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มะพร้าวซอ : อัตลักษณ์ของความเป็นเครื่องดนตรี 
Coconut fiddle : Identities of the Instrument 

 
บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ1 

 
บทคัดย่อ 

มะพร้าวเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์มากมายส าหรับคนไทยมาช้านาน  นอกจากการน ามาบริโภคแล้ว  มะพร้าวยังเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญในการน ามาสร้างเครื่องดนตรีไทย เป็นมะพร้าวพันธุ์พิเศษคือ  “มะพร้าวซอ”  รูปทรงของมะพร้าวซอ         
มีลักษณะเฉพาะที่สามารถน ามาสร้างให้เกิดเครื่องดนตรี 2 ช้ินคือ ซออู้และซอสามสาย จ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ    
1) มะพร้าวซอท่ีน ากะลามาท าเป็นซออู้  มีลักษณะเฉพาะ 3 รูปทรงคือ รูปทรงหัวช้าง รูปทรงมวยพราหมณ์และรูปทรงหัวช้าง 
หางพราหมณ์  2) มะพร้าวซอท่ีน ากะลามาท าเป็นซอสามสายโดยผ่านขั้นตอนการดัดกะลาโดยใช้น้ ายาทางเคมี  

จากการศึกษาท าให้พบว่า มะพร้าวซอมีอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น ซึ่งมะพร้าวชนิดอื่นไม่สามารถน ามา
ท าเครื่องดนตรีคือซออู้และซอสามสายได้  แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติของพันธุ์มะพร้าวซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน  
 

ค ำส ำคัญ: ซอสามสาย ซออู้ มะพร้าวซอ อัตลักษณ ์
 
Abstract 
 Coconut is a plant that has many benefits for the Thai people, in addition to consumption. 
Coconut is also an important ingredient in the creation of Thai musical instruments. A special coconut is a 
"coconut fiddle" shape of a coconut fiddle.There are two types of instruments that can be used to create 
two instruments : Saw u and Saw Sam Sai. Classified as two major characteristics. 1) coconut fiddle that 
makes Saw u , there are 3 styles of Elephant shape, Brahmin Muay shape and Elephant tail of Brahmin.  
2) The coconut fiddle is made Saw Sam Sai by bending the coconut half - shell using a chemical solution. 

The study found that : Coconut fiddle has unique identities or characteristics, other types of 
coconuts can not be made into instruments such as Saw Sam Sai and Saw u. It shows the nature of the 
rare coconut species today.  
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บทน า 
คนไทยเรียกมะพร้าวหลายช่ือเช่น หมากอุ๋น หมากอูน โพล หรือถุง แต่ส าหรับนักวิทยาศาสตร์มะพร้าวมีช่ือว่า Cocos 

nucifera ในวงศ์ Palmae เพราะมาจากค า cocos ซึ่งเป็นค าในภาษาโปรตุเกส นักประวัติศาสตร์ได้พบหลักฐานที่แสดงว่า
มะพร้าวมีถิ่นก าเนิดในอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ และ Marianas เมื่อ Marco Polo เดินทางเยือนจีน
ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 เขาได้บันทึกการเห็นมะพร้าวว่ามีล าต้นประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ครั้นเมื่อชาวสเปนได้เห็นมะพร้าวท่ี
ชาวโปรตุเกสน ามาจากเอเชียจึงได้น ามะพร้าวไปปลูกใน West Africa และอเมริกาใต้ จากนั้นมะพร้าวก็ได้แพร่พันธุ์ไปทั่วโลก 

พาณิชย์  ยศปัญญา (2544) 

                                                           1
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคีต  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 มะพร้าวถือเป็นต้นไม้เอนกประสงค์ที่คนไทยมีความผูกผันกับวิถีชีวิตมาเป็นเวลาช้านานและมีความเช่ือมากมาย
เกี่ยวกับมะพร้าวท่ีผูกพันกับชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะทุกส่วนของมะพร้าวน ามาใช้ประโยชน์ได้ ตั้งแต่รากจนถึงยอด 
เรียกได้ว่า “พืชสารพัดประโยชน์”  จากหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง หลักที่ 1 มีข้อความกล่าวถึง “หมา
กลาง” (หมาก-ลาง) หลายครั้ง เช่นในด้านท่ี 3 ดังนี้  “อยู่มีสรีดภงสมีป่าพร้าวป่าลางมีป่าม่วงป่าขาม” จากข้อความดังกล่าว  
“มีป่าพร้าวป่าลาง” เป็นที่น่าสังเกตว่า ค าว่า “หมากลาง” หรือ “ป่าลาง” นั้น เขียนคู่กับหมากพร้าวและป่าพร้าว ต้นหมากลาง
ก็คือมะพร้าวชนิดหนึ่ง แต่เปลือกหนา กะลาเล็กและบาง เนื้อหนาพอสมควร ผลขนาดมะพร้าว ก้นเป็นสามเหลี่ยม ใบดก หนา
และพันกัน จึงเรียกว่า “หมากพร้าวใบพัน”    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 : หมากลางหรือหมากพรา้ว จากหนังสือของอาจารย์พิทูร  มลิวัลย์ 

ที่มา : https://www.gotoknow.org 
  

มะพร้าวนั้นเป็นของมีประโยชน์ที่สุดในกระบวนต้นไม้ มีสรรพคุณใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งต้น กล่าวคือ ล าต้นใช้ท า
เสา ท าฟาก ท าฝา ปลูกสร้างเป็นที่อยู่ ใบใช้มุงหลังคา นอกจากนี้ก็ท ารั้ว ท าเขื่อน ท าสะพาน ท าบันได ถ้าทะลวงข้างในให้
กลวงก็เป็นท่อส าหรับไขน้ าเข้าล ากะโดงท้องร่อง ถ้าขุดก็เป็นเรือ ลูกมะพร้าวอ่อนเป็นของกินทั้งเนื้อทั้งน้ า มะพร้าวห้าวใช้เนื้อ
เป็นอาหารและคั้นเป็นกะทิ ถ้าตากแห้งกลั่นเป็นน้ ามันที่ เรียกว่า “น้ ามันมะพร้าว” ฯลฯ ภาษาพูดก็เอามะพร้าวมาใช้เป็น
ส านวนและสุภาษิตหลายอย่าง เช่น “ยิ่งแก่ยิ่งมัน” ก็หมายถึง มะพร้าวห้าว สุภาษิต ว่า “เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน”  และ
สมัยก่อนมักจะเติม “เอาแป้งนวลมาขายชาววัง” ก็ได้ยินบ่อยๆ ตลอดจน “เอานาฬิเก ไปขายเกาะลังกา” ก็มี  

สรุปความว่าต้นมะพร้าวทั้งต้นใช้เป็นประโยชน์ในการด ารงชีพของมนุษย์ได้ทุกอย่าง ในอินเดียมีกล่าวถึง                       
ไม้กัลปพฤกษ์ซึ่งไม่รู้ว่าไม้อะไร แต่ว่าเป็นไม้สารพัดนึกท่ีบันดาลอะไรให้ส าเร็จสมความปรารถนาทุกอย่าง เลยเกิดเป็นค ากล่าว
กันว่าเมื่อถึงศาสนาพระศรีอารย์จะมีต้นกัลปพฤกษ์งอกขึ้นสี่มุมเมือง ใครต้องการอะไรก็ไปนึกเอาที่ต้นกัลปพฤกษ์นั้น และการ
แจกทานก็ใช้วิธีทิ้งลูกกัลปพฤกษ์คือลูกมะนาวใส่เงิน (มักเรียกกันว่าลูกกาละพึก) เมื่อทางอินเดียเองก็ไม่รู้ว่าไม้อะไร ในที่สุดก็
ถือว่าไม้กัลปพฤกษ์ก็คือต้นมะพร้าว ท าให้ทราบว่าคนไทยรู้จักปลูกมะพร้าวมาอย่างน้อยตั้งแต่ยุคสุโขทัย ด้วยคุณสมบัติ             
ที่สามารถน าส่วนต่างๆ ของมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า   
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของมะพร้าวทีใ่ช้บรรเลงดนตรีในปัจจุบัน  

 

ขอบเขตของเร่ือง 
 ศึกษาเฉพาะกะลาซอท่ีมีรูปทรงโดดเด่นสามารถน ามาสร้างเครื่องดนตรีได้ 
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ความหมายของค าว่า “กะลา” “กะลาซอ” “กะลาตัวผู้” “กะลาตัวเมีย” และ “กะโหลก” 
 พจนานุกรมฉบับมติชน พ.ศ. 2547 หน้า 70  ให้ความหมายของค าว่า “กะลา” ไว้ว่า 
  กะลา น. ส่วนท่ีแข็งหุ้มเนื้อมะพร้าว; เรียกผมที่ตัดเป็นรูปกะลาครอบว่า ผมทรงกะลาครอบ; เรียกถ้วยชาม
ชนิดเลวเนื้อหยาบว่า ชามกะลา; เรียกหมวกที่มีรูปรางคล้ายกะลาครอบว่า หมวกกะลา หรือ หมวกกะลาครอบ ; (ปาก) 
กะโหลกศีรษะ เป็นค าไม่สุภาพ เช่น ไม่คุ้มกะลาหัว. (ส า) ว. ไม่มีค่า เช่น เก่ากะลา 
  กะลาซอ (ปาก) ว. ลักษณะหัวกะโหลกท่ีทุยคล้ายกะลาท าซอว่า หัวกะลาซอ 
  กะลาตัวผู้ น. กะลามะพร้าวท่ีผ่าซีก ซีกที่มีตาเรียกว่า กะลาตัวผู้ 
  กะลาตัวเมีย น. กะลามะพร้าวท่ีผ่าซีก ซีกที่ตันเรียกว่า กะลาตัวเมีย 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หน้า 98 ให้ความหมายของค าว่า “กะลา” ไว้ว่า 
  กะลา น. ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าว ถ้าผ่าซีก ซีกที่มีตา เรียกว่า กะลาตัวผู้ ซีกที่ตัน เรียกว่า กะลาตัวเมีย; 
เรียกชามเนื้อกระเบื้อง รูปร่างคล้ายกะลา ด้านนอกสีน้ าตาลแก่ ด้านในสีขาว เขียนลายสีคราม มีขนาดต่างๆ กัน ว่า ชาม
กะลา; เรียกผมที่ตัดเป็นรูปกะลาครอบว่า ผมทรงกะลาครอบ; เรียกหมวกที่มีรูปคล้ายกะลาครอบว่า หมวกกะลา หรือ หมวก
กะลาครอบ. (ส า) ว. มีค่าน้อย เช่น เก่ากะลา 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หน้า 98 ให้ความหมายค าว่า “กะลาซอ” ไว้ว่า 
  กะลาซอ น. กะลามะพร้าวที่มีปุ่มนูนเป็นรูปสามเส้า ใช้ส าหรับท าซอสามสาย , เรียกลักษณะของหัว
กะโหลกศีรษะที่เป็นรูปอย่างนั้น  
 พจนานุกรมฉบับมติชน พ.ศ. 2547 หน้า 71 ให้ความหมายของค าว่า “กะโหลก” ไว้ว่า 
  กะโหลก (กะ-โหลก) 1) น. ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าว เรียกว่า กะโหลกมะพร้าว 
2) น. ภาชนะตักน้ าท่ีท าด้วยกะโหลกมะพร้าวโดยตัดทางตาออกพอเป็นช่องกว้าง 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หน้า 101 ให้ความหมายของค าว่า “กะโหลก” ไว้ว่า 
  กะโหลก (-โหลก) น. กระดูกที่หุ้มมันสมอง, ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าวหรือตาลเป็นต้น เรียกว่า กะโหลก
มะพร้าว กะโหลกตาล, ภาชนะที่ท าด้วยกะโหลกมะพร้าวโดยตัดทางตาออกพอเป็นช่องกว้างเพื่อใช้ตักน้ า; โดยปริยาย
หมายความถึงวัตถุท่ีมีลักษณะเช่นนั้น กะโหลกโครงหัวโขน; เรียกพรรณไม้บางชนิด เช่น ล าไย ลิ้นจี่ที่มีผลโต เนื้อหากว่าปรกติ 
เช่น ล าไยกะโหลก ลิ้นจี่กะโหลก 
 

ความหมายของค าว่า “ซอ” 
 พจนานุกรมฉบับมติชน พ.ศ. 2547 หน้า 284 ให้ความหมายของค าว่า “ซอ” ไว้ว่า 
 ซอ น. เครื่องดนตรีจ าพวกหนึ่งใช้สี มีหลายชนิดคือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย 
      ก. ขับร้องเป็นท านองประกอบดนตรีพื้นเมืองล้านนา เช่น ขับซอยอราชเที้ยร ทุกเมือง (พระลอ) 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หน้า 395 ให้ความหมายของค าว่า “ซอ” ไวว้่า 
 ซอ 1) น. ช่ือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี ใช้คันชักสีกับสายซอท่ีขึงตึงเพื่อให้เกิดเสียง มีหลายชนิด เช่น  
  ซอสามสาย  ซออู้  ซอด้วง, ลักษณะนามว่า คัน 
  ซอสามสาย น. ช่ือซอชนิดหนึ่ง มีสาย 3 สาย กะโหลกซอท าด้วยกะลามะพร้าว มีลักษณะเป็น 3 พู มีเสียง
ไพเราะนุ่มนวล ใช้บรรเลงคลอเสียงผู้ขับร้อง บรรเลงร่วมในวงมโหรีหรือบรรเลงเดี่ยว 
  ซออู้ น. ช่ือซอชนิดหนึ่ง มีสาย 2 สาย กะโหลกซอตัดจากกะโหลกมะพร้าว มีเสียงทุ้มกังวาน ใช้บรรเลง
รวมอยู่ในวงเครื่องสาย วงมโหรี วงปี่พาทย์ไม้นวม และวงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ 
 ซอ 2) (ถ่ิน-พายัพ) ก.ร้องเพลง, ขับร้อง เช่น ขับซอ ยอราชเที้ยร  ทุกเมือง (ลอ) 
  NEW MODEL THAI – ENGLISH DICTIONARY 
  ซอ n. a fiddle   ซอด้วง n. a treble fiddle   ซออู้ n. an alto fiddle  ซอไวโอลิน n. a violin 
  ซอสามสาย n. an old  form  of  fiddle  with three strings 
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ความหมายของค าว่า “มะพร้าว” 
 พจนานุกรมฉบับมติชน พ.ศ. 2547 หน้า 671 ให้ความหมายของค าว่า “มะพร้าว” ไว้ว่า 
 มะพร้าว น. ไม้ต้น ไม่แตกกิ่งก้าน ใบประกอบแบบขนนก เรียงซ้อนกันเป็นกระจุกที่ยอด 30-50 ใบ ออกดอกเป็นช่อ
จากซอกใบ เรียกว่า จั่น ผลเป็นช่อขนาดใหญ่เรียกว่า ทะลาย ผลกลมหรือรี แกมสามเหลี่ยม ขนาดประมาณ 20-35 เซนติเมตร 
เปลือกนอกเรียบ ช้ันกลางเป็นเส้นใยนุ่ม เปลือกเมล็ดแข็งมากเรียกว่า กะลา เนื้อในเมล็ดสีขาว มีน้ าอยู่ภายในผล รสหวาน 
น้ ามันสดที่คั้นได้จากเนื้อผลแก่เรียกว่า กะทิ เมื่อน าเนื้อมะพร้าวตากแห้งมาหุงหรือเคี่ยว  จะเหลือน้ าที่ระเหยยาก เรียกว่า 
น้ ามันมะพร้าว 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หน้า 893 ให้ความหมายของค าว่า “มะพร้าว” ไว้ว่า 
  มะพร้าว (-พร้าว) น. ช่ือต้นไม้ชนิด Cocos nucifera  L. ในวงศ์ Palmae ผลใช้เป็นอาหารและท าน้ ามัน 

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร    
 มะพร้าว น. ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ต้นคล้ายต้นตาล ใบเป็นก้านยาวๆ มีใบแยกจากกัน ผลใช้ท าน้ ามันและ 

ปรุงอาหารต่างๆ   
พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร    

  มะพร้าว   the coconut palm, Cocos nucifera  
 
ประวัติความเป็นมาของมะพร้าว 
 มะพร้าวเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ผู้คนในโลกรู้จักกันอย่างแพร่หลายและเป็นที่รู้จักกันในนามของต้นไม้แห่งสรวงสวรรค์ 
(Kalpa Vriksha) กงสุลแห่งภาคพื้นตะวันออก (The Consuls of the East) พืชที่ให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์มากที่สุดในเขตร้อน 
(Mankind Greatest Provider in the Tropics) ต้นไม้แห่งชีวิต (Tree of life) ต้นไม้แห่งความดาษดื่น (Tree of Abundance, 
Tree of Plenty) และต้นไม้ของกษัตริย์ (King’s Tree)  

มะพร้าว (Coconut) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cocos nucifera Linn. เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของ
ประเทศไทย เนื่องจากคนไทยรู้จักใช้เนื้อมะพร้าวในการบริโภคเป็นอาหารทั้งคาวและหวานในชีวิตประจ าวันและสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ จัดอยู่ในพืชตระกูลปาล์มที่มีช่ือทางพฤกษศาสตร์ว่า Cocos Nucifera Linn. ต้นมะพร้าว
สามารถปลูกได้แทบทุกภาคของประเทศไทย แต่สามารถข้ึนได้ดีในแถบท่ีมีฝนตกชุก ดินระบายน้ าได้ดี อากาศอบอุ่น ค่อนข้าง
ร้อน ต้องการแสงแดดมากที่เพาะปลูกควรมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ส าหรับในภาคกลางนั้นพบว่านิยมปลูก
มะพร้าวในแถบจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี และเพชรบุรี 
 พันธุ์มะพร้าวที่นิยมปลูก แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดังนี้  

1) มะพร้าวเบาหรือมะพร้าวค่อม เป็นมะพร้าวที่มีล าต้นเล็ก ทางสั้น โตเต็มที่สูงไม่เกิน 12 เมตร บางต้น               
สูงเพียง 1-2 เมตร มีลักษณะส าคัญคือ ให้ผลเร็ว โดยจะเริ่มให้ผลหลังจากปลูกได้ประมาณ 3 -4 ปี ผลมีขนาดเล็ก เนื้อบาง  
ส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับและรับประทานผลอ่อน เพราะขณะที่ผลยังอ่อน เนื้อและน้ าจะมีรสดี บางพันธุ์มีคุณภาพ
พิเศษ เช่น น้ าหอม เป็นต้น มะพร้าวประเภทนี้จะให้ผลนานเต็มที่ประมาณ 35-40 ปี  

2) มะพร้าวใหญ่ เป็นมะพร้าวที่มีล าต้นใหญ่ ต้นสูง ทางยาว เมื่อโตเต็มที่ล าต้นสูงประมาณ 18 เมตร จะเริ่ม
ให้ผลเมื่ออายุ 7-8 ปี และจะให้ผลสม่ าเสมอประมาณ 60 ปี บางต้นอาจถึง 80 ปี มะพร้าวใหญ่นินิยมปลูกส าหรับ             
ขายผล โดยใช้ผลแก่ส าหรับบริโภค และท าเนื้อมะพร้าวแห้งได้คุณภาพดี 

3) มะพร้าวกลาง ให้ผลเร็วและดกกว่ามะพร้าวใหญ่ โดยจะให้ผลประมาณปีที่ 6 แต่จะให้ผลเต็มที่ ตั้งแต่อายุ 10 
ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่จะให้ผลค่อนข้างดก ทนต่อโรคและแมลงได้ดี สีผลมีหลายสี เช่น เขียว เหลือง ส้ม น้ าตาล และผลอาจมี
รูปร่างแตกต่างกันไป 

http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang
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ส าหรับมะพร้าวท่ีผู้เขียนจะกล่าวถึงในบทความฉบับนี้เป็นมะพร้าวทีค่่อนข้างหายากคือ “มะพร้าวซอ” เป็นมะพร้าว
พันธุ์หนึ่งที่ปลูกมากแถบจังหวัดสมุทรสงคราม มลีักษณะที่พิเศษคือ กะลาเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมโดยรอบ บริเวณเส้นสาแหรก
มีปุ่มหรือมีพูเกิดขึ้น 3 ปุ่มอยู่ในทรงสามเหลี่ยม  

มะพร้าวซอไม่ใช่จะปลูกได้ตามใจ ผู้เขียนได้ทดลองปลูกในบางพื้นที่ซึ่งไม่ได้อยู่ในแถบจังหวัดสมุทรสงคราม และคิดว่า
เป็นเรื่องเกี่ยวกับบารมีของคนหรือโชควาสนาและจ านวนมะพร้าวซอขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้าอากาศร้อนมากเกินไปอาจจะ
ไม่มีลูกหรือรูปร่างออกมาผิดปรกติบ้าง ส่วนใหญ่จะปลูกเพื่อเอากะลาไปใช้ในการท าเครื่องดนตรีคือซออู้และซอสามสาย ไม่ได้
ปลูกเพื่อกินผล เพราะต้นหนึ่งจะให้ผลไม่ดก 3-5 ผล เท่าน้ัน ที่ส าคัญจะติดผลช้า ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะมีผล  

มะพร้าวซอหรือ COCONUT COCOS NUCIFERA LINN. อยู่ในวงศ์ ARECACEAE เป็นมะพร้าวที่เหมาะส าหรับท า
ซอ มีลักษณะเป็นมะพร้าวประเภทต้นสูง โดยมีความสูงตั้งแต่ 20-25 เมตร ล าต้นตั้งตรง ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ไม่แตก           
กิ่งก้าน มีรอยแผลเมื่อก้านใบหลุดออกไป ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับหนาแน่นบริเวณยอด ยาว 4-6 เมตร ใบย่อย
เป็นรูปพัดจีบ แต่ละทะลายจะให้ผลไม่ดกมากนัก ทะลายใดให้ผลมากจะต้องเลือกปลิดทิ้งไปบ้าง เพื่อให้เหลือทะลายละไม่เกิน 
3 ลูก ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ลูกมะพร้าวเบียดกันมากนัก จะได้ไม่เสียรูปทรงขาดความสวยงามไป ดอกออกเป็นช่อระหว่างก้านใบ             
มีดอกย่อยจ านวนมาก ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ดอกตัวผู้สีเหลืองหม่น ดอกตัวเมียสีเขียวหรือเขียวแกมเหลือง 
ใบประดับผลยาว 60 - 90 เซนติเมตร ผลรูปทรงกลมขนาดใหญ่ ซึ่งกะลาของมะพร้าวซอจะแตกต่างจากกะลา ของมะพร้าว
ทั่วไป คือ เมื่อปอกเปลือกออกแล้วจะเห็นชัดเจน โดยกะโหลกจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมีเส้นแบ่งกะโหลกเป็น 3 ส่วน ส่วนหน้าจะ
โหนกและปลายโค้งสวยงาม กะโหลกใหญ่ โดยส่วนหน้าจะแบ่งออกเป็น 2 โหนกดูแปลกมาก นิยมใช้ท าซออู้หรือซอสามสาย 
ดังท่ีกล่าวแล้วข้างต้น จึงถูกเรียกช่ือว่า “มะพร้าวซอ” ส่วนเนื้อกับน้ ารับประทานได้ แต่ไม่นิยม ขยายพันธ์ุด้วยผล   
 กะลาของมะพร้าวซอแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการน าไปใช้คือ ประเภทกะโหลกหรือกะลาใหญ่             
ใช้ส าหรับท าซออู้ ลักษณะของกะลาเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมมีปุ่มขึ้นที่ก้นกะลาสามปุ่มคล้ายนมสาว  เรียกปุ่มนี้ว่า “พู”                   
อีกประเภทหนึ่ง ลักษณะกะลาเป็นแบบเดียวกัน แต่ขนาดเล็กกว่าใช้ท าซอสามสาย ถ้าผลออกมาไม่ได้รูปทรงต้องใช้น้ ายา             
ทางเคมีดัดกะลาให้ได้รูปทรง ซึ่งจะกล่าวต่อไป 
 นักเล่นซอ จ าแนกความสวยงามของซอออกเป็น 4 ลักษณะคือ  

1) พญาซอ   เป็นซอท่ีท าจากกะลามะพรา้วท่ีมลีักษณะเป็นปุ่มสามปุม่หรือสามพ ูส่วนของทั้งสามนี้โค้งงอ จน
  เมื่อน ามาตั้งบนพ้ืนแล้วสามารถใช้ด้ามปากกาสอดลอดได้ เช่นนี้จัดวา่เป็นพญาซอท่ีสวยงามท่ีสุด 

2) ซอพญา เป็นซอท่ีมีความสวยงามจดัอยู่ในระดับปานกลาง เป็นรองจากพญาซอ 
3) ซอพล   เป็นซอท่ัวไป 
4) ซอแกง   เป็นซอท่ีท าจากกะลามะพรา้วแกงธรรมดา 

สมพร  เกตุแก้ว, http://www.moohin.com/  
 

ซอที่ท าจากกะลามะพร้าวแกงนั้นมีคุณภาพของเสียงไม่ด้อยไปกว่าซออื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่างแกะสลักซอ หากมี
ความรู้เกี่ยวกับคลื่นเสียงและระยะห่างของช่องลมก็จะท าให้ซอแกงลูกนั้นมีเสียงที่ดีได้ แต่โดยทั่วไปซอแกงเป็นซอฝึกหัด
ส าหรับผู้หัดเรียนซอใหม่ ๆ  
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดการดนตรี ทรงมีซอสามสายคู่ พระหัตถ์ช่ือซอ 
“สายฟ้าฟาด” ซึ่งเป็นพญาซอท่ีสวยงามที่สุดในยุคนั้น เล่ากันว่า ซอสายฟ้าฟาดนี้เป็นช่ือที่รัชกาลที่ 2 ทรงเรียกซอคู่พระหัตถ์ 
ซึ่งทรงประดิษฐ์จากมะพร้าวซอด้วยพระองค์เอง และหลังจากท่ีทรงน าลูกมะพร้าวซอมาประดิษฐ์เป็นซอสามสายแล้ว มะพร้าว
ซอต้นนั้นก็ถูกฟ้าผ่าตาย จึงทรงเรียกช่ือซอนั้นว่า “ซอสายฟ้าฟาด” 
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 เนื่องจากมะพร้าวซอเป็นมะพร้าวลักษณะดีที่ใช้ส าหรับท าซอโดยเฉพาะ และขยายพันธุ์ยากเพราะเมื่อต้นมะพร้าว
ให้ผลแล้วมักจะตายเสียเป็นส่วนมาก ในสมัยรัชกาลที่ 2 บ้านใดสวนใดที่มีมะพร้าวซอลักษณะดีแล้วน าไปถวาย จะได้รับ
พระราชทานตราภูมิคุ้มห้าม หมายถึง หนังสือส าคัญการยกเว้นภาษี ออกให้กับผู้ที่น ามะพร้าวซอถวายพระเจ้าแผ่นดิน 
 

 ผลของมะพร้าวซอท่ีผู้เขียนทดลองปลูกและรูปทรงสามารถน ามาท ากะลาซออู้สามารถ จ าแนกได้ 3 ลักษณะคือ 
1) รูปทรงหัวช้าง  ลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นของกะลาซอรูปทรงหัวช้างคือ มีท้องน้ าท่ีกลมกลึง (ส่วนบั้นท้าย) 

     
                           ภาพที่ 2 : กะลาซอรูปทรงหัวช้าง   ภาพที่ 3 : กะลาซอรูปทรงหัวช้าง 
                        ที่มา : บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ (2557)             ที่มา : บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ (2557)  
 

2) รูปทรงมวยพราหมณ์  ลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นของกะลาซอรูปทรงมวยพราหมณ์คือ ลักษณะเหมือนมวยผม                
ของพราหมณ์ โดยด้านล่างของกะลามะพร้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมนูนขึ้นเป็นพู เรียกว่า “พูสามเส้า” (Three rounded 
bulges) มีรูปทรงท่ีสวยงาม ไม่เบี้ยว มีพูท่ีเล็กหรือใหญ่เท่ากัน 

 
 
 
 
 
 
              ภาพที่ 4 :  กะลาซอรูปทรงมวยพราหมณ์       ภาพที่ 5 : กะลาซอรูปทรงมวยพราหมณ์ 
                    ที่มา : บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ (2557)          ที่มา : บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ (2557)  
 

3) รูปทรงหัวช้างหางพราหมณ์  ลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นคือ มีสามพูหรือสามมุมที่สวยงามและมีท้องน้ าท่ีกลมกลึง  
(ส่วนบั้นท้าย) ลักษณะเหมือนมวยผมของพราหมณ์  
 

 
 

  
 
 
 
                  ภาพที่ 6 : กะลาซอรูปทรงหัวช้างหางพราหมณ์       ภาพที่ 7 : กะลาซอรูปทรงหัวช้างหางพราหมณ์ 
                        ที่มา : บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ (2557)      ที่มา : บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ (2557)  
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 นอกจากกะลาซอท่ีมีรูปทรงต่างๆ ท่ีสวยและสมบูรณ์แล้ว มะพร้าวซอพันธุ์นี้ยังสามารถน ามาท าเป็นเครื่องดนตรีได้
อีกอย่างหนึ่งคือ “ซอสามสาย”  โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณอุดม อรุณรัตน์ ได้เขียนไว้ในรายงานการวิจัยเรื่อง “กลวิธีการ
สร้างกะโหลกซอสามสาย”  ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่า 
 

  “...กะโหลกซอของโบราณนั้นลักษณะเป็น “พูสามเส้า” มีที่มาสองทางด้วยกัน คือ ได้จาก
กะลามะพร้าวที่เกิดโดยธรรมชาติทางหนึ่ง เรียกว่า “กะลาธรรมชาติ” และได้จากกะลามะพร้าวท่ีใช้กรรมวิธีดัด
อีกทางหนึ่ง เรียกว่า “กะลาดัด” อย่างไรก็ตามในส่วนท่ีเป็นกะลาธรรมชาตินั้นเป็นของหายาก ช่างหัตถศิลป์ใน
สมัยโบราณท่านจึงเสาะแสวงหากลวิธีน ามาใช้ดัดกะลาได้ส าเร็จด้วยเทคโนโลยีโบราณ เพราะกะลาดัดนั้นก าหนด
ขนาดของพูสามเส้าและปริมาตรของกะโหลกได้ ในระยะแรกๆ ก็คงมีผู้สืบทอดไว้บ้ างในสมัยที่ยังนิยมเล่นกัน
แพร่หลายอยู่ในราชส านัก เมื่อกาลเวลาผ่านล่วงเลยไปหมดสมัยนิยม พวกหัตถศิลป์ก็คงเปลี่ยนอาชีพไปเป็นอย่าง
อื่น ขาดการสืบทอด กลวิธีดัดกะลาก็หายสาบสูญไป”   

    อุดม  อรุณรัตน์ (2537)  
 

 งานวิจัยช้ินนี้ท่านได้ทดลอง โดยการน ากะลาธรรมชาติที่ไม่ได้รูปทรงมาท าการดัดโดยใช้น้ ายาทางเคมีเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดพูท้ัง 3 พูขึ้นมา เรียกว่า “พูสามเส้า”  ซึ่งท าให้เกิดเสียงท่ีไพเราะนุ่มนวล และมีพูสามเส้าที่เด่น อย่างไรก็ตามการสร้าง
ซอสามสายนั้นกะโหลกต้องอาศัยของธรรมชาติทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นขนาดของพูสามเส้าและขนาดของกะลาจึงเป็นปัจจัยที่
ส าคัญ  ถ้าไม่ได้ตามกระสวนของโบราณ เสียงซอสามสายก็ไม่สามารถเทียบเคียงของโบราณได้ 
 มะพร้าวเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์มากมาย นอกจากน ามาบริโภคแล้วยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ซึ่งเห็น
ได้ชัดจากการน ามะพร้าวมาท าเป็นเครื่องดนตรี โดยมีพันธุ์มะพร้าวเฉพาะคือ “มะพร้าวซอ” ที่น ามาท าเป็นเครื่องดนตรีซออู้ 
มีอัตลักษณ์ทางด้านรูปทรง ซึ่งผู้เขียนจ าแนกได้ 3 ลักษณะคือ รูปทรงหัวช้าง  รูปทรงมวยพราหมณ์  และรูปทรงหัวช้างหาง
พราหมณ์  ถ้าลักษณะผิดเพี้ยนไปจากลักษณะดังกล่าวคือรูปทรงผิดปรกติ อาจท าให้เสียงที่ออกมาไม่มีคุณภาพ ลักษณะ
รูปทรงของกะลาซอจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังสามารถน ากะลามาท าเป็นซอสามสายได้ ซึ่งเกิดจากงานวิจัย
ของท่าน 

                                                                                                    ศาสตราจารย์เกยีรติคณุอดุม  อรณุรตัน์   
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1การปรับลดขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
Proceeding Reduction of Women's Basic Pattern Making for Easier Comprehension 

 
วัชรดล  อริยเมธกุล1

 

 

บทคัดย่อ 
 การสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานเป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อน ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความช านาญ หรือต้องใช้
ระยะเวลาเพื่อสั่งสมประสบการณ์ ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของแฟช่ันอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการที่ง่าย  
ในการสร้างรูปแบบใหม่ หรือปรับรูปแบบมาตรฐาน และเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแบบตัด ในเวลาเดียวกันยังคงให้
ความส าคัญกับคุณภาพ เทคนิค และนวัตกรรมในอนาคต    
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ ประการแรกคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน      
และการปรับลดขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัด ประการที่สองคือน าวิธีการเหล่านี้ไปเพื่อพัฒนาให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และสร้าง
ระบบใหม่เพื่อให้สามารถน ากระบวนการเหล่านี้ไปใช้ได้จริง การวิจัยนี้เป็นแบบบูรณาการซึ่งรวมทั้งทฤษฎี และการทดลอง 
โดยการใช้คู่มือวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตั วอย่าง เป็นการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพเบื้องต้น 
 งานวิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดย มีเครื่องมือ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 เป็นวิธีการปรับขั้นตอนรูปแบบการ
สร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน เนื้อหาที่แบ่งเป็นสัดส่วนให้เห็นภาพขั้นตอนได้ชัดเจน โดยมีภาพประกอบขั้นตอนวิธีการสร้าง
แบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน, ตัวอย่างจากการค านวณสูตรแต่ละต าแหน่ง และภาพประกอบการใช้อุปกรณ์ไม้โค้งแต่ละต าแหน่ง 
แบบท่ี 2 เป็นวิธีการลดขั้นตอนรูปแบบการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน เนื้อหาวิธีการสั้นกระชับได้ใจความโดยใช้แม่แบบตัด
ขนาดเล็ก ผู้เรียนรู้ไม่ต้องใช้สูตรค านวณ  มีภาพประกอบขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจน 
และภาพประกอบการใช้อุปกรณ์ไม้โค้งแต่ละต าแหน่ง  
 ผลการทดลองพบว่าการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานมีความเข้าใจง่าย กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจซึ่งมีประโยชน์
ต่อการน าไปใช้ได้ความรู้ใหม่ ๆ ผลการปรับลดขั้นตอนในแบบที่ 2 มีทั้งประสิทธิภาพ และความง่ายต่อการสร้าง ใช้เวลาน้อย 
สามารถช้ีให้เห็นว่าการปรับลดขั้นตอนดังกล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนให้กับผู้เริ่มต้นศึกษา จะท า
ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจต่อการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานโดยง่าย และมีความรู้พื้นฐานที่ดีพอสมควรที่เมื่อศึกษาต่อในระดับ
การสร้างแบบตัดขั้นสูงจะใช้เวลาน้อยลง และเข้าใจง่ายขึ้นด้วย เมื่อคู่มือการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานแพร่หลายจะเป็น
ประโยชน์ต่อวงการศึกษา และต่อการพัฒนาบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมแฟช่ันต่อไป 

 

ค ำส ำคัญ: แบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน ปรับลดขั้นตอน แบบตัดเสื้อให้ง่าย  
 
Abstract  

 Women's basic pattern making and size grading is traditionally a complex process to undertake 
requiring long training or experience which these days is expensive. Therefore in the context of 
competitive, rapid fashion change, there is a need for a simpler or new method of creating new patterns, 
adapting standard patterns and learning the best way to do this at the same time considering the 
implications for size grading and future technical innovation. 

                                                           
1  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ)  สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ    
   สินค้าสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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The purpose of this research therefore was firstly to gather data about existing blouse pattern 
making and size grading methods and secondly how these methods are taught in order to, develop new 
simpler methodologies and a system, for dealing with these processes in a variety of real life contexts. 
This is integrated research including both theory and experiment, adopting a manual method of creating a 
basic blouse pattern from a random sample as tool or vehicle for collecting (generating) initial 
quantitative and qualitative data.  

Using the specific sampling method recommended, there are two well understood stages in the 
process, illustrated using, firstly adjustment (type one) which is a formula of clearly proportional steps 
illustrating algorithmic gradations, using curved rulers to create the  calculation of internal/external 
geometry within the pattern size and styles. The second (type two) is a short and concise method using 
small “block patterns” whereby leaners do not use formula at all but rather illustrate using 
dimensionality, that is to say “divided proportions” of the existing or ideal or actual pattern pieces. This 
latter method also uses curved rulers but presumes a different positioning of the same/standard ark 
according to specific measurement.  

Each of the two types of pattern making process were the subject of a “satisfaction 
questionnaire” evaluated for benefit and appropriateness derived from each, and relative to creating 
patterns which are easy to learn in clear steps or stages, but are also suitable for the needs of and 
requirements of the time in which we live, work  and manufacture. For beginners or who are interested in 
women's basic pattern making. 

 

Keywords: Pattern Making Step, Blouse Pattern, Easy Pattern Making 
 
บทน า 

การสร้างแบบตัดเสื้อผ้า คือ งานฝีมือท่ีมีความละเอียด เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ มีการพัฒนา และวิวัฒนาการผ่านมา
หลายศตวรรษ (Kim, A.  2005) การสร้างแม่แบบกระดาษเป็นจุดเริ่มต้นส าหรับการสร้างแบบตัดให้เป็นไปตามการออกแบบ 
ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีเรียบงา่ยเหมาะกับร่างกายผู้สวมใส่ให้มีการเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบาย (Mithlesh, B.  2016) และตรง
ตามลักษณะของแฟช่ัน การสร้างแบบตัดเสื้อผ้าในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายแฟช่ัน เป็นเรื่องที่เข้าใจยากส าหรับผู้เริ่มศึกษา
เรียนรู้ ผู้ที่ท าการศึกษาส่วนมากสร้างแบบจากสูตรการค านวณ ตามหลักการทฤษฎี และกฎเกณฑ์ ที่มีความละเอียดซับซ้อน 
ในงานวิจัยครั้งนี้ค านิยามของการสร้างแบบตัดเสือ้หมายถึง กระบวนการสร้างแม่แบบกระดาษ (Pattern หรือ แพตเทิร์น) โดย
การสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานแบบ 2 มิติ ซึ่งเป็นวิธีการสร้างแบบตัดด้วยการก าหนดขนาด, สัดส่ วน และใช้สูตรค านวณ  
บนกระดาษ 2 มิติ  

วิธีการสร้างแบบตัดเสื้อผ้าแบบ 3 มิติ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หมายถึงวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบตัดโดยการใช้
ผ้าจ าลองต้นแบบขึ้นโดยการจับผ้าบนหุ่นให้ตรงตามรูปแบบที่ต้องการ แล้วท าการถ่ายโอนแบบร่างจากผ้าจ าลอง และ
เครื่องหมายบนแบบกระดาษ (Selva, K.  2016)  หรือบ่อยครั้งที่กระบวนการสร้างแบบตัดเสื้อผ้ามีการผสมผสานวิธีการรูปแบบ 
2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ในการสร้างสรรค์แบบตัดเสื้อผ้า การสร้างแบบตัดเสื้อผ้าด้วยวิธีการสร้างโครงร่างบน
กระดาษเหมาะส าหรับการผลิตสินค้าทีมีจ านวนมากในระบบอุตสาหกรรม เพราะมีความละเอียด, มีความถูกต้องสูง, สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้สร้างแบบได้หลากหลาย และตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคจ านวนมาก (Kim, A.  2005) ความรวดเร็ว และ
ถูกต้อง สามารถท าโดยเป็นการใช้สูตรค านวณเทียบให้ได้สัดส่วน และสร้างเป็นโครงร่างแม่แบบตัด (Standard Block Pattern) 
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ตามขนาดมาตรฐาน (Standard Size) ที่ได้ก าหนดไว้ แล้วน ามาปรับเปลี่ยนให้เป็นแม่แบบตัดพื้นฐาน (Basic Block Pattern) 
ตามประเภทรูปแบบของผลิตภัณฑ์สินค้าที่ต้องการ แม่แบบตัดส าหรับเสื้อผ้าอุตสาหกรรมซึ่งนิยมน าไปตัดเย็บสามารถท าได้แบบ
ละหลายไซส์ เช่น ขนาด XS, S, M, L, XL สามารถพัฒนาเป็นแบบตัดเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่จ าหน่ายเชิงการค้าได้  

ระบบการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานมีลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศแต่มีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ระบบ 
ฝรั่งเศส, อิตาลี, เยอรมัน เป็นต้น การสร้างแบบตัดเสื้อผา้นั้น ระบบท่ีได้การยอมรบัในประเทศไทยมาจากประเทศในแถบยุโรป
เป็นส่วนมาก เพราะมีวิวัฒนาการกระบวนการการสร้างแบบตัดเสื้อผ้ามาอย่างยาวนาน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สร้างแบบตัดเสื้อผ้า
ด้วย เช่น ระบบเยอรมันใช้วงเวียนส าหรับการหารัศมีความกว้างเกล็ดอก , รัศมีความยาวไหล่ หรือระบบญี่ปุ่นใช้ไม้องศา,     
ไม้โปรแทรกเตอร์ (Protractor) ส าหรับการหาองศาความกว้างเกล็ดอก, องศาความลาดเอียงไหล่ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามหลักสูตรอบรมการสร้างแบบตัดเสื้อผ้านั้น ใช้เวลาการเรียนรู้นาน 1-2 ปี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบตัด
แบบเฉพาะบุคคล หรือแบบอุตสาหกรรม แต่ละหลักสูตรการสร้างแบบตัดเสื้อใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกัน เทคนิคในการสร้าง
แบบตัดเสื้อผ้าน าไปใช้ข้ามประเภทท าเป็นเสื้อผ้าเฉพาะบุคคล และเสื้อผ้าอุตสาหกรรมอยู่มาก ซึ่งสามารถท าได้ โดยการสร้าง
แบบตัดเสื้อผ้านั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขส่วนบกพร่องได้บ้างเป็นไปตามข้อจ ากัดด้านรูปแบบดีไซน์ และรูปร่างเฉพาะ
บุคคลนั้น (ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที, 2542) หรือวิธีการเกรดไซส์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่ม 
หรือลดของจ านวนระหว่างขนาด ส าหรับแต่ละต าแหน่งยกตัวอย่าง เช่น หน้าอก , เอว, และสะโพก เป็นต้น (Clothing 
Patterns101, 2012) 

งานวิจัยท่ีน าเสนอนี้จึงเน้นวิธีการปรับลดขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะ
เป็นการเหมาะสมกับผู้เริ่มต้นศึกษา จากการสืบค้นข้อมูลพบว่ากระบวนการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานแบบ 2 มิติ ตาม
กระบวนการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานนั้น มีความละเอียดซับซ้อน การเรียนรู้ใช้ระยะเวลานาน ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สนใจ 
เนื่องจากวิธีการส่วนใหญ่เกิดจากสูตรการค านวณ ตามหลักการทฤษฎี และกฎเกณฑ์ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนรู้การสร้างแบบตัดเสื้อ
สตรีพื้นฐาน รู้สึกยุ่งยากซับซ้อน และเป็นเรื่องที่มีข้อจ ากัดมากมาย แต่สามารถท าให้ง่ายได้ เช่น การขยายรูปแบบ (Enlarge a 
Pattern) ก าหนดระยะในการขยาย ปรับขนาดที่ต้องการ โดยการเปลี่ยนระดับรูปแบบ (Change the Pattern Scale) จาก
แม่แบบตัดขนาดเล็ก (SewStylish Magazine, 2011) หรือวิธีการสร้างแบบตัดด้วยรูปแบบบล็อก ซึ่งเป็นกระบวนการส่วน
หนึ่งของการออกแบบแฟช่ัน และการตัดเย็บเสื้อผ้า ส าหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้อย่างง่าย โดยใช้การวัดสัดส่วนร่างกายน้อยที่สุด 
ตามต าแหน่งจุดที่ส าคัญ (Whistling Woods International- School of Fashion & Design, 2015) หรือวิธีการสร้างแบบ
ตัดเสื้อผ้าในรูปแบบที่ง่าย (Easy Pattern Making) ด้วยอุปกรณ์ไม้บรรทัดส าเร็จรูปสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองตามคู่มือ และ
ค าแนะน าขั้นตอน (Eilleen, 2016) ไม่จ าเป็นต้องมีสูตรค านวณ หรือการร่างแบบที่มีความซับซ้อน ช่วยลดระยะเวลาให้สั้น
กระชับ และแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ (Maria, M.  2016)   

จากการศึกษาบททบทวนวรรณกรรม มีเหตุผลอันสมควรท าการวิจัย โดยการศึกษาการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน
แบบ 2 มิติ และความเป็นไปได้ในการลดขั้นตอนให้เหลือน้อยท่ีสุด และเข้าใจง่ายที่สุด ซึ่งจะเป็นวิธีการใหม่ที่เหมาะสมกับผู้ที่
ต้องการศึกษาในระยะเริ่มต้น ให้เกิดความเข้าใจ และความช านาญ ก่อนการศึกษาในระดับขั้นสูงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน 2 มิติ เป็นข้อมูลฐานความรู้ เพื่อการปรับใช้ให้ง่ายต่อการ
สร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน ส าหรับนิสิต นักศึกษา หรือผู้เริ่มต้นเรียนรู้ต่อไป   

2.  เพื่อน าข้อมูลวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน 2 มิติ ของแต่ละระบบมาเปรียบเทียบความเหมือน และ
แตกต่าง น าไปสู่การสร้างแบบตัดเสื้อสตรีที่ได้คุณภาพ และมีความเข้าใจง่ายต่อการเรียนรู้ 

3.  เพื่อสังเคราะห์วิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน 2 มิติ แบบใหม่ที่ปรับลดขั้นตอนวิธีให้เข้าใจง่ายขึ้นต่อการ
เรียนรู้ และสอดคล้องกับข้อมูลฐานความรู้เดิมที่มี 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยนี้เป็นการศึกษาข้อมูลฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการสร้างแบบตัดเสื้อสตรี

พื้นฐาน 2 มิติ โดยการเปรียบเทียบหลักการความเหมือน และแตกต่างน าไปสู่การสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานให้เข้าใจง่ายข้ึน 
2. ขอบเขตด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร ต ารา การสร้างแบบตัดเสื้อสตรี   

พื้นฐาน 2 มิติ เพื่อน ามาประกอบการอ้างอิงในการท าวิจัย ดังนี้ 
    2.1 ระบบฝรั่งเศส การตัดเย็บเสื้อผ้า Cours de Couture (ดวงดาว ท่ามตระกูล) 
    2.2 ระบบเยอรมัน การสร้างเสื้อผ้าอุตสาหกรรมระบบเยอรมัน-สตรี (เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข)   
    2.3 ระบบอิตาลี พื้นฐานการสร้างแบบตัดเสื้อผ้า Schema del Corpetto สถาบันชนาพัฒน์ (Bianca 

Konhauser Scheer) 
    2.4 ระบบญี่ปุ่น วิธีการสร้างแบบส าหรับสตรี โดยวิธีบุนกะ Apparel Design & Technique BUNKA FASHION 

ACADEMY (Fujino Kasai) 
3. ขอบเขตด้านตัวแปรใช้ในการศึกษา 
    3.1 ตัวแปรต้น คือ การศึกษากระบวนการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน 2 มิติ เพื่อการปรับใช้ให้ง่ายต่อการสร้าง

แบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน 
    3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการสังเคราะห์วิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน 2 มิติ แบบใหม่ที่ปรับลดขั้นตอน

วิธีการให้เข้าใจง่ายขึ้น ในภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ และสอดคล้องกับข้อมูลฐานความรู้เดิม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นักศึกษา/ นิสิต สายศิลป์ และสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีพื้นฐานความคิดที่
แตกต่างกนั โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาท่ีมีพื้นฐานทางศิลปะ 1 กลุ่ม สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปีที่ 2 จ านวน 40 คน และนิสิตที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 กลุ่ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ดังแสดงในภาพที่ 1 ภาพกลุ่มตัวอย่าง 
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ภาพที่ 1 ภาพกลุม่ตัวอย่าง 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นคู่มือ ดังแสดงในภาพที่ 2 ภาพคู่มือการสร้างแบบตัดเสื้อสตรี
พื้นฐาน แบบทดสอบการสร้างแบบตัดเสือ้สตรีพื้นฐาน และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยด าเนินการ
สร้างตามดังนี ้

   2.1 การออกแบบเครื่องมือใช้ในการวิจัย 
        2.1.1 คู่มือการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบที่ 1 ระบบอุตสาหกรรมเยอรมัน ไซส์ 20 เป็นวิธีการปรับ

ขั้นตอนรูปแบบการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน เนื้อหาที่แบ่งเป็นสัดส่วนให้เห็นภาพข้ันตอนได้ชัดเจนขึ้น โดยมีภาพประกอบ
ขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน, ตัวอย่างจากการค านวณสูตรแต่ละต าแหน่ง และภาพประกอบการใช้อุปกรณ์ไม้
โค้งแต่ละต าแหน่ง 
         2.1.2 คู่มือการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบที่ 2 ระบบอุตสาหกรรมเยอรมัน ไซส์ 20 เป็นวิธีการลด
ขั้นตอนรูปแบบการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน เนื้อหาวิธีการสั้นกระชับได้ใจความโดยใช้แม่แบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานขนาด
เล็ก ผู้เรียนรู้ไม่ต้องใช้สูตรค านวณ มีภาพประกอบขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนและ
ภาพประกอบการใช้อุปกรณ์ไม้โค้งแต่ละต าแหน่ง 
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- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 361 

 

 
 

ภาพที่ 2  ภาพคู่มือการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน 
 

   2.2 ศึกษาแบบแผนการประเมินซึ่งมีการก าหนดจุดที่ต้องประเมินดังน้ี 
        การประเมินตัวป้อนในการวิจัยครั้งนี้ได้วิเคราะห์ และก าหนดจุดประสงค์ที่ต้องประเมิน คือ เนื้อหา เทคนิค 

ทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ โครงสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานแบบ 2 มิติ และการประเมินกระบวนการแนวทางการท าความ
เข้าใจในวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานแบบ 2 มิติ และประเมินผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ วิธีการสร้าง
แบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานแบบ 2 มิติ ลดขั้นตอน วิธีการให้สั้นกระชับได้ใจความ ให้เข้าใจในภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติได้ง่ายขึ้น 
และสอดคล้องกับบริบทข้อมูลฐานความรู้เดิมที่มี ออกแบบคู่มือการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน 2 มิติ แบบที่ 1 และแบบท่ี 2 
น าคู่มือการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน 2 มิติ ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มที่จะน าไปเก็บ
ข้อมูลในการวิจัย จ านวน 10 คน เพื่อน าคู่มือการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีมาปรับปรุงแก้ไขมาสร้างเป็นคู่มือฉบับที่สมบูรณ์
ลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามเป็นค าถามประเมินค่าให้ประเมินตามช่องตัดสินใจในการประเมิน       
4 ระดับ และมีค าถามปลายเปิดให้ประเมินโดยอิสระ พร้อมท้ังข้อเสนอแนะที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการแสดงความคิดเห็น 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

    โดยผู้วิจัยอาศัยข้อมูลแหล่งค้นคว้าจากการเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือ, ต ารา เอกสารสิ่งพิมพ์ วิธีการสร้างแบบตัด
เสื้อสตรีพื้นฐาน 2 มิติ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ผสมผสานระหว่างการวิจัยเอกสาร, การวิจัยเชิงทดลองเข้าด้วยกัน โดยการเปรียบเทียบ
หาความเหมือน และแตกต่าง ทั้ง 4 ระบบ คือ ระบบฝรั่งเศส, ระบบเยอรมัน, ระบบอิตาลี และระบบญี่ปุ่น กับหุ่นมาตรฐาน
ขนาดกลาง ต าแหน่งจุดที่ส าคัญ คือ รอบอก 83 ซม. / รอบเอว 64 ซม. / รอบสะโพก 88 ซม. จากการทดลองเปรียบเทียบ
การสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1 แสดงการทดลองเปรียบเทียบการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน (ซม.) 
ได้ผลดังนี้  

 



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 362 

 

ตารางที่ 1  แสดงการทดลองเปรียบเทียบการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน (ซม.) 

ต าแหน่งวัดตัว หุ่นมาตรฐาน ระบบฝร่ังเศส ระบบเยอรมัน ระบบอิตาล ี ระบบญี่ปุ่น 
รอบอก 83 81.6 83 83.6 95 
รอบเอว 64 59.8 65.8 66 72 
รอบสะโพก 88 88 90.8 92 92 

 

ด้วยวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน กระบวนการ ขั้นตอน ความต่อเนื่องการเช่ือมโยงต าแหน่งแต่ละจุดที่
แตกต่างกัน ซึ่งทั้ง 4 ระบบนั้น โดยรวมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ่นมาตรฐานขนาดกลาง นั้นพบว่าระบบญี่ปุ่นแบบตัดเสื้อไม่
กระชับค่อนข้างหลวมมาก หรือระบบฝรั่งเศสแบบตัดเสื้อไม่พอดีค่อนข้างเล็ก หรือระบบอิตาลีแบบตัดเสื้อมีความหลวม
เล็กน้อย และระบบเยอรมันมีค่าสัดส่วนใกล้เคียงกับหุ่นมาตรฐานขนาดกลางมากที่สุด การวิจัยการปรับลดขั้นตอนวิธีการสร้าง
แบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานครั้งนี้ จึงเลือกใช้ระบบเยอรมัน  ไซส์ 20 ที่มีขนาด รอบอก 92 ซม. / รอบเอว 75 ซม. / รอบสะโพก 
98 ซม. ความสูงระหว่าง 156 - 164 เซนติเมตร และยังคงวิธีการการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานที่สอดคล้องกับข้อมูล
ฐานความรู้ในบริบทเดิมที่มีอยู่ ซึ่งเป็นไซส์ที่ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยรูปร่างประชากรไทยเพศหญิง ไซส์ 36 รอบอก 91.09 ซม. / รอบ
เอว 79.83 ซม. / รอบสะโพก 97.8 ซม. ความสูงระหว่าง 153 - 159 ซม. โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC) ในการออกแบบคู่มือการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบที่ 1 และ แบบที่ 2 ประเมินดู
ขั้นตอนความพึงพอใจ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

    การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย �̅� และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในประเด็นของ
การศึกษาการปรับลดขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตดัเสือ้สตรีพื้นฐานเพื่อให้ง่ายต่อการเรยีนรู้ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้  

�̅� อยู่ระหว่าง  3.51 - 4.00  แสดงว่า มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับ มากท่ีสุด 

�̅� อยู่ระหว่าง  2.51 - 3.50  แสดงว่า มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับ มาก 

�̅� อยู่ระหว่าง  1.51 - 2.50  แสดงว่า มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับ น้อย 

�̅� อยู่ระหว่าง  1.00 - 1.50  แสดงว่า มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับ น้อยท่ีสุด 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     น าผลวิจัยมาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับความคิดเห็นการประเมินการศึกษาโครงสร้างแบบ
ตัดเสื้อสตรีพื้นฐานแบบ 2 มิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในด้านบริบท, ด้านปัจจัยเบื้องต้น, ด้านกระบวนการ, ด้าน
ผลผลิต, แบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานแบบ 2 มิติ และวิเคราะห์ความแปรปรวน S.D.  
 
ผลการวิจัย 

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยทดลองการปรับลดขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
พบว่าสามารถเรียนรู้การสร้างแบบตดัเสื้อสตรีพื้นฐานให้เข้าใจได้ง่าย, วิธีการสั้นกระชับได้ใจความ, ลดระยะเวลา และสามารถ
น ามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ในกระบวนการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานแบบ 2 มิติ ท าให้ผู้ที่เรียนรู้จากการสร้างแบบตัด
เสื้อสตรีพื้นฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม ในภาคทฤษฏีสู่ภาคปฏิบัติ เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริง ดังนี้ 

การสร้างแบบตัดเสื้อเข้ารูปสตรีพื้นฐาน แบบที่ 1 ดังแสดงในตารางที่ 2 แสดงวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน 
แบบที่ 1 เป็นวิธีการปรับขั้นตอนรูปแบบการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน เนื้อหาที่ แบ่งเป็นสัดส่วนมี 27 ขั้นตอน โดยมี
ภาพประกอบขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน 4 ภาพ ให้เห็นขั้นตอนได้ชัดเจน, ตัวอย่างจากการค านวณสูตรแต่ละ
ต าแหน่ง และภาพประกอบการใช้อุปกรณ์ไม้โค้งแต่ละต าแหน่ง  
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- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 363 

 

ตารางที่ 2  แสดงวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบท่ี 1 

ภาพประกอบ ล าดับขั้นตอน วิธีการปรับขั้นตอน 
ภาพที่ 1 
 
ภาพที่ 2 
 
ภาพที่ 3 
 
 
ภาพที่ 4 
 

ขั้นตอนท่ี 1-4 
 
ขั้นตอนท่ี 5-15 
 
ขั้นตอนท่ี 16-22 
 
 
ขั้นตอนท่ี 23-27 

เริ่มจากการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานด้านหลัง ประกอบด้วยต าแหน่ง
ยาวหลัง, ความยาวเอวถึงสะโพก, ตะเข็บข้างเอว 
ประกอบด้วยต าแหน่งคอหลังลึก, คอหลังกว้าง, 1/2 บ่าหลัง, ความกว้างใต้
วงแขน, 1/2 รอบอก, ความยาวหน้าถึงเอว, คอหน้ากว้าง 
ประกอบด้วยต าแหน่งความยาวอกสูง ข้างคอ-อก, ความกว้างเกล็ดหน้า, 
ความสูงวงแขนหน้า-หลัง, ความยาวไหล่หน้า-หลัง, วงแขนหน้า-หลัง, 
ความกว้างเกล็ดไหล่หลัง 
ประกอบด้วยต าแหน่ง 1/2 รอบเอว, ความกว้างเกล็ดเอวหน้า-หลัง, 1/2 
รอบสะโพก 

การสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบท่ี 2 ดังแสดงในตารางที่ 3 แสดงวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบท่ี 2
เป็นวิธีการลดขั้นตอนรูปแบบการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน เนื้อหาวิธีการสั้นกระชับได้ใจความโดยใช้แม่แบบตัดเสื้อสตรี
พื้นฐานขนาดเล็ก ผู้เรียนรู้ไม่ต้องใช้สูตรค านวณ มีภาพประกอบขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานแบ่งเป็นสัดส่วนมี 
8 ขั้นตอน (แบ่งเป็นด้านหน้า 4 ขั้นตอน และด้านหลัง 4 ขั้นตอน) โดยมีภาพประกอบการสรา้งแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน 4 ภาพ 
(แบ่งเป็นด้านหน้า 2 ภาพ และด้านหลัง 2 ภาพ) และภาพประกอบการใช้อุปกรณ์ไม้โค้งแต่ละต าแหน่ง  
 
ตารางที่ 3  แสดงวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบท่ี 2 

ภาพประกอบ ล าดับขั้นตอน วิธีการลดขั้นตอน 

ภาพที่ 1 (ด้านหลัง) 
ภาพที่ 2 (ด้านหลัง) 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 
ขั้นตอนท่ี 2 

 
ขั้นตอนท่ี 3 

 
ขั้นตอนท่ี 4 

ประกอบด้วยการวางต าแหน่งแม่แบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานขนาดเล็ก 
ประกอบด้วยการก าหนดจุดเริ่มต้นวัดระยะตามตัวเลขที่ก าหนดให้บนแม่แบบ
เสื้อสตรีพื้นฐานขนาดเล็ก 
ประกอบด้วยการวัดระยะตามตัวเลขท่ีก าหนดให้แต่ละต าแหน่งบนแม่แบบเสื้อ
สตรีพื้นฐานขนาดเล็ก 
ประกอบด้วยต าแหน่งการวาดเส้นโค้งคอหลัง, ความยาวไหล่หลัง, เกล็ดหลัง, 
โค้งวงแขนหลัง, ตะเข็บข้าง, โค้งสะโพกหลัง, เกล็ดเอวหลัง, กลางหลัง 

ภาพที่ 3 (ด้านหน้า) 
ภาพที่ 4 (ด้านหน้า) 
 
 

ขั้นตอนท่ี 5 
ขั้นตอนท่ี 6 

 
ขั้นตอนท่ี 7 

 
ขั้นตอนท่ี 8 

ประกอบด้วยการวางต าแหน่งแม่แบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานขนาดเล็ก 
ประกอบด้วยการก าหนดจุดเริ่มต้นวัดระยะตามตัวเลขที่ก าหนดให้บนแม่แบบ
ตัดเสื้อสตรีพื้นฐานขนาดเล็ก 
ประกอบด้วยการวัดระยะตามตัวเลขที่ก าหนดให้แต่ละต าแหน่งบนแม่แบบตัด
เสื้อสตรีพื้นฐานขนาดเล็ก 
ประกอบด้วยต าแหน่งการวาดเส้นโค้งคอหน้า, เกล็ดไหล่หน้า, ความยาวไหล่
หน้า, โค้งวงแขนหน้า, ตะเข็บข้าง, โค้งสะโพกหน้า, เกล็ดเอวหน้า, กลางหน้า 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการสถิติบรรยาย ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย �̅� และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การปรับลดขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานเพื่อให้
ง่ายต่อการเรียนรู้ แบบท่ี 1 อยู่ในระดับมาก และ  แบบที่ 2  อยู่ในระดับมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4 แสดงค่าระดับความ
พึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
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ตารางที ่4  แสดงค่าระดับความพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 

ตอนที่ 1  คู่มือ  �̅�  S.D. ความหมาย 
การสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบท่ี 1 
การสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบท่ี 2 

3.33 
3.52 

0.43 
0.37 

   เห็นว่ามีความเหมาะสมระดับมาก 
 เห็นว่ามีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด     

- ความพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ จากการทดสอบการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบที่ 1  นิสิต / 
นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับมาก  (คะแนนที่ได้เท่ากับ 3)  จากคะแนนเต็ม 4   ค่าระดับความพึงพอใจ

เป็น    ( �̅� = 3.33 ) และ ( S.D. = 0.43 )           
- ความพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ จากการทดสอบการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบที่ 2  นิสิต / 

นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  (คะแนนที่ได้เท่ากับ 4) จากคะแนนเต็ม 4   ค่าระดับความพึง

พอใจเป็น  ( �̅� = 3.52 ) และ ( S.D. = 0.37 )       
และความคิดเห็นการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ แบบที่ 2  ดังแสดงในตารางที่ 5  

แสดงความคิดเห็นการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบท่ี 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ แบบที่ 2  มีความยาก หรือง่าย ในระดับใด 

มีความคิดเห็นว่ามีความยากระดับมาก  (คะแนนที่ได้เท่ากับ 3)  จากคะแนนเต็ม 4   ค่าระดับความยากเป็น ( �̅� = 2.64 ) 
และ ( S.D. = 0.62 ) 
 
ตารางที่ 5  แสดงความคิดเห็นการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบท่ี 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ แบบท่ี 2  มีความยาก  
  หรือง่าย ในระดับใด 

ตอนที่ 2  คู่มือ �̅� S.D. ความหมาย 
การสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบท่ี 1 

     เมื่อเปรียบเทียบกับ แบบท่ี 2    
2.64 0.62 เห็นว่ามีความยากในระดับมาก 

 

เมื่อพิจารณาประเด็นความคิดเห็นระดับความพึงพอใจท่ีได้รับจากการเรียนรู้ แบบท่ี 1 อยู่ในระดับมาก แต่การสร้าง
แบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐาน แบบที่ 1  เมื่อเปรียบเทียบกับ แบบที่ 2 นั้นยังมีความคิดเห็นว่ามีความยากระดับมาก โดยจากการ
ระบุความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้  

แบบท่ี 1  มีความคิดเห็นว่ามีความยาก  =  67 คน    คิดเป็นร้อยละ 83.8 
แบบท่ี 1  มีความคิดเห็นว่ามีความง่าย  =  13 คน    คิดเป็นร้อยละ 16.2 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการปรับลดขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ผลการทดลอง
พบว่าการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานมีความเข้าใจง่าย กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจซึ่งมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ได้ความรู้
ใหม่ ๆ วิธีการสั้นกระชับได้ใจความ, ลดระยะเวลา, และสะดวกรวดเร็ว ผลการปรับลดขั้นตอนในแบบที่ 2 มีทั้งประสิทธิภาพ 
และความง่ายต่อการสร้าง ใช้เวลาน้อย สามารถช้ีให้เห็นว่าการปรับลดขั้นตอนดังกล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นคู่มือการ
เรียนการสอนให้กับผู้เริ่มต้นศึกษา สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ โดยไม่ต้องมีพื้นฐานก็สร้างได้ ท าให้ผู้ที่เรียนรู้การสร้างแบบตัด
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในภาคทฤษฏีสู่ภาคปฏิบัติ เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงมีความเข้าใจต่อการสร้างแบบตัดเสื้อสตรี
พื้นฐานโดยง่าย และมีความรู้พื้นฐานท่ีดีพอสมควรที่เมื่อศึกษาต่อในระดับการสร้างแบบตัดขั้นสูงจะใช้เวลาน้อยลง และเข้าใจ
ง่ายขึ้นด้วย เมื่อคู่มือการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานแพร่หลายจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา และต่อการพัฒนาบุคลากร
ให้กับอุตสาหกรรมแฟช่ันต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมให้ลงลึกเพื่อหาจ านวนขั้นตอนที่เหมาะสมที่ได้ผลงานการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานทั้งใน
เชิงคุณภาพ, ระยะเวลา และควรน าไปขยายผลต่อไปเป็นคู่มือการศึกษา 
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ปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศของนักศึกษา 
สาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Practicum Problems Library and Information Science Majors at Faculty of Arts, 
Silpakorn University Encountered in Libraries or Information Service Centers 

 
ระเบียบ  สุภวิรี 1 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา ศิษย์เก่า และ
บรรณารักษ์ที่มีต่อปัญหาการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 2 
ประเด็นหลักคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานห้องสมุดและปัญหาการฝึกงานห้องสมุด เก็บข้อมูลกับประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างรวม 144 คน ประกอบด้วยประชากรนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2559 รวม 28 คน  กลุ่มตัวอย่างศิษย์เก่าที่ส าเร็จ
การศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2556-2558 รวม 66 คน และกลุ่มตัวอย่างบรรณารักษ์ห้องสมุดที่นักศึกษาฯ และศิษย์เก่าเคย
ฝึกงาน รวม 50 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า T-test   
  ผลการวิจัยที่ส าคัญพบว่า 

 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 และศิษย์เก่าส่วนใหญ่มีความเห็นดังนี้คือ ต้องการฝึกงานช่วงปิดภาคการศึกษาปลาย 
(พฤษภาคม-กรกฎาคม) (ร้อยละ 51.06),  ระยะเวลาการฝึก 3 เดือน (ร้อยละ 50.00),  เน้นการปฏิบัติงานจริงด้วยการอธิบาย
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบทีละขั้นตอน เมื่ออธิบายจบให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง (ร้อยละ 48.94), อาจารย์ออกนิเทศ 2 
ครั้งคือเมื่อเริ่มฝึกและใกล้สิ้นสุดการฝึก (ร้อยละ 47.87), ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานน าไปประยุกต์ใช้ได้กับ
บางงานเมื่อไปประกอบอาชีพเป็นบรรณารักษ์ (ร้อยละ 64.89), การฝึกงานห้องสมุดมีความจ าเป็นมาก (ร้อยละ 95.74), ความ
จ าเป็นต่อการฝึกงานห้องสมุดภายในสถาบันก่อนออกไปฝึกงานห้องสมุดภายนอก (ร้อยละ 67.02), วิชาที่จ าเป็นต้องเรียนก่อน
ออกไปฝึกงานมากที่สุดคือ งานการบริการสารสนเทศ (ร้อยละ 100.00)   ส าหรับปัญหาการฝึกงานห้องสมุดนั้นนักศึกษาฯ 
และศิษย์เก่ามีปัญหาในระดับปานกลางเกี่ยวกับ ความรู้ทางวิชาการของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ( = 2.69) และงาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ( = 2.78), การมิได้ฝึกงานห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ก่อนออกไปฝึกงานภายนอก ( = 2.56), ระยะเวลาการฝึกงานท่ีสั้นคือ 1 เดือน ( = 2.82), หรือยาวนาน 4 เดือน (
= 2.97), การฝึกงานห้องสมุดในช่วงปิดภาคการศึกษาต้น ( = 2.61), ห้องสมุดมิได้ให้ฝึกงานส าคัญที่เป็นจุดเด่นของห้องสมุด 

( = 2.94), และห้องสมุดมอบหมายงานให้ฝึกน้อยเกินไป ( = 2.88)  ส่วนปัญหาด้านอ่ืนๆ มีในระดับน้อย 

 บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ที่ฝึกงานให้มีความเห็นดังนี้คือ ต้องการรับนักศึกษาฝึกงานครั้งละ 1-3 คน (ร้อยละ 96.00),  
ฝึกงานในช่วงเปิดภาคการศึกษาปลาย (มกราคม-เมษายน) (ร้อยละ 40.00), ระยะเวลาฝึกงานท่ีเหมาะสมคือ 3 เดือน (ร้อยละ 
38.00), เน้นการปฏิบัติงานจริงโดยการอธิบายรายละเอียดตามขั้นตอนของงานท่ีรับผิดชอบท้ังหมดเสร็จแล้วให้นักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติจริงครั้งเดียวจบ (ร้อยละ 38.00), ให้อาจารย์ออกนิเทศเพียงครั้งเดียว (ร้อยละ 46.00), ต้องการให้นักศึกษาฝึกงาน
ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรก่อนออกไปฝึกงานภายนอก (ร้อยละ 86.00) , วิชาที่ต้องเรียนก่อนออกไปฝึกงานมาก
ที่สุดคือวิชาการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (ร้อยละ 100.00) , รองลงมาคือวิชาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ร้อยละ 98.00)  
ส าหรับปัญหาการฝึกงานท่ีบรรณารักษ์มีในระดับมากคือ ระยะเวลาการฝึกงานห้องสมุดที่สั้นเกินไปนักศึกษาได้รับความรู้และ

                                                           
1 รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประสบการณ์ได้ไม่เต็มที่ ( = 3.92), การใช้ภาษาในการเขียนรายงานฝึกงานของนักศึกษา ( = 3.88), รูปแบบการเขียน
รายงานที่ไม่ชัดเจน ( = 3.54), ไม่เข้าใจการเขียนรายงานการฝึกงาน ( = 3.54), และเรียบเรียงเนื้อหาการฝึกงานไม่ถูกต้อง 
( = 3.52)  ส่วนปัญหาด้านอ่ืนๆ มีในระดับปานกลางและระดับน้อย  

 เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการฝึกงานห้องสมุด พบว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และศิษย์เก่า มีปัญหาการฝึกงานห้องสมุดที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวม 10 ด้านคือ 1) ด้านสุขภาพขณะออกฝึกงานห้องสมุด  2) ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ก่อนออกไปฝึกงาน 3) ความรู้ทฤษฎีเรื่องบริการตอบค าถามและช่วยการ
ค้นคว้า 4) การมิได้ฝึกงานห้องสมุดภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ก่อนออกไปฝึกงาน
ภายนอก 5) ระยะเวลาการฝึกงานห้องสมุด 4 เดือน  6) การฝึกงานห้องสมุดในช่วงปิดภาคการศึกษาปลาย  7) บรรณารักษ์
มอบหมายงานให้ฝึกตามแผนงานที่ห้องสมุดก าหนดไว้  8) อากาศในห้องที่ฝึกงานร้อนอบอ้าว ไม่มีเครื่องปรับอากาศ  9) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการฝึกงานห้องสมุดเก่า ช ารุด ล้าสมัย  10) การส่งรายงานให้บรรณารักษ์ตรวจ ต้องใช้เวลานาน
กว่าจะได้รับคืน   ส่วนบรรณารักษ์ห้องสมุดกลางฯ และห้องสมุดคณะฯ มีปัญหาการฝึกงานห้องสมุดที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวม 8 ด้านคือ 1) ภาควิชาฯ ติดต่อขอความร่วมมือล่วงหน้าราว 2 -3 เดือน เพื่อส่งนักศึกษา
เข้าฝึกงานห้องสมุด ท าให้ไม่มีเวลาเตรียมตัวได้ทัน  2) บรรณารักษ์ไม่มีโอกาสได้พบปะกับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานฯ  3) 
นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์แตกต่างกัน ท าให้ต้องเสียเวลาในการอธิบาย
รายละเอียดต่างๆ เพิ่มมากข้ึน  4) งานท่ีมอบหมายให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติมีข้อผิดพลาดมาก  5) ห้องสมุดมีสถานที่ฝึกงานที่
คับแคบ  6) โต๊ะ-เก้าอี้ ที่ใช้เพื่อการฝึกงาน มีไม่เพียงพอ  7) ระยะเวลาการเปิด-ปิดห้องสมุด  และ 8) ห้องสมุดไม่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากภาควิชาฯ 
 

ค ำส ำคัญ: การปฏิบัติงานห้องสมุด การฝึกงานในห้องสมุด สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
    
Abstract 
  This quantitative research aims to study and compare the opinion of senior students, alumni and 
librarians to resolve the problems of library practicum of students majoring in Information and Library 
Science in the Library Science Department of the Faculty of Arts, Silpakorn University. The research tool 
used to collect data was questionnaires concerning 2 main items; opinions of the practicum and the 
problems of the practicum library.  The data was collected from population and samples.  A total of 144 
people were questioned. They consisted of all 28 of senior students in year 2016 semester, a sample of 
66 graduated alumni from the years 2013-2015. These students majored in Information and Library 
Science at the Faculty of Arts, Silpakorn University. As well, a sample of 50 librarians, who participated in 
the library practicum program, were questioned. The data analytics are percentages, means, standard 
deviations, and T-tests.      
  Finding are as follows:  

 The  most senior students and alumni need to have a practicum at the end of second 
semester (May-July) (51.06 percent), and need 3 months for training (50.00 percent). The practicum 
program should provide librarians to explain practically the various library functions to students (48.94 
percent).  The students need the instructor to visit them 2 times before and after the practicum (47.87  
percent). The knowledge and experience gained from the practicum library are very important for future 
careers (64.89 percent). The library practicum are very necessary (95.74 percent). The students need to 
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have an internal practicum in Silpakorn University Central Library before going elsewhere for further 
training (67.02 percent). The Information Service course is the most important course for students to 
study before internship (100.00 percent).  The practicum problems of senior students and alumni were a 
lack of knowledge in Information Resources Development ( = 2.69), and Analysis of Information 
Resources ( = 2.78).  In addition, the students have no practicum within Silpakorn University Central 
library before going outside for training ( = 2.56). It was found that 1 month is too short for ( = 2.82) 

and 4 months too long a period ( = 2.97) for the practicum. The practicum is in the first semester 

vacation ( = 2.61). The participating library does not emphasize the main goals of the library ( = 2.94), 

and does not require enough responsibility from the students ( = 2.88).  Other problems are low levels. 

 The most librarians mentoring the practicum students, prefer 1-3 students for each session 
(96.00 percent). The librarians prefer to have the practicum in the second semester vacation (January- 
April) (40.00 percent). The appropriate training period is about 3 months (38.00 percent). The training 
should focus on the scope of the job description and the responsibilities of the students (38.00 percent). 
The instructors should visit the students one time only (46.00 percent). The students need to train in 
internal library at Silpakorn University Central Library before going to outside training (86.00 percent). The 
students should take 2 subjects before the practicum; the Analysis of Information Resources (100.00 
percent) and Library Automation (98.00 percent).   The most serious problems of practicum are that the 
practicum period is too short, so it can not provide adequate knowledge to students and also that 
students have problems report writing ( = 3.92). They are not taught a consistent report writing style (
= 3.88), The format of the report is unclear ( = 3.54). They do not understand how to write reports ( = 
3.54), and can not compile a description of the practicum sequence ( = 3.52).  Other problems exist in 
the middle and low levels. 

 Comparing the opinions of the problems of the practicum : The senior students and alumni   
disagreed about the problems of the practicum. This difference of opinion was statistically significant at 
the 0.05 level. There were 10 areas of disagreement as follows, 1) The participants’ perception of their 
health. 2) The knowledge and understanding of information and library science achieved prior to the start 
of the practicum. 3) Knowledge of the theory of information service for reference. 4) No practicum at the 
Silpakorn University Library, SanamChandra Palace Campus before going outside.  5) The practicum period 
of four months. 6) Having practicum at the end of second semester.  7) The work the librarian assigned to 
the program. 8) The air in the room where the trainees work is hot and lacks air conditioning.  9) The 
computers used for training are outdated.  10) The long periods taken by librarians so send feedback on 
reports.  The Central and the Faculty Library librarians had statically significantly different problems 
concerning library training at the 0.05 level. There were 8 areas of disagreement as follows, 1) The 
department is asking for 2-3 months notice in advance of students being sent to the library. There is no 
time to prepare. 2) Librarians do not have the opportunity to meet with instructors who supervise 
internships. 3) Students have different backgrounds in information and library science. Students require 
different periods for training. 4) The tasks assigned to the students are often completed poorly. 5) The 
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library has only a small area for training. 6) There is an insufficient number of tables and chairs for the 
training. 7) There are concerns over the library’s opening hours. 8) The library is not funded by the 
department. 
 

Keywords:  Library Practicum, Library Internship, Information and Library Science. 
 
บทน ำ 
 การศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์เป็น “วิชาชีพ” ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง ซึ่งการฝึกงานใน
ห้องสมุดถือว่ามีความส าคัญและเป็นหัวใจของสาขาวิชาชีพนี้ เพราะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการ
ปฏิบัติงาน มีโอกาสได้น าความรู้ที่ศึกษาจากภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การท างานจริง รวมทั้งให้นักศึกษารู้จัก
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีต้องไปประกอบอาชีพในอนาคต (เทิดศักดิ์ ไม้เท้าทอง 2539 : 91) ดังนั้นหลักสูตรการเรียน
การสอนของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ในทุกสถาบัน จึงก าหนดให้นักศึกษาต้องมีประสบการณ์ทาง
วิชาชีพด้วยการออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศต่าง ๆ ก่อนส าเร็จการศึกษา   
 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนวิชา
บรรณารักษศาสตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 โดยก าหนดให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไปของคณะอักษรศาสตร์ ต่อมาในปีการศึกษา 2520 
ได้เปิดเป็นวิชาโทมีฐานะเป็นหมวดวิชา และในปลายปี พ.ศ. 2524 ได้ขยายงานจากหมวดวิชาเป็นภาควิชา ใช้ช่ือว่า "ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์" โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 และเปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเอก -โท
บรรณารักษศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 เป็นต้นมา  ในปี พ.ศ. 2545 ภาควิชาฯ ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เพื่อให้ทันกับ
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาวิชาเอก-โท สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ โดยก าหนดให้ศึกษาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ควบคู่กับวิชาบรรณารักษศาสตร์  และจากการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 นอกจากภาควิชาฯ 
จะเปิดสอนเป็นสาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์แล้ว ยังเปิด สอนวิชาโท 2 สาขาคือ วิชาโท
บรรณารักษศาสตร์  และวิชาโทการจัดการสารสนเทศ   
 ด้วยความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงก าหนดให้นักศึกษาวิชาเอกทุกคน
และทุกรุ่นต้องผ่านประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานจริงในห้องสมุดก่อนส าเร็จการศึกษามาโดยตลอด ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรที่ระบุไว้ว่า “เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในศูนย์บริการสารสนเทศ
ทุกประเภท” และเมื่อฝึกงานห้องสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานการฝึกปฏิบัติงานให้เรียบร้อย และ
น าส่งให้บรรณารักษ์ผู้ฝึกงานให้ เพื่อตรวจความสมบูรณ์และความถูกต้อง จากน้ันนักศึกษาทุกกลุ่มต้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการ
น าเสนอในช่ัวโมงการสัมมนาของวิชานี้ร่วมกัน โดยมีคณาจารย์ทุกคนของภาควิชาฯ เข้าร่วมสัมมนาด้วย  
 จากการที่ภาควิชาฯ ได้ส่งนักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ไปฝึกปฏิบัติงานในห้องสมุด
ต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมานั้น ท าให้ภาควิชาฯ ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นท้ังกับนักศึกษาเองและกับบรรณารักษ์ที่
ฝึกงานให้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา การเขียนรายงานไม่ถูกต้อง การขาดความ
รับผิดชอบ การไม่มีมนุษยสัมพันธ์ การไม่เคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน  หรือบรรณารักษ์ที่ไม่มีเวลาให้กับนักศึกษาฝึกงาน  
นักศึกษาถูกใช้ให้ท างานอื่นที่คั่งค้าง  ตลอดจนการจัดตารางการฝึกงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Malik and Ameen (2010) ที่พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ที่ไปฝึกงานห้องสมุดในประเทศ
ปากีสถาน มีปัญหามากที่สุดคือ ขาดความช านาญในวิชาชีพ เช่น การจัดการองค์กร การบริหารห้องสมุด ความช านาญทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระบวนการบอกรับวารสาร และการให้บริการแก่ผู้ใช้  
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 ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญและปัญหาดังกล่าว จึงต้องการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่ไปฝึกงาน
ห้องสมุด และบรรณารักษ์ที่ฝึกงานให้ เพื่อน าผลการวิจัยไปปรับปรุงแก้ไขวิชาการฝึกงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา อันจะท าให้นักศึกษาเกิดความประทับใจและมีแรงบันดาลใจที่จะออกไปประกอบวิชาชีพเป็น
บรรณารักษ์ที่ดี ด้วยการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานห้องสมุดไปประยุกต์ใช้กับการท างานในหน้าที่
บรรณารักษ์ห้องสมุดหรืองานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา ศิษย์เก่า และบรรณารักษ์ ที่มีต่อปัญหาการฝึกปฏิบัติงาน
ห้องสมุด ของนักศึกษาสาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์   ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์                          
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
กรอบแนวคิด  

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัญหา 2 ประเด็นหลักคือ  
 1. นักศึกษาปัจจุบันช้ันปีท่ี 4 และศิษย์เก่า ประเด็นที่ศึกษาคือ 1) ปัญหาส่วนตัว  2) ปัญหาการเตรียมนักศึกษาก่อน
ออกฝึกงานที่ภาควิชาฯ จัดขึ้น 3) ปัญหาการก าหนดแผนการฝึกงานของห้องสมุด  4)  ปัญหาช่วงระยะเวลาการฝึกงาน           
5) ปัญหาภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ  6) ปัญหาสถานที่ฝึกงาน  7) ปัญหาเครื่องมือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 8) ปัญหาการนิเทศ
ของอาจารย์ภาควิชาฯ  9) ปัญหาการฝึกงานให้ของบรรณารักษ์  10) ปัญหาการวัดและประเมินผล  11) ปัญหาการสัมมนา
การฝึกปฏิบัติงาน 
 2. บรรณารักษ์ที่ฝึกปฏิบัติงานให้นักศึกษา  ประเด็นที่ศึกษาคือ  1) ปัญหาการประสานงานของภาควิชาฯ                
กับห้องสมุด  2) ปัญหาของนักศึกษา 3) ปัญหาช่วงระยะเวลาการฝึกงาน  4) ปัญหาการนิเทศของอาจารย์  5) ปัญหาการ
ฝึกงานให้นักศึกษาของบรรณารักษ์  6) ปัญหาวิธีการฝึกงาน  7) ปัญหาสถานที่ฝึกงาน  8) ปัญหางบประมาณ  9) ปัญหา
เครื่องมือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์  10) ปัญหาการเขียนรายงานการฝึกงาน  11) ปัญหาการวัดและประเมินผล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม  คือ 

     1.1) นักศึกษาช้ันปีที่ 4 วิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 ทุกคน ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด จ านวน 28 คน   
  1.2) ศิษย์ เก่าที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ของภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงปีการศึกษา 2556-2558 รวมทั้งหมด 108  คน เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างทีไ่ด้จากการสุ่มแบบบังเอิญ รวม 66  คน   
  1.3 ) บรรณารักษ์ของห้องสมุดที่ฝึกปฏิบัติ งานให้นักศึกษาสาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จาก
การเลือกแบบเจาะจงจากห้องสมุด 10 แห่ง  รวมกลุ่มตัวอย่าง  50  คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามแยกเป็น 2 ชุดคือ ชุดของนักศึกษา

ช้ันปีท่ี 4 กับศิษย์เก่า และชุดของบรรณารักษ์  แล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ 3 คนเพื่อตรวจสอบและแก้ไข จากนั้นน าแบบสอบถาม
ชุดนักศึกษาฯ ไปทดลองใช้กับศิษย์เก่าที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ส่วนชุดบรรณารักษ์น าไปทดสอบกับบรรณารักษ์ที่
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ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งชุดของศิษย์เก่าได้ค่า
ความเชื่อมั่น 0.962 และชุดของบรรณารักษ์ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.955  

 แบบสอบถามมีเนื้อหาส าคัญ 2 ประเด็นคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานห้องสมุด และปัญหาการฝึกงาน
ห้องสมุด  รายละเอียดของแบบสอบถาม 2 ชุด มีดังนี ้

 แบบสอบถามของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4  และศิษย์เก่า  มี 3 ตอน  คือ 
  ตอนท่ี 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามคือ เพศ สถานะของผู้ตอบ ห้องสมุดที่ไปฝึกงาน ปี พ.ศ. ที่ฝึก 
ช่วงเวลาที่ไปฝึกงาน และการท างานในปัจจุบัน (ส าหรับศิษย์เก่า)  
  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานห้องสมุด มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการเกี่ยวกับ ช่วงเวลาที่
เหมาะสมกับการฝึกงานห้องสมุด ระยะเวลาที่คิดว่าเหมาะสมกับการฝึกงาน วิธีการฝึกงานห้องสมุดที่นักศึกษาต้องการ การ
ออกนิเทศของอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานฯ การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ความจ าเป็นของการฝึกงาน
ห้องสมุด ความจ าเป็นของการฝึกงานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ก่อนไปฝึกงาน
ภายนอก  การออกนิเทศพบปะนักศึกษาและบรรณารักษ์ และรายวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ที่ก าหนดให้
เรียนก่อนออกไปฝึกงานห้องสมุด   
  ตอนท่ี 3  ปัญหาการฝึกงานห้องสมุด  ประกอบด้วย 11 ด้าน คือปัญหาส่วนตัว ปัญหาการเตรียมนักศึกษา
ก่อนออกฝึกงาน ปัญหาการก าหนดแผนการฝึกงานของห้องสมุด ปัญหาช่วงระยะเวลาการฝึกงาน ปัญหาภาระหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ปัญหาสถานที่ฝึกงาน ปัญหาด้านเครื่องมือ-อุปกรณ์-คอมพิวเตอร์ ปัญหาการนิเทศของอาจารย์ภาควิชาฯ ปัญหา
การฝึกงานให้ของบรรณารักษ์ ปัญหาการวัดและประเมินผล และปัญหาการสัมมนาการฝึกปฏิบัติงาน  เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท มีเกณฑ์ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย น้อยที่สุดหรือไม่เคยใช้ 

 แบบสอบถามบรรณารักษ์ มี 3 ตอน  คือ 
ตอนท่ี  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามคือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างาน

ห้องสมุด ระยะเวลาที่ฝึกงานห้องสมุดให้กับนักศึกษา งานท่ีฝึกให้กับนักศึกษา ประเภทของห้องสมุด  
  ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานห้องสมุด มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการเกี่ยวกับ จ านวน
นักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน ช่วงเวลาในการฝึกงาน ระยะเวลาการฝึกงาน วิธีการฝึกงาน การออกนิเทศของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
การน าความรู้และประสบการณ์จากการฝึกงานไปใช้ ความจ าเป็นของการฝึกงานห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร         
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ก่อนออกไปฝึกงานภายนอก และรายวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ที่ก าหนดให้
นักศึกษาเรียนก่อนออกไปฝึกงานห้องสมุด   
  ตอนท่ี  3  ปัญหาการฝึกงานห้องสมุด  ประกอบด้วยปัญหา 11 ด้าน คือ การประสานงานของภาควิชาฯ 
กับห้องสมุด  ปัญหาของนักศึกษา ปัญหาช่วงระยะเวลาการฝึกงาน ปัญหาการนิเทศของอาจารย์ ปัญหาการฝึก งานให้
นักศึกษาของบรรณารักษ์ ปัญหาวิธีการฝึกงาน ปัญหาสถานท่ีฝึกงาน ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านเครื่องมือ-อุปกรณ์ –
คอมพิวเตอร์ ปัญหาการเขียนรายงานการฝึกงาน และปัญหาการวัดและประเมินผล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคอร์ท มีเกณฑ์ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย น้อยที่สุดหรือไม่เคยใช้ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                 จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา ซึ่งเป็นแบบสอบถามของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 จ านวน 28 คน ศิษย์เก่า 
จ านวน 66 คน และของบรรณารักษ์ จ านวน 50 คน น าไปประมวลและวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติด้านสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for the Social Science) หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า T-test  ดังนี ้

 -  แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานห้องสมุ ด 
ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
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  -  แบบสอบถามตอนที่ 3 ปัญหาการฝึกงานห้องสมุด เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  -  เปรียบเทียบตัวแปรต้นคือ สถานภาพของนักศึกษาปัจจุบันช้ันปีที่ 4 และศิษย์เก่า กับตัวแปรตามคือ ความ
คิดเห็นต่อปัญหาการฝึกงานห้องสมุด โดยใช้ T-test   
   - เปรียบเทียบตัวแปรต้นคือ บรรณารักษ์ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา และบรรณารักษ์
ห้องสมุดคณะวิชา/หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน กับตัวแปรตามคือ ความคิดเห็นต่อปัญหาการฝึกงานห้องสมุด โดยใช้ T-test   
 
 ผลกำรวิจยั  

ผลการศึกษาวิจัยที่ส าคัญสรุปเป็น 3 ประเด็น  ดังนี้ 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า 
   นักศึกษาฯ และศิษย์เก่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ห้องสมุดที่ไปฝึกงานกันมากที่สุดมี 3 แห่งเท่ากันคือ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา และหอสมุดสาขา วังท่า
พระ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยปีการศึกษา 2556-2557 นักศึกษาไปฝึกงานห้องสมุดช่วงปิดภาคการศึกษา
ต้น ส่วนปีการศึกษา 2558-2559 นักศึกษาไปฝึกงานห้องสมุดช่วงปิดภาคการศึกษาปลาย และศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว
ส่วนมากท างานอ่ืนท่ีไม่ใช่บรรณารักษ์ 
 นักศึกษาฯ และศิษย์เก่าส่วนใหญ่มีความเห็นดังนี้คือ ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการฝึกงานห้องสมุดมากที่สุดคือปิ ด
ภาคการศึกษาปลาย (พฤษภาคม-กรกฎาคม) (ร้อยละ 51.06) มีระยะเวลาฝึกงาน 3 เดือน (ร้อยละ 50.00)  ต้องการให้
บรรณารักษ์เน้นการปฏิบัติงานจริงโดยการอธิบายรายละเอียดงานที่รับผิดชอบทีละขั้นตอน เมื่ออธิบายจบให้นักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติจริงจากนั้นจึงอธิบายขั้นตอนต่อไป (ร้อยละ 48.94) ต้องการให้อาจารย์ออกนิเทศ 2 ครั้งคือเมื่อเริ่มฝึกและใกล้สิ้นสุดการ
ฝึก (ร้อยละ 47.87) ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานนั้นน าไปประยุกต์ใช้ได้กับบางงานเมื่อไปประกอบอาชีพเป็น
บรรณารักษ์ (ร้อยละ 64.89) การฝึกงานห้องสมุดก่อนจบการศึกษามีความจ าเป็นมาก (ร้อยละ 95.74) และต้องการให้ฝึกงาน
ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ก่อนออกไปฝึกงานห้องสมุดภายนอก (ร้อยละ 67.02) 
วิชาที่จ าเป็นต้องเรียนก่อนออกไปฝึกงานห้องสมุดมากที่สุดคือวิชาการบรกิารสารสนเทศ (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือ วิชาการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและวิชาการจัดท าดรรชนีและสาระสังเขปเท่ากัน (ร้อยละ 96.81) วิชาการท ารายการวัสดุ
สารสนเทศเบื้องต้น (ร้อยละ 95.74) และวิชาการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (ร้อยละ 94.68) ตามล าดับ 

ปัญหาการฝึกงานที่นักศึกษาฯ และศิษย์เก่ามีในระดับปานกลางมีดังนี้คือ ความรู้ทางวิชาการงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ (�̅�= 2.69), งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (�̅�= 2.78), การมิได้ฝึกงานห้องสมุดภายในของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ก่อนออกไปฝึกงานภายนอก ( �̅�= 2.56), ระยะเวลาการฝึกงาน
ห้องสมุดที่สั้นเกินไป 1 เดือน (�̅�= 2.58) หรือยาวนาน 4 เดือน (�̅�= 2.97), การฝึกงานห้องสมุดในช่วงปิดภาคการศึกษาต้น 
(�̅�= 2.61), ห้องสมุดมิได้ให้ฝึกงานส าคัญที่เป็นจุดเด่นของห้องสมุดแห่งนั้น (�̅�= 2.94), และห้องสมุดมอบหมายงานให้ฝึกน้อย
เกินไป (�̅�= 2.88)  
  ปัญหาการฝึกงานที่นักศึกษาวิชาฯ และศิษย์เก่ามีในระดับน้อย มีดังนี้คือ การเดินทางจากที่พักไปห้องสมุดที่
ฝึกงานต้องใช้เวลามาก (�̅�= 2.35), ค่าใช้จ่ายในการไปฝึกงานห้องสมุด (�̅�= 2.20), การปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่น  
(�̅�= 1.63), สุขภาพขณะออกฝึกงานห้องสมุด (�̅�= 1.50), ความรู้ทางวิชาการของงานบริการข่าวสารทันสมัย (�̅�= 2.40),  
งานการบริการวารสาร (�̅�= 2.35), การให้บริการยืม-คืน ตลอดจนการจัดช้ัน (�̅� = 2.16), ความรู้ความเข้าใจภาคทฤษฎีที่
น าไปใช้ขณะฝึกงานจริงในห้องสมุด (�̅�= 2.48), ความพร้อมในการเตรียมตัวออกไปฝึกงานห้องสมุดภายนอก (�̅�= 2.45), 
ห้องสมุดก าหนดแผนการฝึกแต่ละงานไม่เหมาะสม (�̅�= 2.45), ก าหนดระยะเวลาให้ฝึกงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (�̅�= 
2.41) งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (�̅� = 2.28) และงานบริการและการจัดกิจกรรม (�̅�= 2.13) อย่างต่ างานละ 10 วัน, 
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ห้องสมุดขาดการวางแผนการฝึกงานต่างๆ ที่ละเอียดและชัดเจน (�̅�= 2.40), ห้องสมุดไม่ฝึกงานตามแผนการฝึกงานที่ได้
ก าหนดไว้ (�̅�= 2.10), ระยะเวลาการฝึกงาน 2 เดือน (�̅�= 2.31) และ 3 เดือน (�̅�= 2.21), การฝึกงานห้องสมุดในช่วงปิดภาค
การศึกษาปลาย (�̅�= 2.06), ห้องสมุดมอบหมายงานให้ฝึกมากเกินไป (�̅�= 2.20), บรรณารักษ์มอบหมายงานพิเศษอื่นๆ 
นอกเหนือจากแผนงานที่ห้องสมุดก าหนดไว้ (�̅�= 2.02), บรรณารักษ์มอบหมายงานให้ฝึกตามแผนงานที่ห้องสมุดก าหนดไว้ 
(�̅�= 1.73), โต๊ะ-เก้าอี้ที่ใช้เพื่อการฝึกงานมีไม่เพียงพอ (�̅�= 1.99), ห้องสมุดมีสถานที่ฝึกงานที่คับแคบ (�̅�= 1.79), แสงสว่าง
บริเวณที่นั่งฝึกงานมีไม่เพียงพอ (�̅�= 1.66), ระยะเวลาการเปิด-ปิดห้องสมุดมีปัญหาต่อการฝึกงาน (�̅�= 1.63), บรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมภายในห้องสมุดไม่เอื้อต่อการฝึกงาน (�̅�= 1.54), ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการฝึกงานมีจ านวนไม่
เพียงพอ (�̅�= 2.39), เครื่องมือเครื่องใช้และครุภัณฑ์เพื่อการฝึกงานมีจ านวนไม่เพียงพอ (�̅�= 2.27), เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
เพื่อการฝึกงานเก่า-ช ารุด-ล้าสมัย (�̅�= 2.17), เครื่องมือเครื่องใช้และครุภัณฑ์เพื่อการฝึกงานเก่า-ช ารุด-ล้าสมัย (�̅�= 2.04), 
อาจารย์มีเวลาให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาน้อยเกินไป (�̅�= 2.06), อาจารย์ไปนิเทศการฝึกงาน 1 ครั้ง (�̅�= 1.72) และ
มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป (�̅�= 1.63), การประชุมเพื่อช้ีแจงเรื่องการฝึกงานห้องสมุดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบขาดความชัดเจน 
(�̅�= 1.62), แผนการฝึกงานห้องสมุดและการสัมมนาหลังฝึกงานที่ก าหนดไว้ขาดความเหมาะสม (�̅�= 1.62), บรรณารักษ์ไม่มี
เวลาให้กับการฝึกงานห้องสมุด (�̅�= 2.39), บรรณารักษ์ไม่มีการเตรียมงานท่ีจะฝึกให้นักศึกษา (�̅�= 2.16), บรรณารักษ์ไม่เอา
ใจใส่กับการฝึกงานให้นักศึกษา (�̅�= 1.81), บรรณารักษ์ไม่ให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ฝึก (�̅�= 1.80), 
บรรณารักษ์ผู้ดูแลและประสานการฝึกงานห้องสมุดขาดการให้ค าแนะน าและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา ( �̅�= 1.79, 
บรรณารักษ์มอบหมายงานให้ท าไม่เหมาะสม (�̅�= 1.73, การเขียนรายงานการฝึกงาน (�̅�= 2.33), ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการท างาน (�̅�= 2.27), ความรู้ความสามารถทางวิชาการสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ( �̅�= 2.20), การ
ประยุกต์ความรู้และใช้ทักษะเพื่อการแก้ปัญหา (�̅�= 2.17), ความถูกต้องแม่นย าในการท างาน (�̅�= 2.17), ความรับผิดชอบต่อ
งานท่ีฝึกปฏิบัติ (�̅�= 2.00), ความสนใจและความกระตือรือร้นในการฝึกปฏิบัติงาน (�̅�= 1.98), ความมีวินัยและตรงต่อเวลา 
(�̅�= 1.97), การเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน (�̅�= 1.95), การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น (�̅�= 1.88), การ
มีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย (�̅�= 1.87), การตอบข้อซักถามของการสัมมนา (�̅�= 2.29), ความชัดเจนของเนื้อหา (�̅�= 
2.16), สื่อประกอบการสัมมนา (�̅�= 2.16), เนื้อหาการเขียนรายงานที่ละเอียดและชัดเจน (�̅�= 2.34), การใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
(�̅�= 2.27), รูปแบบรายงานตามที่ก าหนด (�̅�= 2.18), การเข้าร่วมการสัมมนาและการวัดการประเมินผล (�̅�= 1.76), การ
สัมมนาที่น าเสนองานละ 15-20 นาที (�̅�= 2.20), การเตรียมความพร้อมในการสัมมนาการฝึกงาน (�̅�= 2.01), การซักถาม
ปัญหาหรือข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมสัมมนา (�̅�= 2.00), บรรยากาศการมีส่วนร่วมในการสัมมนา (�̅�= 1.93), รูปแบบการจัด
สัมมนาการฝึกงาน (�̅�= 1.78), สถานที่จัดการสัมมนา (�̅�= 1.59), ปัญหาการส่งรายงานให้บรรณารักษ์ตรวจต้องใช้เวลานาน
กว่าจะได้รับคืน (�̅�= 2.45), การฝึกงานท่ีไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอนการท างานจริง (�̅�= 2.28) และการเรียบเรียงเนื้อหาการ
ฝึกงานไม่ถูกต้อง (�̅�= 2.15) 
  ปัญหาการฝึกงานท่ีนักศึกษาวิชาฯ และศิษย์เก่ามีในระดับน้อยที่สุดคือ อากาศในห้องที่ฝึกงานร้อนอบอ้าว ไม่มี
เครื่องปรับอากาศ (�̅�= 1.43) นอกจากนี้ปัญหาที่นักศึกษาช้ันปีที่ 4 และศิษย์เก่า จัดป็นล าดับที่ 1 มี 3 ด้านคือ ปัญหาการ
เตรียมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน, ปัญหาช่วงระยะเวลาการฝึกงาน, และปัญหาการสัมมนาการฝึกปฏิบัติงาน  

 บรรณารักษ์ที่ฝึกงานห้องสมุดให้นักศึกษาฯ  
  บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป วุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโท มีประสบการณ์
การท างานห้องสมุด 16 ปีขึ้นไป เป็นบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ มีประสบการณ์การฝึกงานห้องสมุด 6-10 ปี และเป็น
บรรณารักษ์ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา  
  บรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีความเห็นดังนี้คือ พอใจรับนักศึกษาฝึกงานห้องสมุด 1-3 คน (ร้อยละ 96.00), ต้องการ
ฝึกงานในช่วงเปิดภาคการศึกษาปลาย (มกราคม-เมษายน) (ร้อยละ 40.00), ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกงานคือ 3 เดือน 
(ร้อยละ 38.00), ใช้วิธีการฝึกงานท่ีเน้นการปฏิบัติงานจริงโดยการอธิบายรายละเอียดตามขั้นตอนของงานที่รับผิดชอบทั้งหมด
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เสร็จแล้วให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงครั้งเดียวจบ (ร้อยละ 38.00), ต้องการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานออกนิเทศเพียง
ครั้งเดียว (ร้อยละ 46.00), นักศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้เมื่อไปประกอบอาชีพบรรณารักษ์ (ร้อยละ 
50.00), นักศึกษาจ าเป็นต้องฝึกงานห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรก่อนออกไปฝึกงานภายนอก (ร้อยละ 86.00), วิชา
ส าคัญที่ต้องเรียนก่อนออกไปฝึกงานห้องสมุดมากที่สุดคือวิชาการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (ร้อยละ 100.00) และวิชา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ร้อยละ 98.00)  
  ปัญหาการฝึกงานท่ีบรรณารักษ์มีในระดับมากมีดังนี้คือ ระยะเวลาการฝึกงานห้องสมุดที่สั้นเกินไปท าให้นักศึกษา
ได้รับความรู้และประสบการณไ์ดไ้มเ่ต็มที่ (�̅�= 3.92), นักศึกษามีปัญหาการใช้ภาษาในการเขียนรายงานฝึกงาน (�̅�= 3.88), ไม่
มีรูปแบบการเขียนรายงานที่ชัดเจน (�̅�= 3.54), ไม่เข้าใจการเขียนรายงานการฝึกงาน (�̅�= 3.54), และนักศึกษาเรียบเรียง
เนื้อหาการฝึกงานไม่ถูกต้อง (�̅�= 3.52) 

  ปัญหาการฝึกงานที่บรรณารักษ์มีในระดับปานกลาง มีดังนี้คือ หลังการฝึกงานเสร็จบรรณารักษ์ไม่มีโอกาสเข้าร่วม
สัมมนาการฝึกงานห้องสมุดที่ภาควิชาฯ จัดขึ้น (�̅�= 3.06), ไม่ทราบรายละเอียดที่ภาควิชาฯ ต้องการให้นักศึกษาได้รับจากการ
ฝึกงานห้องสมุด (�̅�= 3.04), บรรณารักษ์ไม่มีโอกาสได้พบปะกับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานฯ (�̅�= 2.92), บรรณารักษ์ผู้
ประสานงานการฝึกงานไม่แจ้งรายละเอียดการฝึกงานท่ีชัดเจนให้ทราบ (�̅�= 2.68), นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์แตกต่างกันท าให้ต้องเสียเวลาในการอธิบายรายละเอียดต่างๆ เพิ่มมากข้ึน (�̅�= 3.32), นักศึกษา
ขาดความสามารถในการน าความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการฝึกงานห้องสมุด (�̅�= 3.14), นักศึกษามีความรู้ภาคทฤษฎียัง
ไม่เพียงพอ (�̅�= 3.10), นักศึกษามีความรู้จากวิชาที่เรียนไปแล้วไม่สัมพันธ์กับการฝึกปฏิบัติงานจริงในห้องสมุด (�̅�= 2.74), 
ระยะเวลาการส่งนักศึกษาไปฝึกงานห้องสมุดของแต่ละสถาบันแตกต่างกันท าให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการฝึกงานตลอดเวลา (�̅�= 
3.22), ระยะเวลาการฝึกงานท่ียาวนานเกินไปท าให้เสียเวลาในการท างานประจ า (�̅�= 3.00), ระยะเวลาที่ก าหนดให้นักศึกษา
ฝึกงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (�̅�= 2.66) และงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (�̅�= 2.58) อย่างต่ างานละ 10 วัน, 
อาจารย์ไม่มีแผนการฝึกงานที่ชัดเจนให้กับนักศึกษา (�̅�= 2.92), อาจารย์ขาดความ  ใส่ใจดูแลนักศึกษาฝึกงาน (�̅�= 2.68), 
อาจารย์มีเวลาให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาน้อยเกินไป (�̅�= 2.68), นักศึกษาแต่ละสถาบันมาฝึกงานไม่พร้อมกันท าให้ต้อง
เสียเวลาในการฝึกหลายครั้ง (�̅�= 3.26), บรรณารักษ์มีภาระงานมากท าให้ไม่มีเวลาทุ่มเทให้กับการฝึกงาน (�̅�= 3.14), งานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติมีข้อผิดพลาดมาก (�̅�= 3.08), บรรณารักษ์ไม่มีเวลาตรวจแก้ไขงานท่ีนักศึกษาได้ท าไว้ (�̅�= 
2.80), ไม่มีเวลาเตรียมงานท่ีจะฝึกให้นักศึกษา (�̅�= 2.62), นักศึกษาปฏิบัติงานล่าช้าท าให้แผนการฝึกงานไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ (�̅�= 2.60), นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการฝึกงาน (�̅�= 2.74), นักศึกษาไม่สนใจวิธีการฝึกงานของ
บรรณารักษ์ (�̅�= 2.50), ห้องสมุดมีสถานท่ีฝึกงานคับแคบ (�̅�= 2.50), เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการฝึกงานมีจ านวนไม่
เพียงพอ (�̅�= 2.56), นักศึกษาส่งรายงานการฝึกงานช้า (�̅�= 3.18), ปัญหาการเขียนรายงาน (�̅�= 3.30), การประยุกต์ความรู้
และใช้ทักษะเพื่อการแก้ปัญหา (�̅�=3.10), ความถูกต้องแม่นย าในการท างาน (�̅�= 3.10), ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (= 2.94), ความสนใจและความกระตือรือร้นในการฝึกปฏิบัติงาน (�̅�= 2.90), ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างาน (�̅�= 2.74), ความรับผิดชอบต่องานท่ีฝึกปฏิบัติ (�̅�= 2.60), ความมีวินัยและตรงต่อเวลา 
(�̅�= 2.56), การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น (�̅�= 2.54), และการมีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย (�̅�= 2.52)  

 ปัญหาการฝึกงานที่บรรณารักษ์มีในระดับน้อยมีดังนี้คือ ภาควิชาฯ ติดต่อขอความร่วมมือล่วงหน้าราว 2-3 เดือน
เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานห้องสมุดท าให้ไม่มีเวลาเตรียมตัวได้ทัน (�̅�= 2.18), การก าหนดให้ฝึกงานบริการและการจัดกิจกรรม
ห้องสมุดอย่างต่ า 10 วัน (�̅�= 2.20), อาจารย์ไปนิเทศการฝึกงาน 1 ครั้ง (�̅�= 2.38), 2 ครั้ง (�̅�= 2.22) และมากกว่า 2 ครั้ง 
(�̅�= 2.14), วิธีการฝึกงานไม่เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดให้ (�̅�= 2.36), นักศึกษาไม่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (�̅�= 
2.36), โต๊ะ-เก้าอี้ท่ีใช้เพื่อการฝึกงานมีไม่เพียงพอ (�̅�= 2.44), บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในห้องสมุดไม่เอื้อต่อการฝึกงาน 
(�̅�= 1.88), ระยะเวลาการเปิด-ปิดห้องสมุดไม่เหมาะสม (�̅�= 1.78), แสงสว่างบริเวณที่นั่งฝึกงานมีไม่เพียงพอ (�̅�= 1.74), 
อากาศในห้องที่ฝึกงานร้อนอบอ้าวไม่มีเครื่องปรับอากาศ (�̅�= 1.60), ห้องสมุดไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาควิชาฯ (�̅�= 2.08), 
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ห้องสมุดมีงบประมาณจ ากัดท าให้วัสดุที่ใช้เพื่อการฝึกงานมีไม่เพียงพอ (�̅�= 1.86), นักศึกษาใช้วัสดุเพื่อการฝึกงานอย่างไม่
ประหยัดท าให้สิ้นเปลือง (�̅�= 1.80), เครื่องมือเครื่องใช้และครุภัณฑ์เพื่อการฝึกงานห้องสมุดมีจ านวนไม่เพียงพอ (�̅�= 2.24), 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการฝึกงานห้องสมุดเก่า ช ารุด ล้าสมัย (�̅�= 1.96), เครื่องมือเครื่องใช้และครุภัณฑ์เพื่อการฝึกงาน
ห้องสมุด เก่า ช ารุด ล้าสมัย (�̅�= 1.94), และการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน (�̅�= 2.48) 
  ปัญหาทีบ่รรณารักษ์จัดเป็นล าดับที่ 1 มี 2 ด้านคือ ปัญหาของนักศึกษาเช่น พื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพและความรู้
ทั่วไป และปัญหาช่วงระยะเวลาการฝึกงาน  

 เปรียบเทียบปัญหาการฝึกงานห้องสมุด  
   - นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และศิษย์เก่า มีปัญหาการฝึกงานห้องสมุดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
รวม 10 ด้านคือ 1) ด้านสุขภาพขณะออกฝึ กงานห้องสมุด 2) ความรู้ความเข้าใจเรื่องสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ ก่อนออกไปฝึกงาน 3) ความรู้ทฤษฎีเรื่องบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 4) การมิได้ฝึกงาน
ห้องสมุดภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ก่อนออกไปฝึกงานภายนอก 5) ระยะเวลาการ
ฝึกงานห้องสมุด 4 เดือน 6) การฝึกงานห้องสมุดในช่วงปิดภาคการศึกษาปลาย 7) บรรณารักษ์มอบหมายงานให้ฝึกตาม
แผนงานท่ีห้องสมุดก าหนดไว้ 8) อากาศในห้องที่ฝึกงานร้อนอบอ้าว ไม่มีเครื่องปรับอากาศ 9) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการ
ฝึกงานห้องสมุดเก่า ช ารุด ล้าสมัย 10) การส่งรายงานให้บรรณารักษ์ตรวจ ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับคืน 
   - บรรณารักษ์ห้องสมุดกลางฯ และห้องสมุดคณะฯ มีปัญหาการฝึกงานห้องสมุดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวม 8 ด้านคือ 1) ภาควิชาฯ ติดต่อขอความร่วมมือล่วงหน้าราว 2-3 เดือน เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ห้องสมุด ท าให้ไม่มีเวลาเตรียมตัวได้ทัน 2) บรรณารักษ์ไม่มีโอกาสได้พบปะกับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานฯ 3) นักศึกษามี 
พื้นฐานความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์แตกต่างกัน ท าให้ต้องเสียเวลาในการอธิบายรายละเอียดต่าง  ๆ 
เพิ่มมากข้ึน 4) งานท่ีมอบหมายให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติมีข้อผิดพลาดมาก 5) ห้องสมุดมีสถานท่ีฝึกงานท่ีคับแคบ 6) โต๊ะ-เก้าอี้ 
ที่ใช้เพื่อการฝึกงาน มีไม่เพียงพอ 7) ระยะเวลาการเปิด-ปิดห้องสมุด และ 8) ห้องสมุดไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาควิชาฯ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลที่ส าคัญได้ดังนี้ 
1. จากการที่ภาควิชาฯ ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานห้องสมุดเมื่อปีการศึกษา 2556-2557 เป็นระยะเวลา 1 เดือนในช่วง

ปิดภาคการศึกษาต้นคือมกราคม เพื่อให้เป็นไปตามการเปิด-ปิดเทอมของอาเซี่ยนนั้น ท าให้การฝึกงานมีระยะเวลาที่สั้นเกินไป 
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ได้ไม่เต็มที่ ต่อมาปีการศึกษา 2558 - ถึงปัจจุบัน ภาควิชาฯ ได้ตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวจึงเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการฝึกงานใหม่โดยให้นักศึกษาออกไปฝึกงานภายนอกที่ห้องสมุดต่าง  ๆ ในช่วงปิดภาค
การศึกษาปลายคือ มิถุนายน-กรกฎาคม เป็นเวลา 2 เดือน แต่จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่าทั้งนักศึกษาและบรรณารักษ์ส่วน
ใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าต้องการให้มีการฝึกงานห้องสมุดเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งความเห็นดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์   
ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกงานของภาควิชาฯ จาก 2 เดือน ไปเป็น 3 เดือน ต่อไปในอนาคต 

2. บรรณารักษ์มีปัญหาการฝึกงานห้องสมุดในระดับมากและจัดเป็นปัญหาล าดับแรกคือ นักศึกษามีความรู้ทาง
วิชาชีพและความรู้รอบตัวน้อยเกินไป รวมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการจับใจความส าคัญยังไม่ดีพอ              
ซึ่งนักศึกษาฯ และศิษย์เก่าก็มีปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยเฉพาะ 2 งานหลักที่ส าคัญคือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
และงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จากปัญหาที่นักศึกษามีความรู้ภาคทฤษฎีไม่เพียงพอ ภาควิชาฯ ควรต้องตระหนักและ
วางแผนการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมความรู้และทักษะทางวิชาการที่จะน าไปใช้เพื่อการฝึกปฏิบัติงานให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอัญชลี ภูมิดิษฐ์ (2528) และศิริพร ปัญญายอง (2531) ที่พบว่าวิชาการจัดหมู่และการท ารายการเป็นวิชาที่
ส าคัญที่นักศึกษาต้องเรียนก่อนออกไปฝึกงาน นอกจากนี้ศิริพร ปัญญายอง (2531) ยังพบว่าความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์
และความพร้อมของนักศึกษาท่ีแตกต่างกันเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด 
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3. บรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าวิชาที่ต้องเรียนก่อนออกไปฝึกงานมากที่สุดคือ วิชาการวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือวิชาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ร้อยละ 98.00) รองลงมาอีก คือวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ การท ารายการวัสดุสารสนเทศ การจัดท าดรรชนีและสาระสังเขป การบริการ และการค้นคืนสารสนเทศ 
(ร้อยละ 96.00 เท่ากัน) ส่วนนักศึกษาฯ และศิษย์เก่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าวิชาที่ต้องเรียนก่อนออกไปฝึกงานมากที่สุดคือ
วิชาการบริการ (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และวิชาการจัดท าดรรชนีและสาระสังเขป 
(ร้อยละ 96.81 เท่ากัน) ดังจะเห็นได้ว่าวิชาส าคัญที่นักศึกษาฯ ศิษย์เก่า และบรรณารักษ์มีความเห็นตรงกันว่าวิชาที่ต้องเรียน
ก่อนออกไปฝึกงานคือ วิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การท ารายการวัสดุสารสนเทศ  
การบริการ และการจัดท าดรรชนีและสาระสังเขป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยอัญชลี ภูมิดิษฐ์ (2528) และศิริพร ปัญญายอง 
(2531) ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างบนที่พบว่าวิชาการจัดหมู่และการท ารายการเป็นวิชาที่ส าคัญที่นักศึกษาต้องเรียนก่ อนออกไป
ฝึกงาน ดังนั้นหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ควรต้องก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาเหล่านั้นก่อนออกไป
ฝึกงานห้องสมุด ทั้งนี้หลักสูตรของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดวิชา
บังคับ 2 วิชาที่นักศึกษาต้องเรียนก่อนการฝึกงานคือ การท ารายการวัสดุสารสนเทศและการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  

4. นักศึกษาฯ ศิษย์เก่า และบรรณรักษ์ มีความเห็นตรงกันคือ ต้องการให้มีการฝึกงานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ศิลปากรก่อนส่งออกไปฝึกงานภายนอก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการฝึกงานเบื้องต้น ได้ทราบจุดอ่อนของตัวเองและเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงานภายนอก ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ สถาบันการศึกษาส่วนมากได้
ก าหนดให้นักศึกษาต้องฝึกงานห้องสมุดภายในสถาบันก่อนออกไปฝึกงานภายนอก จากความเห็นดังกล่าวและจากปัญหาของ
นักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไม่มีการฝึกงานห้องสมดุภายในสถาบันก่อนนั้น ภาควิชาฯ ควรทบทวนเพ่ือให้นักศึกษาฯ ได้
มีโอกาสฝึกงานห้องสมุดภายในสถาบันของตัวเอง ก่อนส่งออกไปฝึกงานภายนอกต่อไป  

5. นักศึกษาฯ ศิษย์เก่า และบรรณารักษ์ มีความเห็นตรงกันว่านักศึกษาวิชาเอกจ าเป็นต้องฝึกงานห้องสมุดก่อนจบ
หลักสูตร เนื่องจากการฝึกงานห้องสมุดมีความส าคัญและจ าเป็นมากเพราะนักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง
นอกเหนือจากทฤษฎีที่ได้เรียนไปแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ferrer-Vinent and Sobel (2011) และ Branon (2014) 
ที่พบว่าการฝึกงานห้องสมุดท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความเข้าใจเนื้อหาวิชาเพิ่มมากขึ้น และที่ส าคัญคือนักศึกษา
และบรรณารักษ์ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
 
ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอน  
 1. ทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ควรก าหนดรายละเอียด
วิชาการฝึกงานห้องสมุดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น จ านวนช่ัวโมงที่ฝึกงาน การฝึกงานภายในสถาบันก่อนออกไปฝึกงาน
ภายนอก  มาตรฐานของห้องสมุดที่นักศึกษาไปฝึกงาน 
 2. ควรเปิดวิชาเลือกที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้ออกไปฝึกงานยังสถานประกอบการต่างๆ  
ตามความต้องการที่นอกเหนือจากงานห้องสมุด เช่น  ศูนย์ข้อมูล ศูนย์เอกสาร งาน จดหมายเหตุ  ส านักพิมพ์/โรงพิมพ์  ร้าน
จ าหน่ายหนังสือ  บริษัทจัดจ าหน่ายฐานข้อมูลหรือนายหน้าค้าข้อมูล   
 3. ภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรเตรียมตัวนักศึกษาให้พร้อมก่อนส่งนักศึกษาออกไปฝึกงานห้องสมุด เช่น 
จัดอบรมความรู้ทางวิชาชีพระยะสั้น  เชิญบรรณารักษ์ที่เคยฝึกงานห้องสมุดฯ ให้มาพูดคุยกับนักศึกษาถึงปัญหาและความ
ต้องการของการฝึกงานห้องสมุด  หรือเชิญศิษย์เก่าท่ีผ่านการฝึกงานห้องสมุดมาพูดคุยกับนักศึกษาท่ีจะออกไปฝึกงาน 
 4. ควรจัดการสัมมนาการฝึกงานห้องสมุดระดับชาติ โดยเชิญอาจารย์ผู้สอน บรรณารักษ์ที่ฝึกงานห้องสมุดให้
นักศึกษาฯ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า  เพื่อทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัย  
  1. เนื่องจากการเรียนการสอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มี
หลักสูตรที่แตกต่างกันทั้งรายวิชาที่เปิดสอนและจ านวนหน่วยกิตที่สอน จึงควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรายวิชาต่าง  ๆ ที่เปิด
สอนในหลักสูตรของทุกสถาบันฯ เพื่อน าผลการวิจัยไปปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และ
เพื่อให้มีวิชาแกน (Core course) ที่นักศึกษาต้องเรียนเหมือน ๆ กัน อีกทั้งจะท าให้ทราบด้วยว่าวิชาการฝึกงานห้องสมุดนั้น  
มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร 
 2. รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์นั้น ก่อนจบหลักสูตร
ทุกสถาบันการศึกษาจะก าหนดให้นักศึกษาต้องไปฝึกงานห้องสมุดหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือท าโครงงานสารสนเทศ 
หรือสหกิจศึกษาทางสารสนเทศศาสตร์  ซึ่งบางหลักสูตรก าหนดให้เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งแต่บางหลักสูตรบังคับให้เรียน
ทั้งหมด  โดยเฉพาะวิชาการฝึกงานห้องสมุดนั้นสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะก าหนดเป็นวิชาบังคับ และแต่ละสถาบันฯ จะส่ง
นักศึกษาไปฝึกงานห้องสมุดในช่วงเวลาและระยะเวลาที่แตกต่างกัน  จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อส ารวจปัญหาการฝึกงาน
ห้องสมุดที่เกิดขึ้นในแต่ละสถาบันฯ หรือทุกสถาบันฯ ทั่วประเทศ เพื่อทราบความต้องการ ความคิดเห็น ปัญหา ข้อดีและ
ข้อบกพร่องของการฝึกงานห้องสมุด เพื่อน าไปปรับปรุงวิชาการฝึกงานห้องสมุดให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ และท าให้
ทั้งนักศึกษาและบรรณารักษ์มีการฝึกงานห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. ทุกสาขาอาชีพควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อน าผลไปปรับปรุงการ
ฝึกงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม จังหวัดชลบุรี 
The Health Care Behaviors of Hotel Staff in Chonburi Province 

 
ธีรวัฒน์  อิ่มประคองศิลป์1  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติและการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม และ 2) เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการทัศนคติและการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พนักงานโรงแรมใน
จังหวัดชลบุรีจ านวน 189 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิต ิF-test (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานโรงแรมที่มีระดับการศึกษา ระดับการปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติและพฤติกรรมการดแุลสขุภาพโดยรวมแตกต่างกัน จากการศึกษายังพบว่า
ความแตกต่างทางด้านรายได้ไม่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการการดูแลสุขภาพของพนักงาน 

 

ค ำส ำคัญ: พนักงานโรงแรม พฤตกิรรม การดูแลสุขภาพ 
 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the attitudes and health care behavior of hotel 
staff members and 2) to study the factors affecting their attitudes and health care behavior. The sample 
group comprised of 189 hotel staff who work in the hotel in Chonburi province. Questionnaire was used 

to collect data for this study. Descriptive analyses, such as percentage, mean score ( x ), standard 
deviations (SD) and F-test (ANOVA), were used to verify the results regarding the attitudes and health care 
behavior of participants. The study found that staff who had different educational levels, operational 
levels, and working experience had different significant in terms of the attitudes and health care behavior. 
Contrarily, it was found that the difference of monthly income did not have significant relation with their 
attitudes and health care behavior. 

 

Keywords: Hotel Staff, Behaviors, Health care 
 
บทน า 

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการ (Service Business) จัดเป็นสถานที่พักและให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง  ไม่มีวันหยุด  
ตลอดปี  การให้บริการมีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับความต้องการของลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นด้านห้องพัก  อาหารและเครื่องดื่ม  
สันทนาการและผ่อนคลาย ฯ ดังน้ันธุรกิจโรงแรมต้องพร้อมท่ีจะจัดบริการให้ลูกค้าเสมอ  ทุกแผนกในธุรกิจโรงแรมต้องมีความ
รับผิดชอบต่องานในแผนกของตนและยังต้องประสานความร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานที่ออกมาสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด  งานด้านนี้จึงต้องการคนที่มีลักษณะที่เหมาะสมกับแต่ละหน้าที่อย่างมาก บุคลากรของโรงแรมทุกคน  
นับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัตงิาน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง เข้างานตรงเวลา และได้รับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐาน
ด้านบริการ (วารี ศิริระเวทย์กุล, 2544.)  และจากรายงานแนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี 2558 จะมีความต้องการ

                                                           
1 อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการการโรงแรม  คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเท่ียว  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ก าลังคนในสาขาที่พักแรม (Hotel Service) เพิ่มขึ้น 10% หรือ 108,000 คน ปี 2559 เพิ่ม 120,000 คน  และปี 2560 เพิ่ม
เป็น 130,000 คน  โดยเน้นท่ี แผนกหลัก ครัว ต้อนรับ แม่บ้าน บริการอาหารและเครื่องดื่ม (สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2557.)  

 แต่ด้วยสภาวะการด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ระบบทุนนิยมและเทคโนโลยี
การสื่อสารไร้พรมแดน ส่งผลให้คนไทยเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตจากเดิมไปอย่างมากท่ามกลางค่านิยม วัฒนธรรมและสังคม
สิ่งแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยความเสี่ยง และเป็นภัยคุกคามสุขภาพ เกิดการระบาดของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้หรือ
ที่เรียกว่า โรค NCDs  (Non-Communicable Diseases)ที่มีอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุด 6 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน 
(Diabetes Mellitus) โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases ) โรคถุงลมโป่งพอง 
(Emphysema) โรคมะเร็ง (Cancer) โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) โรคอ้วนลงพุง (Obesity) (ศูนย์จัดการความรู้
ผู้ป่วย  โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์, 2559)  และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 5-7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพ
ส าคัญล าดับต้น ๆ ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคตที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น หากไม่สามารถสกัดกั้น
หรือหยุดยั้งปัญหาได้จะท าให้เกิดการเจ็บป่วย พิการ เสียชีวิต มีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ตามมา (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556) 
 ธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงและยังจัดเป็นชุมชนหนึ่งที่มีบุคลากรและผู้เข้าใช้บริการจากหลากหลาย
ที่มาเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน  ทุกคนต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับลักษณะงาน  อีกทั้งตัวอาคาร
สถานที่ประกอบการก็เป็นแบบอาคารปิด  มิได้เปิดโล่งตลอดเวลา หากมิได้มีการจัดการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ย่อมจะเป็นแหล่งเพาะและแพร่เช้ือโรคแหล่งใหญ่ได้ ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงแรมก็มีความแตกต่างกันในด้านภูมิหลัง
และการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  เมื่อเข้ามาร่วมกันในสถานท่ีท างานย่อมมีโอกาสรับและแพร่เช้ือโรคได้เช่นกัน 
    จังหวัดชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง  และสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้แบบครบวงจรทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น  สามารถเดินทางมา
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และจากรายงานสถิติจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558 จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่
เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดชลบุรี มีจ านวนทั้งสิ้น 10 ,167,469 คน (ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี , 2558) และคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นอีกในปีถัดไป  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ทัศนคติและการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม  โดยต้องการทราบ
สาเหตุต่าง ๆ ว่าสิ่งใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงาน ผลการศึกษาที่ได้จะใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรค และมี
จิตใจที่สมบูรณ์พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และยังมีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทัศนคติและการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มผีลต่อทัศนคติและการดแูลสุขภาพของพนักงานโรงแรม  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม 
2. ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม 
3. ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพของพนักงาน    
    โรงแรม 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานโรงแรมที่มีระดับการศกึษาต่างกัน มีการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน   
2. พนักงานโรงแรมที่มีระดับการปฏิบัติงานต่างกัน มีการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน   
3. พนักงานโรงแรมที่มีรายไดต้่อเดือนต่างกัน มีการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน   
4. พนักงานโรงแรมที่มีระยะเวลาในการท างานท่ีต่างกัน มีการดูแลสขุภาพแตกต่างกัน  
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
             การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  เพื่อศึกษาทัศนคติและการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรมในจังหวัด
ชลบุรี  โดยได้ด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือพนักงานโรงแรม ในจังหวัดชลบุรี จากรายช่ือโรงแรมของสมาคม 
โรงแรมแห่งประเทศไทย 65 แห่ง (สมาคมโรงแรมประเทศไทย, 2558) โดยแบ่งเป็นระดับการปฏิบัติงานดังนี้ 1. พนักงาน 2. หัวหน้า
พนักงาน  3. ผู้จัดการแผนก  ท่ีปฏิบัติงานในแต่ละโรงแรม ๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 195 คน   
                        2.    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญกับผู้ที่เต็มใจตอบ
แบบสอบถามจาก ผู้ปฏิบัติงานท้ัง 3 ล าดับข้างต้น เป็นจ านวนท้ังสิ้น 189 คน   
                       3.   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   คือ แบบสอบถาม ซึ่งปรับปรุงจากแบบสอบถามงานวิจัยของกิติยา 
ค าพึ่งพร และสุภาพร แซ่ฉั่ว )2550(  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้                                                                                   
                         ตอนท่ี  1  แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน  ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)                    
                         ตอนท่ี  2  ทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)      

      ตอนท่ี  3  การดูแลสุขภาพ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale)  
การก าหนดคะแนนค าตอบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้ก าหนดดังนี้  
 5 คะแนน  ส าหรับค าตอบ  ระดับมากที่สุด    

4 คะแนน  ส าหรับค าตอบ  ระดับมาก 
3 คะแนน  ส าหรับค าตอบ  ระดับปานกลาง 
2 คะแนน  ส าหรับค าตอบ  ระดับน้อย 
1 คะแนน  ส าหรับค าตอบ  ระดับน้อยที่สุด 

                        4.   การทดสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดสอบใช้กับพนักงานโรงแรมที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อน ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Alpha Coefficient) (สุภาพ ฉัตราภรณ์, 2548) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม    
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูง จึงน าแบบสอบถามไปใช้กับประชากรที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
                       5.  การเก็บข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจัดส่งทางไปรษณีย์ไป
ยังแผนกทรัพยากรบุคคลให้ช่วยด าเนินการเก็บข้อมูล เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาแล้วจึงตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง
พบว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ถูกต้องใช้ได้จ านวน 189 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.92 จึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

                6.  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป 
ดังต่อไปนี้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถติิ F-test  
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- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 382 

 

ผลการวิจัย 
 การน าเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของพนักงานโรงแรม 
 พนักงานโรงแรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.0 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 46.0 มีอายุอยู่ในช่วงต่ ากว่า 25 ปี 
ร้อยละ 26.5 รองลงมามีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี ร้อยละ 25.9 มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี ร้อยละ 18.5 มีอายุระหว่าง 36 – 40 ปี 
ร้อยละ 15.9 มีอายุระหว่าง 41 – 45 ปี ร้อยละ 7.9 และมีอายุระหว่าง 46 – 50 ปี ร้อยละ 5.3 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 55.0 รองลงมาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 33.9 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 11.1 ปฏิบัติงานในระดับ
พนักงาน ร้อยละ 33.3 หัวหน้าพนักงาน ร้อยละ 33.3 และผู้จัดการแผนก ร้อยละ 33.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ
10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 59.8 รองลงมามีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 27.0 มีรายได้20,001 – 30,000 บาท 
ร้อยละ 13.2 มีระยะเวลาในการท างานในธุรกิจโรงแรมประมาณ 1 – 5 ปี ร้อยละ 39.2 รองลงมาประมาณ 6 – 10 ปี ร้อยละ 
27.0 ต่ ากว่า 1 ป ีร้อยละ 19.6 ประมาณ 11 – 15 ปี ร้อยละ 11.6 ประมาณ16 – 20 ปี ร้อยละ 2.6 แผนกที่ปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่อยู่แผนกบริการส่วนหน้าและห้องพัก ร้อยละ 38.6 รองลงมาแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 36.5 แผนกการขายและ
การตลาด ร้อยละ 4.8 แผนกบัญชีและการเงิน ร้อยละ 6.9 และแผนกทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 13.2 ลักษณะการพักอาศัยอยู่
กับครอบครัวของตัวเอง ร้อยละ 44.4 รองลงมาพักอาศัยคนเดียว ร้อยละ 23.8 พักอาศัยกับครอบครัวบิดามารดา ร้อยละ 
23.3 พักอาศัยกับเพ่ือน ร้อยละ 8.5 (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของพนักงานโรงแรม                                                                                                                                                             
                 ข้อมูลพื้นฐาน                                      จ านวน                                ร้อยละ 

1. เพศ              
                 ชาย                                                   87                                    46.0 
                 หญิง                                                 102                                     54.0 
2. อาย ุ
                 ต่ ากว่า 25 ปี                                        50                                     26.5 
                 25 – 30 ปี                                           49                                     25.9 
                 31 – 35 ปี                                           35                                     18.5 
                 36 – 40 ปี                                           30                                     15.9 
                 41 – 45 ปี                                           15                                       7.9 
                 46 – 50 ปี                                           10                                       5.3 
3. ระดับการศึกษา 
                 ต่ ากว่าปริญญาตรี                                  64                                      33.9 
                 ปริญญาตรี                                         104                                      55.0 
                 ปริญญาโท                                           21                                      11.1 
4. ปฏิบัติงานในระดับ 
                 พนักงาน                                            63                                      33.3 
                 หัวหน้าพนักงาน                                    63                                      33.3 
                 ผู้จัดการแผนก                                      63                                      33.3 

 
 



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 383 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ)                                                                                                                                                             

              ข้อมูลพื้นฐาน                                  จ านวน                                 ร้อยละ 
5. รายได้ต่อเดือน 
                  ต่ ากว่า 10,000 บาท                            51                                      27.0 
                  10,000 – 20,000 บาท                      113                                      59.8 
                  20,001 – 30,000 บาท                        25                                     13.2 
6. ระยะเวลาในการท างานในธุรกิจโรงแรม 
                 ต่ ากว่า 1 ปี                                       37                                     19.6 
                 1 – 5   ปี                                         74                                      39.2 
                 6 – 10 ปี                                          51                                     27.0 
                 11 – 15 ปี                                        22                                     11.6 
                 16 – 20 ปี                                          5                                      2.6 
7. ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน 
               บริการส่วนหน้าและห้องพัก                   73                                     38.6 
               อาหารและเครื่องดื่ม                            69                                     36.5 
               การขายและการตลาด                          13                                       6.9                 
                บัญชีและการเงิน                                 9                                       4.8                 
                ทรัพยากรบุคคล                                25                                      13.2 
8. ลักษณะการพักอาศัย   
               คนเดียว                                          45                                      23.8 
               ครอบครัวของตัวเอง                            84                                      44.4 
               ครอบครัวบิดามารดา                           44                                      23.3 
               เพื่อน                                              16                                       8.5                

 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพพนักงานโรงแรม         

รายการ 
พนักงาน หัวหน้าพนักงาน ผู้จัดการแผนก 

x  x  x  
1. การมีสุขภาพท่ีสมบรูณ์แข็งแรงจ าเป็นต้องบริโภค     
    อาหารให้หลากหลายไม่ซ้ าซาก 

4.04 4.06 4.23 

2. อาหารและยาที่หมดอายุอาจท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 4.39 4.26 4.33 
3. การใช้ยามีทั้งที่เป็นคุณและโทษ                4.23 4.23 4.01 
4.อาหารสุกๆ ดิบๆ ท าให้มรีสชาต ิ                             2.84 2.80 2.90 
5. เครื่องดื่มชูก าลังท าให้ร่างกายแข็งแรง                       2.80 2.82 2.84 
6. สุขภาพแข็งแรงเกิดจากการออกก าลังกาย              
7. สุขภาพแข็งแรงเกิดจากการคุ้มครองของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ   
8. บุคคลใกล้ชิดของคุณชอบออกก าลังกายคุณจึงออก    
    ก าลังกายด้วย                              

4.25 
2.77 
3.47          

4.34 
2.58 
3.25          

4.34 
2.71 
3.46                         
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- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 384 

 

ตารางที่ 2 (ต่อ)             

รายการ 
พนักงาน หัวหน้าพนักงาน ผู้จัดการแผนก 

x  x  x  
9. การอดนอนเป็นผลเสียต่อสุขภาพ                             4.22              4.31           4.11 
10. การได้กระท าในสิ่งท่ีชอบถือเป็นการพักผ่อนเพื่อสุขภาพ       3.73          3.95       3.88 
11. การเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ท าให้คุณนอนหลับ                                    2.77           2.63            2.80   
12. สิ่งแวดล้อมท่ีดีมผีลต่อสุขภาพ                                3.95        4.20           4.30 
13. สิ่งแวดล้อมท่ีดี เกิดจากการกระท าของมนุษย ์ 3.71       3.87        3.98                    
14.โรคบางชนิด เกิดจากสิ่งแวดลอ้มท่ีไม่ดี                      3.96                       4.14                    4.23   
15.หากร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง ไม่จ าเป็นต้องตรวจสุขภาพ 3.20                       2.92                    3.38                 
16.การเกิดโรคร้าย เป็นเรื่องของโชคชะตา                       2.41                       2.15                     2.63 
17. สุขภาพจะดีหรือไมด่ี อยู่ท่ีการเอาใจใส่ดูแลของครอบครัว   3.47                       3.39                     3.39                     
18. ความเครียดแกไ้ขได้                                            3.95                       4.04                     3.88                              
19.บุคคลใกล้ชิดสามารถช่วยคณุขจัดความเครียดได้                                        3.85                       3.87                     4.04    
20. การเชื่อถือและยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท าให้ลด    
     ความเครียดได้                                            

3.00                      2.71                      2.85 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.55 3.52 3.61 
 

 
ตารางที่ 3 แสดงการดูแลสุภาพของพนักงานโรงแรม                                                                                                                                                             

              รายการ                                                 พนักงาน                หัวหน้าพนักงาน        ผู้จัดการแผนก 

                                                                             x                            x                      x                                               
1. คุณรับประทานผักและผลไม้                                3.58              3.71           3.76 
2. คุณดื่มเครื่องดื่มประเภทบ ารุงก าลัง                        3.87           3.58         3.80    
3. คุณรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ใน 1 วัน   3.38           3.25           3.65 
4. คุณรับประทานเนื้อสตัว์ตดิมันหรืออาหารที่มไีขมันมาก  2.95             2.65            2.58  
5. คุณใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น  2.95              3.00            3.26      
6. คุณไปพบแพทย์เจ็บป่วยนานเกนิ 3 วัน                 3.63                  3.82            3.71 
7. คุณใช้ยาตามก าหนดที่แพทย์สั่ง                         3.80                3.98               3.96             
8. คุณออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 – 4 ครั้ง     2.79               2.79                  2.84           
9. คุณออกก าลังกายจนกระทั่งหัวใจเต้นเร็วและรู้สึกเหนื่อย  2.93         3.04             3.17 
10. ในแต่ละวันคุณนอนหลับ 6 – 8 ช่ัวโมง               2.66  2.65                 2.79 
11. คุณพักผ่อนด้วยการชมภาพยนตร์หรือโทรทัศน ์     2.73  2.50                2.63       
12. คุณพักผ่อนด้วยการเล่นโซเชียลมีเดีย         3.65                3.25               3.53  
13. คุณพักผ่อนด้วยการฟังเพลงหรือเล่นดนตร ี   3.34                3.14                 3.44 
14. คุณดูแลห้องพักให้มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกปลอดโปร่ง   3.71                 3.77                   3.84  
15. คุณก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งของเหลือใช้ในบ้านหรือห้องพัก 3.66                 3.77                  3.77  
16. คุณแบ่งเวลาท ากิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการท างานได้ดี 2.80             2.66          3.06  
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- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 385 

 

ตารางที่ 3 (ต่อ)             

            รายการ                                                        พนักงาน         หัวหน้าพนักงาน       ผู้จัดการแผนก 

                                                                          x                     x                     x                                               
17 คุณช่ังน้ าหนักตัวเป็นประจ า                                2.95                 3.14              2.68                            
18. คุณใช้บริการห้องพยาบาลของสถานท่ีท างานของคุณ  3.03               2.74             3.06    
19. คุณจัดการกับความเครียดด้วยการสวดมนตห์รือน่ังสมาธ ิ     3.52                3.50            3.55      
20. เมื่อเกิดความเครียดคุณขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น       3.85                 3.82               3.69  
21. ความเครียดของคณุมาจากการกระท าของผู้อื่น            3.90               3.77               3.79 
22. ความเครียดของคณุมาจากเคราะห์กรรม               3.42             3.25              3.33    
23. คุณคลายเครียดด้วยการออกกาย                  3.52                  3.41              3.68           
24. คุณคลายเครียด ด้วยการสูบบหุรี ่                      3.44                3.23             3.33   
25. คุณคลายเครียดด้วยการดืม่สรุา                         4.00                 3.88              3.80                

               ค่าเฉลี่ยรวม                                       3.36      3.29                3.38 

 
การทดสอบสมมติฐาน 
 การศึกษาทัศนคติและการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ได้ระบสุมมติฐานการวิจยัไว้ดังน้ี 

1. พนักงานโรงแรมที่มีระดับการศกึษาต่างกัน มีการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน   
2. พนักงานโรงแรมที่มีระดับการปฏิบัติงานต่างกัน มีการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน   
3. พนักงานโรงแรมที่มีรายไดต้่อเดือนต่างกัน มีการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน   
4. พนักงานโรงแรมที่มีระยะเวลาในการท างานท่ีต่างกัน มีดูแลสุขภาพแตกต่างกัน   

 จากการทดสอบสมมติฐาน  ปรากฏผลดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของพนักงานโรงแรมที่มรีะดับการศึกษาต่างกัน                       
                  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ            SS                 df             MS                     F                     p 
คุณรับประทานผักและผลไม ้
                   ระหว่างกลุม่    2.708    2   1.354    6.970**   .001                                              
                   ภายในกลุม่             39.135             186            .194                                                                  
                   รวม                                  38.843             188 
คุณดืม่เครื่องดืม่ประเภทบ ารุงก าลงั 
                   ระหว่างกลุม่                          7.986                2           3.993               4.561**               012          
                   ภายในกลุม่                        162.819             186            .875                                                                 
                   รวม                                 170.804             188 
คุณใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น  
                   ระหว่างกลุม่                         12.727                2           6.363              4.968**               .008                                          
                   ภายในกลุม่                         238.236            186           1.281                                                           
                   รวม                                  250.963            188 
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- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 386 

 

ตารางที่ 4 (ต่อ) 

                  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ            SS                 df             MS                     F                     p                                 

คุณใช้ยาตามก าหนดที่แพทย์สั่ง  
                   ระหว่างกลุม่                           8.626                2           4.313              5.525**              .005                                          
                   ภายในกลุม่                         145.184             186            .781                                                             
                   รวม                                  153.810             188 
ในแต่ละวันคณุนอนหลับ 6– 8 ช่ัวโมง  
                   ระหว่างกลุม่                            6.330                2           3.165             3.081*                .048                                           
                   ภายในกลุม่                          191.077            186            1.027                                                                
                   รวม                                   197.407            188 
คุณพักผ่อนด้วยการชมภาพยนตรห์รือโทรทัศน์  
                   ระหว่างกลุม่                             9.563              2              4.781            3.285*               .040                                          
                   ภายในกลุม่                           270.765           186              1.456                                                             
                   รวม                                    280.328           188 
คุณใช้บริการห้องพยาบาลของสถานท่ีท างานของคุณ                   
         ระหว่างกลุ่ม                            19.482              2              9.741           10.295**           .000                                         
                   ภายในกลุม่                            175.898          186                .946                                                            
                   รวม                                     195.471          188 
ความเครยีดของคุณมาจากการกระท าของผู้อื่น   
                   ระหว่างกลุม่                              6.260              2              3.130            3.856*             .023                                          
                   ภายในกลุม่                            150.978          186                .812                                                              
                   รวม                                     157.238          188 
การดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรมที่มีระดับการศึกษาต่างกันโดยรวม                       
                   ระหว่างกลุม่                              2.708              2              1.354            6.970**           .001                                       
                   ภายในกลุม่                             36.135           186                .194                                               
                   รวม                                      38.843           188                                                 

p<.05 
 

จากตารางที่  4  พบว่าพนักงานโรงแรมที่มีระดับการศึกษาตา่งกัน  มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวมแตกต่างกัน  
และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่าในข้อที่ว่าคุณรับประทานผักและผลไม้ คุณดื่มเครื่องดื่มประเภทบ ารุงก าลัง คุณใช้ช้อน
กลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น คุณใช้ยาตามก าหนดที่แพทย์สั่ง ในแต่ละวันคุณนอนหลับ 7– 8 ช่ัวโมง คุณพักผ่อน
ด้วยการชมภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ คุณใช้บริการห้องพยาบาลของสถานที่ท างานของคุณ ความเครียดของคุณมาจากการ
กระท าของผู้อื่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนในข้ออ่ืนๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน 

 
 
 
 



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 387 

 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรมที่มรีะดับการปฏบิัติงานต่างกัน                       

                  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ                  SS              df                MS                 F                   p 
 คุณรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ใน 1 วัน 
                   ระหว่างกลุ่ม                                5.175             2             2.587              2.950             .055            
                   ภายในกลุ่ม                              163.111          186              .877        
                   รวม                                       168.286          188   
การดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรมที่มีระดับการปฏิบตัิงานต่างกันโดยรวม                       
                  ระหว่างกลุ่ม                                   .310             2                .155              .747             .475                               
                  ภายในกลุ่ม                                 38.534          186               .207                                            
                  รวม                                          38.843          188                                             

          p<.05 
 
      จากตารางท่ี 5  พบว่าพนักงานโรงแรมทีม่ีระดับการปฏิบัติงานต่างกัน  มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวมไมแ่ตกต่าง
กัน  แต่เมื่อเปรยีบเทียบเป็นรายขอ้พบว่าในข้อท่ีว่าคุณรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ใน 1 วัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่  ระดับ .05  ส่วนในข้ออ่ืน ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกัน   
 
 ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรมที่มรีายได้ต่างกัน                       
                  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ               SS                df               MS               F                  p 
ในแต่ละวันคณุนอนหลับ 6– 8 ช่ัวโมง   
                  ระหว่างกลุ่ม                              8.595              2             4.298           4.234**          .016                             
                  ภายในกลุ่ม                            188.812           186             1.015                                      
                  รวม                                     197.407           188                                        
คุณจัดการกับความเครยีดด้วยการสวดมนต์หรือนั่งสมาธ ิ
                 ระหว่างกลุ่ม                               5.536               2            2.768            3.310*          .039                           
                 ภายในกลุ่ม                             155.554           186              .836                                        
                 รวม                                      161.090           188                                        
ความเครยีดของคุณมาจากเคราะห์กรรม 

     ระหว่างกลุ่ม                             10.046               2             5.023            8.628**        .000                              
                 ภายในกลุ่ม                             108.282           186               .582                                       
                 รวม                                      118.328           188                                         
    การดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรมที่มรีายได้ต่างกันโดยรวม                     
                 ระหว่างกลุ่ม                                 .400              2                .200              .969          .381                                            
                 ภายในกลุ่ม                               38.443           186                .207                                                                     
                 รวม                                        38.843           188                                          

              p<.05 
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- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 388 

 

จากตารางที่  6 พบว่าพนักงานโรงแรมที่มีรายไดต้่อเดือนต่างกัน  มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน  แต่เมื่อเปรยีบเทียบเป็นรายขอ้พบว่าในข้อท่ีว่าในแต่ละวันคุณนอนหลับ 6– 8 ช่ัวโมง คุณจัดการกบัความเครยีด ด้วยการ
สวดมนต์หรือน่ังสมาธิ และความเครียดของคุณมาจากเคราะห์กรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .05  ส่วน
ในข้ออื่น ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกัน   

 
 ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรมที่มรีะยะเวลาในการท างานต่างกัน                       
                   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ                      SS                 df              MS            F              p 

คุณรับประทานผักและผลไม ้
                   ระหว่างกลุ่ม                                     2.672               4               .668       3.398**      .010                                  
                   ภายในกลุ่ม                                    36.171            184               .197                                             
                   รวม                                             38.843            188   
คุณรับประทานเนื้อสัตว์ตดิมันหรอือาหารที่มีไขมันมาก   

      ระหว่างกลุ่ม                                   16.674                4              4.169       2.677*       .033                                 
                  ภายในกลุ่ม                                   286.564            184              1.557                                            
                  รวม                                            303.238                                                        
คุณไปพบแพทยเ์มื่อเจ็บป่วยนานเกิน 3 วัน  

      ระหว่างกลุ่ม                                     7.118                4              1.780       3.016**      .019                                 
                  ภายในกลุ่ม                                   108.575            184                .590                                           
                  รวม                                            115.693            188 
คุณใช้ยาตามก าหนดที่แพทย์สั่ง  

      ระหว่างกลุ่ม                                     8.059                4               2.015      2.543**      .014                                  
                  ภายในกลุ่ม                                   145.751            184                 .792                                            
                  รวม                                            153.810            188 
ในแต่ละวันคณุนอนหลับ 6– 8 ช่ัวโมง  

      ระหว่างกลุ่ม                                   10.493                4                2.623      2.582*       .039                                
                  ภายในกลุ่ม                                  186.914             184                1.016                                       
                  รวม                                           197.407             188 
คุณพักผ่อนด้วยการเล่นโซเชียลมีเดีย  

      ระหว่างกลุ่ม                                   21.535                4                5.384      5.705**      .000                               
                  ภายในกลุ่ม                                  173.651             184                  .944                                        
                  รวม                                           195.185             188 
คุณพักผ่อนด้วยการฟังเพลงหรือเล่นดนตร ี

      ระหว่างกลุ่ม                                  20.573                 4                5.143      5.502**      .000                                
                  ภายในกลุ่ม                                 172.009              184                  .935                                           
                  รวม                                          192.582              188    

 
 
 



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 389 

 

ตารางที่ 7 (ต่อ) 

                   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ                    SS                 df            MS               F              p 
คุณช่ังน้ าหนักตัวเป็นประจ า  

      ระหว่างกลุ่ม                                  44.156                 4        11.039         7.909**        .000                               
                  ภายในกลุ่ม                                 256.807              184          1.396                                           
                  รวม                                          300.963              188 
คุณใช้บริการห้องพยาบาลของสถานท่ีท างานของคุณ 
                  ระหว่างกลุ่ม                                  11.022                 4          2.756         2.749*          .030                                 
                  ภายในกลุ่ม                                 184.449               184         1.002                                       
                  รวม                                          195.471               188 
คุณจัดการกับความเครยีดด้วยการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ  

      ระหว่างกลุ่ม                                  23.542                  4          5.886        7.873**          .000                               
                  ภายในกลุ่ม                                 137.548               184            .748                                        
                  รวม                                          161.090               188 
คุณคลายเครียดด้วยการสูบบุหรี ่

      ระหว่างกลุ่ม                                 12.402                   4            3.101       3.438**          .010                              
                  ภายในกลุ่ม                                 165.926               184              .902                                             
                  รวม                                          178.328               188 
การดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรมที่มีระยะเวลาในการท างานต่างกันโดยรวม                       
                   ระหว่างกลุ่ม                                  2.672                  4               .668       3.398**          .010                                         
                   ภายในกลุ่ม                                  36.171              184               .197                                          
                   รวม                                           38.843              188                                            

                   p<.05 
 

จากตารางที่ 7 พบว่าพนักงานโรงแรมที่มีระยะเวลาในการท างานที่ต่างกัน  มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม
แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่าในข้อที่ว่าคุณรับประทานผักและผลไม้ คุณรับประทานเนื้อสัตว์ติดมันหรือ
อาหารที่มีไขมันมาก คุณไปพบแพทย์เมื่อเจ็บปว่ยนานเกิน 3 วัน คุณใช้ยาตามก าหนดที่แพทย์สั่งในแต่ละวันคุณนอนหลับ 6– 8 
ช่ัวโมง คุณพักผ่อนด้วยการเล่นโซเชียลมีเดีย คุณพักผ่อนด้วยการฟังเพลงหรือเล่นดนตรี คุณช่ังน้ าหนักตัวเป็นประจ า  คุณใช้
บริการห้องพยาบาลของสถานท่ีท างานของคุณ  คุณจัดการกับความเครียดด้วยการสวดมนต์หรือน่ังสมาธิ คุณคลายเครียดด้วย
การสูบบุหรี่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนในข้ออ่ืน ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกัน  

 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบว่า 
 1.   พนักงานโรงแรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุอยู่ในช่วงต่ ากว่า 25 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,000 – 20,000 บาท ระยะเวลาในการท างานในธุรกิจโรงแรมประมาณ 1 – 5 ปี ส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน
อยู่แผนกบริการส่วนหน้าและห้องพัก ลักษณะการพักอาศัยอยู่กับครอบครัวของตัวเอง  
 2.   พนักงานโรงแรมมีทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องของการใช้อาหารและยาอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับปราณี  
อ่อนศรี (2559) ที่พบว่าพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าการ
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- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 390 

 

ที่บุคคลมีความเช่ือต่อพฤติกรรมที่ตนกระท านั้น ว่าเป็นประโยชนต่อตนเองย่อมจะกระท าพฤติกรรมนั้นอย่างต่อเนื่องจนเป็น
ส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวัน และอาจจะส่งต่อความเชื่อหรือความคิดนั้นไปยงับุคคลอื่น และก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรต่อไป และ
สอดคล้องกับ Rosenstock (1974 อ้างโดยอาภาพร เผ่าวัฒนาและคณะ, 2554) ที่ว่าบุคคลจะกระท ากิจกรรมใดเพื่อให้มี
สุขภาพดี ข้ึนอยู่กับความเชื่อของบุคคลต่อสิ่งนั้นๆ ส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในเรื่องของการรับประทานอาหาร การใช้ยา 
และการพักผ่อนอยู่ในระดับปฏิบัติเป็นประจ านั้น การบริโภคอาหารและยาเป็นการดูแลสุขภาพตนเองขั้นพื้นฐานและเป็น
พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติจนเป็นนิสัย ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การอ่านฉลากอาหาร ฉลากยา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชดา ค ามณี และคณะ (ม.ป.ป.) ที่พบว่าบุคลากรสาธารณะสุขอ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มี
พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารและยา โดยรวมอยู่ในระดับสูง และยังสอดคล้องกับธีรวีร์ วราธรไพบูลย์ (2557) ที่พบว่า
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพน้ันเมื่ออายุของผู้บริโภคสูงขึ้น ผู้บริโภคจะมีเหตุผลมากขึ้น ในการเลือกบริโภคอาหาร 
โดยเลือกอาหารที่ท าให้ผู้บริโภคมีสุขภาพท่ีแข็งแรง และยังส่งผลให้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อื่นๆ ตามมา เช่น อาหารเสริม 
ผัก และผลไม้ ซึ่งหากพนักงานบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะช่วยผลักดันให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน  
 3.  การทดสอบสมมติฐานนั้นส่วนใหญ่ทั้งด้านทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพพบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่าในแต่ละสมมติฐานทั้งด้านทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพและ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพนั้นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาทิ การผ่อนคลายความตึงเครียดนั้นพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการเลือกการคลายเครียดด้วยการดื่มสุราเป็นสัดส่วนท่ีสูงนั้นแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมนี้ยังคงอยู่ในสังคมไทย ถึงแม้จะมี
โครงการและการรณรงค์จากองค์กรต่าง ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวพนักงานเอง เพราะยิ่งกระท า
พฤติกรรมนี้ทุกครั้งที่มีความเครียด ปริมาณแอลกอฮอล์ที่สะสมในร่างกายยิ่งมีปริมาณมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาต่อร่างกาย
ตามมา และยังเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดความยากจน (สาวิตรี อัษณางกรชัย, 2548) ส่วนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนั้นแม้ไม่
ปรากฏผลวิจัยในระดับสูง แต่สถานประกอบการเองก็มีการเข้าร่วมโครงการโรงแรมใบไม้สีเขียว ซึ่งในระดับผู้จัดการจะได้รับ
นโยบายโดยตรงลงมาให้ด าเนินการ และอาจจะมีผลไปยังการด าเนินชีวิตประจ าวันของแต่ละคนที่ต่อมีจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อมท้ังที่ท างานและที่บ้านพักอาศัย  
 สรุปได้ว่าหากองค์กรใดประกอบไปด้วยพนักงานในทุกระดับที่มีความสุขกายสบายใจ บรรยากาศในองค์กรเต็มไปด้วย
ความเอื้ออาทรกัน ย่อมส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณภาพการบริการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า นั้น
หมายถึงสถานประกอบการนั้นประสบความส าเร็จและเข้าสู่วัฏจักรแห่งความเจริญ เพราะเมื่อผลประกอบการดี ก็สามารถ
แบ่งปันผลก าไร มาตอบแทนพนักงาน ทั้งในรูปแบบของโบนัส สวัสดิการ การปรับปรุงสภาพการท างานและพัฒนาคนใน
องค์กรให้มีความรู้ความสามารถดีขึ้น และยังลดปัญหาการแสวงหาแหล่งงานใหม่ได้อีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  สถานประกอบการโรงแรมต้องตระหนักว่างานจะมีคุณภาพต้องมาจากพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย แต่จากผล
การศึกษายังพบว่าพนักงานยังมีทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในเรื่องที่ว่าคุณดื่มเครื่องดื่มประเภทบ ารุงก าลัง ระดับมาก 
และคลายเครียดด้วยการดื่มสุรา ระดับมาก ดังนั้นสถานประกอบการควรส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ อาทิโครงการ ตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อประเมินผลสุขภาพของ เมื่อทราบผลโดยรวมแล้วจึงจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่องการดูแลสุขภาพกับพนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร หรือโครงการจัดฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพื้นฐานประจ า
ถิ่น เช่น ไข้หวัดใหญ่และไวรัสตับอักเสบ หรือรณรงค์งดสูบบุหรี่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นโครงการเชิงป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยง
ในการเจ็บป่วยของพนักงาน 
    2.  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานโรงแรมมีทัศนคตเิกี่ยวกับการดูแลสขุภาพในเรือ่งที่ว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดจากการกระท า
ของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีมีผลต่อสุขภาพ ระดับมาก สถานประกอบการควรจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท างานและ
กิจกรรมให้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกด าเนินการ
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพในระดับที่สูงขึ้นและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 
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การเชื่อมโยงของเมืองตามล าดับศักย์ของเมืองในจังหวัดราชบุรี 
The Linkage of Cities by the Hirarchy of Cities in Rathchaburi Province 

 
ศุภฤกษ์ โออินทร์1 

อภิสิทธิ์ วัดโต 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดล าดับศักย์ความเป็นเมือง ความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงของเทศบาลต่าง ๆ ที่อยู่
ในจังหวัดราชบุรีโดยใช้เกณฑ์ความหนาแน่น ประชากรและจ านวนประชากร และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเพื่อจัดล าดับศักย์
ความเป็นเมืองของเทศบาลในจังหวัดราชบุรี และศึกษาความสัมพันธ์การเช่ือมโยงของเมืองแต่ละเมืองโดยใช้ข้อมูลจ านวนรถ
ประจ าทางที่วิ่งผ่านในพื้นที่ ผลการศึกษา พบว่า การจัดล าดับศักย์ความเป็นเมืองของเทศบาลในจังหวัดราชบุรีไม่พบเมือง
ระดับกลาง โดยเมืองล าดับศักย์สูงสุดในจังหวัดราชบุรีมี 2 เมือง คือ เทศบาลเมืองราชบุรีและเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ส่วน
ความสัมพันธ์และการเช่ือมโยงของเมืองพบว่า เทศบาลเมืองราชบุรีเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์กับเมืองอื่น ๆ สูงสุดโดยมีจ านวน
รถประจ าทางผ่านเทศบาลเมอืงราชบุรีเพื่อเชื่อมโยงไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ มากถึง 487 เที่ยว รองลงมาคือเทศบาลเมืองบ้านโพธาราม
มีรถประจ าทางผ่านเทศบาล 210 เที่ยว เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 162 เที่ยว ตามล าดับ 
 

ค ำส ำคัญ: ล าดับศักย์ของเมือง การเชื่อมโยงของเมือง จังหวัดราชบุรี 
 
Abstract 
 This research aims to rank the hirarchy of cities, the relationship and linkages of municipalities in 
Ratchaburi Province by the population and population density are also economic factors to rank the 
hierarchy of cities in Ratchaburi Province. And study relations linkage of each city using the number of the 
bus routes that runs through the area. Tthe results showed that the hirarchy of a cities can not find the 
moderate rank, the Hirarchy of cities in the highest rank in Ratchaburi has two city is Ban Pong 
municipality and Ratchaburi municipality. The relations and linkage of the municipality in Ratchaburi 
showed relations with other cities the highest number of bus passes Ratchaburi municipalites to link to 
other areas, as many as 487 flights, followed by Potharam municipality has 210 flights, and Ban Sing 
Municipality has 162 flights. 
 

Keywords:  Hirarchy of cities, The linkage of cities, Rathchaburi Province 
 
บทน า 
 เมืองนั้นอยู่คู่กับมนุษย์เป็นเวลายาวนานซึ่งเมืองแต่ในละยุคสมัยนั้นมคีวามแตกต่างกันไปตามกาลเวลา แต่มีสิ่งหนึ่งที่
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเมืองก็ยังคงเป็นศูนย์รวมของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมท าให้ต้องอยู่รวมกัน ด้วย
เหตุนี้จึงท าให้เมืองเป็นศูนย์รวมของสินค้าและบริการเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของมนุษย์ ทว่าเมืองแต่ละเมืองก็มิได้มี
จ านวนสินค้าหรือจ านวนการให้บริการที่เท่ากัน ยิ่งเมืองนั้นมีขนาดใหญ่ประชากรในเมืองมีจ านวนมากท าให้มีสินค้าและบริการ

                                                           
1 อาจารย์ประจ าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม ประเทศไทย 73000  
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มากตามไปด้วย วอลเตอร์ คริสตัลเลอร์ ได้ท าการศึกษาจะคิดทฤษฎีย่านกลางขึ้นมาเนื่องจากการที่แต่ละเมืองมีจ านวนสินค้า
และบริการที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นว่าแต่ละเมืองนั้นมีล าดับศักย์ความเป็นเมืองที่แตกต่างกัน โดยเมืองที่มีขนาดใหญ่ก็จะมี
จ านวนสินค้าและบริการมากกว่าเมืองที่มีล าดับศักย์ความเป็นเมืองต่ ากว่า (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2536) แต่การแบ่งขนาดของ
เมืองโดยทั่วไปมักจะใช้เพียงจ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากรเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการแบ่งขนาดของ
เมืองมีตัวแปรอีกมากมาย โดยเฉพาะการใช้ตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจเป็นตัวแปรหลักในการจัดล าดับศักย์ความเป็นเมือง โดย
พื้นที่ศึกษาในครั้งนี้คือจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นเมืองที่มีบทบาทด้านเศรษฐกิจมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมที่ส าคัญและเป็นแหล่งพลังงานของประเทศ นอกจากนี้จังหวัดราชบุรียังมีความน่าสนใจในการจัดล าดับศักย์ความ
เป็นเมืองเนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีเทศบาลเมืองทั้งหมด 3 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลเมืองโพธาราม และ
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ซึ่งหากดูเพียงความหนาแน่นประชากรแล้ว พบว่า เทศบาลเมืองบ้านโป่งมีความหนาแน่นประชากรถึง 
7,523 คน/ตาราง กิโลเมตร (ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง ส านักพัฒนาระบบ รูปแบบและ โครงสร้าง, 
2554) ซึ่งมากกว่าเทศบาลเมืองราชบุรีที่มีความหนาแน่นประชากรประมาณ 5 ,170 คน/ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง
สนใจเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างเมืองแต่ละเมืองในจังหวัดราชบุรีว่ามีการเช่ือมโยงกันตามล าดับศักย์หรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็น
ประเด็นส าคัญอีกประการในการศึกษาเรื่องเขตอิทธิพลของเมืองตามล าดับศักย์ความเป็นเมือง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาล าดับศักย์ความเป็นเมืองของจังหวัดราชบุรี 
 2. เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเมืองในจังหวัดราชบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. พ้ืนท่ีศึกษาในการท าวจิัยในครั้งน้ีคือจังหวัดราชบุรี 
  2. ศึกษาวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการจัดล าดับศักย์ของเมือง 
  3. ข้อมูลที่ใช้ในการท าวิจัยเป็นข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2554 – 2558 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย จากหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และแหล่งข้อมูลออนไลน์ ก าหนด
หัวข้อวิจัยและวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย 
 2. รวบรวมข้อมูลประชากร ความหนาแน่นของประชากร และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีรายได้ของ
แต่ละเทศบาล จ านวนร้านค้า จ านวนธนาคารและสถาบันการเงิน เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ล าดับศักย์ของเมือง 
 3. วิเคราะห์การเชื่อมโยงของแต่ละเมืองโดยใช้ข้อมูลการเดินรถประจ าทางในจังหวัดราชบุรี 
 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างล าดับศักย์ความเป็นเมืองและความเชื่อมโยงระหว่างเมือง 
 5. สรุปผล จัดท ารายงานและน าเสนอในรูปแบบแผนที่และรายงาน 
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กรอบความคิดที่ใชว้ิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 1. ล าดับศักย์ความเป็นเมืองของจังหวัดราชบุรี 
 ผลการศึกษาท่ีได้จากข้อมูลการออกภาคสนามและการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของผู้วิจัย สามารถแบ่งล าดับศักย์
ความเป็นเมืองออกเป็น 5 ล าดับได้แก่ เมืองล าดับศักย์สูงสุด เมืองล าดับศักย์สูง เมืองล าดับศักย์ปานกลาง เมืองล าดับศักย์ต่ า 
และ เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด โดยใช้เกณฑ์ได้แก่ จ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร รายได้จัดเก็บเอง รายได้รัฐ
จัดสรร รายได้เงินอุดหนุน จ านวนร้านค้า จ านวนธนาคาร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 การก าหนดตัวแปรและค่าคะแนนตัวแปรในการจัดล าดับศักย์ของเมือง 

ตัวแปร เกณฑ์การก าหนดตัวแปร ค่าคะแนน 

1. จ านวนประชากร ประชากรมากกว่า 10,000 คน 
ประชากร 5,000 – 10,000 คน 
ประชากรน้อยกว่า 5,000 คน 

3 
2 
1 

2. ความหนาแน่นของประชากร ความหนาแน่นมากกว่า 1,000 คนต่อตารางกิโลเมตร 
ความหนาแน่นระหว่าง 5,000 - 1,000 คนต่อตารางกิโลเมตร 
ความหนาแน่นน้อยกว่า 5,000 คนต่อตารางกิโลเมตร 

3 
2 
1 

การให้ค่าน้ าหนกัในการจัดล าดับศักยข์องเมือง 

ข้อมูลปฐมภูม ิ

- การส ารวจดา้นเศรษฐกิจแต่ละเทศบาล 

- ส ารวจเส้นทางเดินรถและจ านวนเท่ียวที่
วิ่งผ่านอ าเภอ 

ข้อมูลทุตยิภูมิ 
- ข้อมูลจ านวนประชากร 
- ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
- ฯลฯ 
 

ล าดับศักย์ความเป็นเมืองในจังหวัดราชบุรี 

วิเคราะห์การเชื่อมโยงของเมืองในจังหวดัราชบุรี 
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติ 

การเชื่อมโยงของเมืองในจังหวดัราชบรุี 

แบ่งล าดับศักย์ 5 ล าดับ คือ เมืองล าดับศักย์สูงสุด เมืองล าดับศักย์สูง 
เมืองล าดับศักย์ปานกลาง เมืองล าดับศักย์ต่ า และ เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
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ตัวแปร เกณฑ์การก าหนดตัวแปร ค่าคะแนน 

3. รายได้ของแต่ละเทศบาล 
   (ก) รายได้จัดเก็บเอง 
 
 
   (ข) รายได้รัฐจัดสรร 
 
 
   (ค) รายได้เงินอุดหนุน 

 
รายได้จัดเก็บเองมากกว่า 20 ล้านบาท 
รายได้จัดเก็บเองระหว่าง 5 – 20 ล้านบาท 
รายได้จัดเก็บเองน้อยกว่า 5 ล้านบาท 
รายได้รัฐจัดสรรมากกว่า 50 ล้านบาท 
รายได้รัฐจัดสรรระหว่าง 20 - 50 ล้านบาท 
รายได้รัฐจัดสรรน้อยกว่า 20 ล้านบาท 
รายได้เงินอุดหนุน มากกว่า 50 ล้านบาท 
รายได้เงินอุดหนุนระหว่าง 20 - 50 ล้านบาท 
รายได้เงินอุดหนุน น้อยกว่า 20 ล้านบาท 

 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 

4. จ านวนร้านค้า ร้านค้ามากกว่า 30 แห่ง 
ร้านค้าระหว่าง 15 - 30 แห่ง 
ร้านค้าน้อยกว่า 15 แห่ง 

3 
2 
1 

5. จ านวนธนาคาร ธนาคารมากกว่า 5 แห่ง 
ธนาคารระหว่าง 3 – 5 แห่ง 
ธนาคารน้อยกว่า 3 แห่ง 

3 
2 
1 

 
 ผลการจัดล าดับศักย์ความเป็นเมืองพบว่า ในจังหวัดราชบุรีพบเพียง 4 ล าดับศักย์ โดยไม่พบเมืองล าดับศักย์ปาน
กลางในจังหวัดราชบุรี โดยเมืองที่มีล าดับศักย์สูงสุด 5 ล าดับแรกคือ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง รองลงมาได้แก่ เทศบาลเมือง
ราชบุรี เทศบาลเมืองโพธาราม เทศบาลเมืองท่าผา และเทศบาลต าบลหลักเมือง ตามล าดับ โดยเมืองที่อยู่ในล าดับศักย์สูงสุด 
มี 2 แห่ง เมืองในล าดับศักย์สูงมี 1 แห่ง เมืองล าดับศักย์ต่ ามี 6 แห่ง และเมืองล าดับศักย์ต่ าสุดมี 25 แห่ง ซึ่งล าดับศักย์ความ
เป็นเมืองของเทศบาลในจังหวัดราชบุรีสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2 ดังนี ้
 

ตารางที่ 2 ล าดับศักย์ของเมืองในจังหวัดราชบุรี 
ล าดับที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ล าดับเมือง ล าดับที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ล าดับเมือง 

1 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เมืองล าดับศักย์สงูสุด 18 เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
2 เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองล าดับศักย์สงูสุด 19 เทศบาลต าบลชัฏป่าหวาย เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
3 เทศบาลเมืองโพธาราม เมืองล าดับศักย์สงู 20 เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
4 เทศบาลเมืองท่าผา เมืองล าดับศักย์ต่ า 21 เทศบาลต าบลห้วยชินสีห์ เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
5 เทศบาลต าบลหลักเมือง เมืองล าดับศักย์ต่ า 22 เทศบาลต าบลทุ่งหลวง เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
6 เทศบาลต าบลบ้านเลือก เมืองล าดับศักย์ต่ า 23 เทศบาลต าบลบ้านไร่ เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
7 เทศบาลต าบลคลองตาคต เมืองล าดับศักย์ต่ า 24 เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
8 เทศบาลต าบลเขางู เมืองล าดับศักย์ต่ า 25 เทศบาลต าบลโพหัก เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
9 เทศบาลต าบลบางแพ เมืองล าดับศักย์ต่ า 26 เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
10 เทศบาลต าบลหนองโพ เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 27 เทศบาลต าบลปากท่อ เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
11 เทศบาลต าบลกรับใหญ่ เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 28 เทศบาลต าบลด่านทับตะโก เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
12 เทศบาลต าบลเบิกไพร เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 29 เทศบาลต าบลเขาขวาง เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
13 เทศบาลต าบลศรีดอนไผ่ เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 30 เทศบาลต าบลประสาทสิทธิ์ เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
14 เทศบาลต าบลกระจับ เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 31 เทศบาลต าบลวัดเพลง เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
15 เทศบาลต าบลห้วยกระบอก เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 32 เทศบาลต าบลบัวงาม เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
16 เทศบาลต าบลดอยทราย เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 33 เทศบาลต าบลสวนผึ้ง เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
17 เทศบาลต าบลจอมบึง เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 34 เทศบาลต าบลหลุมดิน เมืองล าดับศักย์ต่ าสุด 
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 2. ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเมืองในจังหวัดราชบุรี 
 จากข้อมูลเส้นทางเดินรถประจ าทางในจังหวัดราชบุรีซึ่งจากข้อมูลขนส่งจังหวัดราชบุรีมีทั้งหมด  55 สาย                   
พบความสัมพันธ์ของเทศบาลแต่ละเทศบาล โดยเทศบาลเมืองราชบุรีเป็นเทศบาลที่มีความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเมือง 
แต่ละล าดับศักย์สูงที่สุดคือ มีรถประจ าทางเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีกว่า 487 เที่ยว รองลงมา 4 อันดับแรกคือ เทศบาล
เมืองโพธารามมีรถประจ าทางผ่าน 210 เที่ยว และเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 162 เที่ยว เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 148 เที่ยว และ
เทศบาลต าบลเขางู 134 เที่ยว ตามล าดับ สามารถสรุปจ านวนเที่ยวรถโดยสารประจ าทางที่ผ่านแต่ละเทศบาลดังตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 จ านวนเที่ยวรถโดยสารประจ าทางที่ผ่านในแต่ละเทศบาล 

ล าดับที ่
องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จ านวนรอบ

(เที่ยว) 
ล าดับที ่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวนรอบ 
(เที่ยว) 

1 เทศบาลเมืองราชบุรี 487 18 เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก 20 

2 เทศบาลเมืองโพธาราม 210 19 เทศบาลเมืองท่าผา 20 

3 เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 162 20 เทศบาลต าบลบ้านเลือก 18 

4 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 148 21 เทศบาลต าบลหนองโพ 18 

5 เทศบาลต าบลเขางู 134 22 เทศบาลต าบลเบิกไพร 18 

6 เทศบาลต าบลชัฏป่าหวาย 80 23 เทศบาลต าบลดอยทราย 16 

7 เทศบาลต าบลบางแพ 80 24 เทศบาลต าบลเขาขวาง 16 

8 เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน 78 25 เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง 16 

9 เทศบาลต าบลกระจับ 64 26 เทศบาลต าบลจอมบึง 12 

10 เทศบาลต าบลประสาทสิทธิ์ 48 27 เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 12 

11 เทศบาลต าบลศรีดอนไผ่ 48 28 เทศบาลต าบลหลุมดิน 0 

12 เทศต าบลบ้านไร่ 44 29 เทศบาลต าบลบัวงาม 0 

13 เทศบ้านต าบลทับตะโก 44 30 เทศบาลต าบลโพหกั 0 

14 เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 36 31 เทศบาลต าบลห้วยชินสีห ์ 0 

15 เทศบาลต าบลปากทอ่ 30 32 เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 0 

16 เทศบาลต าหลักเมือง 23 33 เทศบาลต าบลกรับใหญ ่ 0 

17 เทศบาลต าบลวัดเพลง 22 34 เทศบาลต าบลคลองตาคต 0 

 
 ความเช่ือมโยงโดยเทศบาลเมืองราชบุรีมีอันดับความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงมาเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากรถ
ประจ าทางเกือบทุกสายจะออกจากเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งของจังหวัดราชบุรี ด้วยเหตุนี้ท าให้เทศบาล
เมืองราชบุรีเป็นเมืองที่มีอันดับความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงมากที่สุด ถึงแม้ว่าเทศบาลเมืองบ้านโป่งจะเป็นเมืองที่มีล าดับ
ศักย์ที่สูงกว่าสาเหตุอาจจะมาจากการที่เทศบาลเมืองบ้านโป่งอยู่ห่างจากถนนสายหลักคือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 
(เพชรเกษม) และอยู่ตอนบนสุดของจังหวัด ท าให้มีรถผ่านเข้าไปในตัวเทศบาลเมืองบ้านโป่งน้อยกว่าเทศบาลเมืองโพธาราม
และเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ซึ่งอยู่ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) และยังสามารถเช่ือมผ่านไปยังชุมชน
เมืองพื้นที่ใกล้เคียงได้ นอกจากนี้ยังพบว่ามีเทศบาล 7 แห่ง ที่ยังไม่มีรถโดยสารประจ าทางผ่าน ได้แก่ เทศบาลต าบลหลุมดิน 
เทศบาลต าบลบัวงาม เทศบาลต าบลโพหัก เทศบาลต าบลห้วยชินสีห์ เทศบาลต าบลห้วยกระบอก เทศบาลต าบลกรับใหญ่ c]t
เทศบาลต าบลคลองตาคต 
 เมื่อน าผลของการจัดล าดับศักย์ความเป็นเมืองแสดงเป็นแผนภูมิร่วมกับความสัมพันธ์และความเช่ือมโยง ดังจะได้
แผนภูมิดังต่อไปนี ้
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- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 397 

 

 
 

แผนภูมิที ่1 ความสัมพันธ์ระหว่างล าดับศักย์ความเป็นเมืองกับความเช่ือมโยงของเมืองในจังหวัดราชบุรี 
 

 จากแผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างล าดับศักย์ความเป็นเมืองกับความเช่ือมโยงจะเห็นได้ว่าเทศบาล
เมืองบ้านโป่งนั้นเป็นเมืองที่มีล าดับศักย์เมืองสูงสุดเหมือนกับเทศบาลเมืองราชบุรีแต่การเช่ือมโยงระหว่างเมืองของเทศบาล
เมืองราชบุรีกลับสูงกว่าเนื่องจากเทศบาลเมืองราชบุรีท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด ท าให้มีรถประจ าทางวิ่งผ่านเข้าใน
พื้นที่มาก ในขณะที่เทศบาลเมืองบ้านโป่งเป็นเมืองที่มีล าดับสูงสุดเนื่องจากเทศบาลเมืองบ้านโป่งเป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจท่ี
ใหญ่ที่สุดเพราะเป็นชุมชนเมืองเดิม มีสถานีรถไฟ และเป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดกาญจนบุรี  แต่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเส้นทางหลัก
ของจังหวัดราชบุรี สามารถแสดงให้เห็นดังแผนที่ต่อไปนี้ 
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- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 398 

 

 
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างล าดับศักย์ความเป็นเมืองกับการเชื่อมโยงระหว่างเมืองในจงัหวัดราชบุร ี

 
 จากภาพที่ 2 เป็นแผนที่แสดงความสัมพันธ์ล าดับศักย์ความเป็นเมืองกับความเช่ือมโยงระหว่างเมืองแต่ละเมืองใน
จังหวัดราชบุรี โดยความเช่ือมโยงจะใช้สีของเส้นแทนดังน้ี การเชื่อมโยงน้อยท่ีสุดใช้สีเทา ความเช่ือมโยงน้อยใช้สีเหลือง ความ
เช่ือมโยงปานกลางใช้สีส้ม ความเช่ือมโยงมากใช้สีชมพู และความเช่ือมโยงมากที่สุดใช้สีแดง ซึ่งเห็นว่าอ า เภอบ้านคาไม่มีรถ
โดยสารประจ าทางผ่านเนื่องจากเป็นอ าเภอท่ีอยู่ห่างไกลและไมม่ีเทศบาลภายในพื้นที่ ในขณะที่อ าเภอจอมบึง อ าเภอโพธาราม 
และอ าเภอปากท่อ มีการเช่ือมโยงน้อยเนื่องจากไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มีถนนสายหลักตัดผ่าน และเส้นทางเช่ือมระหว่างอ าเภอ
บ้านโป่งไปอ าเภอเมืองราชบุรีตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) มีการเชื่อมโยงสูงท่ีสุดเนื่องจากเป็นเส้นทาง
สายหลักท่ีเชื่อมโยงผ่านพื้นที่หลายอ าเภอ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรทั้งหมดแล้วจัดล าดับศักย์ความเป็นเมืองของเทศบาลในจังหวัดราชบุรีพบว่า เทศบาลเมืองบ้าน
โป่งมีล าดับศักย์ความเป็นเมืองล าดับเดียวกับเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดราชบุรี เนื่องจาก
เทศบาลบ้านโป่งตั้งอยู่บริเวณที่เป็นทางผ่านส าคัญในอดีตและปัจจุบัน นั่นก็คืออยู่ติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 
(พหลโยธิน) เป็นที่ตั้งสถานีรถไฟบ้านโป่งเพื่อเช่ือมโยงขึ้นจังหวัดกาญจนบุรี และตั้งอยู่ริมแม่น้ าแม่กลอง ท าให้เทศบาลเมือง
บ้านโป่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเมืองที่มีล าดับศักย์ความเป็นเมืองล าดับเดียวกับเทศบาลเมืองราชบุรี ส่วนเรื่องความ
เช่ือมโยง แม้ว่าเทศบาลเมืองบ้านโป่งจะมีล าดับศักย์ความเป็นเมืองระดับเดียวกับเทศบาลเมืองราชบุรีแต่ความสัมพันธ์และ
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- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 399 

 

ความเชื่อมโยงน้ันเทศบาลเมืองราชบุรีกลับเป็นเทศบาลที่มีความเช่ือมโยงมากกว่าเพราะมีรถโดยสารประจ าทางเดินทางผ่าน
หลายสาย เนื่องจากเทศบาลเมืองราชบุรีเป็นศูนย์กลางของจังหวัดท าให้มีความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงกับพื้นที่รอบข้าง
มากที่สุด ในขณะที่เทศบาลเมืองโพธาราม และเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ มีความเช่ือมโยงเป็นล าดับที่ 2 และ 3 ตามล าดับ
เนื่องจากตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (พหลโยธิน) ท าให้มีความเช่ือมโยงมากกว่าเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ส่วน
อ าเภอบ้านคาไม่มีรถโดยสารประจ าทางผ่านเนื่องจากไม่มีเทศบาลในพื้นที่ รวมถึงเทศบาลที่ตั้งอยู่ในอ าเภอจอมบึง อ าเภอโพ
ธาราม และอ าเภอปากท่อ มีการเชื่อมโยงน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ไกลจากตัวอ าเภอเมืองและมีประชากรอาศัยอยู่น้อยท าให้
ความสัมพันธ์และการเช่ือมโยงน้อยตามไปด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าภายในชุมชนในจังหวัดราชบุรียังมีหลายแห่งมีความต้องการเช่ือมโยงระหว่างเมืองโดยรถ
โดยสารสาธารณะ แต่ทั้งนี้จ านวนประชากรที่ใช้อาจยังมีไม่มากพอที่จะท าให้รถโดยสารสาธารณะสามารถให้บริการได้ ดังนั้น
ภาครัฐควรให้การสนับสนุนในการพัฒนาเรื่องการคมนาคมขนส่งเพื่อเช่ือมโยงเมืองแต่ละเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ส่วนผล
การศึกษาที่ได้สามารถน าไปใช้วางบทบาทหน้าที่ของเมือง การตั้งศูนย์บริการในด้านต่าง ๆ และการวางแผนระบบคมนาคม
ขนส่งภายในจังหวัดได้ แต่ทั้งนี้อาจจะต้องใช้ตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ มาวิเคราะห์เพิ่มเติ มให้มากขึ้นเพื่อให้
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน 
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การประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งของระบบประมวลผลภาพ 
จากอากาศยานไร้คนขับ กับค่าพิกัดที่รังวัดในสนาม 

The Evaluation of Positional Accuracy of Image Processing System 
from Unmanned Aerial Vehicle Photographs with Coordinates in The Field 

 

จุฑามาศ  น้อยนา1 
ทวี ทองสว่าง2 
สมคิด ภูมิโคกรักษ์3 
 
บทคัดย่อ 
  การประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งของระบบประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ กับค่าพิกัดที่รังวัด
ในสนาม  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งของภาพถ่ายที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับ และความเหมาะสม
ในการใช้ภาพถ่ายมาตราส่วน 1:4,000 เพื่อจัดท าแผนที่ ท าการทดสอบบริเวณบางส่วนของพื้นที่ใน ต.ประต าบลชีน้ าร้าย 
ต าบลท่างาม ต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดพื้นที่ 5.9 ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูล
จากกรมชลประทาน บินถ่ายภาพทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับทั้งหมด 3 ,950 ภาพ และรังวัดจุดควบคุมภาพถ่าย 13 
จุด จากนั้นน าภาพที่ได้เข้าสู่กระบวนการรังวัดด้วยภาพเชิงเลข จนได้ภาพถ่ายออร์โธแล้วจึงท าการทดสอบความละเอียด
ถูกต้องเชิงต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานส าหรับความละเอียดถูกต้องของข้อมูลเชิงพื้นที่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  และใช้เกณฑ์ความละเอียดถูกต้องของค่า RMSE ที่มีความสัมพันธ์กับมาตราส่วนของแผนที่ตามมาตรฐานความ
ละเอียดถูกต้องของสมาคมการส ารวจจากภาพถ่ายและการรับรู้จากระยะไกลแห่งอเมริกา 
 ผลการวิจัยพบว่าความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งของภาพถ่ายออร์โธ มีค่า RMSE ทางราบ 0.217 เมตร และมีค่า
ความละเอียดถูกต้องทางราบเท่ากับ 0.376 เมตร  ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ RMSE ของความละเอียดถูกต้องทางราบ ช้ันที่ 1 
ตามมาตรฐาน ASPRS แล้ว พบว่ามีสัดส่วนความละเอียดถูกต้องสัมพันธ์กับมาตราส่วนของแผนที่ 1:868 
 

ค ำส ำคัญ:  ความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่ง  อากาศยานไร้คนขับ  ภาพถ่ายออร์โธ 
 
Abstract 
  The evaluation of positional accuracy of orthophoto  products from Unmanned Aerial Vehicle  
photographs with the ground survey test field is the reseach which purpose to evaluate positional 
accuracy of orthophotos from aerial photographs by Unmanned Aerial Vehicle at 1:4,000 scale and to 
conduct suitability study by using 1:4,000. Testing in some parts of Shee Nam Rai ThaNgam, Prasug Sub-
distric, area in Inburi, Singburi, Thailand. The area size is 5.9 square kilometers (3,687.5 acre)The data from 
the Royal Irrigation Department, they flight by Unmanned Aerial Vehicle to take 3,950 aerial photopraphs 
with 13 premarking points for applied as photo controls in orthophoto. Those point are positioned 
globally by using global position system. 
After that, take the aerial photograph into digital photogrammetry process until the orthophoto product 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2 รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
3 อาจารย์ประจ าภาควิชาภูมิศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร 
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Then, testing for positional accuracy thatperformed by following two standard: National Standard for 
Spatial Data Accuracy (NSSDA) of the Federal Geographic Data Committee (FGDC) standard, and accuracy 
classification of RMSE related map scale of American Society of Photogrammetry Remote Sensing (ASPRS) 
 The result on positional accuracy is 0.217 meter by horizontal RMSE and 0.376 meter by 
horizontal accuracy of NSSDA standard. These positional accuracy figures could be classified into class 
order standard of ASPRS. Those orthophotos may be accurate to 1:868 map scale. 
 

Keywords: position accuracy, Unmanned Aerial Vehicle, orthophoto 
 

บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีการส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้เอื้อประโยชน์ต่องานด้าน
การส ารวจ ภาพถ่ายทางอากาศใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการท างานในด้านภูมิสารสนเทศ การจัดท าแผนที่ การบริหารจัดการ
พื้นที่การเกษตรและป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงสภาวะของสิ่งแวดล้อม แนวทางป้องกันและประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ อุบัติภัย ตลอดจนด้านการเกษตร  เนื่องจากข้อมูลทางกายภาพนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น การสร้าง
ถนน การสร้างอาคาร เป็นต้น ดังนั้นไม่สามารถน าภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศที่มีอยู่ไปใช้เ ป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนและการบริหารจัดการตามแต่ละสถานการณ์ได้    ในการจัดท าแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศแต่ละครั้ง
จ าเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือต้องใช้งบประมาณจ านวนมากซึ่งท าให้เสียเวลา และข้อมูลที่ได้
อาจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการส ารวจให้มีความสะดวก และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  เทคโนโลยีหนึ่งที่น ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ เทคโนโลยีการส ารวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ  
(Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยท างานทางด้านการปรับปรุงแผนที่ให้เป็นปัจจุบันในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดเล็ก สะดวกในการใช้งาน และสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็ว  นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดวิธีการบินถ่ายภาพ โดยใช้การก าหนดต าแหน่งส าหรับการวางแผนการบินเพื่อ
ก าหนดการบินและการถ่ายภาพของ UAV ด้วยวิธีการก าหนดช่วงเวลาถ่ายภาพ หรือสั่งถ่ายภาพด้วยค าสั่งจากระบบควบคุม
การบินอัตโนมัติ เมื่อถึงต าแหน่งที่ต้องถ่ายภาพพร้อมทั้งมีการบันทึกต าแหน่งและค่าความเอียงของภาพแต่ละภาพที่ท าการ
ถ่ายผลผลิตของการส ารวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ จะได้ค่าพารามิเตอร์ที่สามารถน ามาใช้ในการปรับแก้ให้
ภาพถ่ายมีความถูกต้องเชิงต าแหน่งมากยิ่งขึ้น   

  เนื่องจากปัจจุบันระบบการประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับยังมีความเคลื่อนเชิงต าแหน่งอยู่ ส่งผลถึง
ข้อมูลที่ได้รับซึ่งต้องน ามาใช้ในการท าแผนที่นั้นมีความคลาดเคลื่อนไปด้วยผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาวิเคราะห์หาความ
คลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งของภาพถ่ายออร์โธจากอากาศยานไร้คนขับ กับค่าพิกัดที่รังวัดในสนาม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้
ข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับให้เหมาะสมกับแต่ละงาน โดยใช้พื้นที่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรี ต าบลชีน้ าร้าย ต าบลท่า
งาม ต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งผลการศึกษาจะท าให้ทราบความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งของภาพถ่าย
ออร์โธจากอากาศยานไร้คนขับ และรูปแบบที่เหมาะสมในการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่ง 

 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งของระบบประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ กับค่าพิกัดที่
รังวัดในสนาม 
          2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการใช้ภาพถ่ายมาตราส่วน 1:4,000 เพื่อจัดท าแผนท่ีมาตราส่วน 1:1,000 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
  ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1:4,000 สามารถจัดท าผลผลิตแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธมาตราส่วน 1:1,000 ได้ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยน าภาพถ่ายที่ท าการบินถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับมาจัดท าเป็นภาพอร์โธ และ
ทดสอบความถูกต้องเชิงต าแหน่งจากค่าพิกัดที่รังวัดในสนาม  
 2. ขอบเขตเชิงพื้นที่ พื้นที่ท าการวิจัยคือพื้นที่บางส่วนของ ต าบลชีน้ าร้าย ต าบลท่างาม ต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่สามารถส ารวจหาหมุดหลักฐานได้ง่าย และสะดวกในการเข้าถึง โดยมีพื้นท่ีประมาณ 5.9 ตาราง
กิโลเมตร  (3,687.5 ไร่) 
 

 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. รวบรวมข้อมูลซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมชลประทาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
  1.1 ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นภาพถ่ายบางส่วนของพื้นที่ใน ต. ต าบลชีน้ าร้าย ต าบลท่างาม ต าบลประศุก 
อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดพื้นที่ 5.9 ตารางกิโลเมตร (3 ,687.5 ไร่)  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 
9.00-13.00 น. เป็นภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ รุ่น Fixed Wing Trimble UX5 

HP ในการบินถ่ายด้วยกล้อง Sony รุ่น α  7R ความยาวโฟกัส 35 มิลลิเมตรส่วนซ้อนของแนวบิน ร้อยละ 80 และส่วนเกย
ของภาพระหว่างแนวบิน ร้อยละ 60 ท าการบินท่ีความสูง 150 เมตร ความละเอียดภาคพื้นดิน 5 เซ็นติเมตร ท าการบิน 4 ครั้ง 
รวม 100 แนวบิน ได้ภาพท้ังหมด 3,950 ภาพ ดังภาพท่ี 1 
 

 
  ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา ที่มา: Google earth 
 

   1.2  จุดควบคุมภาพถ่ายเป็นจุดที่เห็นเด่นชัดทั้งบนภาพถ่ายและในภมูิประเทศ ครอบคลมุพื้นท่ีศึกษา โดย
ท าการวางเป้าล่วงหน้าและรังวัดดว้ยวิธีการรังวัดดาวเทียม GPS ที่มีความละเอียดถูกต้องสูง จ านวน 13 จุด ดังภาพที่ 2  
 
 
 
 



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 403 

 

 
ภาพที่ 2 จุดควบคุมภาพถ่ายบริเวณพื้นที่ศึกษา 

  

 2. การประมวลผลภาพด้วยซอฟแวร์ การประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ต้องมีข้อมูลน าเข้าคือ ข้อมูลภาพ (Image File) 
และข้อมูลต าแหน่งและการเอียงตัวของ UAV ในกรณีที่ต้องการแผนที่ที่มีความละเอียดถูกต้องที่ดีจ าเป็นต้องน าเข้าจุดบังคับ
ภาพถ่าย (Photo Control Point) ใช้ในการประมวลผลด้วยการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์จะเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยใช้
หลักการในการจับคู่ภาพแล้วไปสร้างโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ  (Aerial Triangulation) อัตโนมัติเพื่อค านวณหาค่า
องค์ประกอบการจัดค่าภายนอก (Exterior Orientation Parameters) ของภาพทุกภาพและได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นภาพออร์โธ 
(Orthophoto) แบบจ าลองความสูงพื้นผิวภูมิประเทศ (DSM) และข้อมูลกลุ่มจุดความสูงสามมิติ (3D Point Cloud) ซึ่ง
สามารถน าผลลัพธ์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ท าแผนท่ีจากภาพถ่ายทางอากาศได้โดยมีขั้นตอนการท างานดังน้ี  
      2.1  ข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ (Aerial Triangulation) 

 ข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ (Aerial Triangulation หรือ Aero triangulation) เป็นกระบวนในการ
ค านวณหาค่าการจัดวางภาพภายนอก (exterior orientation) ของภาพพร้อมกันทั้งบล็อกนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มจ านวน
จุดควบคุมภาพถ่าย (Photo Control) ในบล็อกของภาพถ่ายของทุกภาพเป็นจ านวนมากค่าพิกัดใหม่ที่ได้จากการค านวณไม่
ต้องท าการรังวัดจากในสนามการเพิ่มจ านวนจุดควบคุมภาพนิยมเรียกว่าการขยายจุดควบคุม  (photo control extension) 
ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการใช้จุดควบคุมภาพถ่าย จ านวน  13 จุด  มาใช้ในงานข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ  โดยท าการขยายจุดควบคุม
ภาพถ่าย ได้จ านวน Tie point ทั้งหมด  250,144 จุด ภาพท่ี 3  
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    ภาพที่ 3 แสดงการขยายจุดควบคุมภาพถ่าย 
 
  2.2  การสร้างแบบจ าลองความสูงภูมิเทศ จะท าหลังจากท าการรังวัดและปรับแก้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้วิจัย
ใช้วิธีการทาง Digital Photogrammetry จุดระดับความสูงบนภาพคู่สามมิติจะถูกวัดโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วโดยอาศัย
เทคนิคการประมวลผลภาพที่เรียกว่าการจับคู่ภาพ  (image matching ) เทคนิคการจับคู่ภาพอาจเป็นวิธี Least-square 
matching หรือ image correlation ผู้วิจัยต้องรู้และเข้าใจหลักการประมวลผลภาพดิจิทัลเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาตามความ
ต้องการผลการวัดด้วยซอฟแวร์อัตโนมัติโดยทั่วไปก็จะให้ผลได้ดีเทียบเท่ากับการวัดด้วยสายตามนุษย์บนเครื่องร่างแผนที่สาม
มิติแบบวิเคราะห์เมื่อเงื่อนไขการเตรียมข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลนั้นมีคุณภาพดี และสามารถสามารถสร้างแบบจ าลอง
ความสูงภูมิประเทศออกมาได้หลายรูปแบบ (ไพศาล สันติธรรมนนท์, 2555) 

2.3  การจัดท าภาพถ่ายออร์โธ  ภาพถ่ายออร์โธสีผลิตจากภาพถ่ายทางอากาศสีซึ่งผ่านกระบวนการปรับแก้
ความผิดเพี้ยนเนื่องจากเรขาคณติของการถ่ายภาพ และความสูงต่างของภูมิประเทศ (relief displacement) โดยมีระบบพิกัด
อ้างอิง ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพถ่ายที่ปรากฏรายละเอียดลักษณะสิ่งปกคลุมภูมิประเทศ ณ เวลาที่ท าการถ่ายภาพไว้ทั้งหมด มี
มาตราส่วนและความถูกต้อง สามารถวัดพิกัด ทิศทาง ระยะทาง ขนาด และรูปร่างของวัตถุได้หลังจากท าการสร้างข้อมูลแบบ
ความสูงภูมิประเทศ (DEM) ผู้วิจัยได้น า ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการท าภาพถ่ายออร์โธ เพื่อปรับแก้ความผิดเพี้ยนความสูงต่าง
ของภูมิประเทศ (relief displacement) (ไพศาล สันติธรรมนนท์, 2555) 
 3.  ส ารวจและรังวัดค่าพิกัดของจุดทดสอบ ซึ่งต้องเป็นจุดที่เห็นเด่นชัดทั้งบนภาพถ่ายและในภูมิประเทศ 
เช่นเดียวกับจุดควบคุมภาพถ่าย โดยในการวิจัยครั้งนี้ท าการส ารวจรังวัดจุดทดสอบด้วยวิธีการรังวัดดาวเทียม GPS การเลือก
จุดทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ของ FGDC 1998 (FGDC, 1998; 3-18) กล่าวคือในสนามจะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 20 จุด (ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 20 จุด) เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน (Quadrant) แล้ว แต่ละส่วนจะต้องมีจุดทดสอบไม่น้อยกว่า 
5 จุด แต่ละจุดต้องมีกระจายตัวของต าแหน่งอย่างสม่ าเสมอ  โดยจะต้องมีระยะห่างกันระหว่างจุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ระยะตามแนวเส้นทแยงมุม (d) ของพื้นที่ศึกษา ซึ่งจากการวัดระยะตามแนวทแยงมุมของพื้นที่ทดสอบ (d) มีระยะ 3.43 กม. 
โดยเกณฑ์ระยะที่ห่างกันน้อยที่สุด คือ ระยะ 0.34 กม. ซึ่งในสนามทดสอบนี้ มีจุดที่มีระยะห่างกันน้อยที่สุด คือ 0.35 กม. จึง
มากกว่าระยะเกณฑ์ที่ก าหนด และในแต่ละส่วนของพื้นที่มีจุดทดสอบกระจายตัว 5 จุด จึงถือได้กว่าจุดทดสอบมีการกระจาย
ตัวตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ดังรูปที่ 3 (ชัยวัฒน์  พรมทอง, 2551) 
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        ภาพที่ 3 จุดทดสอบบริเวณพื้นท่ีศึกษา  
 
 4. การประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งของภาพถ่ายออร์โธในครั้งนี้ ใช้มาตรฐานส าหรับข้อมูลเชิงพื้นที่ 
(National Standard for Spatial Data Accuracy : NSSDA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหลัก โดยใช้ค่า RMSE (Root 
Mean Square Error) ประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่ง  และค่าความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่ง จะรายงานเป็น
ระยะบนพ้ืนดินที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 หมายความว่า ร้อยละ 95 ของจุดทดสอบจะมีความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่ง
บนพื้นดินเท่ากับหรือน้อยกว่าค่าความละเอียดถูกต้องที่รายงาน การทดสอบความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่ง จะใช้วิธีการ
ส ารวจค่าพิกัดในภาคสนาม ด้วยการรังวัดดาวเทียม เปรียบเทียบกับค่าพิกัดทางราบของจุดภาพถ่ายออร์โธ จ านวนจุดที่ใช้ใน
การทดสอบความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งของภาพถ่ายออร์โธครั้งนี้ จะใช้จุดจุดทดสอบจ านวน 20 จุดกระจายทั่วพื้นที่
ทดสอบ เพื่อเป็นการกระจายความคลาดเคลื่อนของชุดข้อมูลทดสอบโดยใช้มาตรฐานในการทดสอบ ดังนี ้

   4.1  มาตรฐานความละเอียดถูกต้องแบบ RMSE   
  RMSE  เป็นค่าสถิติพื้นฐานที่นิยมใช้ในการประเมินความละเอียดถูกต้องของผลผลิตที่ได้จากการ

เปรียบเทียบชุดข้อมูลทดสอบกับชุดข้อมูลอ้างอิง ดังนั้น ในการประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงพื้นที่ จึงเป็นการเปรียบเทียบ
ค่าพิกัดทั้งทางราบ (X,Y) และทางดิ่ง (Z) ระหว่างจุดทดสอบบนผลผลิต หรือแผนท่ีที่ต้องการทดสอบ กับจุดอ้างอิง ที่ทราบค่า
แล้วหรือมีความละเอียดถูกต้องสูงกว่า  

  4.2 มาตรฐาน National Standard for Spatial Data Accuracy (NSSDA) ของ Federal Geographic 
Data Committee (FDGC)  

         มาตรฐานแห่งชาติส าหรับความละเอียดถูกต้องของข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือ NSSDA  ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (FGDC, 1998) ใช้ค่าสถิติ RMSE ประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่ง ซึ่งค่า  RMSE เป็นค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของค่าความต่างระหว่างค่าพิกัดของชุดข้อมูลที่ทดสอบ กับค่าพิกัดของข้อมูลอิสระที่มีความละเอียดถูกต้อง
สูงกว่า ณ จุดเดียวกัน โดยค่าความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่ง รายงานเป็นระยะบนพื้นดินที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 
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หมายความว่าร้อยละ 95 ของจุดทดสอบ มีความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งบนพื้นดิน เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าความละเอียด
ถูกต้องที่รายงาน ซึ่งค่าความละเอียดถูกต้องนี้ สะท้อนถึงผลรวมของความไม่แน่นอนทั้งหมดที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่จากค่าพิกัด
ของจุดควบคุมทางยีออเดซี่ กระบวนการท าแผนที่ จนถึงการค านวณขั้นสุดท้ายของค่าพิกัดบนพื้นดินของแผนที่ทดสอบ 
      4.3 มาตรฐานความละเอียดถูกต้องของ (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing 
: ASPRS) 

    ได้ก าหนดเกณฑ์ยอมรับความละเอียด ถูกต้องของแผนที่มาตราส่วน 1:20,000 หรือใหญ่กว่า เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการใช้ทางด้านวิศวกรรมหรือวัตถุประสงค์พิเศษ โดยมาตรฐาน ASPRS จะใช้ค่าสถิติ RMSE ในการประเมิน
โดยจะรายงานความละเอียดถูกต้องเป็นช้ัน (class) 1  2 หรือ 3 ความละเอียดถูกต้องช้ันที่ 2 จะใช้กับแผนที่ที่มีค่า RMSE ไม่
เกินสองเท่าของช้ันท่ี 1 ส่วนความละเอียดถูกต้องช้ันท่ี 3 ใช้กับแผนท่ี ที่มคี่า RMSE ไม่เกินสามเท่าของช้ันท่ี 1 มาตรฐานความ
ละเอียดถูกต้องของ ASPRS สาหรับแผนที่มาตราส่วนใหญ่ จะประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบทั้งแนวแกน x 
และแกน y ทีละแกน โดยความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งจะเป็นระยะบนพื้นดิน โดยความละเอียดถูกต้องทางราบ เป็น
เกณฑ์ค่า RMSE ที่มีความสัมพันธ์กับมาตราส่วนของแผนที่ แสดงตามตารางที่ 2 เช่น เกณฑ์ RMSE ของความละเอียดถูกต้อง
ทางราบช้ันที่ 1 มีค่า 1.00 เมตร สัมพันธ์กับ มาตราส่วนของแผนที่ 1: 4,000 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า แผนที่มาตราส่วน 
1:4,000 จะต้องมีค่า RMSE ตามเกณฑ์ของความละเอียดถูกต้องทางราบช้ันท่ี 1 ไม่เกิน 1.00 เมตร 

 
ตารางที่ 1   แสดงเกณฑ์ความละเอียดถูกต้องทางราบของค่า RMSE ที่สัมพันธ์กับมาตราส่วนแผนท่ี  
 (ท่ีระดับความเช่ือมั่น 68%) หน่วย : เมตร  ที่มา: ASPRS, 1990 
  
  
  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 การปฏิบัติงานจริง ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้งานความละเอียดถูกต้องที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  จากมาตรฐาน  
NSSDA ต้องคูณด้วยค่า 1.7308 ก่อนน าไปใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 

มาตราส่วนแผนท่ี ช้ันท่ี 1 ช้ันท่ี 2 ช้ันท่ี 3 
    1: 50      0.0125      0.025      0.038 

    1: 100      0.025      0.050      0.075 
    1: 200      0.05      0.100      0.150 
    1: 500      0.125      0.025      0.375 

    1: 1,000      0.25      0.500      0.750 
    1: 2,000      0.50      1.00      1.500 
    1: 4,000      1.00      2.00      3.00 
    1: 5,000      1.25      2.50      3.75 

    1: 10,000      2.50      5.00      7.5 
    1: 20,000      5.00      10      15 
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ตารางที่ 2 เกณฑ์ความละเอียดถกูต้องทางราบของค่า RMSE ที่สัมพันธ์กับมาตราส่วนแผนท่ี (ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%) 
หน่วย : เมตร ที่มา: ASPRS, 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ  ค่าความละเอียดถูกต้องทางราบ ใช้ค่าสถิติของความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่ง 
ดังนี้  
  RMSE x = sqrt [∑ (X data i – X check i)

2/ n]                                               
  RMSE y = sqrt [∑ (Y data i – Y check i)

2/ n]  
 เมื่อ       RMSE x      คือ ค่า Root Mean Square Error ทางแกน x  
  RMSE y      คือ ค่า Root Mean Square Error ทางแกน y  
  sqrt      Square Root  
  X  data i , Y data i              เป็นค่าพิกัดของจุดทดสอบที ่i ในชุดข้อมูล  
  X check  i , Y check i    เป็นค่าพิกัดของจุดทดสอบที ่i ที่ใช้เป็นค่าอ้างอิงที่ได้จากการรังวัดในสนาม  
  n    คือ จ านวนจุดที่ใช้ทดสอบทั้งหมด  
  i    คือ จุดทดสอบเริ่มจาก 1 ถึง n  
 ความคลาดเคลื่อนทางราบของจุดที่ i คือ  
  sqrt [(X data i – X check i)

2 + (Y data i – Y check i)
2]                                       

  RMSE r ทางราบคือ  
  RMSE r  = sqrt [ ∑ ((X data i – X check i)

2 + (Y data i – Y check i)
2) / n]                 

   RMSE r  = sqrt [ RMSEx
2 + RMSEy

2]                                                        
  กรณีที่ 1 การค านวณความละเอียดถูกต้องตามมาตรฐาน NSSDA เมื่อ RMSEx = RMSEy  
   ถ้า  RMSEx   =   RMSEy  แล้ว 
   RMSEy        =   sqrt (2 x RMSEx

2)     =  sqrt (2 x RMSEy
2) 

             =   1.4142 x RMSEx      =  1.4142 x RMSEy 

 
  โดยสมมุติว่าไดข้จัดความคลาดเคลื่อนที่เป็นระบบออกไปแล้ว ถ้าความคลาดเคลื่อนยังคงการกระจายแบบ

ปกติและเป็นอิสระทั้งในแนวแกน X และแกน y จะใช้ค่าแฟคเตอร์ 2.4477 ค านวณค่าความละเอียดถูกต้องทางราบที่ระดับ
ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (Greenwalt and Shultz, 1968 :quotted in FGDC, 1998 : 3-10) 

มาตราส่วนแผนท่ี ช้ันท่ี 1 ช้ันท่ี 2 ช้ันท่ี 3 
    1: 50 0.022 0.043     0.065 

    1: 100 0.043 0.087     0.130 
    1: 200 0.087 0.173     0.260 
    1: 500 0.216 0.433     0.649 

    1: 1,000 0.433 0.865     1.298 
    1: 2,000 0.865 1.731     2.596 
    1: 4,000 1.731 3.462     5.192 
    1: 5,000 2.164 4.327     6.491 

    1: 10,000 4.327 8.654    12.981 
    1: 20,000 8.654 17.308    25.962 
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  ดังนั้น ถ้าใช้เง่ือนไขดังกล่าวแล้ว ค่าความละเอียดถูกต้องทางราบ (Accuracyr) ตามมาตรฐาน NSSDA 

สามารถค านวณได้จากสูตร ดังนี้  
   Accuracyr  =    2.4477x RMSEx  = 2.4477 x RMSEy 

           =    2.4477x RMSEx  / 1.4142 
            ดังนั้น    Accuracyr      =   1.7308 x RMSEr 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งของภาพถ่ายออร์โธจากอากาศยานไร้คนขับกับค่าพิกัดที่รังวัดใน
สนาม  
  1. ผลการทดสอบความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของภาพถ่ายออร์โธ บนจุดทดสอบ 20 จุดโดยใช้ 
GPS รุ่นTrimble 5700 ท าการรังวัดแบบ RTK   พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนทางราบ (RMSE) เท่ากับ 0.217 และมีค่าความ
ละเอียดถูกต้องถูกต้องทางราบ (NSSDA) เท่ากับ 0.376  ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 รายละเอียดดังตารางที่  3  
  2.  ผลการทดสอบความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของภาพถ่ายออร์โธ (ข้อ 1)  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 
RMS ของความละเอียดถูกต้องทางราบ ช้ันที่ 1 ของ ASPRS แล้ว พบว่าความสัมพันธ์กับมาตราส่วนของแผนที่ 1: 868 หรือ
อาจกล่าวได้ว่าภาพออร์โธที่ทดสอบสามารถท าแผนที่มาตราส่วนเล็กกว่า 1: 868 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของภาพออร์โธตามมาตรฐานของ FGDC (NSSDA) 

ของสหรัฐอเมริกา  

Point Id X (ORTHO)  Y (ORTHO) X (Easting) 
(independent) 

Y (Northing) 
(independent) 

Diff x Diff y (Diff in x) 2 + 
(Diff in y) 2 + 

GCP01 641386.214  1666027.566  642816.266  1663941.279 -
0.029 

-0.015 0.001066 

GCP02  642875.117  1664385.165  642874.95  1664385.1 -
0.167 

-0.065 0.032114 

GCP03  642668.134  1664782.477  642668.145  1664782.392 0.011 -0.085 0.007346 
GCP04  642195.617  1664564.603  642195.745  1664564.904 0.128 0.301 0.106985 
GCP05  642428.689  1664179.792  642428.742  1664179.482 0.053 0.310 0.098909 
GCP06  641386.214  1666027.566  641386.204  1666026.195 0.138 0.635 0.445453 
GCP07  641826.074  1665692.331  641826.214  1665692.4 0.14 0.069 0.024361 
GCP08  641001.63  1665625.953  641001.841  1665625.908 0.211 0.045 0.046546 
GCP09  641450.149  1665424.779  641450.17  1665424.785 0.021 0.006 0.000477 
GCP10  641089.845  1665030.532  641089.861  1665030.54 0.016 0.008 0.000320 
GCP11  641046.094  1664074.017  641046.036  1664074.02 -

0.058 
0.003 0.003373 

GCP12  640867.763  1664601.89  640867.652  1664601.969 -
0.111 

0.079 0.018562 

GCP13  641278.2  1664650.936  641278.33  1664650.886 0.13 0.050 0.019400 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

Point Id X (ORTHO)  Y (ORTHO) X (Easting) 
(independent) 

Y (Northing) 
(independent) 

Diff x Diff y (Diff in x) 2 + 
(Diff in y) 2 + 

GCP14  641643.546  1664352.237  641643.522  1664352.127 -
0.024 

0.011 0.012676 

GCP15  641814.568  1664873.925  641814.601  1664873.887 0.033 0.038 0.002533 
GCP16  642847.235  1665436.941  642847.255  1665436.91 -0.02 0.031 0.001361 
GCP17  643151.799  1665626.801  643151.613  1665626.741 -

0.186 
0.060 0.038196 

GCP18  642583.352  1665990.986  642583.357  1665991.113 0.02 0.020 0.027296 
GCP19  642235.122  1665781.617  642235.159  1665781.602 0.037 0.300 0.001594 
GCP20  642355.144  1665232.877  642355.057  1665232.878 -

0.087 
0.001 0.007570 

      RMSE 0.217 

     NSSDA 0.376 

สรุปและอภิปรายผล 
 เมื่อพิจารณาด้านความละเอียดถูกต้องของต าแหน่งทางราบ ของภาพถ่ายออร์โธจากอากาศยานไร้คนขับ มาตราส่วน 
1: 4,000  สามารถใช้ท าแผนท่ีมาตราส่วน 1: 868 หรือเล็กกว่าได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. การทดสอบความถูกต้องของต าแหน่งทางราบนั้น ควรท าจุดตรวจสอบในลักษณะวางเป้าก่อน เพื่อจะได้จุด
ทดสอบที่เห็นชัดเจนในภาพถ่าย และควรเป็นจุดเห็นเด่นชัดในพ้ืนท่ีจรงิ เช่น มุมถนน สนามกีฬา เนื่องจากเป็นบริเวณที่ไม่ค่อย
มีการเปลี่ยนแปลงและสามารถเห็นได้ชัดเจน เพื่อให้ได้ความละเอียดถูกต้องในการทดสอบมากยิ่งข้ึน  
 2.  ผลการทดสอบความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งของภาพถ่ายออร์โธดังกล่าวเห็นได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการใช้
ภาพถ่ายทางอากาศสีทางอากาศยานไร้นักบินมาตราส่วน 1:,4000 มาจัดท าแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธ 1:1,000 ได้ ตามเกณฑ์ช้ันท่ี 
1 มาตรฐานของ ASPRS  ของสหรัฐอเมริกา แต่ต้องมีการควบคุมคุณภาพข้อมูล และกระบวนการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายออร์โธ
เป็นอย่างดี 
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทย 
ช่วงปี พ.ศ.2550-พ.ศ.2559 

A Study of Average Monthly Maximum Temperature change in  
Thailand from 2007-2016 

 
ณัฐกานต์  ภูมิโคกรักษ์1 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2550-พ.ศ.2559 มี
จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.
2559 และ 2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละสถานีตรวจอากาศในประเทศไทย โดย
รวบรวมข้อมูลสถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของทุกรายสถานีตรวจอากาศในประเทศไทย น ามาสร้างแผนที่แสดงค่าอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย เพื่อท าการวิเคราะห์การกระจายความร้อนที่เกิดจากอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของแต่ละสถานีตรวจอากาศในช่วงรอบ 10 ปี 
 ผลจากการศึกษาพบว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนอยู่ในเกณฑ์ปกติเกือบทั้งปี ยกเว้นในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2550-พ.ศ.2559 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์จนสูงที่สุดในเดือนเมษายน จากนั้นในเดือน
พฤษภาคมอุณหภูมิจะเริ่มลดลง โดยในบริเวณที่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนจะปรากฏอยู่ในบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก และยังปรากฏอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนจัดในบาง
บริเวณของภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางปี 
 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละสถานีตรวจอากาศ พบว่าส่วนใหญ่ค่าของอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ยรายเดือนของแต่ละสถานีตรวจอากาศมีค่าใกล้เคียงกับค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรอบ 10 ปีของแต่ละสถานี ยกเว้นเดือน
มีนาคม พ.ศ.2554 พื้นทีข่องประเทศไทยส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนมีค่าต่ ากว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรอบ 10 ปี
ของแต่ละสถาน ีและในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 พื้นที่ของประเทศไทยส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนมีค่าสูงกว่าค่า
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรอบ 10 ปีของแต่ละสถานี 
 

ค ำส ำคญั:  อุณหภูมิสูงสุดเฉลื่ยรายเดือน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในประเทศไทย การกระจายความร้อน 
 
Abstract 
 A study of average monthly maximum temperature change in Thailand from 2007-2016. The 
objectives of this study are: 1) to study the distribution of average monthly maximum temperature in 
Thailand from 2007 to 2016 and 2) to study the changes of average monthly maximum temperature of all 
weather stations in Thailand. The study was executed by gathering the average monthly maximum 
temperature data of all stations and creating the average monthly maximum temperature map in order to 
analyze the distribution and the changes of average monthly maximum temperature in 10 years  
 The result indicated that the average monthly maximum temperature was in the normal range for 
all over the years except in the summer. The temperature started to increase from February and reach the 

                                                           
1 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
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highest temperature in April. After that, it started to decrease in May. The temperature in the hot range was 
detected in the north, the northeast, the central and the east. The temperature in the very hot range was 
detected in some part of the lower north, the upper central and the northeast in some years. 
 The study of the changes in average monthly maximum temperature found that most of the 
temperature values of all stations were approximate to the average maximum values in 10 years of each 
station except March 2011 and April 2016. In March 2011, the temperature of the most area in Thailand 
was below the 10 years average. In April 2016, the temperature of the most area in Thailand was higher 
than the 10 years average. 
 

Keywords:  Average monthly maximum temperature, Climate change in Thailand, Heat distribution 
 
บทน า 
 สภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นปัญหาส าคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ  
ซึ่งเป็นอันตรายและส่งผลกระทบนานับประการ โดยประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอากาศร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป
เอเชีย ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ค่อนข้างมาก จึงท าให้มีอากาศร้อนช้ืนเกือบ
ตลอดทั้งปี และมีความช้ืนสัมพันธ์ในอัตราสูงถึงร้อยละ 72 ถึง ร้อยละ74 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559) โดยสภาพอากาศที่มี
อุณหภูมิสูงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งแม้ว่าปรากฏการณ์คลื่นความร้อน ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการใน
ประเทศไทย แต่มีรายงานผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพและเสียชีวิตเนื่องจากอุณหภูมิของอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งเป็นสาเหตุท า
ให้เกิดโรคลมแดด โรคเพลียแดด โรคตะคริวแดด และโรคผิวหนังไหม้แดด โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าปี พ.ศ.
2558 และ พ.ศ.2559 มีรายงานผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนจ านวน 56 รายและ 34 รายตามล าดับ โดยเสียชีวิตในที่พักซึ่งไม่
สามารถถ่ายเทอากาศได้ดีถึงร้อยละ 40 ของผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อน และยังส่งผลต่อการระบาดของโรคติดต่อรวมถึงโรคที่
เกี่ยวกับทางเดินหายใจท่ีจะเกิดขึ้นได้ดีในสภาพอากาศร้อน (ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ, 2558; อนุชา มะลาลัย, 2560) 
 นอกจากปัญหาด้านสุขภาพแล้ว การที่อุณหภูมิของประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน 
ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ปริมาณน้ าฝนและน้ าผิวดินที่มีการเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิภาพและสารอาหารในดินที่ลดลง น้ าทะเลที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 
รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีความถี่และความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้จะส่งผลต่อกิจกรรมและการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ระบบนิเวศที่เสี่ยง
ต่อการถูกท าลายและสูญพันธุ์ ชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่นชนบท ตลอดจนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยท่ี
จะได้รับผลกระทบ โดยที่ความรุนแรงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละบริเวณนั้นจะมีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ละสภาพภูมิศาสตร์ และแปรผันไปตามปัจจัยที่เกื้อหนุนอื่นๆ อีกด้วย (สหกรณ์กรีนเนท, 2559) 
 จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันตระหนักถึงปัญหาอุณหภูมิที่
สูงขึ้นของประเทศไทย รวมทั้งหาแนวทางสังเกตการณ์ ดูแล แก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงไป
และส่งผลกระทบที่รุนแรงขึ้นกว่าในปัจจุบัน ดังนั้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภมูิสงูสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในแต่ละ
พื้นที่ จะท าให้ทราบถึงการกระจายตัวของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน
ของพื้นที่บริเวณนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่รุนแรงเนื่องจากสภาพปัญหาอากาศร้อน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2559 
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 2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละสถานีตรวจอากาศในประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  การศึกษาในครั้งนี้ใช้ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของสถานีตรวจอากาศจ านวน 120 สถานีท่ัวประเทศไทย จากการเก็บ
สถิติของกรมอุตุนิยมวิทยา เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของช่วงปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2559 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. พื้นที่และข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
  1.1 การศึกษาครั้งน้ีได้ก าหนดพื้นท่ีการศึกษา คือ พื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยถือก าหนดตาม
เกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยา ซึ่งประกอบด้วย 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่การศึกษาวิจัย 

 
  1.2 ข้อมูลสถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน รวบรวมโดยกรมอุตุนิยมวิทยา โดยแบ่งเป็นรายสถานีตรวจ
อากาศในประเทศไทย ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2550 ถึงพ.ศ.2559 จ านวนรวม 10 ปี ซึ่งมีรายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 1 
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 2. นิยามศัพท์เฉพาะ 
  2.1 ค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน หมายถึง ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสูงสุดรายเดือนที่ตรวจวัดได้ ณ สถานี
หนึ่งๆ ในช่วงเดือนนั้นๆ 
  2.2 ค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรอบ 10 ปีของสถานี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสูงสุดรายเดือนจ านวน 10 
ปี ณ สถานีหนึ่งๆ  
  2.3 ค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนใกล้เคียงกับค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของสถานี 
หมายถึง ค่าของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของสถานีหน่ึงๆ ในช่วงเดือนนั้นๆ มีความแตกต่างจากค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยราย
เดือนรอบ 10 ปีของสถานไีม่เกินร้อยละ 10 
  2.4 ค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของสถานีเล็กน้อย 
หมายถึง ค่าของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของสถานีหนึ่งๆ ในช่วงเดือนนั้นๆ สูงกว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 
10 ปีของสถาน ีโดยสูงกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 25 
  2.4 ค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนต่ ากว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของสถานีเล็กน้อย 
หมายถึง ค่าของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของสถานีหนึ่งๆ ในช่วงเดือนนั้นๆ ต่ ากว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของ
สถานี โดยต่ ากว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 25  
 3. ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย 
  3.1 การศึกษาและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
   3.1.1 รวบรวมข้อมูลสถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของสถานีตรวจอากาศต่างๆ ในประเทศ
ไทย ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2559  
   3.1.2 รวบรวมข้อมูลต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจอากาศต่างๆ ในประเทศไทย 
  3.2 ด าเนินการจัดท าแผนที่แสดงอุณหภมูิสูงสดุเฉลีย่รายเดือนของสถานีตรวจอากาศต่างๆ ในประเทศไทย 
ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2559 และจ าแนกลักษณะอากาศตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาดัง
แสดงในตารางที่ 2 
 
 ตารางที่ 1  รายละเอียดของแต่ละภูมภิาคตามเกณฑ์ของอุตุนิยมวทิยา 

ภูมิภาค จ านวนจังหวัด จ านวนสถานีตรวจอากาศ 

ภาคเหนือ 15 30 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 27 
ภาคกลาง 18 19 
ภาคตะวันออก 8 14 
ภาคใต้ 
     ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
     ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 
10 
6 

 
22 
8 

รวม 77 120 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2559) 
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- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 415 

 

ตารางที่ 2  เกณฑ์การจ าแนกลักษณะอากาศ  

ลักษณะอากาศ ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) สัญลักษณ์สีในแผนที ่

หนาวจัด น้อยกว่า 7.9    
หนาว 8.0-15.9    
เย็น 16.0-22.9    
ปกติ 23.0-34.9    
ร้อน 35.0-39.9    

ร้อนจัด มากกว่า 4.0    

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2559) 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี ้
  4.1 วิเคราะห์การกระจายตัวของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย แต่ละช่วงเดือน ในแต่ละปีของทั้งประเทศไทย โดย
พิจารณาจากแผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของสถานีตรวจอากาศต่างๆ ในประเทศไทย ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2559 
  4.2 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน ในช่วงปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2559 โดย
วิเคราะห์แยกเป็นรายภูมิภาคตามเกณฑ์การแบ่งของกรมอุตุนิยมวิทยา คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ จากข้อมูลสถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน รวมสถานีตรวจอากาศท้ังสิ้น 120 สถานี  
   
ผลการวิจัย 

1. การกระจายตัวของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในแต่ละเดือน ช่วงปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2559 
  จากค่าสถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในแต่ละเดือน และแผนที่แสดงการกระจายตัวของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ประเทศไทย
ของแต่ละช่วงเดือน ช่วงปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2559 พบว่าอากาศของประเทศไทยเกือบตลอดทั้งปีส่วนใหญ่มีลักษณะอากาศ
ปกติตามเกณฑ์จ าแนกลักษณะอากาศของกรมอุตุวิทยาดังปรากฎในตารางที่ 2 มีเพียงช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมซึ่ง
ตรงกับช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยเท่านั้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์อากาศร้อนและร้อนจัด จาก
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ประเทศไทยของแต่ละช่วงเดือน ช่วงปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2559 แสดงค่าเฉลี่ยทั้ง 
10 ปีของแต่ละเดือน พบว่าในเดือนมีนาคมของทุกปี การกระจายตัวของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเริ่มเข้าสู่เกณฑ์อากาศร้อนในบาง
พื้นทีภ่าคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนในเดือนเมษายนของทุกปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยใน
เกณฑ์อากาศร้อนกระจายตัวครอบคลุมเกือบทั่วทั้งพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 
กระทั่งในเดือนพฤษภาคมของทุกปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในบางพื้นที่ช่วงภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคตะวันออกยังคงอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อน แต่มีแนวโน้มที่จะลดลงเข้าสู่เกณฑ์อากาศปกติในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป  
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- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 416 

 

เดือนมกราคม 

 

เดือนกุมภาพันธ ์

 

เดือนมีนาคม 

 

เดือนเมษายน 

 
เดือนพฤษภาคม 

 

เดือนมิถุนายน 

 

เดือนกรกฎาคม 

 

เดือนสิงหาคม 

 
เดือนกันยายน 

 

เดือนตุลาคม 

 

เดือนพฤศจิกายน 

 

เดือนธันวาคม 

 
 

ภาพที ่2 แผนที่แสดงการกระจายตัวของอุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในแตล่ะช่วงเดือน ช่วงปี พ.ศ.2550-พ.ศ.2559 
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- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 417 

 

 เดือนกุมภาพันธ ์ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม 
พ.

ศ.
25

50
 

    

พ.
ศ.

25
51

 

    

พ.
ศ.

25
52

 

    

พ.
ศ.

25
53

 

    

พ.
ศ.

25
54

 

    
 

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงการกระจายตัวของอุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน ปี พ.ศ.2555-พ.ศ.2559 
  
 
 
 



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 418 

 

 เดือนกุมภาพันธ ์ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม 
พ.

ศ.
25

55
 

    

พ.
ศ.

25
56

 

    

พ.
ศ.

25
57

 

    

พ.
ศ.

25
58

 

    

พ.
ศ.

25
59

 

        

ภาพที่ 4 แผนที่แสดงการกระจายตัวของอุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน ปี พ.ศ.2555-พ.ศ.2559 
 

   เมื่อพิจารณจากแผนที่แสดงการกระจายตัวของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในแต่ละช่วงเดือน ช่วงปี พ.ศ.
2550 ถึงพ.ศ.2559 ในภาพที่ 2 จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของทั้งประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เด่นชัดที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย และจากภาพที่ 3 แผนที่แสดงการ
กระจายตัวของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในแต่ละเดือนช่วงฤดูร้อน ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2554 เมื่อแยกพิจารณา
เฉพาะช่วงฤดูร้อนของแต่ละเดือนของในแต่ละปี โดยอ้างอิงเกณฑ์การจ าแนกอากาศดังตารางที่ 2 จะพบว่าในปี พ.ศ.2553 
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- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 419 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยระดับสภาพอากาศร้อนในเดือนกุมภาพันธ์เริ่มกระจายบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและในเดือนมีนาคมเริ่มแผ่บริเวณกว้างรวมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ยระดับอากาศร้อนกระจายไปยังท่ัวท้ังประเทศไทยจนถึงร้อนจัดในบางบรเิวณของทางภาคเหนือและเริ่มมีแนวโน้มลดลงใน
เดือนพฤษภาคม แต่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยยังคงอยู่ในเกณฑ์สภาพอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ กระทั่งปี พ.ศ.2554 อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ยอยู่ ในเกณฑ์อากาศปกติ เกือบตลอดทั้งฤดูร้อน มี เพียงเดือนเมษายนที่พื้นที่บางส่วนในภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจัดอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อน 
  จากภาพท่ี 4 แผนที่แสดงการกระจายตัวของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในแต่ละเดือนช่วงฤดูร้อน ปี พ.ศ.
2555 ถึง พ.ศ.2559 ประกอบกับการอ้างอิงเกณฑ์การจ าแนกอากาศดังตารางที่ 2  จะพบว่าในปี พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2558 ค่า
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเริ่มสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และสูงสุดในเดือนเมษายน แต่ในเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยยังคง
ระดับอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
กระทั่งในปี พ.ศ.2559 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในเดือนเมษายนสูงขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนจัดอีกครั้งในบางบริเวณของ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนับว่ากระจายเป็นบริเวณกว้างมากกว่าในปี พ.ศ.2553  
 2. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2559  
  จากการรวบรวมข้อมูลสถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยจากกรมกุตุนิยมวิทยา สามารถวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนช่วงปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2559 โดยแยกวิเคราะห์เป็นรายภูมิภาคดังนี้ 

 2.1 ภาคเหนือ จากสถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละสถานีในภูมิภาคเหนือ จ านวน 30 สถานี 
โดยภาพรวมทุกรายสถานีมีค่าอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนใกล้เคียงกับค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของแต่ละ
สถาน ีมีเพียงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 จ านวน 1 สถานี คือ  สกษ.ดอยมูเซอ และเดือนเมษายน พ.ศ.2559 จ านวน 4 สถานี 
คือ สอต.เชียงราย สกษ.เชียงราย สอต.ดอยอ่างขางและสอต.ก าแพงเพชร มีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่าค่าอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของแต่ละสถานีเล็กน้อย (ร้อยละ 10.01 ถึง 12.59) ส่วนในเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 จ านวน 
27 สถานี เดือนเมษายน พ.ศ.2554 จ านวน 8 สถานี คือ สอต.ดอยอ่างขาง สอต.เถิน สกษ.ล าปาง สอต.ล าพูน สอต.สุโขทัย 
สอต.ตาก สอต.เขื่อนภูมิพล และสกษ.ดอยมูเซอ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 จ านวน 4 สถานี คือสอต.ดอยอ่างขาง สอต.ตาก 
สอต.เขื่อนภูมิพล และสกษ.ดอยมูเซอ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 จ านวน 2 สถานี คือ สอต.ดอยอ่างขางและสอต.แม่สอด 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 จ านวน 1 สถานี คือ สอต.ดอยอ่างขาง  และเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 จ านวน 6 สถานี คือ สอต.
เชียงราย สกษ.เชียงราย สอต.พะเยา สอต.ดอยอ่างขาง สอต.ตากสอต.แม่สอด สอต.เขื่อนภูมิพล สกษ.ดอยมูเซอ มีค่าอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยรายเดือนต่ ากว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของแต่ละสถานีเล็กน้อย (ร้อยละ 10.01 ถึง 16.76) 

 2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละสถานีในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 27 สถานี โดยภาพรวมทุกรายสถานีมีค่าอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนใกล้เคียงกับค่าอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของแต่ละสถานี มีเพียงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 จ านวน 18 สถานี เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 
จ านวน 21 สถานี เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 จ านวน 14 สถานี มีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนต่ ากว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
รายเดือนรอบ 10 ปีของแต่ละสถานีเล็กน้อย (ร้อยละ 10.02 ถึง 16.82) ส่วนเดือนเมษายน พ.ศ.2559 จ านวน 6 สถานี คือ 
สอต.เลย สกษ.เลย สอต.อุดรธานี สอต.สกลนคร สกษ.สกลนคร สอต.ชัยภูมิ สอต.นครราชสีมา และสกษ.สุรินทร์ มีค่าอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของแต่ละสถานีเล็กน้อย (ร้อยละ 10.08 ถึง 11.48) 

 2.3 ภาคกลาง จากสถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละสถานีในภูมิภาคกลาง จ านวน 19 สถานี 
โดยภาพรวมทุกรายสถานีมีค่าอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนใกล้เคียงกับค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของแต่ละ
สถานี มีเพียงปีเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 จ านวน 1 สถานีคือที่ สอต.ทองผาภูมิ มีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนต่ ากว่าค่า
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของสถานีเล็กน้อย และในเดือนมีนาคม พ.ศ.2554  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนแต่
ละสถานีส่วนใหญ่ จ านวน 13 สถานี มีค่าต่ ากว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของแต่ละสถานีเล็กน้อย (ร้อยละ 
10.46 ถึง 15.03)  
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   2.4 ภาคตะวันออก จากสถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละสถานีในภูมิภาคตะวันออก จ านวน 14 
สถานี โดยภาพรวมทุกรายสถานีมีค่าอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนใกล้เคียงกับค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของแต่ละ
สถานี มีเพียงปีเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2550 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนมีค่าสูงกว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปี         
ของสถานีเล็กน้อย (ร้อยละ 11.32)  จ านวน 1 สถานี คือ สอต.ระยอง และ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยราย
เดือนมีค่าต่ ากว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของสถานเีล็กน้อย (ร้อยละ 10.43) จ านวน 1 สถานี คือ สอต.สระแก้ว 
  2.5 ภาคใต้ 
   2.5.1 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จากสถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละสถานีในภูมิภาคใต้
ฝั่งตะวันออก จ านวน 22 สถานี โดยภาพรวมทุกรายสถานีมีค่าอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนใกล้เคียงกับค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
รายเดือนรอบ 10 ปีของแต่ละสถานี มีเพียงปีเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2559 จ านวน 1 สถานี คือ สอท.ฉวาง มีค่าอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ยรายเดือนมีค่าสูงกว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของสถานีเล็กน้อย (ร้อยละ 10.36) 
   2.5.2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จากสถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละสถานีในภูมิภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก จ านวน 8 สถานี โดยภาพรวมทุกรายสถานีมีค่าอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนใกล้เคียงกับค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยราย
เดือนรอบ 10 ปีของแต่ละสถานี มีเพียงปีเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2559 จ านวน 1 สถานี คือ สอต.ตรัง มีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
รายเดือนมีค่าสูงกว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของสถานีเล็กน้อย (ร้อยละ 10.2) 
 

 สรุปและอภิปรายผล 
  1. การกระจายตัวของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในแต่ละเดือน ช่วงปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2559  
  เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของทั้งประเทศจะพบว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนจะเริ่ม
เพิ่มขึ้นในช่วงต้นของฤดูร้อนคือเดือนกุมภาพันธ์ และเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนเมษายน ซึ่งส่งผลให้บางบริเวณของประเทศไทยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนถึงร้อนจัด จากนั้นอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเริ่มลดลงในเดือนพฤษภาคมจนเข้าสู่เกณฑ์
อากาศปกติ 
  ในช่วงเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2553 บางบริเวณทางภาคเหนือของประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ร้อนจัดและในปี พ.ศ.2559 ซึ่งมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ในระดับอากาศร้อนจัดเช่นกัน แต่กินบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกินพ้ืนท่ีกว้างกว่าในช่วงเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2553 ทั้งนี้ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงปี พ.ศ.2559 ค่า
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่อยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนจนถึงร้อนจัด แผ่ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างและยังคงมีอุณหภูมิสูงต่อเนื่องไปจนถึง
เดือนพฤษภาคม 
  ในช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ.2554 เป็นเพียงปีเดียวท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยต่ าที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งส่งผลให้เดือนเมษายนใน
ปีนั้น อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์อากาศปกติ  
  2. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ.2550-พ.ศ.2559 
  โดยภาพรวมทุกรายสถานีมีค่าอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนใกล้เคียงกับค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปขีอง
แต่ละสถานี แต่ในปี พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนต่ าที่สุดในรอบปีที่ศึกษา โดยในเดือน
มีนาคม พ.ศ.2554 พื้นที่ของประเทศไทยส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนมีค่าต่ ากว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน
รอบ 10 ปีของแต่ละสถานี และในปี พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนสูงที่สุดในรอบปีที่ศึกษา 
โดยในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 พื้นที่ของประเทศไทยส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนมีค่าสูงกว่าค่าอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ยรายเดือนรอบ 10 ปีของแต่ละสถานี โดยรวมแล้วสถานีที่มีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนสูงที่สุดจะอยู่ที่สอต.อุตรดิดถ์ 
สอท.วิเชียรบุรี และสอต.ล าปาง ส่วนสถานีท่ีมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนต่ าที่สุดจะอยู่ที่สกษ.แม่โจ้ สกษ.ดอยมูเซอ และ
สอต.ดอยอ่างขาง 
  จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทย กรณีศึกษา: ช่วงปี พ.ศ.2550-พ.ศ.2559 
พบว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนส่วนใหญ่ ปรากฏทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก และ
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ในบริเวณที่มีแนวโน้มจะมีสภาพอากาศถึงขั้นร้อนจัด ปรากฏบริเวณตอนกลางของภาคเหนือ และตอนล่างของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุที่มีสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดบริเวณดังกล่าวเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขต
ร้อน (Tropical savannah climate-Aw) กล่าวคือบริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนช้ืนสลับกับฤดูแล้ง มีภูเขาสูงอยู่ในพื้นท่ี เมื่อรังสี
จากดวงอาทิตย์ส่องมายังประเทศไทย บริเวณดังกล่าวจะไม่สามารถระบายความร้อนออกได้เท่าที่ควร อุณหภูมิในบริเวณ
ดังกล่าวในช่วงฤดูร้อนจึงมีแนวโน้มจะสูงจนถึงขั้นสภาพอากาศร้อนและร้อนจัด และเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งการแผ่รังสี
ของดวงอาทิตย์จะมากกว่าฤดูอื่นๆ จึงส่งผลให้ค่าของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงกว่าช่วงฤดูอื่นๆ นอกจากน้ีในช่วงฤดูร้อน
ประเทศไทยถูกปกคลุมด้วยบริเวณความกดอากาศสูงจากทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ก่อให้เกิดกระแสลมตะวันออกและ
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยส่วนใหญ่มีอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อน แต่ส าหรับภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีผืนน้ า
ล้อมรอบเป็นส่วนใหญ่ ท าให้อุณหภูมิไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน (กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ, 2554) 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ช่วงปีท่ีท าการศึกษา คือช่วง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2559 จ านวน 10 ปีนั้น เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้
ไม่สามารถสังเกตเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสภาพอากาศอย่างชัดเจน 
 2. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเท่านั้น อาจไม่สามารถเห็นแนวโน้มของ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น ปริมาณน้ าฝน 
ความช้ืนในบรรยากาศ ซึ่งต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดต่อไป 
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ทัศนียภาพ อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมกับแนวทางพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า 
Scenery, Local Career, and Artistry towards Development Guidelines for Slow Tourism 

in Nan Province 
 

ประเสริฐ โยธิคาร์1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทด้านทัศนียภาพ อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมของเมืองน่านที่
เกื้อหนุนต่อความเป็นไปได้ในการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า (slow tourism) และ 2) เสนอแนวทางที่
เหมาะสมในการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า โดยใช้หลักการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะการวิจัยเอกสาร
เกี่ยวกับจังหวัดน่าน รวมทั้งภาพถ่ายเมืองน่านที่ได้ท าการบันทึกจากการศึกษาครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 23 – 26 กันยายน 2559 
แล้วจัดหมวดหมู่ภาพเพื่อตีความหมายแบบรังสรรค์วิทยาในประเด็นที่ศึกษา น าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
ผลการวิจัยพบว่า บริบทด้านทัศนียภาพ ประกอบด้วย ภาพความงามตามฤดูกาล ภาพที่ท าให้เกิดความศรัทธา และภาพวิถี
ชีวิตคนน่าน บริบทด้านอาชีพท้องถิ่น ประกอบด้วย เกษตรกรรม ช่างหรือสล่า ร้านค้าท้องถิ่น และบริบทด้านศิลปกรรม 
ประกอบด้วย ศิลปกรรมแบบสุโขทัย ล้านนา ไทลื้อ ศิลปะร่วมสมัย และจิตรกรรมฝาผนัง มีความเกื้อหนุนต่อความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า และแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า ประกอบด้วย การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า และแผนการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าที่คนเมืองน่านต้องมีส่วนร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ประเพณี และวัฒนธรรมของเมืองน่าน 
 

ค ำส ำคัญ:  ทัศนียภาพ อาชีพท้องถิ่น ศิลปกรรม การท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า จังหวัดน่าน  
 
Abstract 
 This research aimed to study 1) scenery, local career, and artistry conforming to the possibility of 
developing guidelines for slow tourism in Nan province, and 2) to propose the development guidelines 
for slow tourism promotion in Nan province. This research was qualitative; and documentary analysis of 
causal factors of research utilization was employed; by which the data were collected from textbooks 
and the photos of Nan during September 23 - 26, 2016; then, categorized the photos of Nan to create the 
interpretation of the statement of the problems as constructionism. The descriptive analysis was applied 
for data analysis. The research result showed that scenery, local career, and artistry conforming with the 
possibility of developing guidelines for slow tourism in Nan province such as: scenery, including seasonal 
aesthetic, faith aesthetic, and lifestyle aesthetic of Nan: local career, including agriculture, artisan, and 
local store: artistry, including the artistry of Sukhothai, Lanna, Tai Lue, contemporary art, and mural. The 
appropriate developing guidelines for slow tourism in Nan province are two issues: the promotion of slow 
tourism activities and tourism development plan, which should be prepared in accordance with the 
context of slow tourism in Nan; the participation from all Nan people must be required and involved in 

                                                           1
 นักศึกษาปริญญาเอก คณะการจัดการการท่องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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shaping the sustainable development and in accordance with the local lifestyle, traditions and culture of 
Nan. 
 

Keywords:  scenery, local career, artistry, slow tourism, Nan province  
 
บทน า 
 น่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนาและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน มีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคเหนือตอนบน สภาพพื้นที่ของน่านโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาและเนินเขาสูง
สลับซับซ้อนท าให้เป็นเมืองในหุบเขาที่มีลักษณะเป็นเมืองปิด ข้อจ ากัดเหล่านี้เป็นสาเหตุให้น่านสามารถรักษาความเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมล้านนา  ทั้งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันงดงาม วัดวาอาราม และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ประกอบกับ
ความเข้มแข็งและร่วมมือกันของชาวเมืองที่พยายามรักษาความเป็นน่านให้คงอยู่ ดังจะเห็นได้จากเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์
บ้านเรือน วัดวาอารามที่มีโบสถ์และวิหารให้คงไว้มากกว่าที่จะรื้อทิ้งแล้วสร้างใหม่ ก่อเกิดเป็นเสน่ห์ของเมืองน่านท าให้ผู้ที่เคย
มาเยือนต่างหลงใหลและกล่าวขานกันจนน่านเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองท่องเที่ยวท่ีร่ ารวยวัฒนธรรมและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ 
และด้วยความที่ชาวเมืองน่านยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นอยู่ในวิถีชีวิต อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมที่
ปรากฏให้เห็นในโบราณสถานต่างๆ ในจังหวัดน่าน เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ และคุ้มเจ้าเมืองเก่า เป็นต้น ถ่ายทอดเป็นทัศนียภาพ                
ความงดงามของเมืองน่านแตกต่างกันไป ท าให้น่านเป็นดินแดนล้านนาตะวันออกที่งดงามทั้งวัฒนธรรม และธรรมชาติ (วรศักดิ์ 
จรุงรัตนาพงศ,์ 2553; ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน, 2555)  
       ภายใต้กระแสธารของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ไหล่บ่าในปัจจุบัน คนน่านจึงตระหนักและร่วมมือกันสร้างสังคม
ให้เข้มแข็งเพื่อให้การท่องเที่ยวน่านเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน จึงเกิดแนวคิดการท่องเที่ยวเมือ งน่านในแบบอย่างที่น่าน
เป็นอยู่ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าหรือแบบไร้ความเร่งรีบ (slow tourism) (สุรีย์ บุญญานุพงศ์ และคณะ, 2555) ทั้งนี้
ด้วยจังหวัดน่านไม่ใช่เมืองใหญ่และยังคงมีความเรียบง่ายของเมืองที่มีวัฒนธรรมฝังรากลึกอยู่กับวิถีชีวิตของผู้คน นักท่องเที่ยว
ผู้มาเยือนจึงควรให้ความเคารพต่อสถานที่และเจ้าของบ้าน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเมืองน่านอย่างแท้จริงและมี
ความสุข คือการเปิดใจสัมผัสกับความเป็นเมืองน่านที่วิถีชีวิตของผู้คนมิได้เร่งรีบ ต่างอยู่กันอย่างสงบและเรียบง่าย 
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองน่านจึงไม่ควรคาดหวังกับสิ่งที่คุ้นเคยในเมืองใหญ่ที่มีแสงสีของสถานบันเทิงยามค่ าคืนหรือความ
สะดวกสบายและความเจริญทางวัตถุ (อาจิณณ์ อนุรักษ์พงศธร, 2553)    
 ดังนั้น จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้จึงเห็นว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็น
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนาของน่านให้คงอยู่ และเพื่อให้ได้การเสนอแนวการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เนิบช้า จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางพัฒนาเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ในรูปแบบที่ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยว
และสัมผัสความงามของเมืองน่านได้นานขึ้นแบบไม่เร่งรีบ ภายใต้บริบทด้านต่างๆ อาทิ ทัศนียภาพความงามของเมืองน่านที่
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล รวมทั้งลักษณะอาชีพและวิถีชีวิตของชาวเมืองน่านที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรม
ล้านนา นอกจากนี้ยังมีความงดงามของศิลปกรรมที่ปรากฏให้เห็นในสถานที่ท่องเที่ยวเมืองน่าน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณี อันงดงามและช่วยให้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินชีวิตของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดน่านให้มีการด าเนินชีวิตที่ช้าลงและไม่ต้องเร่งรีบ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงเนิบช้านอกจากจะท า ให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงามของวัฒนธรรมล้านนาของเมืองน่านแล้ว ยังเป็นการชะลอความถดถอยหรือความเสื่อมของ
แหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาบริบทด้านทัศนียภาพ อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมของเมืองน่านท่ีเกื้อหนุนต่อความเป็นไปได้ในการพัฒนา
เมืองน่านให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า 
 2. เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า 
 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีได้ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า และองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , 2548; กรรณิการ์ พรมเนาว์, 2552; โศรยา 
หอมช่ืน, 2553; ลม ร าเพย, 2553; จินตนา ก าแพงศิริชัย, 2554; ราณี อิสิชัยกุล และคณะ, 2554; สุรีย์ บุญญานุพงศ์ และ
คณะ, 2555) และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง (อภิญญา ตันตระกูล. 2552; ส าราญ อินทนะ, 2559) เพื่อใช้เป็นแนวทาง     
ในการสร้างกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย สามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้หลักการวิจัยในเชิงคุณภาพ ในลักษณะการวิจัยเอกสารโดยการศึกษาเอกสาร           
ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลจากเนื้อหาท่ีเป็นเอกสารเกี่ยวกับจังหวัดน่าน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดน่าน โดยสถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2557) และคู่มือการเดินทางท่องเที่ยวน่าน โดยส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน (2555) เป็นต้น 
รวมทั้งภาพถ่ายเมืองน่านที่ได้ท าการบันทึกจากการศึกษาครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 23 – 26 กันยายน 2559 แล้วจัดหมวดหมู่
ภาพถ่ายที่ได้ท าการบันทึกไว้เพื่อตีความหมายแบบรังสรรค์วิทยา (Constructionism) (ชาย โพธิสิตา, 2556) ในประเด็นที่
ศึกษา โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าหรือการท่องเที่ยวที่ไร้การเร่งรีบ ตลอดจนแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง เพื่อให้ได้การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าภายใต้บริบท
ด้านทัศนียภาพ ลักษณะอาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมของจังหวัดน่าน แล้วน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์ โดยมีค าถามในการวิจัย คือ บริบทด้านทัศนียภาพ อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมของเมืองน่านที่เกื้อหนุนต่อความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า เป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง และแนวแนวทางการพัฒนาเมือง
น่านให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า ควรมีการด าเนินการอย่างไร  
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผ่านทางข้อมูลเมืองน่านร่วมกับภาพถ่าย วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาข้างต้น           
เพื่อตอบค าถามการวิจัยและให้ได้การเสนอแนะแนวทางทางการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า สามารถ
แสดงผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. บริบทด้านทัศนียภาพ อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมของจังหวัดน่านที่เกื้อหนุนต่อความเป็นไปได้ในการพัฒนา
เมืองน่านให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียวเชิงเนิบช้า 
  1.1 ทัศนียภาพของเมืองน่าน 
         ทัศนียภาพของเมือง หมายถึง องค์ประกอบทางกายภาพของเมืองที่ผู้คนทั่วไปมองเห็นและท าให้เกิด
ความรู้สึกพึงพอใจ ประทับใจ จากการรับรู้ผ่านการมองเห็นสิ่งนั้น หรือหมายถึงภาพของเมืองที่มีความสุนทรียภาพ (ธราดล 
เสาร์ชัย, 2549) ในการศึกษาครั้งนี้อาจสามารถกล่าวได้ว่า ทัศนียภาพเมืองน่านเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งที่แสดงให้
เห็นถึงลักษณะเด่นและลักษณะเฉพาะของเมืองหรือที่เรียกโดยรวมว่าภาพลักษณ์ เมืองที่มีช่ือเสียงด้านความงามล้วนมี
ภาพลักษณ์ที่สวยงาม มักมีลักษณะเฉพาะอันชัดเจนแตกต่างไปจากเมืองอื่น มีคุณค่าให้ระลึกถึงและจดจ าได้ง่าย ซึ่งจาก
การศึกษาครั้งน้ี สามารถจ าแนกทัศนียภาพเมืองน่านในความงดงามด้านต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1.1.1 ภาพความงามตามฤดูกาลของเมืองน่าน 
             นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวเมืองน่านได้ทุกฤดู โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็น และ     
เป็นช่วงที่ต้นข้าวออกรวงเป็นสีทองเต็มท้องทุ่งเหลืองอร่าม รวมทั้งดอกนางพญาเสือโคร่งก็เริ่มเบ่งบาน แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดน่านจะคลาคล่ าไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาวเย็นและชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ส่วนในฤดู ฝน ผืนป่า 
ท้องทุ่งนาทุ่งไร่ก็จะเขียวชอุ่มจากสายฝน เป็นฤดูการท านา ท าให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงนี้จะพบทุ่งนาเขียวขจีขึ้น                 
อัดแน่นเต็มท้องทุ่ง นอกจากนี้ช่วงปลายฝนต้นหนาวยังมีเทศกาลแข่งเรือประเพณีที่มีช่ือเสียงของเมืองน่านอีกเช่นกัน และ               
ในฤดูร้อนแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน แต่จะมีอากาศเย็นในตอนเวลากลางคืน ภาพความงามในฤดูร้อนก็ถูก
ทดแทนด้วยความสวยงามของไม้ดอกที่เบ่งบานในฤดูร้อนไม่ว่าจะเป็นดอกเสี้ยวขาว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ าจังหวัดน่านหรือดอก
ชมพูภูคาซึ่งเป็นดอกไม้เฉพาะถิ่นท่ีนักท่องเที่ยวจะพบได้ที่น่านเพียงแห่งเดียวของประเทศ และท้องทุ่งนาที่เต็มไปด้วยฟางข้าว
สีเหลืองทองก็ให้สุนทรียภาพอีกแบบหน่ึงที่ชวนให้หลงใหล ซึ่งความงดงามของฤดูกาลเมืองน่านจึงแตกต่างกันไป  
      1.1.2 ภาพที่ท าให้เกิดความศรัทธา 
             มรดกทางวัฒนธรรมของดินแดนล้านนาตะวันออกยังคงปรากฏชัดอยู่ในเขตเมืองเก่าน่านก่อเกิดเป็น
ทัศนียภาพความงามที่ท าให้เกิดความศรัทธาที่เรียงรายไปด้วยอาคารทางศาสนา โบราณสถาน และบ้านเรือนไม้เก่าแก่                     
คุ้มเจ้าเมืองน่าน ซึ่งภาพความงามที่ท าให้เกิดความศรัทธาของเมืองน่านได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมทั้งจากสุโขทัย ล้านนา 
ล้านช้าง และสิบสองปันนา จนก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์เมืองน่าน เช่น วิหารวัดภูมินทร์ ที่มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมของ
วิหารจัตุรมุข ตลอดจนจิตรกรรมฝาผนังล้านนาสกุลช่างเมืองน่าน วัดพระธาตุแช่แห้งที่ประดิษฐานพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน 
และตามคติความเช่ือของชาวล้านนาที่นี่ยังเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของผู้ที่เกิดปีเถาะ เป็นต้น นอกจากนี้ น่านยังเป็นชุมชน
ใหญ่ของชาวไทยลื้อมาแต่โบราณ จึงปรากฏความงดงามของวิหารศิลปะไทยลื้อท่ีโดดเด่นหลายแห่ง อาทิ วัดหนองแดง อ าเภอ
ทุ่งช้าง และวัดต้นแหลง อ าเภอปัว ซึ่งภาพความงามที่ท าให้เกิดความศรัทธาของเมืองน่านนี้ไม่เพียงแต่จะมีทัศนียภาพของ               
วัดวาอาราม บ้านเรือนเก่าแก่แล้วยังรวมถึงความงามของงานประเพณีที่มีสีสันของเมืองน่าน ได้แก่ งานประเพณีเดือนหกเป็ง
ไหว้สามหาธาตุแช่แห้ง งานประเพณีสงกรานต์ และสรงน้ าพระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาล เป็นต้น    
       1.1.3 ภาพวิถีชีวิตคนน่าน 
             วิถีชีวิตของคนน่านโดยเฉพาะย่านใจกลางเมืองเก่าน่าน บริเวณนี้เป็นเขตที่ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า นับเป็นความภาคภูมิใจของคนน่านด้วยพื้นที่ส่วนนี้ประกอบไปด้วยศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ และ
อาคารโบราณอันทรงคุณค่า ตลอดจนวิถีชีวิตของคนน่านทั้งในฝั่งตัวเมืองและริมฝั่งแม่น้ าน่าน นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยว
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ชมทัศนียภาพความงามวิถีชีวิตท้องถิ่นเมืองน่าน และถ้าหากต้องการไปเที่ยวยังพื้นที่ห่างออกไป นักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้
บริการรถสามล้อถีบที่มีบริการอยู่ทั่วไปในตัวเมืองหรือปั่นรถถีบหรือรถจักรยานชมเมืองน่าน ก็เป็นการสัมผัสวิถีชีวิตคนเมือง
น่านอย่างใกล้ชิด รวมถึงทัศนียภาพยามค่ าคืนในรูปแบบการท่องราตรีเมืองเก่าน่าน ได้แก่ ถนนคนเดิน การนั่งดื่มกินอาหาร
และเครื่องดื่มที่ร้านค้าย่านใจกลางเมืองน่านหรือตลาดโต้รุ่ง  นอกจากนี้ภาพที่คุ้นเคยของวิถีชีวิตแบบท้องถิ่นเมืองน่านที่อยู่
นอกตัวเมืองน่านท่ีน่าในใจ ได้แก่ บ่อเกลือสินเธาว์ในอ าเภอบ่อเกลือ ซึ่งเป็นแหล่งเกลือภูเขาที่ส าคัญของภาคเหนือ เป็นวิถีชีวิต
ท้องถิ่นเมืองน่าน ที่ชาวบ้านยังคงอนุรักษ์กรรมวิธีผลิตเกลือสินเธาว์แบบโบราณเอาไว้ ซึ่งถือเป็นทัศนียภาพความงามวิถีชีวิต
ท้องถิ่นเมืองน่านท่ีนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดโอกาสเที่ยวชม 
  1.2 อาชีพท้องถิ่น 
          น่านเป็นจังหวัดที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคเหนือตอนบน สภาพพื้นที่โ ดยทั่วไป                     
เป็นเทือกเขาและเนินเขาสูงสลับกับพื้นที่ราบ ท าให้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท าการเพาะปลูก และ                
การเลี้ยงสัตว์ โดยมีอาชีพหัตถกรรม การทอผ้า การท าเครื่องเงิน เป็นอาชีพส ารอง ส่วนอาชีพอื่นๆ ได้แก่ ร้านค้า ท้องถิ่น               
ที่จ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2557) จากการศึกษา
ข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาพถ่ายเมืองน่าน อาจกล่าวได้ว่า ลักษณะอาชีพท้องถิ่นของคนเมืองน่าน ประกอบด้วย อาชีพ
เกษตรกรรม  ช่างหรือสล่า และร้านค้าท้องถิ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตและอาชีพท้องถิ่นเมืองน่านพร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวได้ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
           1.2.1 อาชีพเกษตรกรรม                                                                    
           เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวน่าน ได้แก่ การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ การประมง และการท า                
ป่าไม้ โดยพืชผลที่เกษตรกรนิยมท าการเพาะปลูกได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ยาสูบ นอกจากนี้ยังมีพืชผลตามฤดูกาล เช่น                  
กะหล่ าปลี ถ่ัวลันเตา ดอกหอมและดอกกะหล่ า เป็นต้น ส่วนผลไม้ที่ส าคัญ คือ ส้มสีทอง แตงไทย และมีการเลี้ยงสัตว์ไว้ตาม
บ้านเรือนเพื่อใช้บริโภคและใช้แรงงานมากกว่าเพื่อการค้า สัตว์ท่ีนิยมเลี้ยง คือ เป็ด ไก่ โค กระบือ และสุกร เป็นต้น  
          1.2.2 ช่างหรือสล่า 
      ช่างหรือสล่าเมืองน่านที่ส าคัญ ได้แก่ สล่าเครื่องเงิน สล่าแกะสลักไม้ สล่าเครื่องดนตรี เช่น สะล้อ 
ซอ และซึง เป็นต้น และสล่าทอผ้า เช่น ผ้าไหม ผ้าทอลายน้ าไหล และผ้าหม้อฮ่อม เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมการ
สาธิตและเรียนรู้ภูมิปัญญาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวนี้จากช่างล้านนาเมืองน่านได้ 
          1.2.3 อาชีพร้านค้าท้องถิ่นเมืองน่าน 
      ร้านค้าท้องถิ่นเมืองน่าน ได้แก่ ร้านขายสินค้าทั่วไปทั้งในรูปแบบร้านขายของที่ระลึก ร้านขายผ้าไหม 
ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านค้าต่างๆ ได้แก่ ร้านกาแฟ ร้านขายขนม ร้านขายสินค้าหัตถกรรมในครัวเรือน ท้ังในย่านธุรกิจและ
ย่านเมืองเก่า เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าร้านค้าท้องถิ่นเมืองน่านถึงแม้จะไม่ใช่ร้านใหญ่โต แต่เป็นร้านค้าท้องถิ่นที่ร่ ารวยน้ าใจและ
อัธยาศัยไมตรีของคนท้องถิ่นที่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างเมืองให้ได้ประทับใจ 
  1.3 ศิลปกรรมท้องถิ่นเมืองน่าน 
            ศิลปกรรมท้องถิ่น หมายถึง มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องหรือมองเห็น
ด้วยประสาทสัมผัสภายนอก ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จิตรกรรม และหัตถกรรมต่างๆ เป็นต้น (วิมล ด าศรี , 
2534) และศิลปกรรมท้องถิ่นเมืองน่านก็เป็นหนึ่งสิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างมาเยี่ยมชมความงามนี้ 
เนื่องจากในอดีตเมืองน่านมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรหรือนครรัฐโดยรอบ ทั้งในเรื่องการเมืองและการค้า ส่งผลให้งาน
ศิลปกรรมได้รับอิทธิพลทั้งจากสุโขทัย ล้านนา ล้านช้าง และสิบสองปันนา จนมีการผสมผสานต่อยอดเกิดเป็นเอกลักษณ์ของ
ช่างสกุลน่าน ดังนั้น จากการศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับเมืองน่านและข้อมูลภาพถ่ายเมืองน่านจากการศึกษาครั้งนี้ ลักษณะ
ของศิลปกรรมท้องถิ่นเมืองน่านอาจสามารถจ าแนกได้ดังนี้         
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           1.3.1 ศิลปกรรมสุโขทัย 
       ด้วยความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างเมืองน่านกับสุโขทัยในยุคก่อร่างสร้างเมือง จึงพบว่าศิลปกรรม
ท้องถิ่นเมืองน่านหลายแห่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัย เช่น พระธาตุช้างค้ าภายในวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหารเป็นเจดีย์ทรง
ลังกาที่มีฐานเป็นงานปูนปั้นรูปช้างลักษณะเดียวกับเจดีย์วัดช้างล้อมที่อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หรือจะเป็นเจดีย์วัด
สวนตาลที่ถึงแม้ปัจจุบันจะได้รับการบูรณะจนเปลี่ยนรูปแบบไป แต่ภาพในอดีตยืนยันได้ว่าเป็นเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรง
ดอกบัวแบบสุโขทัย นอกจากนี้ ยังมีวัดพญาภูที่ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ปางลีลา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น
พร้อมกับพระพุทธรูปปางลีลาที่วัดพระธาตุช้างค้ า 
           1.3.2 ศิลปกรรมล้านนา 
     จากการเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนากว่าร้อยปี ส่งผลให้ศิลปกรรมท้องถิ่นหลายแห่งได้รับ
อิทธิพลการสร้างวิหารแบบล้านนาที่สังเกตได้จากลักษณะของหลังคาลาดต่ าและซ้อนเหลื่อมกันสามช้ัน เป็นเอกลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมของศิลปกรรมล้านนา ดังจะเห็นได้จากวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง นอกจากนี้ยังได้มีการต่อยอดผสมผสานงาน                 
ศิลปกรรมท้องถิ่นจนเกิดงานสกุลช่างเมืองน่านที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ วิหารวัดภูมินทร์ซึ่งเป็นวิหารจัตุรมุขแห่งแรกของ
ดินแดนล้านนา วัดหัวข่วงที่มีเจดีย์ประธานรูปทรงปราสาทตามแบบศิลปะล้านนา และข้างเจดีย์เป็นที่ตั้งของหอไตรครึ่งไม้ครึ่ง
ปูนหลังเล็กแต่งดงามด้วยลวดลายไม้แกะสลกัท่ีประดบัอยู่โดยรอบอาคาร และวัดพญาวัด ที่ภายในประดิษฐานเจดีย์ศิลปะแบบ
หริภุญไชย  
          1.3.3 ศิลปกรรมไทลื้อ  
     เนื่องจากในอดีตมีการย้ายถิ่นฐานของชาวไทลื้อจากสิบสองปันนาทางตอนใต้ของจีน ท าให้ปัจจุบัน
สามารถพบเห็นชุมชนชาวไทลื้อในแถบอ าเภอท่าวังผา อ าเภอปัว และอ าเภอเชียงกลาง กล่าวได้ว่างานศิลปกรรมท้องถิ่นที่เป็น
ศิลปวัฒนธรรมไทลื้ออันมีความเป็นเอกลักษณ์สืบทอดมาถึงปัจจุบัน ได้แก่ วิหารวัดต้นแหลง อ าเภอปัว และวิหารวัดหนองแดง 
อ าเภอเชียงกลาง เป็นวิหารไทลื้อ มีลักษณะของตัวอาคารไม่มีระเบียงและมุขด้านหน้า หลังคาทรงปีกนก คลุมทั้งสี่ด้าน ครอบ
ด้วยหลังคาช้ันบนทรงจั่ว และอีกลักษณะหนึ่ง คือ วิหารวัดหนองบัว อ าภอท่าวังผา เป็นวิหารไทลื้อที่มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยม 
หลังคาทรงจั่วซ้อนสองช้ัน ผนังเตี้ย หลังคาลาดลงมาคลุมในระดับต่ า มีระเบียงหรือมุขด้านหน้า 
          1.3.4 ศิลปกรรมร่วมสมัย 
     วัดหลายแห่งในตัวเมืองน่านมีความโดดเด่นด้วยงานศิลปกรรมที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ร่วมสมัยที่ผสมผสานรูปแบบสมัยใหม่กับงานปูนป้ันอันวิจิตรบรรจง ดังจะเห็นได้จากวิหารวัดมิ่งเมืองและวัดศรีพันต้น เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังรวมถึงอาคารบ้านเรือน ตึกเก่า ในย่านเมืองเก่าน่าน เช่น คุ้มเจ้าราชบุตรเจ้าหมอกฟ้า ณ น่าน เป็ นเรือนไม้สัก
ทองโบราณ ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเจ้าผู้ครองนครน่าน ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวน่านด้วย 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน และหอศิลป์ริมน่าน ที่ใช้เป็นแหล่งจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัย  
          1.3.5 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
     ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ส าคัญที่นักท่องเที่ยวต่างมาเที่ยวชม ได้แก่ ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว  ภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวชาดกและพุทธประวัติ แต่ในขณะเดียวกันก็มี
การสอดแทรกภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวน่านในสมัยนั้ น และอารมณ์ขันของจิตรกรซึ่งจะวาดภาพเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ในแบบกามวิสัย อาจจะสื่อถึงอารมณ์ขันของศิลปินน่านสมัยก่อนซึ่งมักจะพบเห็นได้ตามภาพหรือซุกซ่อนอยู่ในมุม
เล็กๆ หรือมุมอับ ซึ่งบางภาพอาจแสดงให้เห็นถึงความโรแมนติก ถ่ายทอดความรู้สึกภายในที่ใสซื่อ ท าให้ผลงานที่ออกมาผสม
กลมกลืนกันอย่างมีเอกภาพ นับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีสื่อถึงความเป็นท้องถิ่น นอกจากนี้ยังปรากฏภาพวาดมิชช่ันนารีและ
ผู้คนชาวตะวันตกอยู่ด้วย ซึ่งเป็นหลักฐานส าคัญในการสันนิษฐานถึงช่วงเวลาที่จิตรกรรังสรรค์ผลงานขึ้นมา 
    ดังนั้น แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเมืองน่านให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า จ าเป็นต้องศึกษา
ถึงภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ บริบทด้านทัศนียภาพ อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมของจังหวัดน่านนี้ 
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เป็นการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยให้การท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าเป็นเครื่องมือท าให้นักท่องเที่ยวมองเห็น
คุณค่าและตระหนักถึงความเป็นล้านนา ให้นักท่องเที่ยวได้เปิดมุมมองใหม่ทางการท่องเที่ยวจากการสัมผัสและมีส่วนร่วมกับ
ประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นของเมืองน่านภายใต้จุดขายเชิงคุณค่าของเมืองน่านที่เป็นเมืองแห่ง
วัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และเพื่อให้เกิดการส่งต่อประสบการณ์ ความรู้ และความประทับใจจากการท่องเที่ยวแก่ผู้อื่นใน
รูปแบบการตลาดแบบปากต่อปาก ดังนั้นภาคีด้านการท่องเที่ยวของเมืองน่าน จ าเป็นต้องแปลงแนวคิดจุดขายเชิงคุณค่า
ทางการท่องเที่ยว ประกอบกับบริบททางการท่องเที่ยวของเมืองน่านดังที่กล่าวมาแล้ว ออกมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละพื้นท่ีตามภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรมของเมืองน่าน ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิง
เนิบช้า บูรณาร่วมกับการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการ
ท่องเที่ยววิถีพุทธ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบความยั่งยืนในเชิงสินค้าและบริการอันเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่
ยอมรับในระดับที่มีคุณภาพและเป็นที่จดจ าได้ต่อไป  
 2. แนวทางการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียวเชิงเนิบช้า 
            การท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าหรือการท่องเที่ยวแบบไร้ความเร่งรีบในปัจจุบันได้มีผู้สนใจและให้ความหมายกันอย่าง
หลากหลายกันไป แต่โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า เป็นการท่องเที่ยวท่ีไม่ได้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวว่าจะต้องเป็นสถานที่ที่มีช่ือเสียง 
เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป แต่เป็นการเลือกที่จะไปเที่ยวในแหล่งที่มีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน การได้ใช้รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่ไม่ได้เร่งรีบกับเวลา ได้เรียนรู้การด าเนินชีวิตของผู้คนในแหล่งท่ีเข้าไปพ านัก ได้ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับชุมชน
ตามประเพณี หรือการด าเนินชีวิตที่เป็นอยู่ และพ านักอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอย่างน้อยเป็นเวลาหนึ่ง อาจจะเป็นหนึ่งสัปดาห์
หรือมากกว่า (กรรณิการ์ พรมเนาว์, 2552; โศรยา หอมช่ืน, 2553; ลม ร าเพย, 2553; จินตนา ก าแพงศิริชัย, 2554; ราณี              
อิสิชัยกุล และคณะ, 2554; สุรีย์ บุญญานุพงศ์ และคณะ, 2555) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ อาจสามารถสรุปเป็นแนวทางการ
พัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า เป็น 2 ประเด็น คือ 
     2.1 การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเนิบช้าของเมืองน่าน 
                     เมื่อพิจารณาถึงบริบทที่เหมาะสมของเมืองน่านในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า ทั้งในด้านทัศนียภาพ 
อาชีพท้องถิ่น  และศิลปกรรมเมืองน่าน สามารถเสนอแนะกิจกรรมที่ควรจัดให้มีขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวสอดคล้องกับลักษณะ
ของการท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าของเมืองน่านให้เป็นสิ่งดึงดูดใจท่ีชักจูงให้นักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวชม ได้ดังนี้ 
          2.1.1 การเที่ยวชมเมืองน่านทุกฤดูกาลโดยบูรณาการการจัดการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และชุมชนแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกันบริหารและจัดการการท่องเที่ยวเชิงเนิบช้านี้ให้มีรูปแบบ
กิจกรรมท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย เช่น เส้นทางเดินเที่ยวชมวิถีชีวิตเมืองน่าน การนั่งสามล้อถีบชมเมือง การปั่นจักรยานชมเมือง
และท าบุญไหว้พระ และชมงานศิลป์ของเมืองเก่าน่าน เป็นต้น 
          2.1.2 การเรียนรู้และชมการสาธิตเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมวิธีผลิตเกลือ
สินเธาว์แบบโบราณ การเรียนรู้การทอผ้าลายน้ าไหล และการท าเครื่องเงิน เป็นต้น 
          2.1.3 การเที่ยวชมงานประเพณี ตามเทศกาลและงานบุญที่จัดขึ้นโดยชาวบ้านในชุมชน เช่น งานประเพณี
แข่งเรือเมืองน่าน ประเพณีวันสงกรานต์และสรงน้ าพระเจ้าทองทิพย์ ประเพณีหกเป็งไหว้สามหาธาตุแช่แห้ง เป็นต้น 
                   2.1.4 การท่องเที่ยวท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทหรือโฮมสเตย์ รวมท ากิจกรรมตามวิถีชีวิตท้องถิ่น เช่น การ
ตักบาตรตอนเช้า การเข้าวัดท าบุญกับชาวบ้านเจ้าของชุมชนแหล่งท่องเที่ยว รับฟังธรรมจากพระสงฆ์และการปฏิบัติธรรมใน
วันพระ รวมถึงการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมมีชีวิต รวมถึง
วิถีชีวิตเมืองน่าน โดยการเล่าเรื่องจากปราชญ์ชาวบ้าน หรือการน าเที่ยวโดยนักสื่อความหมายท้องถิ่น เป็นต้น 
       2.2 แผนการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า 
           จากการศึกษาข้อมูลบริบทเมืองน่านดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับหลักการส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า 
อาจสามารถเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า ให้มุ่งเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่า
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สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวท่ีดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนมากขึ้น ทั้งในมุมมองของนักท่องเที่ยว
ผู้มาเยือน ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นเจ้าบ้าน และผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนาและส่งเสริมชุมชนซึ่งมีความพร้อม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวผสมผสานกับความร่วมมือของชุมชน พัฒนาความรู้ ความสามารถชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ
จัดการอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เป็นแหล่งอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาที่ต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ทางการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวของเมืองน่าน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างความแข่งแกร่งของสิ่งแวดล้อมของชุมชนแบบยั่งยืน โดยมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางหรือแผนการพัฒนาเมืองน่านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าเพื่อให้เกิดควา มยั่งยืน มี
รายละเอียด ดังน้ี 
           2.2.1 ควรมีการส่งเสริมการจัดท าองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีสอดคล้อง
บริบทการท่องเที่ยวและลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าแก่คนน่านและชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน 
             2.2.2 ควรมีการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆ ตามบริบทการท่องเที่ยวเมืองน่าน เช่น การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น และควรมี
ผู้น าท่องเที่ยวชมและให้ความรู้ในสถานที่แห่งนั้นแก่นักท่องเที่ยว และให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาศึกษาและซึมซับประสบการณ์
ท่องเที่ยวชมสถานท่ีแห่งนั้นอย่างลึกซี้ง 
            2.2.3 ควรมีการด าเนินการและจัดท าการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน ทั้งการสื่อ
ความหมายที่ใช้บุคคล และการสื่อความหมายที่ไม่ใช้บุคล เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์เรียนรู้จากการท่องเที่ยวและ
เกิดความประทับใจอย่างลึกซึ้งจนเกิดความต้องการกลับมาเที่ยวซ้ า 
           2.2.4 ควรมีมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีด้าน
การท่องเที่ยวเมืองน่าน 
            2.2.5 ควรให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองน่านถึงข้อควร
ปฏิบัติและข้อระวังเมื่ออยู่ในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยว             
   2.2.6 ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่านควรปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวประดุจญาติมิตรของตนเอง และสร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวชุมชนแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวรับรู้และปฏิบัติตามกติกาของชุมชนแห่งท่องเที่ยวเมืองน่าน 
           2.2.7 คนน่านควรเป็นเจ้าบ้านและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักท่องเที่ยวในการเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว และเป็น
ผู้น าชมในการพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมหรือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้นในเมืองน่าน            
   2.2.8 ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนเมืองน่านในการพัฒนาเมืองน่านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าอัน
จะก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
   ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าความส าเร็จของแผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าของเมืองน่านนี้ 
ควรมีพื้นฐานมาจากแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งจากภายในที่ค านึงถึงการมีภูมิสังคม ภูมิวัฒนธรรมที่เป็นบริบททางการ
ท่องเที่ยวของเมืองน่านอันทรงคุณค่า ประกอบกับมีความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง มีการแบ่งปันเอื้ออาทรให้แก่
กันและกัน แต่อย่างไรก็ตาม การน าแนวทางหรือแผนการพัฒนาเมืองน่านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าไปสู่การปฏิบัติให้
ส าเร็จได้นั้น ล้วนขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ ทั้งในเรื่องของกระบวนการ เป้าหมาย และปัญหาของแต่ละชุมชนที่แต กต่างกัน
ออกไป จ าแนกตามภูมิสังคม ภูมิวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ กล่าวคือ แนวทางหรือแผนการพัฒนาดังกล่าวนี้ไม่ใช่ระบบ
องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้ทันที หรือรูปแบบส าเร็จในการจัดการการท่องเที่ยว หากแต่เป็นเพียงแนวทางการด าเนินการ
จัดการที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระท าการศึกษาอย่างระมัดระวังในการวางแผนจัดการการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับชุมชน
ท้องถิ่นนั้นๆ และในขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวเชิงเนิบช้านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่กลมเกลียวแน่นแฟ้นของ
คนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และเพื่อให้เกิดการส่งต่อประสบการณ์ 
ความรู้ และความประทับใจจากการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบการตลาดแบบปากต่อปาก และท้ายที่สุด จะก่อให้เกิด
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การสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่น เกิดจิตส านึกภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นเมืองน่าน การฟื้นฟู 
อนุรักษ์และรักษา และสร้างสมดุลให้แก่ชุมชนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อไป 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. บริบทด้านทัศนียภาพ อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมของจังหวัดน่านที่เกื้อหนุนต่อความเป็นไปได้ในการพัฒนา
เมอืงน่านให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียวเชิงเนิบช้า  
  พบว่า การส่งเสริมและพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวเมืองน่านที่จริงแท้ จ าเป็นต้องศึกษาถึงคุณค่าที่มีอยู่ในบริบทด้านการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ของเมืองน่านที่   
โดดเด่น ได้แก่ ทัศนียภาพ ลักษณะอาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมของเมืองน่าน เนื่องจากว่าการท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าหรือการ
ท่องเที่ยวแบบไร้การเร่งรีบ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
แท้จริง ได้ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับชุมชน ได้รับรู้และเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่านักท่องเที่ยวไม่ได้เน้นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง แต่เน้นการพ านักในระยะเวลานานขึ้นในจุดหมาย
ปลายทางแห่งหนึ่ง ใช้เวลาอยู่ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นในเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งจะท าให้
นักท่องเที่ยวมีความสุขกับประสบการณ์ที่จริงแท้ของการอยู่ในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวตลอดจนได้สัมผัสความงามของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ ได้นานขึ้นแบบไม่เร่งรีบ สอดคล้องกับการศึกษาของ จินตนา ก าแพงศิริชัย (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการการท่องเทียวแบบไร้ความเร่งรีบ กรณีศึกษาชุมชนโฮมสเตย์ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลการศึกษาพบว่า 
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบไร้ความเร่งรีบ กรณีศึกษาชุมชนโฮมสเตย์ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จ าเป็นต้องศึกษา
บริบทชุมชนแหล่งท่องเที่ยว และทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีเหมาะสมในการจัดการการท่องเที่ยวแบบไร้ความเร่งรีบ นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมจัดให้มีขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า แล้วก าหนดเป็นแนวทางการ
จัดการรูปแบบการท่องเทีย่วแบบไร้ความเร่งรีบที่มีความเหมาะสมต่อไป และการศึกษาของ ราณี อิสิชัยกุล และคณะ (2554) 
ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบเพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านการสื่อความหมายส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวยุโรป 
กล่าวว่า การท่องเที่ยวท่ีไร้ความเร่งรีบเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เนิบช้า นักท่องเที่ยวควรให้เวลากับกิจกรรมที่ท าให้เกิดการ
ซึมซับประสบการณ์ในขณะท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 
ประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ต้องใช้พลก าลังมาก เลือกใช้พาหนะที่ไม่เร่งรีบ ช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เน้นการ
สื่อความหมายจากการศึกษาเรือ่งราวเชิงสร้างสรรค์และการมีปฏิสมัพันธ์กับคนในท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวหลายมิติที่เกิดจาก
สัมผัสทั้ง 5  
 2. แนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียวเชิงเนิบช้า 
    พบว่า แนวทางทีเ่หมาะสมในการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า ควรมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเที่ยวท่ีจัดให้มีขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าของเมืองน่านโดยบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนเมืองน่าน นอกจากนี้จ าเป็นต้องก าหนดเป็นนโยบายภาค
ประชาสังคมคนเมืองน่านต้องมีส่วนร่วมก าหนดทิศทางการวางแผนพัฒนาเมืองให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ประเพณี และวัฒนธรรมของเมืองน่านเอง เพื่อให้เป็นการพัฒนาเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเนิบช้ าให้เป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสม ก้าวทันบริบทด้านการท่องเที่ยวของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเมืองน่านเป็นเมืองที่มีภูมิสังคมและภูมิ
วัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ส่งผลให้เป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต มีเสน่ห์ไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ท าให้นักท่องเที่ยวจ านวนมากมาเยือนเมืองน่าน ทั้งมาสัมผัสวิถีชีวิตที่เวลาเดินไปอย่างเนิบช้า
และด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย แต่ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การท่องเที่ยวย่อมส่งผลกระทบต่อเมือง
น่าน เพราะในที่สุดแล้วที่นี่คือบ้านของคนเมืองน่าน นักท่องเที่ยวเป็นเพียงผู้มาเยือนแล้วจากไป ถ้าหากที่จะมุ่งพัฒนาเมือง
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น่านอย่างไร้ทิศทางโดยไม่มีเป้าหมายเพียงหวังจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น สร้างมโนภาพของเมืองน่านให้ผิดแปลกไปจาก
ความเป็นจริงจนหลงลืมรากเหง้าของเมืองน่าน สุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบคงหนีไม่พ้นคนเมืองน่านเอง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อภิญญา ตันตระกูล (2552) ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาเมืองเก่า จังหวัดน่าน ได้
เสนอว่าการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตรใ์นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเมืองเก่า จังหวัดน่าน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน สรุป
ข้อช้ีน าในการเสนอแนะได้  3 ระดับ คือ 1) ข้อเสนอแนะการพัฒนาระดับเมือง ประกอบด้วย การก าหนดพื้นท่ีการควบคุมการ
พัฒนา การพัฒนาเช่ือมต่อแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการพัฒนาการเช่ือมโยงกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม  2) ข้อเสนอแนะการพัฒนาระดับย่าน ชุมชน ประกอบด้วย การควบคุมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง การปรบปรุงเส้นทาง
จราจร และการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ 3) ข้อเสนอแนะด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ประกอบด้วย การจัดการด้านกิจกรรม และการจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และการศึกษา
ของ สุรีย์ บุญญานุพงศ์ และคณะ (2555) ศึกษาเรื่อง การจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism ส าหรับนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาพบว่า ต้องมุ่งเน้นการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเร่งพัฒนา
กิจกรรมที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ สัมผัส และซึมซับคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุและการจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ไม่
เร่งรีบ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาประเมินศักยภาพทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า และควรศึกษาถึงบทบาทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เนิบช้าของจังหวัดน่าน รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเ ชิงเนิบช้าของเมืองน่าน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล
ครอบคลุมองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเนิบช้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองน่าน
ต่อไป 
 

   
ภาพที ่2 ทัศนียภาพของเมืองน่าน 

     
ภาพที ่3 อาชีพท้องถิ่นเมืองน่าน ซ้าย คือ การปลูกดอกกะหล่ า และขวา คือ การผลิตเกลือสินเธาว์แบบโบราณ 
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ภาพที ่4 ศิลปกรรมท้องถิ่นเมืองน่าน ซ้าย คือ วัดภูมินทร์ และขวา คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่าน ยา่ม่าน วัดภูมินทร์ 
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การเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงในสังคมไทย 
Travel of Women in Thai Society 

 
ยุวรี  โชคสวนทรัพย์1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้ เป็นการศึกษาการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงในสังคมไทย โดยศึกษาภูมิหลังของผู้หญิงจาก
สถานภาพและบทบาทที่ได้รับในสังคม จากน้ันจึงศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว จนท าให้กลุ่มผู้หญิงกลายเป็น
ตลาดแรงงานส าคัญในสังคมทีม่ีการขยายตัวต่อเศรษฐกิจอย่างมาก พร้อมกับอ านาจในการตัดสินใจซื้อที่มีแนวโน้มการใช้จ่ายที่
สูงขึ้น การศึกษานี้เป็นงานเชิงคุณภาพ โดยก าหนดขั้นตอนและขอบเขตการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิงในสังคมไทยและปัจจัยที่ท าให้ผู้หญิงเดินทางท่องเที่ยว 2)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 3) น าข้อมูลหรือหลักฐานที่ได้มาประมวลผลและเขียนบรรยายเชิง
พรรณาวิเคราะห์ 
 ผลจากการศึกษาพบว่าการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงในสังคมไทยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด แต่มีพัฒนาการมา
จากปัจจัยหลายส่วน ทั้งปัจจัยภายนอกจากสถานภาพของผู้หญิงที่ได้รับการยกย่องให้ทัดเทียมกับผู้ชาย จ านวนสัดส่วน
ประชากรของผู้หญิงที่มากกว่าผู้ชาย บทบาทของผู้หญิงที่มีผลต่อสังคมในทุกด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยภายใน
ด้านโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของผู้หญิง การรับรู้ข่าวสารจากสื่อดิจิตอล รวมถึงรสนิยมในการเลือกวิธีการพักผ่อน
หย่อนใจ ล้วนเป็นแรงจูงใจให้ผู้หญิงเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเองและออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ปัจจุบันกลุ่ม
นักท่องเที่ยวผู้หญิงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ เพราะมีก าลังและอ านาจการตัดสินใจซื้อสูง ยินดีจ่ายค่าบริการในอัตราที่สูงกว่าหาก
ได้รับการบริการที่พึงพอใจ จึงเห็นโอกาสต่อยอดการศึกษาในด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ หรือศึกษารูปแบบการ
ท่องเที่ยวท่ีเหมาะกับกลุ่มผู้หญิงสูงอายุ ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
ตอ่ไป   
 

ค ำส ำคัญ:  การท่องเที่ยวของผู้หญิง สถานภาพของผู้หญิง ปัจจัยในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิง 
 
Abstract 
 The objectives of this article were to study the travel of women in Thailand by focusing on the 
background of social status and role of women, and the travel factors influencing women as a significant 
labor market with potential spending. The process of this qualitative study was divided into 3 steps; 1) 
Collecting general information on women’s status and the factors resulting to the travel of women in 
Thailand, 2) Collecting related data from documents in Thai and English languages, and 3) Analyzing the 
data and composing the results in a descriptive method. 
  The results of the study found that the travel of women in Thailand did not happen immediately 
but that was gradually developed from two main factors: external and internal factors. The external 
factors included social status, economic status and a larger number of women than men. The internal 
factors consisted of more opportunity to study, higher educational background, ability to access digital 

                                                           1
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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information as well as women tastes and styles of relaxation. These two factors made women have 
confidents in their potential and ready to explore worldwide. Woman travelers are attractive with high 
potential in spending to fulfill their satisfaction. A study in behavior of woman travellers or traveling styles 
suitable for senior women could lead to a new tourism product creation occurred in Thai Society. 
 

Keywords:  travel of women, social status of women, factors for traveling of women 
  
บทน า 
 การรับรู้สถานภาพของผู้หญิงในอดีต ทัศนะของคนส่วนมากจะมองว่าผู้หญิงถูกจ ากัดอยู่ในต าแหน่งที่เป็นรองจาก
ผู้ชาย ท้ังในวิถีทางสังคมและการเมือง ความแตกต่างทางสรีระระหว่างผู้หญิงและผู้ชายส่งผลให้เกิดความเช่ือว่าจะเกิดความ
แตกต่างในด้านอื่นด้วย อาทิ สติปัญญา ความสามารถ จิตใจ และอารมณ์ ความเช่ือดังกล่าวถูกปลูกฝังอยู่ในสังคมมายาวนาน
จนยากท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้ และเกิดเป็นวาทกรรมที่บ่งบอกสถานะของผู้หญิงว่าด้อยกว่าผู้ชาย เช่น ความเช่ือที่ว่าผู้หญิงเป็น
เพศที่ไม่มีเหตุผลชอบใช้อารมณ์ น าไปสู่การที่สังคมไม่ยอมรับผู้หญิงให้เป็นผู้น าเพราะมีคุณสมบัติทางเพศที่ไม่เหมาะสม หรือ
ความเช่ือที่ว่าผู้หญิงมีหน้าที่ในการบ ารุงบ าเรอผู้ชาย (Pateman, 1988) ท าให้ผู้หญิงต้องเป็นผู้รับภาระหลักในการดูแลสามี 
ลูกและคนในครอบครัว แม้ว่าผู้หญิงจะท างานนอกบ้านด้วยก็ตาม ทัศนะดังกล่าวถือเป็นความคิดแนวจารีตซึ่งไม่เปิดโอกาสให้
ผู้หญิงมีบทบาท แต่ยังพยายามกีดกันออกไปจากระบบสังคมและการเมืองอีกด้วย 
 ส าหรับช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาของประเทศไทยนั้น ความเช่ือดั้งเดิมเรื่องสถานะของผู้หญิงที่ด้อยกว่าผู้ชายเริ่มมี
การยอมรับมากขึ้น เมื่อสังคมเกิดการยอมรับในเรื่องสิทธิมนุษยชน การให้ความส าคัญในอุดมการณ์ของความเป็น
ประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงการผลิตแบบเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ประกอบกับสัดส่วน
ประชากรผู้หญิงที่มีมากกว่าผู้ชาย ท าให้รัฐเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาประชากรผู้หญิงมากขึ้น และยกระดับสิทธิ
ของผู้หญิงให้เท่าเทียมกับผู้ชาย เช่น การได้รับโอกาสทางการศึกษา การได้ท างานนอกบ้านเพื่อหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัว
มากขึ้น แม้กระทั่งเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ และเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งน ามาสู่มาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อผู้หญิงได้รับการ
ยอมรับและเริ่มมีบทบาทการท างานในสังคม ท าให้ความต้องการและสิทธิต่างๆ ของผู้หญิงเพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องต าแหน่งในหน้าที่
การงานที่ทัดเทียมกับผู้ชาย อ านาจการต่อรอง การถือสิทธิ์ครอบครองที่ดิน การใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงการ
เดินทางท่องเที่ยวหรือมีกิจกรรมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจไม่ต่างกับผู้ชาย  
 เมื่อกล่าวถึงผู้หญิงในมิติของการเดินทางท่องเที่ยว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาในแง่มุมที่องค์กรระดับประเทศ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของผู้หญิงในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากการท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นและเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถ
ท ารายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับต้นๆ เห็นได้จาก รายงานดัชนีความเช่ือมั่นของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
เรื่องการวางแผนท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวไทยในไตรมาส 3/2559 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่1-2 อีกทั้ง
นักท่องเที่ยวไทยที่มีแผนท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, และ 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559) อีกทั้งยังพบว่าผู้หญิงก าลังเป็นฐานการตลาดนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่      
ผู้หญิงไทยออกเดินทางท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนถึง 65% (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) 
 บทความวิชาการช้ินนี้ ต้องการศึกษาสถานภาพของผู้หญิงในสังคมไทยและปัจจัยที่ท าให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว
ของผู้หญิงไทย โดยใช้กรอบแนวคิดจากแผนการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปี 2560 และกรอบทฤษฏีของ      
อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) ซึ่งมีความเช่ือว่ามนุษย์มิใช่ทาสของแรงผลักดันต่างๆ แต่มนุษย์เกิดมาพร้อมศักยภาพ
ของความเป็นมนุษย์ และมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองจนเต็มขีดความสามารถ โดยน าแนวคิดดังกล่าวมาศึกษาและ



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 436 

 

วิเคราะห์ออกมาเป็นปัจจัยท่ีท าให้ผู้หญิงเดินทางท่องเที่ยว การศึกษานี้เป็นงานเชิงคุณภาพ มีการก าหนดขั้นตอนและขอบเขต
การศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
  1. ท าการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิงในสังคมไทย และปัจจัยที่ท าให้ผู้หญิงเดินทางท่องเที่ยว 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รายงานผลการวิจัยจากแหล่งต่างๆ ข้อมูลสถิติ 
บทความทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์    
  3. น าข้อมูลหรือหลักฐานท่ีได้มาวิเคราะห์ประมวลผลและเขียนบรรยายเชิงพรรณา 
 
สถานภาพของผู้หญิงในสังคมไทย 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า การศึกษาสถานภาพของผู้หญิงในสังคมไทยโดยเฉพาะทางกฎหมายมีพัฒนาการที่ยาวนาน และ
คนส่วนใหญ่จะรับรู้จากวาทกรรม “ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็นคน” (มาลี พฤกษ์พงศาวลี, 2551, 17) ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ต่อสู้เพื่อเรียกร้องความถูกต้องและความเป็นธรรมในคดีของอ าแดงเหมือนและอ าแดงจั่นซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ท าให้
สังคมได้รับรู้ว่าการต่อสู้เรียกร้องสิทธิสตรีมีอยู่ในสังคมไทยมาช้านานและมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของสิทธิสตรีที่
เริ่มถูกยกระดับขึ้นมาให้เท่าเทียมกับผู้ชาย เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มา
เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในพ.ศ. 2475 เมื่อมีการพัฒนาสถานภาพทางกฎหมายของผู้หญิงให้มีความเสมอภาค
เท่าเทียมกับผู้ชาย ผู้หญิงได้รับการพัฒนาให้เท่าเทียมกับผู้ชายตามอุดมการณ์ของระบบอบประชาธิปไตย อันได้แก่ หลัก
เสรีภาพ หลักความเสมอภาค และหลักภราดรภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ความไม่มีเสถียรภาพในระบอบประชาธิปไตยแบบไทย 
ประกอบกับปัจจัยอื่นที่รายล้อม ท าให้ความเสมอภาคระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
(มาลี พฤกษ์พงศาวลี, 2551, 20-23) อีกนัยหนึ่ง แม้จะพูดถึงความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย แต่ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าประชาชนทุกคนจะเข้าใจความหมายของสิทธิสตร ีและอาจเป็นเพราะคนในสังคมไทยได้รบัการปลกูฝังกันมาช้านานว่าผู้ชาย
เป็นช้างเท้าหน้าคือผู้น าครอบครัว ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังคือผู้ตามอย่างจงรักภักดี ท าให้คนส่วนใหญ่ยังยึดติดความเช่ือนี้จน
เห็นเป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติตามกันมาช้านาน ในขณะทีผู่้หญิงไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบว่าตนเองนัน้ได้รับสิทธิอะไรบ้างในสังคม 

อย่างไรก็ตาม บริบทของสังคมตั้งแตท่ศวรรษ 2490 เป็นต้นมา ผู้หญิงพยายามสร้างคุณค่าให้ตัวเองโดยไม่ต้องคอย
พึ่งพาผู้ชาย ผู้หญิงพยายามเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน มีการหางานท านอกบ้าน ผู้หญิงบางรายแม้ว่าจะ
แต่งงานแล้วก็ไม่เลือกอยู่กับบ้านเหมือนเดิมอีกต่อไป ท าให้ไม่เกิดความล าบากด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ช่วงปี 2499 ท่าน
ผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ในฐานะภริยาจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้กระตุ้นให้ผู้หญิงออกมา
ช่วยงานสังคมมากขึ้น โดยก่อตั้งกลุ่มทหารหญิงและสโมสรวัฒนธรรมหญิง เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
อันเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสภาสตรีแห่งชาติและท าให้สังคมไทยมีการด าเนินงานด้านพัฒนาสตรีอย่างเป็นระบบและ
ก้าวหน้าตามล าดับ กล่าวได้ว่าเป็นการเริ่มต้นผลักดันบทบาทของสตรีไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล 

ปัจจุบันการประเมินสถานภาพของผู้หญิงจากข้อมูลสถิติด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างความเท่าเทียมทางเพศ ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสังคม จากการได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การขับเคลื่อน “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 5”(SDGs 5) การบรรลุความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน จัดโดยกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครวั กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ เห็นได้ว่าสังคมไทยเปิดโอกาสให้ผู้หญงิได้มี
ความเท่าเทียมกับผู้ชาย และค่อนข้างประสบความส าเร็จในการสร้างความเสมอภาค ทั้งเรื่องโอกาสทางการศึกษาท่ีสูงขึ้น และ
เป็นส่วนหน่ึงของแรงงานท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้โอกาสผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
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สัดส่วนประชากรผู้หญิงในสังคมไทย 
 ประชากรผู้หญิงในสังคมไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ที่อัตราตายของประชากร
ชายสูงกว่าหญิงในทุกกลุ่มอายุ ประกอบกับผู้หญิงมีอายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าผู้ชายต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน จ านวนประชากร
ผู้หญิงจึงมีมากกว่าผู้ชายเกือบหนึ่งล้านคนในปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะคงอยู่เช่นนีต้่อไปอีกนาน เนื่องมาจากผลจากความไม่
สมดุลทางเพศของประชากรไทยท าให้โอกาสในการแต่งงานระหว่างชายและหญิงลดน้อยลง อีกทั้งผู้ชายเลือกเป็นเพศหญิง 
ผู้หญิงที่อยู่เป็นโสดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็เลือกที่จะไม่มีลูก(ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา 
ว่าพัฒนวงศ,์ 2551)   
 
ตารางที่ 1 :  เปรียบเทียบจ านวนประชากรทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2558  

เพศ 
จ านวนประชากร 

พ.ศ. 2549 ร้อยละ พ.ศ. 2558 ร้อยละ 

ชาย 31,007,857 49.35 32,280,886 49.11 
หญิง 31,820,849 50.65 33,448,212 50.89 

รวม 62,828,706 100.00 65,729,098 100.00 
 ที่มา: ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2558) 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลประชากรใน พ.ศ. 2558 มีจ านวนท้ังหมด 65,729,098 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 32,280,886 
คน และผู้หญิง 33,448,212 คน คิดเป็นร้อยละ 50.89 ของจ านวนประชากรทั้งหมด จากสถิติแม้จะเห็นจ านวนประชากร
ผู้หญิงมากกว่า แต่ไม่ได้หมายถึงการที่ผู้หญิงจะได้รับโอกาสทางสังคมมากกว่า ในทางตรงกันข้ามสังคมไทยยังคงพบปัญหา
ความไม่เสมอภาคระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ประกอบกับทัศนคติของคนในสังคมที่มองว่าผู้หญิงมีความสามารถด้อยกว่าผู้ชาย  
แต่ด้วยจ านวนประชากรผู้หญิงมีสัดส่วนมากขึ้น จึงอาจมีผลให้ภาครัฐเกิดการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมาที่
กลุ่มผู้หญิงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นให้อัตราการเติบโตทางการท่องเที่ยวของผู้หญิงมีมากขึ้น     
        
บทบาทที่ผ่านมาของผู้หญิงในสังคมไทย 
 หากกล่าวถึงบทบาททางการเมืองไทยในยุคแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
สังคมไทยยังไม่เห็นบทบาททางการเมืองเต็มขั้นจากผู้หญิงเท่าใดนัก ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลใหม่ด าเนินการปรับปรุงและเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ของประเทศโดยมีการยกระดับผูห้ญงิให้ทัดเทียมกับผูช้ายเพื่อให้เกิดการยอมรบัในระดับสากล สันนิษฐานว่า พลวัต
ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างกะทันหันนี้ เป็นการด าเนินการและเกิดการรับรู้ของชนช้ันน าเพียงบางกลุ่มเท่านั้น แต่
บทบาทของผู้หญิงในขณะนั้นก็สะท้อนออกมาในรูปแบบอิทธิพลของภริยานายกรัฐมนตรีที่มีต่อสังคมไทย เนื่องจาก
นายกรัฐมนตรีไม่สามารถบังคับให้ประชาชนท าตามที่ต้องการได้ทั้งหมด จึงต้องใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนท าตาม
นโยบายด้วยความสมัครใจ มีการใช้กลยุทธ์เพื่อสื่อสารให้กับประชาชนรับรู้ ตัวอย่างเช่น ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม 
ภริยาจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ชักชวนให้ผู้หญิงมีบทบาทในสังคมมากขึ้น โดยก่อตั้งกลุ่มทหารหญิงและสโมสรวัฒนธรรม
หญิง เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสภาสตรีแห่งชาติดังที่กล่าวไปแล้ว 
อิทธิพลอีกประการหนึ่งที่ท่านผู้หญิงละเอียด สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคมแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ คือการเป็นผู้น า
แฟช่ันการสวมหมวกในยุค “มาลาน าไทยสู่มหาอ านาจ” เพื่อแสดงออกถึงความมีอารยะ และส่งผลให้ประเทศรอดพ้นจากการ
คุกคามของมหาอ านาจอย่างญี่ปุ่นรวมถึงประเทศอื่นในช่วงเวลานั้น (พรรณประภา อินทรวิทยนันท์, 2550) 
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 ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยยุคใหม่ ท าให้ผู้หญิงสามารถเข้ามามีบทบาทในการบริหารกิจการของ
บ้านเมืองมากขึ้น แม้จ านวนสดัส่วนของผู้หญิงในการเข้ามาด ารงต าแหน่งทางการเมืองของประเทศไทยยังอยู่ในสัดส่วนที่น้อย
กว่าประเทศอื่น โดยผ่านการเป็นตัวแทนทางการเมือง เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบในการเข้าสู่การเมืองของผู้หญิงส่วนใหญ่มาจากการใช้ฐานครอบครัว การใช้ฐานสามี 
และการใช้ความสามารถของตนเอง (สถาบันพระปกเกล้า, 2551) ตัวอย่างการมีบทบาทของผู้หญิงที่ใช้ความนิยมจากฐาน
ครอบครัวซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศ คือการก้าวเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย 
อย่างนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งมีบทบาททางการเมืองไทยในระยะเวลาหนึ่ง 

 นอกจากโอกาสทางการเมืองที่ผู้หญิงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ในโลกเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกัน ปัจจุบันเราสามารถพบเห็น
แรงงานผู้หญิงปรากฏอยู่แทบทุกสาขาอาชีพ และยังมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของครอบครัวแทนที่แรงงานชาย แต่เดิมผู้หญิง
เป็นก าลังส าคัญในยุคเศรษฐกิจภาคเกษตร เป็นแรงงานที่ช่วยงานในไร่นา ต่อมาเมื่ออุตสาหกรรมพัฒนามากขึ้น ผู้หญิงก็เป็น
แรงงานส าคัญ เช่น การเข้าท างานในโรงงานอุตสาหกรรม การเป็นแรงงานก่อสร้าง ส าหรับประเทศไทย โอกาสในโลกธุรกิจ
ของผู้หญิงค่อนข้าง เปิดกว้าง และผู้หญิงมีบทบาทค่อนข้างสูงในทางเศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ จากรายงาน
การจัดอันดับโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้หญิง โดย Economist Intelligence Unit (2012) ระบุว่า ประเทศไทยอยู่อันดับ 2 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นรอง เพียงประเทศสิงคโปร์เท่านั้น ปัจจุบันผู้หญิงกลายเป็นกลุ่มผู้บรโิภคขนาดใหญ่ มีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในระดับครัวเรอืน และเป็นตลาดใหม่ที่มีศกัยภาพในการเติบโตมากท่ีสุดในโลก การรวมรวมข้อมูล
จากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ TAT Review อ้างถึงข้อมูลการส ารวจจาก Harvard Business Review ใน ค.ศ. 2009  
 
ตารางที่ 2 :  ผู้หญิงกับการตดัสินใจเรื่องการใช้จ่ายของครัวเรือน  

ร้อยละ ประเภทการตัดสินใจซ้ือ 
94 แพ็คเกจท่องเที่ยว 
92 บ้าน 
91 รถ 
80 เฟอร์นิเจอรภ์ายในบ้าน 
60 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
51 อาหาร 

ที่มา: กองบรรณาธิการ, TAT Review Magazine (2558) 

 
 จากตารางที่ 2 ระบุว่าผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น ร้อยละ 94 เป็น
ผู้ตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยว ร้อยละ 92 เป็นผู้ตัดสินใจซื้อบ้าน ร้อยละ 91 เป็นผู้ตัดสินใจซื้อรถ ร้อยละ 80 เป็นผู้ตัดสินใจใน
การซื้อเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน ร้อยละ 60 เป็นผู้ตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ร้อยละ 51 และเป็นผู้ตัดสินใจซื้ออาหาร 
ข้อมูลการส ารวจเห็นได้ว่า ผู้หญิงทั่วโลกสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานแทนคนในครอบครัว นั่นหมายถึง
การยินยอมให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจ ไม่เพียงแค่เพิ่มอ านาจการซื้อของผู้หญิงเท่านั้น แต่ท าให้ผู้หญิงมีความ
ต้องการอิสระในการก าหนดชีวิตตัวเองมากกว่าที่ผ่านมา ทั้งในแง่ของพฤติกรรมการใช้จ่าย และพฤติกรรมด้านอ่ืน ๆ ในวิถีชีวิต 
นับว่ารายได้จากผู้หญิงเป็นรายได้ส าคัญส่วนหน่ึงของครอบครัว และยังปรากฏแรงงานผู้หญิงในงานแขนงต่าง ๆ จนกล่าวได้ว่า 
แรงงานของผู้หญิงมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก รวมไปถึงอ านาจการตัดสินใจซื้อ จนท าให้            
ภาคการท่องเที่ยวให้ความส าคัญกบักลุ่มผู้หญิงเป็นตลาดใหญ่ที่ก าลังขยายตัว ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 
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 แผนการตลาดของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกับการเติบโตของตลาดท่องเท่ียวส าหรับผู้หญิง 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตทางการตลาดสูงและมีบทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ เกิดการสร้างงานและการ
กระจายความเจริญต่างๆ ไปสู่ภูมิภาค ท าให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจัดเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของภาครัฐ ที่จะท าให้ตลาด
การท่องเที่ยวไทยมีการขยายตัวและเติบโตอย่างมีคุณภาพ ยั่งยืน สามารถเพิ่มขีดการแข่งขันได้ในตลาดโลก ปัจจุบันองค์กร
ของภาครัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีอยู่ 2 องค์กรหลัก ได้แก่ 1. กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับผิดชอบภารกิจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แผนพัฒนาบริการท่องเที่ยว แผนพัฒนาทะเบียน 
ธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว รวมทั้งประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผน มาตรฐาน 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับผิดชอบภารกิจหลักในการ ส ารวจ วางแผนและ
ด าเนินการ จัดสร้าง ส่งเสริมด้านการตลาดท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ ในการศึกษานี้จึงใช้กรอบแผนการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มี
ภารกิจในการรับผิดชอบการตลาดท่องเที่ยวโดยตรง เพ่ือศึกษาการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวส าหรับผู้หญิงเป็นหลัก 
 สาระส าคัญของแผนการตลาดของ ททท. พศ. 2560 จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 และแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2560-2564 ประกอบกับ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อให้ได้แผนท่ีเกิดประโยชน์ ต่อประเทศชาติและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ทิศทางในการส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวส าหรับผู้หญิง 
  ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ททท. จึงมุ่นเน้นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศควบคู่ไปกับส่งเสริมให้เกิดการเดินทางทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วย
การสร้างจุดแข็งทางการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ่งจากประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย 
(Unique Local Experience) ทั้งในเมืองเล็กและเมืองใหญ่ที่มวีิถีแตกต่างกัน โดยแคมเปญ “Discover Amazing Stories in 
Amazing Thailand” ซึ่งจะด าเนินงานภายใต้ 4 ทิศทางหลัก (กองกลยุทธ์ตลาดททท, 2559) ประกอบด้วย 
  1. เจาะตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ ในเชิงกลุ่มตลาดเพื่อสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่แทนที่ลูกค้าเดิม โดยเฉพาะในพื้นที่
ตลาดหลัก เช่น กลุ่มนักเรียน และนักศึกษา กลุ่ม Gap Year กลุ่มผู้เริ่มท างานใหม่ กลุ่ม Young Executive และกลุ่มมุสลิม 
รวมถึง เจาะตลาดเชิงพื้นที่ในประเทศที่เศรษฐกิจยังคงเติบโตได้ดีในสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อาทิ กลุ่มลาติน
อเมริกา ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง พม่า รวมทั้งพื้นที่เมืองรองในตลาดหลักอย่างอินเดียและจีน  
  2. ขยายฐานตลาดที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย ในกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มีรายได้ระดับ กลาง -บน (รายได้ต่อ
คนตั้งแต่ 20,000 เหรียญ สหรัฐต่อคนต่อปีขึ้นไป) ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มี แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดหลัก เช่น 
จีน อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฯลฯ โดยจะน าเสนอสินค้าและบริการ ท่องเที่ยวคุณภาพและหรูหราเหนือ
ความคาดหมาย (Luxury) นอกจากนี้ยังมุ่งขยายฐานตลาดกลุ่ม นักท่องเที่ยวความสนใจพิเศษที่มีแนวโน้มใช้จ่ายสูง 4 กลุ่ม
หลักต่อเนื่องจาก พ.ศ. 2559 ได้แก่ กลุ่มฮันนีมูน และแต่งงาน กลุ่มสุขภาพและความงาม กลุ่ม นักท่องเที่ยวที่สนใจวิถีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม (Green Tourism) ซึ่งนิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การผจญภัยอย่างเบา (Soft Adventure) 
และการท่องเที่ยวชุมชน และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยเน้นกีฬาที่ก าลังได้รับความนิยมและมีฐานตลาดใหญ่ ได้แก่ จักรยาน
มาราธอน มวยไทย ไตรกีฬา 
  3. กระตุ้นการใช้จ่ายและรักษาฐานตลาดเดิม โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดระดับกลางขึ้นไป ได้แก่ กลุ่มผู้หญิงซึ่งเป็น
ตลาดแรงงานส าคัญของโลกที่ก าลังเติบโตสูง มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อและมีแนวโน้มใช้จ่ายสูง รวมทั้งกลุ่มครอบครัว และ 
กลุ่มสูงวัย (Baby Boomers) ด้วยการน าเสนอ สินค้าคุณภาพและจัดกิจกรรมพิเศษที่สอดคล้องกับ ความต้องการของแต่ละ
กลุ่มตลาด เช่น ช้อปปิ้ง ผ้าไทย สปา นวดไทย อาหารไทย สวนสนุก ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมเทศกาลประเพณีที่สะท้อนถึ ง
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เอกลักษณ์ของวิถีไทยและกิจกรรมท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ให้
ประสบการณ์และสร้างความทรงจ าท่ีมีคุณค่ากับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ เพื่อดึงดูดให้เกิดการเดินทางซ้ า
และกระตุ้นให้ใช้จ่ายมากข้ึน 
  4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศ ใน AEC โดยดึงคนอาเซียนเดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน โดยเฉพาะ
กลุ่ม CLMV รวมทั้งประสานความร่วมมอืกับพันธมิตรในอาเซียนดึงนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาเข้ามาท่องเที่ยวประเทศ
ไทย แบบเช่ือมโยงในเส้นทาง AEC Connectivity 
 เห็นได้ว่าทิศทางในข้อที่ 3 ภาครัฐให้ความส าคัญกับผู้หญิงซึ่งเป็นตลาดแรงงานส าคัญของโลกที่ก าลังเติบโตสูง มี
อ านาจในการตัดสินใจซื้อและ มีแนวโน้มใช้จ่ายสูง  การให้ความส าคัญกับตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้หญิงไม่ได้
จ ากัดอยู่แต่ในสังคมไทยเท่านั้น จากการสัมภาษณ์จ้าว ฮุ่ยจิน พนักงานฝ่าย E-commerce ของบริษัทท่องเที่ยว China 
International Travel Service (CITS) ที่กล่าวว่า กลุ่มลูกค้าท่ีมีความตื่นตัวกับผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวของบริษัทสูงส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิง นอกจากน้ี ผู้ที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้บริการด้านการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายกว่าร้อยละ 65 จะเป็นกลุ่มผู้หญิง และ
ลูกค้ากลุ่มผู้หญิงยังมีแนวโน้มที่จะเรียกร้อง ติเตียนหรือหาข้อผิดพลาดของโรงแรมมากกว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ชายด้วย 
ตัวอย่างเช่น ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงแรมบนเว็บไซต์ Qunar.com กว่าร้อยละ 70 มาจากลูกค้าที่เป็นผู้หญิง  
  นอกจากการสัมภาษณ์ ยังมีรายงานระบุผลที่น่าสนใจอีกด้วยว่า การเลือกจุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ผู้หญิงมักจะได้รับแรงจูงใจจากกระแสแฟช่ันของสถานท่ี โดยผู้หญิงมักนิยมเลือกไปท่องเที่ยวยังสถานที่ที่ปรากฎในภาพยนตร์
หรือละครแนวโรแมนติกซึ่งก าลังได้รับความนิยมขณะนั้น (แสนดี สีสุทธิโพธิ์, 2554) สอดคล้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย น าเสนอสื่อทางการตลาดในรูปแบบ Viral Marketing ภายใต้แคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” เพื่อให้เกิด
การส่งต่อประสบการณ์ความประทับใจจากการท่องเที่ยวแก่ผู้อื่น ส่วนกลุ่มผู้หญิงก็ในน าเสนอสื่อทางการตลาดด้วยแคมเปญ 
“ผู้หญิงท่องเที่ยว” 

 
      

ภาพที่ 1 แคมเปญ ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=mtqyi8ncAss 

 
 เมื่อภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของผู้หญิงอย่างเป็นรูปธรรม จึงท าให้การศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวของ
ผู้หญิงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามล าดับ  
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ปัจจัยในการเดินทางท่องเท่ียวของผู้หญิงในสังคมไทย 
  นอกจากปัจจัยภายนอกในเรื่องของสถานภาพผู้หญิงที่มีความทัดเทียมกับผู้ชาย จ านวนสัดส่วนของประชากรผู้หญิง
ที่มีมากกว่าผู้ชาย บทบาทของผู้หญิงท่ีมีความส าคัญต่อสังคมไทย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐในกลุ่มผู้หญิงดังที่
กล่าวไปแล้วในตอนต้น ยังไม่สามารถน ามาสรปุไดว้่าเป็นปัจจัยทั้งหมดที่ท าให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิง เนื่องจากยัง
มีปัจจัยภายในส่วนบุคคลซึ่งเป็นแรงจูงใจใหผู้้หญิงแสดงพฤติกรรมความต้องการในการท่องเที่ยวออกมา หากแบ่งล าดับความ
ต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ขั้นตอนตามแนวคิดของอับราฮัม ฮาโรลด์ มาสโลว์ ได้แก่ 1) ความต้องการทางร่างกาย 
(Physiological Needs) 2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)  3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) 4)
ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) 5) ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self-actualization Needs) 
โดยวิเคราะห์ออกมาเป็นปัจจัยภาพรวมที่ท าให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงในสังคมไทย แต่ไม่ถึงขั้นแยกสถานะของ
ผู้หญิงว่าอยู่ในกลุ่มใด เช่น สมมรส หย่า หม้าย โสด ฯลฯ  

ความต้องการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อน  
ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวจัดว่าเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เป็นการพักผ่อนหย่อนใจประเภทหนึ่งที่

ได้รับความนิยมอย่างมาก  โดยส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด  ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในหนึ่งวัน ท่องเที่ยวใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ระยะสั้นๆ หรือวันหยุดระยะยาว วัตถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวลักษณะนี้เป็นไปด้วยความ
เพลิดเพลิน กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในการพักผ่อนก็อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความช่ืนชอบส่วนตัวของ
นักท่องเที่ยวแต่ละคน 

อิทธิพลของผู้หญิงท่ีเลือกเดินทางท่องเท่ียวเพียงล าพัง 
ในยุคที่ผู้หญิงมีสัดส่วนมากกว่าผู้ชายและผู้หญิงส่วนหนึ่งเลือกที่จะอยู่เป็นโสด มักจะมีกิจกรรมยามว่างคือการ

เดินทางท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวของผู้หญิงในกลุ่มนี้มักจะส่งอิทธิพลต่อผู้ อื่นในการเลียนแบบอย่างเพื่อเดินทาง
ท่องเที่ยวเพียงล าพัง เช่น คุณกนกกร เปรมวิเชียร นักศึกษาสาขา Petroleum Geology จากมหาวิทยาลัย Lomonosov 
Moscow State University ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย   ที่รักในการเดินทางท่องเที่ยวเพียงล าพัง ได้สร้าง Fanpage 
Facebook ช่ือว่า  “ผู้หญิงคนเดียวก็เที่ยวได้ Journey of my life” จนมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักกันทั่วไป เป็นกรณีตัวอย่างที่ท าให้
ถึงอิทธิพลการเลียนแบบทางการท่องเที่ยวข้ึน  

เทรนด์ในการท่องเท่ียว 
เทรนด์การท่องเที่ยวลักษณะนี้เป็นกระแสนิยมในเวลาสั้น ๆ และมักจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามสมัยนิยม ซึ่งจะมีผู้หญิง

กลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มสมัยนิยมเดินทางท่องเที่ยวตามเทรนด์เพื่อสามารถโอ้อวดเพื่อนฝูงได้ กรณีตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยวแบบ 
“เที่ยวไปกินไป”  กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่นิยมไปเที่ยวและชิมอาหารตามร้านที่มีช่ือเสียง และยอมที่จะเข้าแถวรอคิวเป็นเวลานาน 
หรือการท่องเที่ยวแบบ “ทริปอันซีน” เป็นการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตามที่เห็นในโฆษณาว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แปลกใหม่ไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน หรือมีเพียงแห่งเดียวในประเทศ เป็นต้น 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ถูกลง  
  ส าหรับผู้หญิงท างานที่มีเงินเดือนประจ าในยุคปัจจุบัน มักจะมีการวางแผนใช้จ่ายเงินเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว
ล่วงหน้า โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อรายจ่ายประจ าเดือน เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวสามารถไปได้ง่ายขึ้น การคมนาคมทั้ง
ทางบกหรืออากาศก็สะดวกและมีราคาถูกลง บางครั้งหากท าการส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบินเป็นเวลานานๆ หรือเลือกใช้บริการ
ในช่วงที่ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวจัดสมนาคุณแก่ลูกค้า นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ก็สามารถซื้อบริการได้ในราคาที่ถูกกว่าปกติ  

อิทธิพลของโลกอนิเตอร์เน็ทและการท่องเท่ียว 
  สังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่ชอบ
เดินทางท่องเที่ยว ผู้หญิงกลุ่มนี้นิยมในการถ่ายรูปกับสถานที่ท่องเที่ยวหรืออาหารการกินและส่งภาพขึ้นระบบโซเชียล เช่น 
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เฟสบุค หรือ ไลน์ โดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว เช่น การค้นหาเว็บไซต์ทางการ
ท่องเที่ยว หรือใช้แอพลิเคช่ันเพื่อการท่องเที่ยวต่าง ๆ  

สาธารณูปโภคและความปลอดภัย 
 ผู้หญิงท่ีเดินทางท่องเที่ยวเพียงล าพังมักจะมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการระมัดระวังความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนใหญ่ผู้หญิงกลุ่มนี้จะต้องมั่นใจในความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวก่อนจะตัดสินใจเดินทางไปเสมอ 
โดยในปัจจุบันระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ก็อ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้หญิงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทรถ
โดยสารนครชัยแอร์ มีการบริการที่นั่ง Lady Seat ส าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ ท าให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยและตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวง่ายขึ้น 
 
บทสรุป 
 ในมิติของการเดินทางท่องเที่ยวส าหรับผู้หญิงในสังคมไทยนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะกระแสความนิยมในระดับ
สากลเท่านั้น และไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด แต่มีพัฒนาการมาจากปัจจัยหลายส่วน ดังเช่นปัจจัยภายนอกจากสถานภาพ
ของผู้หญิงท่ีได้รับการยกย่องให้ทัดเทียมกับผูช้าย จ านวนสัดส่วนประชากรของผู้หญงิที่มากกว่าผู้ชาย บทบาทของผู้หญิงท่ีมีผล
ต่อสังคมในทุกด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ชาย 
นอกจากน้ียังประกอบกับปัจจัยภายในด้านการศึกษาในระดับท่ีสงูขึ้นของผู้หญิง การรับรู้ข่าวสารจากสื่อดิจิตอล รวมถึงรสนิยม
ในการเลือกวิธีการพักผ่อนหย่อนใจ ล้วนเป็นแรงจูงใจให้ผู้หญิงเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเองและออกเดินทาง
ท่องเที่ยวมากขึ้น  
 เมื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยวของผู้หญิงในสังคมไทยพบว่า ตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มผู้หญิงเป็นการ
ท่องเที่ยวสมัยนิยมที่สามารถขยายตัวได้อีก โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงสูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป กล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
น่าสนใจมากที่สุด เพราะมีก าลังและอ านาจการตัดสินใจซื้อสูง นักท่องเที่ยวกลุ่ มนี้ยินดีจ่ายค่าบริการในอัตราที่สูงกว่า หาก
ได้รับการบริการที่พึงพอใจ จึงเห็นโอกาสต่อยอดการศึกษาในด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ หรือศึกษารูปแบบการ
ท่องเที่ยวท่ีเหมาะกับกลุ่มผู้หญิงสูงอายุ ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
ต่อไป   
 นอกจากน้ี ผู้ศึกษาวิเคราะห์ว่า หากภาครัฐต้องการส่งเสริมฐานตลาดในกลุ่มผู้หญิงให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ควรต้องมีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มี
มาตรฐานและควบคุมคุณภาพได้ เนื่องจากมีข่าวด้านลบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในสังคมไทยปรากฏให้เห็นอยู่เป็น
ระยะ นอกจากนี้ยังควรต้องพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวของผู้หญิง จัดให้มี
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการคมนาคมสะดวกต่อการเข้าถึง การสร้างประสบการณ์ที่ดีจากการท่องเที่ยวถือเป็น Value 
Chain ที่ส าคัญในภาคการท่องเที่ยวที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ มีแต่จะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจแล้วกลับมา
ซื้อซ้ า  
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ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยที่มีผลต่อความเชื่อม่ันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
Satisfaction of “Thailand Moves Forward" Program,  

Affecting Confidence National Council for Peace and Order (NCPO)  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมที่มีผลต่อความพึงพอใจรายการ
เดินหน้าประเทศไทยและความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย 
และ 3) เพื่อศึกษาความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่รับชมรายการเดินหน้าประเทศไทย          
อย่างน้อย 1 ครั้ง ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ        
เชิงบรรยาย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปรที่เป็นอิสระต่อกัน ด้วยค่า 
Independent-Samples T-Test การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (ANOVA) F-test  และใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ในการ
ทดสอบสมมติฐาน  ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทลงมา 
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และเป็นนักเรียน/นักศึกษา 2) ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการผลิตรายการ ด้านผู้ด าเนินรายการ ด้านรูปแบบรายการ    
และด้านเนื้อหารายการ 3) ความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลงานรัฐบาล ด้านนโยบายรัฐบาล ด้านคณะรัฐมนตรี/รัฐบาล และด้านหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (หน.คสช.) /นายกรัฐมนตรี (นรม.) และ ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ระดับการศึกษา   
และอาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยแตกต่างกัน  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อายุ และอาชีพ แตกต่างกันมีผลต่อความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่แตกต่างกัน ยกเว้น รายได้เฉลี่ยต่อ เดือน     
และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติแตกต่างกัน และความพึงพอใจรายการเดินหน้า
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 

ค ำส ำคัญ:  ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น รายการเดินหน้าประเทศไทย     
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the demographic  characteristics of 
audiences affecting satisfaction of Thailand Moves Forward Program and confidence of National Council 
for Peace and Order, to study satisfaction of Thailand Moves Forward Program, and to study the 
confidence of National Council for Peace and Order. The samples used were 400 audiences who lived in 
Bangkok and viewed Thailand Moves Forward Program at least one time. The instrument was 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ประจ าหลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
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questionnaire. The statistics used to analyze data was percentage, mean, difference comparison between 
two independent variables with the Independent-Samples T-test, difference comparison between more 
than two variables with One-way ANOVA F-test and Pearson’s Correlation for hypothesis testing. 
 The findings revealed that 1) Most of the respondents were females with the age of 20 - 30 
years old, they had monthly average income from 10,000 baht came down, they were studying at 
Bachelor degree and they were pupils/students. 2) The satisfaction of Thailand Moves Forward Program 
were overall at moderate level. In addition, upon considering each aspect by sorting the highest average 
to the lowest average, it revealed that the satisfaction of Thailand Moves Forward Program in regard to 
Production, Moderator, Program type and Program contents. 3) The confidence of National Council for 
Peace and Order was overall at moderate level. In addition, upon considering each aspect by sorting the 
highest average to the lowest average, it revealed that the confidence of National Council for Peace and 
Order in regard to Government achievement, Government policy, Cabinet/Government and Head of the 
National Council for Peace and Order (NCPO)/Prime Minister (Minister) and the results of comparison 
indicated that the demographic characteristics which included different genders, ages and monthly 
incomes did not affect the audiences’ satisfaction differently toward Thailand Moves Forward Program, 
except different educations and occupations affected the audiences’ satisfaction differently toward 
Thailand Moves Forward Program. The demographic characteristics which included different genders, ages 
and occupations did not affect the audiences’ confidence differently toward National Council for Peace 
and Order, except different monthly incomes and educations affected the audiences’ confidence 
differently toward National Council for Peace and Order, and satisfaction of Thailand Moves Forward 
Program was related to confidence of National Council for Peace and Order. 
 

Keywords: satisfaction, confidence, Thailand Moves Forward Program 
 
บทน า  
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ได้จัดท ารายการเดินหน้าประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้    
และให้พ่ีน้องประชาชนได้เข้าใจการท างานของรัฐบาลและ คสช. โดยออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประ เทศ
ไทย ตั้งแต่วันท่ี 25 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ซึ่งที่ผ่านมา คสช. ได้มีการปรับปรุงและพัฒนารายการเดินหน้าประเทศไทย
ให้มีความน่าสนใจ ได้สาระ และเป็นช่องทางในการสื่อสารกับสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อความต้องการ       
ของประชาชน (หนังสือ ฝ่ายกิจการพลเรือน ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ, 2558) ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจผลงานของรัฐบาลและ คสช. อย่างแท้จริง     
 การปรับปรุงและพัฒนารายการเดินหน้าประเทศไทยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดด้า น
ระยะเวลาในการท างานของรัฐบาลและ คสช. อาจส่งผลให้ประชาชนที่รับชมรายการเดินหน้าประเทศไทย ขาดความรู้      
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาลและ คสช. ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนารายการเดินหน้าประเทศไทยให้มีความ
กระชับ น่าสนใจ น่าติดตาม ทันยุคทันสมัย และเข้ากับบริบทของสังคมไทยได้อย่างแท้จริงนั้น จึงมีความจ าเป็นที่คณะผู้จัดท า
รายการเดินหน้าประเทศไทยจะต้องทราบความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย รวมทั้งความเช่ือมั่นคณะรักษา      
ความสงบแห่งชาติในการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนนโยบายต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก  
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 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยที่มีผลต่อความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผู้วิจัยได้ออกแบบ
การวิจัยในเรื่องของความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยใน 4 ด้านได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการผลิตรายการ ด้านรูปแบบรายการ 
และด้านผู้ด าเนินรายการ และในเรื่องความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติใน 4 ด้านได้แก่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ/นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี/รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และผลงานรัฐบาล เพื่อน าผลการวิจัยม าพัฒนารายการ
เดินหน้าประเทศไทยให้ประชาชนได้เข้าใจการท างานของรัฐบาลและ คสช. มากยิ่งข้ึน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมที่มีผลต่อความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยและความ
เชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อรายการเดินหน้าประเทศไทย   
 3. เพื่อศึกษาความเช่ือมั่นของผู้ชมที่มีต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
  1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ
รายการเดินหน้าประเทศไทยแตกต่างกัน    
  2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อความเช่ือมั่น   
คณะรักษาความสงบแห่งชาติแตกต่างกัน    
  3. ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยมีความสัมพันธ์ต่อความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ด้านเนื้อหา : ศึกษาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมที่มีผลต่อความพึงพอใจรายการ
เดินหน้าประเทศไทยและความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
  2. ด้านประชากรพื้นท่ี : ในกรุงเทพมหานคร 
  3. ด้านระยะเวลา : เก็บข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1-10 กุมภาพันธ์ 2560 
 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
  ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู้ ชมรายการเดินหน้า
ประเทศไทย  ได้แก่ เพศ อายุ 
รายได้ การศึกษา และ อาชีพ 

ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย ด้านเนื้อหา,       
ด้านการผลิต, ด้านรูปแบบรายการ และด้านผู้ด าเนินรายการ  

ความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อ หน.คสช./นรม.  
ครม./รัฐบาล นโยบายรัฐบาล  และผลงานรัฐบาล 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ที่รับชมรายการเดินหน้าประเทศไทยอย่างน้อย 1 ครั้ง ในกรุงเทพมหานคร 
ทั้งเพศชายและเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย  เพศ อายุ รายได้ การศึกษา และอาชีพ 
ของผู้ชมรายการเดินหน้าประเทศไทย ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย และความเช่ือมั่นคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  
 3. วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแจกแบบสอบถาม    
ทีเ่ป็นค าถามปลายปิด (Close Ended Question) และปลายเปิด (Open Ended Question) แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี ้ 
  3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์             
  3.2 ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย  
  3.3 ความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
  3.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 โดยเลือกสถานที่แจกแบบสอบถามด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากสถานที่ที่มี
ประชากรจ านวนมากและประชากรมีความหลากหลายเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง 4 สถานที่ๆ ละ 100 ตัวอย่าง ได้แก่ 
บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บริเวณหน้ามาบุญครอง บริเวณสวนจตุจักร และบริเวณหน้า
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การหาค่าความถี่ (Frequencies) ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการใช้
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส าหรับประชากรกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (T-Test Independence) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-
Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยที่มีผลต่อความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง           
คิดเป็นร้อยละ 58.80 มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.80 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 10,000 บาทลงมา คิดเป็นร้อยละ 
45.20 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.80 และเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 54.00   

 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจรายการเดนิหน้าประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22) นอกจากน้ี 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย              

ด้านการผลิตรายการ ( X = 3.24) ด้านผู้ด าเนินรายการ ( X = 3.23) ด้านรูปแบบรายการ ( X = 3.22) และด้านเนื้อหา

รายการ ( X = 3.17) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ โดยสามารถอธิบายรายด้าน ได้ดังนี้ 
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  2.1 ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย ด้านการผลิตรายการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.24) 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าหัวข้อมีความคมชัดของภาพและเสียง            

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.33) รองลงมา หัวข้อภาพกราฟิกที่ใช้ประกอบรายการ เข้าใจง่าย เหมาะสมกับเนื้อหารายการ            

( X = 3.27) หัวข้อการตัดต่อภาพมีความกลมกลืน สอดคล้องกับเนื้อหารายการ ( X = 3.21) และหัวข้อการล าดับภาพ

สอดคล้องกับเนื้อหารายการ ( X = 3.17) อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ตามล าดับ 

  2.2 ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย ด้านผู้ด าเนินรายการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.23) 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า หัวข้อผู้ด าเนิ นรายการมีความรู้ใน

ประเด็นท่ีน าเสนอเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.26) รองลงมา หัวข้อผู้ด าเนินรายการมีบุคลิกน่าเช่ือถือ ( X = 3.25) 

หัวข้อผู้ด าเนินรายการใช้ภาษาเข้าใจง่าย ( X = 3.23) และหัวข้อผู้ด าเนินรายการสรุปประเด็นเนื้อหาได้ชัดเจน ( X = 3.17) 
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ตามล าดับ 

  2.3 ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย ด้านรูปแบบรายการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22)  
นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า หัวข้อการน าเสนอให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงผลการด าเนินงานของรัฐบาลได้ง่ายขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.25) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นในหัวข้อการน าเสนอ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลการด าเนินงานของรัฐบาลได้ง่ายขึน้ เป็นรายข้อย่อยพบว่า หัวข้อย่อยการลงพื้นที่จริงเพื่อถ่ายทอด

เรื่องราว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.28) รองลงมา หัวข้อย่อยการพูดคุยจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เช่น ผู้น าท้องถิ่น ( X = 

3.26) และหัวข้อย่อยพิธีกรเล่าเรื่องให้น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.20) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ หัวข้อการ

น าเสนอรายการให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.23) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นในหัวข้อการน าเสนอ
รายการให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นรายข้อย่อยพบว่า หัวข้อย่อยการน าสกู๊ปรายงานพิเศษมาถ่ายทอดเรื่องราว มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด ( X = 3.32) รองลงมา หัวข้อย่อยพิธีกรรายงานพิเศษ (Special Report) ( X = 3.23) และหัวข้อย่อยการน าตรวจสอบ

พิเศษ (Investigation) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.14) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ หัวข้อการพูดคุยลักษณะ วาไรตี้ 

สนุกสนาน ให้ประชาชนเข้าใจด้วยภาษาชาวบ้าน อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.23) และหัวข้อผู้น าเสนอในรายการ อยู่ในระดับ

ปานกลาง ( X = 3.18) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นในหัวข้อผู้น าเสนอในรายการเป็นรายข้อย่อยพบว่า หัวข้อย่อยการสัมภาษณ์

ระดับผู้ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.22) รองลงมา หัวข้อย่อยการสัมภาษณ์ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( X = 3.17) 

และหัวข้อย่อยการสัมภาษณ์ผู้ที่ก าหนดนโยบาย ( X = 3.16) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ   

  2.4 ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย ด้านเนื้อหารายการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.17) 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า หัวข้อเนื้อหาของรายการครอบคลุม    
งานทุกฝ่ายของรัฐบาลและ คสช. ได้แก่ ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว การต่างประเทศ และกฎหมาย มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด ( X = 3.28) รองลงมา หัวข้อเนื้อหาของรายการเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ใกล้ตัวประชาชน        

เช่น การจัดระเบียบพื้นที่ เป็นต้น ( X = 3.20) หัวข้อเนื้อหาของรายการลงรายละเอียดเชิงลึกให้ประชาชนได้รับทราบ

ข้อเท็จจริง ได้รับประโยชน์ เกิดความเช่ือมั่นต่อผลงานของรัฐบาลและ คสช. ( X = 3.11) และหัวข้อเนื้อหาของรายการเป็น

นโยบายการปฏิบัติงานของรัฐบาลและ คสช. ที่สะท้อนถึงผลส าเร็จของการปฏิบัติงานที่เห็นเป็นรูปธรรม ( X = 3.10)         
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ตามล าดับ โดยผลของการวิจัยในเรื่องความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย สามารถ
แสดงได้ตามตารางที่ 1 ดังนี้  
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ตารางที ่1  แสดงความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยรวม  

ความพึงพอใจ 
รายการเดินหน้าประเทศไทย X̅ S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านการผลิต 3.24 0.74   ปานกลาง 
2. ด้านผู้ด าเนินรายการ 3.23 0.75 ปานกลาง 
3. ด้านรูปแบบรายการ 3.22 0.63 ปานกลาง 
4. ด้านเนื้อหา  3.17 0.69 ปานกลาง 

โดยรวม 3.22 0.60 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
 

 3. ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.32)  
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ด้านผลงานรัฐบาล ( X = 3.36) ด้านนโยบายรัฐบาล ( X = 3.32) ด้านคณะรัฐมนตรี/รัฐบาล ( X = 3.30) และด้าน

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) /นายกรัฐมนตรี (นรม.) ( X = 3.29) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ      
โดยสามารถอธิบายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

   3.1 ความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านผลงานรัฐบาล อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36) 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า หัวข้อท าตามนโยบาย      

ที่วางไว้ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.43) รองลงมา หัวข้อมีการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ( X = 3.38) อยู่ในระดับปาน

กลาง หัวข้อปัญหาหลายอย่างได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ใกล้ตัวประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.35) 

และหัวข้อมีการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ( X = 3.28) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ   

  3.2 ความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านนโยบายรัฐบาล อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.32)  
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า หัวข้อนโยบายไม่ปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณ์ จนท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.36) รองลงมา หัวข้อนโยบายเข้าถึงประชาชน   

ในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับฐานราก ( X = 3.32) หัวข้อนโยบายจับต้องได้เป็นรูปธรรม ( X = 3.31) และหัวข้อมี

แผนการท างานท่ีชัดเจน (ROAD MAP) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.30) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
  3.3 ความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านคณะรัฐมนตรี/รัฐบาล อยู่ในระดับปานกลา ง               

( X = 3.30) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า หัวข้อรัฐบาลท างาน

คล่องตัวเพราะไม่มีการชุมนุมประท้วง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.40) รองลงมา หัวข้อมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งอย่าง

เหมาะสม ( X = 3.32) หัวข้อการท างานมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ( X = 3.25) และหัวข้อแต่ละกระทรวง   

มีผลงานเป็นรูปธรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.24) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ  
  3.4 ความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) /

นายกรัฐมนตรี (นรม.) อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.29) นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า หัวข้อ หน.คสช./นรม. มีวิสัยทัศน์ โดยน าข้อมูลปัจจุบันมาก าหนดการท างานในอนาคต อยู่ในระดับมาก            

( X = 3.41) รองลงมา หัวข้อ หน.คสช./นรม. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จับต้องได้ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.37) หัวข้อ
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การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของ หน.คสช. /นรม. อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.28) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นในหัวข้อการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของ หน.คสช./นรม. เป็นรายข้อย่อย พบว่า หัวข้อย่อยด าเนินการอย่างจริงจัง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 

3.30) รองลงมา หัวข้อยอ่ยมีความรวดเร็ว ( X = 3.27) และหัวข้อย่อยตรงต่อความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด (X = 3.26) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ หัวข้อความเป็นผู้น าของ หน.คสช./นรม. อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.22)    
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นในหัวข้อ ความเป็นผู้น าของ หน.คสช./นรม. เป็นรายข้อย่อย พบว่า หัวข้อย่อยเช่ือมั่นการยึดหลัก

คุณธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.29) รองลงมา หัวข้อย่อยเช่ือมั่นการรักษาสัญญา ( X = 3.23) และหัวข้อย่อยเช่ือมั่น     

การบริหารราชการแผ่นดิน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.15) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ โดยผลของการวิจัยในเรื่องความ
เชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 2 ดังนี ้
 

ตารางที่ 2   แสดงความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยรวม  

ความเชื่อมั่น 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ X̅ S.D. ระดับความเชื่อมั่น 

1. ด้านผลงานรัฐบาล 3.36 0.75 ปานกลาง 
2. ด้านนโยบายรัฐบาล 3.32 0.70 ปานกลาง 
3. ด้านคณะรัฐมนตรี/รัฐบาล 3.30 0.76 ปานกลาง 
4. ด้านหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) /   
นายกรัฐมนตรี (นรม.) 

3.29 0.65 ปานกลาง 

โดยรวม 3.32 0.62 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่าความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
    สมมติฐานที่ 1 พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อความ         
พึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย แตกต่างกัน  
    สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อความเช่ือมั่น       
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อความ
เชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แตกต่างกัน 
    สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยมีความสัมพันธ์ต่อความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ โดยผลของการทดสอบสมมติฐาน สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 3 ดังนี ้
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 ตารางที ่3 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน    

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
สมมติฐานที่ 1    
เพศ ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย   
อาย ุ ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย   
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย   
ระดับการศึกษา ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย   
อาชีพ ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย   

โดยรวม ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย   
สมมตฐิานที่ 2    

เพศ ความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
อาย ุ ความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ระดับการศึกษา ความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
อาชีพ ความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     

โดยรวม ความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
สมมติฐานที่ 3    

ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย ด้าน
เนื้อหา 

ความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   

ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย ด้าน
การผลิต 

ความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   

ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย ด้าน
รูปแบบรายการ 

ความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   

ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย ด้านผู้
ด าเนินรายการ 

ความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   

ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย
โดยรวม 

ความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อความ         
พึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย แตกต่างกัน  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ แตกต่างกัน       
มีผลต่อความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา        
แตกต่างกันมีผลต่อความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แตกต่างกัน และความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทย    
มีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากน้ี เมื่อพิจารณา ความพึงพอใจ
รายการเดินหน้าประเทศไทยเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยอยู่ในระดับ ปานกลางทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการผลิตรายการ ด้านผู้ด าเนินรายการ ด้านรูปแบบรายการ และด้าน
เนื้อหารายการ ตามล าดับ โดยผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า รายการเดินหน้าประเทศไทยเป็นรายการที่จัดท าขึ้นเฉพาะกิจ    
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานในระยะต่างๆ ตาม Road Map ของ คสช. เพื่อให้หน่วยงาน
ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับทราบในสิ่งท่ีรัฐบาลและ คสช. ด าเนินการ ตลอดจน ได้รับทราบผลการด าเนินงาน 
และความคืบหน้าของการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งความร่วมมือร่วมใจ และความจริงใจของประชาชนในการน าพา
ประเทศออกจากวิกฤตในทุกด้านภายใต้การน าของ คสช. 
 ทั้งนี้หากพิจารณาความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยด้านรูปแบบรายการนั้น จะเห็นได้ว่าหัวข้อการน าเสนอ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลการด าเนินงานของรัฐบาลได้ง่ายขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อย่อยการลง
พื้นที่จริงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของอิทธิเดช สุพงษ์ (2553 อ้างถึงใน พรหมธิดา        
ทิพยานนท์, 2555, บทคัดย่อ) กล่าวถึงรูปแบบการน าเสนอรายการสื่อสารที่รัฐบาลส่งไปยังประชาชนต้องอาศัยรูปแบบการ
น าเสนอที่สามารถลดช่องว่างความเป็นทางการให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง และยังเป็นกลวิธีที่ค่อย ๆ แทรกซึมให้ปลูกฝัง
กระตุ้นการรับรู้ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ขณะที่ผู้ส่งสารต้องช านาญการ
สื่อสาร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ  
 ส าหรับเนื้อหารายการเดินหน้าประเทศไทยนั้น จะเห็นได้ว่ารายการเดินหน้าประเทศไทย ได้น าเอามติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายรัฐบาล และผลการท างานของรัฐบาลและ คสช. มาจัดท ารายการเดินหน้าประเทศไทย ดังนั้นความพึงพอใจรายการ
เดินหน้าประเทศไทยด้านเนื้อหารายการ เมื่อพิจารณาในหัวข้อเนื้อหาของรายการครอบคลุมงานทุกฝ่ายของรัฐบาลและ คสช. 
ได้แก่ ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว การต่างประเทศ และกฎหมาย จะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด จะเห็นได้ว่ารายการ
เดินหน้าประเทศไทย มีการน าเสนอเนื้อหารายการครอบคลุมงานในทุกฝ่ายของรัฐบาลอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พรหมธิดา ทิพยานนท์ (2555, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” 
พบว่าการคัดเลือกเนื้อหาในรายการสอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารทางการเมือง  เพราะแม้จะไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระ        
ของการเมืองโดยตรง แต่ก็เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้รายการยังอาศัยสื่อมวลชน
เป็นเครื่องมือผลักดันให้ประชาชนมีแนวความคิดที่ไม่แตกต่างไปจากรัฐบาลและยอมรับรัฐบาลในที่สุด และงานวิจัยดังกล่าวได้
เสนอแนะให้มีการจัดท าสกู๊ปข่าวตามประเด็นเนื้อหาที่นายกรัฐมนตรีน าเสนออย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงเนื้อหาของรายการ
ที่ต้องครอบคลุมงานทุกฝ่ายของรัฐบาลและ คสช. อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้จากการวิจัย เป็นนักเรียน/นักศึกษา 
อาจจะยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท างานของรัฐบาลและ คสช. ประกอบกับรายการเดินหน้าประเทศไทย       
เป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับนโยบายและผลงานของรัฐบาลและ คสช. จึงท าให้ความพึงพอใจรายการเดินหน้า
ประเทศไทย อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อโณทัย ศิริโชติรัตน์ (2552) ที่วิจัยเรื่องการเปิดรับรายการ
ข่าวสารทางโทรทัศน์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนสมัยรัฐบาล        
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า กลุ่มนักศึกษาอาจจะคิดว่ารายการข่าวสารนโยบาย      
ด้านเศรษฐกิจทางโทรทัศน์เป็นเรื่องน่าเบื่อ เครียดเกินไป หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลอาจไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง จึงท าให้    
ไม่อยู่ในความสนใจ 
 2. ความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความเช่ือมั่น
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นรายด้าน พบว่า ความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน        
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านผลงานรัฐบาล ด้านนโยบายรัฐบาล ด้านคณะรัฐมนตรี/รัฐบาล          
และด้านหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) /นายกรัฐมนตรี (นรม.)  ตามล าดับ โดยผู้วิจัยสามารถอภิปราย         
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ได้จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยมีความสัมพันธ์ต่อความเช่ือมั่นคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า หากผู้ชมรายการเดินหน้าประเทศไทยมีความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยอยู่ใน
ระดับมากหรือมากที่สุด ก็อาจจะมีความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติมากหรือมากที่สุดได้  
 ทั้งนี้การวิจัยในครั้งนี้ แม้ว่าผู้ชมรายการเดินหน้าประเทศไทย จะมีความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในด้าน
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) /นายกรัฐมนตรี (นรม.) อยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
แล้ว พบว่า ในหัวข้อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) /นายกรัฐมนตรี (นรม.) มีวิสัยทัศน์ โดยน าข้อมูลปัจจุบัน
มาก าหนดการท างานในอนาคต มีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้ชมรายการเดินหน้าประเทศไทย มีความ
เช่ือมั่นใน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) /นายกรัฐมนตรี (นรม.)  ที่มีวิสัยทัศน์ โดยน าข้อมูลปัจจุบันมา
ก าหนดการท างานในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญข้าว โง้วจิระศักดิ์ (2552, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องการสร้างตรา
สินค้าทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ผลการวิจัยพบว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้น าเอาแนวคิดทางการตลาดมาใช้ในการ
สร้างตราสินค้าทางการเมืองของพรรคอย่างเต็มรูปแบบ โดยก าหนดภาพลักษณ์ให้หัวหน้าพรรค เป็นผู้น าที่มีความสามารถสูง 
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความซื่อสัตย์สุจริต ท างานเพื่อประชาชนที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้    
อย่างชัดเจน   
 ส าหรับความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในด้านผลงานรัฐบาล อยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณา    
เป็นรายข้อ พบว่า ในหัวข้อ ท าตามนโยบายที่วางไว้ มีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผลงานรัฐบาลที่น าเสนอทางรายการ
เดินหน้าประเทศไทยซึ่งได้ท าตามนโยบายที่วางไว้ จึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ชมรายการเดินหน้าประเทศไทยมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรหมธิดา ทิพยานนท์ (2555, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์  
พบประชาชน” ผลการศึกษาพบว่า รายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” จัดท าขึ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติของ
นายกรัฐมนตรีหลายสมัยที่ผ่านมา เพื่อสื่อสารกับประชาชน โดยถือเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล       
และมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นไว้วางใจรัฐบาลในการบริหารประเทศ รวมถึงสร้างกระแสนิยม    
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นบางอย่างที่ส าคัญจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อให้ผู้ชมพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยในระดับมากหรือมากที่สุดได้ ดังนั้น ทีมงานที่ร่วมจัดท า
รายการเดินหน้าประเทศไทย ควรพิจารณาจัดท ารายการเดินหน้าประเทศไทย ดังนี ้
  1.1 จัดท ารายการเดินหน้าประเทศไทยให้มีเนื้อหาครอบคลุมงานทุกฝ่ายของรัฐบาลและ คสช. ได้แก่         
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว การต่างประเทศ และกฎหมาย รวมทั้งให้เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน ใกล้ตัวประชาชน เพิ่มมากข้ึน อาจส่งผลใหผู้้ชมพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยในระดับมากหรือมากที่สุดได้   
  1.2 จัดท ารายการเดินหน้าประเทศไทยให้มีความคมชัดของภาพและเสียง รวมทั้งใช้ภาพกราฟิกประกอบ
รายการที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับเนื้อหารายการเพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้ผู้ชมพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยในระดับ
มากหรือมากท่ีสุดได้ 
  1.3 จัดท ารายการเดินหน้าประเทศไทยให้มีการน าเสนอให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลการด าเนินงาน       
ของรัฐบาลได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการลงพื้นที่จริงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้ผู้ชมพึงพอใจรายการเดินหน้า
ประเทศไทยในระดับมากหรือมากท่ีสุดได้   
  1.4 ให้ผู้ด าเนินรายการได้รับทราบข้อมูลในประเด็นที่น าเสนอให้ครบถ้วน อาจส่งผลให้ผู้ชมพึงพอใจรายการ
เดินหน้าประเทศไทยในระดับมากหรือมากที่สุดได้    
 2. ความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(หน.คสช.)/นายกรัฐมนตรี
(นรม.) อยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาในหัวข้อ มีวิสัยทัศน์ โดยน าข้อมูลปัจจุบันมาก าหนดการท างานในอนาคต         
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มีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จับต้องได้ แสดงให้เห็นว่า หากน าวิสัยทัศน์ที่เป็นข้อมูล
ปัจจุบันที่ก าหนดการท างานในอนาคตและน าผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ จับต้องได้ มาจัดท ารายการเดินหน้าประเทศไทย     
มากยิ่งข้ึน อาจท าให้ความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติอยู่ในระดับมากหรือมากท่ีสุดได้  
 3. ความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านผลงานรัฐบาล อยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาในหัวข้อ 
ท าตามนโยบายที่วางไว้ มีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ  มีการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน แสดงให้เห็นว่า 
หากน าผลงานรัฐบาลในเรื่องที่ท าตามนโยบายที่วางไว้ และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน มาจัดท ารายการเดินหน้า
ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อาจท าให้ความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติอยู่ในระดับมากหรือมากท่ีสุดได้   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
    1. ควรศึกษาความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยที่มีผลต่อความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นวัยท างานกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
นักเรียน/นักศึกษา อาจท าให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนและสามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนารายการเดนิหน้าประเทศไทยไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
    2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยท่ีมีผลต่อความเช่ือมั่นคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดอื่น ๆ เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหารายการ 
การผลิตรายการ รูปแบบรายการ และผู้ด าเนินรายการ ให้มีการน าเสนออย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ น่าติดตามชม และ         
ตรงกับความต้องการของผู้ชมรายการเดินหน้าประเทศไทยรวมทั้งเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชน อันจะน าไปสู่ความพึง
พอใจสูงสุด และ เกิดความเช่ือมั่นที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล      
  
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  มีศิลปวิกกัย  
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าสารนิพนธ์ รวมทั้ง 
พันเอกชาญวิทย์  อรรถธีระพงษ์ รองผู้อ านวยการส านักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก ในฐานะผู้บังคับบัญชาที่
รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล พันตรีหญิงธิดารักษ์  สุวีรพร ประจ าแผนก 
กองประชาสัมพันธ์ ส านักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก ในฐานะผู้เช่ียวชาญงานประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก และ
คุณตะวัน  เขียววิจิตร  หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกโปรดิวเซอร์และผู้ประกาศ กองบรรณาธิการข่าว ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 ในฐานะหนึ่งในผู้ที่ควบคุมดูแลการผลิตรายการเดินหน้าประเทศไทย ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้
ร่วมแสดงความคดิเห็น ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และร่วมตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลมากที่สุด  จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้          
มีความสมบูรณ์ ท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA  
(Multiplayer Online Battle Arena) 

Exposure Behaviors and Satisfaction to Communication  
of Multiplayer Online Battle Arena 

 
ชัยธัช วงศ์ชมบุญ1 

กาญจนา มีศิลปวิกกัย2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA      
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA 2) พฤติกรรมการเปิดรับเกม
ออนไลน์ประเภท MOBA ของกลุ่มตัวอย่าง 3. ความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยจ านวน 400 คน ซึ่งเป็นผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย แจกแจงความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
การทดสอบค่าเอฟ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นผู้ชาย อายุ 15 – 25 ปี 
เป็นนักเรียน/นักศึกษา ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท ระดับการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันปริญญาตรี รู้จักเกมออนไลน์
ประเภท MOBA เป็นครั้งแรกจากเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว เปิดรับข่าวสารจากช่องทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 1 – 2 ช่ัวโมง
ต่อวัน มีพฤติกรรมการเล่นเกมต่อวันเฉลี่ย 3 – 4 ช่ัวโมง ทุกๆ 3 – 4 วันต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น.          
และส่วนมากรู้จักเกมออนไลน์ประเภท MOBA มามากกว่า 2 ปี เคยเล่นและยังเล่นอยู่ในปัจจุบัน 2 – 3 เกม วัตถุประสงค์    
ในการเปิดรับข่าวสารมากที่สุดเพื่อค้นหาเกมที่เปิดใหม่ และมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมการพักผ่อนหย่อนใจ และกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพงึพอใจต่อการสื่อของเกมออนไลน์ประเภท MOBA โดยรวมในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อการสื่อสาร  
ถึงการเป็นเกม Battle หรือเกมที่มีเนื้อหาในการต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามมากที่สุด ซึ่งทีมที่ประสบความส าเร็จจากการแข่งขัน       
ในระดับสากล สามารถสื่อสารถึงแบบอย่างของความสามัคคีและการแบ่งหน้าที่การเล่นภายในทีม กลุ่มเป้าหมายมีความ     
พึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือการสื่อสารถึงการเป็นเกม Arena หรือเกมที่เล่นบนพื้นที่ต่อสู้ที่ถูกจ าลองขึ้นในลักษณะ   
ของแผนที่และบริเวณจ ากัด ซึ่งความสูงต่ าภายในพื้นที่หรือฉากการต่อสู้ สามารถสื่อสารถึงความสมจริง (ผู้ที่อยู่สูงกว่าจะมี
วิสัยทัศน์ในการมองเห็นดีกว่าผู้ที่อยู่ต่ ากว่า) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด 
 

ค ำส ำคญั: การเปิดรับ ความพึงพอใจ เกมออนไลน์ การสื่อสารของเกมออนไลน์  เกมออนไลน์ประเภท MOBA (Multiplayer 
Online Battle Arena) 

 
Abstract 
 The purposes of this research to study 1) the population characteristics of game players on 
multiplayers of MOBA type communication and 2) exposure behaviors to multiplayers online of MOBA 
type and 3) satisfaction to multiplayers online of MOBA type communication. The sample group was 400 
game players on multiplayers online of MOBA type, selected by Simple Random Sampling and Accidental 
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Sampling techniques. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation including 
the statistic used for hypothesis testing (F-test) and One-Way ANOVA. 
 The sample group from “INTERNET CAFÉ SHOP.” Most of them were fifteen to twenty-five years 
old male students whose monthly incomes were lower than 10,000 baht. The highest educational level 
was bachelor’s degree. The first known of multiplayers online of MOBA type was from their friends or 
their family members or being called personal media. They spent one to two hours daily for the exposure 
of games through internet in terms of Facebook and Youtube as well as an average of three or four hours 
a day playing games in every three or four days a week from 6 pm to 10 pm. Most of them have known 
multiplayers online of MOBA type more than two years and they have been playing, two or three games 
for the purposes of seeking the new ones as well as searching for advanced information and updates on 
games. In overall, their satisfaction to their multiplayers online of MOBA type was at high level. When 
dividing multiplayers online of MOBA type into sub-characteristics, Battle game or game of fighting against 
the opponents in detail, as the successful winning team of the global level could communicate a pattern 
modeled on the union and sharing playing role within the term. The target group’s satisfaction was at the 
highest level. Consecutively, the multiplayers online Arena communication or game played on a model 
fighting area in terms of maps and limited area cold communication the realistic events. (The higher 
position get better vistion than the lower position) The target group’s satisfaction was at the highest level 
as well. 
 

Keywords: exposure, satisfaction, multiplayer online, communication of game online, 
               Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) 
 
บทน า 
 เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาให้มีบทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้คนไม่ว่าจะเป็นในการด าเนินชีวิตรวมไปจนถึงการท างาน 
จนท าให้เกิดเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์โทรศัพท์ นอกจากจะท าได้เพียงพูดคุยเท่านั้น ยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์
ส าหรับ ฟังเพลง ดูการแสดง เล่นเกม ส่งอีเมล ถ่ายรูป และเล่นอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นการพัฒนาของเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ในการเล่นเกม จากอุปกรณ์ที่ผู้เล่นเล่นคนเดียวอยู่ที่บ้าน (offline) มาจนถึงปัจจุบันที่ผู้เล่นเกมสามารถมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (online) และยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน และผ่อนคลายความตึงเครียด    
ในชีวิตประจ าวัน  
 ก่อนจะมาเป็นเกมรูปแบบออนไลน์ สามารถแบ่งเป็นระยะของการพัฒนาของเกมได้ดังนี้  ในยุคแรกของเกม การเล่น
เกมนั้นจะต้องมีอุปกรณ์ในการเล่นที่เรียกว่าเครื่องเกมคอนโซล เป็นเครื่องส าหรับประกอบในการเล่นเกมส่วนบุคคลที่บ้าน    
โดยต่อมาภายหลังเมื่อคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและราคาถูกลง ท าให้เกมต่างๆ ถูกพัฒนามาบนคอมพิวเตอร์    
ในสมัยนั้นหากเป็นผู้เล่นเกมจะต้องรู้จักกับเครื่อง Famicom ที่เป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมสมัยก่อนโดยจะเน้นที่การเล่นหนึ่ง
คนหรือสองคนที่บ้าน ในลักษณะออฟไลน์ หากเปรียบเป็นลักษณะอาจเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เน้นให้ความบันเทิงกับกลุ่มคน
จ านวนไม่มากนัก นั้นก็คือเพียงบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือผู้ที่มาเยือน  ต่อมาการพัฒนาของเกมที่มีการเล่นผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เป็นการเล่นโดยบุคคลไม่มาก ก็ได้มีการพัฒนาเกมในรูปแบบ Multiplayer ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้     
ความสนุกสนานกับคนจ านวนมากขึ้น โดยตัวเกมจะอาศัยระบบภายในที่เรียกว่าระบบ LAN โดยเป็นการเช่ือมต่อระหว่าง
อุปกรณ์หนึ่งกับอีกอุปกรณ์หนึ่ง ซึ่งเกมแรกๆ ที่ถูกพัฒนาออกมาให้ผู้เล่นได้เล่นกันนั้นจะเป็นเกมในประเภท Action -
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Shooting หรือเกมยิง และเกม Strategy หรือเกมวางแผนการรบ ที่จะเป็นการเล่นวางแผนสู้กันระหว่างผู้เล่น 2 คน และเมื่อ
เข้าสู่ยุคของเกมออนไลน์ ที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในตัวเกมประเภท Multiplayer ที่สามารถเล่นบนอินเทอร์เน็ตได้     
ท าให้ผู้เล่นสามารถเลน่กับเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในท่ีๆ เดียวกันได้ด้วยการออนไลน์พบกันในเกม ในช่วงแรกที่ระบบนี้เข้ามามีบทบาท 
เกมที่มีเปิดตัว   ในช่วงแรกๆ เป็นเกมประเภท RPG (Role-Playing Game) ที่ผู้เล่นสามารถสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่ง
ภายในเกม และด าเนินเรื่องราวหรือสร้างการเล่นเป็นลักษณะส่วนตัวของคนๆ นั้น (ธนกฤต ดีพลภักดิ์, 2556, หน้า 23 – 24) 
 การรวบรวมและแยกประเภทของเกมออกเป็น 10 ประเภท ตามประเภทของซอฟต์แวร์ ดังนี้ (ธนกฤต ดีพลภักดิ์ , 
2556, หน้า 24 - 27) 
 1. ประเภทเกมแอ็คช่ัน (Action Game) ถือได้ว่าเป็นเกมประเภทท่ีได้รับความนิยมมากที่สุด ในคนทั่วไป เนื่องด้วย
ตัวเกมที่เล่นง่าย บังคับตัวละครให้ไปในทิศทางต่างๆ เพื่อผ่านด่านหรือสิ่งกีดขวาง ซึ่งจะมีเนื้อหาที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย    
ไปจนถึงบางเกมที่มีเนื้อหารุนแรง บางเกมมีการใส่ลูกเล่นใหม่ๆ เข้ามาเพื่อเพิ่มความสนุกของเกมจนกลายเป็นเกมแนวใหม่    
ที่ไม่เน้นบุกตะลุย แต่ใช้การหลอกฝ่ายตรงข้ามเพื่อผ่านอุปสรรค ในรูปแบบ Simulation Action คือ เกมแอ็คช่ันที่สร้าง
สถานการณ์ขึ้นมา แล้วให้ผู้เล่นควบคุมหาทางผ่านอุปสรรค และ Platform Action เป็นเกมแอ็คช่ันพื้นฐานที่มีมีฉากอยู่บน
พื้นที่ขนาดใดขนาดหนึ่ง และให้ผู้เล่นผ่านไปทีละด่าน 
 2. ประเภทเกมแนวภาษา หรือสวมบทบาทตัวละคร (RPG : Role-Playing Game) เกมประเภทนี้ในช่วงแรก     
เกม RPG ที่ออกมาจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้านภาษา ในการเล่นหรือแปลความหมายของค าพูด
ต่างๆ ภายในเกมจะก าหนดให้ตัวผู้เล่นอยู่ในโลกท่ีสมมติขึ้น และให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครในโลกนั้นๆ ผจญภัยไปตาม
เนื้อเรื่องที่ก าหนด โดยมีจุดเด่นทางด้านการพัฒนาระดับประสบการณ์ของตัวละคร (Experience) ซึ่งเมื่อผจญภัยมากขึ้น   
และเอาชนะศัตรูตัวร้ายภายในเกมจะได้รับไอเทมหรือของที่น ามาเพิ่มความสามารถของตัวละครได้ ตัวเกมไม่เน้นการบังคับ  
แต่จะเน้นที่ให้ผู้เล่นสัมผัสกับเรื่องราวภายในเกม โดยยังสามารถแยกประเภทออกเป็นหลายประเภทย่อยๆ เช่น  
     - Action RPG คือ เกมอาร์พีจีท่ีเพิ่มส่วนของการบังคับแบบเกมแอ็คช่ันลงไป  
     - Simulation RPG คือ เกมอาร์พีจีท่ีมีการเล่นในแบบของการวางแผนรบ 
     - MMORPG (Massively Multiplayer Online) คือ เกมที่เป็นการเล่นกับผู้เล่นอื่นที่เป็นคนจริงๆ โดยสวม
บทบาทเป็นตัวละครภายในเกมเหมือนกันผู้เล่น บนโลกท่ีสร้างขึ้นและสามารถก าหนดการผจญภัยของตัวเองได้อย่างอิสระ 
 3. ประเภทเกมการยิง (Shooting Game) เกมประเภทนี้จะมีลักษณะที่เน้นให้ผู้เล่นบังคับและยิงศัตรูเป็นหลัก 
สามารถแบ่งได้เป็น 
     - First Person Shooting คือ เกมยิงที่ใช้มุมมองบุคคลที่หน่ึง (ใช้มุมมองแทนสายตา)  
     - Third Person Shooting คือ เกมยิงที่ใช้มุมมองของบุคคลที่สาม (ใช้มุมมองจ าลองภาพโดยรอบ)  
 4. ประเภทเกมผจญภัย (Adventure Game) เกมประเภทนี้จะเน้นเรื่องราวของเกมแต่ต่างจากเกม RPG ที่ไม่มีการ
เพิ่มระดับของตัวละคร และในการเล่นไม่จ าเป็นต้องใช้การบังคับ แต่สิ่งส าคัญคือการเปิดเผยเรื่องราวที่ชวนติดตาม จนกระทั่ง
ถึงตอนจบ เนื้อเรื่องมักจะอิงเรื่องที่เกี่ยวกับความลึกลับหรือการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น  
 5. ประเภทเกมต่อสู้ (Fighting Game) เกมประเภทนี้ต่างจากเกมแอ็กช่ัน ตรงที่ไม่มีการผ่านด่าน แต่จะเน้นการต่อสู้
ตัวต่อตัว หรือการต่อสู้เป็นทีม ที่มีการเตะต่อย หรือศิลปะการต่อสู้ประเภทต่างๆ เกมแนวนี้มักจะท าให้ตัวละครในเกม          
มีความสามารถแตกต่างกัน และให้ผู้เล่นเลือกใช้ตัวละครที่ตนเองถนัดหรือใช้เป็นประจ าน ามาต่อสู้กับผู้เล่นคนอ่ืน  
 6. ประเภทเสมือนจริง (Simulator Game) หรือเกมจ าลองสถานการณ์ (Simulation Game) เป็นเกมประเภทที่จะ
จ าลองสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์นั้น หรือเหตุการณ์นั้น อาจจะน ามาจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือสมมติขึ้น เกมแนวนี้แบ่งได้เป็น 
     - Virtual Simulation จะจ าลองการควบคุมเสมือนจริงเช่นการขับเครื่องบิน ขับรถไฟ ควบคุมรถ เป็นต้น 
     - Situation Simulation จะจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งมาให้ผู้เล่นได้เล่นเป็นตัวเองในสถานการณ์นั้น 
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     - Creation Simulation จะให้ผู้เล่นได้เป็นเจ้าของกิจการอย่างหนึ่ง และท าการออกแบบพัฒนา ไปจนถึงบริหาร
กิจการนั้นๆ ให้ส าเร็จ 
     - Pet Simulation เกมแนวนี้จะให้ผู้เล่นได้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ เสมือนสัตว์จริงๆ แต่อยู่ในเกมเหมาะส าหรับผู้เล่นบาง
คนท่ีอยากเลี้ยงสัตว์แต่ไม่สามารถเลี้ยงจริงๆ ได้ ก็สามารถลองเลี้ยงในเกมได้ 
 7. ประเภทเกมกลยุทธ์การวางแผนรบ (Real Time Strategies Game) เกมประเภทนี้แยกมาจากเกมแนว 
Simulation เนื่องจากในระยะหลังเกมประเภทนี้มีแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนขึ้น คือเกมที่เน้นการควบคุมกองทัพซึ่งประกอบ
ไปด้วยหน่วยทหาร ท าการสู้รบกัน และยังสามารถเล่นร่วมกันได้หลายคนอีกด้วย เนื้อเรื่องในเกมมีตั้งแต่ เวทย์มนต์คาถา    
พ่อมด กองทหารยุคกลางไปจนถึงสงครามระหว่างดวงดาว เกมวางแผนการรบนี้ แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
     - ประเภทการตอบสนองแบบทันกาล (Real Time) ผู้เล่นทุกฝ่ายจะต้องแข่งกับเวลาเนื่องจากไม่มีการหยุดพัก
ระหว่างการรบ เกมจะด าเนินไปตลอด 
     - ประเภทรอบ (Turn Base) ประเภทนี้ผู้เล่นมีโอกาสคิดและวางแผนระหว่างการเล่นได้ เพราะจะใช้วิธีผลัดกัน
สั่งการทหารของตัวเอง คล้ายการเล่นหมากรุก  
 8. ประเภทเกมกีฬา (Sport Game) เป็นเกมที่จ าลองการเล่นกีฬาต่างๆ ให้เล่นกันในรูปแบบของวีดิโอเกม นิยมเล่น
กันในกลุ่มเพื่อ เนื่องจากตัวเกมเข้าใจง่าย ใช้กติกาหลักเหมือนกีฬาจริงและใช้ฝีมือของผู้เล่นเองในการเอาชนะ ไม่มีตัวช่วย    
ในเกมมากนัก ปัจจุบันมีเกมกีฬาออกมาหลายประเภทตั้งแต่เกมฟุตบอล เกมบาสเก็ตบอล เกมกอล์ฟ เกมชกมวย  
 9. ประเภทเกมแข่งความเร็ว (Racing Game) ในอดีตจะเข้าใจกันว่าเป็นเกมแนวแข่งรถเนื่องจากมักจะใช้รถแข่ง
หรือรถจักรยานยนต์แข่งขันกัน แต่ในปัจจุบันมีหลากหลายการแข่งความเร็ว เช่น แข่งวิ่ง แข่งขี่ม้า แข่งรถโกคาร์ท เป็นต้น 
 10. ประเภทเกมเข้าจังหวะ (Rhythm Action Game) เกมประเภทนี้มีจุดเด่นอยู่ที่เสียงดนตรี โดยให้ผู้เล่นกดปุ่ม
หรือเคาะจังหวะบนเครื่องควบคุมเพื่อสร้างเสียงต่างๆ ในเกม โดยที่ตัวเกมจะก าหนดเครื่องดนตรีมาให้ ถือเป็นประเภท 
Simulation อย่างหนึ่งที่แยกออกมาเป็นเกมแนวเข้าจังหวะ 
 ด้วยเทคโนโลยีนี้ในเกมยุคปัจจุบันท่ีสร้างสภาพแวดล้อมเสมือน ผู้ใช้งานจึงสามารถจ าลองตัวเองให้เสมือนว่าใช้ชีวิต
อยู่ในโลกของคอมพิวเตอร์ หรือ เวอร์ชวล เวิลด์ (Virtual World) หรือโลกเสมือน ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเกม ซึ่งมีผู้ให้บริการ
เกมหลายรายพัฒนาระบบการเล่นให้ตอบสนองการเล่นในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากเวอร์ชวล เวิลด์นี้สามารถน าไปใช้เพื่อฝึกฝน
สภาพนการณ์ที่ต้องจ าลองสถานการณ์ต่างๆ ท่ีจะไม่ส่งผลกระทบต่องานจริงๆ (ปีเตอร์ รักธรรม, 2558, หน้า 3) 
 ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาเกมตา่งต้องมีการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาผ่านทางทีวี หนังสือพิมพ์ 
หรือแม้กระทั่งสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีความรวดเร็ว โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเกิดความสนใจ
และทราบถึงจุดเด่นของตัวเกม ได้เข้ามาทดลองเล่น และหลังจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดว่า  
จะสามารถรักษากลุ่มเป้าหมายนั้นให้คงเล่นอยู่อย่างถาวรต่อไปได้หรือไม่ 
 เกมออนไลน์ได้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เล่นในปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตเกมได้ผสมผสาน
องค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพเสมอืนจริง การพัฒนาให้เกมมีความ
แปลกใหม่ ที่จะช่วยสร้างความนันทนาการให้กับผู้เล่นในทุกรูปแบบไม่ว่าจากตัวเกม หรือการสร้างกิจกรรมให้กับผูเ้ลน่ไดม้ีส่วน
ร่วมกับเกม และยังเป็นกิจกรรมให้ประโยชน์ได้อย่างมาก เช่น ช่วยฝึกสมอง จากการล าดับความคิด รวมถึงเกมที่มีความยาก 
ซับซ้อน จะต้องใช้สมองในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อหาทางแก้ปัญหาในเกม ซึ่งทักษะนี้สามารถน าไปใช้ต่อได้ในการ
ท างานจริงในชีวิตประจ าวัน อย่างเช่นการเล่นเกมที่ต้องมีการวางแผนต่อสู้ ผู้ที่เล่นจะได้ฝึกทักษะในการค้นหาแล ะแก้ไข
จุดบกพร่องของตัวเอง หาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ และบริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะนี้สามารถน าไปใช้ใน
การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพราะในการท าธุรกิจนั้นต้องมีการวิเคราะห์ตนเองและคู่แข่ง รวมถึงการใช้และพัฒนาทรัพยากร
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (จอมณัฏฐษ สิรธนพงศ์, 2556, หน้า 3 - 4 ) 
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 การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการเกมออนไลน์  
จากเกมออนไลน์ท่ีเปิดให้บริการทั้ง 25 เกม พบว่าเกมออนไลน์ประเภท MOBA มีปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เกมออนไลน์ เช่น ปัจจัยในการติดตั้งเกมออนไลน์ การเข้าเล่นเกมได้ง่าย เข้าถึงเกมได้ง่ายอยู่ในล าดับแรก ปัจจัยด้านเนื้อหา
และระบบภายในเกมด้วยวิธีการเล่นที่มีความสนุก ปัจจัยด้านความสวยงามของกราฟิกและตัวละคร ตื่นตาตื่นใจ น่าติดตาม  
และปัจจัยด้านการให้บริการของพนักงาน ในการแก้ปัญหาให้กับผู้เล่นในกรณีที่เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ดังนั้นผู้ให้บริการเกม
ออนไลน์จึงควรต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยดังที่กล่าวมา (วิศวะ ลาภจงประเสริฐ, 2556) 
 นอกจากน้ันแล้ว  ผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA ส่วนหน่ึงมีความพึงพอใจท่ีจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน 
E-Sport หรือเรียกว่ากีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีคาดหวังผลตอบแทนจากการแข่งขัน โดยเกม HON หรือ Heros of Newerth ได้มี
การจัดการแข่งขันในรายการ Hon Tour World Finals 2015 และ 2016 ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
 ภาพิมล ไชยวุฒิ (2558) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการสมัครเข้าเป็นนักกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ที่ผู้เล่นจะสามารถ
เข้าร่วมแข่งขันเกมในหลากหลายประเภท และหนึ่งในนั้นก็คือเกมออนไลน์ประเภท MOBA เพื่อชิงรางวัล พบว่า 
 1. ผู้ให้บริการเกมออนไลน์มีการสนับสนุนการแข่งขันเกมเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในยุคปัจจุบันมากขึ้น  
 2. เด็กและเยาวชนมองว่าการเล่นเกม คือ การเล่นกีฬา อีกทั้งยังมุ่งมั่นการเล่นเกมเพื่อที่จะเป็นนักกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเงินรางวัลจากการแข่งขัน หรือความต้องการเอาชนะเป็นแรงจูงใจ อีกทั้งกระแสจากการเล่นกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เล่นที่ประสบผลส าเร็จ ได้ส่งผลต่อการเกิด Sports Marketing ซึ่งนับเป็นอีกก้าวของการเจริญเติบโต   
ทางธุรกิจอุตสาหกรรมออนไลน์ของประเทศไทย 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท 
MOBA เพื่อน าผลการวิจัยทางด้านการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA ไปพยากรณ์แนวโน้มเกี่ยวกับความยังยืน     
ในธุรกิจเกมออนไลน์ อันจะมีผลต่อสภาวะของการตลาด ในธุรกิจเกมประเภท MOBA และแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบ
ของเกมประเภท MOBA ในอนาคต ที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับน าไปพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ  และสร้าง
ทัศนคติที่ดีของสังคมในการให้มุมมองต่อธุรกิจและการเล่นเกมออนไลน์ นอกจากน้ันยังรวมถึงความต้องการทราบสถานการณ์
และสภาวะของผู้ร่วมเล่นเกมแต่ละคนที่เกิดขึ้นในขณะเล่นเกม ซึ่งจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในทีมที่เล่น เพื่อให้
ได้ชัยชนะในการแข่งขัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับ
และความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับเกมออนไลน์ประเภท MOBA ของผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA ต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
  1. ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมการเปิดรับเกมออนไลน์ประเภท MOBA แตกต่างกัน 
  2. ลักษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน ส่งผลให้ความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA 
แตกต่างกัน 
  3. พฤติกรรมการเปิดรับเกมออนไลน์ประเภท MOBA ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA แตกต่างกัน 
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กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
     ตัวแปรต้น (Independent Variables)                           ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด าเนินการโดยเก็บข้อมูลปริมาณ (Quantitative Research)         
จากผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA ดังนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA ทุกเพศทุกวัย จ านวน 400 ตัวอย่าง          
ตามร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการค้นหาร้านอินเทอร์เน็ต 
คาเฟ่ที่ใช้ระบบบริหารจัดการร้านอินเทอร์เน็ต ภายใต้การบริหารงานของบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จ ากัด        
ที่เป็นผู้ผลักดันวงการกีฬา อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ซึ่งเกมออนไลน์ประเภท MOBA เป็นประเภทหนึ่งในหลากหลาย
ประเภทของการแข่งขันกีฬา อิเล็กทรอนิกส์ จากรหัสไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วย Search Engine ภายในเว็บไซต์ 
https://cafe.garena.in.th เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ที่เป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จ านวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ในแต่ละร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่จนครบจ านวนท่ีก าหนดไว้ 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามเอง 
 3. การสร้างเครื่องมือ โดยศึกษาเอกสารอ้างอิง และกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ และน าเสนอแบบสอบถาม
กับอาจารย์ทีป่รึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมในการใช้ภาษา เมื่อสมบูรณ์เรียบร้อย
จึงจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ในห้วงเดือน มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- รายไดต้่อเดือน 
- ระดับการศึกษาสูงสดุในปัจจุบัน 

 

พฤติกรรมการเปิดรับ 
เกมออนไลน์ประเภท MOBA 

- ช่องทางในการเปิดรับข่าวสาร 
- ความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร 
- ความถี่ในการเล่นเกม 
- ระยะเวลาในการเล่นเกม 
- จ านวนของเกมที่เคยเล่นและที่เล่นอยู่ในปัจจุบัน 
- ค่าใช้จ่ายในการเล่นเกม 

ความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกม
ออนไลน์ประเภท MOBA 

- การสื่อสารถึงการเป็นเกม Multiplayer 
(เกมที่เล่นร่วมกับผูเ้ล่นหลายคน) 
 
- การสื่อสารถึงการเป็นเกม Online  
(เกมที่เล่นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เนต็) 
 
- การสื่อสารถึงการเป็นเกม Battle  
(เกมที่มีเนื้อหาเน้นการต่อสู้ระหว่าง 2 ฝั่ง) 
 
- การสื่อสารถึงการเป็นเกม Arena  
(เกมที่เล่นอยู่ในพ้ืนท่ีหรือฉากการต่อสู้) 
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ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
    กลุ่มตัวอย่างผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80 รองลงมา   
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 14.50 และเพศที่สาม ร้อยละ 5.50 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ร้อยละ 66.50 
รองลงมามีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.50 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 66.25 รองลงมาคือพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 14.25 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 50.50 และ 10,001 – 20,000 บาท 
ร้อยละ 35.75 ตามล าดับ และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันปริญญาตรี ร้อยละ 59.00 และต่ ากว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 37.75 ตามล าดับ 
 2. พฤติกรรมการเปิดรับเกมออนไลน์ประเภท MOBA มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 สื่อที่ท าให้รู้จักเกมออนไลน์ประเภท MOBA เป็นครั้งแรก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการเปิดรับจากสื่อ
บุคคล เช่น เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น ร้อยละ 75.75 รองลงมาเป็นสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น Facebook Youtube 
เป็นต้น ร้อยละ 20.25 
  2.2 ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA (จากสื่อทุกประเภท)  
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการเปิดรับของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร จากประเภทแหล่งของข้อมูลข่าวสารในการเปิดรับ
ข่าวสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA  

ประเภทแหล่งของข้อมูล
ข่าวสาร 

ในการเปิดรับ 

ความถี่ในการรับข้อมูลข่าวสาร  
�̅� 

 
S.D. 

ระดับการ
เปิดรับ น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มากที่สุด 

สื่อบุคคล เช่น เพื่อน  
  หรือสมาชิกในครอบครัว  

29 
7.25% 

43 
10.75% 

141 
35.25% 

131 
32.75% 

56 
14.00% 

3.36 1.078 ปานกลาง 

สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น  
  หนังสือเกม 

93 
23.25% 

130 
32.50% 

126 
31.50% 

46 
11.50% 

5 
1.25% 

2.35 1.000 น้อย 

สื่อวิทยุโทรทัศน์ เช่น 
  รายการเกี่ยวกับเกม 

65 
16.25% 

105 
26.25% 

159 
39.75% 

60 
15.00% 

11 
2.75% 

2.62 1.014 ปานกลาง 

สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น 
  Facebook Youtube 

8 
2.00% 

31 
7.75% 

128 
32.00% 

131 
32.75% 

102 
25.50% 

3.72 0.995 มาก 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม      3.01 1.022 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมการเปิดรับข่าวสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA (จากสื่อทุกประเภท)  
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.01 เมื่อพิจารณาตามสื่อพบว่าส่วนใหญ่เปิดรับจากสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น Facebook 
Youtube เว็บไซต์ต่างๆ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 รองลงมาคือสื่อบุคคลเช่น เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36 และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือเกม เป็นสื่อท่ีมีการเปิดรับในน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.35 

2.3 ความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร จากจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเกมออนไลน์ประเภท MOBA 
เฉลี่ยต่อวัน พบว่า ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสาร 1 – 2 ช่ัวโมงต่อวัน ร้อยละ 34.00 ตามด้วยน้อยกว่า 1 ช่ัวโมงต่อวัน ร้อยละ 29 
และ 3 – 4 ช่ัวโมง ร้อยละ 20.75 ตามล าดับ ส่วน 5 – 6 ช่ัวโมงและ มากกว่า 6 ช่ัวโมงมีสัดส่วนไม่มากนัก 
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  2.4 ความถี่ในการเล่นเกม จากจ านวนช่ัวโมงที่เล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA เฉลี่ยต่อวัน พบว่า     
ส่วนใหญ่เล่น 3 – 4 ช่ัวโมง ร้อยละ 41.75 และ 1 – 2 ช่ัวโมงต่อวัน ร้อยละ 24.75 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มที่เล่นเกมน้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง และ มากกว่า 6 ช่ัวโมงต่อวัน มีสัดส่วนไม่มากนัก 
  2.5 ความถี่ในการเล่นเกม จากจ านวนวันที่เล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA เฉลี่ยต่อสัปดาห์ พบว่า    
ส่วนใหญ่เล่น 3 – 4 วัน ร้อยละ 43.25 ตามด้วย เล่นทุกวัน ร้อยละ 21.75 ตามด้วยเล่น 1 – 2 วัน ร้อยละ 19.75 และเล่น 5 
– 6 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 15.25 ตามล าดับ 
  2.6 ระยะเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA บ่อยที่สุดในแต่ละวัน พบว่า ส่วนใหญ่เล่นในเวลา  
18.01 – 22.00 น. ร้อยละ 42.75 ตามด้วยกลุ่มที่เล่นในเวลา 14.01 – 18.00 น. ร้อยละ 21.00 ตามด้วยกลุ่มที่เล่นในเวลา 
22.01 – 02.00 น. ร้อยละ 19.25 และในเวลาอื่นมีจ านวนใกล้เคียงกัน 
  2.7 ระยะเวลาของการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA ที่ผ่านมานั้น พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเล่น 
มากกว่า 2 ปี ร้อยละ 51.50 ตามด้วยกลุ่มที่มีระยะเวลาการเล่น 1 ปี – 2 ปี ร้อยละ 20.50 ตามด้วย 1 เดือน – 1 ปี และน้อย
กว่า 1 เดือน มีจ านวนใกล้เคียงกัน 
  2.8 จ านวนเกมออนไลน์ประเภท MOBA ที่เคยเล่น พบว่า ส่วนใหญ่มีจ านวนเกมที่เคยเล่น 2 – 3 เกม 
ร้อยละ 44.75 ตามด้วยกลุ่มที่มีจ านวนเกมที่เคยเล่น 4 – 5 เกมร้อยละ 20 ส่วนจ านวน 1 เกม และมากกว่า 5 เกม มีจ านวน
ใกล้เคียงกัน 
  2.9 จ านวนเกมออนไลน์ประเภท MOBA ที่เล่นอยู่ในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่มีจ านวนเกมที่เล่นอยู่  
2 – 3 เกม ร้อยละ 47.75 และ 1 เกม ร้อยละ 40.50 ส่วนกลุ่มที่มีจ านวนเกมที่เล่นอยู่ 4 – 5 เกม และ มากกว่า 5 เกม  
มีสัดส่วนไม่มากนัก 
  2.10 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA พบว่า ส่วนใหญ่เล่นผ่าน Desktop PC ร้อยละ 
84.25 และรองลงมา กลุ่มที่เล่นผ่าน Notebook/Laptop และ Smartphone มีจ านวนใกล้เคียงกัน 
  2.11 สถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA พบว่า ส่วนใหญ่เล่นที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่/     
ร้านเกมออนไลน์ ร้อยละ 73.50 รองลงมาเล่นเล่นบ้าน หรือหอพัก ร้อยละ 53.75 
  2.12 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA ต่อเดือน ไม่ว่าจะเป็นค่าช่ัวโมง
อินเทอร์เน็ต หรือค่าบัตรเติมเงินออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเล่นเกม 101 - 500 บาท ร้อยละ 32.25 
ส่วนกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 100 บาท, 501 – 1,000 บาท และมากกว่า 1,000 บาท มีจ านวนใกล้เคียงกัน 
  2.13 วัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA ที่สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ เปิดรับข่าวสารเพื่อค้นหาเกมที่เปิดใหม่ ร้อยละ 62.50 รองมาคือ กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข่าวสาร
การพัฒนาหรือการอัพเดตต่างๆ ร้อยละ 41.50 รองลงมาเพื่อหาข่าวสารโปรโมช่ันต่างๆ ร้อยละ 37.50 และเพื่อหาข้อมูล
น ามาใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ร้อยละ 35.00 ตามด้วยการค้นหาข่าวการแข่งขัน ร้อยละ 24.50 ตามล าดับ 
  2.14 วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA ที่สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่า
ส่วนใหญ่ เล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 84.50 รองลงมาคือกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ
พูดคุยกับเพื่อน ร้อยละ 53.75  ฝึกฝนการเล่น ร้อยละ 49.00 ประลองฝีมือ ร้อยละ 42.25 ตามล าดับ ทั้งนี้ กลุ่มที่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเพื่อหารานได้เพิ่มเติมจากการชนะการแข่งขัน และเพื่อสร้างช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จั กในวงการ E-Sport 
มีอัตราส่วนน้อยท่ีสุด 
 3. ความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA 

ความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
การสื่อสารถึงการเป็นเกม Multiplayer 3.28 0.72 ปานกลาง 
การสื่อสารถึงการเป็นเกม Online 3.37 0.83 ปานกลาง 
การสื่อสารถึงการเป็นเกม Battle 3.52 0.71 มาก 
การสื่อสารถึงการเป็นเกม Arena 3.45 0.70 มาก 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 3.41 0.74 มาก 
  
 จากตารางที่ 2 การสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการสื่อสารถึงการเป็นเกม Battle มีค่าเฉลี่ย 3.52 รองลงมาคือ
การสื่อสารถึงการเป็นเกม Arena มีค่าเฉลี่ย 3.45 และการสื่อสารถึงการเป็นเกม Online มีค่าเฉลี่ย 3.37 และการสื่อสาร   
ถึงการสื่อสารถึงการเป็นเกม Multiplayer มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.28 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ความพึงพอใจด้านการเป็นเกม Battle จัดล าดับได้ดังนี้ 
   3.1.1 ทีมที่ประสบความส าเร็จจากการแข่งขันจนได้รับชัยชนะในระดับสากล สามารถสื่อสาร  
ถึงแบบอย่างของความสามัคคี และการแบ่งหน้าท่ีการเล่นภายในทีม ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.69 
   3.1.2 ความหลากหลายของจ านวนตัวละครที่ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้สามารถสื่อสารถึงความ
หลากหลายของกลยุทธ์ในการต่อสู้ มีค่าเฉลี่ย 3.54 
   3.1.3 สีที่ถูกสร้างขึ้นและก าหนดให้กับทีมใดทีมหนึ่ง สามารถสื่อสารถึงความแตกต่างของทีม  
มีค่าเฉลี่ย 3.53 
   3.1.4 การแสดงผลในการปะทะกันระหว่าง 2 ฝั่ง สามารถสื่อสารถึงการต่อสู้ระหว่าง 2 ฝั่ง  
มีค่าเฉลี่ย 3.48 
   3.1.5 การคัดเลือกผู้เล่นเข้าร่วมทีม และคดัเลอืกผู้เล่นทีมฝัง่ตรงข้าม จากสถิติหรือประสบการณ์
ในการเล่น สามารถสื่อสารถึงความสมดุลของผู้เล่นทั้ง 2 ฝั่ง ได้รับความพึงพอใจในด้านการเป็นเกม Battle น้อยที่สุด          
มีค่าเฉลี่ย 3.37 
  3.2 ความพึงพอใจด้านการเป็นเกม Arena จัดล าดับได้ดังนี้ 
   3.2.1 ความสูงต่ าภายในพ้ืนที่หรือฉากการต่อสู้ สามารถสื่อสารถึงความสมจริง (ผู้ที่อยู่บนพื้นที่
สูงกว่าจะมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นดีกว่าผู้ที่อยู่ต่ ากว่า) ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.58 
   3.2.2 บริเวณพื้นที่หรือฉากการต่อสู้ที่ถูกสร้างขึ้นของทั้ง 2 ฝั่ง สามารถสื่อสารถึงความสมดุล
และการไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละทีม มีค่าเฉลี่ย 3.56 
   3.2.3 สิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่หรือฉากการต่อสู้ที่ถูกสร้างขึ้น สามารถสื่อสารถึงเป้าหมาย 
เงื่อนไขของความส าเร็จหรือชัยชนะที่ในเกมนั้นๆ มีค่าเฉลี่ย 3.43 
   3.2.4 สภาพแวดล้อมภายในพื้นที่หรือฉากการต่อสู้ที่ถูกสร้างขึ้น สามารถสื่อสารถึงทรัพยากร    
ที่ผู้เล่นสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีค่าเฉลี่ย 3.39 
   3.2.5 พื้นที่หรือฉากการต่อสู้ที่ถูกสร้างขึ้น สามารถสื่อสารถึงความเป็นมาหรือเรื่องราวของ     
ตัวเกม ได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดตามล าดับ มีค่าเฉลี่ย 3.31 
  3.3 ความพึงพอใจด้านการเป็นเกม Online จัดล าดับได้ดังนี้ 
   3.3.1 การสนทนากับผู้เล่นภายในทีมด้วยเสียงผ่านไมค์โครโฟน สามารถสื่อสารถึงความสะดวก
ในการวางแผนหรือกลยุทธ์ ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.52 
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   3.3.2 การบันทึกสถิติการเล่นส่วนบุคคล สามารถสื่อสารถึงประสบการณ์และความช านาญ    
ของผู้เล่น มีค่าเฉลี่ย 3.48 
   3.3.3 การบันทึกการเล่นในรูปแบบของไฟล์วิดี โอที่ เปิดดูย้อนหลังได้ สามารถสื่อสาร            
ถึงรายละเอียดการเล่นท่ีผ่านมา มีค่าเฉลี่ย 3.47 
   3.3.4 การสนทนากับผู้เล่นภายในทีมผ่านช่องสนทนา (Chat) สามารถสื่อสารถึงความสะดวก   
ในการวางแผนหรือกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ย 3.22 
   3.3.5 การสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการ (User Name) สามารถสื่อสารถึงการสร้างตัวตน
เสมือนจริงในเกมออนไลน์ ได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดตามล าดับ มีค่าเฉลี่ย 3.14 
  3.4 ความพึงพอใจด้านการเป็นเกม Multiplayer จัดล าดับได้ดังนี้ 
   3.4.1 การเล่นที่ต้องมีทิศทางและวัตถุประสงค์เดียวกัน สามารถสื่อสารถึงความจ าเป็นที่ต้องมี
ความสามัคคี และการแบ่งหน้าท่ีการเล่นภายในทีม ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.48 
   3.4.2 ต าแหน่งหรือกิจกรรมของผู้เล่นภายในทีมที่มองเห็นได้ สามารถสื่อสารถึง ความง่าย     
ในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์การเล่นของทีม มีค่าเฉลี่ย 3.40  
   3.4.3 การเอื้อให้เกิดการสนทนาระหว่างผู้เล่นที่ไม่รู้จักกันมาก่อน สามารถสื่อสารถึงความ
จ าเป็นในการปรับตัว เพื่อมีปฏิสัมพันธ์และการเข้าสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.30 
   3.4.4 การตั้งกลุ่มหรือสมาคม สามารถสื่อสารถึงการเป็นสังคมเสมือนจริงขนาดย่อยในเกม
ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.11 
   3.4.5 การแสดงรายช่ือของผู้เล่นที่อยู่ภายในเกม สามารถสื่อสารถึงการเป็นสังคมเสมือนจริง    
ในเกมออนไลน์ ได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.10 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA 
(Multiplayer Online Battle Arena) ของผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA จ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี เป็นนักเรียน/นักศึกษา ท่ีมีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท มีระดับการศึกษาสูงสุดในปัจจุบัน
ปริญญาตรี โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สอดคล้องกับบทความวิชาการของ ศิริไชย หงษ์สงวนศรี 
(2555 อ้างโดย จอมณัฏฐา สิรธนฑงศ์, 2556) ที่ได้แสดงถึงความนิยมของวัยรุ่นเพศชายที่มีความนิยมเล่นเกมคอมพิวเตอร์     
และใช้เวลามากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชายมีความถนัดทางด้านมิติสัมพันธ์ และการประสานงานระหว่างตาและมือดีกว่า
เพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับเกมออนไลน์ประเภท MOBA ที่เป็นเกมแนววางแผนการรบ ที่มีการควบคุมค่อยค้างสลับซับซ้อน 
และการใช้ไหวพริบในการก าหนดกลยุทธ์ในการต่อสู้กับฝั่งตรงข้าม และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การเปิดรับสื่อ พฤติกรรม 
และผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game)     
ของ ธนกฤต ดีพลภักดิ์ (2556) ระบุว่ากลุ่มผู้เล่นเกมออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัย     
ของ พรพิมล ไวทยางกูร (2548) ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุในระหว่าง 15 – 25 ปี โดยเป็นวัยที่ควรจะเรียนรู้ และฝึกหัด
ควบคุมอารมณ์ เก็บซ่อนอารมณ์ต่างๆ ที่มีผลเสียต่อการด าเนินชีวิตหรือเป็นสิ่งที่สังคมโดยทั่วไปไม่ยอมรับ เพื่อที่จะท าให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเลน่เกมออนไลน์ สาเหตุของการ
ติดเกมออนไลน์ และทัศนคติในการเล่นเกมออนไลน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกิตติชัย ตั้งไวบูลย์ และสุจิตรา 
คุ้มสมัย (2553) ที่แสดงถึงเกมที่นักเรียนเล่นมากท่ีสุดนั้นเป็นประเภท Simulation โดยเป็นนักเรียนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
แต่สอดคล้องกันในด้านวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมเพื่อพักผ่อน และคลายความเครียด 
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 ส าหรับการเปิดรับเกมออนไลน์ประเภท MOBA ผลการวิจัยระบุว่า การเปิดรับสื่อที่ท าให้รู้จักเกมออนไลน์ประเภท 
MOBA เป็นครั้งแรก ส่วนใหญ่จากสื่อบุคคล เช่น เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะลักษณะของเกมออนไลน์
ประเภท MOBA มีลักษณะของการเล่นในลักษณะการเล่นร่วมกันเป็นทีม จึงเกิดการรวมกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จักเพื่อจัดตั้งทีม  
ในการเล่น จึงเกิดการท าตามเพื่อนที่ชักจูงหรือแนะน า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต ดีพลภักดิ์ (2556) เรื่องการเปิดรับ
สื่อ พฤติกรรม และผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing 
Game) และความถี่ในการเปิดรับข่าวสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA จากสื่อทุกประเภทพบว่าส่วนใหญ่มีการเปิดรบัจาก
สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น Facebook Youtube เว็บไซต์ต่างๆ ในระดับมาก สอดคล้องกับบทความของ Joseph R. Dominick 
อ้างถึงใน สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์ (2545) โดยกล่าวว่าการบริโภคข่าวสารนั้น ผู้รับสารจะเลือกจากสงัคมหรอืสื่อต่างๆ ที่ใกล้ตัว
มากที่สุด ที่สอดคล้องกับบทความของ ณักษ์ กุลิสร์ (2557) ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ตอบสนองการบริโภคข่าวสารผ่าน 
Digital Media เช่น Smartphone หรือ Desktop PC ที่สามารถเข้าถึงข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกันช่องทางจากสื่อ
ที่ท าให้รู้จักเกมอนไลน์ประเภท MOBA เป็นครั้งแรกจาก สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุโทรทัศน์ กลับได้รับความสนใจในอัตราส่วนที่
แตกต่างกันอย่างมาก 
 พฤติกรรมการเปิดรับโดยจ านวนช่ัวโมงการเล่นต่อวันของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เล่น 3 – 4 ช่ัวโมงต่อวัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและผลกระทบจากเกม
ออนไลน์ ของชลลดา บุญโท (2554) ส าหรับจ านวนช่ัวโมงในการเล่นเกมออนไลน์ ส่วนมาก 2 – 3 ช่ัวโมง และ 4 – 5 ช่ัวโมง 
และช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA บ่อยที่สุดในเวลา 18.01 – 22.00 น. ยังสอดคล้องเช่นกันกับพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์ของ ชลลดา บุญโท (2554) ที่มีพฤติกรรมการเล่นส่วนใหญ่ในเวลา 16.01 – 20.00 น. และเวลา 20.01 – 
24.00 นง ที่ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังสอดคล้องในด้านของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเล่นเกมออนไลน์ 
ประเภท MOBA ที่ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 101 – 500 บาท 
 ในงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนเสมือนจริงในเกมออนไลน์กรณีศึกษา เกม Audition Online Dance Battle ของ นาตยา 
สังข์เที่ยง (2554) เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA เพื่อสร้างกลุ่มของตนเองในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน  เพื่อแข่งขัน และเป็นเพื่อนกันในสังคมเสมือนจริงนั้น ถือว่าไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากรูปแบบการเล่นเกมออนไลน์
ประเภท MOBA นั้นมีวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ มีระบบการร่วมทีมเฉพาะการเล่นในเกมใดเกมหนึ่ง   
เมื่อจบเกมและเริ่มต้นเกมใหม่หากผู้เล่นไม่ได้จดจ ารายช่ือของผู้เล่นในเกมก่อนหน้านี้แล้วนั้น ผู้เล่นก็จะพบกับผู้เล่นคนอื่น      
ที่ระบบของเกมท าการจับคู่หรือคัดเลือกให้จากสถิติการเล่นโดยอัตโนมัติ  
 ส าหรับวัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารและวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA นั้นผลการศึกษา
พบว่า วัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารส่วนมากเพื่อค้นหาเกมที่เปิดใหม่ แสดงถึงพฤติกรรมการเล่นเกมที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเกมที่ตนเองเล่นได้ทุกเมื่อ เมื่อพบกับเกมที่มีความน่าสนใจมากกว่า และวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมนั้นส่วนมาก
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและฝึกฝนการเล่นของตนเอง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาพิมล ไชยวุฒิ (2558) ที่มีผลการวิจัยว่าเด็ก
และเยาวชนมีพฤติกรรมการเล่นเกมนั้นเพื่อมุ่งมั่นเล่นเกมที่จะเป็นนักกีฬาอีเล็กทรอนิกส์ เพื่อเงินรางวัลจากการแข่งขัน โดยมี
ความต้องการเอาชนะ  

ทั้งนี้ ความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA ที่มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก             
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์      
ของ จอมณัฏฐา สิรธนพงศ์ (2556) ที่ถึงแม้ว่าประเภทของเกมนั้นจะแตกต่างกัน แต่ปัจจัยในการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์มาก
ที่สุดนั้น ผู้เล่นจะตัดสินใจจาก Graphic ที่สวยงาม ขั้นตอนการเล่น ความหลากหลายของฉากการเล่น มุมมองภาพ แสง สี 
และเสียง ที่จะท าให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับประสบการณ์การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้หลายมิติ ในส่วนของการเป็นเกม Battle  

จากการสื่อสารโดยสัญญวิทยา สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการสื่อสารผ่านเกมออนไลน์ “ปังย่า” ของ อัจจิมา ปรีชา
พานิช (2549) ที่ได้กล่าวถึงการสื่อสารผ่านสัญญะ ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในเกมเพื่อสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งกับผู้เล่น เมื่อท าการ
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วิเคราะห์ในภาพรวมแล้ว ทีมท่ีประสบความส าเร็จจากการแข่งขันจนได้รับชัยชนะในระดับสากล สามารถสื่อสารถึงแบบอย่าง
ของความสามัคคี และการแบ่งหน้าที่การเล่นภายในทีม มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการสื่อสารมากที่สุด สอดคล้องกับ
รูปแบบของเกมออนไลน์ประเภท MOBA ที่มีจุดเด่นหลักที่การเล่นเป็นทีมเวิร์ค ซึ่งทีมที่ประสบความส าเร็จในระดับสากลนั้น 
นอกจากจะต้องใช้ความช านาญส่วนตัวในการเล่นแล้ว จ าเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมที่ดี เพื่อให้ทีมเกิด
ความเข้าใจซึ่งกันและกันในหลากหลายหน้าท่ี โดยมีวัตถุประสงค์เป็นสิ่งเดียวกันคือชัยชนะในการแข่งขัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA มีการเปิดรับที่จะท าให้เกิดรับรูจ้ักเกมออนไลน์ประเภทน้ี
ครั้งแรกจากสื่อบุคคล หรือเรียกได้ว่าเป็นการชักชวนบอกต่อ และความถี่ในการเปิดรับจากสื่อส่วนมากเป็นสื่ออินเทอร์เน็ต 
ผู้พัฒนาเกมหรือเจ้าของเกมควรมีการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางดังกล่าว ด้วยวัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือให้ผู้เล่นเกม        
ในปัจจุบันได้มีการบอกต่อ เพื่อเป็นการกระจายข่าวสาร อีกท้ังยังก่อให้เกิดผู้เล่นหน้าใหม่ และยังเป็นการเพิ่มฐานผู้เล่น เพราะ
เกมออนไลน์ประเภท MOBA นั้นมีลักษณะในการเล่นเป็นทีม จึงสอดคล้องกันหากมีการชักชวนจากบุคคล จะยิ่งเป็นการ    
ก่อเกิดการจัดตั้งทีม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากล ต่อไป 
 2. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นมีการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA 3 – 4 ช่ัวโมงต่อ
วัน ในเวลา 18.01 – 22.00 ซึ่งเป็นเวลาของการพักผ่อนหย่อนใจของวัยรุ่นเยาชน ถึงแม้ว่าการเล่นเกมจะมีประโยชน์ในการ
พัฒนาความคิด ผู้ปกครองควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ว่าได้ท างานหรือการบ้านที่ได้รับมอบจากอาจารย์เสร็จเรียบร้อย      
ก่อนแล้วหรือยัง เพื่อไม่ให้การเล่นเกมนั้นกระทบต่อการเรียน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อเยาวชนจากการเล่นเกมได้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ในการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยที่มคีวามสนใจศึกษาเกี่ยวกับเกมออนไลน์ประเภท MOBA หรือในประเภทอื่นๆ สามารถน าผลงานวิจัยช้ินนี้ เป็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อไปในอนาคต เช่น เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภท MOBA ที่ได้ท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพ้ืนท่ีร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ กับพฤติกรรมการเปิดรับเกมออนไลน์ประเภทอื่นๆ  
 2. ปัจจุบันเกมออนไลน์ประเภท MOBA ไม่ได้ถูกจ ากัดรูปแบบเฉพาะการเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังมี
การพัฒนาไปสู่การเล่นบน Smartphone หรือ Tablet ที่ตอบสนองผู้เล่นเกม ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา ผู้ที่สนใจศึกษา
เกี่ยวกับเกมออนไลน์ประเภท MOBA ที่เจาะจงที่เครื่องมือ Smartphone หรือ Tablet ในอนาคต สามารถน างานวิจัยใน    
ครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางหรือน าไปประกอบการวิจัยได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างสูง จาก ผู้ช่วยศาสตราจา รย์  
ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ท่านได้ให้ความรู้และสละเวลาให้ค าปรึกษา แนะน าข้อคิดที่เป็น
ประโยชน์ ตรวจแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นงานวิจัย จนกระทั่งให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ 
ผู้อ านวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ที่อ านวยความสะดวกในเรื่องการศึกษาด้วยดีตลอดมา รวมถึง คณาจารย์     
ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกท่าน ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
 
 



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม- 468 

 

เอกสารอ้างอิง 
กิตติชัย ตั้งไวบูลย์ และสุจิตรา คุ้มสมัย. (2553) พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนราชโกบิกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
และภาษาอังกฤษ, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

จอมณัฏฐา สิรธนฑงศ์. (2556) การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์.  
 การค้นคว้าอิสระหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ชลลดา บุญโท. (2554) พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ

ผลกระทบจากเกมออนไลน์. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

ณักษ์ กุลิสร์. (2557) สื่อดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด.  
 วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 5 (1), 80. 
ธนกฤต ดีพลภักดิ์. (2556) การเปิดรับสื่อ พฤติกรรม และผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG 

(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยสยาม. 

นาตยา สังข์เที่ยง. (2554) ชุมชนเสมือนจริงในเกมออนไลน์ : กรณีศึกษา เกม Audition Online Dance Battle.  
 วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ปีเตอร์ รักธรรม. (2558) โซเชียลมีเดียเพ่ือการบริหารธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
พรพิมล ไวทยางกูร. (2548) พัฒนาการวัยรุ่น. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อการพิมพ์. 
ภาพิมล ไชยวุฒิ. (2558) แรงจูงใจในการสมัครเข้าเป็นนักกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports). สารนิพนธ ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม. 
วิศวะ ลาภจงประเสริฐ. (2556) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย . การค้นคว้า

อิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
อัจจิมา ปรีชาพานิช. (2549) การสื่อสารผ่านเกมออนไลน์ “ปังย่า”. วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา

วาทวิทยา, คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
 

 

 


