ายแบบบูรณาการ เน่ืองจาก
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ช่องทางน้ีสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทุกที่ ทุกแห่ง และทุกเวลา ได้รับความสะดวกในการจ่ายช าระเงิน ไม่ต้อง
ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบตัวตนทุกคร้ัง และสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ผู้ให้ข้อมูลให้เหตุผลว่าผู้บริโภค
ที่เคยซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วส่วนใหญ่มักชอบที่จะกลับมาซื้อสินค้าซ้ าจากช่องทางน้ี เพราะแอปพลิเค
ชันถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อกิจกรรมการซื้อสินค้าซ้ าแบบต่อเน่ืองเป็นประจ า ไม่ต้องมีการตรวจสอบ หรือยืนยัน
ตัวตนของผู้ซื้อสินค้าซ้ าอีกคร้ัง มีความปลอดภัยสูงกว่าการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไชต์ สะดวกสบาย สามารถซื้อ
สินค้าได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการเดินทางไปท างาน หรือระหว่างการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันก็สามารถ
สั่งซื้อสินค้าได้ง่าย ๆ 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อป
ปี้ ในประเทศไทย สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Attathamakul (2009) ที่ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยในการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคลมือสองของผู้บริโภคในอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า ความปลอดภัยของข้อมูล และการตอบสนอง
ลูกค้าส่งผลต่อความพึงพอใจซื้อรถยนต์บรรทุกมือสองของ ผู้บริโภคที่ได้ให้ความส าคัญในปัจจัยย่อยด้านสภาวะ
เศรษฐกิจซบเซาในปัจจุบันซึ่งรถบรรทุกใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น ค่าภาษี
รถบรรทุกและพรบ.รถยนต์เก่าถูกกว่ารถยนต์ใหม่ มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพรถยนต์ และมีระบบเงินดาวน์ต่ า 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัวส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้
ในประเทศไทย สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัวส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05ซึ่งแนวความคิดของ 
Yavite (2000) ที่กล่าวว่า ระบบรับประกันความเสี่ยงเป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ เช่น ระบบส า รอง
ข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยในการช าระเงินในส่วนของความเป็นส่วนตัว การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว
ให้กับลูกค้า ไม่น าข้อมูลของลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์อื่น ๆ  และระบบป้องกันการปลอมแปลง หรือท าลาย
ข้อมูลในการท าธุรกรรม  

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านความพึงพอใจส่งผลต่อการบอกต่อของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ ใน
ประเทศไทย สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจส่งผลต่อการบอกต่อ
ของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Meksuwan et al (2016) ที่ได้ศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ร้านค้า คุณค่าความสัมพันธ์ พฤติกรรมการ
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บริการ และการซื้อซ้ าที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในร้นค้าปลีกด้ังเดิม พบว่า ความพึงพอใจป็นการสร้างกระแสการ
บริโภค โดยที่ระดับความพึงพอใจจะถูกวัดจากการซื้อผลิตภัณฑ์ซ้ า ดังน้ันความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นเสมือน
ทัศนคติที่มีอยู่โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจ จะส่งผลให้ยอดจ าหน่ายสูงขึ้นและก าไรของ
กิจการเพิ่มมากขึ้นด้วย ความพึงพอใจของลูกค้าส่งผลให้เกิดความเป็นลูกค้าที่ดี ทั้งในด้านการบอกต่อ และตามมา
ด้วยความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์ซ้ า 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านความพึงพอใจส่งผลต่อการซื้อซ้ าของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ ใน
ประเทศไทย สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย แบบพหุคูณ 
(Muttiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจส่งผลต่อการซื้อซ้ า
ของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปี้ในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Kudhinok (2014) ที่ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความต้ังใจกลับมาใช้
บริการโรงแรม 5 ดาวซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการ
โรงแรม 5 ดาว ส่งผลต่อความต้ังใจกลับมาใช้บ ริการโรงแรม 5 ดาว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี เน่ืองจากนักท่องเที่ยวได้ศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการใช้โรงแรม 5 
ดาว จากแหล่งต่าง ๆ จนเกิดความพึงพอใจก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการโรงแรม 5 ดาว 
 

การน าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  

ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับลูกค้าด้านความไว้วางใจ เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความไว้เน้ือเชื่อใจ เน่ืองจากลูกค้ามีช่องทางในการเปรียบเทียบสินค้าหลากหลายช่องทาง หากผู้ประกอบการ
สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในช่องทางน้ัน ๆ ได้ จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
กลับมาใช้บริการซ้ า ตลอดจนมีการบอกต่อกับคนรอบข้าง เพื่อน ๆ และครอบครัว  

ปัจจัยด้านความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า ผู้ประกอบการควรออกแบบการใช้งานของแอปพลิเคชันหรือ
เว็บไซต์ให้มีความสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน เน่ืองจากปัจจุบันมีลูกค้าเลือกใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มมาก
ขึ้น เพราะสามารถสั่งได้สะดวก ทุกที่ทุกเวลา และมีการจัดส่งในเวลาที่รวดเร็ว ดังน้ันควรมีการออกแบบแอปพลิชัน
ให้เหมาะสมกับทุกช่วงอายุ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และส าหรับภาคธุรกิจ ความสะดวกถือเป็น
สิ่งส าคัญในการจัดการด้านธุรกิจ หากสามารถด าเนินการให้ ผู้บริโภคเกิดความสะดวกทั้งด้านเวลาและด้านการใช้
งาน จะท าให้ผู้บริโภครู้สึกสะดวกและเกิดความพึงพอใจ 

ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้ประกอบการควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้อง
ผู้ใช้บริการผ่านเว็บไชต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงระบบความปลอดภัยในการช าระเงินผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้าในการสั่งสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ และส าหรับภาคธุรกิจความมั่นคงปลอดภัยในการ
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ใช้บริการถือเป็นสิ่งส าคัญในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการจับจ่ายใช้สอย หากองค์กรมีการ
ออกแบบระบบความปลอดภัยเพื่อการใช้งานในการสั่งซื้อสินค้า และสามารถท าให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเว็บไซต์หรือ
แอปพลิเคชันน้ี มีระบบการช าระเงินที่ปลอดภัยก็จะสามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ 

ปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัว ผู้ประกอบการควรเก็บรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  เช่น ข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลการจ่ายช าระเงินของลูกค้า และป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลอื่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจใน
การสั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์ และส าหรับภาคธุรกิจ ปัจจุบันปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัวถือเป็นสิ่งส าคัญในการที่
ผู้บริโภคจะเข้ามาใช้บริการ เน่ืองจากต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในการช าระหรือจ่าย หากองค์กรได้มีการ
ป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลอื่นหรือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ก็จะสามารถสร้างความพึงพอใจในการใช้
บริการ 

 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

1. การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ ความไว้วางใจ ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า ความมั่นคง
ปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวส่งผลต่อความพึงพอใจ ดังน้ันคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เพื่อที่จะได้ทราบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2. ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค อันจะน ามาซึ่งผลการวิจัยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์
ทางด้านการตลาดต่อไป 

3. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การเข้าไป
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรงไม่สามารถท าได้ ผู้วิจัยจึงได้มีการเก็บข้อมูลผ่านทางช่องทางออนไลน์แทน  
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การปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินเพ่ือไปปฏิบัติงานในธุรกิจบริการมูลค่าสูง 
ภายใต้สถานการณ์โควิดสิบเก้า (COVID-19) 

The Adaptation of Cabin Crew to Perform in Premium Service Business 
under COVID-19 Circumstance 

 
พรรัตน์ พีรวงศ์สกุล1 

Pornrat Peerawongsakul1 

______________________________________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ  

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการปรับเปลี่ยนอาชีพของพนักงาน
ต้อนรับบนเคร่ืองบินสู่งานภาคบริการมูลค่าสูง, เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของพนักงานที่องค์กรธุรกิจภาคบริการ
มูลค่าสูงต้องการ และเพื่อเสนอแนะแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินหรือพนักงานที่มี
ลักษณะงานคล้ายกัน สามารถปรับเปลี่ยนไปปฏิบัติงานในธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วง
ภาวการณ์แพร่ระบาดโควิดสิบเก้า 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูลวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงเอกสารและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่าสิ่งที่พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินต้องปรับตัวเพื่อเปลี่ยนงานมากที่สุด คือ 1) รายรับที่
ลดลง 2) ตารางเวลาการท างาน 3) ทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานประจ าส านักงาน  ส่วนสิ่งพนักงานต้อนรับ
บนเคร่ืองบินได้เปรียบในการปรับเปลี่ยนอาชีพไปปฏิบัติงานในธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูง คือ เพราะด้วยรูปลักษณ์, 
ทักษะ, บุคลิกภาพ, ภาษาและคุณสมบัติต่าง ๆ ของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินก็เป็นลักษณะเดียวกับบุคลากรที่
ธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูงต้องการ  และสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือทักษะทางธุรกิจ , ความรู้ทางเทคโนโลยี และงาน
เอกสารเฉพาะทาง 
ค าส าคัญ พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน, การปรับตัว, การบริการมูลค่าสูง, โควิด-19 
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Abstract 
    This research is qualitative research. The purposes of this research were to study the problem 
of cabin crew career transition to high-value service sectors, to analyze employee characteristics 
required by premium service enterprises and to suggest ways to support cabin crew or similar jobs 
can be efficiently adapted to operate in the high-value service sector, during the COVID-19 
pandemic. 
     The tools used to collect this research data It consists of documented research and semi-
structured in-depth interviews. The results showed the things that cabin crew had to adjust to in 
order to change jobs the most were 1) lower income, 2) work schedule, and 3) new skills needed 
in office operations. The advantage of a cabin crew in a career transition to a premium service 
business is that the appearance, skills, personality, language and attributes of a cabin crew are 
the same as those of a businessperson. And what need to add is business skills, technological 
know-how and specific documents. 
Keywords: Cabin Crew, Adaptation, Premium Service, COVID-19 
 

บทน า 

โควิดสิบเก้า (COVID-19) คือ โรคติดเชื้อจากไวรัสชนิดหน่ึง ซึ่งพบการระบาดในช่วงปี 2019 ที่ เมืองอู่ฮ่ัน
ประเทศจีน โดยในตอนน้ันเราจะรู้จักกันโรคน้ีในชื่อว่าไวรัสอู่ฮ่ัน ก่อนที่ภายหลัง จะระบุเชื้อก่อโรคได้ว่าเป็นเชื้อใน
ตระกูลของโคโรน่าไวรัส แต่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  ดังน้ันทางด้านองค์กรอนามัยโลกจึงได้ต้ังชื่อ
โรคติดต่อชนิดน้ีใหมอ่ย่างเป็นทางการ โดยมีชื่อว่าโควิดสิบเก้า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทางชื่อเสียงกับพื้นที่เกิด
การระบาดของโรค  

จากน้ันการระบาดก็เริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ ซึ่งวิกฤติโควิดสิบเก้าเกิดการแพร่ระบาดไปใน
หลายประเทศ ยิ่งนานวันก็ยิ่งขยายการแพร่ระบาดออกไปในหลายทวีป แม้กระทั่งประเทศไทยน้ันเริ่มมีการระบาด
ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แต่ระบาดหนักที่สุด ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 จนต้องท าให้มีมาตรการล็อคดาวน์
จากรัฐบาล โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ที่ประกาศให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานเป็นการท างานที่บ้าน ท าให้ทุกคนรู้จักกับค าว่า
“เวิร์คฟอร์มโฮม”(Work From Home) และรวมถึงพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินต้องมีการปรับตัวและปรับ
รูปแบบในการให้บริการแก่ผู้โดยสารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า ซึ่งการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าน้ัน 
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ได้สร้างวิกฤตแก่สังคมโลกเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกในวงกว้าง ทั้งในภาคการบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม โดยหน่ึงในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือธุรกิจสายการบิน  

สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้ายังคงระบาดอย่างต่อเน่ือ ง จึงท าให้สายการบินใน
ประเทศไทยยังไม่สามารถกลับมาท าการบินได้ตามปกติ รวมไปถึงพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินต้องหยุดปฏิบัติงาน
มาอย่างต่อเน่ืองและยาวนานที่สุดต้ังแต่ที่เคยมีการหยุดท าการบินมา ท าให้พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินจ านวน
หน่ึงได้ตัดสินใจผันตัวไปปฏิบัติงานในภาคธุรกิจอื่นโดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูง (Premium Service) แทน 
เพราะโดยพื้นฐานแล้ว งานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินเป็นงานที่ ต้องใช้ทักษะการบริการขั้นสูง ต้องมี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างรวดเร็วในสถานที่และทรัพยากรที่จ ากัด มีรูปลักษณ์น่ามอง บุคลิกภาพ
ที่ดี และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 2 หรือ 3 ได้ จากคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน เมื่อถึงคราวที่
พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินต้องปรับเปลี่ยนไปปฏิบัติงานในธุรกิจภาคบริการอื่น จึงมีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของ
ภาคธุรกิจน้ัน ๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดี จากทักษะเดิมที่มีติดตัวด้วย  

ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวและปัจจัยที่สนับสนุนให้พนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบิน สามารถผันตัวไปปฏิบัติงานในธุรกิจภาคการบริการมูลค่าสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการ
ของภาคธุรกิจน้ัน ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ธุรกิจการบินซบเซาจากการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียนรู้ทางการศึกษาแก่ พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน บุคลากรในอาชีพที่เกี่ยวข้องทางการบิน 
กลุ่มบุคคลที่สนใจ หรืออาชีพอื่นที่ประสบปัญหาคล้ายกัน สามารถน าผลวิจัยมาปรับใช้กับตนเอง และน าความรู้
ความสามารถรวมทั้งประสบการณ์ จากการปฏิบัติหน้าที่ลักษณะเดียวกับพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน มาปรับเป็น
ทักษะ ความสามารถที่โดดเด่น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อศึกษาปัญหาในการปรับเปลี่ยนอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินสู่งานภาคบริการมูลค่าสูง 
ในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดโควิดสิบเก้า  

2) เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของพนักงานที่องค์กรธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูงต้องการ ในช่วงภาวการณ์แพร่
ระบาดโควิดสิบเก้า  

3) เพื่อเสนอแนะแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน สามารถปรับเปลี่ยนไป
ปฏิบัติงานในธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดโควิดสิบเก้า  
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ทบทวนวรรณกรรม 

หน่ึงฤทัย ขนานแข็ง (2562) กล่าวว่าการปรับตัว (Adaptation) เป็นความสามารถของมนุษย์ ที่จะ
จัดการกับปัญหาและความต้องการของสภาพแวดล้อม 

นิลญา อาภรณ์กุล และศิริลักษณ์ ศุภปิติพร (2561: 634) กล่าวว่าการปรับตัวหมายถึงการที่บุคคล
สามารถปรับพฤติกรรมให้เข้าสังคม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง หรือพยายามปรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เหมาะ
กับสภาพแวดล้อมที่ตนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ 

  ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์ (2561) ให้ความหมายของการปรับตัวว่า เป็นกระบวนการทางสังคมที่เกิด
ขึ้นกับผู้ย้ายถิ่น จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามในการจะเลือกปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหน่ึง เพื่อปรับความต้องการของตนเองให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวให้เข้ากับปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งความสามารถใน
การเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ และเรียนรู้ทักษะทางสังคมได้ เช่น ความสามารถในการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นทั้งกลุ่ม
เพื่อนและคนแปลกหน้า และจะช่วยพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อสังคม เช่น มีความคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่ง
โดยปกติแล้วการปรับตัวจะเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม มากกว่าจะเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  

Le (2016) ได้อธิบายความหมายของการปรับตัว คือกระบวนการหรือรูปแบบในการด าเนินการ เพื่อให้
บรรลุถึงความต้องการของสภาพแวดล้อมหรืออุปสรรค เป็นกระบวนการทางสังคมเพื่อการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหน่ึง  ซึ่ง
ทางเลือกปฏิบัติการปรับตัวประกอบไปด้วย 2 กระบวนการ คือ การดัดแปลง (Adaptation) และการปรับตัว
ในทางสังคม (Social Adjustment) 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความหมายของการปรับตัว หมายถึง กระบวนการของมนุษย์มีสิ่ง
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีก็ตาม มนุษย์จะท าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ความคิด ไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่จะได้ด ารงชีวิตอยู่ต่อไป 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้า (COVID-19) ที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก ไม่เพียงแต่
ท าให้พฤติกรรมและวิถีชีวิตประจ าวันของคนเปลี่ยนไป แต่ว่ายังท าให้รูปแบบการท างาน และการด าเนินธุรกิจต่าง 
ๆ เปลี่ยนไปจากเดิมจนเกิดเป็น New Normal หรือวิถีปกติใหม่ เมื่อประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้า
มาอ านวยความสะดวก จนสามารถจะทดแทนงานบางอย่างได้อย่างสมบูรณ์ ก็ยิ่งจะเป็นตัวเร่งให้ตลาดแรงงาน
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะทักษะการท างานเดิม ๆ ที่มีอยู่ อาจไม่เพียงพอส าหรับการท างานในโลกปัจจุบัน
อีกต่อไป และท าให้คนท างานยุคใหม่ต้องมีการเร่งปรับตัวพัฒนาทักษะ (Up Skill)  ทั้งการพัฒนาความรู้ในทักษะ
เดิม (Re-Skill)  เสริมทักษะความรู้ใหม่ ๆ (New Skill) เพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและรองรับงานหรือ
หน้าที่ใหม่ที่ต่างจากเดิมให้ได้ เพราะมิฉะน้ันอาจจะกลายเป็นคนตกยุคและตกงานในที่สุด และสาเหตุที่ ท าให้
คนท างานต้องเพิ่มทักษะการท างานมี 2 ปัจจัยดังน้ี 
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 1)  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ความต้องการแรงงานในภาคธุรกิจเปลี่ยนไป ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีถือเป็นส่วนหน่ึงในเมกะเทรนด์ ที่เข้ามาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของธุรกิจ  ให้เพิ่มขึ้นและ
พึ่งพาแรงงานลดลง อาทิเช่น AI (ปัญญาประดิษฐ์) Robot (หุ่นยนต์) ระบบ Automation (เคร่ืองจักรอัตโนมัติ) 
และ Big Data (ข้อมูลจ านวนมาก) ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อสินค้าและบริการในระดับที่สูงขึ้น จึงท า
ให้ภาคธุรกิจจ าเป็นต้องมีการน าเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน การที่เทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกพัฒนาจนมีต้นทุนต่ าลง  ท าให้
ผู้ประกอบการ SME บางส่วนก็เร่ิมหันมาปรับใช้มากขึ้นเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ธุรกิจมีความต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญรองรับเทคโนโลยี ที่จะน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า (COVID-19) ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ  มีมาตรการ Lockdown และ
มาตรการ Social Distancing ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย ท างานจากที่บ้าน งดการเดินทางออกจากบ้าน
โดยไม่จ าเป็น หรือปิดธุรกิจบางประเภท ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว  หยุดลง หรือปรับรูปแบบธุรกิจ
ใหม่ และคาดว่าในภายหลังการระบาดยุติลง การด าเนินงานธุรกิจต่าง ๆ  อาจจะไม่กลับมาเป็นรูปแบบเดิม จาก
พฤติกรรมประชาชนที่เร่ิมคุ้นชินกับเทคโนโลยี เช่น การจับจ่ายสินค้าบนโลกออนไลน์ การประชุมผ่านวิดีโอคอล 
รวมถึงภาคธุรกิจที่จะปรับรูปแบบน าเทคโนโลยีมาใช้ (สมนึก สกุลหงส์โสภณ, 2556) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2558: 140) กล่าวว่า บริการมีลักษณะที่แตกต่างจากสินค้า คือ ไม่สามารถจับต้องได้ 

ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ มาตรฐานการบริการไม่แน่นอน ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ และไม่สามารถเป็น
เจ้าของบริการน้ันได้ รวมถึงการบริการวัดคุณภาพได้ยาก 

เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการมากขึ้น จึงขอกล่าวถึงลักษณะทางกายภาพของงานบริการ (Service 
Evidence) อันเป็นองค์ประกอบที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อบริการ และเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรบริการในสายตา
ของลูกค้า ซึ่งลักษณะทางกายภาพของงานบริการ มีด้วยกัน 2 ลักษณะ ได้แก่  

- ลักษณะภายนอก (Peripheral Evidence) อันเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้เมื่อซื้อบริการแต่
ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการในการซื้อบริการต้ังแต่แรก เป็นเพียงส่วนประกอบที่เพิ่มมูลค่าการบริการและ
ความพึงพอใจของลูกค้า ท าให้การบริการแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น การบริการ  ครีมอาบน้ า แชมพู หมวกอาบน้ าของ
โรงแรม อันเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้ค านึงถึงในการตัดสินใจเลือกโรงแรม แต่เมื่อเข้าใช้บริการโรงแรมแล้วสามารถสร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่งได้ รวมถึงการเพิ่มบริการอินเทอร์เน็ต การเตรียมเคร่ืองด่ืมและอาหารต้อนรับในห้องพัก 
ท าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจเกินความคาดหวังและความต้องการขั้นต้นที่ก าหนดไว้ หรือในงานธุรกิจบริการ
โรงพยาบาล ได้แก่ การตกแต่งความสวยงามของสถานที่ร้านค้าและสิ่งอ านวยความสะดวก 
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- ลักษณะที่จ าเป็น (Essential Evidence) เป็นลักษณะที่แตกต่างจากลักษณะภายนอก โดยลูกค้าไม่
สามารถเป็นเจ้าของได้ แต่มีความส าคัญและอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้า เช่น ชื่อเสียง รูปแบบ 
ห้องพัก ความสวยงาม ความเชื่อถือและตราสัญลักษณ์ของโรงแรมที่จะเข้าใช้บริการ ประสบการณ์ในการใช้บริการ
หรือในธุรกิจโรงพยาบาล ได้แก่ ชื่อเสียง ความช านาญในการรักษาอุปกรณ์การรักษา  

จากลักษณะทางกายภาพของงานบริการข้างต้นเป็นองค์ประกอบของการด าเนินธุรกิจซึ่งธุรกิจใด ๆ 
สามารถน างานบริการมาประกอบการด าเนินธุรกิจในการขายสินค้าอันเป็นกลยุทธ์  ทางการตลาดหรือในกลุ่มที่
ประกอบธุรกิจด้านการบริการเป็นหลัก เรียกว่า ธุรกิจบริการ อันเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังเพื่อประกอบกิจกรรม
ทางการค้า และแสวงหาก าไรโดยวิธีการขายบริการให้แก่ลูกค้าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึง
พอใจ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล คลินิกทันตกรรม ร้านนวดแผนไทย ร้านท าผม เป็นต้น 

ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจบริการน้ันจึงประกอบด้วยผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ซึ่งมีการ
ตกลงในด้านราคา รูปแบบ ระยะเวลา และวิธีการช าระค่าบริการ ทั้งน้ีผู้ให้บริการจะเน้นคุณภาพของงานบริการ
มากกว่าปริมาณของงาน เน่ืองด้วยต้องมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะราย เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่องานบริการ
มากที่สุด ดังน้ันงานบริการที่ดีจึงขึ้นอยู่กับตัวบุคคล  ผู้ให้บริการที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะธุรกิจ
บริการ ดังน้ันคุณภาพงานบริการเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ธุรกิจบริการประสบผลส าเร็จ 
 ทฤษฎีและแนวคิดของงานบริการท่ีเป็นเลิศส าหรับธุรกิจบริการมูลค่าสูง (Premium Service) 

พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล (2561) ให้ความเห็นว่าในงานบริการลูกค้าที่หลาย ๆ  ธุรกิจก าลังด าเนินการอยู่
น้ัน มักจะมีค าถามของผู้ประกอบการหรือผู้จัดการว่าท าอย่างไรถึงจะท าให้องค์กรมีบริการที่ดีเลิศ เป็นบริการมูลค่า
สูง มีลูกค้าประจ าที่กลับมาใช้บริการซ้ า มีลูกค้าชม บอกปากต่อปากว่าให้มาที่เรา ลูกค้ามาแล้วรู้สึกประทับใจจนท า
ให้เกิดแบรนด์ในบริการ อันจะส่งผลต่อแบรนด์ขององค์กร แน่นอนว่าทุก ๆ องค์กรต้องการให้เกิดภาพน้ีขึ้น วิธีการ
สร้างน้ันมิใช่สร้างได้เพียงไม่กี่เดือน แต่มันต้องสร้างกันหลายปี จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร วิธีการสร้างระบบ
บริการที่เป็นเลิศน้ัน หลายองค์กรก็มีวิธีที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร
น้ัน แต่เกือบทั้งหมดองค์กรธุรกิจบริการมูลค่าสูง (Premium Service) น้ัน มักจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือให้
ความส าคัญเรื่องต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี (Kotler, 1944: 476-477) 

1.เน้นแนวคิดด้านกลยุทธ์ (Strategic Concept) 
2.สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่เน้นความเป็นเลิศในการให้บริการ 
3.ควรก าหนดมาตรฐานคุณภาพของการบริการไว้ในระดับสูง แต่มีความเป็นไปได้ 
4.มีระบบการปฏิบัติงานในการให้บริการ และวัดความพึงพอใจของลูกค้า 
5.มีระบบการแก้ไขปัญหาให้เป็นที่พอใจของลูกค้า 
6.มีการตลาดภายใน (Interval Marketing) ที่ด ี

http://www.impressionconsult.com/web/index.php/expert/95-pisit.html
http://www.impressionconsult.com/web/index.php/consulting/service-culture.html
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วิธีด าเนินการวิจัย (ประชากร เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ข้ันตอนการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล) 

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภทหลักดังน้ี 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-

depth Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) 
คือผู้ที่ เคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินที่ผันตัวไปปฏิบัติงานในธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูง และ
ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการมูลค่าสูง (Premium Service) ในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า 
(COVID-19)  
             2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย
การศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการต ารา ตลอดจนผลงานวิจัยประเภทต่าง ๆ  รวมทั้ง ข้อมูลจากการ
ค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ฐานข้อมูลในเว็บไซต์ฐานข้อมูลของบริษัทหรือองค์กรที่ท าธุรกิจให้บริการมูลค่าสูง 
(Premium Service), ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวในการท างาน และฐานข้อมูลเกี่ยวกับ คุณภาพการบริการ, 
แนวคิดการให้บริการมูลค่าสูง (Premium Service) และแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ 
          ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informant) พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ที่ผันตัวไป
ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการมูลค่าสูง และผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการมูลค่าสูง( Premium Service) ภายใต้
สถานการณ์โควิดสิบเก้า (COVID-19)  

 การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เพราะผู้วิจัยทราบกลุ่มที่แน่ชัดในการเก็บ
ข้อมูล (Known Group) คือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) คือพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินในชั้นที่ 1 (First 
Class) ที่มีอายุงานต้ังแต่ 10-15 ปี ที่ได้ลาออกจากสายการบินไปในช่วงภาวการณ์โควิดสิบเก้า โดยเปลี่ยนไป
ปฏิบัติในองค์กรธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูง โดยเลือกจากบุคคลที่เปิดเผยอาชีพปัจจุบันในสื่อสาธารณะจ านวน 19 
คน สามารถติดต่อได้ 13 คน และสมัครใจที่จะให้ข้อมูลจ านวน 8 คน  

     ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการมูลค่าสูง(Premium Service) ที่ในองค์กรมีนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินใน
ชั้นที่ 1(First Class) ที่มีอายุงานต้ังแต่ 10-15 ปีย้ายมาท างานในองค์กรน้ันๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยติดต่อขอ
สัมภาษณ์ทั้งหมด 7 คน และสมัครใจที่จะให้ข้อมูลจ านวน 4 คน โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ออนไลน์ทั้งหมด    

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูลในการท าวิจัยคร้ังน้ี ใช้เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ในคร้ังน้ีประกอบด้วย  

1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล
แนวทางหน่ึงโดยการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการต ารา ตลอดจนผลงานวิจัยประเภท ต่าง ๆ รวมทั้ง 
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ข้อมูลจากการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อน ามาใช้ใน
กระบวนการสร้างพื้นฐานขององค์ความรู้อย่างบูรณาการในทางวิชาการโดยเบื้องต้นก่อน อันเป็นแนวทางประการ
ส าคัญในการน าไปสู่การสร้างเคร่ืองมือที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการเก็บ รวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป  

2.การวิจัยขั้นส ารวจ/การวิจัยเชิงบุกเบิก (Exploratory Research) คือประเภทของการวิจัยที่ปัญหายัง
ไม่ได้รับการนิยามหรือบ่งชี้โดยชัดเจนมาก่อน  เป็นการวิจัยที่ต้องการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น การทบทวน
วรรณกรรม และเข้าสู่ปัญหาที่ลึกขึ้นโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาข้อเท็จจริงต่าง  ๆ  เกี่ยวกับเร่ืองน้ันเท่าน้ัน 
ไม่ได้เกิดจากความคิดผู้วิจัยเอง ไม่มีการต้ังสมมติฐาน และไม่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะตัวแปร
ที่แตกต่างกัน ด้วยลักษณะการวิจัยพื้นฐานแบบน้ีเองที่ได้ผลการวิจัยออกมาบ่อยคร้ังว่า ปัญหาที่นึกคาดไว้หรือ
ที่ตั้งเป็นสมมุติฐานไว้ว่าไม่มีอยู่จริง 

3.แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
       ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ระบุตัวตนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) คือ พนักงาน
ต้อนรับบนเคร่ืองบินที่ผันตัวไปปฏิบัติงานในธุรกิจบริการมูลค่าสูง และผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการมูลค่าสูง 
ภายใต้สถานการณ์โควิดสิบเก้า  

ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน เพื่อไปปฏิบัติงานในธุรกิจ
บริการมูลค่าสูง ภายใต้สถานการณ์โควิดสิบเก้า  ตามทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวในการท างาน และทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับการบริการและแนวคิดการให้บริการมูลค่าสูง และผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการมูลค่าสูงภายใต้
สถานการณ์โควิดสิบเก้า  

   ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีการปรับตัวจากการปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบินเพื่อไปปฏิบัติงานในธุรกิจบริการมูลค่าสูงอื่น ภายใต้สถานการณ์โควิดสิบเก้า ในเรื่องใดมากที่สุด  

 

ผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญจากเอกสาร หนังสือ บทความ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  และ
การใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) จากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินเพื่อไปปฏิบัติงานในธุรกิจ
บริการมูลค่าสูง ภายใต้สถานการณ์โควิดสิบเก้า” และความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการมูลค่าสูงตามทรรศนะขององค์กร สามารถสรุปได้ดังน้ี  

- สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินภายใต้สถานการณ์โควิดสิบเก้ามีการหยุดชะงัก ท าให้ความต้องการ
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จ้างงานพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินลดลงเป็นอย่างมาก  จึงเกิดการปรับเปลี่ยนงานของพนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบินไปสู่ธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูง แม้ว่ารายได้จะลดลงจากเดิม แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีและใช้คุณสมบัติ-
ทักษะการท างานใกล้เคียงกับงานเดิม  หรืองานบริการมูลค่าสูงบางงานก็มีค่าตอบแทนที่สูงมากกว่าอาชีพพนักงาน
ต้อนรับบนเคร่ืองบินด้วย 

- แม้ว่าเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย จะได้รับผลกระทบรุนแรงจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า 
แต่ธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูงในปัจจุบันยังสามารถด าเนินไปได้อยู่ เน่ืองจากกลุ่มลู กค้าเป้าหมายหลักของธุรกิจฯ 
ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก และยังมีการใช้จ่ายหรือใช้บริการในมูลค่าที่สูงมากอยู่ รวมถึงการปรับตัวของธุรกิจฯ
ในช่วงล็อคดาวน์ เช่น การให้บริการ Delivery หรือ Chef Table ของห้องอาหารชั้นน าในโรงแรม การจัดบริการ
แบบส่วนตัว (Private Service) ที่บ้านหรือสถานที่ของลูกค้า เป็นต้น 

- พนักงานและผู้ประกอบธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูง เห็นพ้องตรงกันว่าหลังภาวการณ์แพร่ระบาดโควิดสิบ
เก้า (Post Covid-19) การปฏิบัติงานจะใกล้เคียงเดิมแต่เพิ่มในส่วนมาตรการด้านสุขอนามัยมากขึ้น และลักษณ
นิสัยของทั้งผู้ให้และรับบริการที่เคยชินกับการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จะมีลูกค้ามาใช้
บริการในธุรกิจฯมากขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

- การพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรในธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูงที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญปฏิบัติงาน  ณ 
ปัจจุบัน และจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ สรุปได้ว่า อาชีพสายงานบริการส่วนมากฐานเงินเดือนจะ
ไม่สูง แต่จะมีส่วนของ Service Charge, Commission, Tip และรายรับอื่น ๆ เข้ามารวมด้วย โดยรวมจึงเหมาะสม  
ซึ่งวิธีคิดค่าตอบแทนลักษณะน้ี ก็มีความคล้ายกับการคิดค่าตอบแทนของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินเช่นกัน คือ 
มีฐานเงินเดือน (Base Salary) ระดับปานกลาง แต่จะมีส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง (Per Diem), ค่าเสี่ยงภัยในการ
ปฏิบัติงานบนเคร่ืองบินเพิ่มเข้ามา ท าให้รายรับรวมต่อเดือนเพิ่มสูงขึ้น 

- ผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน มีข้อได้เปรียบในการปรับเปลี่ยนอาชีพไปปฏิบัติงานใน
ธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูง เพราะด้วยรูปลักษณ์, ทักษะ, บุคลิกภาพ, ภาษาและคุณสมบัติต่าง ๆ ของพนักงาน
ต้อนรับบนเคร่ืองบิน ก็เป็นลักษณะเดียวกับบุคลากรที่ธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูงต้องการ  อาจจะมีการเพิ่มทักษะ
เฉพาะบางอย่างให้ตรงกับสายงานโดยตรง โดยเฉพาะ Future Skill ทั้งน้ี ตัวองค์กรเองก็ได้คนที่มีคุณสมบัติพร้อม 
และยังสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับธุรกิจด้วย 

- สิ่งที่พึงพอใจมากที่สุด ในการปรับเปลี่ยนอาชีพจากพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ไปเป็นพนักงานที่องค์กร
ธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูง คือ อายุงานที่ยืนยาว มั่นคงกว่า และมีเวลาให้กับครอบครัวมากกว่า ความเสี่ยงต่อภัย
คุกคาม (Thread) ต่างๆ เช่น โรคระบาดมาเป็น Circle Life, ภัยธรรมชาติ, ปัญหาความอ่อนไหวทางการเมือง-
เศรษฐกิจก็น้อยกว่า รวมถึงไม่ต้องเสี่ยงภัยจากการท างานบนเคร่ืองบิน 

- สิ่งที่พึงพอใจน้อยที่สุด ในการปรับเปลี่ยนอาชีพจากพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ไปเป็นพนักงานที่องค์กร
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ธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูง คือ เวลาและเงื่อนไขในการท างานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการท างานนอกตาราง
แบบกะทันหันเสมอแม้จะมีตารางงานล่วงหน้าแล้วก็ตาม แต่พนักงานที่องค์กรธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูงก็ต้อง
พร้อมปรับเปลี่ยนตามนายจ้างก าหนด ต้อง Standby พร้อมรับสถานการณ์ และลูกค้ามีความต้องการพิเศษที่คาด
ไม่ถึง ซึ่งพนักงานหรือองค์กรฯต้องมี Connection เพื่อตอบสนองให้ได้ ทั้งในเรื่องของวัตถุ เวลา หรือสถานที่ เป็น
ต้น 

- สิ่งที่พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินต้องปรับตัวมากที่สุด คือรายรับที่ลดลงมากในขณะที่รายจ่ายยังใกล้เคียง
เดิม ท าให้ต้องปรับรูปแบบวิถีชีวิตตามปัจจัยที่เปลี่ยนไป รองลงมาคือการปรับตัวเร่ืองตารางเวลาการท างานจาก
เดิมตารางบินที่ไม่มีวัน-เวลาท างานที่ตายตัว เป็นลักษณะการเข้าออกตามเวลาท าการที่มีก าหนดแน่นอน และต้อง
ฝึกทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานประจ าส านักงาน ที่เมื่อยังปฏิบัติหน้าพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินอาจจะ
ไม่ได้ใช้บ่อยนัก เช่น การศึกษาเทคโนโลยี, นวัตกรรม, ธุรกิจต่างๆ, ข่าวสารรอบโลก, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, 
งานเอกสารเฉพาะทาง เป็นต้น 

     จากการสัมภาษณ์โดยประมวลจากค าตอบทั้งหมดที่ผู้ให้ข้อมูลตอบกลับมา พบว่าสิ่งที่ “ผู้ปรับเปลี่ยนงาน” 
มองว่าตนมีคุณสมบัติมากกว่าที่องค์กรต้องการ (Overqualified) คือ ศักยภาพสูงกว่าต าแหน่งงาน โดยมีความรู้, 
ประสบการณ์แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี เข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นเสมือนนักจิตวิทยาไปในตัว ท าให้ลูกค้า
ไว้วางใจมาก และสิ่งที่ผู้ปรับเปลี่ยนงานมองว่าตนมีคุณสมบัติน้อยกว่าที่องค์กรต้องการ (Underqualified) คือ 
งานเอกสารต่าง ๆ หรือโปรแกรมพื้นฐานเช่น word, excel, power point  
     จากการสัมภาษณ์โดยประมวลจากค าตอบทั้งหมดที่ผู้ให้ข้อมูลตอบกลับมา พบว่าสิ่งที่ “องค์กร” มองว่าผู้
ปรับเปลี่ยนงานมีคุณสมบัติมากกว่าที่องค์กรต้องการ (Overqualified) คือ รูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพ ที่อาจจะ
มีมากเกินไปจนลูกค้าไม่สะดวกใจที่จะให้ท างาน , Certificated ต่าง ๆ ส าหรับการปฏิบัติงานบนเคร่ืองบิน ไม่ได้
น ามาใช้กับองค์การธุรกิจบริการมูลค่าสูง  และสิ่งที่องค์กรมองว่าผู้ปรับเปลี่ยนงานมีคุณสมบัติน้อยกว่าที่องค์กร
ต้องการ (Underqualified) คือ ทักษะทางธุรกิจสมัยใหม่, ทักษะการเจรจาธุรกิจ และทักษะการจัดการ 
     ปัญหาส่วนใหญ่ของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินที่อยากเปลี่ยนสายงานมาท าในส่วนของ Premium Service 
คือทักษะเรื่อง Documentation, ขาดทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ , งานพื้นฐานของส านักงาน หรือ
การตอบสนองความต้องการที่เป็น Extraordinary ต่าง ๆ  แต่ปัญหาเหล่าน้ี ถ้ามี Ability to Learn ก็สามารถ
พัฒนาปรับปรุงทักษะ (Re-Up-New Skill) ที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างได้ 
หรืองานบางอย่างที่ไม่ใช่งานเฉพาะหรือต้องใช้ประสบการณ์ระดับสูง เช่น งานเอกสาร การใช้โปรแกรมส านักงาน 
ก็สามารถมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความถนัดในด้านน้ัน ๆ ท าได้ 
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อภิปรายผลและสรุป 

- สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินภายใต้สถานการณ์โควิดสิบเก้ามีการหยุดชะงัก ท าให้ความ
ต้องการจ้างงานพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินลดลงเป็นอย่างมาก จึงเกิดการปรับเปลี่ยนงานของงานพนักงาน
ต้อนรับบนเคร่ืองบินไปสู่ธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูง แม้ว่ารายได้จะลดลงจากเดิมแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ดี และใช้
ทักษะการท างานบริการ ซึ่งใกล้เคียงกับงานเดิม 

- ธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูง ณ ปัจจุบัน ได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากภาวการณ์ COVID-19 เน่ืองจาก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของธุรกิจฯ ไม่ได้รับผลกระทบมากนักและยังมีการใช้จ่ายหรือใช้บริการในมูลค่าที่สูงมาก
อยู่   รวมถึงการปรับตัวของธุรกิจฯในช่วงล็อคดาวน์จากการเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น การให้บริการ Delivery 
หรือ Chef Table ของห้องอาหารชั้นน าในโรงแรม การจัดบริการแบบส่วนตัว (Private Service) ที่บ้านหรือ
สถานที่ของลูกค้า เป็นต้น และยังมีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวได้เร็วหลังจากภาวการณ์การระบาดของโควิดสิบเก้า
คลี่คลาย ชาวต่างชาติซึ่งเป็นหน่ึงในลูกค้าหลักของธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูงสามารถเข้าออกประเทศไทยได้
ตามปกติ 

- ทั้งด้านผู้ประกอบการ (นายจ้าง) และบุคลาการ (ลูกจ้าง) มีความเห็นตรงกันถึงความส า คัญของ
พนักงานภาคบริการในองค์กรธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูงว่ามีความส าคัญมาก เพราะเป็นผู้พบปะใกล้ชิดกับ
ผู้รับบริการมากที่สุด ชื่อเสียงขององค์กรภาคบริการจะดีหรือไม่ ล้วนมาจากความพึงพอใจที่มีต่อพนักงานผู้
ให้บริการเป็นส่วนใหญ่ และเป็นหน่ึงในปัจจัยส าคัญว่าจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จหรือไม่ด้วย  

- พนักงานและผู้ประกอบธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูง เห็นพ้องตรงกันว่าหลังภาวการณ์แพร่ระบาดโควิด
สิบเก้า (Post Covid-19) การปฏิบัติงานจะใกล้เคียงเดิมแต่เพิ่มในส่วนมาตรการด้านสุขอนามัยมากขึ้น และลักษณ
นิสัยของทั้งผู้ให้และรับบริการ ที่ เคยชินกับการรักษาระยะห่างทางสังคม ( Social Distancing) แม้จะคลาย
กฎระเบียบ-ข้อบังคับแล้ว แต่ยังต้องมีการท าความสัมผัสในจุดสัมผัสมากกว่าแต่ก่อน, เพิ่มจุดบริการให้แอลกอฮอล์, 
ผู้ให้บริการสวมอุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลา เช่น หน้ากากอนามัยหรือถุงมือ และจะมีลูกค้ามาใช้บริการในธุรกิจฯ
มากขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

- การพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรในธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูงที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ปฏิบัติงาน ณ 
ปัจจุบัน และจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ สรุปได้ว่า อาชีพสายงานบริการส่วนมากฐานเงินเดือนจะ
ไม่สูง แต่จะมีส่วนของ Service Charge, Commission, Tip และรายรับอื่น ๆ เข้ามารวมด้วย โดยรวมจึงเหมาะสม  
ซึ่งวิธีคิดค่าตอบแทนลักษณะน้ี ก็มีความคล้ายกับการคิดค่าตอบแทนของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินเช่นกัน คือ 
มีฐานเงินเดือน (Base Salary) ระดับปานกลาง แต่จะมีส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง (Per Diem), ค่าเสี่ยงภัยในการ
ปฏิบัติงานบนเคร่ืองบินเพิ่มเข้ามา ท าให้รายรับรวมต่อเดือนเพิ่มสูงขึ้น 

- ผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน มีผลดีต่อการปรับเปลี่ยนอาชีพไปปฏิบัติงานในธุรกิจ
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ภาคบริการมูลค่าสูง เพราะด้วยรูปลักษณ์ ทักษะ ภาษาและคุณสมบัติต่าง ๆ ของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ก็
เป็นลักษณะเดียวกับบุคลากรที่ธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูงต้องการ อาจจะมีการเพิ่มทักษะเฉพาะบางอย่างให้ตรงกับ
สายงานโดยตรง ทั้งน้ีตัวองค์กรเองก็ได้คนที่มีคุณสมบัติพร้อม และยังสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับธุรกิจ
ด้วย 

- สิ่งที่พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินต้องปรับตัวมากที่สุด คือรายรับที่ลดลงในขณะที่รายจ่ายยังใกล้เคียง
เดิม ท าให้ต้องปรับรูปแบบวิถีชีวิตตามปัจจัยที่เปลี่ยนไป รองลงมาคือการปรับตัวเรื่องตารางเวลาการท างานจาก
เดิมตารางบินที่ไม่มีวัน-เวลาท างานที่ตายตัว เป็นลักษณะการเข้าออกตามเวลาท าการที่มีก าหนดแน่นอน และต้อง
ฝึกทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานประจ าส านักงาน ที่เมื่อยังปฏิบัติหน้าพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินอาจจะ
ไม่ได้ใช้บ่อยนัก เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  งานเอกสารเฉพาะทาง เป็นต้น และลูกค้าของธุรกิจบริการ
มูลค่าสูงมักมีความต้องการพิเศษที่คาดไม่ถึงเสมอ ซึ่งพนักงานหรือองค์กรฯ ต้องมี Connection เพื่อตอบสนองให้
ได้ ทั้งในเรื่องของวัตถุ เวลา หรือสถานที่ เป็นต้น 

และข้อน่าสังเกต ที่พบจากการสัมภาษณ์โดยประมวลจากค าตอบทั้งหมดที่ผู้ให้ข้อมูลตอบกลับมา พบว่า
องค์กรภาคบริการมูลค่าสูงเกือบทุกแห่ง มีความต้องการที่จะรับพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินที่ ต้องการ
ปรับเปลี่ยนงานมาสู่องค์กรของตน โดยมองว่าพนักงานเหล่าน้ันฯ มีคุณสมบัติพร้อมที่จะใช้งานในธุรกิจของตนอยู่
แล้ว อาจมีเพิ่มเติมบางทักษะเล็กน้อย แต่ก็มีเงื่อนไขอยู่บ้าง เช่น ค่าตอบแทนที่ยังมองไม่ตรงกัน หรือรายละเอียด
ข้อตกลงในการท างาน 

    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของผู้รับเปลี่ยนงานที่ยังอายุไม่เกิน 40 ปี เกือบทั้งหมดให้ความเห็นว่าถ้ามี
โอกาส ก็อยากกลับไปท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินอีกคร้ัง เน่ืองจากค่าตอบแทนที่สูง, ลักษณะ
การท างานที่คุ้นเคยมานาน รวมถึงทักษะที่ช านาญอยู่แล้ว ประเด็นน้ี จึงเป็นส่วนที่ผู้ว่าจ้างควรพิจารณาหาก
ต้องการรับผู้ปรับเปลี่ยนงานที่เคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ว่าอาจจะอยู่กับองค์กรไม่นานหากธุรกิจการ
บินฟื้นตัว หรือข้อตกลงต่างๆไม่เป็นที่พึงใจนัก  

 

การน าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  

1. พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินที่ต้องการผันตัวไปปฏิบัติงานในธุรกิจบริการมูลค่าสูง รวมถึงอาชีพอื่นที่มี
ลักษณะคุณสมบัติคล้ายกัน สามารถทราบแนวคิดของนายจ้างหรือองค์กรที่ตนต้องการเข้าไปร่วมงานด้วย ว่ามี
วิธีการคัดเลือกบุคลากรอย่างไร เพื่อที่ตนจะได้เตรียมความพร้อมให้เหมาะสมที่สุดก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก 

2. พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินที่ต้องการผันตัวไปปฏิบัติงานในธุรกิจบริการมูลค่าสูง รวมถึงอาชีพอื่นที่มี
ลักษณะคุณสมบัติคล้ายกัน ได้ทราบล่วงหน้าจากผู้มีประสบการณ์ว่าตนเองจ าเป็นต้องมีการปรับตัวด้านใดและ
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อย่างไรบ้าง ท าให้สามารถปรับทัศนคติ, ปรับตัวได้ล่วงหน้า ส่งผลดีต่อการสมัครคัดเลือก และการปฏิบัติงานเมื่อ
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและระบบวิธีการท างาน 

3. ธุรกิจภาคบริการมูลค่าสูง มีโอกาสที่จะได้บุคลาการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์กรของตนด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เน่ืองจากในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าน้ี มีพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินที่
สนใจอยากจะปรับเปลี่ยนงานเป็นจ านวนมาก โดยการศึกษาข้อมูลและค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการต ารา 
ตลอดจนผลงานวิจัยจากการอ้างอิงแหล่งต่างๆ และการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการภาคบริการมูลค่าสูง
ในวิจัยน้ี ท าให้ทราบถึงความต้องการทั้งฝั่งผู้ต้องการท างาน (Demand) และฝั่งผู้ต้องการจ้างงาน (Supply) น ามา
สู่การจับคู่ (Matching) ได้อย่างเหมาะสมลงตัว ตามเงื่อนไขที่ทั้ง 2 ฝั่งเห็นพ้องตรงกันและต่างพึงพอใจ 
 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเก็บข้อมูลวิจัย บางท่านไม่สะดวกจะเปิดเผยข้อมูลหรือเงื่อนไขการท างาน ท าให้
ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถเก็บได้สมบูรณ์ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า ท าให้เก็บข้อมูลได้
ยากล าบาก เช่น ต้องสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทางโทรศัพท์หรือออนไลน์เท่าน้ัน, สถานประกอบการหลายแห่งไม่
สะดวกที่จะให้เข้าไปเก็บข้อมูลวิจัย เป็นต้น 
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ความท้าทายของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทย 
Challenges in Smart Airport of Thailand 

 
รุ่งทิวา สุดา1 

Rungtiwa Suda1 
______________________________________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ  

 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความท้าทายของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉรยิะใน
ประเทศไทย และ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส าเร็จของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทย ผลการศึกษา 
พบว่า ท่าอากาศยานเป็นสิ่งสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการท่าอากาศยานให้สอดรับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เป ลี่ยนไปหลังการ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่จะน าไปสู่การสร้างรายได้ทั้งรายได้ที่ เกี่ยวข้องกับการบิน และรายได้ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการบินให้เข้าสู่ประเทศต่อไป จึงจ าเป็นต้องพบเจอกับความท้าทายที่มีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งใน
บทความน้ีได้วิเคราะห์ในด้านความคล่องตัวของท่าอากาศยานอัจฉริยะ การขนส่งของท่าอากาศยาน โครงสร้าง
พื้นฐานของท่าอากาศยานอัจฉริยะ การบริการของท่าอากาศยานอัจฉริยะ อุปกรณ์ของท่าอากาศยานอัจฉริยะ และ
ระบบเครือข่ายของท่าอากาศยานอัจฉริยะ พร้อมทั้งปัจจัยความส าเร็จของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะใน
ประเทศไทย ได้แก่ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยรูปแบบดิจิทัล ความรับผิดชอบต่อสังคม การศึกษาและ
การฝึกอบรมให้กับบุคลากร ต้นทุนการบินท่าอากาศยานอัจฉริยะและผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของท่าอากาศยานอัจฉริยะ เพื่อให้ท่าอากาศยานในประเทศไทยสู่การเป็นท่าอากาศยานอัจฉริ ยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: ความท้ายทาย, ท่าอากาศยานอัจฉริยะ  
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Abstract 
 The purpose of this article is 1) to study challenges in smart airport of Thailand and 2) to 
analyze the success factors of smart airport in Thailand. According to the result of the articles, 
the airports are reflection of the country’s potential by using modern technology and innovations 
to enhance the airport’s service capabilities in response to changing consumer behavior after the 
Coronavirus pandemic. That reason the revenue generation of airports have both aeronautical 
and non-aeronautical to enter the country. Therefore, airport need to face challenge with 
increased intensity as follows the smart airport mobility, Smart airport logistics, Smart airport 
infrastructure, Smart airport services, Smart airport equipment and Smart airport grids. By this 
article has analyzed the success factors of smart airport in Thailand including the promoting 
organizational culture by means of digitalization, The societal responsibility, The human resource 
education and training, The airport digitization costs and benefits and the stakeholders of smart 
airport to be efficient smart airports in Thailand. 
Keywords: Challenges, Smart Airport 
 

บทน า  

 ท่าอากาศยานนับได้ว่าเป็นช่องทางการคมนาคมและการขนส่งที่ส าคัญที่ให้คุณประโยชน์นานัปการกับ
ประเทศไทยมาช้านาน จึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งในเชิงจ านวน
ผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ (Domestic) และระหว่างประเทศ (International) ดัง
ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1: ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศรายวันประจ าเดือน 
เมษายน 2565 

ที่มา: Department of Airports (2022) 
 จากภาพที่ 1 พบว่า ผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศและผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศของท่า
อากาศยานที่อยู่ภายใต้การดูแลการรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ประเทศไทยมี
ท่าอากาศยานป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกช่องทางหน่ึง ซึ่งทุกประเทศพยายามพัฒนาท่า
อากาศยานของตนให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการจ านวนที่มากขึ้น อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอย่างราบร่ืน
ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริการของท่าอากาศยาน เพื่อสร้างรายได้ทั้งรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการบิน 
(Aeronautical) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน (Non-Aeronautical) ให้เข้าสู่ประเทศต่อไป แต่การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 หรือ โควิด-19 (Covid-19) ท าให้ท่าอากาศยานทั่วโลกต้องเผชิญกับการหยุดชะงักของ
ธุรกิจการบินและความเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และก่อให้เกิดการปรับตัวของท่าอากาศยานด้วยการ
พัฒนาท่าอากาศยานของตนให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลกต่อไป โดยท่าอากาศยานชางงี ประเทศ
สิงคโปร์ ได้มีโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 5 (Terminal 5) โดยพิจารณาถึงโครงสร้างอาคารและ
การออกแบบที่รองรับการเดินทางในรูปแบบใหม่ของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติ งานให้เต็มศักยภาพของการบริการ 
(Changi Airport Group, 2021) รวมทั้งท่าอากาศยานในประเทศไทยที่มีท่าอากาศยานครอบคลุมพื้นที่ในประเทศ
ไทยที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยท่าอากาศยานไทยมีการวางแผนเพิ่มศักยภาพการ
รองรับและกระจายปริมาณจราจรทางอากาศในพื้นที่ภูมิภาคอาเซียน มีการสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่จะต้องมีการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งและระบบ โลจิสติกส์เข้าด้วยกัน ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางราง ทางน้ า (Airport 
of Thailand, 2021) โดยยกระดับท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ให้เป็นท่าอากาศยานหลักแห่งที่ 3 ของ
ประเทศ ที่จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการคมนาคมของมหานครการบินภาคตะวันออกด้วยการ
เชื่อมโยงส่วนขยายของกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปทางตะวันออกได้สะดวกทั้งทางน้ า ทางบก และทางอากาศเพื่อ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการบิน และประตูเศรษฐกิจสู่เอเชีย (U-Tapao Airport Authority, 
2022) อีกทั้ง ท่าอากาศยานในประเทศไทยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยาน เช่น การก่อสร้างอาคารที่
พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช การก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับ 
และหลุดจอดอากาศยาน พร้อมระบบไฟฟ้าของท่าอากาศยานตรัง การปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการบริการ
รูปแบบใหม่ เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้บริการและปริมาณการจราจรทางอากาศที่สอดคล้องกับการเดินทางแบบชีวิต
วิถีใหม่ (Transport New Normal) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Department of Airports, 2021) ท าให้ผู้ที่
เข้ามาใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจในการเดินทางแบบชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งการเดินทางแบบชีวิตวิถีใหม่ได้มี
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การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในท่าอากาศยาน เช่น การน าระบบการแจ้งเตือนคิว (Queue 
Monitoring) ระบบแจ้งเตือนติดตามและตรวจนับความหนาแน่น (Capacity Monitoring) การแจ้งเตือนการ
บริการสภาพคล่อง (Service Flow Monitoring) ป้ายอัจฉริยะหรืออื่นๆ ที่ท าให้ท่าอากาศยานสามารถบริหาร
จัดการผู้ใช้บริการได้อย่างคล่องตัว ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของท่าอากาศยาน และท่าอากาศยานยังสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้ามาใช้บริการในด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อชนิดต่างๆ ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ความปลอดภัยจากการก่อการร้าย ความปลอดภัยจากการ
คุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น ดังน้ันจึงเกิดเป็นรูปแบบท่าอากาศยานอัจฉ ริยะ (Smart Airport) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานของท่าอากาศยาน  เพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน และอ านวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการอย่างยั่งยืน 
 บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความท้าทายของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทยใน
ด้านความคล่องตัวของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Mobility) การขนส่งของท่าอากาศยานอัจฉริยะ 
(Smart Airport Logistics) โครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Infrastructure) การ
บริการของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Services) อุปกรณ์ของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart 
Airport Equipment) และระบบเครือข่ายของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Grids) อีกทั้งเพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยส าเร็จของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทยในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยรูปแบบ
ดิจิทัล ความรับผิดชอบต่อสังคม การศึกษาและการฝึกอบรมให้กับบุคลากร ต้นทุนการบินท่าอากาศยานอัจฉริยะ
และผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าอากาศยานอัจฉริยะที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยาน
อัจฉริยะในประเทศไทยและสร้างรายได้เข้าสู่ท่าอากาศยานและประเทศไทยต่อไป  
 

วัตถุประสงค์  

           1. เพื่อศึกษาความท้าทายของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทย 
 2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส าเร็จของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทย 
 
ความท้าทายของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทย 
 การเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะเป็นการยกระดับการให้บริการท่าอากาศยานของประเทศไทยที่สะท้อนถึง
ศักยภาพของประเทศด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ
ของท่าอากาศยานให้สอดรับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 อีกทั้ง Drljaca et 
al. (2020) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของท่าอากาศยานในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 และได้สมมุติฐานท่า
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อากาศยานอัจฉริยะในบริบทของโควิด-19 ไว้ เพื่อเป็นแนวทางของการศึกษาความท้าทายของการเป็นท่าอากาศ
ยานอัจฉริยะในประเทศไทยต่อไป ดังรูปที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2: สมมุติฐานท่าอากาศยานอัจฉริยะในบริบทของโควิด-19 

ที่มา: Drljaca et al. (2020) 
 จากภาพที่ 2 พบว่า การเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 6 ด้านที่มีการเชื่อมโยง
กันอย่างสมดุล โดยองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน มีดังต่อไปน้ี 

1. ความคล่องตัวของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Mobility) มีการรองรับยานพาหนะ
ขนส่งที่หลากหลาย หลากหลาย มีลานจอดยานพาหนะอย่างเพียงพอ และมีเส้นทางเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว เช่น 
รถไฟฟ้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นต้น มีการบริหารจัดการให้สภาพการจราจรทางอากาศภายใน
น่านฟ้า (Airspace Sector) หรือบริเวณท่าอากาศยาน (Airport) ด้วยกระบวนการ ATFM (Air Traffic Flow 
Management) (Aeronautical Radio of Thailand,  2022)  มี ก ารน า ระ บบ กา รแ จ้ ง เ ตือ น คิ ว  ( Queue 
Monitoring) ระบบแจ้งเตือนติดตามและตรวจนับความหนาแ น่น (Capacity Monitoring) การแจ้งเตือนการ
บริการสภาพคล่อง (Service Flow Monitoring) ระบบจัดเก็บค่าบริการ จอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ (Smart 
Parking) ป้ายอัจฉริยะหรืออื่นๆ ให้มีความคล่องตัวและมีปริมาณความหนาแน่นของพื้นที่เหมาะสมบนพื้นฐาน
ความเป็นระเบียบ ปลอดภัย และรวดเร็ว 

2. การขนส่งของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Logistics) มีการคมนาคมขนส่งระหว่างท่า
อากาศยานสู่แหล่งพื้นที่ใกล้เคียงที่ท าให้การเดินทางมีความต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพในการเปลี่ยนโหมดการ
เดินทางจากระบบขนส่งทางอากาศไปสู่ระบบขนส่งประเภททางราง ทางบก และทางน้ า มีการน าระบบขนส่งและ
จราจรอัจฉริยะหรือ ITS (Intelligent Transportation System) มาใช้ เพื่อลดการติดขัดและความล่าช้าของ
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การจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง สามารถวางแผนการเดินทางได้ และขนส่งสินค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Narupiti, 2000)  

3. โครงสร้างพ้ืนฐานของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Infrastructure) มีอาคารผู้โดยสาร 
(Passenger Terminal) ทางวิ่ง (Runway) หลุมจอดอากาศยาน (Apron) และโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสินค้า 
(Cargo Infrastructure) ไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้า ลานจอดยานพาหนะ อย่างเพียงพอ โดยมีเส้นทางเชื่อมถึงกันและ
กันได้อย่างสะดวก ด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาจัดการอย่างยั่งยืน เช่น ท่าอากาศยานเซินเจ้ิน 
(Shenzhen Airport) ประเทศจีน ได้มีการจัดสรรหลุมจอดอัจฉริยะที่ช่วยลดเวลาในการก าหนดหลุมจอดส าหรับ
เที่ยวบิน สามารถปรับปรุงอัตราการเชื่อมต่อสะพานเทียบกับเคร่ืองบิน และอัตราการหมุนเวียนของสะพานเทียบ
ได้ ท าให้ผู้โดยสารสามารถขึ้นเคร่ืองบินโดยตรงผ่านสะพานเทียบได้มากขึ้น (Hongbo, 2019) 

4. การบริการของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Services) มีการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่มาพัฒนากระบวนการบริการธุรกิจให้เป็นอย่างอัตโนมัติ  โดยเร่ิมต้ังแต่กระบวนการแรกสู่
กระบวนการสุดท้าย ทั้งอากาศยาน (Aircraft) ผู้โดยสาร การขนส่งสินค้าทางค้าอากาศ (Cargo) และการขนถ่าย
วัตถุสินค้า (Mail Handling) เพื่อการลดกิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น การฝากสัมภาระอัตโนมัติ (Bag 
Drop) การเช็คอินด้วยตนเอง (Check In) การใช้ระบบไบโอเมตริก (Biometrics) การใช้เทคโนโลยีค้นหาเส้นทาง 
(Way Finding) หรือการใช้แอปพลิเคชันของท่าอากาศยานอย่าง “SAWASDEE by AOT” ของ ทอท. (ท่าอากาศ
ยานไทย) ที่ใช้งานได้หลากหลายและครอบคลุมการบริการ ไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบเที่ยวบินในแต่ละวัน ตรวจสอบที่
จอดรถ ที่ตั้งร้านค้า ร้านอาหาร และจุดให้บริการต่าง ๆ (Airport of Thailand, 2021) 

5. อุปกรณ์ของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Equipment) มีการน านวัตกรรมสมัยใหม่มา
สนับสนุนการบริการของผู้ใช้บริการ ลดการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนลง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
เช่น 1) ความเป็นผู้น าด้านการออกแบบที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy & Environmental Design: 
LEED) เช่น แผงกระจก (Glass Panels) เคร่ืองท าความเย็น (Chillers) ฯลฯ 2) เทคโนโลยีเชื่อมต่อผ่านแสงไร้สาย 
(Light Fidelity: Li-Fi) เป็นการใช้งานผ่านแสงไฟหรือหลอดไฟ LED ที่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ 3) เสา
ไฟอัจฉริยะ (Smart Poles) และ 4) พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) โซล่าเซลล์ (Solar Cell) พลังงานขยะ (Waste to Energy: WTE) การผลิต
พลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration: CoGen) ฯลฯ (Narula, n.d.) ซึ่งท่าอากาศยานโกชิน (Cochin 
International Airport: CIAL) รัฐเกรละ (Kerala) ประเทศอินเดีย เป็นท่าอากาศยานแห่งแรกที่ได้มีการน า
พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในท่าอากาศยานท างานได้ ด้วยการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยลดภาระค่าไฟที่เกิดขึ้นในท่าอากาศยาน (Baan Energy, 2021) 
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6. ระบบเครือข่ายของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Grids) มีการเชื่อมโยงระบบของท่า
อากาศยานเข้าด้วยกันที่เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการจัดการด้านความคล่องตัวของท่าอากาศยานอัจฉริยะ ด้านการขนส่ง
ของท่าอากาศยานอัจฉริยะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานอัจฉริยะ ด้านการบริการของท่าอากาศยาน
อัจฉริยะ และด้านการท างานของอุปกรณ์ของท่าอากาศยานอัจฉริยะ ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ตอบสนองการท างาน
อย่างชาญฉลาด เช่น การมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมทุกพื้นที่  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things: IoT) ที่สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล และ
การเชื่อมโยงน้ีสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 
(KPhompanya, 2020) ซึ่งโดยท่าอากาศยานเซินเจ้ิน (Shenzhen Airport) ได้มีการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่
ส าหรับการผสานรวม อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI)คลาวด์ส าหรับวิดีโอ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)  
และเคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะ ( Inductively Couple Plasma : ICP) เข้าด้วยกัน ท าให้เกิดความ
สะดวกในการด าเนินงานธุรกิจท่าอากาศยานมากยิ่งขึ้น (Hongbo, 2019)  

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศน้ี ท าให้ทราบถึงความท้าทาย
ของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport) มากยิ่งขึ้น จึงได้ท าการวิเคราะห์และสรุปประเด็นที่
น่าสนใจของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทย ดังตารางที่ 1 
ตาราง 1: ประเด็นความท้าทายของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทย 

ด้านความท้าทาย ประเด็นความท้าทาย 
1. ความคล่องตัวของท่าอากาศยาน
อัจฉริยะ (Smart Airport Mobility) 

- ท่าอากาศยานชางงี มีพนักงานกว่า 21,000 คน เมื่อมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความคล่องตัวในการบริการ ท าให้พนักงาน
ลดลง นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และในระยะยาวหากปราศจาก 
หุ่นยนต์ AI คงเป็นไปไม่ได้ (Miskolczi et al., 2021) 

2. การขนส่งของท่าอากาศยานอัจฉริยะ 
(Smart Airport Logistics) 

- กลุ่มอายุโดยส่วนใหญ่เป็น Gen X และ Gen Y นิยมเดินทางไป
กลับท่าอากาศยานด้วยรถขนส่งสาธารณะ ชัตเตอร์บัส (Shuttle 
Bus) แท็กซี่ (Taxi) รถยนต์ส่วนตัว ตามล าดับ เพื่อใช้เวลาไปกับ
การพักผ่อน ผ่อนคลายที่ท่าอากาศยาน (Miskolczi et al., 2021) 
- จากการเก็บข้อมูลในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
พบว่าคนส่วนใหญ่จะเป็น Gen X, Gen Y และ Gen Z ตามล าดับ 
ที่เป็นวัยในการท างาน (Chawengdet, 2020) 
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ด้านความท้าทาย ประเด็นความท้าทาย 
- การพัฒนาด้านระบบ ITS ของประเทศไทยมีความจ าเป็นทั้งใน
ส่วนการน าเทคโนโลยีมาใช้ ควรพิจารณาให้เหมาะกับบริบทของ
ประเทศ เช่น ความพร้อมของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ราคาของ
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ เป็นต้น รวมทั้งรัฐบาลควรให้ความส าคัญ
และออกนโยบายต่างๆ ในการส่งเสริมการพัฒนาตัวเทคโนโลยี
ต่างๆ ในประเทศเอง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานใน
ประเทศไทย (Otarawanna, n.d.) 

3. โครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
อัจฉริยะ (Smart Airport Infrastructure) 

- ความซับซ้อนในการออกแบบอาคารผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็น
เส้นทางแบบวงกลม ทางตรง ทางข้าม ในทางปฏิบัติมีการน า
อุปกรณ์น าทาง (Navigation) มาช่วยในการใช้บ ริการ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Wavestone, n.d.) 
- ในยุโรปปี 2016 มีท่าอากาศยาน 39% อยู่ภายใต้การดูแลของ
ภาคเอกชนอย่างเดียว และ 61% ส่วนที่เหลืออยู่ภายใต้การดูแล
ของภาคเอกชนและภาครัฐ (Branner & Varela, 2020) 
- ท่าอากาศยานอัจฉริยะต้องเผชิญกับการลงทุนโครงสร้างของท่า
อากาศยานต่อเน่ืองแบบครบวงจร (Drljaca et al., 2020) 

4. การบริการของท่าอากาศยานอัจฉริยะ 
(Smart Airport Services) 

- การสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างสายการบิน
และท่าอากาศยานในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดยสารการบิน
เดลต้า และสายการบินเจ็ทบลู ได้ร่วมกันลงทุนเทคโนโลยี เช่น 
การสแกนลายน้ิวมือ การจดจ าใบหน้า (Sahin et al., 2018) 
- ท่าอากาศยานฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน (Hans Christian 
Andersen) เผชิญกับการหาแนวทางแก้ไขแพลตฟอร์มส าหรับ
แอปพลิเคชั่นบนมือถือเพราะผู้โดยสารไม่ต้องการใช้งานมากกว่า
หน่ึงแอปพลิเคชั่นส าหรับการเดินทาง (Zaharia et al., 2018) 
-  ท่าอากาศยานอัจฉ ริยะต้องเผชิญกับความต้องกา รของ
ผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Drljaca et al., 2020) 

5. อุปกรณ์ของท่าอากาศยานอัจฉริยะ 
(Smart Airport Equipment) 

- อุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทย ได้แก่ การสนับสนุนของรัฐบาลที่ไม่เพียงพอ 
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ด้านความท้าทาย ประเด็นความท้าทาย 
ต้นทุนของการพัฒนานวัตกรรมและ R&D ที่สูง และความยากใน
การแสวงหาแหล่งเงินทุน (Sukasiriwat & Gerdsri, 2014) 
- ท่าอากาศยานอัจฉริยะต้องเผชิญกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง (Drljaca et al., 2020) 

6. ระบบเครือข่ายของท่าอากาศยาน
อัจฉริยะ (Smart Airport Grids) 

- ระบบอัตโนมัติ, AI, IoT หรืออื่นๆ ถูกก าหนดให้มาด าเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ในทางกลับกันสิ่งเหล่าน้ีก็ต้องการ
เชื่อมต่อกับสิ่งที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพสูง ที่สามารถเชื่อมต่อ
กับเทคโนโลยีแบบเดิมได้ รวมไปถึง WIFI อาจท าให้การด าเนินงาน
มีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ถ้าหากมีการเชื่อมต่อ
แพลตฟอร์มข้ามท่าอากาศยาน (Mavrakis, 2019) 
- การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายของท่าอากาศยาน เช่น อีเธอร์
เน็ต (Ethernet) ที่เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ (Sensor) และอุปกรณ์อื่นๆ 
WIFI, Wireless และเครือข่ายไร้สาย ในการเชื่อมต่อส าหรับการ
ประมวลผลคลาวด์ ควรต้องมีการจัดการรองรับความต้องการ
เชื่อมต่อของอุปกรณ์แต่ละชนิดซึ่งกันและกัน (Branner & Varela, 
2020) 

 
วิเคราะห์ปัจจัยส าเร็จของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทย 
 เน่ืองจากอุตสาหกรรมการบินมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และท่าอากาศยานเปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศที่
แสดงถึงความมั่นคงของประเทศ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านความปลอดภัย ด้านความเชื่อมั่นของ
นักลงทุน ฯลฯ จึงจ าเป็นต้องมีส่วนสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จขององค์กร ทั้งน้ี จากการศึกษาและได้
วิเคราะห์ข้อมูลจาก Zaharia et al., (2018) ที่ได้ศึกษาในเรื่อง ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงเป็นท่าอากาศยาน
ดิจิทัล พบว่า ความส าเร็จในการก้าวเข้าสู่การเป็นท่าอากาศยานอัจริยะน้ัน ประกอบด้วย 5 ข้อ ดังน้ี 
 1. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยรูปแบบดิจิทัล  (Promoting Organizational Culture by 
Means of Digitalization)  
 เน่ืองจากการแข่งขันทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้อง
ปรับตัวเข้าสู่องค์กรในยุคดิจิทัล (Digital Organization) แต่การเปลี่ยนไปสู่แนวทางน้ัน การลงทุนจัดซื้อจัดหา
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ใหม่ๆ มาติดต้ังใช้งานอาจไม่เพียงพอ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
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ให้ลงลึกไปจนถึงแก่นและหัวใจส าคัญของการด าเนินงานด้วยการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร อันได้แก่ ปรับ
วิสัยทัศน์และกระบวนการคิดของบุคลากร การเปลี่ยนการท างานสู่ระบบดิจิทัล การเสริมทักษะดิจิทัลให้พนักงาน 
(Thai Fintech, 2019) การส่งเสริมค่านิยมภายใต้แผนเสริมสร้างค่านิยม (Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร 
(Culture) เช่น ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการแสดงตนเป็นต้นแบบในการน าค่านิยมองค์กรไปใช้ในการปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับต้นร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการขับเ คลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ผ่านกลไกส าคัญ คือ 
การส่ง เส ริมสนับสนุน (Promotion) การให้ความ รู้ (Education) และการยกย่องชมเชยและให้รางวัล 
(Involvement) รวมถึงการจัดท าเสื้อค่านิยม เพื่อตอกย้ าภาพลักษณ์และโลโก้ในการก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล (Airport of 
Thailand, 2021)  
 ดังน้ัน การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยรูปแบบดิจิทัลถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรการบินสมัยใหม่ที่มีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติงานที่ให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้วยความโปร่งใส มีการส่งเสริมการตัดสินใจและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกันของพนักงานทั้งองค์กรผ่านดิจิทัล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความส าเร็จ
ของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะ 
 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibility) 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร ควรประกอบด้วย กิจกรรมที่องค์กรท ามา 
เพื่อช่วยเหลือหรือ หรือตอบแทนสังคม เพื่อให้องค์กร พนักงาน และสังคมภายนอก สามารถอยู่ร่วมกันได้ และเป็น
การเพิ่มขวัญก าลังใจให้กับพนักงาน ซึ่งก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างท่าอากาศยานกับชุมชน โดยได้มีการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของท่าอากาศยาน เช่น การจัดการด้านเสียง การจัดการด้านคุณภาพอากาศ การจัดการน้ า
เสียและของเสีย การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสุุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้มีการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน การช่วยเหลือสังคม ในวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น 
(Airport of Thailand, 2021)  
 ดังน้ัน ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นเร่ืองซับซ้อนส าหรับท่าอากาศยาน จึงต้องมีการพัฒนาทักษะและ
ความรู้ของพนักงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้โดยสารและพนักงานของท่าอากาศยาน การพัฒนาชุมชน
บริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน และการด าเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง เช่น ความรู้เฉพาะทางด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ด้านจริยธรรม ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และอื่นๆ 
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของท่าอากาศยานและน าไปสู่ความส าเร็จของการเป็นท่าอากาศยาน
อัจฉริยะ 
 3. การศึกษาและการฝึกอบรมให้กับบุคลากร (Human Resource Education and Training) 
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 การมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คุณภาพการให้บริการโดยค านึงถึงความปลอดภัยและสร้าง
รายได้อย่างสมดุลด้วยการปรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดความปกติใหม่ (New Normal Training) 
โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และนวัตกรรม (Innovation) มาร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning), การจัดการความรู้ (Knowledge Management) รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) เช่น หลักสูตรหลักด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน หลักสูตรด้าน
การปฏิบัติการท่าอากาศยาน หลักสูตรด้านการบริหารจัดการและความรู้ทั่วไป หลักสูตรด้านการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี หลักสูตรที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นต้น (Airport of 
Thailand, 2021)  
 ดังน้ัน การให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมี
ศักยภาพจะเป็นกลไกหลัก ในการพัฒนาผลักดันองค์กรสู่ความส าเร็จขององค์กร ทั้งน้ี การจัดอบรมมอบความรู้ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานน้ัน จ าเป็นต้องมีการวิจัยทักษะใหม่ๆ ส าหรับอาชีพ (Smart Occupations) ด้วยความ
พิจารณาความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญวิชาการและวิชาการบินถึงคุณสมบัติที่ต้องการและหลักสูตรการศึกษา เช่น 
ด้านเทคโนโลยีส าหรับการบิน เพราะอุตสาหกรรมการบินจ าเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีชาญฉลาดในการด าเนินงาน 
การเรียนรู้ที่จะปฏิบัติงานคู่กับเทคโนโลยีชาญฉลาดมากขึ้น รวมถึงการมีนโยบายการปฏิบัติงานขององค์ที่มีความ
ทันสมัยต่อโลกยุคใหม่ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะ 
 4. ต้นทุนการบินท่าอากาศยานอัจฉริยะและผลประโยชน์ (Airport Digitization Costs and 
Benefits) :  
 การเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะเป็นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของท่าอากาศยาน ล้วนก่อให้เกิดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การลงทุน
กับพนักงานที่ต้องมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และต้องเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ซึ่งท่าอากาศยานอาจพบความล้มเหลวของเทคโนโลยี และน าไปสู่ความโกลาหลของท่าอากาศยานได้ (Zaharia et 
al., 2018) อย่างไรก็ตาม การน าเทคโนโลยีมาช่วยในเร่ืองความคล่องตัวของท่าอากาศยาน เช่น การแสดงข้อมูล
การเดินทางแบบเรียลไทม์แก่ผู้โดยสาร การลดเวลาการรอเข้ารับบริการ การช่วยในการรับรู้ร้านค้า ร้านอาหาร จะ
ท าให้ท่าอากาศยานสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นของรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน (Non-Aeronautical) แม้ว่า
อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะคือการลงทุนแต่ผลประโยชน์ที่ได้ก็ มีไม่น้อยเช่นกัน 
 ดังน้ัน การลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ให้ท่าอากาศยานเป็นท่าอากาศยานอัจฉ ริยะ
เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางทางด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ ที่ท าให้ธุรกิจน่าสนใจและส่งผล
กระทบต่อการเติบโต การสร้างรายได้ และลดต้นทุนการด าเนินงานของธุรกิจได้ แต่ในการลงทุนจ าเป็นต้อง
พิจารณาความเหมาะสมกับบริบทท่าอากาศยานและกลยุทธ์ที่ท่าอากาศยานได้ก าหนดไว้ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ
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ของการเป็นท่าอากาศยานและเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะอย่างยั่งยืน  โดยมีความสมดุลกันระหว่างเทคโนโลยีและ
ผู้ใช้เทคโนโลยี หากผู้ใช้มีความรู้หรือทักษะที่ไม่เพียงพอ จะท าให้การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มี
ประสิทธิภาพลดลง แม้ว่าใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ดีมีประสิทธิภาพและราคาสูงก็ตาม  
 5. ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Stakeholders of Smart Airport)  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือว่าเป็นบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของท่า
อากาศยาน มีอิทธิพลเเละความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ 
ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานก ากับดูแล ชุมชนและสังคม ดังภาพที่ 3 (U-Tapao Airport Authority, 
2022) 
 

 
ภาพที่ 3: ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Stakeholders of Smart Airport) 

ที่มา: U-Tapao Airport Authority (2022) 
   

 จากภาพที่ 3 พบว่า ด้านลูกค้า ท่าอากาศยานประสานข้อมูลกับสายการบิน เพื่อความเข้าใจเเละทราบ
ความต้องการของสายการบิน เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร พัฒนาระบบในการดูแล 
และวิธีปฏิบัติต่อลูกค้าที่เหมาะสม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้เป็นไปในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น ตอบสนองให้
ทันต่อพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากร โดยเฉพาะ
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศของพนักงานอย่างต่อเน่ือง มีการพัฒนาคุณภาพบริการและความพร้อมของพนักงาน
ในการสื่อสารและให้ข้อมูล เพื่ออ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการให้ความ
สะดวกด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเข้าออกท่าอากาศยาน โดยการใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือระบบขนส่งมวลชน ด้าน
พันธมิตรทางธุรกิจ มีการจัดสัมมนาพบปะแสดงความคิดเห็นระหว่างท่าอากาศยานกับผู้ประกอบการ สร้างเวที ใน
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การพัฒนาการด าเนินงานและสร้างช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ด้านหน่วยงานก ากับดูแล ได้มีการ
ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของภาครัฐสอดคล้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ
มาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) และด้านชุมชนและสังคม จัดให้มีการดูแลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ท่าอากาศยานรวมทั้งควบคุมและก าจัดมลภาวะจากการประกอบการในพื้นที่ท่า
อากาศยานที่อาจมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยในชุมชน เป็นต้น (U-Tapao 
Airport Authority, 2022)  
 ดังน้ัน ท่าอากาศยานควรวิเคราะห์ว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นใคร และได้รับผลกระทบต่อธุรกิจการใน
ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทขององค์กรที่จะขับเคลื่อนขององค์กรให้สู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ต้ังไว้และ
น าพาไปสู่ความส าเร็จของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะ 

อภิปราย (Discussion)  

 จากการศึกษาความท้าทายของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทย สามารถอภิปรายผล
การศึกษา ได้ดังน้ี 
 1. ความคล่องตัวของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Mobility)  
 การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยมาใช้ในท่าอากาศยาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดี 
ไม่ว่าจะเป็น ท่าอากาศยานฮีทโธรว์ (London Heathrow Airport) ประเทศอังกฤษ ที่ได้รับผลตอบรับที่ดีจาก
ผู้ใช้บริการถึงการเดินทางและเส้นทางพิเศษที่สามารถวางแผนได้ด้วยตนเองให้ไปถึงท่าอากาศยานฮีทโธรว์ได้อย่าง
ไม่ผิดพลาด (Heathrow Airport, n.d.) หรือ ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์ ได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้
ให้เกิดความคล่องตัวในการบริการเช่นกัน ท าให้การจ้างงานในท่าอากาศยานลดลง (Miskolczi et al., 2021) ซึ่ง
ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด าเนินงานขององค์กร อาจน าไปสู่การต่อต้านของการจ้างงานได้  

2. การขนส่งของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Logistics) 
การคมนาคมขนส่งที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนสนับสนุนควรต้องพิจารณาถึงสังคมศาสตร์และ

พฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวกับกลุ่มอายุแต่ละช่วงวัยที่เปลี่ยนไป และความนิยมการเดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยาน 
โดยกลุ่มช่วงวัยของการท างานและการเดินทางในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็น Gen X และ Gen Y (Chawengdet, 
2020) และผู้คนใน Gen X และ Gen Y นิยมเดินทางไปกลับท่าอากาศยานด้วยรถขนส่งสาธารณะ ชัตเตอร์บัส 
(Shuttle Bus) แท็กซี่ (Taxi) รถยนต์ส่วนตัว ตามล าดับ (Miskolczi et al., 2021) ซึ่งท าให้ต้องพิจารณาบริบท
ของประเทศถึงความเหมาะสมกับสภาพการใช้ระบบ  ITS ในประเทศไทย เช่น ความพร้อมของสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ราคาของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ (Otarawanna, n.d.) เพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์
ที่ประทับใจการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการ  
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3. โครงสร้างพ้ืนฐานของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Infrastructure) 
เน่ืองจากท่าอากาศยานมีการก่อสร้างก่อนมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ อาจเกิดความ

ซับซ้อนในการออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมแซม และต่อเติมให้รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่  ซึ่งท่าอากาศ
ยานส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับการลงทุนโครงสร้างของท่าอากาศยานต่อเน่ืองแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นท่าอากาศยาน
อัจฉริยะ (Drljaca et al., 2020) ท าให้ท่าอากาศยานในยุโรปส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การดูแลของภาคเอกชนและ
ภาครัฐมากกว่าภาคเอกชนหรือภาครัฐอย่างเดียว (Branner & Varela, 2020) เพื่อให้เกิดการลงทุนและการพัฒนา
ท่าอากาศยานอย่างต่อเน่ือง 

4. การบริการของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Services) 
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาด าเนินงานบริการของท่าอากาศยาน จะต้องมีการสร้างความ

น่าเชื่อถือของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ถึงความปลอดภัยระหว่างสายการบิน ท่าอากาศยาน ผู้โดยสาร 
หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (Sahin et al., 2018) เช่น การใช้ระบบไบโอเมตริก (Biometrics) หรือแม้กระทั่ง
แอปพลิเคชั่นบนมือถือต้องไม่มีความซับซ้อนในการใช้งาน และสามารถใช้งานได้แอปพลิเคชั่นเดียวที่ครอบคลุมทุก
การเดินทาง (Zaharia et al., 2018) นอกจากน้ี ท่าอากาศยานต้องเผชิญกับความต้องการของผู้ใช้บริการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Drljaca et al., 2020) ท าให้ต้องมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ และพัฒนาท่าอากาศยานอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน 

5. อุปกรณ์ของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Equipment) 
ท่าอากาศยานต้องเผชิญกับอุปสรรคในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ อาทิ การ

สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนที่ไม่เพียงพอ ต้นทุนการพัฒนานวัตกรรม และ R&D ที่สูง และความยากในการ
แสวงหาแหล่งเงินทุน (Sukasiriwat & Gerdsri, 2014) และในการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะยังต้องเผชิญกับ
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Drljaca et al., 2020) 

6. ระบบเครือข่ายของท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport Grids) 
 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ร่วมกับเทคโนโลยีทั้งแบบเดิมและแบบสมัยใหม่ อาจท าให้การด าเนินงานมีความ
ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ที่รวมไปถึงการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มข้ามท่าอากาศยาน (Mavrakis, 2019) ด้วย
การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายของท่าอากาศยาน เช่น อีเธอร์เน็ต (Ethernet) ที่เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ (Sensor) และ
อุปกรณ์อื่นๆ WIFI, Wireless และเครือข่ายไร้สาย ในการเชื่อมต่อส าหรับการประมวลผลคลาวด์ ควรต้องมีการ
จัดการรองรับความต้องการเชื่อมต่อของอุปกรณ์แต่ละชนิดซึ่งกันและกัน (Branner & Varela, 2020) นอกจากน้ี 
ข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน ได้รับการจัดเก็บเผยแพร่ และส่งต่อในรูปแบบดิจิทัล จึงเป็นที่จับตามองของเหล่า
อาชญากรทางคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะด้วยความประสงค์มุ่งร้ายที่จะขัดขวางการด าเนินงานธุรกิจ หรือโจรกรรมข้อมูล
เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการคุกคามทางไซเบอร์ (Tinarak, 2020) 
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 ทั้งน้ี การก้าวข้ามความท้าทายของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทยทั้ง 6 ด้านได้น้ัน 
จ าเป็นต้องน าปัจจัยส าเร็จของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทยทั้ง 5 ด้าน มาสนับสนุนและ
ด าเนินงานทางธุรกิจท่าอากาศยาน อันได้แก่ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยรูปแบบดิจิทัล ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ด้านการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับบุคลากร ด้านต้นทุนการบินท่าอากาศยานอัจฉ ริยะและ
ผลประโยชน์ และด้านผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าอากาศยานอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดการติดตามขององค์กรด้วยการ
สร้างความใกล้ชิดกับบุคลากร ชุมชน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้ทราบถึงปัญหาและผลประโยชน์ของท่าอากาศยาน 
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจในธุรกิจท่าอากาศยาน ซึ่งก่อให้เกิดการเติบโตธุรกิจท่าอากาศ
ยานอย่างยั่งยืน 
 

สรุปผล  

บทความน้ีได้ศึกษาความท้าทายของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า 
การก้าวเข้าสู่การเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป อันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เช่นกัน แต่ในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ ท าให้ธุรกิจท่าอากาศยานมีความน่าสนใจและส่งผลต่อ
การเติบโตของธุรกิจท่าอากาศยานได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ช่วยบริหารจัดการท่าอากาศ
ยาน อาทิ ความคล่องตัวของท่าอากาศยาน การขนส่งของท่าอากาศยาน โครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน การ
บริการของท่าอากาศยาน อุปกรณ์ของท่าอากาศยาน และระบบเครือข่ายของท่าอากาศยาน ที่จะสามารถสร้าง
รายได้และลดต้นทุนในสิ่งที่ไม่จ าเป็นของท่าอากาศยานลงได้ ล้วนก่อให้เกิดความท้าทายของการน าไปใช้ให้ได้
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องมีส่วนสนับสนุนเพื่อให้ก้าวข้ามความท้าทายเหล่าน้ันด้วยการอาศัย
ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุผลความส าเร็จของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทยทั้งในด้าน
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยรูปแบบดิจิทัล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
ให้กับบุคลากร ด้านต้นทุนการบินท่าอากาศยานอัจฉริยะและผลประโยชน์ และด้านผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของท่า
อากาศยานอัจฉริยะ 
 

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ  

 จากการศึกษาความท้าทายการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทย ท าให้ค้นพบว่า ความท้า
ทายในการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะน้ันมีความเหมือนกันอยู่มากไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานใดและประเทศใดก็
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ตาม ควรศึกษาความท้าทายของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมและเพิ่มโอกาส
ความส าเร็จของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะได้ยิ่งขึ้น 
 ท่าอากาศยานอาจน าผลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและการวางแผนกลยุทธ์
ท่าอากาศยานของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการและการ
พัฒนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาทิ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยรูปแบบดิจิทัล ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การศึกษาและการฝึกอบรมให้กับบุคลากร ต้นทุนการบินและผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของท่า
อากาศยานอัจฉริยะ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนน าไปสู่ของการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทย  
 

ข้อจ ากัดในการวิจัย  

 ในการศึกษาความท้าทายการเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะในประเทศไทยคร้ังน้ี มีข้อจ ากัดในเร่ือง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเน่ืองจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
และความไว้ใจในการใช้งาน ท าให้ข้อมูลที่ได้ศึกษามาคร้ังน้ีอาจจ ากัดขอบเขตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ได้ จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ใช้งานในท่าอากาศยานทั้งใน
และต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา 
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แรงจูงใจและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

Student's motivation and behavior in purchasing fashion clothes through the Shopee 
application, Faculty of Management Science, Loei Rajabhat University 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจ 2) ส ารวจพฤติกรรม และ 3) หาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจกับพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากร ได้แก่ นักศึกษา 10 สาขาวิชา คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 1,238 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการค านวณด้วยสูตร ทาโร ยามาเน่ ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 % จ านวน 244 คน เก็บจริง 250 คน และการสุ่มแบบทั้งอาศัยความน่าจะเป็นและไม่ใช้
ความน่าจะเป็น โดยเลือกจากท าการสุ่มแบบ Stratified Sampling เลือกแบบ Quota Sampling และสุ่มแบบ 
Simple Random Sampling เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ หาค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจ
การซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากเท่ากันหมด 2) พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee มีการซื้อโดยใช้โทรศัพท์มือถือ
มากที่สุด เวลาที่ซื้อมากกว่าหน่ึงชั่วโมงขึ้นไปต่อคร้ัง ความถี่ 2-3 คร้ังต่อเดือน ซื้อคร้ังละ 2 ชิ้น ซื้อเสื้อ 101-200 
บาท/ชิ้น ซื้อและช าระเงินผ่านช่องทางการเก็บเงินปลายทาง ซื้อเฉดสีเข้ม ซื้อเสื้อยืด ซื้อเสื้อสีพื้นไม่มีลวดลาย ซื้อ
เสื้อผ้าโดยวิธีการเลือกจากอ่านรีวิว และกลับมาซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นเพราะเข้าถึงและเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นได้ง่าย และ 
3) แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ประเภทเวลา ประเภท
จ านวนเฉลี่ย ประเภทเฉดสี ประเภทลวดลายบนเสื้อผ้า ประเภทวิธีการเลือก และประเภทเหตุผลที่กลับมาซื้อซ้ า 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, พฤติกรรมการซื้อ, นักศึกษา, แอปพลิเคชัน Shopee 
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Abstract  
The purposes of this research were to 1) study the students’ motivation 2) investigate the 

student's behavior and 3) identify the relationship between motivation and behavior in purchasing 
fashion clothes on the Shopee application, Faculty of Management Science, Loei Rajabhat 
University. This research is the quantitative research. The population was 1,238 students in 10 
programs of Management Science faculty at Loei Rajahbhat University. The sample was calculated 
by using Taro Yamane's formula (Yamane, 1967) at a 95% confidence level as 244 students. The 
250 samples were collected through the sampling method, namely stratified sampling, quota 
sampling, and simple random sampling. The research tool was questionnaire. The quantitative 
data was analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation and chi-square was 
used for testing hypothesis.   

The results were as follows. 1) The motivation for buying fashion clothes online through 
Shopee application was averagely at high level as a whole and each of aspect. 2) For customers’ 
Buying behavior regarding fashion clothes through Shopee application, most customers used 
mobile phones, spent more than one hour for each purchasing, 2-3 times a month, purchasing 2 
items at a time, buying shirts priced 101-200 Bath/piece, purchasing and paying through Cash on 
Delivery. Customers normally bought dark shade of shirts, T shirt, shirt with no graphic pattern, 
reading reviews before buying fashion clothes and repeat purchase because it was easy to and 
convent to choose and buy. 3) Motivation was related to buying behavior for customers buying 
fashion clothes on Shopee application in terms of time, quantity of products, colors, graphic 
patterns on clothes, selecting choices and reason for repeat purchase with statistical significance 
at 0.05 level, respectively.  
Keywords: Motivation, Buying Behavior, Student, Shoppe Application 
 

บทน า 

ปัจจุบันมีการซื้อขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์เป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็น Lazada Line shop 11 Street 
ShopSpot หรือ Shopee (Sujittavanich & Khongkhaluang, 2020) เทคโนโลยีในปัจจุบันน้ันมีการพัฒนาอยู่อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่ออ านวยความสะดวกสบายและเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข่าวสารและความทันสมัยได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ท า
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ให้เทรนด์แฟชั่นปัจจุบันส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น น่ันก็เพราะว่าเมื่อเข้าถึงโลกออนไลน์ที่กวา้ง
ขึ้น จะท าให้รู้ว่าเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหน  

แอปพลิเคชัน Shopee (Srijumphon & Deechongi, 2022) เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ที่มียอดผู้ใช้บริการสูง
ถึง 28 ล้านคน โดยเฉพาะเสื้อผ้าแฟชั่นมียอดการขายเป็นล าดับต้น ๆ  ของการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้ เพราะมี
ระบบที่มุ่งเน้นในแพลตฟอร์มทั้งโมบายและโซเซียล มาผสมผสานกันเป็น Markertplace เต็มรูปแบบ ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อ
และขายสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา และยังมีการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ และแพลตฟอร์มการช าระเงิน ซึ่งช่วยอ านวยความ
สะดวกในการช้อปปิ้งออนไลน์ได้ง่าย ปลอดภัยแก่ผู้ขายและผู้ซื้อ เปิดให้บริการเว็บไซต์เพือ่แขง่ขันในตลาดอีคอมเมิร์ซอืน่ ๆ  
ที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาค อาทิ Lazada, Tokopedia และ AliExpress โดย Shopee ได้สร้างความแตกต่างจาก
ที่อื่น ด้วยการมี "ช้อปปี้ Guarantee" ซึ่งเป็นระบบที่ระงับการช าระเงินให้กับผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้า เป็นการ
รับประกันความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการช้อปปิ้งออนไลน์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ซื้อ นอกจากน้ัน 
Shopee ยังมีพันธมิตรกับผู้ให้บริการจัดส่งมากกว่า 70 แห่ง เพื่อสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ให้แก่ผู้ใช้บริการ ในส่วนประเทศ
ไทย ได้ร่วมมือกับบริษัทขนส่งชั้นน าในการรับและจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้ซื้อได้อย่างรวดเร็ว เช่น ไปรษณีย์ไทย Kerry 
Express และ DHL Express  

แต่เน่ืองด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันตลาดอีคอมเมิร์ซที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งปี 2020 
เติบโต 81 % มูลค่า 294,000 ล้านบาท สูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 220,000 ล้านบาท ส่วนตลาดอีคอมเมิร์ซ ปี 2021  
ยิ่งสร้างการเติบโตด้านบริมาณสินค้าผ่าน 3 แพลตฟอร์มอย่าง  Lazada, Shopee และ JD-Central มากถึง 32 % 
(eukeik.ee Marketeer, 2021) ซึ่งมาจากการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ง่ายและอิสระ 
ความต้องการของผู้ขายที่ต้องการให้เจ้าของแอปพลิเคชันมีการให้บริการหลากหลายรูปแบบเพื่อเอื้อต่อการเอาใจลูกค้า 
ตลอดจนท าการประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้าช่วยผู้ขาย หรือสื่อสารโต้ตอบลูกค้าโดยสามารถแชทออนไลน์ได้ทันที ในส่วน
ของผู้ซื้อทางแอปพลิเคชันก็ต้องวิ่งให้ทันกับเหตุผลและพฤติกรรมการซื้อที่มากมายและเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็น การเลือกหาสินค้าต่าง ๆ ที่ต้องค้นหาได้ง่ายตรงกับความต้องการ มีการตรวจสอบดีเทลสินค้า คุณภาพสินค้าและการ
ให้บริการได้จากการดูรีวิวต่าง ๆ ว่าสินค้าดีและตรงปกหรือไม่ สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าแบบ Real time 
หรือสินค้าที่ซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันต้องถูกกว่าหน้าร้าน และสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าของแต่ละร้านได้ ต้องท าให้
ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นว่าจะไม่ถูกหลอกลวงจากการซื้อของออนไลน์ ฯลฯ ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
การเลือกซื้อสินค้า ตลอดจนเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันยิ่งได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  

ดังน้ัน จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา จึงท าให้สนใจศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อค้นหาค าตอบตาม
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจ 2) ส ารวจพฤติกรรม และ 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรมในการซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งน้ี เมื่องานสิ้นสุด
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ลง จะได้ทราบแรงจูงใจและพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น เพื่อให้ผู้ประกอบการน าไปวางแผนวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนการ
ซื้อขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ และเป็นการตอบสนองความต้องการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รู้เท่าทันท า
การคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับแอปพลิเคชัน 
Tapptics (2021) ให้ความหมายว่า แอปพลิเคชัน หรือเรียกง่าย ๆ  ตามที่เรารู้จักกันว่าโปรแกรม มันถูกเขียนขึ้นมา

เพื่อใช้สร้างเคร่ืองมือ เช่น จัดการข้อมูลเอกสาร เคร่ืองฟังเพลง หรือเพื่อความบันเทิงอย่างแอปพริเคชันเกมมือถือ ดังน้ัน 
ประโยชน์ขึ้นอยู่กับว่าเราก าลังใช้อะไร เพื่อน าไปใช้ให้ก่อประโยชน์อะไร บริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการ มักจะสร้างแอปพริเคชนั
ของตนเองเพื่อให้ลูกค้า หรือคนที่สนใจเข้าถึงได้ง่ายกว่าการเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ 

แอปพลิเคชัน Shopee หรือ Shopee เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ มีส านักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ ก่อต้ังขึ้น
ในปีพ.ศ. 2552 เปิดตัวคร้ังแรกอย่างเป็นทางการที่ประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2558 และขยายไปยังประเทศมาเลเซีย ไทย 
ไต้หวัน อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ บราซิล โดยให้บริการซื้อและขายสินค้าออนไลน์ โดยมุ่งเน้นในแพลตฟอร์ม 
โมบายและโซเซียล มาผสมผสานกันเป็น Markertplace เต็มรูปแบบ ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อและขายสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา อีก
ทั้งยังมีการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ และแพลตฟอร์มการช าระเงิน เน้นความอ านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ขายและ
ผู้ซื้อ ต่อมา Shopee ได้เปิดตัวเว็บไซต์เพื่อแข่งขันในตลาดอีคอมเมิร์ซอื่นๆ โดย Shopee ได้สร้างความแตกต่างจากที่อื่น 
ด้วยการมี "ช้อปปี้ Guarantee" ซึ่งเป็นระบบที่ระงับการช าระเงินให้กับผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้า เพื่อเป็นการ
รับประกันความปลอดภัยในการช็อปปิ้งออนไลน์และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ซื้อ รูปแบบธุรกิจของ Shopee เร่ิมต้นด้วย
ตลาดระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C) ช่องทางการตลาดระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) ในรูปแบบผสมผสานกัน 
(Hybrid Model) เมื่อเทียบกับคู่แข่ง เร่ิมแรก Shopee ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นกับผู้ขาย และเพิ่งมาเร่ิม
เก็บ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ร้อยละ 2 จากผู้ขาย ยกเว้นช่องทาง AirPay Wallet ซึ่งเป็นพันธมิตรโดยตรง 
Shopee นอกจากน้ียังท าหน้าที่เป็น Asset Light Marketplace โดยที่ Shopee ไม่มีคลังสินค้า และเป็นพันธมิตรกับ 
ผู้ให้บริการจัดส่งมากกว่า 70 แห่ง เพื่อสนับสนุนด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ใช้บริการ ในส่วนประเทศไทย ได้ร่วมมือกับบริษัท
ขนส่งชั้นน าภายในประเทศ คือ ไปรษณีย์ไทย Kerry Express และ DHL Express ในการรับและจัดส่งสินค้า (Laokasikarn 
& Visitnitikija, 2021) 

แนวคิดเก่ียวกับแฟช่ัน 
เสื้อผ้าแฟชั่น คือ เสื้อผ้าที่เป็นที่นิยมในหมู่คนที่รักการแต่งตัวโดยทั่วไป หรือที่เรียกกันว่าเสื้อผ้ายอดนิยมน่ันเอง 

ลักษณะทั่ว ๆ ไปของเสื้อผ้าแฟชั่น มักสอดคล้องกับกระแสความนิยมเร่ืองเสื้อผ้าที่ก าลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน ทั้ง
ในส่วนของเคร่ืองแต่งกายอย่างเสื้อ กางเกง กระโปรง และเคร่ืองแต่งตัวประกอบอย่างผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เข็มขัด รองเทา้ 
หรือแว่นตา เป็นต้น สินค้าแฟชั่นขึ้นอยู่กับว่าความนิยมในหมู่คนส่วนใหญ่เป็นเช่นใด เป็นเสื้อผ้าที่ออกแบบมาส าหรับกลุม่
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ลูกค้าเป้าหมาย โดยคาดหวังว่าจะต้องได้รับความนิยมและอาศัยความนิยมเป็นตัวจุดกระแสให้มีการใส่ตาม ๆ  กันมาจน
กลายเป็นก าลังซื้ อขนาดใหญ่  ด้วยเหตุ น้ีในวงการเสื้อผ้าแฟชั่นการท าการตลาดจึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญมาก 
(Dressedbyfashion, 2021) 

แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการซื้อ 
Wiboonkul (2021) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก าหนดทิศทางและ

เป้าหมายของพฤติกรรม คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนที่มีแรงจูงใจ
ต่ าจะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิกการกระท าก่อนบรรลุเป้าหมาย 

ทฤษฎีแรงจูงใจ  
Liting (2014) ชี้ให้เห็นแรงจูงใจจะท าให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เหมาะสม

ที่สุดในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ว่า 1) บุคคลมีความสนใจในสิ่งใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม 
และมีความพอใจที่จะท ากิจกรรมน้ัน ๆ  2) ความต้องการจะเป็นแรงกระตุ้นที่ท าให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการน้ัน 3) ค่านิยมที่เป็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแรงขับของพฤติกรรมตาม
ค่านิยม 4) ทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงก็มีผลต่อพฤติกรรมน้ัน 5) ความมุ่งหวังที่ต่างระดับกัน ก็เกิดแรงกระตุ้นที่ต่าง
ระดับกันด้วย คนที่ตั้งระดับความมุ่งหวังไว้สูงจะพยายามมากกว่าผู้ที่ต้ังระดับความมุ่งหวังไว้ต่ า 6) การแสดงออก
ของความต้องการในแต่ละสังคมจะแตกต่างกันออกไป ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมของ
ตน ยิ่งไปกว่าน้ันคนในสังคมเดียวกัน ยังมีพฤติกรรมในการแสดงความต้องการที่ต่างกันอีกด้วยเพราะสิ่งเหล่าน้ีเกิด
จากการเรียนรู้ของตน 7) ความต้องการอย่างเดียวกัน ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้  8) แรงจูงใจที่
แตกต่างกัน ท าให้การแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมือนกันได้ และ 9) พฤติกรรมอาจสนองความต้องการได้หลาย 
ๆ ทาง และมากกว่าหน่ึงอย่างในเวลาเดียวกัน 

ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมในการซื้อ 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหา หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม

การซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจะอาศัยค าถาม 6 W และ 1 H ซึ่งประกอบด้วย Who What Why When Where และ How 
เพื่อค้นหาลักษณะที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 7 ประการ หรือ 7  O’s ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, 
Objectives, Organization, Occasions, Outlet และ Operations โดยมีการก าหนดค าถามดังน้ี 1) ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ 2) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็น
ค าถามถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือ ต้องการคุณสมบัติ หรือ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน 3) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้ออะไร (Why does the 
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consumer buying?) เป็นค าถามเพื่อทราบวัตถุประสงค์ที่ผู้บริโภคซื้อสินค้า (Objectives) ผ่านระบบช่องทางการจัด
จ าหน่ายใด ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและทางด้านจิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ คือ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม ปัจจัยเฉพาะบุคคล 4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อบ้าง (Who participants in the buying?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบด้วยผู้ริเร่ิมในการที่จะซื้อ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ และผู้ใช้ 5) 
ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึงโอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น ช่วง
เดือนใดของปี หรือช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของเดือนช่วงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น 6) ผู้บริโภคซื้อที่
ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlet) ที่ผู้บริโภคไปท า
การซื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช า ฯลฯ 7)  ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer 
buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล 
การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ ความรู้สึกภายหลังการซื้อค าตอบที่ได้มาเหล่าน้ี จะช่วยให้นักการตลาดสามารถ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมและประสบความส าเร็จทางด้าน
การตลาดได้เป็นอย่างดี (Sereerat, 2018) 

แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น 
วัยรุ่น คือ วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่าง

วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา เช่น ทางจิตวิทยาและทางสังคม การสิ้นสุดของการเป็นวัยรุ่นและเขา้
สู่วัยผู้ใหญ่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือตามกลุ่มสังคม ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บุคคลน้ันได้รับความ
เชื่อมั่นหรือไว้ใจให้ท าหน้าที่ หรืองานต่าง ๆ  เช่น การขับขี่ยานพาหนะ การมีความสัมพันธ์ทางเพศ การเป็นทหาร การ
เลือกต้ัง หรือการแต่งงาน เป็นต้น การเป็นวัยรุ่นมักจะสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของเสรีภาพที่ได้รับจากพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง หรือสิทธิตามกฎหมาย หรือความสามารถในการตัดสินใจในบางเร่ืองโดยไม่ต้องขอความยินยอม (Sriratanaban, 
2002) โดยวัยรุ่นมี 3 ช่วง คือ วัยรุ่นตอนต้น 10-12 ปี วัยรุ่นตอนกลาง 13-16 ปี วัยรุ่นตอนปลาย 17-21 ป ี(Supap, 1991) 
ดังน้ัน วัยรุ่นจึงมีลักษณะที่เหมาะกับเสื้อผ้าแฟชั่น เน่ืองจากมีการออกแบบมาให้เป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้ากลุ่มหน่ึงใน
ช่วงเวลาหน่ึง ด้วยเหตุน้ีถ้าเราคิดจะหาทางท าก าไรทางธุรกิจจากเสื้อผ้าแฟชั่น เราก็จ าเป็นที่จะต้องใส่ใจกับการท าความ
เข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าหลักของเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นกลุ่มใด ถ้าจะกล่าวไปแล้วกลุ่มลูกค้าของเสื้อผ้าแฟชั่นมีหลายกลุ่มมาก โดยจะ
กระจายกันไปตามประเภทของแฟชั่นประเภทต่าง ๆ  แต่จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่น อย่างนักเรียน นักศึกษา เหมาะที่จะสร้าง
แรงจูงใจและกระตุ้นพฤติกรรมให้แสดงออกด้วยรสนิยมที่แตกต่างจากคนอื่น หรือกระตุ้นด้วยการลอกเลียนแบบ กระตุ้นให้
เป็นคนทันสมัยตามการบริโภคแฟชั่นเสื้อผ้าของวัยรุ่น 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

Mekarun (2017) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น พบว่า การวิเคราะห์
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส าเร็จรูปจากร้าน H&M และ Uniqlo ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี ซึ่งมีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายได้ 15,000-20,000 บาท  

Hongyont (2019) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ (ลาซาด้า) 
ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ (ลาซาด้า) ด้วยกัน 2 ด้าน คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (.000) และปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (.004*) โดยปัจจัยด้านราคา และ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร  

Chongko & Zumitzavan (2020) ศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคผ่านสื่อเครือข่ายออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต โดย
ใช้เวลาในการซื้อสินค้าน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต คือ เสื้อผ้า เหตุผลที่ซื้อสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ต เพราะมีสินค้าที่ให้เลือกที่หลากหลาย 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น สามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อน าไปสู่
การทดสอบสมมติฐาน ดังภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee  

        -  หลากหลาย ทันสมัยและแปลกใหม่ 

        -  ราคาถูก 

        -  โปรโมชั่น 

        -  ส่งเร็วและตรงเวลา 

   พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee  

        -  จ านวนการความถ่ีในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น 

        -  การช าระเงิน 

-  ซื้อซ้ า  

การซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee  

ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง  
ประชากรของการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษาทั้ง 10 สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คือ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จ านวน 1,238 คน (Student service system Loei Rajabhat University, 2018) กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้มาจากการค านวณด้วยสูตร ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ยอมรับค่าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 จ านวน 244 คน เก็บจริง 250 คน  

เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Sampling จ าแนกนักศึกษา 10 สาขาวิชาและ 4 ชั้นปี ต่อจากน้ันน า

การเลือกแบบ Quota Sampling มาใช้เพื่อค านวณให้ได้สัดส่วนตามประชากรในแต่ละสาขาวิชาและชั้นปีตัวแทน 
และใช้วิธีการสุ่มตัวแทนนักศึกษาแบบ Simple Random Sampling ให้ได้จ านวนตามที่ต้องการ คือ จ านวน 250
คน ดังรายละเอียดตาราง 1  

ตาราง 1: จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

สาขาวิชา จ านวนประชากรทั้งหมด จ านวนตัวอย่าง 
จ านวนตัวอย่าง x จ านวน

ประชากร 
ทั้งหมดของประชากร 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 4 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 10 10 16 14 2 2 3 3 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 7 12 - - 1 2 - - 
สาขาวิชาการเงิน - - 15 5 - - 3 1 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 44 58 42 34 9 11 8 7 
สาขาวิชาการบัญชี 55 105 134 116 11 21 27 23 
สาขาวิชาโลจิสติกส์ 43 65 63 60 8 13 12 12 
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สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

32 48 44 24 6 10 9 5 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 22 24 8 1 4 5 1 
สาขาวิชาการตลาด 18 26 20 20 3 5 4 4 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม ่

28 11 - - 5 2 - - 

รวม 242 357 358 281 48 70 70 56 
รวมท้ังหมด 1,238 คน จ านวน 244 คน เก็บจริง 

250 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้งานวิจัย   
คณะวิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อท าการพัฒนาแบบสอบถามที่ใช้รวบรวมแรงจูงใจการ

ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เป็นมาตรการวัดแบบ (Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเกิร์ต 
(Likert’s Scale) และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ที่มีลักษณะค าถามปลายปิด (Closed - 
Ended Question) มีหลายค าตอบให้เลือก (Multichotomous Question)  

 
ข้ันตอนเก็บรวบรวมข้อมูล   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู โดย 1) คณะวิจัยขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยและหนังสือขอความร่วมมอืในการตอบ

แบบสอบถาม จากคณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 2) คณะวิจัยเก็บข้อมลูจนครบจ านวนที่ก าหนด และเมื่อ
การท าแบบสอบถาม สิ้นสุดลงจะท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แต่ละฉบบั กอ่นน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและรายงาน
ผลการวิจัยต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
น าเอาข้อมูลต่าง ๆ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ จัดระเบียบแยกแยะส่วนต่าง ๆ เพื่อหา

ค าตอบตามประเด็นที่ต้ังในวัตถุประสงค์และตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้
วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ 
เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวิจัย 

แบบสอบถามซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยเทคนิค IOC 
(Index of Item – Objective Congruence) พบว่า มีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.71-1.00 ซึ่งตามเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาค่าที่ค านวณได้จะต้องมากกว่า 0.50 (IOC>0.50) และทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) จากการ
ใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ เอลฟาของครอนบาคของ
แบบสอบถาม มีค่า 0.85 - 0.89 ซึ่งมากกว่า 0.70 (Cronbach, 1970) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตามการน าเสนอ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ที่ 1  ส ารวจแรงจูงใจการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า แรงจูงใจภาพรวมและรายข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ย
อันดับ 1 คือ ท่านเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เพราะมีความคุ้มค่าคุ้มกับราคาที่จ่าย รองลงมา คือ 
ท่านเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เพราะมีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย เช่น  iBanking / Mobile 
banking , เก็บเงินปลายทาง เลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เพราะมีความทันสมัย เช่น ตามเทรนการ
แต่งตัวของเน็ตไอดอล และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับน้อยสุด คือ เลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เพราะร้านค้า
มีความน่าเชื่อถือ เช่น รูปลักษณ์และคุณภาพสินค้าตรงตามรีวิว ดังตาราง 2 

 
ตาราง 2:  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน 

แอปพลิเคชัน Shopee ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

ข้อความ x S.D. แปลผล 
1.  ท่านเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee 
เพราะมีความทันสมัย เช่น ตามเทรนการแต่งตัวของเน็ต
ไอดอล 

4.20 0.87 มาก 

2.  ท่านเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee 
เพราะมีความคุ้มค่าคุ้มกับราคาที่จ่าย 

4.54 0.59 มากที่สุด 

3.  ท่านเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee 
เพราะมีโปรโมชั่นที่หลากหลาย เช่น ส่งฟรี, ใช้โค้ดลดราคา  

3.86 0.91 มาก 

4.  ท่านเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee 
เพราะมีระบบการจัดส่งที่รวดเร็ว 

4.00 1.02 มาก 
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5.  ท่านเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee 
เพราะร้านค้ามีความน่าเชื่อถือ เช่น รูปลักษณ์และคุณภาพ
สินค้าตรงตามรีวิว 

3.73 0.93 มาก 

6.  ท่านเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee 
เพราะรับประกันสินค้าช ารุดเสียหาย สามารถคืนสินค้าได้ เมื่อ
สินค้าได้รับความเสียหายหรือจัดส่งผิด   

3.98 0.88 มาก 

7.  ท่านเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee 
เพราะมีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย เช่น  iBanking / 
Mobile banking, เก็บเงินปลายทาง      

4.30 0.56 มาก 

8.  ท่านเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee จาก
ประเทศจีน เพราะมีหลากหลายสไตล์ และมีราคาถูก 

4.06 0.61 มาก 

ข้อความ x S.D. แปลผล 
9.  ท่านเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee 
เพราะแม่ค้า/พ่อค้า เป็นกันเอง ให้บริการดี 

4.12 0.57 มาก 

10.  ท่านเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee 
เพราะมีการโชว์หน้าร้าน เพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบราคาสินค้า
ที่ถูกที่สุด 

4.19 0.57 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.96 0.36 มาก 
 

วัตถุประสงค์ที่ 2  ส ารวจพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee อันดับที่ 1 ของแต่ละข้อ โดยใช้
เคร่ืองมือสื่อสารมากที่สุด คือ โทรศัพท์มือถือ เวลาที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นแต่ละคร้ังมากกว่าหน่ึงชั่วโมงขึ้นไปต่อคร้ัง ความถี่
เฉลี่ยต่อเดือนของการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น คือ 2 - 3 คร้ังต่อเดือน ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นเฉลี่ยกี่ชิ้นต่อคร้ัง คือ คร้ังละ 2 ชิ้น ซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นมีราคาเฉลี่ยต่อชิ้น คือ 101 - 200 บาท/ชิ้น ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นมีการช าระเงินผ่านช่องทางการเก็บเงินปลายทาง ซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นด้วยเฉดสีเข้ม เช่น สีด า เทา กรมท่า น้ าเงิน น้ าตาลเข้ม ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ประเภทเสื้อยืด ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นที่ไม่
มีลวดลาย คือ สีพื้น ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นโดยเลือกจากวิธีการเลือกจากอ่านรีวิวและ เหตุผลที่เลือกกลับมาซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น คือ 
เข้าถึงและเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นได้ ดังตาราง 3 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565  

1st National Conference of Aviation, Tourism, and Service Business 2022 

132 

 

ตาราง 3: แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ข้อความ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ท่านซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชัน Shopeeโดยใช้
เคร่ืองมือสื่อสารประเภทใดอันดับที่ 1 โทรศัพท์มือถือ   

194 77.60 

2. ท่านซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ใช้เวลาแต่ละ
คร้ังมากน้อยเพียงใดอันดับที่ 1ระยะเวลาในการซื้อ มากกว่าหน่ึง
ชั่วโมงขึ้นไปต่อคร้ัง 

76 30.40 

3. ท่านซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชัน Shopee  มีความถ่ี
เฉลี่ยก่ีคร้ังต่อเดือน 
อันดับที่ 1 2-3  คร้ังต่อเดือน 

108 43.20 

4. ท่านซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เฉลี่ยก่ีช้ินต่อ
คร้ัง 
อันดับที่ 1 คร้ังละ 2  ชิ้น 

67 26.80 

5. ท่านซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชัน Shopee มีราคาเฉลี่ย
ต่อช้ิน  
อันดับที่ 1 101-200  บาท/ชิ้น 

73 29.20 

6. ท่านซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชัน Shopee มีการช าระเงิน
ผ่านช่องทางใด 
อันดับที่ 1 เก็บเงินปลายทาง 

98 39.20 

7. ท่านซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ด้วยเฉดสีใด  
อันดับที่ 1 สีเข้ม เช่น สีด า เทา กรมท่า น้ าเงิน น้ าตาลเข้ม 

123 49.20 

8. ท่านซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ประเภทใด  
อันดับที่ 1 เสื้อยืด 

130 52.00 

9. ท่านซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชัน Shopee มีลวดลาย
แบบใด 
อันดับที่ 1 สีพื้น ไม่มีลวดลาย                         

123 49.20 
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10. ท่านซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชัน Shopee โดยเลือก
จากวิธีการใด 
อันดับที่ 1 เลือกจากอ่านรีวิว 

139 55.60 

ข้อความ จ านวน (คน) ร้อยละ 
11. เหตุผลท่ีท่านเลือกกลับมาซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชัน 
Shopee 
อันดับที่ 1 เข้าถึงและเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นได้ง่าย 

61 24.40 

 
วัตถุประสงค์ที่ 3  แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ประเภทเวลา ประเภทจ านวนเฉลี่ย ประเภทเฉดสี ประเภท
ลวดลายบนเสื้อผ้า ประเภทวิธีการเลือก และประเภทเหตุผลที่กลับมาซื้อซ้ า อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนแรงจูงใจไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ประเภทของเคร่ืองมือสื่อสาร ประเภทของ
ความถี่ ประเภทของช่องทางการช าระเงิน และประเภทของรูปแบบเสื้อผ้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05 
ตามล าดับ ส่วนแรงจูงใจไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ประเภทของ
เคร่ืองมือสื่อสาร ประเภทของความถี่ ประเภทของช่องทางการช าระเงิน และประเภทของรูปแบบเสื้อผ้า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ p-value < 0.05 ตามล าดับ 
 

อภิปรายผลและสรุป 

แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย โดย 1) แรงจูงใจการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ประเภทเวลาในการซื้อ ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อพิจารณาแรงจูงใจกลุ่มระดับมาก พบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น อันดับที่ 1 ใช้
ระยะเวลาในการซื้อ 21-40 นาทีต่อคร้ัง เน่ืองจาก ในการตัดสินใจซื้อ ไม่ว่าจะต้องเร่ิมดูในเร่ืองของรูปแบบและสไตล์ของ
เสื้อผ้า ดูเฉดสี เลือกไซส์ที่เหมาะสม เปรียบเทียบราคาจากหลายร้านเพื่อให้ได้สินค้ามาในราคาย่อมเยาและคุณภาพของ
สินค้าที่ดี อันดับที่ 2 ระยะเวลาในการซื้อ 41-60 นาทีต่อคร้ัง เน่ืองจาก เป็นช่วงระยะเวลาที่นานขึ้น ผู้ซื้อมักต้องการเวลา
ค้นหาไตร่ตรองรูปแบบเสื้อผ้าที่มีไว้ในใจ อันดับที่ 3 ระยะเวลาในการซื้อ 1-20 นาทีต่อคร้ัง เน่ืองจาก ระยะเวลาน้ีต้องเป็น
คนที่มีความต้ังใจเข้าไปซื้อทันทีทันใด มีแบบที่เลือกไว้ในใจอยู่แล้ว จึงใช้เวลารวดเร็วในการเลือกซื้อ และอันดับที่ 4 
ระยะเวลาในการซื้อ มากกว่าหน่ึงชั่วโมงขึ้นไปต่อคร้ัง เน่ืองจาก เวลา 1 ชั่วโมงค่อนข้างนานในการเลือกซื้อเสื้อผ้าหน่ึงคร้ัง 
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ซึ่งต้องเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้ง หรือว่างจริง ๆ  จึงใช้เวลานานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chongko & Zumitzavan 
(2020) ศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคผ่านสื่อเครือข่ายออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้เวลาในการซื้อสินค้าน้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต คือ เสื้อผ้า เหตุผลที่ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เพราะมีสินค้าที่ให้เลือกที่
หลากหลาย 2) แรงจูงใจการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ประเภทจ านวนเฉลี่ยต่อคร้ัง
ที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเมื่อพิจารณาแรงจูงใจ
กลุ่มระดับมาก โดยอันดับที่ 1 จ านวนเฉลี่ยต่อคร้ังในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น คร้ังละ 2 ชิ้น เน่ืองจาก ผู้ซื้ออาจจะซื้อตาม
จ านวนของโปรโมชั่นของทางร้านค้า ที่ก าหนดให้ซื้อเพียง 2 ชิ้นต่อ 1 ค าสั่งซื้อ หรือซื้อตามเงื่อนไขจะได้โปรส่งฟรี โค้ด
ส่วนลดราคา ซื้อชิ้นแรกเต็มราคาชิ้นที่สองคร่ึงราคา และซื้อหน่ึงแถมหน่ึง อันดับที่ 2  คร้ังละ 4 ชิ้น อาจเพราะซื้อในช่วงที่
เสื้อผ้าแฟชั่นลดราคา ซึ่ง Shopee จะมี Flash Sale ที่ค่อยอัพเดทสินค้าที่ลดราคา อันดับที่ 3  คร้ังละ 3 ชิ้น เน่ืองจากเป็น
จ านวนที่พอประมาณ ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป อันดับที่ 4 คร้ังละ 1 ชิ้น ซึ่งผู้ซื้อเลือกซื้อชิ้นที่มีราคาแพง จึงท าให้ไม่สามารถ
ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น หลายชิ้นได้ และอันดับที่ 5 คร้ังละมากกว่า 4 ชิ้น เน่ืองจาก สินค้าอาจจะมีราคาที่ถูกและยังได้ส่วนลด 
หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ  ดึงดูดการซื้อ สอดคล้องกับงานของ Mekarun (2017) ศึกษาปัจจัยที่มาอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส าเร็จรูป พบว่า ด้านรายได้จะเป็นตัวชี้วัดความสามรถของผู้บริโภค ว่ามีความสามารถใน
การซื้อสินค้ามากน้อยเพียงใด และยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดปริมาณสินค้า หรือบริการ เพราะในบางกรณีแม้
สินค้าจะมีราคาถูก แต่ผู้บริโภคมีรายได้น้อยก็อาจท าให้ขาดอ านาจในการซื้อ หรือหากผู้บริโภคมีรายได้ลดลง จะซื้อสินค้า
ลดลง และหากผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้น จะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในด้านรายได้ของผู้บริโภคจะมี
ผลต่อปริมาณสินค้าฟุ่มเฟือยกว่าสินค้าด ารงชีพ 3) แรงจูงใจการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผา้
แฟชั่น ประเภทราคาที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อ
พิจารณาแรงจูงใจกลุ่มระดับมาก พบว่า ราคาเฉลี่ยต่อชิ้นในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น อันดับที่ 1 101-200 บาท/ชิ้น เป็นเรทรา
คาที่ย่อมเยา ไม่ได้แพงจนเกินก าลังซื้อของผู้ซื้อที่เป็นนักศึกษา ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเสื้อผ้าที่มีดีเทลไม่ค่อยเยอะ เช่น เสื้อ
ยืด เสื้อเอวลอย อันดับที่ 2 301-400 บาท/ชิ้น ซึ่งเสื้อผ้าแฟชั่นบางประเภทอาจจะมีต้นทุนในการผลิตสูง แต่มีดีไชน์ที่
ทันสมัย และยังเป็นความต้องการของผู้ซื้อ เช่น เสื้อยีนส์ กางเกงยีนส์ขายาว เสื้อผ้าจากผ้าฝ้าย อันดับที่ 3  201-300 บาท/
ชิ้น จะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่น่าสนใจและมีราคาเรทน้ีอยู่แล้ว เช่น เดรส กางเกงขายาว เสื้อกันหนาว อันดับที่ 4 ต่ ากว่า 100 
บาท/ชิ้น เน่ืองจาก เสื้อผ้าแฟชั่นในแอปพลิเคชัน Shopee น้ัน ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ราคา 100 บาท/ชิ้น ขึ้นไป และส่วน
น้อยที่จะมีราคาต่ ากว่า 100 บาท/ชิ้น อันดับที่ 5 มากกว่า 401 บาท/ชิ้น อาจจะเป็นเสื้อผ้าที่ผ่านการปัก หรือการถักทอขึน้
จากมือ มีความสง่า สวยงาม และชุดที่เป็นเซทซึ่งจะได้ทั้งเสื้อและกางเกง หรือกระโปรง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phatkun  
et al. (2021) ศึกษากลยุทธ์การก าหนดราคาที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในสถานการณ์ covid-19 ของ
ผู้บริโภคเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การต้ังราคาเสื้อผ้าแฟชั่นในระดับมาก เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความส าคัญระดับมากที่สุด ได้แก่ การต้ังราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาด และ
การต้ังราคาสูงและการต้ังราคาต่ า รองลงมา คือ การต้ังราคาตามหลักจิตวิทยา ตามล าดับ นอกจากน้ัน กลยุทธ์การก าหนด
ราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในระดับต่ า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การต้ัง
ราคาตามหลักจิตวิทยามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับการต้ังราคาสูงและการต้ังราคาต่ า  การต้ังราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ในสถานการณ์ covid-19 ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4) แรงจูงใจการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ประเภทเฉดสี ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee 
ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อพิจารณาแรงจูงใจกลุ่มระดับมาก พบว่า ระยะเวลาที่ใชใ้น
การซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น อันดับที่ 1 สีเข้ม เช่น สีด า เทา กรมท่า น้ าเงิน น้ าตาลเข้ม เน่ืองจาก วัยรุ่นชอบเสื้อผ้าโทนสีเข้มเป็นเท
รนที่ก าลังได้รับความนิยม สามารถอ าพรางรูปร่างและทรวดทรงให้ดูผอม และสามารถสวมใส่ได้ทุกสถานการณ์ อันดับที่ 2 
สีสดใส เช่น สีแดง ส้ม เหลือง เน่ืองจาก สามารถใส่ไปได้หลากหลายสถานที่ และวัยรุ่นให้ความส าคัญกับสีของเสื้อผ้า โดยมี
ดีไซน์ของเสื้อผ้าตามกระแสนิยม หรือแฟชั่น อันดับที่ 3 สีอ่อน เช่น ขาว ฟ้าอ่อน เน่ืองจากโทนสีอ่อนเป็นโทนสีที่คน
สามารถสวมใส่ได้ง่าย ปรับเปลี่ยนลุคง่าย ดูสุภาพอ่อนโยน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Takla (2020) ที่พบว่าปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปของสุภาพสตรีทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ รวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก ประกอบด้วย รูปลักษณ์ สีสันของเสื้อผ้าสวยงาม เสื้อผ้า
มีคุณภาพ วัสดุ (ผ้า) ที่น ามาตัดเย็บมีคุณภาพดี และมีความง่ายและสะดวกในการคืนสินค้า 5) แรงจูงใจการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ประเภทลวดลายบนเสื้อผ้าแฟชั่น ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชราชภัฏเลย เมื่อพิจารณาแรงจูงใจกลุ่มระดับมาก พบว่า อันดับที่ 1 สีพื้น 
ไม่มีลวดลาย อาจเพราะกลุ่มวัยรุ่นหันมานิยมเสื้อผ้าเรียบง่ายและเรียบหรูสบายตา สามารถแมทซ์ลุคได้ง่าย และมีสไตล์มินิ
มอลมากขึ้น ตามเทรนเน็ตไอดอล อันดับที่ 2 ลายกราฟฟิก เป็นลวดลายที่มีการออกแบบมาจากทางแบรนด์เสื้อผ้าและมี
เอกลักษณ์น่าสนใจ อันดับที่ 3 ลายสก๊อต เป็นลายที่นิยมในคนกลุ่มน้อย อาจเป็นเพราะลวดลายที่ดูซับซ้อนจนเกินไปและ
ไม่สามารถใส่ได้ในทุกโอกาสลูกค้าหลาย ๆ คนจึงไม่ค่อยนิยมเลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ Ritthiphairot (2020) 
กล่าวว่า เสื้อผ้าเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของเรา เลือกสวมใส่เสื้อผ้าน้ันควรเลือกให้เหมาะสมกับบุคลิกของผู้สวมใส่ 
เพื่อให้ผู้สวมใส่ดูดี มีสง่า เสื้อผ้าของวัยรุ่นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีลวดลายตามขวางเพื่ออ าพรางหุ่นให้ดู
กว้างขึ้นหรือเต้ียลง เช่น ผู้ชายควรสวมใส่เสื้อตามลายขวาง ผู้หญิงสวมใส่กระโปรงบาน เป็นต้น คนที่มีรูปร่างเต้ีย ควรเลือก
สวมใส่เสื้อผ้าที่มีลวดลายตามแนวยาว เพื่อให้ดูสูงและเพรียวขึ้น ส่วนปกเสื้อที่ใส่ไม่ควรใหญ่เกินไป  เพราะจะท าให้คอสั้น
และดูเต้ียลง คนที่มีรูปร่างอ้วน ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีสีเข้ม เช่น สีน้ าตาล น้ าเงิน ด า แดงเข้ม เป็นต้น เพื่ออ าพรางหุ่นให้ดู
ผอมเพรียวลง ส่วนแบบเสื้อควรเป็นคอแหลม หรือคอวี กระโปรงแคบรัดรูป คนที่มีรูปร่างผอม ควรเลือกใช้เสื้อผ้าที่มีสี
อ่อนๆ เช่น ชมพู ฟ้า เหลือง เขียวอ่อน เป็นต้น เพื่ออ าพรางหุ่นให้ดูอ้วนขึ้น ส่วนแบบเสื้อผ้าควรมีลวดลาย เช่น มีระบาย
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หรือลูกไม้สวยงาม คอเสื้อควรมีปก 6)  แรงจูงใจการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น 
ประเภทวิธีการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
เลย เมื่อพิจารณาแรงจูงใจกลุ่มระดับมาก พบว่า วิธีการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น อันดับที่ 1 เลือกจากอ่านรีวิว ซึ่งผู้ซื้อเกิด
ความมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าที่ตรงตามรูปภาพที่ใช้ในการโปรโมท และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อได้อ่านรีวิวจากผู้ซื้อจริง 
และสอดคล้องกับนิสัยการซื้อของผู้บริโภคที่ชอบอ่านรีวิวก่อนการซื้อของ อันดับที่ 2 เลือกจากโฆษณาเสื้อผ้าแฟชั่น
น่าสนใจ เน่ืองจาก รูปแบบการโฆษณา และการเสนอขายสินค้าออกมาค่อนข้างน่าสนใจ สามารถโน้มน้าวให้ผู้บริโภคคล้อย
ตามได้ และอันดับที่ 3 เลือกซื้อตามเพื่อนแนะน า หรือสนใจเพราะได้เห็นสินค้าจริงจากเพื่อน ว่ามีลักษณะอย่างไร เน้ือผ้าดี 
รอยเย็บเรียบเนียนไม่มีต าหนิ ผู้บริโภคจึงกล้าตัดสินใจซื้อ ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ความกลัวจากการถูกหลอกลวงในการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นสาเหตุอันดับหน่ึงที่ท าให้
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ลูกค้าจ านวนมากมีความกลัวว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่
โฆษณา รวมถึงความกลัวจากปัญหาอื่น ๆ  เช่น สินค้าช ารุดเสียหาย ช าระเงินแล้วไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าไม่ครบตาม
จ านวนที่สั่งซื้อ (Electronic Transactions Development Agency, 2017) และ 7) แรงจูงใจการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ประเภทเหตุผลที่กลับมาซื้อซ้ าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อพิจารณาแรงจูงใจกลุ่มระดับมาก พบว่า อันดับที่ 1 ระยะเวลาในการ
เข้าถึงและเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นได้ง่าย มีความรวดเร็ว เข้าแอปฯ แล้วกดค้นหาก็สามารถเจอได้ทันที อันดับที่ 2 เสื้อผ้า
แฟชั่นมี แถมบ่อยคร้ัง มีโปรโมชั่น หรือส่วนลดตามเทศกาลต่าง ๆ  เป็นประจ า ท าให้ลูกค้ามีความต้องการซื้อและประทบัใจ
ในการสั่งซื้อโดยใช้โปรโมชั่น อันดับที่ 3 ช าระเงินได้สะดวกและหลากหลายชอ่งทาง สามารถติดตามผลการช าระเงินและการ
ส่งสินค้าจากแอปพริเคชันได้สะดวกและปลอดภัย อันดับที่ 4  พ่อค้า/แม่ค้าบริการประทับใจ เช่น ตอบค าถามลูกค้าเป็น
ประจ าละรวดเร็ว ผู้ซื้อเกิดความประทับใจในร้านค้า และมีการรับประกันการคืนสินค้าเมื่อเกิดช ารุด อันดับที่ 5  เข้าถึง
โฆษณาที่แนะน าเสื้อผ้าแฟชั่นก่อนตัดสินใจซื้อ ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ซึ่งอยู่ในโซเซียลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
Facebook Youtube Instagram TikTok เกม ซึ่งท าให้ผู้ซื้อเห็นโฆษณาและเกิดความสนใจที่จะสั่งซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น อันดับ
ที่ 6  จัดกลุ่มสินค้าเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา และมีการจัดกลุ่มสินค้าซึ่งท าให้ผู้ซื้อเห็นความหลากหลายในแต่ละ
หมวดหมู่ ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ Marketingoops (2021) ระบุว่า ถ้าหากผู้บริโภคพึงพอใจเขาก็จะแชร์ประสบการณ์
ดีๆ ให้กับคนรอบข้าง และที่ส าคัญอาจจะกลายมาเป็นผู้บริโภคที่ภักดีต่อแบรนด์ก็ได้ จากขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อ
น้ี Marketers จะสามารถ เพิ่มความแข็งแกร่งให้แบรนด์ของคุณ 

ส่วนแรงจูงใจไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยแรงจูงใจการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นไม่มีความสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ประเภทเคร่ืองมือสื่อสาร เพราะไม่ว่าผู้ซื้อจะใช้เคร่ืองมือสื่อสารประเภทโทรศัพท์ 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต ก็สามารถสั่งซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ได้ และเมื่อพิจารณาแรงจูงใจ
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กลุ่มระดับมาก โดยพบว่า พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นโดยใช้เคร่ืองมือสื่อสาร อันดับที่ 1 คือ โทรศัพท์ ซึ่งอาจเป็นเพราะ 
เป็นเคร่ืองมือสื่อสารมีความสะดวกในยุคน้ีไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร ซื้อของออนไลน์ ช าระเงิน ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม 
ถ่ายรูป และอื่น ๆ เช่นเดียวกับ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ค ที่มีการใช้งานอันดับรอง ซึ่งเคร่ืองมือสื่อสารที่
กล่าวใช้งานสะดวกรวดเร็วก็จริง แต่เมื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ ของ Shopee จ าเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตท าให้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็คเก็จเพิ่มขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจของ Chaiprasit (2022) ที่ระบุว่า 37 % ของ
ผู้บริโภคชาวไทยจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ แต่ก็ยังเป็นรองการซื้อขายยังสถานที่
จริงเป็นหลัก 2) แรงจูงใจการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ประเภทความถี่ที่ซื้อ โดย
อันดับที่ 1 ซื้อ 2-3  คร้ังต่อเดือน อันดับที่สอง ซื้อ 1 คร้ังต่อเดือน อันดับที่ 3 ซื้อ 4-5 คร้ังต่อเดือน อันดับที่ 4 ซื้อมากกวา่ 
7 คร้ังต่อเดือน อันดับที่ 5 ซื้อ 6-7 คร้ังต่อเดือน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า แรงจูงใจที่ Shopee น ามาล่อหลอกผู้บริโภค ไม่ว่าจะ
เป็นด้านโปรโมชั่นส่วนลด ลดแลกแจกแถม มีบ่อยจนผู้ซื้อไม่ต่ืนเต้น จะซื้อช่วงไหนก็ได้ที่นอกเหนือจากการโปรโมท 
นอกจากน้ัน เมื่อพิจารณาความถี่ในการซื้อมากที่สุด 2-3 คร้ังต่อเดือน ซึ่งสถานะของผู้ซื้อที่เป็นนักศึกษายังไม่มีรายได้เป็น
ของตนเอง ดังน้ัน การใช้จ่ายมีในวงจ ากัด ไม่ว่าแรงจูงใจจะมากหรือน้อย ก็มีความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นเท่าเดิม 
สอดคล้องกับการวิจัยของ Sukkam (2017) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ของผู้บริโภคใน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อสื่อที่ใช้ในการซื้อ
สินค้าแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสอบการณ์ทางาน และระดับรายได้ ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความถี่ในการซื้อสินค้าแตกต่าง ได้แก่ เพศ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อระดับ
ราคาในการซื้อสินค้า ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ทางานและรายได้ 3) แรงจูงใจการซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ประเภทช่องทางการช าระเงิน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้ซื้อให้
ความส าคัญต่อสินค้าเป็นเหตุผลหลัก เช่น สไตล์เสื้อผ้าที่ถูกใจ เป็นสินค้าที่หายาก หรือเป็นสินค้าที่ก าลังได้รับความนิยมใน
ท้องตลาด จึงไม่สนใจช่องทางการช าระ และเมื่อพิจารณาแรงจูงใจกลุ่มระดับมาก โดยอันดับที่ 1 เก็บเงินปลายทาง เมื่อ
พนักงานมาสินค้าก่อนก าหนดท าให้ลูกค้าที่มีเงินสดไม่เพียงต่อการจ่ายภายในเวลาน้ันทันที หรือไม่สะดวกอยู่รอรับสินค้า 
อันดับที่ 2 โอน / ช าระผ่านบัญชีธนาคาร อาจท าให้ลูกค้าบางกลุ่มกลัวการถูกโกง หากจ่ายแล้วจะไม่ได้รับของ อันดับที่ 3 
บัตรเครดิต / เดบิต อาจกลัวการถูกโจรกรรม หรือแฮกข้อมูลส่วนตัวผู้ถือบัตรร่ัวไหล จึงไม่วางใจที่จะผูกจ่าย อันดับที่ 4 
ช าระผ่าน ATM อาจเป็นเพราะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือพื้นที่ใกล้เคียงตู้ ATM ค่อนข้างที่จะมีปัญหาบ่อย บ้างก็เสยี 
กดไม่ได้ ไม่รับบัตร ก็ไม่สามารถช าระเงินได้ อันดับที่ 5 iBanking / Mobile Banking อาจเพราะ ต้องอาศัยสมาร์ทโฟน 
สัญญาณอินเตอร์เน็ต หากเกิดเสีย หรือขัดข้องชั่วคราว ก็ท าให้แอปพลิเคชันไร้ประโยชน์ และอันดับที่ 6 อื่น ๆ (G-Wallet) 
อาจเพราะ เกิดความยุ่งยาก หากต้องการใช้จะต้องเติมเงินเข้าระบบเสียก่อนสู้ใช้เงินสดสะดวกกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Electronic Transactions Development Agency (2017) ส ารวจการช าระเงินแบบออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต พบว่า 
การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคาร รวมถึงการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร แม้ว่าการช าระเงิ นแบบ
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ออนไลน์จะเป็นวิธีที่สะดวกส าหรับผู้ซื้อ แต่ในขณะเดียวกันผู้ซื้อร้อยละ 51.4 มีความรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยของการ
ช าระเงินทางออนไลน์เช่นกัน และ 4) แรงจูงใจการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น 
ประเภทรูปแบบเสื้อผ้า เพราะผู้ซื้อให้ความส าคัญต่อรูปแบบเสื้อผ้าที่ตนชื่นชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Posarn 
(2020) ศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ของผู้บริโภค ในกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านความปลอดภัย
และน่าเชื่อถือ มีผลต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ของผู้บริโภค ในกรุงเทพ และปริมณฑล 
และเมื่อพิจารณาแรงจูงใจกลุ่มระดับมาก โดยพฤติกรรมการซื้ออันดับที่ 1 ได้แก่ เสื้อยืด ซึ่งอาจเพราะ ผ้าจะหดตัว ยับได้
ง่าย เมื่อซักบ่อย ๆ ผ้าจะย้วย ยืด ไม่อยู่ทรง ยากต่อการรักษาจึงไม่เป็นที่ถูกใจ อันดับที่ 2 เสื้อเชิ้ต ซึ่งเหมาะกับวัยท างาน
มากกว่ากลุ่มวัยรุ่น นอกจากชุดนักศึกษาและออกไปพบปะผู้ใหญ่ที่ต้องแต่งตัวเนียบ เรียบร้อยก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะสวม
ใส่มากนัก อันดับที่ 3 เสื้อครอบเอวลอย อาจเป็นเพราะ ถูกมองว่าเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กและต้องมีความมั่นใจมากกว่า จึง
ได้รับการตอบรับน้อย อันดับที่ 4 เสื้อเปิดไหล่ อาจโป๊เกินไปไม่เหมาะที่จะสวมใส่ในพื้นที่อย่างจังหวัดเลย อันดับที่ 5 เสื้อ
ยีนส์ อาจเป็นเพราะ เป็นเสื้อที่ค่อนข้างจะมีราคาสูง และเน้ือผ้าก็หนากว่าผ้าชนิดอื่น จึงท าให้นักศึกษามองข้ามไป และ
อันดับที่ 6 อื่น ๆ (ชุดจ๊ัม ชุดที่เข้ากัสถานการณ์ ชุดเดรส) ซึ่งอาจเป็นเพราะ ไม่สามารถใส่ในชีวิตประจ าวันได้ ส่วนใหญ่มัก
ใส่ในโอกาสเที่ยว  
 

การน าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  

1.  ผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ น าข้อมูลไปใช้วางแผนทางด้านการขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 
Shopee ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเลือกรูปแบบของเสื้อผ้า สีสันและลวดลาย ช่องทางช าระเงิน การอ านวยความสะดวกใน
ด้านการซื้อ การขายและการโฆษณา ซึ่งสามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น  

2.  Shopee น าข้อมูลไปพัฒนาแอปพลิเคชัน Shopee เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในด้านการขายและการ
โฆษณาเสื้อผ้าแฟชั่น และผู้บริโภคได้ประโยชน์ทางด้านความสะดวกในการซื้อและช าระเงิน  
 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

ในช่วงการท าวิจัยเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19 จึงท าให้การรวบรวมข้อมลูเกิดความล่าช้า ได้รับการ
ปฏิเสธการตอบ ส่งผลให้การด าเนินงานไม่ค่อยเป็นไปตามทีว่างแผน 
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รูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal ท่ีมีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
ของประชาชนในยุคโควิด – 19 อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

New Normal Communication Model Affecting the Lifestyle of People 
in the COVID-19 Era in Muang District, Loei Province 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจรูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal 2) ศึกษาการปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิต และ 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ประชาชนในยุคโควิด – 19 อ าเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากร ได้แก่ ประชาชน ใน
เขตต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย จ านวน 13,133 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนประชาชน จ านวน 400 
คน และท าการสุ่มแบบทั้งอาศัยความน่าจะเป็นและไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยเลือกจาก ท าการสุ่มแบบ Stratified 
Sampling เลือกแบบ Quota Sampling และสุ่มแบบ Simple Random Sampling เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal อันดับ 1 ประชาชนให้ความส าคัญการส่งเอกสารการ
ท างาน คือ Facebook สื่อสารการท างานเลือกใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ การรับชมภาพยนตร์ผ่าน Netflix การชม
นิทรรศการผ่าน live สด ออนไลน์ การเรียนออนไลน์ผ่านสื่อมือถือ การท าธุรกิจเลือกใช้ Facebook Messenger 
การซื้อขายออนไลน์ผ่าน Shopee การท่องเที่ยวรับชมผ่าน Facebook Live การรักษาพยาบาล ปรึกษาสุขภาพ
ผ่านแอปพลิเคชัน หรือทางโทรศัพท์ของสถานพยาบาล และอันดับสุดท้าย การท าบุญบริจาคเงินผ่านแอปพริเคชัน
ธนาคาร 2) การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในยุคโควิด – 19 ภาพรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ยกเว้นด้านสื่อสารการท างานและด้านการท าบุญ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และ 3) รูปแบบการสื่อสารแบบ New 
Normal ประเภทส่งเอกสาร ประเภทช่องทางการสื่อสาร ประเภทเรียนผ่านสื่อ ประเภทท าธุรกิจผ่านแอปพลิเคชัน 
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ประเภทซื้อขายออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการท างาน ด้านสื่อสารการท างาน ด้าน
การศึกษา ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการซื้อขายออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ: รูปแบบการสื่อสาร, การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  New Normal, โควิด – 19, การเว้นระยะห่างทางสังคม 
 
Abstract 

The purposes of this research were to 1) investigate a new normal communication model 
2) study the changes in lifestyle and 3) identify the relationship between the new normal 
communication model and people’s lifestyle changes in the Covid-19 era in Muang district, Loei 
province. This research is the quantitative research. The population was 13,133 people in Mueang 
Subdistrict, Mueang District, Loei Province. The 400 sample and the samples were selected through stratified 
sampling, quota sampling, and simple random sampling. The research tools comprised questionnaire. The 
quantitative data was analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation and chi-square 
was implemented for testing hypothesis.  

The results were as follows. 1) For New normal communication, most people used Facebook, E-
Mail, Dropbox, Google Drive, and Line for sending document and working, communicating and working 
through mobile phone, watching movie through Netflix, watching exhibition trough live or online broadcast, 
learning online via mobile phones, doing business on Facebook and messenger, online shopping through 
Shopee, watching travelling videos through Facebook live, consulting and searching form information 
regarding healthy and medical issues through application or medical or hospital call centers and finally, 
making merit through banking application. 2) The change of lifestyle of people in Covid-19 era, averagely at 
high level for all aspects, except of working communication, and merit making which were scored at the 
highest level. and 3) For New Normal communication model, sending document, communication channels, 
learning medias, doing business on application and online shopping were related to the change of lifestyle 
of people in working communication, education, business and online shopping with statistical significance at 
.05 level respectively. 
Keywords:  Communication Model, People's Lifestyle Change, New Normal, Covid-19,  

Social Distancing  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565  
1st National Conference of Aviation, Tourism, and Service Business 2022 

144 

 

บทน า 

โรคโควิด - 19 เป็นไวรัสและโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เป็นที่รู้จักกันเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศ
จีนและเร่ิมมีการระบาดใหญ่ ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก  บางรายติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง โดยมี
อาการหายใจล าบาก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว มีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรง และเสี่ยงที่จะเสียชีวติ 
ซึ่งการติดเชื้อจากโควิด - 19 สามารถแพร่จากคนสู่คนและรับเชื้อจากการหายใจร่วมกับผู้ที่มีเชื้อ เพราะฉะน้ัน จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร (World Health Organization Study, 2020) ซึ่งใน
สถานการณ์ดังกล่าว ท าให้แวดวงสังคมได้คุ้นชินกับค าว่า " New Normal " ที่ผู้คนต้องเพิ่งปฏิบัติและปรับตามให้ได้
เพื่อการรอดพ้นและลดภาวะความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อโควิด  - 19 เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมการใช้
ชีวิตที่ ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเ นินชีวิตอย่างใหม่ที่ แตกต่างจากอดีต ทั้งน้ี รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ น้ี 
ประกอบด้วย วิธีคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยท ามาเป็นกิจวัตร (Boonsiriphan, 2020) โดย
อาศัยการสื่อสารในรูปแบบที่ช่วยเว้นระยะห่าง แต่ยังสามารถก่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมด าเนินต่อได้แบบปกติ 
โดยต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการติดต่อสื่อสารในยุค New Normal ที่สามารถท างาน หรือพูดคุยได้ทุกที่ทุก
เวลา ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาท างาน การเรียนการสอนออนไลน์  สื่อโฆษณา เปลี่ยนจากรูปแบบการพบเจอหน้า 
มาเป็นรูปแบบการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์แทน การรับส่งสื่อสารทางอีเมล์ การโทรศัพท์ การแชต วีดีโอคอล 
ดู ชมและฟัง ผ่านวิดีทัศน์ ไลฟ์สด (Khoksantia, 2020) ซึ่งการรับมือวิกฤตโควิด - 19 ทุกคนคงต้องเข้าถึงโลกดิจิทัล
อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน เพราะว่าคนเรายังต้องการการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมอยู่ ท าให้เกิดการประชุม
ออนไลน์ การท างาน Work from Home (Rattanabanchuen, 2020) สอดคล้องกับ Sereesakul (2020) เสนอแนวทางรับมือ New 

Normal ภายหลังวิกฤตโควิด – 19 ว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนแออัดและลดการติดเชื้อจากการ
เรียนการสอนในห้องเรียน จึงมีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์  

แต่ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในยุคโควิด – 19 ในรูปแบบ "New Norma" เป็นเรือ่งใหม่และ
ต้องน ามาใช้กับคนทุกกลุ่มทุกระดับและต้องเข้าถึงโลกดิจิทัลให้เป็นให้ได้ ดังน้ัน ปัญหาต่าง ๆ จึงตามมามากมาย 
เกิดผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์ การด าเนินชีวิต หรือทุกพฤติกรรม อาทิ ด้านการสื่อสาร ด้านการเดินทาง ด้านสุขภาพ 
ด้านการท างาน ด้านการท่องเที่ยว ด้านธุรกิจ ฯลฯ กระทบทุกภาคส่วน ต้ังแต่ภาคชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ 
องค์กรภาคเอกชน ประชาชน รัฐบาล และทั่วโลก เกิดปัญหาการพูดคุย หรือสื่อสารกันไม่รู้เร่ือง ไม่ได้ใจความ
ส าคัญ หรือเน้ือหาสารที่จะเล่าอย่างแก่นแท้ รวมไปถึงการคุยประชุมในองค์กรใหญ่ ๆ อาจท าให้การติดต่อซื้อขาย
ยุ่งยากมากขึ้น สื่อสารกันไม่ลงตัวและเกิดปัญหาตามมา  

ดังน้ัน จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา จึงสนใจศึกษารูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal ที่
มีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในยุคโควิด – 19 อ าเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อหาค าตอบให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ว่า 1) ส ารวจรูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal ของประชาชนในยุคโควิด – 19 ในอ าเภอเมือง 
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จังหวัดเลย 2) ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในยุคโควิด – 19 ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย และ 3) หา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในยุคโควิด – 
19 อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ทั้งน้ี เมื่องานวิจัยสิ้นสุดลงคาดว่าจะได้น ารูปแบบจากกระบวนการที่ ศึกษาไปเป็น
ตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้
น าไปวางแผนรับมือ ต้ังรับ การปรับตัวกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

ทบทวนวรรณกรรม 

รูปแบบของสื่อสารในยุคโควิด - 19  
การสื่อสารอยู่ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารผ่านสื่อ หรือช่องทาง เพื่อหวังผลใน

ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อเร่ืองราวต่าง ๆ ที่ก าลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะน้ัน (Wiangyot, 2018) ทั้งน้ี เมื่อเกิด
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 จึงมีการน าการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดภายใต้การต้ังสมมติฐาน โดยตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal ของประชาชนในยุคโควิด – 
19 (การส่งเอกสารการท างาน ช่องทางการสื่อสารการท างาน การท าธุรกิจผ่านสื่อแอปพลิเคชัน การซื้อขายออนไลน์ 
การชมภาพยนตร์ผ่านสื่อออนไลน์ การชมนิทรรศการ การท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล และรูปแบบการท าบุญ) และตัว
แปรตาม ได้แก่ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในยุคโควิด – 19 (ด้านการท างาน ด้านสื่อสารการท างาน ด้าน
การศึกษา ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการซื้อขายออนไลน์ ด้านความบันเทิง ด้านการเข้าร่วมงาน Event ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการไปท าบุญ) 

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  
เป็นการวิเคราะห์ พฤติกรรม หรือวัฒนธรรม ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็น “New Normal”  หรือ 

“ความปกติแบบใหม่” ของประชาชนในยุคโควิด – 19 ต่อการปรับตัวต่อการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ไม่คุ้นเคย หรือเคยเป็นสิ่งที่
ผิดปกติก่อนหน้าน้ีแต่กลายมาเป็นมาตรฐานปกติในปัจจุบัน บางสิ่งที่ผิดปกติก่อนหน้าน้ีสามารถกลายเป็นเรื่องธรรมดา 
ผู้คนจะหันมาใส่ใจการดูแลสุขอนามัยมาก จนอาจกลายเป็นพฤติกรรมที่คุ้นชิน ทุกคนอยู่บ้านและไม่ออกไปข้างนอกโดย
ไม่จ าเป็น ธุรกิจการสั่งและจัดส่งอาหารดูจะได้รับความนิยมอย่างสูง ปรับการท างานให้สอดรับกับสถานการณ์ เช่น 
อาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาชีพสถานบริการ อาชีพด้านความบันเทิง อาชีพท างานออฟฟิศ เป็น Work From Home 
ฯลฯ (Charoensri, 2020) 

โควิด - 19  
เป็นโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโร่นาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่น้ีไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่

จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน ในเดือนธันวาคมปี 2019 ขณะน้ีโรคโควิด - 19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว โดยมี
สถิติผู้ติดเชื้อสะสม 48,113 คน เสียชีวิตจากการติดเชื้อแล้ว 117 คน (ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 22 เมษายน 2564) และ
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แพร่ระบาดส่งผลกระทบทุกประเทศทั่วโลก ผู้ติดเชื้อมีอาการหนักและหายใจล าบาก ผู้สูงอายุและผู้มีมีโรคประจ าตัวมี
แนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า และเสี่ยงที่จะเสียชีวิต (World Health Organization Study, 2020)  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

จากบทความที่น าเสนอผ่านสื่อ โดยเร่ิมจากงานของ Neadpuckdee et al. (2020) ที่มองว่าการศึกษาวิถีชีวิต
แบบ New Normal กับแนวทางการจัดการศึกษาในประเทศไทย จ าเป็นที่การจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อลดการติดเชื้อและการแพร่ระบาด สอดรับกับ Wayo et al. (2020) ให้ทัศนะต่อการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 : ที่มีแนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียน
การสอน พบว่า การศึกษาของประเทศไทยเกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ก้าวทันต่อความต้องการในการ
เรียนรู้ที่มีความหลากหลายและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ส่วนด้านธุรกิจก็ต้องมีการปรับตัว ดังงานของ 
Sangsawangwatthan et al. (2020) ศึกษา "New Normal" วิถีชีวิตใหม่และการปรับตัวของคนไทยหลังโควิด - 19 
ด้านการท างาน การเรียน และธุรกิจ พบว่า พฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป เน่ืองจากต้องปรับตัวให้  
อยู่รอดในสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ให้ได้ ไม่ต่างจาก Chobpradit (2020) ศึกษาวิกฤตโควิด-19 
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร พบว่า โควิด-19 น้ันมีผลกระทบในการด ารงชีวิตของประชาชนคนไทย
เป็นอย่างมากการระบาดไวรัสส่งผลกระทบต่อบริษัทและธุรกิจหลายชนิด จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

ส าหรับการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้การท างานแบบ Work from Home 
ได้ผลลัพธ์ที่ ยอดเยี่ยม การน าโปรแกรมต่าง ๆ  มาช่วยเสริมให้การท างานสะดวกรวดเร็วขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็น 
(Phuwiphadawat, 2020) ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จริง ได้ประสบการณ์การสัมผัสเห็นลักษณะทางกายภาพจนได้การรู้
ข้อมูลทางกายภาพที่ผ่านการสัมผัส Worakawin et al. (2020) การจัดนิทรรศการ สามารถเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสนใจ
ให้แก่ผู้ชมได้เกิดสมาธิ (Prachusilpa, 2021) ภาพยนตร์ที่เข้าฉายใหม่ ๆ มักไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปอยู่ในระบบของ
บริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ ดังน้ัน ผู้ชมกลุ่มน้ีจึงเข้าไปดูภาพยนตร์ในโรงฉายภาพยนตร์ แทนที่จะรอชมแบบออนไลน์ 
(Murphy, 2021) ส าหรับองค์กรเองก็มีการปรับเปลี่ยนสวัสดิการหลังจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 องค์กรที่ให้
พนักงานท างานที่มีรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไป เน่ืองจากองค์กรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น (Thinknet, 2021) 
ร้านอาหารที่เปิดหน้าร้านออนไลน์ เป็นความพยายามปรับตัวของร้านอาหารต่างๆ เพื่อตอบรับความต้องการผู้บริโภค 
(Chinsupakkul, 2020) การท าบุญออนไลน์ ขณะที่บางคนมองว่าการเข้าวัดท าบุญด้วยตัวเองน่าจะดีกว่า เพราะถือเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และมั่นใจว่าเงินจะถูกใช้ตามเป้าหมายมากกว่าการท าบุญออนไลน์ (Nation TV, 2021) 
การบริการรักษาทางไกลมีข้อจ ากัดในระดับหน่ึง เน่ืองจากบางคร้ังต้องมีการตรวจผู้ป่วยให้ละเอียด การให้ค าปรึกษา
ทางไกลจึงไม่ค่อยสะดวกและเอื้อต่อการรักษา (ProHealth, 2018) และ World Health Organization Regional Office 
for the Western Pacific (2020) ศึกษา “ภาวะปกติใหม่” สู่ “อนาคตใหม่” ต่อการตอบสนองอย่างยั่งยืนของ COVID-19 

https://abel-azcona.com/author/editor/
https://prohealthware.com/writer/prohealth/
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เผยว่า การป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อก าหนดของสาธารณะและความร่วมมือของ
ภาคเอกชน  
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น สามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรของการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ประชาชนจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชน ในเขตต าบล

เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย จ านวน 13,133 คน (Registration Department, 2021) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ตัวแทนประชากร โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรสูงสุด (α) ในตารางของ ทาโร ยามาเน่ 
(Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 จ านวน 400 คน  

 
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  
ท าการสุ่มแบบทั้งอาศัยความน่าจะเป็นและไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยเลือกจาก ท าการสุ่มตัวอย่างแบบ 

Stratified Sampling จ าแนกประชาชน ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ออกเป็น 13 หมู่บ้าน ต่อจากน้ันน า
การเลือกแบบ Quota Sampling มาใช้เพื่อค านวณให้ได้สัดส่วนตามประชากรในแต่ละหมู่บ้านตัวแทน และใช้

รูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal 

ของประชาชนในยุคโควิด – 19 

- การส่งเอกสารการท างาน 

- ช่องทางการสื่อสารการท างาน 

- การท าธุรกิจผ่านสื่อแอปพลิเคชัน 

- การซื้อขายออนไลน์ 

- การชมภาพยนตร์ผ่านสื่อออนไลน์  

- การชมนิทรรศการ  

การท่องเที่ยว 

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชน

ในยุคโควิด – 19 

- ด้านการท างานและด้านสื่อสารการ

ท างาน 

- ด้านการศึกษา 

- ด้านการประกอบธุรกิจ 

- ด้านการซื้อขายออนไลน์  

- ด้านความบันเทิง 

รูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal ท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

ของประชาชนในยุคโควิด – 19 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565  
1st National Conference of Aviation, Tourism, and Service Business 2022 

148 

 

วิธีการสุ่มตัวแทนประชาชนในเขตต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย แบบ  Simple Random Sampling ให้ได้
จ านวนตามที่ต้องการ คือ จ านวน 400 คน ดังรายละเอียดตาราง 1  

ตาราง 1: จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
 

หมู่บ้าน  จ านวนประชากรทั้งหมด จ านวนตัวอย่าง 
จ านวนตัวอย่าง x จ านวน

ประชากร 
ทั้งหมดของประชากรใน

ต าบลเมืองเลย 
หมู่ 1 บ้านก าเนิดเพชร  1,104  33    
หมู่ 2 บ้านท่าแพ 1,121 34 
หมู่ 3 บ้านปากภู 512 15 
หมู่ 4 บ้านน้ าภู 735 23 
หมู่ 5 บ้านหนองผักก้าม 1,584 49 
หมู่ 6 บ้านสามแยก 1,047 33 
หมู่ 7 บ้านน้อยสนาม 1,919 59 
หมู่ 8 บ้านเพชรเจริญ 1,142 36 
หมู่ 9 บ้านโพนไทร 668 20 
หมู่ 10 บ้านน้ าภู 815 25 
หมู่ 11 บ้านก าเนิดเพชร 1,207 35 
หมู่ 12 บ้านก าเนิดเพชร 568 17 
หมู่ 13 บ้านหนองผักก้าม 711 21 

รวม 13,133 คน 400 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้งานวิจัย  
คณะวิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่วข้องเพื่อท าการพัฒนาแบบสอบถามที่ใช้รวบรวมรูปแบบการ

สื่อสารแบบ New Normal มีลักษณะค าถามปลายปิด (Closed - Ended Question) มีหลายค าตอบให้เลือก 
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(Multichotomous Question) และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในยุคโควิด – 19 เป็นมาตรวัดแบบ 
ลิเกิร์ต (Likert’s Scale) 5 ระดับ 

 
ข้ันตอนเก็บรวบรวมข้อมูล  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย 1) คณะวิจัยขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยและหนังสือขอความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถามจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2) คณะวิจัยเก็บ
ข้อมูลจนครบจ านวนที่ก าหนด และเมื่อการท าแบบสอบถาม สิ้นสุดลงจะท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แต่
ละฉบับ ก่อนน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและรายงานผลการวิจัยต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
น าเอาข้อมูลต่าง ๆ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ จัดระเบียบแยกแยะส่วนต่าง ๆ เพื่อหา

ค าตอบตามประเด็นที่ต้ังในวัตถุประสงค์และตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้
วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ 
เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการวิจัย 

แบบสอบถามซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ด้วย
เทคนิค IOC (Index of Item – Objective Congruence) พบว่า มีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.85 - 1.00 ซึ่ง
ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาค่าที่ค านวณได้จะต้องมากกว่า 0.50 (IOC>0.50) และทดสอบ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) จากการใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้
ค่าสัมประสิทธิ์เอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม มีค่า 0.899 - 0.973 ซึ่งมากกว่า 0.70 (Cronbach, 1970)  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตามการน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ที่ 1 ส ารวจรูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal ของประชาชนในยุคโควิด – 19 ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดเลย พบว่า รูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal อันดับที่ 1 ประชาชนให้ความส าคัญการส่งเอกสาร
การท างาน คือ Facebook สื่อสารการท างานเลือกใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ การรับชมภาพยนตร์ผ่าน Netflix การ
ชมนิทรรศการผ่าน live สด การเรียนออนไลน์ผ่านสื่อมือถือ การท าธุรกิจเลือกใช้ Facebook, Messenger การซื้อ
ขายออนไลน์ผ่าน Shopee การท่องเที่ยวรับชมผ่าน Facebook Live อะเมซิ่งไทยแลนด์ การรักษาพยาบาล 
ปรึกษาสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน และการท าบุญบริจาคเงินผ่านแอปพริเคชันธนาคาร ดังตาราง 2 
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ตาราง 2: แสดงจ านวนและร้อยละรูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal ในยุคโควิด – 19  
ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

 

ข้อความ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ส่งเอกสารการท างาน อันดับที่ 1 Facebook 149 37.30 
2. ช่องทางการสื่อสารการท างาน อันดับที่ 1 โทรศัพท์มือถือ 156 39.00 
3. ชมภาพยนตร์ผ่านสื่อออนไลน์ อันดับที่ 1 Netflix 310 77.50 
4. ชมนิทรรศการผ่าน อันดับที่ 1 live สด ออนไลน์   245 61.30 
5. เรียนผ่านสื่อ อันดับที่ 1 มือถือ   199 29.80 
6. ท าธุรกิจผ่านสื่อแอปพลิเคชัน อันดับที่ 1 Facebook  
Messenger    

232 58.00 

7. ซื้อขายออนไลน์ อันดับที่ 1 Shopee 318 79.50 
8. การท่องเท่ียว อันดับที่ 1 การชมผ่าน Facebook Live อเมซิ่ง
ไทยแลนด์   

273 68.30 

9. การรักษาพยาบาล อันดับที่ 1 ปรึกษาสุขภาพผ่านแอปพริ
เคชั่น หรือทางโทรศัพท์ของสถานพยาบาล    

356 89.00 

10. การท าบุญ อันดับที่ 1 ท าบุญ/บริจาคเงินผ่านช่องทาง
ออนไลน์ แอปธนาคาร     

367 91.80 

 
วัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในยุคโควิด – 19 ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

พบว่า การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในยุคโควิด – 19 ภาพรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ด้านสื่อสารการท างานและด้านการท าบุญ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้ออั นดับที่ 1 ในแต่ละด้าน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นรายข้อด้านการซื้อขายออนไลน์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านสื่อสารการ
ท างานรายข้อ คือ ประชุมผ่าน Zoom Meetings & Chat และ Google Meet ด้านการท าบุญ คือ ท าบุญอยู่บ้าน
ผ่านระบบออนไลน์ เดลิเวอร่ี ด้านความบันเทิง คือ การเข้าสถานบันเทิง ต้องอยู่ห่างตามกฎ ด้านการรักษาพยาบาล 
คือ ใช้การรักษาพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ ด้านการศึกษา คือ เรียนผ่านทางช่องทีวีดาวเทียม ด้านการเข้า
ร่วมงาน Event คือ ชมกิจกรรมงาน Event ต่าง ๆ จาก live สด ออนไลน์ ด้านการท างาน คือ ส่งเอกสารการ
ท างานผ่าน E-Mail/Line/ Facebook ด้านการประกอบธุรกิจ คือ การรับ-ส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง ด้านการ
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ท่องเที่ยว คือ ท่องเที่ยวในรูปแบบประเภทพิเศษ และด้านการซื้อขายออนไลน์ คือ ช็อปปิ้งผ่านออนไลน์ ดังตาราง 
3 

ตาราง 3:  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชน 
ในยุคโควิด - 19 ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

 

ข้อความ  S.D. แปลผล 

1. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการท างาน (เฉลี่ยรวม) 4.30 .55 มาก  
อันดับที่ 1 ส่งเอกสารการท างานผ่าน E-Mail/Line/ 
Facebook 

4.71 .64 มากที่สุด 

2. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านสื่อสารการท างาน (เฉลี่ย
รวม) 

4.50 .53 มาก 

อันดับที่ 1 ประชุมผ่าน Zoom Meetings & Chat และ 
Google Meet 

4.60 .650 มากที่สุด 

3. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านความบันเทิง (เฉลี่ยรวม) 4.49 .45 มาก 
อันดับที่ 1 การเข้าสถานบันเทิง ต้องอยู่ห่างกันคนละ 1 เมตร
เป็นอย่างน้อย น่ังร่วมโต๊ะกันได้ไม่เกินโต๊ะละ 5 จัดให้มีพื้นที่
อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อหน่ึงโต๊ะ และต้องอยู่ห่างกันอย่าง
น้อยโต๊ะละ 2 เมตร ผับ/บาร์/คาราโอเกะ/อาบอบนวด 

4.73 .47 มากที่สุด 

4. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการเข้าร่วม งาน Event 
(เฉลี่ยรวม) 

4.40 .61 มาก 

อันดับที่ 1 ชมกิจกรรมงาน Event ต่าง ๆ จาก live สด 
ออนไลน์ Facebook/Line/Instagram 

4.51 .77 มากที่สุด 

5. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการศึกษา (เฉลี่ยรวม) 4.43 .49 มาก 
อันดับที่ 1 เรียนผ่านทางช่องทีวีดาวเทียม เช่น DLTV /
เว็บไซต์ช่อง YouTube  
ของ DLTV 

4.73 .58 มากที่สุด 

6. ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการประกอบธุรกิจ (เฉลี่ยรวม) 4.28 .66 มาก 
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อันดับที่ 1 การรับ-สง่สินค้า ผ่าน Ant เดลิเวอร่ี Foodpanda 
อิ่มเดลิเวอร่ี RUN เดลิเวอร่ี ไปรษณีย์ บริษัทขนส่งเอกชน 
(เช่น Kerry J&T Flash) 

4.58 .68 มากที่สุด 

7. ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการซื้อขายออนไลน์ (เฉลี่ยรวม) 4.00 .93 มาก 
อันดับที่ 1 ช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ 4.02 1.00 มาก 
8. ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการท่องเท่ียว (เฉลี่ยรวม) 4.21 .64 มาก 
อันดับที่ 1 ท่องเที่ยวในรูปแบบประเภทพิเศษ (Special 
Tourist VISA : STV) โดยจ ากัดไม่เกินเดือนละ 1,200 คน 

4.53 .82 มากที่สุด 

9. ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการรักษาพยาบาล (เฉลี่ยรวม) 4.49 .45 มาก 
อันดับที่ 1 ใช้การรักษาพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ เช่น 
แอปพลิเคชัน บริการรักษาทางไกลผ่านระบบ 
Telemedicine (วีดีโอคอลกับหมอ) 

4.71 .64 มากที่สุด 

10. ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการไปท าบุญ (เฉลี่ยรวม) 4.54 .64 มากท่ีสุด 
อันดับที่ 1 ท าบุญอยู่บ้านผ่านระบบออนไลน์ เดลิเวอรร่ี 4.56 .84 มากที่สุด 

 
วัตถุประสงค์ที่ 3 หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal กับการปรับเปลี่ยนวิถี

ชีวิตของประชาชนในยุคโควิด – 19 อ าเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า รูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal 
ประเภทส่งเอกสาร ประเภทช่องทางการสื่อสาร ประเภทเรียนผ่านสื่อ ประเภทท าธุรกิจผ่านสื่อแอปพลิเคชัน 
ประเภทซื้อขายออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการท างาน ด้านสื่อสารการท างาน ด้าน
การศึกษา ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการซื้อขายออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05 ตามล าดับ 
ส่วนรูปแบบการชมภาพยนตร์ผ่านสื่อออนไลน์ การชมนิทรรศการ การท่องเที่ยวและการท าบุญ ไม่มีความสัมพันธ์
กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านความบันเทิง ด้านการเข้าร่วมงาน Event ด้านการท่องเที่ยว ด้านการรักษาพยาบาล
และด้านการไปท าบุญ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05 ตามล าดับ 
 

อภิปรายผลและสรุป 

รูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal มีความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในยุค  
โควิด – 19 อ าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยรูปแบบการสื่อสารประเภทการส่งเอกสารการท างานมีความสัมพันธ์กับ
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการท างานทุกข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าใช้ Facebook อันดับ
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ที่หน่ึง เพราะสะดวกต่อการส่งเอกสาร สามารถพูดคุยงาน อันดับที่สองคือ E-Mail เน่ืองจากป้องกันการร่ัวไหลของ
ข้อมูล อันดับที่สามคือ Dropbox ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ท าให้สามารถจัดเก็บและแชร์งานร่วมกับผู้อื่นได้ อันดับที่สี่คือ 
Google Drive สามารถแชร์ไฟล์ได้ทีละหลาย ๆ  คน ท าให้แต่ละคนท างานได้โดยไม่ซ้ าซ้อน อันดับที่ห้าคือ Line 
เน่ืองจาก Line เป็นแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร สามารถอัพโหลดไฟล์งานส่งไปให้เพื่อน ซึ่งตรงกับ
บทความของ Thinknet (2021) ที่ชี้ให้เห็นว่าองค์กรที่ให้พนักงานท างานที่บ้านมีรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไป 
เน่ืองจากองค์กรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น รูปแบบการสื่อสารประเภทช่องทางการสื่อสารการท างานมี
ความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านสื่อสารการท างาน ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า โทรศัพท์มือถือ เป็นอันดับที่หน่ึง เพราะสามารถใช้สื่อสารทางไกลได้สะดวกรวดเร็ว รองลงมาเป็นอันดับสอง
คือ Video Call ผ่าน Facebook/Line/ Instagram เป็นแอปพลิเคชันพื้นฐานที่ประชาชนเกือบทุกคนมีบัญชีเป็น
ของตัวเอง เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น อันดับที่สามคือ Dropbox อาจเป็นเพราะการให้บริการที่ท าให้ข้อมูลที่ใช้
ร่วมกันมีข้อมูลตรงกัน และมีการส ารองข้อมูล อันดับที่สี่คือ Google Meet เน่ืองจากสามารถแชร์หน้าจอส่วนตัว 
ไม่จ ากัดเวลาใช้งาน และอันดับที่ห้า Zoom Meetings & Chat เพราะแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมใช้ในการ
ประชุมสามารถเข้าร่วมการประชุมได้มากว่า 2 คนขึ้นไป ซึ่งตรงกับบทความของ Phuwiphadawat (2020) ที่
กล่าวว่าการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้การท างานแบบ Work from Home 
ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม การน าโปรแกรมต่าง ๆ มาช่วยเสริมให้การท างานสะดวกรวดเร็ว รูปแบบการสื่อสาร  
ประเภทเรียนผ่านสื่อมีความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการศึกษา ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า สื่อออนไลน์ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ให้แก่ผู้อื่น
สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าเป็นอันดับที่หน่ึง รองลงมาเป็นอันดับสองคือ มือถือ ช่ วยในการ ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเรียนและกิจกรรมต่างๆ อันดับที่สามคือ สื่อทีวีดาวเทียม เน่ืองจากการใช้ดาวเทียมระบบน้ีเหมาะกับ
การสื่อสารได้อย่างกว้างไกลไร้ขอบเขต อันดับที่สี่คือ สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ต้ัง โต้ะ /แล็ปท็อป/
แท็บเล็ต เป็นเคร่ืองมือในการเรียนออนไลน์ที่มีความเสถียรสูง สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ง่าย และ
อันดับที่ห้าคือ สื่อเว็บไซต์ เช่น YouTube ของ DLTV/ Khan Academy/ DataCamp/Quora/ Instructables 
เป็นสื่อออนไลน์ที่มีความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงเป็นอย่างมาก เราสามารถเข้าถึงสื่ อการเรียนการสอนได้
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wayo et al. (2020) ที่กล่าวว่า การศึกษาของประเทศไทยเกิดการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษา เรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลา รูปแบบการสื่อสารประเภทท าธุรกิจผ่านสื่อแอปพลิเคชันมีความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการ
ประกอบธุรกิจ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า Facebook  Messenger เป็นอันดับที่หน่ึง 
เป็นการสร้างเครือข่ายและจุดประกายด้านการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง รองลงมาเป็นอันดับสองคือ แอปพลิเคชัน
เกี่ยวกับการขนส่ง เช่น Kerry J&T Flash อาจเป็นเพราะสามารถตอบสนองความต้องการกับคนยุคน้ีเป็นอย่างมาก 
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ส่งตรงถึงบ้านโดยที่เราไม่จ าเป็นต้องไปเดินซื้อของเอง อันดับที่สามคือ Foodpanda เน่ืองจากประหยัดเวลา
เดินทาง ใช้เวลาน้อยกว่าการไปกินที่ร้าน ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า อันดับที่สี่คือ Line อันดับที่ห้าคือ Instagram 
สามารถติดต่อสื่อสารได้หลายรูปแบบ และที่ส าคัญไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเพราะใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยตรง และ
อันดับที่หกคือ อื่น ๆ (Wordpress, Line, Shopee) ในเชิงของด้านธุรกิจอาจจะเป็นเพราะว่าท าให้เกิดการขยับ
ขยายช่องทางที่ให้ลูกค้าได้อย่างมากมาย เช่นกับงานวิจัยของ Sangsawangwatthan et al. (2020) ศึกษา "New 
Normal" วิถีชีวิตใหม่และการปรับตัวของคนไทยหลังโควิด - 19 การงาน และธุรกิจ พบว่า จากการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโควิด-19 ท าให้พฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป และรูปแบบการสื่อสารประเภทซื้อขาย
ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการซื้อขายออนไลน์ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า Shopee เป็นอันดับที่หน่ึง ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ามีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีทางเลือกใน
การช าระเงินหลากหลายช่องทาง รองลงมาเป็นอันดับสองคือ Lazada เน่ืองจากเป็นแหล่งรวมสินค้าออนไลน์ที่ เรา
สามารถเป็นได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีประโยชน์ตรงที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ อันดับที่สามคือ 
Foodpanda , Ant Delivery อาจเป็นเพราะว่าประหยัดเวลาเดินทาง และอันดับที่สี่คือ อื่น ๆ (Grad, Line man) 
ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันยุคสมัย การใช้จ่ายการซื้อของออนไลน์น้ันท าให้มีช่องทางให้เลือก
อย่างมากมาย ซึ่งตรงกับบทความของ Chinsupakkul (2020) ร้านอาหารที่เปิดหน้าร้านออนไลน์ เป็นความ
พยายามปรับตัวของร้านอาหารต่างๆ เพื่อตอบรับความต้องการผู้บริโภค สะดวกสบายต่อการซื้อของ อาหารต่าง ๆ 

ส่วนรูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal ไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนใน
ยุคโควิด – 19 อ าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยรูปแบบการสื่อสารประเภทชมภาพยนตร์ผ่านสื่อออนไลน์ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านความบันเทิง เน่ืองจากช่องทางของความบันเทิงมีช่องทางให้เลือกได้
หลากหลายช่องทาง โดยไม่มีการเสียเงิน และภาพยนตร์ที่เข้าฉายใหม่ ๆ  มักไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปอยู่ใน
ระบบของบริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ หากผู้ชมต้องการดูต้องใช้เวลารอคอย ดังน้ัน ผู้ชมกลุ่มน้ีจึงเข้าไปดู
ภาพยนตร์ดังกล่าวในโรงฉายภาพยนตร์ แทนที่จะรอชมแบบออนไลน์ (Murphy, 2564) รูปแบบการสื่อสาร 
ประเภทชมนิทรรศการไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการเข้าร่วม งาน Event อาจจะเป็น
เพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบการเห็นการสัมผัสแบบจริง ๆ ชื่นชอบที่จะไปเห็นกับตามากกว่าการดูออนไลน์ ซึ่งเป็นไป
ตามบทความของ Chatmuangpak (2021) ชี้ให้เห็นว่า การชมนิทรรศการ การได้สัมผัสหรือได้รับชมของจริง จะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาตนเองอย่างอย่างแท้จริง รูปแบบการสื่อสารประเภทการ
ท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการท่องเที่ยว อาจเน่ืองจากด้านการท่องเที่ยวส่วนมาก
คนนิยมที่จะท่องเที่ยวจากการเดินทางมากกว่า การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการท่องเที่ยวผ่านทางแอปพลิเคชัน ซึ่ง
เป็นไปตามกับบทความของ Worakawin et al. (2020) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจริง มี
โอกาสได้สัมผัสของจริงแบบเชิงประจักษ์ ได้ประสบการณ์การสัมผัสเห็นลักษณะทางกายภาพ ได้สัมผัสสิ่งที่เป็น
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นามธรรมในขณะเข้าไปท่องเที่ยว รูปแบบการสื่อสารประเภทการรักษาพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการรักษาพยาบาล อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มั่นใจที่จะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
มากกว่าการพบแพทย์แบบออนไลน์ เพื่อผลการวินิจฉัยที่แม่นย า ได้รับการรักษาที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งดูได้จาก
บทความของ ProHealth (2018) ชี้ให้เห็นว่ามีบริการรักษาทางไกลเหล่าน้ีถูกจ ากัด ผู้ป่วยต้องการเพื่อตรวจเช็ค
เขาอย่างละเอียดจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือซอฟต์แวร์ ดังน้ันผู้ป่วยอาจต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์หรือการสังเกต และรูปแบบการสื่อสารประเภทการท าบุญไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ด้านการไปท าบุญ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะคนส่วนมาก ยังมีความเชื่อว่า การท าบุญมักต้องท าที่วัด ซึ่งเป็นไปตาม
บทความของ Nation TV (2021) ที่ชี้ให้เห็นว่า ผู้คนที่ชอบเข้าวัดท าบุญเพื่อต้องการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทย และมั่นใจว่าเงินจะถูกใช้ตามเป้าหมายมากกว่าการท าบุญออนไลน์ 

 

การน าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  

1.  องค์กรน ารูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal ในยุคโควิด – 19 ไปใช้ร่วมกันให้มีความหลากหลาย
ในด้านการจัดส่งเอกสาร ได้แก่ Facebook, E-Mail Dropbox, Google Drive และ Line และควรสนับสนุนการ
สื่อสารในขณะ Work From Home ผ่าน โทรศัพท์มือถือ, Video Call บน Facebook/Line/ Instagram, Zoom 
Meetings & Chat เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน  

2.  สถานศึกษาน ารูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal ในยุคโควิด – 19 ไปใช้ในกระบวนการเรียน
การสอนผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ มือถือ สื่อทีวีดาวเทียม สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ต้ัง โต้ะ /แล็ปท็อป/แท็บเล็ต 
และสื่อเว็บไซต์ เช่น YouTube ของ DLTV/ Khan Academy/ DataCamp/Quora/ Instructables ซึ่งจะเอื้อต่อความสะดวก
และง่ายต่อการเข้าถึงได้ตลอดเวลาของนักศึกษา 

3.  วงการธุรกิจน ารูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal ไปใช้บริหารจัดการ ผ่านสื่อแอปพลิเคชัน เช่น 
Facebook, Messenger, แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการขนส่ง & อาหาร รวมทั้งสื่อสารเพื่อให้ประหยัดเวลา ได้แก่ 
แอปพลิเคชันLine, Instagram, WordPress, Shopee  

4.  ธุรกิจค้าขายซื้อขายออนไลน์น ารูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal ไปใช้ซื้อขายสินค้าผ่าน 
Shopee, Lazada และอาหารผ่าน Food panda, Ant Delivery, Grad, Line man 
 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

ในช่วงการท าวิจัยเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19 เข้าถึงหน่วยงานและตัวบุคคลค่อนข้าง
ล าบาก การประชิดตัวเพื่ออธิบายจึงมีน้อย ส่วนใหญ่ให้ฝากเอกสารไว้แล้วให้คณะวิจัยกลับมาเก็บคืนทีหลัง ซึ่งอาจ
ส่งผลถึงผลการศึกษาที่ได้รับพอสมควร  

https://prohealthware.com/writer/prohealth/
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บทคัดย่อ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้น า ด้าน
ลักษะงาน ด้านประสบการณ์ในงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร 4. เพื่อศึกษาถึงความผูกพันใน
องค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจบุคลากรที่ท างานในวิทยาลัยเอกชนใน
ฝั่งธนบุรีเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า 1. ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนในฝั่งธนบุรี 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับความผูกพันในองค์กรมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 2. ปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับเงินเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนในฝั่งธนบุรีแตกต่างกัน 3. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน 
ด้านภาวะผู้น า และด้านลักษะงาน ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนในฝั่งธนบุรี
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The objectives of this research were 1. To study the level of corporate commitment and 
creative behavior of personnel. 2. To study personal factors affecting organizational commitment 
of personnel. 3. To study the factors of leadership, job skills, work experience affecting the 
organizational bonds of personnel 4.To study corporate commitment that affects creative 
behavior of personnel in private college. This research is a quantitative research. The researcher 
used a questionnaire as a data collection tool by collecting data from a survey of personnel 
working in private college in the Thonburi area. The instrument used to collect the data was a 
questionnaire. The statistics used for the analysis were frequency, percentage, mean and standard 
deviation multiple regression analysis. 

The results of the research were as follows. 1. Organizational commitment and creative 
behavior of personnel in private college in the Thonburi area. The importance of total 
organizational participation was rated very high by the respondents, And the level of opinions 
about creative behavior, It was found that the respondents focused on creative behavior. There 
is an overview at a high level. 2. Personal factors related to age, marital status different salary 
levels Affects the organizational commitment of personnel in private colleges in the Thonburi 
area differently. 3. Work experience factor Leadership and job skills, This affects the creative 
behavior of personnel in private colleges in Thonburi area, respectively 4. Corporate commitment 
Affects the creative behavior of personnel in private colleges in the Thonburi area. 
Keywords: Corporate Commitment, Creative Behavior, Leadership 
 

บทน า 

สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ส่งผลให้
องค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต้องปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตัวเองในหลาย ๆ ด้าน และด้านทรัพยากรมนุษย์
เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หากมีการจัดการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดีก็จะท า
ให้บุคลากรสามารถด าเนินงานในหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความผูกพันต่อองค์กร ปัญหา
อย่างหน่ึงที่ทุกองค์กรประสบปัญหาคือการรักษาก าลังคนที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ที่ยาวนานให้คงอยู่กับ
องค์กร ดังน้ันผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรในวิทยาลัยเอกชนฝั่งธนบุรี 
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ความผูกพันต่อองค์การ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นอย่างหน่ึงของสมาชิกในองค์การ ซึ่งความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรน้ันเป็นเหตุผลด้านความรู้สึกของตัวบุคลากรที่มีต่อองค์กร และมีอิทธิพลต่อบุคลากรอย่างมากในการ
ใช้ความพยายามทุ่มเทในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน และมีการแสดงออกในด้านของการกระท าโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับมากกว่าก่อผลเสียต่อองค์การมีการพูดถึงองค์กรในแง่บวกอยู่เสมอสามารถยอมรับ
เป้าหมายหรือนโยบายขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การเป็นรูปแบบของทัศนคติและพฤติกรรมบุคคล ซึ่ง
สะท้อนประสิทธิผลขององค์การ การที่สมาชิกขาดความผูกพันต่อองค์การจะส่งผลในแง่ลบ ก่อให้เกิดพฤติกรรม
องค์การที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การละเลยเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ การไม่ตรงต่อเวลาการท างาน  การขาดงาน 
และการโยกย้ายเปลี่ยนงาน ตลอดจนลาออกจากองค์การในที่สุด ทั้งน้ีความผูกพันต่อองค์กรยังเป็นสิ่งที่จ าแนก
บุคคลที่ยังคงอยู่กับองค์กรและผู้ที่ลาออก โดยผู้ที่คงอยู่กับองค์กรมี 3 เหตุผล คือ ความผูกพันด้านความรู้สึก ความ
ผูกพันด้านความต่อเน่ือง และความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม 

พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์น้ันเป็นผลมาจาก พฤติกรรมการกระท าส่วนบุคคลที่คิดและริเร่ิมท าสิ่งใหม่ ๆ  
และเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งมีการแสดงออกให้เห็นว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น้ันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
องค์กรได้ (Kleysen & Street, 2001) ได้ศึกษาค้นคว้าเร่ืองพฤติกรรมองค์กร โดยได้มีการน าเสนอว่าพฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งของบุคลากรในองค์กรยุคใหม่ โดยท าการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมและบูรณาการแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบด้วย ทั้งน้ีพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ประกอบไปด้วย
พฤติกรรมที่ส า คัญ 4 ด้านคือ ด้านการแสวงหาโอกาส (Opportunity Exploration) ด้านความคิดริเร่ิม 
(Generativity) ด้านการเป็นผู้น าความคิด (Championing) ด้านการประยุกต์ใช้ (Application) ซึ่งเป็นพฤติกรรม
มีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับบุคลากรในยุคปัจจุบัน โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศเกี่ยวกับพฤติกรรม
เชิงสร้างสรรค์กล่าวว่า พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน (สุดารัตน์ ธีร
ธรรมธาดา, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Terje & Mehmet, 2011) ที่ท าการศึกษาเร่ือง ความผูกพันของ
บุคลากรต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมการบริการ ที่พบว่า ปัจจัยความผูกพันเชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรน้ันสามารถน าไปสู่การสร้างพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรได้ โดยเริ่มจากการที่ผู้บริหารเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนา และการให้อิสระในการคิดสร้างสรรค์ รวมถึงให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ  (พร
ทิพย์ ไชยฤกษ์, 2555) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ว่า คือการแสดงออกของพฤติกรรมในการใช้
ความคิดริเริ่มแนวใหม่ มีการผสมผสานบูรณาการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การคิดใช้ทรัพยากรที่มีมาประยุกต์
กับแนวคิดใหม่ได้อย่างเหมาะสมมีการจูงใจให้เห็นถึงความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการแสดงออกและ
น าความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มาใช้ประโยชน์ในองค์กร ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ (Kleysen & Street, 2001) ที่
ให้ความหมายพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ว่า คือการแสดงออกถึงความในใจในช่วงเร่ิมต้นในการก าหนดและชี้น าสิ่ง
ใหม่ ๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในองค์กรกระทั่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง (สุคนธ์ทิพย์ มงคลเจริญ , 2555) 
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พบว่า การรับรู้ถึงความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกันพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพนักงาน หาก
พนักงานที่สามารถรับรู้ว่าตนมีความสามารถสูง จะมีพฤติกรรมสร้างสรรค์สูงด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นาฎ
วดี จ าปาดี, 2554) ที่พบว่า การรับรู้ถึงความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสร้างสรรค์ 
รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่ตนเองมี 

ทั้งน้ีปัจจัยด้านภาวะผู้น าก็มีความส าคัญและส่งผลให้เกิดความผูกพันในองค์กรอีกทั้งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Likert, 1967b) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าไว้คือ กระบวนการซึ่งผู้ที่จะต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง ค่านิยม และความสามารถในการพบปะติดต่อเจรจา แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่จะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นและสนับสนุนในความสามารถ (Bernard M.  Bass, 1985) ได้พัฒนาแนวทางศึกษาภาวะผู้น า
ในแนวทางใหม่และเป็นที่ยอมรับคือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผู้น าจะมี
พฤติกรรมที่มีความชัดเจนมากกว่า เพราะไม่ได้ถูกจ ากัดโดยการรับรู้ของผู้ตาม ผู้น าต้องต้ังใจท างานเพื่อที่จะ
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบข้อเสนอของลูกน้อง และปรับปรุงข้อเสนอเหล่าน้ันเสียใหม่มากกว่าที่จะเชื่อว่าต้อง
ท างานให้ตรงกับความคาดหวัง และพัฒนาความสามารถของผู้ ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยมี
องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะด้าน 4 ประการ คือ พฤติกรรมโดยเสน่หา (Charismatic behaviors) สร้างแรงจูงใจ
ด้านการดลใจ (Inspirational motivation) พฤติกรรมกระตุ้นให้เกิดการใช้ปัญญา ( Intellectual stimulation) 
พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์รายบุคคล (Individualized consideration) ภาวะผู้น าจึงเป็นกุญแจส าคัญในการสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร หากต้องการให้บุคลากรเกิดความผูกพันในองค์กรตัวผู้น าเองจะต้องเป็นแบบอย่างที่ ดีและ
แสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมเห็นถึงคุณค่าในตนเอง เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอีกเคร่ืองมือในการเหน่ียวร้ังให้คงอยู่ในองค์กร บุคลากรจะรู้สึก
ผูกพันกับองค์กรเมื่อได้รับโอกาสให้ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  

ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานเองก็ส่งผลต่อความผูกพันในงานของบุคลากร
ด้วยเช่นกัน หากลักษณะของงานที่บุคลากรได้รับมอบหมายน้ันเกิดความพึงพอใจในงานก็จะส่งผลให้เกิดความ
ผูกพันในองค์กร การที่บุคลากรเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องน้ันจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ 
หากงานที่ได้รับมอบหมายไม่เกิดความพึงพอใจในงานก็จะไม่ท าให้บุคลากรเกิดความผูกพันในงาน (Hackman & 
Oldham, 1980) กล่าวว่าคุณลักษณะของงาน คือการออกแบบงานที่มุ่งเน้นคุณลักษณะหลัก ๆ ของงาน เพื่อ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน ทั้งน้ีได้แบ่งคุณลักษณะของงานไว้ 5 มิติ ดังน้ี ความหลากหลายของ
ทักษะ ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความส าคัญของงาน ความเป็นอิสระในงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับผลการ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากอัตราการลาออกและปรับเปลี่ยนงานของบุคลากรส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความต่อเน่ืองในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้สูญเสียเวลาในการสรรหาบุคลากรใหม่มาทดแทน  
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 ปัจจุบันวิทยาลัยมีบุคลากรช่วงวัยที่ห่างกันจึงเกิดปัญหาทางด้านการท างาน และการเปลี่ยนหมุนเวียน
เปลี่ยนงานของบุคลากรท าให้วิทยาลัยต้องจัดหาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อมาทดแทนอัตราที่หายไป 
จากอัตราการเปลี่ยนงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้บุคลากรไม่เกิดความผูกพันในองค์อีกทั้งการปฏิบัติงานขาด
ความคล่องตัวจึงส่งให้บุคลากรไม่เกิดพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน อีกทั้งในปัจจุบัน
จ านวนวิทยาลัยเผชิญกับปัญหาเร่ืองการลดลงของจ านวนนักศึกษาด้วยเป็นวิทยาลัยเอกชนในระดับอุดมศึกษาจึงมี
ความจ าเป็นที่อาจารย์และบุคลากรจะต้องพัฒนาตนในทุก ๆ ด้านเพื่อรักษาคุณภาพการศึกษา 
 จากประเด็นที่กล่าวและปัญหาต่าง ๆ  ที่ได้กล่าวมาแล้วน้ัน ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนฝั่งธนบุรี โดยศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ด้านภาวะผู้น า ด้านลักษณะงาน  ด้านประสบการณ์ในงาน ความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กร ระดับความผูกพันในองค์กร และความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในด้านต่าง ๆ  เพื่อท าให้บุคลากรเกิด
ความรักและผูกพันกับองค์กรและปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่คิดที่จะลาออกจากการ
เป็นสมาชิกขององค์กรและน าไปสู่การธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่ตลอดไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การศึกษาความผูกพันในองค์กร และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง ได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังต่อไปน้ี 

1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนใน
ฝั่งธนบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนในฝั่งธนบุรี 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้น า ด้านลักษะงาน ด้านประสบการณ์ในงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันใน

องค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนในฝั่งธนบุรี 
4. เพื่อศึกษาถึงความผูกพันในองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชน

ในฝั่งธนบุรี 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 

ปัจจัยลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ คือสาเหตุหน่ึงที่ท าให้บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่แสดงออกในที่ท างานแตกต่างกัน
ออกไป และได้ค้นพบความหลากหลายทางด้านพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติของบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ มี
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ลักษณะพฤติกรรมที่หลากหลายอันเน่ืองมากจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน และ
ลักษณะพฤติกรรมในการท างานของแต่ละบุคคล (กรรณิการ์  เหมือนประเสริฐ, 2548) จากแนวคิดของปัจจัยส่วน
บุคคล แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างกันในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ผู้วิจัยจึงสนใจน า
ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับต าแหน่ง
งาน ระดับเงินเดือน มาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 

ความผูกพันในองค์กร คือทัศนคติเชิงบวกที่ตัวบุคลากรรู้สึกกับองค์กรและเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และ
พยายามที่จะรักษาการเป็นสมาชิกภาพไว้ด้วยการทุ่มเทในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรวางไว้ 
ความผูกพันในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดและความมีประสิทธิภาพขององค์กร จากแนวคิดที่ผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดของ (Steer, 1977) ที่ว่าความผูกพันในองค์กรประกอบด้วยตัวชี้วัดส าคัญ 
3 ประการ คือ 1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร 3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์กร ผู้วิจัยได้น าปัจจัยความผูกพันในองค์กรมาก าหนดเป็นตัวแปรส่งผ่านในกรอบแนวคิดการวิจัย 
แนวคิดพฤติกรรมสร้างสรรค์ 

พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นพฤติกรรมการกระท าส่วนบุคคลที่คิดและริเริ่มท าสิ่งใหม่ ๆ และเชื่อมโยงเข้า
ไว้ด้วยกัน อีกทั้งมีการแสดงออกให้เห็นว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น้ันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในองค์กรได้ จาก
แนวคิดที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดของ (Kleysen & Street, 2001) ในการประเมินพฤติกรรม
เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชน ซึ่ง(Kleysen & Street, 2001) ได้พัฒนาเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการ
ประเมินพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยมีองค์ประกอบทั้ง 4  องค์ประกอบที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การ
แสดงออกของบุคคลในการคิดริเร่ิมหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ และค้นหาโอกาสที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในงาน เพื่อให้เกิดการยอมรับอีกทั้งการคิดวิธีการแก้ปัญหาและน าแนวคิดน้ันมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีการส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ เห็นถึงความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัย
ได้น าแนวคิดดังกล่าวมาก าหนดเป็นตัวแปรตามในกรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาวะผู้น าคือกระบวนการบริหารงาน โดยใช้ความสามารถของผู้น าที่จะท าให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม ชักน าหรือจูง
ใจในการสร้างระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชายินดีที่จะปฏิบัติงานหรือท าตามที่ผู้น าต้องการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรที่วางไว้ จาก
แนวคิดที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกใช้ทฤษฎีผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ(Bernard M.  Bass, 1985) อันมี
องค์ประกอบของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้าน คือ 1.พฤติกรรมโดยเสน่หาหรือพฤติกรรมอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ 2.สร้างแรงจูงใจด้านการดลใจ 3.พฤติกรรมกระตุ้นให้เกิดการใช้ปัญญา 4.การมุ่งถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีดังกล่าวมาก าหนดเป็นตัวแปรต้นในกรอบแนวคิดการวิจัย 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงาน 

ลักษณะของงานคือการสร้างการรับรู้ในงาน คุณลักษณะของงานสามารถระบุถึงความพึงพอใจของ
บุคลากรได้และเป็นแรงจูงใจในให้เกิดความผูกพันในองค์กร การจะท าให้เกิดความพึงพอใจการลักษณะงานได้น้ัน
ขึ้นอยู่กับการบริการจัดการคุณลักษณะขององค์กรน้ัน ๆ ผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดด้านลักษณะงานของ (Hackman 
& Oldham, 1980) ผู้วิจัยได้น าปัจจัยลักษณะงานมาเป็นตัวแปรต้นในกรอบแนวคิดการวิจัย 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน 

ประสบการณ์ในการท างาน (Work experience) หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้รับทราบ
และเรียนรู้เมื่อเข้าไปท างานในองค์กรน้ัน ๆ ประการณ์ในการท างาน ประกอบด้วย1. ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญ
ต่อองค์กร 2. ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึงพาได้ 3. ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร 4. ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน 

1. ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร เป็นปัจจัยส าคัญในการก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร การ
ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยที่ช่วยลดอัตราการลาออกจากงานได้ 

2. ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึงพาได้ เป็นปัจจัยด้านความรู้สึกที่สมาชิกในองค์กรไว้วางใจและเชื่อถือใน
องค์กรว่าสมาชิกจะรับรู้ว่าองค์กรไม่ทอดทิ้ง และให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา  

3. ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันของสมาชิกในองค์กร 
หากสมาชิกมีความรู้สึกว่าองค์กรที่ท างานอยู่มีความน่าเชื่อถือ ก็จะมีความต้องการที่จ าท างานในองค์กรน้ัน ๆ  

4. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็นปัจจัยในเชิงบวกต่อองค์กรการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานที่อยู่
ในองค์กรเดียวกันจะท าให้เกิดการรับรู้และซึมซับวัฒนธรรมบรรยากาศขององค์กร ถ้าหากสมาชิกในกลุ่มมีทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์กรก็จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีกับองค์กรไปด้วย (เพ็ญนภา วงศ์นิติกร, 2559) 

ประสบการณ์ในการงาน คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับหลังจากเข้าไปเป็นสมาชิกในองค์กร ทั้งในเร่ืองของ
ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อนให้เกิดความ
ผูกพันในองค์กร จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้น าปัจจัยดังกล่าวมาก าหนดเป็นตัวแปรต้นในกรอบแนวคิดการวิจัย 
สมมติฐานของการวิจัย 

การศึกษาความผูกพันในองค์กร และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง ได้
ก าหนดสมมุติฐานของงานวิจัยดังต่อไปน้ี 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชน
แห่งหน่ึงต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านภาวะผู้น าส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง 
3. ปัจจัยด้านลักษณะงานส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง 
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4. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง 
5. ปัจจัยความผูกพันในองค์กรของบุคลากรส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัย

เอกชนแห่งหน่ึง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนในฝั่งธนบุรี 
การวิจัยคร้ังน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับวิเคราะห์โดยใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยเอกชนในฝั่งธนบุรี เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือที่น าไปสู่การศึกษาที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
ขอบเขตด้านตัวแปร  

ตัวแปรต้น ได้แก่ 
- ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาระเวลาที่ปฏิบัติงาน 

ระดับต าแหน่งงาน และระดับเงินเดือน 
- ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย ความเสน่หาหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การ

กระตุ้นทางปัญญา และการมุ่งถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
- ปัจจัยด้านลักษะงาน ประกอบด้วย ความมีอิสระในการท างาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความส าคัญ

ของงาน และการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
- ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน ประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่า

องค์กรเป็นที่พึงพาได้ ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ตัวแปรตาม ได้แก่ 
- ความผูกพันในองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความ

เต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร และความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ซึ่ง
ความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร 

- พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ด้านการแสวงหาโอกาส ด้านความคิดริเริ่ม ด้านผู้น าทางความคิด 
และด้านการประยุกต์ใช้  
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

- ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่ท างานในวิทยาลัยเอกชนแห่ง
หน่ึง จ านวน 127 คน ซึ่งเป็นจ านวนประชากรทั้งหมด 
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย (ประชากร เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ข้ันตอนการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล) 
ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่ท างานในวิทยาลัยเอกชนแห่ง
หน่ึง จ านวน 127 คน ซึ่งเป็นจ านวนประชากรทั้งหมด 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาพัฒนาและหาค่าความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาข้อค าถาม โดย
ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) จะมีค่า
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ระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 และก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.5 หรือความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 95 % โดยมีค่าที่ได้จากการ
ทดสอบไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดคือ 0.7 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สามารถน าไปใช้ได้ (Cronbach, 1970) 

 
 

ตัวแปร Cronbach’s Alpha 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 0.961 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน 0.929 
ปัจจัยด้านประสบการณ์ใน
งาน 0.902 
ความผูกพันในองค์กร 0.976 
พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 0.959 

ตารางที่ 1: แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

    1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบมีลักษณะแบบสอบถามปลายปิด 

(Close ended Question) แบบตรวจสอบรายการ (Check - list)   
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัย

เอกชนแห่งหน่ึง ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ปัจจัยด้านลักษะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง 3 

ด้าน ได้แก่ 1.ความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2.ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร 3.ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัย
เอกชนแห่งหน่ึง 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการแสวงหาโอกาส 2. ด้านความคิดริเริ่ม 3. ด้านผู้น าทางความคิด 4. ด้าน
การประยุกต์ใช้ 
 
ข้ันตอนการเก็บข้อมูล 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ส าหรับแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
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   2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ เอกสาร
ทางวิชาการ บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นข้อมูลด้านภาวะผู้น า ปัจจัยด้านลักษะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์
ในงาน ตัวแปรที่ผู้วิจัยท าการศึกษา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ One 
Way ANOVA  

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Correlation Analysis) เพื่อใช้ทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม การพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ และการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาความผูกพันในองค์กร และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึงในฝั่ง
ธนบุรี ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 127คน จ าแนกตาม เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับต าแหน่ง ระดับเงินเดือน พบว่าสถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 อายุระหว่าง 31 – 40 
ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 อยู่ในสถานภาพโสด จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นปริญญาโท จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 ปฏิบัติงานเป็นระเวลา 3 – 6 ปี จ านวน 73 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.5 ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 ได้รับเงินเดือนอยู่ที่ 
20,001 – 40,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัย
เอกชนในฝั่งธนบุรี โดยข้อมูลด้านระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันในองค์กร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับความผูกพันในองค์กรมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเต็มใจที่จะ
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ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร เป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านความปรารถนาอย่างยิ่งที่
จะรักษาไว้ ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร และด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร ตามล าดับ ด้านระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการแสวงหา
โอกาส เป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการประยุกต์ใช้ และด้านความคิดริเริ่ม ด้านผู้น าทางความคิด ตามล าดับ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านภาวะผู้น า ด้านลักษะงาน ด้านประสบการณ์ในงาน ที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันในองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนในฝั่งธนบุรี  

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุความสัมพันธ์พบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น า  ที่ส่งผลต่อความผูกพันใน
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 71.4 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 2 ปัจจัย ประกอบด้วย ด้านความเสน่หา
หรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ์ และการสร้างแรงบันดาลใจ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2: แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านภาวะน าที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร 

ปัจจัยด้านภาวะผู้น า β t p VIF 

ค่าคงที่  1.385 0.000  

1. ความเสน่าหรืออธิพลเชิงอุดมการณ์  0.527 6.313 0.000** 2.799 

2. การสร้างแรงบันดาลใจ  0.428 3.162 0.002** 6.123 

3. การกระตุ้นทางปัญญา   -0.032 -0.337 0.737 3.300 

4. การมุ่งถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.009 0.080 0.936 5.086 
R2  = 0.714,      F= 73.743,      **p = ≤ 0.050      
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุความสัมพันธ์ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร 
คิดเป็นร้อยละ 50.2 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้านความมีเอกลักษณ์
ของงาน ส่งผลความผูกพันในองค์กร ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3: แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน β t p VIF 

ค่าคงที่  0.229 0.819  
1. ความมีอิสระในการท างาน  0.241 2.160 0.033 1.936 
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2. ความมีเอกลักษณ์ของงาน  0.339 2.748 0.007** 2.494 

3.ความส าคัญของงาน  0.280 2.338 0.021** 2.456 
4. การมีส่วนร่วมในการบริหาร 0.142 1.327 0.187 2.332 

R2  = 0.502,      F= 29.685,      **p = ≤ 0.050       
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุความสัมพันธ์ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานได้ ส่งผลความผูกพันใน

องค์กร คิดเป็นร้อยละ 77.9 ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน ด้านความ
น่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร และความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ 
ส่งผลความผูกพันในองค์กร ดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4: แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร 

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน β t p VIF 

ค่าคงที่  -1.810 0.073  

1. ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร 0.294 3.657 0.000** 2.593 

2. ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ 0.261 3.281 0.001** 3.154 

3. ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร 0.422 4.694 0.000** 3.652 

4. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 0.139 1.760 0.081 2.219 

R2  = 0.779,      F= 104.195,      **p = ≤ 0.050 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันในองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัย

เอกชนในฝั่งธนบุรี พบว่าความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 คิดเป็นร้อยละ 51.1 ดัง
แสดงในตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5: แสดงผลการวิเคราะห์ความผูกพันในองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ความผูกพันในองค์กร β t p VIF 

ค่าคงที่  9.343 0.000  
1. ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร  

0.393 3.302 0.001** 6.856 
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2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่าง
เต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร  

0.192 1.284 0.202 9.451 

3. ด้านความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความ
เป็นสมาชิกภาพในองค์กร  

-0.059 -0.379 0.705 10.954 

R2  = 0.511,      F= 41.440,      **p = ≤ 0.050     
 
อภิปรายผลและสรุป 

จากผลกาศึกษา แสดงให้เห็นว่า บุคลากรในวิทยาลัยเอกชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับเงินเดือนแตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน และเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน ระดับต าแหน่ง ส่งผลต่อระดับความผูกพันในองค์กรไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีแม้ว่าบุคลากรในวิทยาลัย
เอกชนแห่งหน่ึงมีสถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 

จากผลกาศึกษา แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ด้านความเสน่หาหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ์  ด้าน
ความการสร้างแรงบัลดาลใจ ด้านความการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมุ่งถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อความ
ผูกพันในองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (น้ าทิพย์  แซ่เฮ้ง, 2557) 
เร่ืองการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้น า สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร: 
กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง กล่าวว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 
ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์มีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ตาม สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้
เกิดขึ้นและกระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงปัญหา   

จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้านความมีอิสระในการท างาน ด้านความมี
เอกลักษณ์ของงาน ด้านความส าคัญของงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากรในวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (จักรพันธ์ เทพพิทักษ์, 2551) ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ล าพูนซิงเดนเก็น จ ากัด ซึ่งกล่าวว่า พนักงานบริษัทล าพูนซิงเดนเก็น 
จ ากัด มีความผูกพันต่อองค์กรโดยลักษณะงานที่ดีจะท าให้บุคลากรรู้สึกมีแรงจูงใจอยากจะท างานเพื่อเพิ่มค่าให้กับ
ตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อ
องค์กร ด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึงพาได้ ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(ฐิติมา  หลักทอง, 2557) ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหน่ึงใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี  ซึ่งกล่าวว่าประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพัน
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ต่อองค์กรของพนักงาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประสบการณ์ท างานเป็นตัวบ่งชี้ถึงความรู้และความสามารถเมื่อสะสม
ประสบการณ์ได้มากการยอมรับเพิ่มมากขึ้น 

จากผลกาศึกษา แสดงให้เห็นว่า ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง โดยรวม
พบว่ามีระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งหมด เรียง
ตามล าดับคือ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร ความปรารถนาอย่างยิ่งที่
จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร และความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ , 2556) ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีความผูกพันในองค์กร อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับคือด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร 
ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร และด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชญานุช วุฒิศักด์ิ, 2563) ศึกษาเร่ือง การสร้างความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่วนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา ธุรกิจมรกต พบว่า 
ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ท างานส่วนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจค้าปลีกมรกต มีความ
ผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับคือ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อประโยชน์ขององค์กร ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร และ ด้านความ
เชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

จากผลกาศึกษา แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง โดยรวม
พบว่า มีระดับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งหมด 
เรียงตามล าดับคือ ด้านการแสวงหาโอกาส ด้านความคิดริเร่ิม ด้านผู้น าทางความคิด ด้านการประยุกต์ใช้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พรทิพย์ ไชยฤกษ์ , 2555) ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากรสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พบว่าบุคลากรสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) มีระดับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคือ ด้านการแสวงหาโอกาส ด้าน
ความคิดริเร่ิม ด้านผู้น าทางความคิด ด้านการประยุกต์ใช้  ทั้งน้ีแม้ว่าบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนแห่งห น่ึงมี
สถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 

จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าความผูกพันในองค์กรด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในทุกด้าน ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อประโยชน์ขององค์กร และความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์กรไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565  
1st National Conference of Aviation, Tourism, and Service Business 2022 

173 

 

 

ข้อเสนอแนะ  

1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ด้านความเสน่หาหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมุ่งถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรในวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึงในฝั่งธนบุรี โดยปัจจัยด้านภาวะผู้น า ด้านการกระตุ้นทางปัญญาส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด ดังน้ันผู้บริหารควรให้การสนับสนุนให้บุคลากรคิดริเริ่มท าโครงการใหม่ ๆ การกระตุ้นให้
บุคลากรตระหนักถึงปัญหา การหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหา ท าให้บุคลากรรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งท้าทาย 
และเปิดโอกาสให้แก้ปัญหาร่วมกัน เน่ืองจากการที่บุคลากรมีความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร จึงท าให้เกิดความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน ความมีอิสระในการท างาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน 
ความส าคัญของงาน และการมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยพบว่าปัจจัยด้านลักษณะงานด้านความส าคัญของงาน 
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึงในฝั่งธนบุรีมากที่สุด และปัจจัยด้านลักษณะ
งานด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุด ดังน้ัน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญใน
ด้านความส าคัญของงาน โดยท าให้บุคลากรรู้สึกว่างานที่รับผิดชอบเป็นงานที่องค์กรให้ความส าคัญส่งผลต่อความ
อยู่รอดขององค์กรและเป็นงานที่น าไปสู่การพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรเกิดความรู้สึกถึงการมี
ส่วนร่วมในการบริหารองค์กร 

3. จากผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันในองค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร ด้านการ
แสวงหาโอกาส ด้านความคิดริเร่ิม ด้านผู้น าทางความคิด และด้านการประยุกต์ใช้ โดยความผูกพันในองค์กรต่อ
พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการแสวงหาโอกาสมากที่สุด และความผูกพันในองค์กรส่งผลต่อ
พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรความคิดริเร่ิมน้อยที่สุด ดังน้ันผู้บริหารควรให้ความส าคัญด้านการแสวงหา
โอกาส โดยการส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิด
ความคิดริเริ่มในการพัฒนางานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ และพยายามคิดค้นหาวิธีการท างานใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดงานที่มี
คุณภาพและลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดในการท างาน 
 

ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. เน่ืองจากแต่ละองค์การมีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีขอบเขตการศึกษาวิจัยเฉพาะวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาเอกชน จึงควรศึกษาวิจัย ไปยังกลุ่ม
ประชากรที่มีลักษณะเหมือนกับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยน้ี โดยศึกษาวิจัยกับกลุ่มประชากรที่เป็นมหาวิทยาลัย
เอกชน ซึ่งผลการวิจัยที่ได้อาจมีความแตกต่าง 
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2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เน่ืองจาก
ทัศนคติและค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ภายใต้สภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้น 

3.ควรมีการปรับรูปแบบการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ ใช้เคร่ืองมือที่มีความ
หลากหลายจะสามารถด าเนินการในการเก็บข้อมูลในเชิงลึกได้มากขึ้น เพื่อให้การศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปมีความ
น่าเชื่อถือได้ข้อมูลที่เป็นจริง และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างตรงประเด็น  
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แนวทางการจัดน าเท่ียวต่างประเทศส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) 
GUIDELINES OF OUTBOUND TOUR MANAGEMENT FOR TRANSGENDER TOURISTS 

 
วิระพงศ์ ชลสินธุ์1 อัญชัญ ตัณฑเทศ2 และ กิ่งกนก เสาวภาวงศ์3 

Viraphong Chonsinth1, Unchun Tantates2 and Kingkanok Saowapawong3 
______________________________________________________________________________________________  

บทคัดย่อ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) งานวิจัยน้ีเป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ส ารวจความ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender)  โดยเลือกการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability sampling) โดยมีวิธีการคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota  sampling) จาก
นักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศโดยให้ค านิยามตนเองว่าเป็น ผู้หญิงข้ามเพศ และ ผู้ชายข้ามเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป 
จ านวน 140 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 70 คน โดยค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของคอแครน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบค่าสถิติการทดสอบแบบ 
Independent Sample T-Test ผลการวิจัยพบว่า:  
 1. นักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) ที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ มีอายุระหว่าง 25 – 
34 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 45,000 
บาท ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน เลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัทน าเ ที่ยวเพื่อให้
ช่วยแนะน าการเดินทางท่องเที่ยว และต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศโซนทวีปยุโรป  
 2. นักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) มีความต้องการการจัดน าเที่ยวต่างประเทศโดยบริษัทน า

เที่ยวอยู่ในระดับที่มากที่สุด (x ̄ = 4.24) โดยแบ่งเป็น ด้านเอกสารหนังสือเดินทางและวีซ่า (x ̄ = 4.69) ด้านหัวหน้า

ทัวร์และมัคคุเทศก์ (x ̄ = 4.57) ด้านพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง (x ̄ = 4.24) ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (x ̄ = 

4.11) ด้านที่พัก/โรงแรม (x ̄ = 4.10) และด้านภัตตาคารหรือร้านอาหาร (x ̄ = 3.96) ตามล าดับ 
______________________________________________________________________________________________ 
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3. สามารถน าเสนอแนวทางการจัดน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) ซึ่ง
น าเสนอได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านเอกสารและข้อมูล ได้แก่ การบริการเร่ืองหนังสือเดินทางและวีซ่า และ การจัด
โปรแกรมการเดินทางให้นักท่องเที่ยว ด้านการให้บริการ ได้แก่ การดูแลของหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ และด้าน
ความปลอดภัย ได้แก่ ความปลอดภัยในด้านพาหนะเดินทาง การให้การต้อนรับจากที่พักหรือโรงแรม และ
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 
ค าส าคัญ ธุรกิจน าเที่ยว การจัดน าเที่ยวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ ความหลากหลายทางเพศ 
 

Abstract 
  The research aims to study the transgender travel arrangements of the tour business and 
to develop a guideline for transgender tourists. Utilizing quantitative research by surveying the 
Thai’s transgender tourists by using non probability sampling with quota sampling for 18 years 
and above both male transgender and female transgender for 140 samples (70 sample each) from 
Cochran sampling method.  Data was analyzed in terms of frequency percentage mean and 
standard deviation, Independent Sample T Test test statistics. The study found that; 
 1. Transgender tourists who traveling abroad aged between 25 - 34 years, graduated 
bachelor's degree, with single status, was employees in private company, monthly income 25,001 
– 45,000 baht, want to travel abroad for a vacation. choose to travel with a travel agency for guide 
to travel and want to travel abroad in Europe.   
 2. The transgender tourists has the highest demand for organizing foreign tours by tour 

operators            (x ̄ = 4.24) divided into passport and visa documents (x ̄ = 4.69) tour leader and 

guide (x ̄ = 4.57) vehicle aspect used in travel (x ̄ = 4.24) tourism attraction (x ̄ = 4.11) 

accommodation or hotel (x ̄ = 4.10) and restaurants                (x ̄ = 3.96) respectively. 
 3. The guideline of outbound travel management for transgender tourists can be presented 
as followed in 3 areas: documents and information including passport visa services  travel program 
arrangements for tourists. Service aspects include the supervision of a tour leader or guide. and 
safety including the safety of traveling vehicles Hospitality from accommodation or hotel and 
restaurants. 
Keywords:  Travel Agency, Outbound Tour Management, Transgender Tourists, LGBT 
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บทน า 

 ธุรกิจน าเที่ยวมีส่วนส าคัญในการจัดการน านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติไปท่องเที่ยวยังที่ต่าง ๆ ทั่ว
โลกหรือแม้แต่การจัดน าเที่ยวในประเทศไทยเอง มีการจัดการด้านบริการหรืออ านวยความสะดวกอย่างหน่ึงอย่าง
ใดหรือหลายอย่างอันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงให้แก่
นักท่องเที่ยวตามความต้องการของลูกค้าเป็นส า คัญและอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพการบริการที่ ดี ตาม
พระราชบัญญัติน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 (Soutpaisal, 2020) สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจน า
เที่ยวต้องมีการจัดการด้านการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกลุ่มต่าง ๆ  ด้วยความที่มี
นักท่องเที่ยวหลากหลายทั้งเร่ืองเพศ อายุ ความชอบ รสนิยมที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นนักท่องนักท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่ม (Niche Market) ซึ่งหน่ึงในกลุ่มน้ันจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ  (LGBT 
Tourists) ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Export-Import Bank of Thailand, 2016) และ
เมื่อศึกษาเพิ่มเติมผู้วิจัยยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มที่อยู่ในกลุ่ม LGBT น่ันก็คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ 
(Transgender) 
 นักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) ยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังต่างประเทศ โดยมีข้อจ ากัดในเร่ืองต่าง ๆ เช่น เพราะว่าด้วยความที่เพศสภาพหรืออัตลักษณ์ทางเพศ  
ณ ปัจจุบันไม่ตรงกับค าน าหน้านามหรือเพศที่แสดงอยู่บนหน้าหนังสือเดินทาง การต้องเผชิญกับความเสี่ยงตอนที่
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่มีความเข้มงวด ว่าจะผ่านด่านเข้าไปได้แบบปกติหรือต้องมีการซักถาม
ประวัติ หรืออาจจะต้องถูกส่งตัวกลับ มันเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้าม
เพศ (Transgender) หรือบางประเทศอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ถือว่าการแปลงเพศถือเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย
เท่ากับว่าคนข้ามเพศจะเดินทางเข้าประเทศน้ีไม่ได้ (Department of Consular Affairs, 2017) แต่ในบางประเทศ 
อย่างสหรัฐอเมริกา เมื่อเร็วๆ น้ี ได้ออกหนังสือเดินทางแบบไม่ระบุเพศเป็นเล่มแรกของประเทศ แ ละก็ยังมี
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยใช้เคร่ืองหมายกากบาท (X) ในช่องระบุเพศ  ซึ่งแสดงว่าผู้ถือหนังสือเดินทางไม่ได้
ระบุว่าเป็นเพศชายหรือหญิง หรืออย่างประเทศไทยเองเมื่อผู้หญิงข้ามเพศถ้าจะท าพาสปอร์ตก็ต้องมีการรวบผม
เหมือนเพศก าเนิดซึ่งเป็นการขัดต่อเพศสภาพในปัจจุบัน จนมีการออกมาเรียกร้องเร่ืองสิทธิมนุษยชนในเ ร่ือง
ดังกล่าวว่ามีกฎระเบียบข้อไหนที่ระบุไว้ในระเบียบการออกหนังสือเดินทางส าหรับคนไทย เมื่อการระบุเพศเป็น
ปัญหาหลักในการเดินทาง รัฐบาลในบางประเทศจึงมีการอนุญาตให้มีการออกหนังสือเดินทางแบบให้ระบุเพศว่า O 
หรือ Other อย่างเช่นที่ประเทศเนปาล (Joanna, 2015) ส าหรับบางประเทศที่ยอมรับนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี แต่ยังมี
อีกหลายประเทศที่ไม่ยอมรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้ธุรกิจน า
เที่ยวจ าเป็นจะต้องมีแนวทางในการด าเนินการจัดการน าเที่ยวให้นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีเน่ืองจากมีรายละเอียดในการ
เดินทางค่อนข้างเยอะ ต้องศึกษาทั้งเร่ืองกฎหมายสิทธิมนุษยชน รายละเอียดการเข้าเมืองของประเทศต่าง ๆ 
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แม้กระทั่งเร่ืองสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ เช่น เร่ืองห้องน้ าสาธารณะ ที่พัก ร้านอาหาร หรือการ
จัดรูปแบบโปรแกรมน าเที่ยว ของนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) ปัจจุบันยังมีบริษัทน าเที่ยวเพียง
ไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่มีการจัดบริการให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
เกย์มากกว่า และเพื่ออ านวยความสะดวกให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีจึงจ าเป็นจะต้องมีกฎระเบียบและ
เงื่อนไขต่าง ๆ  ที่เป็นรูปธรรมและน ามาปฏิบัติปรับใช้ไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านการเข้าถึงความต้องการเฉพาะของนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี เพราะต้องค านึงข้อจ ากัด
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของการจัดน าเที่ยว (Mancini, 2012) อีกทั้งการจัดโปรแกรมการเดินทางต้องมี
ความแตกต่างจากการจัดโปรแกรมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการจัดน าเที่ยว
ต่างประเทศ ด้วยปัญหาและข้อจ ากัดในเรื่องดังกล่าวข้างต้นในเร่ืองขององค์ประกอบการจัดน าเที่ยวและมาตรฐาน
การด าเนินการจัดน าเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี สามารถน ามาศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้อง
กับเรื่องที่ผู้วิจัยก าลังศึกษา 
 จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล ทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อน ามาประกอบการ
ด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าควรมีการจัดการน าเที่ยวต่างประเทศให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ 
(Transgender) ที่วิจัยที่เกี่ยวกับเร่ืององค์ประกอบในการจัดการน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคน
ข้ามเพศ (Transgender) แล้วน ามาเป็นข้อมูลในการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางการจัดน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) เพื่อให้หน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึงสถานประกอบการธุรกิจน าเที่ยวได้น าไปใช้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดน า เที่ยว ต่างประเทศส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ 
(Transgender) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดน าเท่ียวต่างประเทศ 
 Chittangwattana (2012) กล่าวว่า การจัดน าเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tour) เป็นธุรกิจที่จัดน า
เที่ยวไปยังต่างประเทศให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ ซึ่งจะประกอบด้วย 
แผนกธุรกิจจัดน าเที่ยวต่างประเทศ จะต้องแบ่งเป็นแผนกที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว 
ในเร่ืองต่าง ๆ ดังน้ี 1. ส่วนงานหนังสือเดินทาง (Passport) การเดินทางไปต่างประเทศต้องมีเอกสารหนังสือ
เดินทางหรือ passport ดังน้ันส่วนน้ีเน้นขั้นตอนและเอกสารที่จ าเป็นส าหรับการเดินทางต่างประเทศ หากลูกค้า
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ต้องการเดินทางไปต่างประเทศจะต้องติดต่อแผนกเอกสารก่อน  2. ส่วนงานการด าเนินการเร่ืองวีซ่า (Visa 
Process) ส่วนน้ีจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขอวีซ่าส าหรับประเทศต่าง ๆ พนักงานส่วนงานน้ีจะรวบรวมและ
อัพเดทข้อมูลหรือกฎระเบียบการยื่นวีซ่าของแต่ละประเทศ ให้กับลูกค้าและส่วนงานที่เกี่ยวข้องในบริษัท  3. ส่วน
งานจอง (Reservation) เป็นส่วนงานหน่ึงที่ส าคัญขององค์กร และต้องมีความรู้ความสามารถในด้านน้ีโดยเฉพาะ 
ต้องตรวจเช็คข้อมูลก่อนจะท าการจองตามเงื่อนไขของบริการแต่ละประเภท เช่น ต๋ัวเคร่ืองบินและการจองโรงแรม 
เ ป็ น ต้ น  มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ใ น 
การจัดการการบริการให้กับลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ  ที่ผสมผสานผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวตามความต้ องการ
ลู ก ค้ า ห รื อ 
มีการแนะน าและน าเสนอเพิ่มเติมตามประสบการณ์ในการจัดการของธุรกิจน าเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาในแนวทางการจัดน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองค์ประกอบของการจัดน าเท่ียว 
 Mancini (2012) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดน าเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 1) พาหนะที่ใช้ในการ
เดินทาง (Transportation) 2) โรงแรมหรือที่พัก (Hotel or Lodging) 3) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร (Restaurant 
or Food Shop) 4) สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (Attractions) 5) การบริการน าเที่ยวจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ 
(Tour Leader and Guide Service) 6) แหล่งซื้อของ (Shopping Places) 7) เอกสารหนังสือเดินทางและการ
บริการวีซ่า (Passport and Visa Documents) มาประกอบเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินวิจัยเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่
ต้องการศึกษาในหัวข้อวิจัยเร่ือง แนวทางการจัดน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ 
(Transgender) 
แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว 
  Office of Tourism Development Ministry of Tourism and Sports (2008) กล่าวว่า  การจัดท า
มาตรฐานในการประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเป็นส่วนหน่ึงที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการใช้
บริการกับบริษัทน าเที่ยว โดยมาตรฐานดังกล่าวเป็นกระบวนการในการท างานและการให้บริการหรือการผลิตสินค้า
ขององค์กรหน่ึง โดยมีวิธีคิดในการจัดการด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณภาพ จึงก าหนดให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจน าเที่ยวมีการบริหารงานอย่างมีระบบและมัคคุเทศก์มีมาตรฐานตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยว
และมัคคุเทศก์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการตอบสนองอย่างพึงพอใจ 
มาตรฐานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ด้านการด าเนินธุรกิจน าเที่ยว ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด การสร้าง
รายได้น าเที่ยวเป็นของตัวเอง การส่งเสริมการขาย การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและระหว่าง
การจัดน าเที่ยว การจัดมัคคุเทศก์และทีมงานในแต่ละรายการน าเที่ยวตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวและรายการน าเที่ยว 
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บุคลากรส่วนปฏิบัติงานส านักงานมีความรู้และความช านาญ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว การ
จัดการน าเที่ยวที่เน้นความปลอดภัยในการท่องเที่ยว การจัดการน าเที่ยวที่ต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว การจัดการน าเที่ยวที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน  
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานธุรกิจน าเที่ยวซึ่งประกอบด้วย  1. ด้านองค์กรและการจัดการ 2. 
ด้านการด าเนินธุรกิจน าเที่ยว และ 3. ด้านจริยธรรมในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้วิจัยขอน ามาตรฐาน
ที่ 2 ด้านการด าเนินธุรกิจน าเที่ยว มาประกอบเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินวิจัยเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการศึกษาใน
หัวข้อวิจัยเรื่องแนวทางการจัดน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) 
แนวคิดเก่ียวกับกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) 
 จากข้อมูลการประมาณการณ์ทางสถิติจาก Asia Pacific Transgender Health Blueprint โดยมูลนิธิ
เอเชียแปซิฟิก ทรานส์เจนเดอร์ เน็ตเวิร์ค (Asia Pacific Transgender Network, APTN) ได้คาดประมาณการณ์
ว่ามีบุคคลข้ามเพศอยู่จ านวน 9 – 9.5 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ส าหรับประเทศไทย มีข้อมูลจากกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยตัวเลขว่ามีจ านวนหญิงข้ามเพศในประเทศไทยทั้งหมดอยู่ประมาณ 
314,808 คน (APT Network, 2021) แต่ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับสถิติของชายข้ามเพศที่ยังมีอยู่อย่างจ ากัด 
 กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBT น้ัน ผู้วิจัยสามารถให้ความหมายของค าน้ีว่า เป็นการ
แสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นตัวของตัวเองในเร่ืองของรสนิยมความชอบหรือรสนิยมทางเพศที่ถูกหล่อหลอมขึ้น
ต้ังแต่เด็กจนเกิดเป็นความเคยชินในการรู้สึกว่าฉันต้องเป็นอย่างน้ี ฉันชอบแบบน้ี ฉันอยู่แบบแล้วมีความสุข จนเกิด
เป็นการแบ่งประเภทจากรสนิยมทางเพศมาเป็นตัวก าหนดให้บุคคลเกิดเป็นความหลากหลายทางเพศ ซึ่งอาจจะมี
แบ่งประเภทหรือค านิยามออกมาเร่ือย ๆ  เพราะคนแต่ละกลุ่มมีความชอบหรือรสนิยมที่แตกต่างกัน แต่ส าหรับ
งานวิจัยน้ีผู้วิจัยมุ่งเน้นแค่กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศที่เรียกว่า กลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) เป็นหลัก
เพื่อน ามาศึกษาด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี เพื่อน ามาพัฒนาเป็นแนวทางการจัดน าเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565  
1st National Conference of Aviation, Tourism, and Service Business 2022 

182 

 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ืองแนวทางการจัดน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ ดังน้ี ตัวแปรอิสระ คือ 
ประชากรศาสตร์ในเร่ือง เพศสภาพ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิล าเนา 
องค์ประกอบของการจัดน าเที่ยว และตัวชี้วัดมาตรฐานการด าเนินธุรกิจน าเที่ยว เพื่อให้เกิดเป็นตัวแปรตาม คือ 
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แนวทางการจัดน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) ดังกรอบแนวคิดในการ
วิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เป็นกลุ่มคนข้าม เพศ 
(Transgender) หญิงข้ามเพศ และ ชายข้ามเพศ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 139 คน โดยค านวณกลุ่มตัวอย่าง
จากสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรความน่าเป็นที่
จ านวนเต็มทุกคนเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) เท่ากับ 1 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ประชากร
ทั้งหมดจะเป็นกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) จึงได้ต้ังสมติฐานว่าคนกลุ่มน้ีเท่ากับ 0.1 หรือคิดเป็นร้อยละ 10 
จากการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 138.3 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิ จัยจะ
ด าเนินการเก็บข้อมูลเป็น 140 ตัวอย่าง โดยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจะ
ท าโดยการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) โดยมีวิธีการคือ การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบโควตา (Quota  sampling) โดยแบ่งเป็น ชายข้ามเพศ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ หญิงข้ามเพศ 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยสุ่มบุคคลเพื่อท าแบบสอบถามจนครบตามจ านวนแบบสอบถามที่ก าหนดไว้  
 

กระบวนการวิจัย  
 เก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยจะท าการส ารวจความต้องการของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เป็นกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) หญิงข้ามเพศ และ ชายข้ามเพศ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 140 คน 
เกี่ยวกับองค์ประกอบของรายการน าเที่ยวต่างประเทศมาตรฐานการด าเนินงานของธุรกิจน าเที่ยว รวมถึงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมที่มีต่อการจัดน าเที่ยวต่างประเทศของธุรกิจน าเที่ยว เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วข้อมูลมา
สังเคราะห์ ประมวลผล หลังจากน้ันก็น ามาอภิปรายผล 
 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยมีการต้ังข้อค าถามจากแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่โดย น าแบบสอบถามเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา จากน้ันรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยค่า IOC 
(Index of Item Objective Congruence) มีค่า IOC เท่ากับ 0.80 จากน้ันน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-
out) กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายจ านวน 30 คน แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่า
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สัมประสิทธิ์อัลฟ่า โดยใช้วิธีการค านวณของครอนบัค (Croanbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค เท่ากับ 
0.87 โดยแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 1) เพศสภาพ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพ 5) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ 6) สถานภาพ จ านวน 6 ข้อ ของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างประชากร
นักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) ซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check list) 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ใช้ประเมินการให้บริการของธุรกิจน าเที่ยวในการจัดน าเที่ยวต่างประเทศจาก
องค์ประกอบของรายการน าเที่ยวกับประชากรนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) ซึ่งเป็นข้อค าถาม
ปลายปิด มีการประเมินค่าแบบลิเคิร์ท เสกล (Likert scale)  
 ส่วนที่ 3 เป็นการวัดมาตรฐานธุรกิจน าเที่ยวที่ใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินมาตรฐานในด้านการ
ด าเนินธุรกิจน าเที่ยว 9 ตัวชี้วัด จากประชากรนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) ซึ่งเป็นข้อค าถามปลาย
ปิด มีการประเมินค่าแบบลิเคิร์ท เสกล (Likert scale)  
 ส่วนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้บริการของธุรกิจน าเที่ยว 
 
กระบวนการเก็บข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับดังน้ี 
 1) แบบสอบถามออนไลน์ ผู้วิจัยแจกคิวอาร์โค้ดให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) พร้อม
อธิบายวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและค าชี้แจงในการตอบ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เพจ Transgender 
Travel Club และ แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2) ให้เวลาผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 10 - 15 นาที และขออนุญาตรอจนกว่าผู้ร่วมวิจัยจะกดส่ง หรือ 
Submit  
จึงถือว่าการตอบแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์ 
 3) ตรวจสอบแบบสอบถามกลับคืนมาทางระบบ Google Forms และ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับกลับมา และน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปประมวลผลในขั้นตอนต่อไป 
 
การวัดผล/การวิเคราะห์ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ในงานวิจัยคร้ังน้ีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง โดยใช้สถิติ ได้แก่ 
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ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม จากน้ันน าข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามมาท าการสังเคราะห์เป็นแนวทางการจัดน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาแนวทางการจัดน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 140 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 34 ป ี(48.6%) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (67.1%) 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (44.3%) สถานภาพโสด (62.9%) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25 ,001- 45,000 บาท 
(22.9%) และ 35,001–45,000 บาท (22.9%) เท่ากัน  
 2. ลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 140 คน พบว่า สาเหตุหลักในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อ
ต้องการไปท่องเที่ยวพักผ่อน 130 ค าตอบ (23.6%) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเลือกที่จะเดินทางกับบริษัทน า
เที่ยวเพื่อช่วยแนะน าการเดินทางท่องเที่ยว 107 ค าตอบ (20.4%) ยังนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศแถบ
ยุโรป 112 ค าตอบ (24.3%) ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1: แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบของการจัดน าเที่ยวต่างประเทศ 

ลักษณะพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียว 

จ านวน 
(ค าตอบ) 

ร้อยละ ลักษณะพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียว 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

สาเหตุหลักที่เดินทางไป
ท่องเที่ยวต่างประเทศ 

  วัตถุประสงค์หลักในการเลือก
เดินทางกับบริษัทน าเที่ยว 

  

 ท่องเที่ยว
พักผ่อน 

130 23.6  แสวงหาเพื่อนใหม่ 72 13.7 

 ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ 111 20.1  ความอบอุ่นใจ 76 14.5 
 คุณค่าในการ

เดินทาง
ท่องเที่ยว 

76 13.8  ความมั่นใจ 77 14.7 

 ค้นคว้าทาง
วัฒนธรรม 

63 11.  ช่วยแนะน าการ
เดินทางท่องเที่ยว 

107 20.4 
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 เ ห็ น ค ว า ม
เป็ นอยู่ เ พื่ อ น
ร่วมโลก 

75 13.6  ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ ที่
ถูกต้อง 

79 15.0 

 ยกฐานะและ
เกียรติภูมิ 

42 7.6  ขจัดปัญหาเร่ือง
ภาษาในการ
ท่องเที่ยว 

72 13.7 

 อื่น ๆ 4 0.7  เกิดการประหยัด 41 7.8 
     อื่น ๆ  1 0.2 
 รวม 551 100  รวม 525 100 
        
โซนทวีปที่นักท่องเที่ยว
ต้องการไปท่องเที่ยว 

      

 เอเชีย 105 22.8     
 ยุโรป 112 24.3     
 แอฟริกา 34 7.4     
 อเมริกาเหนือ 86 18.7     
 อเมริกาใต้ 40 8.7     
 โอเชียเนีย 83 18.0     
 รวม 460 100     

 3. องค์ประกอบการจัดน าเที่ยวทั้ง 7 องค์ประกอบน้ันถือเป็นส่วนส าคัญในการจัดน าเที่ยวต่างประเทศเพื่อ
เกิดการพัฒนาเป็นแนวทางการจัดน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับนักท่องเที่ยว จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว มีความ

ต้องการการจัดน าเที่ยวต่างประเทศโดยบริษัทน าเที่ยวอยู่ในระดับที่มากที่สุด (x ̄ = 4.24)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

แล้วพบว่าด้านเอกสารหนังสือเดินทางและวีซ่า เป็นด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการที่สูง (x ̄ = 4.69) ด้านหัวหน้า

ทัวร์และมัคคุเทศก์ (x ̄ = 4.57) ด้านพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง (x ̄ = 4.24) ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (x ̄ = 

4.11) ด้านที่พัก/โรงแรม (x ̄ = 4.10) และด้านภัตตาคารหรือร้านอาหาร (x ̄ = 3.96) ตามล าดับ ดังรายละเอียดที่
แสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2: แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบของการจัดน าเที่ยวต่างประเทศ 

องค์ประกอบของการจัด 
น าเท่ียวต่างประเทศ 

�̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 4.24 0.54 ระดับมากที่สุด 
2. ด้านที่พัก/โรงแรม 4.10 0.58 ระดับมาก 
3. ด้านภัตตาคารหรือร้านอาหาร 3.96 0.58 ระดับมาก 
4. ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว  4.11 0.52 ระดับมาก 
5. ด้านหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ 4.57 0.50 ระดับมากที่สุด 
6. ด้านแหล่งซื้อของ 4.05 0.59 ระดับมาก 
7. ด้านเอกสารหนังสือเดินทางและวีซ่า 4.69 0.52 ระดับมากที่สุด 
รวม 4.24 0.54 ระดับมากท่ีสุด 

 
 4. มาตรฐานตัวชี้วัดของการจัดการน าเที่ยวของธุรกิจน าเที่ยว ตามความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มคน
ข้ามเพศ (Transgender) อยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกตัวชี้วัดยกเว้นตัวชี้วัดในเร่ือง การส่งเสริมการขายอยู่ใน
ระดับมาก จึงต้องมีการท าการส่งเสริมการขายเพื่อให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีเพิ่มขึ้น จากกลุ่มตัวอย่างมีความ

ต้องการการจัดน าเที่ยวต่างประเทศโดยบริษัทน าเที่ยวมีมาตรฐานในการด าเนินงาน อยู่ในระดับที่มากที่สุด (x ̄ = 
4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความ

ต้องการที่สูง (x ̄ = 4.51) ด้านความปลอดภัย (x ̄ = 4.49) ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (x ̄  = 4.43) ด้านการจัด

บุคลากรส่วนปฏิบัติงานได้เหมาะสม (x ̄ = 4.36) ด้านการจัดมัคคุเทศก์และทีมงาน (x ̄  = 4.34) ด้านการ

ประสานงานกับธุรกิจท่องเที่ยว (x ̄  = 4.30) ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก (x ̄  = 4.24) ด้านมีการส่งเสริมการ

ขาย (x ̄  = 4.20) และด้านไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม (x ̄  = 4.19) ตามล าดับ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3: ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวชี้วัดมาตรฐานการด าเนินธุรกิจน าเที่ยว 

มาตรฐานตัวช้ีวัดการด าเนินธุรกิจน า
เท่ียว 

�̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. มีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 4.51 0.72 ระดับมากที่สุด 
2. มีการส่งเสริมการขาย 4.20 0.78 ระดับมาก 
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3. มีการประสานงานกับธุรกิจท่องเที่ยว 4.30 0.77 ระดับมากที่สุด 
4. มีการจัดมัคคุเทศก์และทีมงาน 4.34 0.83 ระดับมากที่สุด 
5. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 4.24 0.75 ระดับมากที่สุด 
6. มีการเน้นความปลอดภัย 4.49 0.75 ระดับมากที่สุด 

มาตรฐานตัวช้ีวัดการด าเนินธุรกิจน า
เท่ียว 

�̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

7. ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4.19 0.86 ระดับมาก 
8. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 4.43 0.71 ระดับมากที่สุด 
9. มีการจัดบุคลากรส่วนปฏิบัติงาน 4.36 0.82 ระดับมากที่สุด 
รวม 4.35 0.59 ระดับมากท่ีสุด 

การวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อกำหนดแนวทางการจัดน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
องค์ประกอบการจัดน าเที่ยว และ  มาตรฐานตัวชี้วัดการด าเนินธุรกิจน าเที่ยว โดยใช้สถิติการทดสอบแบบ 
Independent Sample T Test พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเร่ืองสาเหตุหลักในการ
เดินทางไปต่างประเทศ ด้านความต้องการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ (Sig 2-tailed = 0.146) และเส้นทางที่ต้องการไป
ท่องเที่ยวโซนยุโรป (Sig 2-tailed = 0.011) และสัมพันธ์กับองค์ประกอบการจัดน าเที่ยว ด้านที่พักหรือโรงแรม 
(Sig 2-tailed = 0.019) และด้านพาหนะที่เดินทางท่องเที่ยว (Sig 2-tailed = 0.074) อายุ มีความสัมพันธ์กับ
สาเหตุหลักในการเดินทางไปต่างประเทศ ด้านต้องการเห็นความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมโลก (Sig 2-tailed = 0.048) 
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มีความสัมพันธ์กับด้านที่พักหรือโรงแรม (Sig 2-tailed = 0.040) 
และมีความสัมพันธ์กับการให้บริการของหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ (Sig 2-tailed = 0.023) และยังมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพสินค้าที่ต้องการไปเลือกซื้อต้องมีคุณภาพ (Sig 2-tailed = 0.005) ดังรายละเอียดตารางที่ 4
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ตารางท่ี 4: ตัวแปรที่เป็นปัจจัยในการก าหนดแนวทางพัฒนาการจัดน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม
คนข้ามเพศ  

ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ 

ตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยในการก าหนดแนวทางพัฒนาการจัดน าเท่ียวต่างประเทศ  
ส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) 

พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว 

องค์ประกอบการจัดน า
เท่ียว 

มาตรฐานตัวช้ีวัดการด าเนินบริษัทน า
เท่ียว 

เพศสภาพ ** ** - 
อายุ ** - - 
สถานภาพ - - - 
ระดับการศึกษา - ** - 
อาชีพ - - - 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน - - - 

** แตกต่างกันหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
-  ไม่มีความแตกต่างกันหรือไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 

อภิปรายผลและสรุป 

จากการศึกษาเ ร่ืองแนวทางการจัดน าเที่ ยว ต่างประเทศส าหรับนักท่องเที่ ยวกลุ่มคนข้ามเพศ 
(Transgender) สามารถน ามาสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. การวิจัยคร้ังน้ีพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีอายุ 25-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25 ,001-35,000 บาท และ 35,001-45,000 บาท 
และด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการไปท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
(Kaewthip, 2020) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBT มีช่วงอายุ 26 - 35 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 45,000 บาท ต้องการไปท่องเที่ยวเพื่อ
พักผ่อนในช่วงวันหยุด ส่วนวัตถุประสงค์หลักในการเลือกที่จะเดินทางกับบริษัทน าเที่ยวเพื่อแนะน าการเดินทาง
ท่องเที่ยว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทน าเที่ยวมีส่วนส าคัญในการจัดน าเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวในกลุ่มน้ี การเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อต้องการไปท่องเที่ยวพักผ่อน และนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศแถบยุโรป ซึ่งอาจ
เป็นเพราะกลุ่มประเทศในแถบยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่ให้การยอมรับความหลากหลายทางเพศ สอดคล้องกับ 
(ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 2559) ที่กล่าวว่า ชาว LGBT มีลักษณะพฤติกรรมที่นิยมใช้
จ่ายเพื่อบริการด้านความบันเทิงและบริการทางด้านการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับ (Daly, 2021) ที่กล่าวว่า 
กลุ่มคน LGBT มักจะไม่ไปเที่ยวประเทศที่มีกฎหมายต่อต้านผู้มีความหลากหลายทางเพศ และสอดคล้องกับ 
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(Ammaturo, 2022) ที่กล่าวถึงการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เน่ืองจากมีเทศกาลฉลองความ
เท่าเทียมทางเพศหลายเมืองในยุโรป ซึ่งในการจัดน าเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มคนข้ามเพศท าให้ผู้มีความ
หลากหลายทางเพศรู้สึกได้รับการยอมรับ  

3. ควรมีการจัดการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับองค์ประกอบการจัดน าเที่ยว ได้แก่ พาหนะที่ใ ช้ในการ
เดินทาง โรงแรมหรือที่พัก ภัตตาคารหรือร้านอาหาร สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
(Rattanaprayoon et al., 2019) ที่พบว่า การจัดการด้านที่พัก สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว รวมถึงการให้บริการ
การจัดการด้านการเดินทางท่องเที่ยวของสถานประกอบการที่เป็นองค์ประกอบของการจัดน าเที่ยว ยังเป็นสิ่งที่
ส าคัญส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มภายใต้มาตรฐานตัวชี้วัดของการจัดการน าเที่ยวของธุรกิจน าเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ (Lakpetch, 2017) ที่พบว่า ตัวบ่งชี้ที่จ าเป็นในธุรกิจน าเที่ยวของไทย ได้แก่ การด าเนินธุรกิจน า
เที่ยว จรรยาบรรณวิชาชีพ องค์การและการบริหารจัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะเป็นตัวก าหนดมาตรฐาน
ธุรกิจน าเที่ยว ที่เป็นไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) ซึ่งจากองค์ประกอบ
ทางการจัดน าเที่ยวดังกล่าวส่งผลต่อประสบการณ์ในการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ยวข้ามเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ 
(Thongsuk, 2016) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบการธุรกิจส าหรับเพศทางเลือกมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวกลุ่มเพศทางเลือกมากขึ้น โดยธุรกิจที่พักเน้นด้านการออกแบบสถานที่ และการบริการเสมือนอยู่บ้าน 
ธุรกิจสปาและซาวน่า ซึ่งในการให้บริการกับนักท่องเที่ยวในกลุ่มน้ีควรมีการอบรมบุคลากรให้มีความสุภาพในการ
ให้บริการกับนักท่องเที่ยว และควรมีความเข้าใจกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะให้บริการ โดยสถานประกอบการ ควรให้
การอบรมบุคลากรให้พร้อมและมีความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ (Porkha, 2017) ถ้าผู้ประกอบการ
จะมีโอกาสส าเร็จจะสูงขึ้น หากมีความเข้าใจความต้องการของกลุ่มชายรักชาย โดยจะต้องปลูกฝังวัฒนธรรมของ
ความเป็นมิตรกับคนกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศให้กับพนักงาน 

จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้ดังน้ี 
ด้านเอกสาร และข้อมูล 

  1. ด าเนินการเร่ืองเอกสาร วีซ่า หนังสือเดินทาง  นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ียังต้องการให้บริษัทน าเที่ยวช่วย
ด าเนินการในเรื่องการจัดเตรียมและตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง ถ้ามีบริษัทน าเที่ยวมาช่วยดูแลเร่ืองดังกล่าวได้
ครบทุกขั้นตอนก็จะท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศมีความเชื่อมั่นและกล้าที่จะเดินทางเพิ่มขึ้น เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว 
 2. ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละประเทศ การจัดท าข้อมูลพื้นฐานให้ศึกษาก่อนการเดินทาง ในเร่ืองความ
เข้มงวดในพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ถ้ามีเป็นข้อมูลพื้นฐาน ก็จะท าให้ง่ายขึ้นในการเดินทาง ซึ่งหน่วยงานตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศไทยต้องมีการอัพเดทข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 3. บริษัทน าเที่ยวควรจัดท าฐานข้อมูลประเทศ และเส้นทางที่เป็น Transgender Friendly หากบริษัทได้
จัดท าข้อมูลส่วนน้ีได้จะดีมาก ดังกล่าวมีข้อจ ากัดเร่ืองอะไรบ้าง ท าให้การเดินทางสะดวกเพิ่มมากขึ้น 
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ด้านการให้บริการ 
 4. เน้นการต้อนรับจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ต้องมีความเข้าใจในการเป็นบุคคลข้ามเพศ นักท่องเที่ยว
กลุ่มคนข้ามเพศมักจะเป็นบุคคลที่ระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาและต้องการการต้อนรับจากสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ที่ไปเยือน เน้นความเท่าเทียมกัน 
 5. โปรแกรมการท่องเที่ยวต้องหลากหลาย  นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีก็เน้นให้มีการจัดโปรแกรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อความเข้มข้นและความสนุกของโปรแกรมเดินทาง 
 6. หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ควรมีการให้เกียรติ  นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีต้องการให้หัวหน้าทัวร์หรือ
มัคคุเทศก์ให้เกียรติตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการด้านการน าเที่ยวจะต้องตระหนักถึงเร่ืองน้ี  
 7. มีเวลาในการเลือกซื้อของหรือแหล่งช็อปปิ้ง นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ียังต้องการความเป็นส่วนตัวและอิสระ
ในเรื่องของเวลาในการเลือกซื้อสินค้าที่ตัวเองอยากได้ แล้วมีการนัดหมายเรื่องเวลาและจุดนัดพบกัน 

ด้านความปลอดภัย 
 8. เน้นความปลอดภัยในยานพาหนะ นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ียังเน้นเร่ืองความปลอดภัยในขณะใช้ยานพาหนะ
ขณะเดินทางไม่ว่าจะเป็นขนส่งทางอากาศ ทางบก ท าให้บริษัทน าเที่ยวต้องตรวจเช็คและให้การดูแล ในเ ร่ือง
ดังกล่าวอย่างระมัดระวัง  
 9. ผู้ให้บริการควรมีการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกาย และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจระหว่างการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด
และมีความปลอดภัยสูงสุด 
 

การน าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  

 1) บริษัทน าเที่ยวได้ทราบถึงการจัดน าเที่ ยว ต่างประเทศส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ 
(Transgender) เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี 
 2) บริษัทน าเที่ยวได้ทราบแนวทางการจัดน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ 
(Transgender) 
 3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือสถานศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการศึกษา
เพิ่มเติมและเพื่อให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท าการตลาดกับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) 
 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีข้อจ ากัดในหลาย ๆ เรื่อง ดังน้ี 
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 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี อัตลักษณ์ทางเพศ
ทั่วไป จึงต้องค านึงเร่ืองสิทธิมนุษยชนเป็นส าคัญ และมีผู้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่อนข้างมีอยู่
อย่างจ ากัด จึงส่งผลให้ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาช้ากว่าที่ต้ังใจไว้  
 2) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ท าให้ไม่สามารถลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้จึงต้องมีการ
เก็บข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์แทนเพื่อขจัดปัญหาการพบเจอและเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  
 3) ยังมีงานวิจัย บทความ หรือ วารสารทางวิชาการให้ศึกษาหรือทบทวนวรรณกรรมค่อนข้างมีอยู่อย่าง
จ ากัด 
 4) กลุ่มตัวอย่างที่เก็บแบบสอบยังมีประชากรอยู่อย่างจ ากัดท าให้ข้อมูลที่ได้ยังเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
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รายงานผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนการอ่านจับใจความส าคัญ 

โดยใช้เทคนคิ KWL Plus ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   

วิราพร  มาสกลาง1  
______________________________________________________________________________________________  

บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิค KWL Plus และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 45 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL 
Plus จ านวน 10 แผน 2) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที (t-test) จากการศึกษา พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนการ
พัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการอ่านจับ
ใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค าส าคัญ การอ่านจับใจความส าคัญ,  KWL Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
1 ครู  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 
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Abstract  
The purposes of this research were 1)  to compare Mathayomsuksa 3 students’  reading 

comprehension achievement before and after learning management using KWL Plus technique and 
2) to find out the students’ opinions towards learning management using KWL Plus technique. The 
sample was 45 Mathayomsuksa 3 students studying in the first semester of the academic year 2021 
at Yupparaj Wittayalai School, Muang District, Chiangmai Province. Instruments in the study consisted 
of learning management plans, a reading comprehension achievement test and an opinion 
questionnaire.  Statistics used in analyzing data were mean, percentage, Standard Deviation, and t-
test. The results were 1) Achievement reading comprehension of Mathayomsuksa 3 students after 
learning management using KWL Plus technique was significantly higher than before learning at 
the statistical level of . 05 2)  The opinions of Mathayomsuksa 3 students toward learning 
management with KWL Plus technique in the overall picture were at the most agree level .  

 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในมาตรา 6  ระบุว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้คู่คุณธรรม มี
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และมาตรา 22 ระบุว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัด
สาระการเรียนรู้ตามมาตรา 23 จึงได้เน้นความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย ความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านคณิตศาสตร์ เน้นการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ตลอดจนทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ในการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรา 24 มีสาระส าคัญดังน้ี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 27–29) 

1. จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหา 

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
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4.  จัดการเรียนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ   อย่างได้สัดส่วนสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม
ที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งน้ีครูผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนจากแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา  ผู้ปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีหลักสูตรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความส าคัญกลุ่มหน่ึง  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.10) 
นอกจากน้ีหลักสูตรได้เน้นถึงความส าคัญของภาษาไทยว่า ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ ให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้ประกอบธุรกิจ การงานและด ารงชีวิตร่วมกันใน
สังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้  พัฒนากระบวนการคิดวิเ คราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และ
สุนทรียภาพ  เป็นสมบั ติล้ า ค่าควรแ ก่การเ รียน รู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่ คู่ชา ติไทยตลอ ดไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.37) ผู้ที่มีทักษะทางภาษาไทยดีจะสามารถใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือสื่อความคิดความ
เข้าใจ และแสวงหาความรู้ในการศึกษาวิชาสาขาต่าง ๆ ได้ 

การจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยจึงควรปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่า มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม จากความส าคัญดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้อง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางสังคมในปัจจุบัน เพิ่มยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การก าหนดวิชาภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานถือเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพราะรายวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ทุกคนต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความช านาญ โดยเฉพาะ
ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยได้แบ่งออกเป็น 5 สาระดังน้ี สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดูและ
การพูด สาระที่ 4 หลักภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, น.57) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้ให้ความส าคัญกับภาษาไทยว่าเป็นเคร่ืองมือแห่งการ
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เรียนรู้มุ่งเน้นการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาในการ
ด ารงชีวิตได้ ซึ่งให้ความส าคัญของการอ่านเป็นสาระที่  1 และได้ก าหนดเป็นมาตรฐานการอ่าน ท 1.1 โดยใช้
กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.5) 

การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการด ารงชีวิตของมนุษย์ในชีวิตประจ าวันต้องอาศัย
การอ่านจึงจะสามารถเข้าใจและสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิตและช่วย
สนองความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ได้ทุกเรื่อง ซึ่งมีอยู่ในทรัพยากร  สารนิเทศทุกประเภท 
โดยเฉพาะความอยากรู้ของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังน้ันคนเราจึงจ าเป็นต้องมีทักษะในการอ่าน ซึ่งต้องอ่านได้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพื่อเสาะแสวงหาความรู้ทั้งหลาย เพราะการอ่านเป็นการเรียนรู้เมื่ออ่านมากย่อมมีความรู้มาก 
การอ่านจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการแสวงหาความรู้ การรู้และใช้วิธีอ่านที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้อ่านทุก
คน การรู้จักฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้ผู้อ่านมีพื้นฐานในการอ่านที่ดีทั้งจะช่วยให้เกิดความช านาญ
และมีความรู้กว้างขวางด้วย ดังน้ันการที่นักเรียนจะเป็นผู้อ่านที่ดีจึงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ครูเป็นผู้จัดเตรียมให้ 
อีกทั้งยังต้องผสมผสานกับความสนใจของผู้อ่านเพื่อเป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้นักเรียนได้อ่านอย่างสม่ าเสมอ (สุนันทา 
มั่นเศรษฐวิทย์,  2543, น.2) และผู้เรียนจะเกิดทักษะการอ่านจับใจความส าคัญได้จะต้องรู้หลักการหรือวิธีการอ่าน
ต้ังแต่ขั้นเริ่มต้น คืออ่านคร่าว ๆ อ่านได้เร็ว อ่านแล้วย่อความสั้น ๆ ได้จนเกิดความช านาญในการอ่าน สามารถอ่าน
ได้ทุกเร่ืองทุกเวลาทุกสถานที่ และใช้เทคนิคการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ผู้อ่านจะต้องเข้าใจปรัชญา และ
ข้อคิดเห็นของผู้แต่ง ผู้อ่านจะต้องใช้ความคิดสติปัญญาขั้นสูงสุด ต้องใช้ความคิดตามไปด้วย อ่านช้า ๆ  อย่าง
ระมัดระวัง ต้องอาศัยประสบการณ์ใคร่ครวญหาสาเหตุ ต้องจดบันทึก ขีดเส้นใต้หรือท าเคร่ืองหมายเตือนความจ า
ไว้ ต้องจับใจความส าคัญให้ได้ สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ (ฉวีวรรณ คูหาภินันท์,  2542, น.168) สอดคล้อง
กับ (สมถวิล วิเศษสมบัติ, 2554, น.73) กล่าวว่า การอ่านจับใจความส าคัญเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานที่นักเรียนใช้ส าหรับ
เรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ รอบตัว ดังน้ันครูผู้สอนควรมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญ รู้เร่ืองราวของ
ข้อความที่ได้อ่าน และสามารถอ่านได้รวดเร็ว ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้มากและการอ่านจับใจความส าคัญ
น้ัน ผู้เรียนจะต้องรู้ว่าเร่ืองที่ตนอ่านน้ันมีใจความส าคัญอยู่ที่ใด ต้องรู้จักสังเกตโครงเร่ือง ข้อความ ประโยคในเร่ือง
ที่จะน าไปสู่ข้อสรุปของเร่ือง การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นหาสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสรุปเร่ืองราวหรือ
ใจความส าคัญได้ดียิ่งขึ้น และถ้าฝึกฝนเป็นประจ า จะท าให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการอ่านที่ดี (ชูชีพ พุทธประเสริฐ , 
2540, น.67)  

ถึงแม้ว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ให้
ความส าคัญกับการอ่านที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ก็พบว่าการอ่านยังเป็นปัญหา คือ นักเรียนและประชาชนทั่วไป
ไม่มีนิสัยรักการอ่าน (มาลินี สุทธิเวช, 2561, น.) และจากการส ารวจการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
พบว่า ปัญหาส าคัญในการอ่านของผู้เรียน คือ อ่านแล้วจับใจความส าคัญไม่ได้   ไม่สามารถสรุปประเด็นได้ ไม่
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สามารถแยกความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ไม่สามารถแยกใจความส าคัญกับใจความรองได้ ท าให้ไม่ได้รับประโยชน์
จากการอ่านเท่าที่ควร ทั้งยังเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการศึกษาวิชาต่าง ๆ ด้วย (กรมวิชาการ, 2546, 
น.188) นอกจากน้ี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, 2563, น.30) พบว่า ภาษาไทย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 68.60 ซึ่งสูงกว่า ระดับจังหวัด 
(56.63) ระดับ สังกัด สพฐ. (55.18) และระดับประเทศ (54.29) ถึงแม้ว่าภาพรวมของคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 รายวิชาภาษาไทย จะสูงกว่าทุก
สังกัด แต่ผู้ศึกษาในฐานะครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า เน้ือหาสาระที่เป็นปัญหา และ
นักเรียนได้คะแนนน้อยในการทดสอบต่าง ๆ คือ เน้ือหาเกี่ยวกับการอ่านจับใจความส าคัญ      

สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เกิดขึ้นดังกล่าว เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเพื่อที่จะให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยดียิ่งขึ้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่าน ผู้ศึกษาเชื่อว่าวิธีการสอน
ที่น่าสนใจวิธีหน่ึงที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการอ่านได้ดี และสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจหรือ
การอ่านจับใจความส าคัญคือ วิธีการสอนแบบ KWL Plus ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นเทคนิคที่เน้นการน าโครงสร้างความรู้เดิมไป
ช่วยตีความเรื่องที่อ่าน มีการระดมพลังสมองในกลุ่มโดยใช้ประสบการณ์เดิมของนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับครูผู้สอน มีการคาดคะเน ตรวจสอบความถูกต้องและการต้ังค าถาม
เกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน ซึ่งวิธีสอนแบบน้ีจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเร่ืองการคิดวิเคราะห์ มากขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม Carr and Ogle (1987, อ้างใน จินตนา มงคลไชย
สิทธิ์, 2548, น.5) ได้เสนอหลักการสอนแบบ เค ดับเบิลยู แอล พลัส ว่า K (Know) เป็นขั้นตรวจสอบประสบการณ์เดิม
ของนักเรียน  เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบว่านักเรียนมีพื้นฐานในสิ่งที่จะเรียนเพียงใด ขั้นตอนน้ีเป็นการเตรียมนักเรียนในการ
เรียนรู้เน้ือหาใหม่ W (Want to know) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนต้ังค าถามที่ ต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังจะอ่าน 
การสอนขั้นนี้เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าต้องการเรียนรู้อะไรในเร่ืองที่จะอ่าน จะช่วยให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการอ่าน L 
(Learned) เป็นขั้นที่นักเรียนส ารวจตัวเองว่าได้เรียนรู้อะไรจากเร่ืองที่อ่านบ้าง โดยนักเรียนหาค าตอบจากค าถามที่
ตนเองต้ังขึ้นแล้วจดบันทึกสิ่งที่รู้ และ Plus เป็นการเพิ่มกิจกรรมการเขียนสัมพันธ์ทางความหมาย (Semantic 
Mapping) เพื่อใช้สรุปความ (Information Summarizing) หลังการอ่าน ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
เร่ืองที่อ่านและสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น จากหลักการสอนดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการสอนแบบ เค 
ดับเบิลยู แอล พลัส มีการจัดกิจกรรมซึ่งฝึกให้ผู้เรียนอ่านอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายในการอ่าน เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ระดมพลังสมองและอภิปรายกันในกลุ่ม เพื่อช่วยให้นักเรียนน าข้อมูลที่ได้ใหม่มาผสมผสานเข้ากับ
ข้อมูลหรือความรู้เดิม มีการต้ังค าถามเพื่อเป็นแนวทางในการอ่าน บันทึกข้อมูลที่ได้เรียนรู้หลังจากการอ่านและ
สร้างผังสัมพันธ์ทางความหมายเพื่อสรุปเน้ือหาเร่ืองที่อ่าน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนลักษณะน้ีจะช่วยให้นักเรียนมี
ความเข้าใจในเร่ืองที่อ่านมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้จดจ า ระลึก และวิเคราะห์ความรู้ของตนได้อย่างมีระบบ และ
สมศักด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544, น.75 - 76) ได้กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส  
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น้ัน นักเรียนจะมีความส าคัญและมีบทบาทในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มาก ด้วยเหตุน้ีจึงกล่าวได้ว่าเทคนิคน้ีเป็นการสอน
ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เน่ืองจากกิจกรรมของเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติการ
เรียนรู้โดยการอ่านด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยให้ค าแนะน าเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 

โดยผลการวิจัยทั้งต่างประเทศและในประเทศแสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ KWL Plus 
สามารถอ่านเรื่องได้เข้าใจดีขึ้น เช่น งานวิจัยของ Carr และ Ogle (อ้างใน วิสิฏฐา แรงเขตรการ, 2551, น.33) ซึ่ง
ได้น าการสอนแบบ KWL Plus ไปทดลองสอนกับนักเรียนเกรด 9 ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนอ่อนและอยู่ในคลินิกซ่อม
เสริมการอ่าน พบว่า นอกจากนักเรียนจะอ่านเร่ืองได้เข้าใจดีขึ้นแล้ว ยังสามารถเขียนแผนภูมิความหมาย และ
เขียนสรุปความได้ดี นอกจากน้ี Witherspoon (อ้างใน มาลินี                 สุทธิเวช,  2561, น.37) ได้ศึกษาผลการ
ใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน ผลการวิจัยพบว่า  หลังจากที่นักเรียนได้รับการการสอน
จากกลวิธีการสอนแบบ KWL Plus ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านและนักเรียนประสบความส าเร็จในการ
อ่านมากกว่ากลุ่มของนักเรียนที่ไม่ได้รับการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบ KWL Plus ส าหรับงานวิจัยในประเทศไทย 
เช่น การวิจัยของวัชรี แก้วสาระ (2555, น.บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของวิธีการสอนแบบ KWL Plus ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาชั้ น
ประถมศึกษาปีที่  6 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย KWL Plus หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย KWL Plus สูง
กว่านักเรียนสองภาษาที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย KWL Plus หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสอง
ภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย KWL Plus สูงกว่านักเรียนสองภาษาที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ี ศันสนีย์ อินทขีณี (2558, น.บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคนิคเค 
ดับเบิลยู แอลพลัส เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 พบว่า 
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเค 
ดับเบิลยู แอลพลัสสูงขึ้น โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ ผลการศึกษาพฤติกรรมการ
อ่านจับใจความด้วยการใช้เทคนิคเค  ดับเบิลยู แอลพลัส เป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนกรณีศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
หลงัการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ และมิ่งขวัญ สุขสบาย (2561, น.บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษา
พบว่า  การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย  
ของชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.47/84.51 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย
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เชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7367 มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 73.67 นักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้ แบบเทคนิค KWL plus มีความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 
Plus เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก         

จากสภาพปัญหาและความส าคัญดังกล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการน าวิธีการสอนแบบ 
KWL Plus มาใช้ในการเรียนการรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมุ่งหวังว่าการผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญโดย
ใช้เทคนิค KWL Plus จะช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนไทย ท าให้ผู ้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน 
สามารถเข้าใจเน้ือหามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้  ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การสอนภาษาไทยของครูผู้สอนให้ดียิ่งขึ้น นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมาก
ขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลงัการเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค 
KWL Plus ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL  Plus 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับเห็นด้วยขึ้นไป 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตของการศึกษาดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จ านวน 566 คน  
                กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จ านวน 45 คน ได้มาด้วยวิธีการ
สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
          เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาเกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค 
KWL Plus โดยยึดตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
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 3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
      การศึกษาคร้ังน้ีมีตัวแปรที่ศึกษาดังน้ี 
      3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค 
KWL Plus   
      3.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่
             3.2.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL 
Plus   
             3.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL 
Plus 
 

สมมติฐานการศึกษา  

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค 
KWL Plus ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
 2. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับเห็นด้วยขึ้นไป 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 KWL Plus หมายถึง การสอนที่เน้นกระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  1. ขั้น K (What do I know) ขั้นน้ีก่อนที่นักเรียนจะอ่านเรื่อง ครูจะอธิบายความคิดรวบยอด
ของเรื่องและก าหนดค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ระดมพลังสมอง (Brainstorms) และเขียนค าตอบของนักเรียน
ลงในช่อง K หลังจากน้ันนักเรียนและครูร่วมกันจัดประเภทข้อมูลความรู้ที่คาดการณ์ไว้ที่อาจจะเกิดขึ้นในเร่ืองที่
อ่าน 
  2. ขั้น W (What do I want to learn) ในขั้นน้ีครูค้นหาความจริงจากค าถามของนักเรียนในสิ่งที่
นักเรียนสนใจ อยากรู้ หรือค าถามที่ยังไม่มีค าตอบเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของเร่ือง พร้อมทั้งให้นักเรียนทุกคน
เขียนรายการค าถามลงในช่อง W หลังจากน้ันนักเรียนอ่านเร่ืองและตอบค าถามที่ ต้ังไว้  ระหว่างอ่านนักเรียน
สามารถเพิ่มค าถามและค าตอบในกลุ่มของตนเองได้ 

 3. ขั้น L1 (What I learned) ในขั้นน้ีจะระบุความรู้ที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นทั้งระหว่างการ
อ่านและหลังการอ่าน นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้ลงในช่อง L พร้อมทั้งตรวจสอบค าถามที่ยังไม่ได้ค าตอบ 
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 4. ขั้น L2 (Mapping) นักเรียนสร้างแผนผังความคิด โดยน าข้อมูลที่ได้จัดประเภทไว้ในช่อง K 
เขียนชื่อเรื่องไว้ในต าแหน่งตรงกลางและเขียนองค์ประกอบหลักของแต่ละหัวข้อไว้ในแต่ละสาขา  พร้อมทั้งเขียน
อธิบายในแต่ละประเด็น  
   5. ขั้น L3 (Summarizing) สรุปและเขียนสรุปความคิดรวบยอดจากแผนผังความคิด ซึ่งการเขียนใน
ขั้นตอนน้ีจะมีประโยชน์ส าหรับครูและนักเรียนในการประเมินความเข้าใจของนักเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จากการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้จาก
ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน    
 ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการพัฒนาการอ่านจับใจความ
ส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ ่งได้จากการตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนหลังจากที่เรียนจบแล้ว 

ประโยชน์ของการศึกษา 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
2. ได้ทราบความคิดเห็นของนักเรียนต่อการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
3. เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย     
4. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม 

 รายงานผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค 

KWL Plus ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ

เป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษา โดยน าเสนอตามหัวข้อต่อไปน้ี 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1.1 ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 
1.2 เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 
1.3 คุณภาพผู้เรียน 

2. เอกสารเกี่ยวกับการอ่าน 
2.1 ความหมายของการอ่าน 
2.2 จุดมุ่งหมายการอ่าน 
2.3 ประเภทของการอ่าน 
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2.4 การอ่านจับใจความส าคัญ 
3. การสอนแบบ KWL Plus 

3.1 ความเป็นมาและลักษณะการสอนแบบ KWL Plus 
การสอนแบบ KWL ได้รับการคิดค้นและเผยแพร่คร้ังแรกในปี ค.ศ.1986 โดย Donna Ogle  ซึ่ง

การสอนแบบน้ีมีกิจกรรมการอ่านที่เกี ่ยวข้องกับทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิม เช่น มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่นักเรียนจะต้องมีการระดมพลังสมองในกลุ่ม ใช้ประสบการณ์เดิมของตนแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเพื่อน
ในกลุ่มและครูผู้สอน มีการต้ังค าถามเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน ซึ่งวิธีน้ีจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเร่ืองที่อ่าน และ
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การสอนอ่านแบบ KWL 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 

K (Know) เป็นขั้นตรวจสอบประสบการณ์เดิมของนักเรียน เพื่อผู้สอนจะได้ทราบว่านักเรียนมี
พื้นฐานในสิ่งที่เรียนเพียงใด ซึ่งเป็นการเตรียมนักเรียนในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่ 

W (Want to know) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนต้องการรู้ในเร่ืองที่จะอ่าน เป็นการต้ังเป้าหมายในการอ่าน
ของนักเรียนว่าต้องการเรียนรู้อะไร 

L (Learned) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนส ารวจตัวเองว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง โดยนักเรียนหาค าตอบที่
ตัวเองตั้งไว้ แล้วจดบันทึกสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ 

ต่อมาในปี ค.ศ.1987 Eileen Car และ Donna Ogle ได้พัฒนาการสอนอ่านแบบ KWL  ด้วย
การเพิ่มการท าผังสัมพันธ์ทางความหมาย (Semantic mapping) สรุปเรื่องที่อ่าน และน าเสนอเรื่องจากผังสัมพันธ์
ทางความหมาย ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการถ่ายโอนการเรียนรู้ได้มากขึ้น  (วิไลลักษณ์ วงศ์วัจน
สุนทร, 2551, น.8) 

3.2 ขั้นตอนการสอนแบบ KWL Plus 
       การสอนแบบ KWL Plus เป็นการสอนที่เน้นกระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับการฝึก

ทักษะการคิดอย ่าง รู ้ต ัวที ่รู ้จ ักกันในชื่ออภิปัญญา (Metacognition) กล่าวคือ นักเรียนจะได้รับการฝึกให้
ตระหนักในกระบวนการท าความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ต้ังจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน
ของตน และมีการจัดระบบข้อมูลเพื่อดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการสอนแบบ KWL Plus จึงมี
ประโยชน์ต่อนักเรียนในการฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ เขียนสรุปและน าเสนอ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับนักเรียน 

        สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544, น.75 – 76) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของเทคนิค KWL Plus  ดังต่อไปน้ี 
1. ครูกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียนโดยให้นักเรียนระดมพลังสมองอภิปรายใน

กลุ่มร่วมกับครูเกี่ยวกับหัวข้อที่จะเรียนว่าในเร่ืองน้ีนักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง หลังจากระดมพลังสมองและอภิปราย
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แล้ว ครูเขียนสิ่งที่นักเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อน้ันลงในช่อง K บนกระดาน ขณะเดียวกันนักเรียนก็เขียนข้อความดังกล่าว
ลงในใบงานของตนในช่อง K 

2. ครูจัดประเภทของข้อมูลจากข้อความในช่อง K เป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู โดยจัดข้อมูลเป็น
ประเภทเดียวกัน แล้วนักเรียนจัดประเภทของข้อมูลลงในช่อง K ของตนเอง 

3. นักเรียนต้ังค าถามในสิ่งที่ตนเองต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องน้ัน แล้วเขียนค าถามลงในช่อง W 
(What to know) 

4. ครูให้นักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองเพื่อให้นักเรียนค้นหาค าตอบของค าถามที่ตั้งไว้ในช่อง W  และถ้า
นักเรียนมีค าถามเพิ่มเติมจากการอ่าน นักเรียนสามารถต้ังค าถามเพิ่มเติมลงในช่อง W ได้อีก 

5. นักเรียนบันทึกค าตอบที่ได้จากการอ่านลงในช่อง L หรือหากอ่านพบข้อมูลใหม่ ๆ นักเรียน
สามารถเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในช่อง L (Learned) 

6. นักเรียนอภิปรายและเขียนผังสัมพันธ์ทางความหมาย เพื่อได้ข้อมูลไปประกอบในการสรุป 
7. นักเรียนในแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอการสรุปความจากเร่ืองที่อ่านจากผังสัมพันธ์ทางความหมาย 
สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545, น.89 – 90) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของเทคนิค KWL Plus  ดังต่อไปน้ี 
1. ขั้น K (What you know) เป็นขั้นตอนของการเตรียมความรู้พื ้นฐาน ผู้สอนอาจทบทวน

ความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการจะสอนแล้วให้นักเรียนช่วยกันระดมสมอง  มีการบันทึกความคิดเห็นที่เกิดจากการ
ระดมสมอง ซึ่งอาจท าได้หลายวิธ ี เช่น แผนที่ความคิดหรือแผนผังใยแมงมุมให้ชัดเจน  ซึ ่งประกอบด้วย
ความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยตามล าดับ โดยครูผู้สอนช่วยจัดข้อความที่เป็นความคิดให้ถูกต้อง
ก่อนที่จะให้นักเรียนคัดลอกแผนที่ความคิดหรือแผนผังน้ันลงในกระดาษ แต่ถ้านักเรียนคุ้นเคยกับการเขียน
แผนผังความคิดแล้วผู้สอนอาจให้ นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่ตนรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่ผู้สอนจะให้นักเรียนเรียนรู้
เป็นแผนผังความคิดด้วยตนเอง 

2. ขั้น W (What you want to know) หลังจากที่ผู้สอนกระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียนในขั้น K  แล้ว 
ผู้สอนจะน านักเรียนไปสู่ขั้นการต้ังจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนจะต้ังค าถามกระตุ้นนักเรียน  หลังจากน้ัน
ผู้สอนให้นักเรียนอ่านข้อความที่เตรียมไว้และหาค าตอบในสิ่งที่ตนต้ังค าถามไว้แล้วน้ัน ในขั้นน้ีผู้สอนอาจดัดแปลง
จากการอ่านเป็นการใช้วิธีบรรยายหรือดูวีดิทัศน์ก็ได้ 

3. ขั้น L (What you have learned) หลังจากที่นักเรียนอ่านข้อความแล้วให้นักเรียนเขียน
ค าตอบที่ได้ลงในกระดาษเปล่า รวมทั้งเขียนข้อมูลอื่น ๆ ที่ศึกษาเพิ่มเติมได้แต่ไม่ได้ต้ังค าถามไว้ 
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การบันทึกข้อมูลตามกิจกรรมในขั้น K W และ L น้ัน  ผู้สอนควรให้นักเรียนบันทึกโดยใช้ตาราง 3 
ช่อง ดังตัวอย่าง 
ตารางที่ 1: ตารางบันทึกข้อมูลกิจกรรมในขั้น K W และ L 

K 
(นักเรียนรู้อะไรบ้าง) 

W 
(นักเรียนต้องการรู้อะไรบ้าง) 

L 
(นักเรียนได้เรียนรู้อะไร) 

 
 
 

  

 
4. ขั้นการเขียนสรุปและน าเสนอ กิจกรรมในขั้นน้ีเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมในขั้นตอนหลัก KWL  หลังจาก

นักเรียนเรียนรู้ และเขียนข้อมูลความรู้ที่ได้น้ันในขั้น W และ L แล้วให้นักเรียนน าข้อมูลที่ได้มาปรับแผนผังความคิด
เดิมที่นักเรียนเขียนไว้ในขั้น K ซึ่งอาจจะมีการตัดทอน เพิ่มเติม หรือจัดระบบข้อมูลใหม่เพื่อให้ผังความคิดมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหรืออาจมีกิจกรรมอื่นที่ผู้สอนเห็นว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

Carr และ Ogle (อ้างใน วิสิฏฐา แรงเขตรการ, 2551, น.13) ได้เสนอขั้นตอนการสอนอ่านแบบ  KWL 
Plus ดังน้ี 

1. ขั้น K  (What do I know) ขั้นน้ีก่อนที่นักเรียนจะอ่านเ ร่ือง  ครูจะอธิบายความคิดรวบยอด
ของเรื่องและก าหนดค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ระดมพลังสมอง (Brainstorms) และเขียนค าตอบของนักเรียน
ลงในช่อง K หลังจากน้ันนักเรียนและครูร่วมกันจัดประเภทข้อมูลความรู้ที่คาดการณ์ไว้ที่อาจจะเกิดขึ้นในเร่ืองที่
อ่าน 

2. ขั้น W (What do I want to learn) ในขั้นน้ีครูค้นหาความจริงจากค าถามของนักเรียนในสิ่ง
ที่นักเรียนสนใจ อยากรู ้หรือค าถามที่ยังไม่มีค าตอบเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของเร่ือง  พร้อมทั้งให้นักเรียนทุกคน
เขียนรายการค าถามลงในช่อง W หลังจากน้ันนักเรียนอ่านเรื่องและตอบค าถามที่ตั้งไว้ ระหว่างอ่านนักเรียนสามารถ
เพิ่มค าถามและค าตอบในกลุ่มของตนเองได้ 

3. ขั้น L1 (What did I learn) ในขั้นน้ีจะระบุความรู้ที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นทั้งระหว่างการ
อ่านและหลังการอ่าน นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้ลงในช่อง L1 พร้อมทั้งตรวจสอบค าถามที่ยังไม่ได้ค าตอบ 

4. ขั้น L2 (Mapping) นักเรียนสร้างแผนผังความคิด โดยน าข้อมูลที่ได้จัดประเภทไว้ในช่อง K 
เขียนชื่อเรื่องไว้ในต าแหน่งตรงกลางและเขียนองค์ประกอบหลักของแต่ละหัวข้อไว้ในแต่ละสาขา พร้อมทั้งเขียน
อธิบายในแต่ละประเด็น 

5. ขั้น L3 (Summarizing) สรุปและเขียนสรุปความคิดรวบยอดจากแผนผังความคิด ซึ่งการเขียนใน
ขั้นตอนน้ีจะมีประโยชน์ส าหรับครูและนักเรียนในการประเมินความเข้าใจของนักเรียน   
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 สรุปได้ว่า การสอนแบบ KWL Plus เป็นการสอนที่เน้นกระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจ  นักเรียน
สามารถประมวลความรู้และประสบการณ์เดิมของตนออกมา และสิ่งที่นักเรียนเขียนสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในการ
เรียนรู้ มีการจัดระบบข้อมูล ประเมิน สรุป และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

มีนักวิชาการศึกษาให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังน้ี  
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2541, น.18) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงการ

วัดความสามารถทางการเรียนหลังจากได้เรียนเน้ือหาของวิชาใดวิชาหน่ึงแล้ว นักเรียนมีความรู้ความสามารถมาก
น้อยเพียงใด น่ันคือการวัดผลสัมฤทธิ์ยึดเน้ือหาวิชาเป็นหลัก 

วิภาวรรณ ร่มร่ืนบุญกิจ (2542, น.53) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า หมายถึง 
พฤติกรรมหรือความสามารถที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน เป็นคุณลักษณะของนักเรียนที่งอกงามขึ้นมาจากการ
ฝึกอบรมและการสั่งสอนโดยตรง หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่โรงเรียน ที่บ้าน และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย
ความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรมต่าง ๆ และความสามารถทางสมองได้แก่ความจ า ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การ
น าไปใช้ การสังเคราะห์และการประเมินค่า 

ศิริพร มาวรรณา (2546, น.35) ให้นิยามของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า หมายถึง  ผลของการ
เรียนการสอนหรือความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการได้รับการฝึกฝนสั่งสอนในด้านความรู้ทักษะและเจตคติที่
ได้พัฒนาขึ้นตามล าดับ ในวิชาต่าง ๆ  

ปราณี กองจินดา (2549, น.42) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ
ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์เรียนรู้ทางด้าน
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสง ค์ของ
การเรียนการสอนที่แตกต่างกัน\ 

สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะท าให้
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้าน
จิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 

4.2 ความหมายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540, น.28) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นแบบทดสอบวัดความรู้

เชิงวิชาการ เน้นการวัดความสามารถจากการเรียนรู้ในอดีต หรือในสภาพปัจจุบัน 
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ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543, น.20) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนว่า หมายถึงแบบทดสอบที่มุ่งวัดเน้ือหาวิชาที่เรียนผ่านมาแล้วว่า  นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
เพียงใด ดังเช่น การวัดผลการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปัจจุบัน 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545, น.96) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง 
แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่า บรรลุผลส าเร็จตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด 

สิริพร ทิพย์คง (2545, น.193) ได้นิยามว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ชุด
ค าถามที่มุ่งวัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนว่า มีความรู้ทักษะ และสมรรถภาพด้านสมองด้านต่าง ๆ ในเรื่องที่
เรียนรู้ไปแล้วมากน้อยเพียงใด 

ศิริพร มาวรรณ (2546, น.36) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง 
แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ทักษะและสมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ  เป็นการวัดความส าเร็จในเชิงวิช าการว่า 
นักเรียนมีความรู้มาแล้วเท่าใด  

สมพร เชื้อพันธ์ (2547, น.59) ให้ความหมายว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถงึ 
แบบทดสอบหรือชุดของข้อสอบที่ใช้วัดความส าเร็จ หรือความสามารถในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่า ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้เพียงใด 

วิรัช วรรณรัตน์ (2548, น.49) ได้อธิบายถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ว่าเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัด
ความรู้ความสามารถของผู้สอบที่ได้จากการเรียนรู้โดยต้องการทราบว่า ผู้สอบมีความรู้อะไรบ้างมากน้อยเท่าไรเมื่อ
ผ่านการเรียนไปแล้ว 

สรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ/กระบวนการของนักเรียนอันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งแบบทดสอบแบบปรนัยและ
อัตนัย 

4.3 ลักษณะของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สิริพร ทิพย์คง (2545, น.195) และ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545, น.135 – 161) ได้กล่าวถึง ลกัษณะ

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ดังน้ี 
1. ความเที่ยงตรง เป็นแบบทดสอบที่สามารถน าไปวัดในสิ่งที่ เราต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
2. ความเชื่อมั่น แบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่น คือ สามารถวัดได้คงที่ไม่ว่า จะวัดกี่คร้ังก็ตาม เช่น ถ้า

น าแบบทดสอบไปวัดกับนักเรียนคนเดิมคะแนนจากการสอบทั้งสองคร้ังควรมีความสัมพันธ์กันดี เมื่อสอบได้คะแนน
สูงในคร้ังแรกก็ควรได้คะแนนสูงในการสอบคร้ังที่สอง 
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3. ความเป็นปรนัย เป็นแบบทดสอบที่มีค าถามชัดเจน เฉพาะเจาะจง ความถูกต้องตามหลักวิชา
และเข้าใจตรงกัน เมื่อนักเรียนอ่านค าถามจะเข้าใจตรงกัน ข้อค าถามต้องชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน 

4. การถามลึก หมายถึงไม่ถามเพียงพฤติกรรมขั้นความรู้ความจ า โดยถามตามต ารา  หรือถาม
ตามที่ครูสอน แต่พยายามถามพฤติกรรมขั้นสูงกว่าขั้นความรู้ความจ า ได้แก่ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

5. ความยากง่ายพอเหมาะ หมายถึง ข้อสอบที่บอกให้ทราบว่า ข้อสอบข้อน้ันมีคนตอบถูกมาก
หรือตอบถูกน้อยถ้ามีคนตอบถูกมากข้อสอบข้อน้ันก็ง่าย และถ้ามีคนตอบถูกน้อยข้อสอบข้อน้ันก็ยาก ข้อสอบที่
ยากเกินความสามารถของนักเรียนจะตอบได้น้ันก็ไม่มีความหมาย เพราะไม่สามารถจ าแนกนักเรียนได้ว่าใครเก่ง
ใครอ่อน ในทางตรงกันข้ามถ้าข้อสอบง่ายเกินไปนักเรียนตอบได้หมด ก็ไม่สามารถจ าแนกได้เช่นกัน ฉะน้ันข้อสอบ
ที่ดีควรมีความยากง่ายพอเหมาะไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไป 

6. อ านาจจ าแนก หมายถึง แบบทดสอบน้ีสามารถแยกนักเรียนได้ว่า ใครเก่งใครอ่อน  โดย
สามารถจ าแนกนักเรียนออกเป็นประเภท ๆ ได้ทุกระดับอย่างละเอียดต้ังแต่อ่อนสุดจนถึงเก่งสุด 

7. ความยุติธรรม ค าถามของแบบทดสอบต้องไม่มีช่องทางชี้แนะให้นักเรียนที่ฉลาด ใช้ไหวพริบ
ในการเดาได้ถูกต้องและไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เกียจคร้านซึ่งดูต าราอย่างคร่าว  ๆ ตอบได้ และต้องเป็น
แบบทดสอบที่ไม่ล าเอียงต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

สรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต้องเป็นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรง  ความเชื่อมั่น 
ความเป็นปรนัย ถามลึก มีความยากง่ายพอเหมาะ มีค่าอ านาจจ าแนก และมีความยุติธรรม  

 
5. แนวความคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 

แนววิธีการวัดความคิดเห็นอาจกระท าได้หลายวิธ ี เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือการใช้
แบบสอบถาม แต่ไม่ว่าจะใช้ว ิธีใดก็ตาม สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การน าผลมาเพื ่อประเมินความสนใจ  และ
ความรู้สึกต่อการเรียน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและสมรรถภาพในการเรียนรู้ต่อไป 

ความคิดเห็น หมายถึง ข้อวินิจฉัยหรือความเชื่อที่แสดงออกตามที่เห็น รู้ หรือคิด (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2546 : 231) ซึ่งปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2548, น.107) แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ   
1. ความรู้สึกในทางบวก เป็นการแสดงออกของลักษณะความพึงพอใจ เห็นด้วย ชอบ สนับสนุน 
2. ความรู้สึกในทางลบ เป็นการแสดงออกของลักษณะความไม่พอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบ ไม่สนับสนุน  
3. ความรู้สึกเป็นกลาง คือ ไม่มีความรู้สึกใด 
ข้ันตอนการสร้างแบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถามมีนักการศึกษาได้ให้ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม

หลากหลายกัน ดังน้ี   
บุญชม ศรีสะอาด (2545, น.66) ได้กล่าวว่า การสร้างแบบสอบถามมีขั้นการสร้าง ดังน้ี  
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1. วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ ขั้นแรกของการสร้างแบบสอบถามก็คือ ท าการวิเคราะห์
ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการในการวิจัย โดยวิเคราะห์จากจุดประสงค์ในการวิจัย ก าหนดโครงสร้างเน้ือหาของ
แบบสอบถาม 

2. ก าหนดรูปแบบของค าถาม ท าการศึกษาวิธีส ร้าง แบบสอบถามจากต าราต่าง ๆ ศึกษา
แบบสอบถามของคนอื่น ๆ ที่วิจัยในเรื่องคล้ายกัน แล้วก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม 

3. เขียนแบบสอบถามฉบับร่าง ลงมือเขียนแบบสอบถามฉบับร่าง ตาม โครงสร้างเน้ือหาของ
แบบสอบถามในขั้นที่ 1 และตามหลักในการสร้างและรูปแบบที่ก าหนดไว้ในขั้นที่ 2   

4. ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านที่จะศึกษาและด้านวัดผลพิจารณา
ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของข้อค าถามแต่ละข้อ น าเอาข้อวิจารณ์เหล่าน้ันมาพิจารณาแก้ไขให้เหมาะสม 

5. ทดลองใช้และปรับปรุง น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับผู้ที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างประมาณ 5 
– 10 คน เพื่อพิจารณาความแจ่มชัดของข้อค าถามต่าง ๆ อาจพิจารณาเกี่ยวกับเวลาในการตอบด้วย หลังจากตอบ
เสร็จ ท าการสัมภาษณ์ผู้ตอบเกี่ยวกับความเข้าใจในข้อความต่าง ๆ ปัญหาที่พบในขณะตอบ รวมทั้งให้วิจารณ์
แบบสอบถามน้ันด้วย แล้วน าข้อมูลเหล่าน้ันมาพิจารณาปรับปรุงแบบสอบถาม น าไปทดลองกับกลุ่มที่คล้ายกลุ่ม
ตัวอย่าง ประมาณ 50 – 100 คน กรณีที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) น าผลมาวิเคราะห์หาค่า
อ านาจจ าแนก แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะข้อที่มีอ านาจจ าแนกเข้าเกณฑ์ แล้วจึงน ามาหาค่าความเชื่อมั่นต่อไป ดังน้ันถ้า
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าจะต้องสร้างค าถามที่จะน าไปทดลองใช้ให้เกินจากที่ต้องการจริง
ประมาณ 25% 

6. พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง ท าการพิมพ์แบบสอบถามฉบับที่จะใช้จริงหลังจากปรับปรุงในขั้นที่ 5 
แล้ว ในการพิมพ์ฉบับจริงจะต้องค านึงถึงความแจ่มชัดในการอธิบายจุดประสงค์และวิธีตอบ และพิจารณาความ
ถูกต้องในเน้ือหาสาระและการพิมพ์ จัดรูปแบบให้สวยงาม 

ถาวร ทันใจ (2565, ระบบออนไลน์) ได้ให้ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังน้ี 
1. จัดท ารายการของตัวแปร ตัวชี้วัด และหัวข้อค าถาม 
2. การพิจารณาใช้รูปแบบค าถาม อาจเป็นค าถามที่ตรง (direct question) เช่น เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา หรือค าถามแบบอ้อม (indirect question) เช่น การถามภรรยาเกี่ยวกับรายได้ของสามี 
3. การร่างแบบสอบถาม  (drafting) เป็นขั้นตอนที่ต่อจากการระบุค าถามที่ต้องการ และการ

ก าหนดรูปแบบค าถาม การจัดท าร่างแบบสอบถามต้องพิจารณาการเรียงค าถามแต่ละข้อ การเรียงล าดับก่อนหลัง 
4. การตรวจสอบและปรับปรุงค าถาม โดยให้ผู้ รู้ได้แก่นักวิชาการที่ เชี่ยวชาญในเร่ืองที่ ศึกษา ผู ้มี

ประสบการณ์ในเรื่องที่ศึกษา ประมาณ 3-5 คน ช่วยอ่านและวิจารณ์โดยเน้นความชัดเจน  ความครอบคลุม 
ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนและคาดว่าผู้ตอบเข้าใจได้ การเรียงล าดับค าถาม รูปแบบค าถามเหมาะสม 

5. การจัดท าส่วนประกอบแบบสอบถาม อาจประกอบด้วย 4 ส่วน คือ  
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      ส่วนที่ 1 ปกหน้า  
ส่วนที่ 2 ค าชี้แจง  
ส่วนที่ 3 ชื่อของแต่ละตอนในแบบสอบถาม   
ส่วนที่ 4 ชี้แจงในการตอบค าถามของแต่ละตอน เช่น เลือกตอบให้ตรงกับความเป็นจริงโดยกา x 

ใน ( ) ที่ต้องการ  
6. การทดสอบแบบสอบถาม (pretest) โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองสอบถาม ตัวอย่าง

ขนาด 10-30 คน โดยกลุ่มที่ใช้เป็นตัวอย่างต้องไม่เป็นกลุ่มเดียวกันกับตัวอย่างแต่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
7. การบรรณาธิกรแบบสอบถาม (editing) หมายถึง การตรวจสอบคร้ังสุดท้ายเพื่อท าให้แบบสอบถาม

สมบูรณ์มากที่สุดโดยตรวจสอบเน้ือหา การจัดล าดับค าถาม การเว้นวรรค ตรวจสอบค าผิด และอาจระบุวิธีการใช้
สอบถาม 

มารยาท โยทองยศ (2565, ระบบออนไลน์) ได้กล่าวถึงการสร้างแบบสอบถามประกอบไปด้วย
ขั้นตอนส าคัญ ดังน้ี 
ขั้นที่ 1 ศึกษาคุณลักษณะที่จะวัด ผู้วิจัยจะต้องทราบว่าคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัดให้มีอะไรบ้าง 

โดยอาจดูได้จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวความคิดหรือสมมติฐานการวิจัย จากน้ันจึงศึกษาคุณลักษณะหรือ
ประเด็นที่จะวัดดังกล่าวให้เข้าใจอย่างละเอียดทั้งเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งอาจได้จากเอกสาร ต าราหรือ
ผลการวิจัยต่าง ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

ขั้นที่ 2 ก าหนดประเภทของข้อค าถาม ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาประเภทของข้อค าถามที่จะวัดคุณลักษณะ
ที่ต้องการ ซึ่งข้อค าถามในแบบสอบถามอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  คือ 

1. ค าถามปลายเปิด (Open Ended Question)   
2. ค าถามปลายปิด (Close Ended Question)    

ขั้นที่ 3 การร่างแบบสอบถาม เมื่อผู้วิจัยทราบถึงคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัด และก าหนดประเภทของ
ข้อค าถามที่จะมีอยู่ในแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงลงมือเขียนข้อค าถามให้ครอบคลุมทุกคุณลักษณะหรือประเด็น
ที่จะวัด 

ขั้นที่ 4 การปรับปรุงแบบสอบถาม หลังจากที่สร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว ผู้วิจัยควรน าแบบสอบถาม
นั้นมาพิจารณาทบทวนอีกครั ้งเพื่อหาข้อบกพร่องที ่ควรปรับปรุงแก้ไข  และควรให้ผู ้เชี ่ยวชาญได้ตรวจ
แบบสอบถามนั้นด้วยเพื่อที่จะได้น าข้อเสนอแนะและข้อวิพากษ์วิจารณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ เป็นการน าเอาแบบสอบถามที่ได้
ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเล็ก ๆ เพื่อน าผลมาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะห์หรือ
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ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามท าได้หลายวิธี แต่ที่ส าคัญมี 2 วิธี ได้แก่ ความเที่ยงตรง  (Validity) และความ
เชื่อมั่น (Reliability) 

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะต้องท าการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้จากผลการ
วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยค าหรือส านวน เพื่อให้แบบสอบถามมี
ความสมบูรณ์และมีคุณภาพผู้ตอบอ่านเข้าใจได้ตรงประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ ซึ่งจะท าให้ผลงานวิจัยเป็นที่น่าเชื่อถือ
ยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 7 จัดพิมพ์แบบสอบถาม จัดพิมพ์แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเพื่อน าไปใช้จริงในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจ านวนที่จัดพิมพ์ควรไม่น้อยกว่าจ านวนเป้าหมายที่ต้องการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และควรมีการพิมพ์ส ารองไว้ในกรณีที่แบบสอบถามเสียหรือสูญหายหรือผู้ตอบไม่ตอบกลับ 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์(2565, ระบบออนไลน์) ได้กลา่วถงึขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังน้ี 
1. ก าหนดข้อมูลและตัวชี้วัด 
2. เลือกชนิดและรูปแบบค าถาม 
3. เขียนค าถาม ค าตอบ 
4. เรียง จัดรูปแบบ 
5. ตรวจ แก้ขั้นต้น 
6. ตรวจสอบคุณภาพ 
7. คัดเลือกข้อค าถาม 
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ คือ ก าหนด

ข้อมูลและตัวชี้วัด ก าหนดประเภทของค าถาม ร่างแบบสอบถาม ปรับปรุงแบบสอบถาม ตรวจสอบคุณภาพ 
ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ และจัดพิมพ์แบบสอบถาม     

 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการสอนแบบ KWL Plus ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผู้ท าการวิจัยไว้ดังน้ี 
วิไลลักษณ์ วงศ์วัจนสุนทร (2551, น.บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล 

พลัส เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 
จังหวัดเชียงใหม่  พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส มีความสามารถในการวิเคราะห์อยู่ในขัน้ที่ 
3 และ 4 โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความสามารถในการวิเคราะห์อยู่ในขั้นที่ 3 คือมีความสามารถในการประเมินและ

สรุปเหตุการณ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 – 5  ความสามารถในการวิเคราะห์อยู่ในขั้นที่ 4 คือมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และน าไปใช้ 
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กรภัทร์ ปะโปตินัง (2558, น.บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานโดยใช้เทคนิค KWL Plus เร่ืองการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการศึกษา
พบว่าบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใช้เทคนิค KWL Plus  เร่ืองการอ่านจับ
ใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.55/80.93 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน โดยใช เทคนิค KWL Plus  เร่ือง การอ่านจับใจความที่
พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ .72 หรือคิดเป็นร้อยละ 72 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน โดยใช้เทคนิค 
KWL Plus มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน โดยใช้เทคนิค KWL Plus เรื่อง
การอา่นจับใจความที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ศันสนีย์ อินทขีณี (2558, น.บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคนิคเค ดับเบิลยู แอล พลัส  เพื่อ
พัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าความสามารถด้านการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเค ดับเบิลยู  แอล พลัสสูงขึ้น โดย
คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  ผลการศึกษาพฤติกรรมการอ่านจับใจความด้วยการใช้
เทคนิคเค ดับเบิลยู แอล พลัส เป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนกรณีศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค               เค ดับเบิลยู แอล พลัส ช่วยให้
ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านจับใจความดีขึ้น 

ณัฐภัทร ปันปิน (2559, น.บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลของการจัดกิจกรรมการสอนอ่านจับใจความ
โดยใช้เทคนิค KWL Plus ร่วมกับวิธีการอ่านแบบจับคู่ ที่มีต่อทักษะการอ่านจับใจความของนักเ รียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษา พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWL 
Plus ร่วมกับวิธีการอ่านแบบจับคู่มีทักษะการอ่านจับใจความหลังการทดลองสูงกว่านักเรียนได้รับการจัดกิจกรรม
การสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWL Plus รูปแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

รินทร์ลภัส เฉลิมธรรมวงษ์ (2560, น.บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL Plus  พบว่าความสามารถ
ด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL Plus สูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้เทคนิค 
KWL Plus อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน     

มาลินี สุทธิเวช (2561, น.บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสรุปความ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านสรุปความ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus  สูงกว่าก่อนการจัดการ
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เรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWL Plus อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 

มิ่งขวัญ สุขสบาย (2562, น.บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWL Plus เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากับ 81.47/84.51 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ต้ังไว้ 80/80 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 
0.7367 มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 73.67 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิค KWL plus มี
ความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ภาษาไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 

ส าหรับงานวิจัยในต่างประเทศน้ันมีผู้วิจัยเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบ KWL Plus ดังต่อไปน้ี 
Carr & Ogle (1987) ได้น าการสอนแบบ KWL Plus ไปทดลองสอนกับนักเรียนเกรด 9 ซึ่งเป็นนักเรียน

ที่เรียนอ่อนและอยู่ในคลินิกซ่อมเสริมการอ่านพบว่า นอกจากนักเรียนจะอ่านเร่ืองได้เข้าใจดีขึ้นแล้ว ยังสามารถ
เขียนแผนภูมิความหมาย และเขียนสรุปความได้ดี 

Whiterspoon (1996 : 625) ได้ศึกษาผลของการใช้กลวิธีสอนแบบ เค ดับบลิว แอล พลัส (KWL – Plus) 
ต่อความเข้าใจในการอ่าน ผลปรากฏว่า หลังจากที่นักเรียนได้รับการสอนจากกลวิธีสอน (KWL – Plus) ท าให้
นักเรียนเข้าใจในการอ่านประสบผลส าเร็จมากกว่ากลุ่มของนักเรียนที่ไม่ได้รับการสอนแบบ เค ดับบลิว แอล พลัส 
(KWL – Plus) 

Quiocho (1997 : 450 – 454) ศึกษากลวิธีการพัฒนาในการเรียนเกี่ยวกับความเข้าใจเน้ือหาประเภท
วิชาการของนักเรียนเกรด 6 ถึงเกรด 8 โรงเรียนระดับกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา หน่ึงห้องเรียนมีจ านวน
นักเรียน 90 คน ผลปรากฏว่าการสอนอ่านด้วยวิธี KWL สามารถพัฒนาความเข้าใจในการอ่านเร่ืองของนักเรียนได้
ดีขึ้น  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนโดยใช้เทคนิค KWL Plus มาใช้ในการเรียนการสอน สามารถ
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และนักเรียนก็มีความชื่น
ชอบและรู้สึกสนุกกับการเรียน มีความคิดเห็นและเจตคติที่ดีต่อการเรียน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการน าวิธีการ
สอนแบบ KWL Plus มาใช้ในการเรียนการรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL 
Plus ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการน าการสอน
โดยใช้เทคนิค KWL Plus มาใช้คร้ังแรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
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วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564  โรงเรียน

ยุพราชวิทยาลัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จ านวน 566 คน  
            กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  จ านวน 45 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่ายโดยการจับสลาก 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่   
1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10 แผน 
2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ  
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
     ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ 
1.2 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทั้งหมดจ านวน 10 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที 
1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความ

เหมาะสมของเน้ือหา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์   
1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 45 คน   
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2. การสร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน   
    ผู้ศึกษาได้ด าเนินการดังน้ี 

2.1 วิเคราะห์เน้ือหาและก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เกี่ยวกับการอ่านจับใจความส าคัญ 

2.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบและสร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์ที่ก าหนด โดยเป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ   

2.3 น าแบบทดสอบที ่สร้างขึ ้นไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบความเที ่ย งตรงเช ิง เ นื ้อหา  ความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละข้อว่ามี ความสอดคล้องกันหรือไม่ ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC) (สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่, 2551, น.90) แล้วพิจารณาคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป  

2.4 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จ านวน 100 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

2.5 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อและคัดเลือก
เฉพาะข้อที่มีความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ .20 ขึ้นไป ให้เหลือแบบทดสอบจ านวน 
30 ข้อ 

2.6 หาความเชื่อมั่น (rtt) โดยใช้สูตร KR – 20 (Kuder Richardson Formula 20) (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545, น. 85) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.83  

2.7 น าแบบทดสอบที่ได้ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเกี่ยวกับการอ่านจับใจความส าคัญกับ
นักเรียน                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงใหม่ จ านวน 45 คน 
 3. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น   
              ผู้ศึกษาได้ด าเนินการดังน้ี 

    3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่าจาก
เอกสารและต าราต่าง ๆ 

    3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 10 ข้อความ 
    3.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง  เหมาะสม เพื่อ

น าผลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนการน าไปทดลองใช้ 
    3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จ านวน 100 คน เพื่อหา
ข้อบกพร่องและน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกคร้ังหน่ึง ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
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3.5 น าผลการตรวจให้คะแนนของแบบสอบถามความคิดเห็นมาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์

แอลฟ่า  (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,  
2551, น.96)  ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84   

 3.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง และน าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน ดังน้ี  
เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้ 4 คะแนน 
เห็นด้วย    ให้ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย   ให้ 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้ 1 คะแนน 

 
แบบแผนท่ีใช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลองในรูปแบบที่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว ซึ่งได้รับการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน (One Group Pretest – Posttest Design) มีลักษณะการทดลอง ดังน้ี  (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538, น.249) 

 
   T 1 X T 2 

 
X   หมายถึง การจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
T 1 หมายถึง การสอบก่อนที่ได้รับการทดลอง (Pretest) 
T 2 หมายถึง การสอบหลังได้รับการทดลอง (Posttest) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 

1. แจ้งให้นักเรียนทราบถึงวิธีการเรียนด้วยการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 และให้
นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ 

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 – 9 การอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL 
Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

3. สรุปผลการเรียนและทดสอบหลังเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกับ
แบบทดสอบ              ก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ   
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4. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ   
 1.1 หาความเที่ยงตรง โดยการหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
  1.2 หาค่าความยากง่าย และหาค่าอ านาจการจ าแนกของแบบทดสอบรายข้อ  
 1.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนการอ่านจับ
ใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ด้วยการทดสอบค่าที (t – test) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS   
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับรายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค  KWL 
Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษาได้เสนอผลการวิเคราะห์เป็น 2 
ตอน ตามวัตถุประสงค์ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้
เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน ได้ผลดังตาราง 1  

 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้
เทคนิค 
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KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
 

 N X  S.D. t 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 45 17.38 2.01  
    35.84* 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 45 26.00 2.02  

df=44, *p<.05 
 
 จากตาราง 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 17.38 และหลังเรียนการอ่านจับใจความ
ส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 
26.00 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังการ
เรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   
 
ตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จากการน าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบ  ได้ผลดังตาราง 2 
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus  
           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ข้อท่ี ข้อความ X  S.D. แปลผล 

1 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในเน้ือหาและวิธีการเรียนการอ่าน
จับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus 

3.49 0.54 เห็นด้วย 

2 นักเรียนคิดว่าการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL 
Plus น่าสนใจ 

3.89 0.31 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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3 นักเรียนชอบกิจกรรมในการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้
เทคนิค  KWL Plus  

4.00 0.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4 นักเรียนชอบวิธีการเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้
เทคนิค  KWL Plus  

3.93 0.25 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

5 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนเข้าใจในเน้ือหาการอ่านจับใจความ
ส าคัญมากขึ้น 

3.64 0.49 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

6 การอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus ท าให้
นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น 

3.67 0.47 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

7 นักเรียนเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL 
Plus ด้วยความสนุกสนาน 

3.84 0.36 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

8 นักเรียนต้องการเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค 
KWL Plus ในเน้ือหาอื่นต่อไป  

3.91 0.28 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

9 นักเรียนคิดว่าสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ประโยชน์                  
ในชีวิตประจ าวันได้ 

3.60 0.50 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

10 นักเรียนชอบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3.62 0.53 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
รวม 3.74 0.37 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนเห็นด้วยกับการที่ได้เรียนกิจกรรมในการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค 
KWL Plus มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละ
ข้อความจะเห็นว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 9 ข้อความ และอีก 1 ข้อความอยู่ในระดับ
เห็นด้วย โดยข้อความ นักเรียนชอบกิจกรรมในการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ 4.00 และข้อความนักเรียนมีความรู้และเข้าใจในเน้ือหาและวิธีการเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค 
KWL Plus มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.49  
  

อภิปรายผลและสรุป 

สรุปผลการศึกษา 
 รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษา ดังน้ี 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดย
ใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่าผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการพัฒนาการอ่านจับ
ใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งช่วยให้
นักเรียนมีการพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้  
 2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้
เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL 
Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 17.38  และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 26.00 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
แสดงว่าการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้อ่าน ได้คิดหาค าตอบอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน 
โดยมีครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ต้ังค าถาม เพื่อหาค าตอบจากเร่ืองที่อ่าน การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 
Plus เป็นกระบวนการสอนที่เน้นทักษะ กระบวนการอ่าน และทักษะกระบวนการคิด สามารถตรวจสอบความคิด 
และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนเองได้ และเป็นกระบวนการที่ช่วยให้นักเรียนรู้จักยอมรับและเปิดใจ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าใจในสิ่งที่อ่านเพิ่มมากขึ้น และนักเรียนได้รู้จักเรียนรู้วิธีการ
เรียบเรียงภาษาของตนเองมาจากความเข้าใจ ท าให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และสามารถ อ่านสรุปความได้ดีขึ้น 
ซึ่งสอดคล้อง ฆนัท ธาตุทอง (2551, น.234) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus ว่าเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการอ่าน โดยกระบวนการท าความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ต้ังจุดมุ่งหมายตรวจสอบความ
เข้าใจของตนเองและมีการจัดระบบข้อมูล และสอดคล้องกับ  (Carr and Ogle อ้างใน จินตนา มงคลไชยสิทธิ์, 
2548, น.5) ที่กล่าวว่า การสอนแบบ เค ดับเบิลยู แอล พลัส เน้นอ่านอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายในการอ่าน 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ระดมพลังสมองและอภิปรายกันในกลุ่ม เพื่อช่วยให้นักเรียนน าข้อมูลที่ได้ใหม่มาผสมผสานเข้า
กับข้อมูลหรือความรู้เดิม มีการต้ังค าถามเพื่อเป็นแนวทางในการอ่าน บันทึกข้อมูลที่ได้เรียนรู้หลังจากการอ่าน
และสร้างผังสัมพันธ์ทางความหมายเพื่อสรุปเน้ือหาเร่ืองที่อ่าน และอาจเน่ืองมาจากการพัฒนาการอ่านจับใจความ
ส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus มีขั้นตอนในการท ากิจกรรมที่ชัดเจน กล่าวคือ ขั้น K เป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้อง
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ฝึกใช้ประสบการณ์เดิมของตนเอง ประสบการณ์เดิมของนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญมากในกิจกรรมก่อนการอ่าน เพราะ
ความรู้จากประสบการณ์เดิมจะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนสามารถคาดเดาเน้ือเร่ืองหรือเหตุการณ์จากชื่อเร่ืองได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณี เศวตมาลย์ (2543, น.57) และเกียรติชัย ยานะรังสี (2540, น.47) ที่กล่าวว่า 
นักเรียนต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเพื่อตีความ ท าความเข้าใจเร่ืองที่อ่าน กล่าวว่า นักเรียนจะต้องใช้
ความรู้และประสบการณ์เดิมเพื่อตีความ ท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ดังน้ันประสบการณ์เดิมจึงเป็นส่วนส าคัญที่ท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงขึ้น 

นอกจากน้ันในขั้น W ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความอยากรู้อยากเห็นโดยใช้วิธีการต้ัง
ค าถามในสิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้ การต้ังค าถามของนักเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจในการอ่าน และเป็น
จุดส าคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนค้นหาค าตอบในการอ่าน สอดคล้องกับงานวิจัยของวิจิตตรา นรสิงห์ (2540, 
น.87) ที่กล่าวว่า การต้ังค าถามของนักเรียนท าให้นักเรียนสามารถก าหนดเป้าหมายการอ่านอย่างอิสระ มุ่งจดจ่อ
อยู่กับบทอ่านและตรวจสอบตนเองในขณะเรียนรู้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ กิลเลสพี (Gillespie อ้างใน พัช
รินทร์ แจ่มจ ารูญ, 2547, น.81) ที่ว่า การสร้างค าถามเป็นเทคนิคหน่ึงที่ช่วยให้นักเรียนต้ังเป้าหมายในการอ่าน
ให้แก่ตนเองและมีข้อดีสองประการ คือ ประการแรกจะท าให้การอ่านเป็นกระบวนการที่นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ 
ประการที่สองจะช่วยให้นักเรียนสนใจ เอาใจใส่เรื่องที่ก าลังอ่าน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Maw & Maw (อ้าง
ใน               สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541, น.171) ที่ว่า ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นคว้า ส ารวจ และ
ทดลองความสามารถของตน โดยจัดประสบการณ์ที่ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นให้กับนักเรียน ยิ่งนักเรียนมี
ความอยากรู้อยากเห็นมากเท่าใด แรงจูงใจในการค้นหาค าตอบก็เพิ่มมากขึ้น 

รวมถึงขั้น L เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการอ่านหนังสืออย่างมีสมาธิ และการจดบันทึกข้อมูลจาก
สิ่งที่อ่านอย่างถูกต้อง โดยจะเลือกจดเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ ซึ่งการจดบันทึกจะช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวน
เน้ือหาได้โดยที่ไม่ต้องย้อนกลับไปอ่านเน้ือเร่ืองอีก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพสร มีปิ่น (2539, น.72) ที่ว่า การ
จดบันทึกสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้จากบทอ่าน ท าให้นักเรียนสามารถทบทวนแนวคิดส าคัญ ๆ  ที่ได้รับจากบทอ่านได้
ตลอดเวลา โดยไม่ต้องย้อนกลับไปดูบทอ่านเดิม และสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน (2524, 
น.80) ที่กล่าวว่า การจดบันทึกช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพ เวลาจดบันทึกควรบันทึกใจความส าคัญไว้เป็นตอน 
ๆ เพื่อสะดวกในเวลาทบทวน ภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาง่าย ๆ และมีใจความย่อ ๆ พอเข้าใจ และในขั้น Plus เป็น
กิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกการเรียงล าดับเหตุการณ์ และเรียนรู้การเรียงล าดับข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน แล้วจึงน าเสนอ
ออกมาในรูปแบบของแผนภูมิ นักเรียนจะเกิดความเข้าใจในเน้ือเรื่องที่อ่านเป็นอย่างดี ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การน าเสนอแผนภูมิในรูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี อุดมธารา (2537, น.46) และอุษณีย์ วรรณ
จิยี (2536, น.110) ที่กล่าวว่า การท าแผนภูมิประกอบเร่ืองที่อ่าน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเน้ือเร่ืองที่อ่านดีขึ้น 
เพราะท าให้สามารถมองเห็นใจความส าคัญ รวมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน และเป็นเทคนิคการสอนอ่านที่เสริม
ความเข้าใจในเรื่องที่อ่านอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2534, น.88) 
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ที่กล่าวว่า การสรุปข้อความหรือความคิดในรูปแบบของแผนภูมิจะช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์ จัดกลุ่มความคิดที่
ส าคัญ หรืออีกนัยหน่ึงเป็นการช่วยให้นักเรียนจัดระบบความรู้ที่มีอยู่ เพื่อช่วยการเก็บสะสมไว้ในความทรงจ าของ
นักเรียน 

ซึ่งผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรภัทร์ ปะโปตินัง (2558, น.บทคัดย่อ) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิค KWL Plus เร่ืองการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน 
โดยใช้เทคนิค KWL Plus มีคะแนนความสามารถในการคิด วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับการศึกษาของ รินทร์ลภัส เฉลิมธรรมวงษ์ (2560, น.บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้
เทคนิค KWL Plus พบว่าความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการ
เรียนรู้เทคนิค KWL Plus สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ียัง
สอดคล้องสอดคล้องกับการศึกษาของ มาลินี สุทธิเวช (2561, น.บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านสรุปความ  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWL Plus  สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มิ่ง
ขวัญ สุขสบาย (2562, น.บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเชิง
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
เทคนิค KWL plus มีความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01   
 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้
เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.74 ซึ่งเรียงล าดับประเด็นความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยดังน้ี นักเรียนชอบกิจกรรมในการอ่านจับ

ใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus  (X  = 4.00) นักเรียนชอบวิธีการเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้

เทคนิค KWL Plus (X  = 3.93) นักเรียนต้องการเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus ใน

เน้ือหาอื่นต่อไป (X  = 3.91) นักเรียนคิดว่าการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus น่าสนใจ (X  = 

3.89) นักเรียนเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus ด้วยความสนุกสนาน (X  = 3.84) การ

อ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL Plus ท าให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น (X  = 3.67) เมื่อเรียน

แล้วนักเรียนเข้าใจในเน้ือหาการอ่านจับใจความส าคัญมากขึ้น (X  = 3.64) นักเรียนชอบเรียนกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ภาษาไทย (X  = 3.62) นักเรียนคิดว่าสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  (X  
= 3.60) และนักเรียนมีความรู้และเข้าใจในเน้ือหาและวิธีการเรียนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค KWL 

Plus  (X  = 3.49) จากผลที่ปรากฏดังกล่าวสามารถอภิปรายได้ว่า KWL Plus เป็นเทคนิคกระบวนการเรียนที่มี
ระบบ ขั้นตอนในการแสวงหาค าตอบ เพื่อช่วยเสริมให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเน้ือหาที่อ่าน และยังเชื่อมโยงไปถึง
ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมของผู้เรียน สามารถสรุปใจความ ความคิดรวบยอด และยังช่วยให้ผู้เรียนที่ได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่ม สอดคล้องกับผลวิจัยของ ริ
นทร์ลภัส เฉลิมธรรมวงษ์ (2560, น.บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL Plus พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL Plus อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน และสอดคล้องกับการศึกษาของ มาลินี 
สุทธิเวช (2561, น.บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสรุปความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWL Plus ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด      
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลของการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการศึกษา
คร้ังต่อไปดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้  

1. ครูควรให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพื่อกระตุ้นความคิดผู้เรียน และให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

2. ครูควรเอาใจใส่ และดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึงในขณะที่เรียนพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้
เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเฉพาะในแต่ละ
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น K ขั้นความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียน ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนโดยการใช้ค าถามน า 
ขั้น W เป็นขั้นที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่อยากรู้โดยการต้ังค าถาม ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนถามให้มากที่สุด และขั้น L 
ที่เน้นให้นักเรียนจดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ ครูเน้นให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ส าคัญ รวมถึง Plus ที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึก
การเรียงล าดับเหตุการณ์ และเรียนรู้การเรียงล าดับข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน แล้วจึงน าเสนอออกมาในรูปแบบของ
แผนภูมิ นักเรียนจะเกิดความเข้าใจในเน้ือเรื่องที่อ่านเป็นอย่างดี ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอแผนภูมิใน
รูปแบบต่าง ๆ ครูพยายามเน้นให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมทุกกิจกรรม 

3. ครูควรค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และท ากิจกรรมร่วมกัน ปรึกษาหารือกัน และร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงเป้าหมายและประสบ
ความส าเร็จได้เร็ว   
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4. ครูควรมีการเสริมแรง เช่น การกล่าวชมเชย และการปรบมือ เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น กิจกรรมการ

เรียนรู้แบบคู่คิด กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม และกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผัง ความคิด เพื่อศึกษาและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

2. ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในด้านอื่น ๆ เช่น การคิด
วิเคราะห์ การเขียนสรุปความ เป็นต้น 

3. ควรมีการน าการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนระดับชั้นอื่น 
ๆ หรือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 
 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ท าให้การวางแผนการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เน่ืองจาก
โรงเรียนต้องเปิดและปิดไปตามสถานการณ์ของโรคระบาดดังกล่าว  
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แนวทางการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถ่ิน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

Guidelines on Development of Local Tourism Interpreter in U-Thong district, 
Suphanburi, Thailand 

สุปรียา ม่วงรอด 
Supreeya Muangrod 

______________________________________________________________________________________________  

บทคัดย่อ  
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของนักสื่อความหมายชุมชน อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี และ 2) แนวทางการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยด าเนิน
การศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ซึ่ง
ผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม รวมทั้งหมด 15 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อความหมาย นักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ และนักสื่อความหมายในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการทบทวนเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง (Documentary research) เพื่อค้นหาเร่ืองราวของชุมชน และการส ารวจพื้นที่ (Field survey) เพื่อ
ส ารวจความพร้อมและบทบาทของนักสื่อความหมายในพื้นที่  ตามหลักการเสริมสร้างประสบการณ์จริงแก่
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ( IT-REAL) คื อ  1) I – Involving (ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม )  2) T – Thematic (ใ จ ค ว า ม ส า คัญ )  
3) R – Relevant (ตรงประเด็น) 4) E – Enjoyable (เพลิดเพลิน) 5) A – Accurate (ความแม่นย า) และ 6) L – 
Logical (มีเหตุมีผล)  

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ด้านที่ 1 ศักยภาพที่โดดเด่นของนักสื่อความหมาย อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ 1) หน้าตายิ้มแย้ม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว 2) มีทัศนคติที่ดีต่อชุมชนในพื้นที่ 3) 
การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเล่าเร่ือง 4) ใช้ภาษาเข้าใจง่ายตรงประเด็นไม่สลับซับซ้อน และ 5) การโยงเร่ืองไปสู่
สถานที่ หรือสิ่งที่ใกล้ตัวนักท่องเที่ยว และด้านที่ 2 ศักยภาพที่ควรพัฒนาของนักสื่อความหมาย อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ 1) การเล่าเร่ืองขาดการเรียงล าดับความส าคัญ 2) การต่ืนเต้นทุกคร้ังที่ต้องพูดต่อหน้า
ผู้คนที่ไม่คุ้นเคย และ 3) การไม่มองผู้ฟัง หรือจ้องเฉพาะจุด และผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 แนวทางการ
พัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ 1) แนวทางการสร้างความสัมพันธ์อันดี 2) 
แนวทางการจัดล า ดับความส า คัญในการเล่าเ ร่ือง 3) แนวทางการเชื่อมโยงบทสนทนาด้วยเ ร่ืองใกล้ ตัว  
4) แนวทางการใช้น้ าเสียงในการเล่าเร่ือง 5) แนวทางสร้างการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า 6) แนวทางการ
สาธิตการใช้สิ่งของประกอบการน าเสนอป้าย และ 7) แนวทางการใช้ภาษากายในการสื่อสารท่าทางประกอบการ
เล่าเร่ือง 
ค าส าคัญ การสื่อความหมาย, นักสื่อความหมาย, แหล่งท่องเที่ยวชุมชน, อ าเภออู่ทอง, จังหวัดสุพรรณบุรี 
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Abstract 
The research is qualitative research the objectives of this study were 1) to study the potential of 
local interpreters and 2) guidelines on Development of Local Tourism Interpreter in the U-Thong 
district, Suphanburi, Thailand. Data were gathered from in-depth interviews from the primary (key 
informants) were divided into 3  groups, totaling 1 5  persons including interpretive specialists, 
tourist and interpreters in the U-Thong district, Suphanburi. Also reviewing relevant documents 
(Documentary research) to find the story of the community. and field survey, which surveyed the 
readiness and role of interpreters in the area according to the principle of enhancing the real 
experience for tourists (IT-REAL) is 1 )  I – Involving, 2 )  T – Thematic, 3 )  R – Relevant, 4 )  E – 
Enjoyable, 5 )  A – Accurate and 6 )  L – Logical. The results of the study according to objective 
number 1 found that the first aspect of the outstanding potential of the interpreter in U-Thong 
community, Suphanburi province were 1) smiling face. ready to welcome tourists 2) having a 
positive attitude towards the community in the area 3) using a device to help tell stories 4) using 
easy-to-understand language that is straight to the point, not complicated, and 5) linking the story 
to the place or things that are close to tourists and the second aspect, the potential that should 
be developed of the interpreter of U-Thong Community, Suphanburi Province, namely 1) 
storytelling without priorities 2) Excited every time having to speak in front of unfamiliar people. 
and 3) not looking at the audience or staring at a specific point and the results of the study 
according to objective number 2, guidelines for the development of local interpreters U-Thong 
area Suphanburi Province, namely 1) guidelines for building good relationships  
2) guidelines for prioritizing storytelling 3) guidelines for linking conversations with intimate stories 
4) guidelines for using tone of voice in storytelling 5) guidelines for creating narrative learning 
through the five senses; 6) a demonstration of the use of objects for presenting signs; and 7) an 
approach to the use of body language in communicating gestures for storytelling. 
Keywords: Storytelling, Local Interpreter, Community attraction, U-Thong District, Suphanburi 
Province 
 

บทน า 

รายได้จากการท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นแหล่งรายได้หน่ึงที่ส าคัญของประเทศ ส่งผลให้ภาครัฐให้ความส าคัญ
ต่อภาคการท่องเที่ยว และจากกระแสนิยมการท่องเที่ยวในรูปแบบใกล้ชิดธรรมชาติและการใช้ชีวิตตามวิถีชุมชน
ด้ังเดิมที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง (ศศิชา หมดมลทิล, 2562) ภาครัฐมีการก าหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
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พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561-2565 เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
กระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาความ
เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้ ง
เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ใ น ชุ ม ช น ใ ห้ มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น 
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตามแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานความพอเพียง  
(ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, 2562) 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) จัดต้ังขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น
หน่วยงานในการก าหนดนโยบายและแผนการบริหารการพัฒนาในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยางยั่งยืนรวมถึง
การประสานหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(Smart DASTA [ออนไลน์] , 20 พฤษภาคม 2565 แหล่งที่มา https://smartdastaapp. dasta.or.th/about) 
ตามพระราชกฤษฎีการจัดต้ัง อพท. พ.ศ. 2546 ในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 2 เล่มที่ 120 ตอนที่ 49 ก วันที่ 2 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2558 อพท. โดย ส านักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) ได้ด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบ เพื่อรองรับการท่องเที่ ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษต่างๆ อย่างต่อเ น่ือง  
มีจุดมุ่งหมายให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน และสามารถ
ขยายผลไปยังด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในที่สุด ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการรับรองแหล่ง
ท่องเที่ยวตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยจนมีความพร้อมในการรองรับการ
ท่องเที่ยวทั้งในด้านการบริหารจัดการโดยชุมชน การใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของ อพท.  

โดยอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญแห่งหน่ึงของประเทศไทย (กรม
ศิลปากร, 2550: 22-23) และมีอัตลักษณ์ชุมชนเฉพาะตัวทางธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต น าไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ (อินทิรา พงษ์นาค และศุภกรณ์ 
ดิษฐพันธุ์, 2558)  อีกทั้งยังเป็นหน่ึงในพื้นที่ขยายผลที่ได้รับการส่งเสริมจากส านักงานพื้นที่พิเศษ 7 องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นเมืองสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตด้ังเดิม ทั้งน้ีตามภาระกิจหลักในการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษประเภท
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองและ
บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ เกษตรอินทรีย์บ้านดงเย็น วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม โบราณสถานวัดเขาพระ บ้าน
ขนมจีนชุมชนท่าพระตะวันออก เป็นต้น ทั้งน้ีในปี พ.ศ. 2560 น้ี สทช. ได้มีการถอดบทเรียนการด าเนินงาน
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากชุมชนต้นแบบพบว่า ปัจจัยหน่ึงในการน าเสนอเรื่องราวเพื่อการท่องเที่ยวโดย
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ชุมชนน้ันคือ กระบวนการสื่อความหมายชุมชนที่ อพท. ได้ส่งเสริมองค์ความรู้และจัดฝึกอบรมให้กั บชุมชนเพื่อ
สร้างความเข้าใจตลอดจนมีทักษะในการสื่อสารและบอกเล่าเร่ืองราวความสัมพันธ์ของชุมชนได้ดีขึ้น ทั้งผ่าน
กิจกรรมทดลองท่องเที่ยวและการประเมินจากคณะท างานรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. ซึ่งเป็นภาคี
ภายนอก ทั้งด้านวิชาการ ภาครัฐ ภาคการตลาด และภาคประชาชน ซึ่งผลจากการได้รับการส่งเสริมกิจกรรม
ข้างต้นท าให้ชุมชนมีความสามารถในการสื่อความหมายได้เบื้องต้น แต่ยังขาดมาตรฐานในการถ่ายทอดเร่ืองราว
ของท้องถิ่นของนักสื่อความหมายชุมชน  

จากการที่พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองและบริเวณใกล้เคียงได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่พิเศษในการพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของกระบวนการพัฒนาการสื่อความหมาย
ชุมชนที่รวบรวมองค์ความรู้ทรัพยากรชุมชนจากปราชญ์หรือนักสื่อความหมายท้องถิ่น ซึ่งมีความหลากหลายและ
ไม่ชัดเจนในเร่ืองของข้อมูลการเล่าเร่ืองและยังมีรูปแบบการบริหารจัดการของชุมชนที่มีลักษณะเป็นกันเอง 
เช่นเดียวกันกับงานวิจัยเร่ือง แนวทางการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบ้านแหลม อ าเภอบางปลา
ม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ของ อรัญญา ดูเบย์ และจุฑาธิปต์ จันทร์เอียด (2564) และการพัฒนานักสื่อความหมาย
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ ปารณีย์ ศรีสวัสด์ิ และคณะ (2562) ที่
น าเสนอเกี่ยวกับแนวทางการสื่อความหมายของมาบ้างแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะน าเสนอ
เฉพาะพื้นที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้งในปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมในชุมชนในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการพัฒนาเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเสนอแนะเร่ืองแนวทางการพัฒนานัก
สื่อความหมายท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสื่อความหมายและทักษะ
การสื่อความหมายชุมชนส าหรับการเตรียมพร้อมต่อการเป็นนักพัฒนาด้านการสื่อความหมายชุมชน เพื่อที่จะได้
สื่อสารเล่าเร่ืองในท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวได้เกิดความตระหนักรับรู้และซาบซึ้งถึงวิถีทองถิ่น การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
สามารถให้ข้อมูลและความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจน
ได้รับความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยวในวิถีชุมชน  

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพของนักสื่อความหมายชุมชน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. แนวทางการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเท่ียวชุมชน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นหน่ึงในการท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน แล้วเป็นการท่องเที่ยวที่ด าเนินการจัดการโดย
ส่วนใหญ่โดยชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่ต้องการมาศึกษาวิถีชีวิตของแต่
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ละชุมชน (ทิพาพร พิมพิสุทธิ์, 2548; นภาภรณ์ หะวานนท์, 2546) เช่นเดียวกันกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) (2558) ได้ให้นิยามการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวทางเลือก
ที่บริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่ความยั่ งยืนของ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน (2562) ได้อธิบาย
ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรม คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวเท่าน้ัน แต่ยังเน้นถึงการสร้างศักยภาพของคนในชุมชนน้ันๆ ด้วย จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และทรัพยากรของชุมชน ซึ่งมีการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินการผ่านชุมชนด้วยตนเอง 

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับทุกๆ แหล่ งท่องเที่ยว เน่ืองจากการท่องเที่ยว

จะต้องมุ่งสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น Eber, 
1992: 3 กล่าวว่า การพัฒนาที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลังด้วย รวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อการ
ตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย เช่นเดียวกันกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2538) ได้ให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ว่า การท่องเที่ยวรวมถึงการจัดบริการอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด าเนินการภายใต้ขีด
ความสามารถของแหล่งธรรมชาติชุมชน ตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว ยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) ได้ให้
ความหมายของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนว่า การท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเยี่ยม 
สามารถด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย และธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุง
คุณภาพให้ได้ผลก าไรอย่างเป็นธรรม โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนสม่ าเสมออย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบ
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดอย่างยืนยาว จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จะต้องมีการก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างชาญฉลาด โดย
จะต้องให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 

3. แนวคิดทฤษฎีด้านการสื่อความหมายทางการท่องเท่ียว 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565  

1st National Conference of Aviation, Tourism, and Service Business 2022 

234 

 

Freeman Tilden ซึ่งเป็นนักวิชาการที่ส าคัญของการสื่อสารจนได้ชื่อว่าเป็นบิดาของการสื่อสารได้ให้ค า
นิยามเกี่ยวกับการสื่อสารไว้ในหนังสือ Interpreting Our Heritage (1977) ว่า “การสื่อความหมายเป็นกิจกรรม
การให้ความรู้ที่มีจุดประสงค์ที่จะเปิดเผยความหมายของสิ่งหน่ึง และความสัมพันธ์ของสิ่งน้ันที่มีต่อสภาพแวดล้อม 
โดยมีสื่อประกอบ เช่น วัตถุของจริง รูปภาพ หรือการสัมผัสด้วยตนเองโดยให้ผู้มาเยือนได้รับจากประสบการณ์ตรง 
แทนที่จะอธิบายให้ทราบเฉพาะแต่ข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว” (อรัญญา ดูเบย, 2563: หน้า 28) นอกจากน้ัน 
กรมการท่องเที่ยว (2558) ได้ให้ความหมายของการสื่อความหมายไว้ว่าการสื่อความหมายในบริบทของการ
ท่องเที่ยวเป็นศิลปะการสื่อสารน าเสนอเรื่องราวที่กระตุ้นความสนใจ ช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจ ตระหนักใน
คุณค่า ความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม มีส่วนส าคัญในการเพิ่มมูลค่า
ในสินค้าและบริการ สามารถสร้างความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และความประทับใจต่อผู้มาเยือน 
เช่นเดียวกันกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (2561) ได้ให้
ความหมายของการสื่อความหมายไว้ว่า เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าทางการท่องเที่ยวไปสู่
นักท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่ง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกซาบซึ้งและ
ภาคภูมิใจในคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติ วัฒนธรรม อีกทั้งได้รับความพลิดเพลินและประสบการณ์ที่มี
คุณค่าจากการไปเยือนพื้นที่แห่งน้ัน จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นผู้ วิจัยสรุปได้ว่า การสื่อความหมายเป็นการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าทางการท่องเที่ยวไปสู่นักท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิคการสร้างความ
ประทับใจผ่านเรื่องเล่า สื่อ กิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ ให้นักท่องเที่ยวเกิดอารมณ์การมีส่วนร่วมไปกับชุมชน และ
ตระหนักถึงเอกลักษณ์ วิถีชีวิต และอยากร่วมอนุรักษ์ไปกับชุมชน 

4. หลักการเสริมสร้างประสบการณ์ WOW ของ Weiler and Walker (2014) 
หลักการการเสริมสร้างประสบการณ์ WOW เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวน้ันมีส่วนส าคัญ 

โดยหลักส าคัญในการสื่อความหมาย คือ การส่งมอบความพึงพอใจและประสบการณ์การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว
แก่นักท่องเที่ยว (IT-REAL) ซึ่งแต่ละตัวอักษรน้ันมีความหมาย ดังต่อไปน้ี  
ตารางที่ 1 หลักการสร้างเสริมประสบการณ์ WOW  

การสร้างเสริมประสบการณ์ว้าว (WOW) ความหมาย 

I – Involving (Sensory) 
(การมีส่วนร่วม - สัมผัส) 

การมีส่วนร่วมด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 (รูป รส กลิ่น เสียง 
และสัมผัส) เราควรใช้ประสาทสัมผัสอย่างน้อย 2 ประเภท
ขึ้นไป 

I – Involving (Active) 
(การมีส่วนร่วม - ปฏิบัติ) 

การจูงใจให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
สื่อความหมาย 

T – Thematic (ใจความ) การพัฒนาใจความหรือสาระส าคัญของเน้ือหาที่ ต้องการ
น าเสนอ 
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การสร้างเสริมประสบการณ์ว้าว (WOW) ความหมาย 

R – Relevant (ตรงประเด็น) การน าเสนอข้อมูลที่สัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

E – Enjoyable (เพลิดเพลิน) 
(Through Diversity of Experience) (ผ่าน
ความหลากหลายของประสบการณ์) 

ความหลากหลายของสื่อชนิดต่างๆ การออกแบบกิจกรรมที่
สนุกสนาน และเสริมสร้างประสบการณ์  

E – Engaging Empathy/ Emotion 
(เข้าถึงอารมณ์และความรู้สึก) 

การน าเสนอที่ร่วมสร้างอารมณ์และให้ความรู้สึก 

A – Accurate (ความแม่นย า) 
L – Logical (มีเหตุมีผล) 

รายละเอียดข้อมูลถูกต้อง และมีเหตุผล สามารถเสริมสร้าง
ความเข้าใจได้ดีขึ้น 

ที่มา : Weiler and Walker (2014) 
 

 จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปหลักการเสริมสร้างประสบการณ์ WOW ได้ว่า การสื่อความหมายเป็น
เคร่ืองมือส าคัญที่ช่วยบรรลุเป้าหมายของแหล่งท่องเที่ยว โดยการน าเสนอคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการการพูด การเขียน หรือการใช้อุปกรณ์แบบใดก็ตาม ควรค านึงถึงคุณภาพของการสื่อ
ความหมายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่ใช้และบุคลิกภาพของนักสื่อความหมาย ดังน้ัน นักสื่อความหมายหรือมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการสื่อความหมาย สามารถบอกเล่าเร่ืองราวธรรมชาติและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ทั้งยังกระตุ้นให้ชุมชนเล็งเห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรในชุมชนทั้งทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และภูมิปัญญา ก่อให้เกิดความรักและความหวงแหนในคุณค่าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและการท านุบ ารุงรักษาให้ยั่งยืนต่อไป ทั้งน้ีผู้ที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนให้มากขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์การสื่อความหมาย
ที่ส าคัญ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (ประชากร เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ข้ันตอนการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล) 
1. รูปแบบงานวิจัย 

รูปแบบการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
แบบไม่มีการทดลอง (Non-experimental design) โดยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study method) ซึ่งเป็น
การวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้เน้ือหาเชิงลึก มีความน่าเชื่อถือ และมีเหตุผล และน าผลการศึกษาที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ทางผู้วิจัยได้ออกแบบเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) และการสนทนา
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กลุ่ม (Focus group discussion) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมหลักการและมีคุณภาพตรงกับวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาวิจัยมากที่สุด เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้
อย่างครบถ้วน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary research) โดยการทบทวนวรรณกรรม 
ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ต ารา บทความ รายงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสื่อความหมาย กลุ่มนักสื่อความหมายพื้นที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขั้นตอนที่ 3 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) หลังจากได้ผลการศึกษาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ผู้วิจัยท าการประเมินความเห็น
และท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อการตีความบางประการที่ได้จากผลการศึกษา โดยการน าผลการศึกษาไปสนทนา
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อความหมาย ได้แก่ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์มืออาชีพ 

 
2. การก าหนดและระบุผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

1) ผู้วิจัยท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกระบวนการคัดเลือกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กล่าวคือ เจาะจงไปที่กลุ่มตัวอย่างที่ท าให้
ผู้วิจัยสามารถเข้าใจประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาได้อย่างดีที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างน้ันจะต้องมีลักษณะเป็นผู้ให้
ข้อมูลที่ส าคัญกลุ่มละ 6 ท่าน รวมทั้งหมด 18 คน ตามที่ Yin (2002) ระบุว่าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักควรมี
ประมาณ 6-10 ตัวอย่าง ซึ่งเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Zikmund, 
1991) โดยกลุ่มตัวอย่างมี ดังน้ี 

กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อความหมาย ได้แก่ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว จ านวน 2 คน 
หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว จ านวน 2 คน และมัคคุเทศก์มืออาชีพ จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 
คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นการเลือกโดยใช้หลักเหตุผลและวิจารณญาณของผู้ วิ จัย โดยเลือกกลุ่มผู้ที่มีความ รู้และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องการสื่อความหมายทางด้านการท่องเที่ยว 

กลุ่มตัวอย่างที่ 2 นักสื่อความหมายในพื้นที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 6 คน พิจารณาจาก
ประสบการณ์การท างานด้านการสื่อความหมาย และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่จะเป็น
ประโยชน์สูงต่องานวิจัย 
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กลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 6 
คนใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

2) ผู้วิจัยท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสนทนากลุ่ม 
การสนทนากลุ่มเป็นวิธีการที่ใช้ได้ดี ในกรณีที่ผู้วิจัยต้องการประเมินความเห็น หรือท าความเข้าใจอย่าง

ลึกซึ้งต่อการตีความบางประการที่ได้จากผลการศึกษา ผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาควรมีจ านวน 6-10 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่
ผู้วิจัยคัดเลือกว่าเป็นผู้มีข้อมูล มีประสบการณ์ในประเด็นที่ศึกษา (Yin, 2002) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นักวิชาการด้านการ
ท่องเที่ยว จ านวน 2 คน, กลุ่มที่ 2 หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว จ านวน 2 คน และกลุ่มที่ 3 
มัคคุเทศก์มืออาชีพ จ านวน 2 คน 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เน่ืองจากรูปแบบการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือหลักที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเป็นการสนทนาซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่
ต้องการ โดยรูปแบบการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview form) เพื่อใช้ประกอบการพูดคุย 
สอบถาม สังเกต ให้ได้ข้อมูลเรื่องใดเร่ืองหน่ึงที่ต้องการให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น การสัมภาษณ์มีการวางแผนการ
สัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมทุกประเด็น แต่ในการสัมภาษณ์ถามค าถาม
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้เกิดความชัดเจนในค าตอบที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญและควบคุมทิศทาง
โครงสร้างของเน้ือหาให้เป็นเรื่องที่ต้องการทราบ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตรงตามที่ผู้ศึกษาต้องการและมีคุณภาพ
ตรงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยมากที่สุด โดยมีขั้นตอนในการพัฒนา ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยสร้างแนวค าถามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากกรอบแนวคิดการวิจัย แบ่งเป็น 6 ด้าน ตาม
หลักการเส ริมสร้างประสบการณ์  WOW ของ Weiler and Walker (2014) คือ 1) I – Involving 2) T – 
Thematic) 3) R – Relevant 4) E – Enjoyable 5) A – Accurate และ 6) L – Logical  
 ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยน าแนวค าถามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่สร้างขึ้น ไปตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดย
การทดลองสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อความหมายแล้วน ามาปรับปรุง 
 ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยน าแนวค าถามที่ได้รับการปรับปรุง หลังจากทดลองสัมภาษณ์แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ และ
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและชุดคู่มือเปรียบเทียบความคิดเห็น แล้ว
น ามาปรับปรุงให้เหมาะสม  
 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ท่ี 1 ศักยภาพของนักสื่อความหมาย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 1. ศักยภาพท่ีโดดเด่นของนักสื่อความหมาย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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 1) นักสื่อความหมายหน้าตายิ้มแย้ม พูดคุยสื่อสารด้วยน้ าเสียงสนุกสนานเป็นกันเอง สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมเริ่มต้น
ท่องเที่ยวและฟังเร่ืองเล่าของชุมชน 

 “นักสื่อความหมายยิ้มแย้ม การพูดคุย อัธยาศัยดี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างความเป็น
กันเองให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลาย” A1 
 “นักสื่อความหมายให้การต้อนรับเป็นอย่างดี แนะน าสถานที่คร่าวๆ พร้อมถามไถ่เร่ืองการ
เดินทาง แนะน าห้องน้ าและสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานที่ด้วยความเป็นกันเอง” C2 
 2) นักสื่อความหมายมีทัศนคติท่ีดีต่อชุมชน มีความภาคภูมิใจ หวงแหนวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และ

องค์ความรู้ของชุมชน ซึ่งสะท้อนได้จากเร่ืองเล่าให้นักท่องเที่ยวฟัง สร้างภาพความทรงจ าให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความรู้สึกมีส่วนร่วมและเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้ จัดกิจกรรมโดยเน้นการน าวิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญา และอาชีพของคนในชุมชน น ามาจัดเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ใช้สัมผัสเรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้มาเยือน 

  “นักสื่อความหมายมีความภาคภูมิใจในเรื่องราว อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชุมชน สะท้อนได้จาก
เรื่องเล่าและแววตาขณะเล่าเร่ือง ซึ่งช่วยสร้างอารมณ์ร่วมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมด้วย” A2 
  “นักสื่อความหมายเล่าเร่ืองสามารถเล่าเร่ืองในชุมชนให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสนุกและจินตนาการ
ภาพตามได้ง่าย สัมผัสได้ว่านักสื่อความหมายภูมิใจในชุมชนของตนเอง” C5 

  3) นักสื่อความหมายมีการใช้สื่อและอุปกรณ์ช่วยในการเล่าเร่ือง โดยน าสิ่งรอบตัวมาใช้ในการ
สื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สัตว์ พืช บุคคลส าคัญ สถานที่ส าคัญ ข่าวและเหตุการณ์ ตลอดจนสิ่งที่อยู่
ตามธรรมชาติ สิ่งของ และภาพถ่ายของอดีตและปัจจุบันประกอบการเล่าเร่ือง กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้
และมีส่วนร่วมกับเรื่องเล่า นักท่องเที่ยวได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า (การสัมผัส กลิ่น รสชาติ การมองเห็น และการ
ได้ยิน) ในการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมตาลต้านตึง กิจกรรมต านานดิน (กาละแมเกสรผึ้ง) และกิจกรรมแม็กเน็ต ทวาร
วดี ของชุมชนอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  “นักสื่อความหมายน าเอาสิ่งรอบตัวมาหยิบยกตัวอย่างประกอบการเล่าเร่ือง ให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสและเห็นภาพจริง ขณะเดินตามแนวเส้นทางท่องเที่ยว มีการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวสัมผัสสัตว์และ
พืชผักโดยรอบ อีกทั้งขณะพาชมพิพิธภัณฑ์มีปุกรณ์ ป้าย สื่อต่างๆ ช่วยบอกเล่าเร่ืองราวเพิ่มเติมจากสิ่งที่
นักสื่อความหมายเล่าได้เป็นอย่างดี” A3 
  “ชอบการได้สัมผัสและเห็นสิ่งของจริงขณะเล่าเร่ือง ช่วยท าให้เห็นภาพและมีอารมณ์ร่วม ป้าย
บอกทางและเล่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะ” C3 

  4) นักสื่อความหมายใช้ภาษาเข้าใจง่าย ตรงประเด็นไม่สลับซับซ้อน  และใช้ภาษาท้องถิ่นเป็น
ภาษาย่อยที่ใช้พูดจาสื่อสารกันในท้องถิ่นต่างๆ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ บ่งบอกถึงความเป็นมา บ่อเกิดของวัฒนธรรม 
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และอารยธรรมที่ส าคัญของพื้นที่น้ันๆ โดยจังหวัดสุพรรณบุรีมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย จึงมีการการใช้ค าและ
ภาษาถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งถ้อยค าและส าเนียงเสียง "เหน่อ" ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยชุมชนการท่องเที่ยวในพื้นที่มี
การใช้ภาษาไทยร่วมกับภาษาลาวคร่ังที่ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจและดึงดูดให้รับฟังเร่ืองราวของชุมชน 

  “นักสื่อความหมายใช้ภาษาท้องถิ่นของตนเองเล่าเร่ืองให้นักท่องเที่ยว สร้างจุดดึงดูดและคล้อย
ตามให้นักท่องเที่ยวรู้สึกต้ังใจฟัง เพื่อเรียนรู้ภาษาและส าเนียง” A4 
  “ชอบการเล่าเร่ืองที่เล่าโดยภาษาถิ่น ได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะและไม่เคยฟังมา
ก่อนนักสื่อความหมายพูดได้มีเสน่ห์ชวนฟัง น่าติดตาม” C2 

  5) นักสื่อความหมายโยงเร่ืองเล่าไปสู่สถานท่ี หรือสิ่งท่ีใกล้ตัวนักท่องเท่ียว  โดยนักสื่อ
ความหมายมีการศึกษาชวนคุย และสอบถามความเป็นมาและความต้องการในการมาท่องเที่ยวของผู้มาเยือน ซึ่ง
พิจารณาวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ความสนใจและระยะเวลาของผู้มาเยือน ก่อนออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวและ
กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมตอบโจทย์ความต้องการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดของ
นักท่องเที่ยว  

  “นักสื่อความหมายมีการศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวมาก่อนว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทใด เพื่อ
เล่าเร่ืองและท ากิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีการสอบถามข้อมูลความสนใจ
และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ เพื่อปรับบางกิจกรรมและเรื่องเล่าให้เหมาะสม” A1 
  “ชุมชนมีการศึกษาวัตถุประสงค์และรูปแบบกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวว่าสนใจอะไร 
และอยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพื่อปรับเรื่องเล่าและกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการ” B1 

 2. ศักยภาพท่ีควรพัฒนาของนักสื่อความหมาย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  1) นักสื่อความหมายเล่าเร่ืองขาดการเรียงล าดับความส าคัญ โดยใช้ทักษะการเล่าเร่ืองในแง่มุม
ของตนเองจากประสบการณ์เดิมในแง่มุมของตนเองเคยรับรู้ ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่งผลต่อการการล าดับเรื่องเล่าที่ไม่แม่นย า เรื่องราวที่เล่าเร่ืองถ่ายทอดวกวน ผู้มาเยือนรับฟังแล้วเกิดความรู้สึกไม่
ต่อเน่ืองและขาดการสนใจในเรื่องราวที่เล่า 

 “การเล่าเร่ืองวกวน ขาดการล าดับเรื่องเล่า ควรมีการตกลงเร่ืองราวที่จะน าไปเล่าให้นักท่องเที่ยว
ฟังโดยจัดล าดับความส าคัญและเข้าใจทิศทางในการเล่าเร่ืองให้ตรงกัน” A1 
 “เรื่องเล่าวกวน และนักสื่อความหมายเล่าเร่ืองไม่เหมือนกัน ไม่มีที่มาที่ไป” C1 

  2) นักสื่อความหมายตื่นเต้นทุกคร้ังท่ีต้องพูดต่อหน้าผู้คนท่ีไม่คุ้นเคย  มีอาการประหม่า 
เน่ืองจากยังไม่คุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวและรู้สึกต่ืนเต้นเมื่อต้องได้พบกับกลุ่มคนใหม่ๆ และต้องเล่าเร่ืองให้ผู้มาเยือน
ฟังก่อให้เกิดความเขินอายและไม่มั่นใจ อีกทั้งยังเกิดจากความไม่มั่นใจในเร่ืองราวที่เล่า เพราะเรื่องเล่ายังไม่ผ่าน
การร้อยเรียงอย่างเป็นขั้นตอนมาก่อน 
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 “นักสื่อความหมายยังไม่มีความกล้าและความมั่นใจ ในการเล่าเร่ือง และการถือไมค์ จ าเป็นต้อง
ใช้เวลาและประสบการณ์เพื่อสร้างความคุ้นเคย” A5 

 “นักสื่อความหมายค่อนข้างกังวลและไม่มั่นใจ เมื่อต้องพูดต่อหน้านักท่องเที่ยวแปลกหน้า ชอบ
การพูดแบบไม่ใช่ไมค์เพราะจะรู้สึกกดดันน้อยกว่า” B1 

3) นักสื่อความหมายไม่มองผู้ฟัง จ้องเฉพาะจุด หรือจ้องหน้าเฉพาะบุคคล ที่นักสื่อความหมาย
คุ้นเคยและสบายใจที่จะวางสายตา ผู้มาเยือนรู้สึกไม่ได้รับความสนใจ จึงขาดความรู้สึกอยากรับฟังและคล้อยตาม
เรื่องเล่า 

 “นักสื่อความหมายไม่มั่นในเรื่องของภาษากาย ไม่รู้ว่าควรวางมือและวางสายตาแบบไหน ขณะ
เล่าเร่ืองก้มหน้า และไม่กล้าสบตากับนักท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเคย” A4 

 “นักสื่อความหมายไม่สบตาขณะเล่าเร่ือง ท าให้เราไม่ทราบว่าเขาสนใจและต้องการจะสื่อสารกับ
เราไหมอยากให้นักสื่อความหมายกวาดสายตาไม่จ้องเฉพาะจุด” C4 

ผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ท่ี 2 แนวทางการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถ่ิน อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

แนวทางท่ี 1 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักท่องเท่ียว นักสื่อความหมายควรยิ้มแย้ม ทักทาย 
นักท่องเที่ยวด้วยอารมณ์และท่าทางเชิงบวก แนะน าตัวก่อนเสมอด้วยน้ าเสียงที่เป็นมิตร แสดงออกถึงความพร้อม  
ความยินดีที่จะให้บริการนักท่องเที่ยว และความจริงใจพร้อมให้บริการ เพราะนักสื่อความหมายถือเป็นสื่อกลางใน
การเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและเรื่องเล่าให้เกิดความสนุกสนานและความรู้สึกดีแก่นักเที่ยว 

 “นักสื่อความหมายควรมีการสร้างล าดับในการต้อนรับที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึก
เชิงบวกให้กับนักท่องเที่ยว รู้สึกผ่อนคลาย พร้อมเริ่มกิจกรรมและฟังเร่ืองเล่า อีกทั้งควรมีกิจกรรมก่อนน า
เที่ยวเพื่อละลายพฤติกรรมระหว่างชุมชน นักสื่อความหมาย และนักท่องเที่ยว” A3 
 “ชุมชนเชื่อมั่นเร่ืองการทักทายแรกพบจะสร้างความประทับใจและช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนได้เป็นอย่างดี” B1 
แนวทางท่ี 2 การจัดล าดับความส าคัญในการเล่าเร่ือง นักสื่อความหมายควรมีการจัดเรียงล า ดับ

ความส าคัญและเชื่อมโยงเร่ืองราวก่อนเล่าเร่ือง เน่ืองจากเรื่องราวที่นักสื่อความหมายชุมชนเล่า เล่ามาจากเรื่องราว
ที่ถูกเล่ามาบอกต่อๆ และเล่าจากความเชื่อและความคิดเห็นของตนเอง จึงควรมีการหารือกันในชุมชนถึงเร่ืองราว
จริงและร้อยเรียงเร่ืองราวก่อนน าออกมาถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้รับฟัง โดยเริ่มจากค้นหาเน้ือหาและเร่ืองราว
ส าคัญ (Topic and Theme) ที่นักท่องเที่ยวควรรู้และจดจ าได้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยให้การสื่อ
ความหมายของนักสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 “การถ่ายทอดเร่ืองราวของนักสื่อความหมายควรมีการหารือตกลงเรื่องราวกันภายในชุมชนก่อน
ถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวฟัง เพื่อไม่ว่าเมื่อไรที่ใครออกมาเป็นตัวแทนในการสื่อความหมายสามารถ
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ถ่ายทอดได้ตรงกัน ไม่สร้างความสับสนแก่นักท่องเที่ยวว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองจริง น ามาจัดล าดับความส าคัญ
ว่าเร่ืองไหนควรเล่าก่อนหลัง และเรื่องใดจะสร้างความว้าวให้กับนักท่องเที่ยว สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้นักสื่อ
ความหมายจดจ าและเล่าเร่ืองได้อย่างเป็นขั้นตอน” A3 
แนวทางท่ี 3 การเช่ือมโยงบทสนทนาด้วยเร่ืองใกล้ตัว นักสื่อความหมายควรรู้เขารู้เรา ต้องทราบว่า

นักท่องเที่ยวเป็นใคร ชาติใด มีลักษณะนิสัยโดยทั่วไปเป็นอย่างไร เพื่อเตรียมเรื่องเล่าและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ลักษณะของนักท่องเที่ยวสร้างความประทับใจในเรื่องเล่าโดยการเชื่อมโยงจากเรื่องใกล้ตัวของนักท่องเที่ยวให้เข้าสู่
กิจกรรมและเรื่องเล่าของแหล่งท่องเที่ยว 

 “นักสื่อความหมายควรมีการศึกษาลักษณะ ความสนใจ ภูมิล าเนา และประเภทของนักท่องเที่ยวว่า
เป็นนักท่องเที่ยวประเภทใด เช่น กลุ่มศึกษาดูงาน นักศึกษา วิจัย หรือต้องการมาท่องเที่ยวพักผ่อนเฉยๆ 
เมื่อเราทราบแล้วจะได้น าเสนอกิจกรรมและเรื่องเล่าที่เหมาะสมกับพวกเขา เป็นการสร้างความประทับใจ
ให้นักท่องเที่ยวอีกทางหน่ึง” A3 
แนวทางท่ี 4 การใช้น้ าเสียงในการเล่าเร่ือง นักสื่อความหมายควรเล่าเร่ืองโดยใช้น้ าเสียงที่ไม่ห้วน โมโน

โทน ก าหนดเสียงผิด ดัดเสียงเกินงาม ไม่พูดแบบท่องจ า ต้องเข้าใจเร่ืองราวที่จะเล่าจริงๆ โดยเลือกใช้เสียงที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือเรื่องที่ก าลังเล่าอยู่ สร้างอารมณ์ร่วมให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามและสนใจ 

 “น้ าเสียงและโทนเสียงมีส่วนส าคัญอย่างมากในการท าให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามและสนใจอยากฟัง
เรื่องเล่า” A4 
 “คนเล่าเร่ืองจะต้องเข้าใจเรื่องที่ตนเองจะเล่าเป็นอย่างดี พวกเขาจะถ่ายทอดออกมาได้เป็นจังหวะ 
น้ าเสียงสนุก มั่นใจขณะเล่าเร่ือง” C1 
แนวทางท่ี 5 สร้างการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสท้ังห้า นักสื่อความหมายควรมีการจัดกิจกรรมและสร้าง

ประสบการณ์การมีส่วนร่วมแก่นักท่องเที่ยว โดยปกติผู้คนมักจดจ าผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งห้าซึ่งได้แก่ ด้านการ
มองเห็น ด้านการฟัง ด้านการดมกลิ่น ด้านการชิมรส และด้านการสัมผัส ก่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และประทับใจ
กับแหล่งท่องเที่ยว 

 “การให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม โดยการให้ท ากิจกรรม หรือเชิญชวนให้มาสัมผัส มองดูสื่อการ
เล่าเร่ือง ช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมและกระตุ้นการอยากเรียนรู้” A5 
 “การเล่าเร่ือและการท ากิจกรรมของชุมชน นักท่องเที่ยวควรได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้
ประสบการณ์จริง เน้นภาพชัด รู้สึกสนุก มาเที่ยวชุมชนไม่มีใครอยากมาน่ังฟังแต่เรื่องเล่า พวกเขาต้องการ
มาลงมือท าจริง เห็นจริงกัน” C5 
แนวทางท่ี 6 การสาธิตการใช้สิ่งของประกอบการเล่าเร่ือง นักสื่อความหมายควรมีการจัดแสดงข้อมูล 

เน้ือหา ผลงานต่างๆ ด้วยวัสดุสิ่งของอุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลาย โดยให้มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเ ร่ืองเล่า 
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จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การวางแผนที่ดึงดูดความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการชม ฟัง สังเกต จับต้อง และทดลอง
ด้วยสื่อที่หลากหลาย ช่วยท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสนใจและมีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องเล่าได้เป็นอย่างดี 

 “สื่อประกอบการเล่าเร่ือง ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จริง เห็นภาพ สัมผัสจริง สังเกต
ได้จากฐานกิจกรรมที่มีการสาธิตและให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม นักท่องเที่ยวจะรู้สึก
กระตือรือร้นเป็นพิเศษ” A3 
แนวทางท่ี 7 การใช้ภาษากายในการสื่อสารท่าทางประกอบการเล่าเร่ือง นักสื่อความหมายควรมีภาษา

กายช่วยเพิ่มความชัดเจนในการการเล่าเร่ือง ซึ่งมีส่วนอย่างมากต่อความน่าเชื่อถือ ความสัมพันธ์ ความไว้วางใจต่อ
เรื่องราวที่เล่า อาทิเช่น การแสดงสีหน้า การวางท่า การเคลื่อนไหว และการจัดวางท่วงท่าขณะพูดคุยสื่อสาร สิ่ง
เหล่าน้ีช่วยขยายข้อความในการพูด ใช้แทนการพูด และอาจสวนทางกับการพูด 

 “นักสื่อความหมายควรมีการใช้ Body Language ช่วยในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นสายตา ท่าทาง
การเดิน การผายมือ ที่เป็นจังหวะอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจเรื่องเล่าได้มากยิ่งขึ้น” A2 
 “การเล่าเร่ืองควรมีการใช้ภาษากายประกอบการเล่าเร่ือง การแสดงสีหน้าและแววตามีส่วนส าคัญ
อย่างมาที่ช่วยให้ผู้ฟังสนใจและมีอารมณ์ร่วมไปกับการเล่าเร่ือง ความจริงใจผ่านสายตาจะท าให้เขาเชื่อใน
เรื่องราวที่เราเล่า” C3 
 

อภิปรายผลและสรุป 

 ชุมชนเมืองโบราณอู่ทองถือเป็นต้นก าเนิดประวัติศาสตร์ อารยธรรมสุวรรณภูมิ โดยมีหลักฐานทาง
โบราณคดีที่สันนิษฐานได้ว่าเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรทวาราวดีและเป็นศูนย์กลางของดินแดนสุวรรณภูมิ 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชนชาติพันธุ์ต่างๆ ก่อนจะหลอมรวมเป็นชาติ
ไทยในปัจจุบัน พื้นที่ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการส่งเสริมจากส านักงานพื้นที่พิเศษ 7 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการบริหาร
จัดการพื้นที่พิเศษประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่ขยายผลเป็นเมืองสร้างสรรค์การท่องเที่ยว เชิง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตด้ังเดิม  

1. ผลการศึกษาด้านศักยภาพนักสื่อความหมายในชุมชน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็น 2 
ศักยภาพ ได้แก่ ด้านที่ 1 ศักยภาพที่โดดเด่นของนักสื่อความหมาย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีทั้งหมด 5 
ด้าน ได้แก่ 1) นักสื่อความหมายหน้าตายิ้มแย้มพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว การพูดคุยต้อนรับด้วยน้ าเ สียง
สนุกสนาน เป็นกันเองสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้ผู้มาเยือนรู้สึกถึงความเป็นกันเองและประทับใจ สอดคล้องกับ พิม
พรรณ สุจารินพงค์ (2549: 8-10) กล่าวว่า การต้อนรับควรท าอย่างมีไมตรีจิต เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ
และกลับบ้านแล้วสิ่งที่เขาจะร าลึกถึง คือ ความประทับใจของผู้ให้บริการ ดังน้ัน ควรที่จะมีการค านึงถึงแรงงานที่มี
หน้าที่บริการนักท่องเที่ยวให้มีลักษณะที่สุภาพนอบน้อม ซื่อสัตย์ บุคลิกที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีจิตใจที่พร้อมจะ
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บริการผู้มาใช้บริการอยู่เสมอ 2) นักสื่อความหมายมีทัศนคติที่ดีต่อชุมชนในพื้นที่ ภาคภูมิใจและหวงแหนวิถีชีวิต 
อัตลักษณ์ และองค์ความรู้ของชุมชน สะท้อนได้จากเร่ืองเล่าที่ถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับฟัง สร้างภาพความทรงจ าให้
นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้ สอดคล้องกับ ประ
กอบศิริ ภักดีพินิจ (2556) ประโยชน์ของการสื่อความหมาย คือ การช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอยาก
บ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับ แก้วตา ม่วงเกษม และสมพงษ์ อ านวยเงินตรา (2558) ได้
กล่าวว่า การสื่อความหมายเป็นกระบวนการอธิบายแก่ผู้ชมถึงความส าคัญของสถานที่ หรือ วัตถุที่แสดงให้ชม 
เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินกับการชมยิ่งขึ้น เกิดความเข้าใจในมรดกและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และพัฒนาทัศนคติ
ที่ดีต่อการอนุรักษ์มรดก 3) นักสื่อความหมายใช้อุปกรณ์ในการเล่าเร่ืองจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สัตว์ พืช บุคคล
ส าคัญ สถานที่ส าคัญ ข่าวและเหตุการณ์ ตลอดจนสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติ สิ่งของ และภาพถ่ายของอดีตและปัจจุบัน
ประกอบการเล่าเรื่อง กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมกับเรื่องเล่า โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
เช่นเดียวกันกับ นภารัตน์ อยู่ประเสริฐ (2561) ได้ให้ความเห็นว่า เคร่ืองมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วน
สร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวท่าน ควรจัดให้มีรูปแบบที่เหมาะสม สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 4) นักสื่อความหมายใช้ภาษาเข้าใจง่าย ตรงประเด็นไม่สลับซับซ้อน ภาษาท้องถิ่น
สะท้อนอัตลักษณ์ และภาษาเข้าใจง่ายตรงประเด็นไม่ซับซ้อนท าให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจ ดึงดูดให้รับฟัง และอยาก
กลับมาท่องเที่ยวที่ชุมชนอีกคร้ัง ซึ่งสอดคล้องความคิดเห็นของ กรกนก นิลด า (2563); เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร 
(2562) กล่าวว่า เสน่ห์ของการสร้างการเล่าเร่ืองคือลักษณะภาษาถิ่นที่ไม่เหมือนใครเป็นธ รรมชาติ และการใช้
ภาษาถิ่นที่ฟังง่ายแบบชาวบ้านเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวอีกคร้ัง และ 
5) นักสื่อความหมายสามารถเชื่อมโยงเร่ืองเล่าไปสู่สถานที่ หรือสิ่งที่ใกล้ตัวนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างเส้นทางและ
กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมตอบโจทย์ความต้องการ สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดของผู้มาเยือน 
สอดคล้องกับ กรกนก นิลด า กล่าวว่า การเล่าเร่ืองที่สร้างสรรค์เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย ควรพิจารณาถึงสิ่งที่
นักท่องเที่ยวต้องการ รวมถึงความเข้าใจความเป็นชุมชนที่จะสื่อสารออกไป และด้านที่ 2 ศักยภาพที่ควรพัฒนา
ของนักสื่อความหมาย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1) นักสื่อความหมายใช้ทักษะการ
เล่าเร่ืองในแง่มุมของตนเองจากประสบการณ์เดิมที่เคยรับรู้ ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่งผลต่อการการล าดับเร่ืองเล่าที่ไม่แม่นย า ผู้มาเยือนรับฟังแล้วเกิดความรู้สึกไม่ต่อเน่ืองและขาดการสนใจในเร่ือง
เล่า สอดคล้องกับ กรกนก เกิดสังค์ (2560) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวมีผู้น าเที่ยวที่
สามารถให้ความรู้เชิงวิชาการได้ อีกประการหน่ึงคือนักสื่อความหมายเป็นองค์ประกอบส าคัญด้านการท่องเที่ยวใน
ฐานะตัวแทนของชุมชนที่ท าหน้าที่ให้การต้อนรับอ านวยความสะดวก เป็นผู้ให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่
นักท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง สามารถบอกเล่าเร่ืองราวได้ดี 2) นักสื่อความหมายต่ืนเต้นทุกคร้ังที่ต้องพูดต่อหน้าผู้คนที่
ไม่คุ้นเคย มีอาการประหม่า ผู้มาเยือนรับฟังแล้วเกิดความรู้สึกไม่ต่อเน่ืองและขาดการสนใจ สอดคล้องกับ สมยศ 
โอ่งเคลือบ (2544) กล่าวว่า การที่สื่อบุคคลเป็นสื่อที่ผู้รับและผู้ส่งสาร สามารถโต้ตอบกันได้ทันที มีประสิทธิภาพสูง 
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สามารถสร้างความเข้าใจ จูงใจให้เปลี่ยนทัศคติได้ดีแล้ว และ 3) การไม่มองผู้ฟัง หรือจ้องเฉพาะจุด ผู้มาเยือนรู้สึก
ไม่ได้รับความสนใจ จึงขาดความรู้สึกอยากรับฟังและคล้อยตามเร่ืองเล่า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปารณีย์ 
ศรีสวัสด์ิ และคณะ (2562) สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการนักสื่อความหมายที่สื่อสารทั้งทางด้านเร่ืองเล่า
และท่าทางได้อย่างชัดเจน 
 2. ผลการศึกษาเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มี
ทั้งหมด 7 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางการสร้างความสัมพันธ์อันดี การยิ้มแย้ม ทักทาย นักท่องเที่ยวด้วยอารมณ์
และท่าทางเชิงบวก แนะน าตัวก่อนเสมอด้วยน้ าเสียงที่เป็นมิตร แสดงออกถึงความพร้อม ความยินดี และความ
จริงใจที่จะให้บริการนักท่องเที่ยว เพราะนักสื่อความหมายถือเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวและเร่ืองเล่าให้เกิดความสนุกสนานและความรู้สึกดีแก่นักเที่ยว เช่นเดียวกันกับ วิชสุดา ร้อยพิลา และ
ปรีดา ไชยา (2558) ให้ความคิดเห็นว่า คนในท้องถิ่นมีไมตรีจิตยิ้มแย้มทักทายให้การต้อนรับอย่างสุภาพอ่อนน้อม
และเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา ถือเป็นองค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 2) แนวทางการจัดล าดับความส าคัญในการเล่าเรื่องและเชื่อมโยงเร่ืองราว ควรเริ่ม
จากค้นหาเน้ือหาและเรื่องราวส าคัญ (Topic and Theme) ที่นักท่องเที่ยวควรรู้และจดจ าได้ เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่ช่วยให้การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับ เบญญา จริยวิจิตร 
และเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์ (2562) กล่าวว่า การสื่อความหมายของชาวบ้านน้ันใช้ทักษะความสามารถในการเล่าเร่ือง
ที่ตนมีอยู่โดยเล่าเร่ืองราวในแง่มุมที่ตนเองเคยรับรู้และไม่มีการก าหนดโครงสร้างในการสื่อความหมาย ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อน การสร้างมาตรฐานแนวทางการสื่อความหมายเป็นประเด็นส าคัญที่
ควรได้รับการพัฒนา 3) แนวทางการเชื่อมโยงบทสนทนาด้วยเรื่องใกล้ตัว รู้เขารู้เรา ควรทราบว่านักท่องเที่ยวเป็น
ใคร ชาติใด มีลักษณะนิสัยโดยทั่วไปเป็นอย่างไร เพื่อเตรียมเร่ืองเล่าและกิจกรรมที่สอดคล้ องกับลักษณะของ
นักท่องเที่ยว เช่นเดียวกันกับ พรรณทิพา ชเนศน์ (2562) กล่าวว่า การวิเคราะห์ผู้ฟังเป็นสิ่งส าคัญอีกประการหน่ึง
ที่ผู้พูดจะละเลยมิได้ เพราะการวิเคราะห์ผู้ฟังจะช่วยให้ผู้พูดทราบถึงเงื่อนไขต่างๆ เช่น อายุ เพศ ความสนใจ อาชีพ 
ฯลฯ ปัจจัยความแตกต่างเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ผู้พูดจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อให้การพูดในแต่ละคร้ังประสบ
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 4) แนวทางการใช้น้ าเสียงในการเล่าเร่ืองนักสื่อความหมายควรใช้น้ าเสียงที่ไม่ห้วน โม
โนโทน ก าหนดเสียงผิด ดัดเสียงเกินงาม โดยเลือกใช้เสียงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือเรื่องที่ก าลังเล่าอยู่ สร้าง
อารมณ์ร่วมให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามและสนใจ เช่นเดียวกันกับ พรรณทิพา ชเนศน์ (2562) ให้ความคิดเห็น
ว่า การใช้น้ าเสียง ผู้พูดต้องใช้น้ าเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ น้ าเสียงนุ่มนวล จังหวะของการพูดพอดี ไม่ช้า หรือเร็ว
จนเกินไป พยายามปรับน้ าเสียงให้เข้ากับความหมาย และใช้เสียงให้ได้ยินอย่างทั่วถึง โดยบุคคลที่มีความสามารถ
ในการพูดจะท าให้ผู้ฟังสนใจ มีพลังดึงดูดในการให้ผู้รับฟังสนใจและเข้าใจ 5) แนวทางสร้างการเรียนรู้ด้วยประสาท
สัมผัสทั้งห้า โดยการจัดกิจกรรมและสร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมแก่นักท่องเที่ยว เน่ืองจากผู้คนมักจดจ าผ่าน
ทางประสาทสัมผัส ซึ่งได้แก่ มองเห็น การฟัง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส ก่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และ
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ประทับใจกับแหล่งท่องเที่ยว เช่นเดียวกันกับ พัชราภรณ์ ทัพศรีสวัสด์ิ และจิรา กฤตยพงษ์ (2561) ได้ให้ความ
คิดเห็นว่า การท่องเที่ยวเที่ยวเชิงประสบการณ์ถูกน ามาใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้งห้า เน่ืองจากเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว
ผ่านจุดสัมผัสต่างๆ โดยการสื่อสารด้วยภาพ เสียง การจับต้อง กลิ่น และรสชาติ เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงคุณประโยชน์
ความรู้ความเข้าใจ ความประทับใจ ทัศนคติความทรงจ า และความผูกพันต่อแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆ 6) แนวทางการ
สาธิตการใช้สิ่งของประกอบการน าเสนอป้าย การจัดแสดงข้อมูล เน้ือหา ผลงานต่างๆ ด้วยวัสดุสิ่งของอุปกรณ์และ
กิจกรรมที่หลากหลาย แต่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนที่ดึงดูดความ
สนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู การฟัง การสังเกต การจับต้อง และการทดลองด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ 
ของจริง หุ่นจ าลอง ป้ายนิเทศ และกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับ พัชรา วาณิชวศิน (2562) ให้ความคิดเห็นว่า 
เทคนิคการเล่าเร่ืองได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นเคร่ืองมือสอนที่เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพสูง โดยจะต้องมี
การน าเทคนิคการเล่าเร่ืองมาใช้ประกอบการเล่า โดยอาจมาในรูปแบบของตัวอักษร อุปกรณ์ สื่อการสอนต่างๆ จะ
ท าให้การเล่าเร่ืองมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และ 7) แนวทางการใช้ภาษากายในการสื่อสารท่าทางประกอบการเล่าเร่ือง 
การแสดงสีหน้า การวางท่า การเคลื่อนไหว และการแสดงท่าทาง เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการการเล่าเร่ืองให้
นักท่องเที่ยวมีมากขึ้น เช่น สื่อสารโดยการสบตาคู่สนทนาเป็นระยะ วางมือในต าแหน่งที่เหมาะสม ยิ้มสร้างความ
เป็นมิตร และเคลื่อนไหวร่างการอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกันกับ Asian Productivity Organization (2010) และ 
Richter & Koppett (2000) เสนอแนวทางการเล่าเร่ืองที่ดีว่า การเล่าเร่ืองควรถ่ายทอดข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่าใน
ปริมาณมากพอผ่านเร่ืองเล่า สีหน้าท่าทางขณะเล่า น้ าเสียงที่เปล่งออกไป ท่าทางที่ใช้ประกอบ สิ่งเหล่าน้ีจะช่วย
สร้างความไว้ใจระหว่างผู้เล่าและผู้ฟังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
 

การน าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  

 1. น าแนวทางทางการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปใช้เป็นเทคนิค
การพัฒนานักสื่อความหมายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอื่นๆ ที่ก าลังจัดต้ังและประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ  
 2. น าแนวทางทางการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปใช้เป็นเทคนิค
การพัฒนานักสื่อความหมายในการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น 
 3. น าไปประกอบหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ 
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เน่ืองด้วยศูนย์วิจัยได้ก าหนดวันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบินการท่องเที่ยวและธุรกิบริการ 
คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2565 (1st National Conference in Aviation, Tourism, and Service Business 2022) ขึ้น
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ 
สามารถส่งบทความเพื่อเข้ารับพิจารณาตีพิมพ์ในการประชุมฯ ดังกล่าว จึงขอแต่งต้ังท่านผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายนามและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
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อาจารย์ ดร.เพ็ญพิมล เสรีวัฒน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.จุล ธนศรีวนิชชัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.พนิตา ภักดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
อาจารย์ ดร.ฐณวุฒ ชุติพงศ์เดช  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตต์ิ  มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 
อาจารย์ ดร.วรันตรี ปลั่งวัฒนะ  สถาบันการบินพลเรือน 
อาจารย์ ดร.พงศ์พิพัฒน์ พงษ์ตน  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
อาจารย์ ดร.พุฒิธร จิรายุส  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
อาจารย์ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย  วิทยาลัยดุสิตธานี 
อาจารย์ ดร.ณัฐนรี สมิตร  วิทยาลัยดุสิตธานี 
อาจารย์ ดร.สุพิชา บูรณะวิทยาภรณ์  วิทยาลัยดุสิตธานี 
อาจารย์ ดร.วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก  วิทยาลัยดุสิตธานี 
อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ หลอมประโคน  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
อาจารย์ ดร.อัครพันธ์ รัตสุข  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
อาจารย์ ดร.สายพิณ ปั้นทอง  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
อาจารย์ ดร.เพ็ญพัตรา ทาสระคู  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
อาจารย์ ดร.วรรณนัฎฐา ขนิษฐบุตร  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ 
อาจารย์ ดร.ตนุยา เพชรสง  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
อาจารย์ ดร.วิลาศ ดวงก าเนิด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 
หน้าที่ 

1. คัดเลือกและประเมินบทความวิจัย บทความทางวิชาการ แก่เจ้าของบทความ ในรูปแบบ Double 
Blinded Review 

2. ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่การจัดการประชุมวิชาการฯ 
3. หน้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ฝ่ายจัดการ 
อาจารย์ ณัฐพันธ์ มีมุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
นางสาวฉันทิชา จันทรสวัสด์ิ  ไทยไฟลท์เทรนน่ิง 
นางสาวอรอรุณ ศรีพระราม  ไทยไฟลท์เทรนน่ิง 
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หน้าที่ 

1. เป็นผู้ประสานงาน ติดต่อเจ้าของบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
2. ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของการประชุมวิชาการฯ ให้ส าเร็จลุล่วง  
3. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 

 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรหม สุธาทร) 

       ประธานการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

   ด้านการบินการท่องเที่ยวและธุรกิบริการ คร้ังที่ 1/2565 

 


