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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานและศึกษาปัจจัยที่ก าหนดผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่างคือกองทุนหมู่บ้าน ค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  174 กองทุน สุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบลูกโซ่ 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามประธานกองทุนหมู่บ้าน ผลการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try out) ได้ค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) 
โดยใช้โปรแกรม SPSS Statistics 17.0 การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัด
สมุทรสงคราม มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และด้าน
ผลการด าเนินงาน จัดระดับการประเมินโดยน าคะแนนแต่ละด้านมาคิดเป็นค่าร้อยละ การศึกษาพบว่าประสิทธิผล
การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยด้านการบริหารจัดการและด้านผลการด าเนินงาน
มปีระสิทธิผลในระดับดีเช่นเดียวกัน ส่วนด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งมีประสิทธิผลในระดับปานกลาง และ
จากการศึกษาปจัจยัทีก่ าหนดผลการด าเนินงานของกองทนุหมู่บา้น พบว่า การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน 
จ านวนการจัดฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ประสบการณ์การบริหารกลุ่ม จ านวน
องค์กรชุมชน และจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม มีอิทธิผลต่อการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านทั้งทางตรง
และทางอ้อมข้อเสนอแนะที่ส าคัญคือ ควรมีพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนเพื่อเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และควรมีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน และแจ้งผลการด าเนินงานกองทุนให้สมาชิกทราบทุกเดือน 
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ค าส าคัญ: ประสิทธิผล กองทุนหมูบ่้าน สมทุรสงคราม 
 
ABSTRACT 

The purpose of this researchwas to evaluate the effectiveness and the factors 
influencing performance of village fund in Samut Songkhram province. The sampling groups 
is 174 village funds, derived by snowball sampling technique. A questionnaire was used in 
collecting data. Try out a questionnaire with 30 sampling groups, reliability of questionnaire 
is 0.83. The data were analyzed using descriptive statistics, including frequency means and 
path analysis to validate the linear structure relationship model through SPSS statistics 17.0 
program. The results were found as follows: 1) The effectiveness of village fund as a whole 
was at good level. Management and Performance resultswas also at good level but 
Strengthening was at medium level. 2) Factors that effected the effectiveness as follow: 
Meeting of village fund committee, Providing training, Knowledge and understanding of 
village funds, Experience in group management, Supporting community organization and the 
members of the funds was participation. This research commended the development of 
activities to support the project, measures to enhance people participation, monitor the 
fund management and usually monthly report the performance of the fund to members. 
 

Keywords: Effectiveness, Village Fund, Samut Songkhram 
 
บทน า 

ความยากจนเป็นปัญหาระดับประเทศที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาความยากจนซ้ าซากเกิดจากการขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนา
อาชีพของคนจน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร ดังนั้น การจะแก้ไขปัญหาความยากจน ต้องท าให้รายได้
ของคนภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ซึ่งรัฐบาลได้ก่อตั้งโครงการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองข้ึน เพื่อเป็นเครื่องมือในแก้ไขปัญหาความยากจนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า โดย
รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณให้หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพื่อ
พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และลดรายจ่าย รวมทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของหมู่บ้านในการ
จัดระบบและบริหารจัดการกองทุน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ส าหรับเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 
จากทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฮาร์รอด -โดมาร์ (Harrod–Domar Growth Model)

อธิบายว่าอัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในระยะสั้นจะถูกก าหนดโดยการออมและอัตราส่วนของทุน
ต่อผลผลิต ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเพิ่มข้ึน มาจากการเพิ่มอัตราการออมและการลงทุ น   
และลดอัตราส่วนของทุนต่อผลผลิต หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน แต่ในภาคการเกษตรหรือ
ประชาชนที่ยากจนจะมีอัตราการออมต่ า เนื่องจากมีรายได้น้อย ท าให้เกิดช่องว่างการออมเพิ่มมากข้ึน หรือไม่
เกิดการลงทุน เพราะการลงทุนท าให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มข้ึน จึงต้องมีกระบวนการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงลง  
โดยการน าเงินใส่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น โครงการกองทุนหมู่บ้านจงึเป็นการสร้างโอกาสทางการเงินให้
ผู้มีรายได้น้อย ในการกู้เงินจากกองทุนเพื่อไปลงทุนสร้างอาชีพหรือเป็นเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉิน จะท าให้เกิด
การออมหรือการลงทุนมากข้ึน ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการเจริญเติบโต  ส่วน Micheal P. Todaro 
(2012) ได้อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงของเกษตรกร โดยเกษตรกรที่ยังยึดติดกับการผลิตแบบ
ดั้งเดิม จะผลิตเพื่อการด ารงชีพเท่าน้ัน จะต่อต้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการท าการเกษตรหรือการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เนื่องจากกลัวความเสี่ยงจึง ท าให้การท าเกษตรแบบดั้งเดิมยังคงติดอยู่กับวัฏจักรความ
ยากจน ซึ่งการจะท าให้เกษตรกรแบบดั้งเดิมหลุดพ้นจากความยากจน จะต้องมีเงินทุนหรือเงินออมเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน เพราะฉะนั้น โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงเป็นโครงการที่เข้ามา
ช่วยให้เงินกู้แก่เกษตรกรหรือประชาชนที่ยากจน เพื่อน าเงินไปลงทุนหรือมีเงินออมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนในธุรกิจ ท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากข้ึนและมีโอกาสหลุดพ้นจากความยากจน 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2555) มีการจัดท าคู่มือการประเมินศักยภาพและ
ประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร
จัดการ 2) ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ 3) ด้านผลการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย 20 ตัวช้ีวัด โดย
แปลงข้อมูลจากแบบประเมินมาเป็นคะแนนตามเกณฑ์ในแต่ละตัวช้ีวัด ซึ่งตัวช้ีวัดทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด แต่ละ
ตัวช้ีวัดมีคะแนนอยู่ 3 คะแนนจึงมีคะแนนรวมเท่ากับ 60 คะแนน ใช้คะแนนที่ได้จากการประเมินมาจัดระดับ
ออกเป็น 4 ระดับได้แก่ ระดับดีมาก (A) ระดับดี (B) ระดับปานกลาง (C) และระดับปรับปรุง (D) และจากผล
การศึกษาของกาญจนา กังวานกิจยืนยง (2547) จริยา วงศ์ก าแหง (2551) สิริรัฐ สุกันธา (2552) และกาญจนา 
สวัสดี (2554) มีการศึกษาตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานของกองทุนเพิ่มเติม คือ ได้แก่ 
1) การประชาสัมพันธ์ พบว่า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุนให้สมาชิกรับทราบหลายรูปแบบและ
สม่ าเสมอ ท าให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้แก่กองทุนหมู่บ้าน ส่งผลให้การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเกิดประสิทธิผล 2) การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลพบว่า ควรมีการติดตามแก้ไขหนี้เป็นประจ า เพื่อป้องกันปัญหาหนี้ค้างช าระ และควรมีการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน เพื่อที่คณะกรรมการกองทุนจะได้น าข้อมูลจากการตรวจสอบมาพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของกองทุนและลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดและเกิดการทุจริตได้ และ 3) 
ความเป็นอยู่หลังกู้ยืมเงิน พบว่า หากสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนไม่มีภาระหนี้สิน สะท้อนให้เห็นถึงผลส าเร็จ
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ในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และจากการศึกษางานวิจัยของอ านวยนาถ เอียดสกุล (2550) และจริยา  
วงศ์ก าแหง (2551) ซึ่งท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่าง
คือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้าน คือ ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน
หมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของสมาชิก การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทนุ ข้อเสนอแนะคือควรมีการศึกษาเชิง
เปรียบเทียบระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้บริบทและภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน และควร
ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้รายละเอียดและชัดเจนมากข้ึน  ส่วนพิษณุ ฟองศรี (2553) ใช้การ
วิเคราะห์เส้นทางในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พบว่า 
ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโครงการ คือ ตัวแปรนโยบายหน่วยเหนือ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
บริบทชุมชน นโยบายกองทุน ภาวะผู้น าประธานกองทุน การบริหารกองทุน วัฒนธรรมกองทุน และ
คุณลักษณะคณะกรรมการกองทุน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ในจังหวัดสมุทรสงคราม  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก าหนดผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ เก็บรวบรวมโดยการใช้แบบสอบถาม
ประธานกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกับการสังเกตสภาพแวดล้อมของกองทุนหมู่บ้านโดยมีประชากรในการศึกษา  
กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 

1) ประชากร คือ กองทุนหมู่บ้านในจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 307 กองทุน 
2) กลุ่มตัวอย่าง มีวิธีการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 174 กองทุน และสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling Technique)   
โดยการค้นหากลุ่มตัวอย่างที่สนใจอย่างเจาะจงเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 

3) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามประธานกองทุนหมู่บ้าน มีการทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) จ านวน 30 กลุ่ม ใช้สัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.83 โดยแบบสอบถามค าถามประกอบด้วยค าถาม 3 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูทั่วไปของประธานกองทุน 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงการกองทุนหมู่บ้าน 

1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเอกสารต่างๆ เช่น 
คู่มือปฏิบัติการ รายงานการประชุม บัญชีกองทุน และบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์และ 
website 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งตามวัตถุประสงค์ มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดสมุทรสงคราม

องค์ประกอบของประสิทธิผล แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 12 ตัวช้ีวัด ดังนี ้
1) ที่มาของกรรมการกองทุน 2) โครงสร้างคณะกรรมการกองทุน 3) การส่งมอบงาน 4) ระเบียบในการ
ด าเนินงานกองทุน 5) การประชุมคณะกรรมการกองทุน 6) การประชุมสมาชิกกองทุน 7) แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 8) สถานที่ท าการ 9) การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 10) การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 11) การ
ประชาสัมพันธ์ 12) การตดิตามตรวจสอบและประเมินผล 
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1) ระบบการจัดเก็บเอกสาร 2) การออมเงินของสมาชิกกองทุน 3) การมีส่วนร่วมของชุมชน 4) มีการจัด
กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิกโดยกองทุนเอง 
ด้านผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 7 ตัวช้ีวัด ดังนี ้
1) หนี้ค้างช าระ 2) สมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน 3) การน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการ  
กู้ยืมเงิน 4) การทุจริตทางการเงิน 5) สวัสดิการของสมาชิก 6) ทุนสาธารณะประโยชน์ต่อปี 7) ความเป็นอยู่
หลังกู้ยืมเงิน 

เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน น าข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามมาแปลงเป็นคะแนน และจัดระดับการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

ระดับดีมาก (A) ได้ระดับคะแนน 75.01 – 100 คะแนน 
ระดับด ี(B)  ได้ระดับคะแนน 50.01 – 75 คะแนน 
ระดับปานกลาง (C) ได้ระดับคะแนน 25.01 – 50 คะแนน 
ระดับปรับปรุง (D) ได้ระดับคะแนน 0 - 25 คะแนน 

2.2 ปัจจัยท่ีก าหนดผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้การ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) โดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้ 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน (EFF) 
ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยที่ก าหนดผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ได้แก่ จ านวนองค์กรชุมชน 

(ORG), จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม (MEMBER), จ านวนการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน (MEET), 
ประสบการณ์บริหารกลุ่ม (EXP), ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน (KNOW) และการได้รับการ
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ฝึกอบรม (TRA) ซึ่งตัวแปรจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมและจ านวนการจัดประชุม แยกออกมาจากตัวแปร
ภาวะผู้น าที่ได้จากการทบทวนงานวิจัย 
 

จากตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา สามารถน ามาก าหนดกรอบแนวคิด ได้ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพท่ี 1: แผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 

จากแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร สามารถสร้างสมการโครงสร้างของปัจจัยที่
ก าหนดผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

EFF =  β11ORG + β12MEET + β13MEMBER + β14EXP  

    + β15KNOW + β16TRAIN     (1) 

MEET =  β21ORG + β22EXP + β23KNOW + β24TRAIN   (2) 

MEMBER =  β31ORG + β32EXP + β33KNOW + β34TRAIN   (3) 

KNOW =  β41ORG + β42EXP + β43TRAIN    (4) 

TRAIN =  β51ORG       (5)
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการประเมินประสทิธิผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจงัหวัดสมุทรสงคราม (ตารางที ่1) 
พบว่า ประสิทธิผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดสมุทรสงครามโดยรวมจ านวน 174 กองทุน อยู่
ในระดับดี มีคะแนนเท่ากับ 50.95 เมื่อจ าแนกตามระดับประสิทธิผลการด าเนินงาน พบว่า กองทุนหมู่บ้าน

จ านวน
องค์กรชุมชน

(ORG) 

ความรู ้
ความเข้าใจ (KNOW) 

การได้รับการ
ฝึกอบรม (TRAIN) 

ประสบการณ์การ
บริหารกลุ่ม (EXP) 

จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วม
ประชุม (MEMBER) 

การจัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุน (MEET) 

ประสิทธิผล 
(EFF) 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
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ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (C) จ านวน 66 กองทุน คิดเป็นคะแนนเท่ากับ 42.53 รองลงมาอยู่ในระดับดี 
(B) จ านวน 58 กองทุน, ระดับดีมาก (A) จ านวน 29 กองทุน และระดับปรับปรุง (D) จ านวน 21 กองทุน โดย
คิดเป็นคะแนนเท่ากับ 66.78, 79.08 และ 15.40 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1: ผลการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดสมุทรสงคราม 

(หน่วย: ร้อยละ) 
ระดับประสิทธิผล
การด าเนินงาน 

จ านวน 
(กลุ่ม) 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

ด้านการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง 

ด้านผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประสิทธิผล
การด าเนินงาน 

ดีมาก (A) 29 90.70 66.55 80.00 79.08 
ดี (B) 58 71.65 61.30 67.40 66.78 

ปานกลาง (C) 66 41.80 38.20 47.60 42.53 
ปรับปรุง (D) 21 13.35 18.55 14.30 15.40 

รวม 174 54.38 46.15 52.33 50.95 

 
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับดี คิดเป็นคะแนน

เท่ากับ 54.38 มาจากการที่คณะกรรมการกองทุนด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางที่ระเบียบกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนดไว้ คือวิธีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เงินกองทุนและสมาชิกกองทนุการกู้และสง่คืนเงนิกู้การจัดท าบัญชี และการตรวจสอบแต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงานของกองทุนใหส้มาชิกรับทราบ และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลไม่สม่ าเสมอ ส่วน
ด้านผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีเช่นกัน คิดเป็นคะแนนเท่ากับ 52.33 มาจากการที่สมาชิกที่ได้รับประโยชน์
จากเงินกองทุน มีสวัสดิการและทุนสาธารณะประโยชน์ต่อปีให้สมาชิกได้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน แต่ยังมีสมาชิก
บางส่วนน าเงินไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินและขาดการช าระหนี้ ท าให้กองทุนเกิดหนี้ค้าง
ช าระส่วนด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นคะแนนเท่ากับ 46.15 มาจากการมี
ส่วนร่วมกันในชุมชนที่ดีแต่กองทุนยังขาดการจัดกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 

2. ปัจจัยที่ก าหนดผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างรอบที่ 1 พบว่ามีสมการที่ยังมีเส้นทางที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ผู้วิจัยจึงท าการปรับสมการโดยการตัดเส้นทางที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติออก แล้วท าการวิเคราะห์แบบจ าลอง
สมการโครงสร้างที่ปรับแก้ได้เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ก าหนดผลการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้าน ดังภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 2: เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ก าหนดผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 
 

ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างที่ปรับแก้แล้ว ได้สมการถดถอยมาตรฐานดังนี้ 
EFF  =  0.633MEET + 0.156MEMBER + 0.143EXP + 0.225KNOW (1) 
MEET =  0.156ORG + 0.220KNOW + 0.505TRAIN   (2) 
MEMBER =  0.258KNOW + 0.363TRAIN     (3) 
KNOW =  0.300EXP + 0.387TRAIN     (4) 
TRAIN =  0.203ORG       (5) 
 
การวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรอิสระแต่ละ

ตัวที่ก าหนดผลการด าเนินงานของกองทุนหมูบ่้านในจงัหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2 

จ านวนองค์กร
ชุมชน (ORG) 

ความรู ้
ความเข้าใจ (KNOW) 

การได้รับการ
ฝึกอบรม (TRAIN) 

ประสบการณ์การ
บริหารกลุ่ม (EXP) 

จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วม
ประชุม (MEMBER) 

การจัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุน (MEET) 

ประสิทธิผล 
(EFF) 

0.258 

0.143 

0.387 

0.300 

0.363 

0.156 

0.203 

0.505 0.633 

0.220 

0.225 

0.156 
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ตารางท่ี 2: ค่าอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 

 
 
หมายเหต:ุ จ านวนองค์กรชุมชน (ORG) จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม (MEMBER) การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน (MEET) ประสบการณ์บรหิารกลุม่ (EXP) 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบักองทุนหมู่บ้าน (KNOW) จ านวนการฝกึอบรม (TRAIN) 

ตัวแปรอิสระ 
อิทธิพล
ทางตรง 

อิทธิพลทางอ้อมผ่าน 
อิทธิพล 

รวม MEET KNOW MEMBER 
TRAIN 

- 
MEET 

TRAIN 
- 

KNOW 

TRAIN 
-

MEMBER 

KNOW 
-

MEMBER 

KNOW 
- 

MEET 

TRAIN –
KNOW-
MEET 

TRAIN –
KNOW-
MEMBER 

อิทธิพล
ทางอ้อม

รวม 
ORG - 0.099 - - 0.065 0.018 0.011 - - 0.011 0.003 0.207 0.207 
TRAIN - 0.320 0.087 0.057 - - - 0.016 0.054 - - 0.534 0.534 
EXP 0.143 - 0.068 - - - - 0.012 0.042 - - 0.122 0.265 
KNOW 0.225 0.139 - 0.040 - - - - - - - 0.179 0.404 
MEET 0.633 - - - - - - - - - - - 0.633 
MEMBER 0.156 - - - - - - - - - - - 0.156 
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ผลการวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรอิสระแต่ละ
ตัวที่มีผลต่อการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน (ตารางที่ 2) อธิบายตามล าดับอิทธิพลดังนี้ 

การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน (0.633) มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
สูงกว่าตัวแปรอื่น โดยเป็นอิทธิพลทางตรง ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่การจัดประชุมทุกเดือนจะท าให้
ประธานกองทุนสรุปผลการด าเนินงานและแจ้งแก่สมาชิกกองทุนอย่างสม่ าเสมอ สามารถติดตามการช าระหนี้
ของสมาชิกกองทุน และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนส่งผลต่อการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านในด้านการบริหารจัดการ คือการจัดประชุมท าให้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนมีส่วน
ร่วมกันบริหารจัดการกองทุน ท าให้การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านมีประสิทธิผลมากขึ้น 

การได้รับการฝึกอบรม (0.534) มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน และจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากประธานกองทุนที่ได้รับการ
ฝึกอบรม เช่น การอบรมเรื่องการบริหารจัดการกองทุน การจัดท าบัญชีกองทุน จะท าให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ และการจัดการกองทุนมากข้ึน สามารถจัดท าบัญชีกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการ ท าให้สะดวก
ต่อการตรวจสอบเงนิกองทุน หรือการอบรมเรื่องการพฒันาอาชีพ ประธานกองทุนจะส่งต่อความรู้ให้แก่สมาชิก
ในการประชุมกองทุน ท าให้สมาชิกสามารถสร้างงาน สร้างรายได้จากเงินทุนได้ การได้รับการฝึกอบรมส่งผล
ต่อการด าเนินงานของกองทุนทั้งในด้านการบริหารจัดการ คือการที่มีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้แก่ประธาน
กองทุน จะช่วยให้ประธานกองทุนมีความรู้และทักษะในการบริหารงานได้ดีข้ึน และท าให้กองทุนเกิดความ
เข้มแข็ง เสริมสร้างศักยภาพของกองทุน ส่งผลให้การด าเนินงานของกองทุนมีประสิทธิผลมากขึ้น  

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน (0.404) มีทั้งอิทธิพลทางตรง (0.225) และทางอ้อม
(0.179) ผ่านการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน และจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมหากประธานกองทุนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน จะท าให้ประธานกองทุนด าเนินงานได้ตรงตามแนวทางที่ระเบียบ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนดไว้ส่งผลต่อการด าเนินงานกองทุนทั้งในด้านการบริหารจัดการ 
คือประธานที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทนุหมู่บา้นจะสามารถบริหารงานได้ตรงตามระเบียบของกองทุน 
และท าให้เกิดความเข้มแข็งของกองทุน ส่งผลให้การด าเนินงานของกองทุนมีประสิทธิผลมากขึ้น 

ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม (0.265) มีทั้งอิทธิพลทางตรง (0.143) และทางอ้อม (0.122) ผ่าน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านหากประธานกองทุนเคยมปีระสบการณ์ในการบริหารงานในลักษณะ
เดียวกันกับกองทุนหมู่บา้น เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี จะส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนในด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากท าให้ประธานกองทุนมีความรู้
และทักษะในการบริหารกองทุน ท าให้การด าเนินงานกองทุนมีประสิทธิผลมากขึ้น 

จ านวนองค์กรชุมชน (0.207) มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน และการได้รับ
การฝึกอบรมโดยการมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ กรมการ
พัฒนาชุมชน ธนาคารออมสิน เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมการบริหารงาน ให้ความรู้ให้ค าปรึกษาแนะน าจัดสรรงบ 
ประมาณและร่วมติดตามประเมินผลกองทุนหมู่บ้านจะส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ทั้งในด้านการ
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บริหารจัดการ คือท าให้ประธานกองทุนมีแนวทางในการบริหารงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งคือหน่วยงาน
ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ จะท าให้การด าเนินงานของกองทุนมีความเข้มแข็งข้ึนและมีประสิทธิผลมากขึ้น 

จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของกองทุนน้อยที่สุด โดยเป็นอิทธิพล
ทางตรง (0.156) การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนแสดงถึงการยอมรับและความเช่ือมั่นที่มีต่อประธานกองทุน 
การเข้าร่วมประชุมจะท าให้สมาชิกมีส่วนช่วยผลักดันการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิผล ทั้งใน
ด้านการบริหารจัดการคือสมาชิกกองทุนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการกองทุนด้านการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกจะท าให้กองทุนหมู่บ้านเกิดความเข้มแข็ง และด้านผล
การด าเนินงานของกองทุน คือการเข้าร่วมประชุมเป็นการแสดงให้เห็นว่าสมาชิกกองทุนเห็นความส าคัญของ
กองทุนหมู่บ้านและมีจิตส านึกที่จะช่วยท าให้การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านประสบผลส าเร็จ 
 
สรุป 

จากผลการประเมนิประสิทธิผลการด าเนินงานของกองทุนหมูบ่้านในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ระดับ
ประสิทธิผลของกองทนุหมู่บา้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการ
อยู่ในระดับดี มาจากการที่คณะกรรมการกองทุนด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางของระเบียบกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติแต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของกองทุนให้สมาชิกรับทราบ 
และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลไม่สม่ าเสมอ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) กองทุนหมู่บ้านควรมีการ
ประชาสมัพันธ์ผลการด าเนินงานใหส้มาชิกทราบทุกเดือนและหลายช่องทางเพือ่ความสะดวกของสมาชิกกองทุน 
2) กองทุนหมู่บ้านควรบริหารกองทุนให้โปร่งใส โดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน และแจ้งผลการด าเนินงานกองทุนให้แก่สมาชิกกองทุนทราบทุกเดือน 

ประสิทธิผลด้านผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีเช่นกัน มาจากการที่สมาชิกที่ได้รับประโยชน์จาก
เงินกองทุน มีสวัสดิการและทุนสาธารณะประโยชน์ต่อปีให้สมาชิกได้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน แต่ยังมีสมาชิก
บางส่วนน าเงินไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินและขาดการมีส านึกในการช าระหนี้ ท าให้กองทุน
เกิดหนี้ค้างช าระผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรกระตุ้นให้สมาชิกกองทุนเห็นว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นของทุกคน 
จะต้องร่วมกันในการบริหารจัดการ ควรมีการติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกกองทุนทุกเดือน และตรวจสอบ
การใช้เงินของสมาชิกกองทุน 

ประสิทธิผลด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลาง มาจากการมีส่วนร่วมกันในชุมชนที่
ดีแต่กองทุนยังขาดการจัดกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิกผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า
ควรพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนเกี่ยวกับกฎระเบียบ วิธีการด าเนินงานกองทุน การ
บริหารเงินกองทุนและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานของกองทุน 

จากการวิจัยที่พบว่าปัจจัยที่ก าหนดผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดสมุทรสงคราม 
เรียงตามล าดับอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนจ านวนการฝึกอบรมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านประสบการณ์บริหารกลุ่มจ านวนองค์กรชุมชนจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วม
ประชุมผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) จากตัวแปรการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ควรมีการจัดประชุม
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คณะกรรมการทุกเดือนเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนแต่ละเดือน 2) จากตัว
แปรจ านวนการฝึกอบรมประธานกองทุนควรได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานกองทุน 3) จากตัวแปรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน
หมู่บ้านประธานกองทุนควรศึกษาระเบียบการด าเนินงานกองทุนให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการกองทุนใหม้ีประสิทธิผล 4) จากตัวแปรประสบการณ์บริหารกลุ่ม ประธานกองทุนควรเป็นบุคคล
ที่เคยมีประสบการณ์ในการด าเนินงานลกัษณะเดียวกันกับกองทุนหมูบ่้าน เพื่อน าความรู้ความสามารถที่มีมาใช้
ในการบริหารจัดหารกองทุน 5) จากตัวแปรจ านวนองค์กรชุมชนประธานกองทุนควรมีการติดต่อกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุน เช่น กรมพัฒนาชุมชน สถาบันการเงินชุมชน เพื่อที่จะได้มีองค์กรชุมชนเข้ามา
สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานของกองทนุหมูบ่้านให้มปีระสิทธิผลมากขึ้น 6) จากตัวแปรจ านวนสมาชิกที่เข้า
ร่วมประชุม ประธานกองทุนควรมีการจูงใจให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุน เป็นหน้าที่ของประธาน
กองทุนที่จะต้องให้ความมั่นใจ เพื่อการยอมรับของคนในกองทุน ประธานกองทุนจะต้องมุ่งเน้นเรื่องของการ
สื่อความให้มีความชัดเจน การสื่อความที่ดีนั้นถือว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่งในการสร้างพันธะสัญญาและท าให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในที่สุด 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพื่อสร้างตัวช้ีวัดเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการด าเนินการกองทุนหมู่บ้านเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิผลการ
ด าเนินงานมากขึ้น 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยเชิงปริมาณเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 2 คือ (1) เพื่อศึกษาระดับของพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาปริญญาตรี และ (2) เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาปริญญาตรี ตัวอย่าง คือ นักศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 390 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
สถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาปริญญาตรีมีพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก และ (2) ความมุ่งมั่นมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรับรู้ผลของพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั่น และ
มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรับรู้ผลของพฤติกรรมมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งผ่านตัวแปรความมุ่งมั่น ส่วน
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  

ค าส าคัญ: การด าเนินชีวิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษา การวิเคราะห์เส้นทาง  
  
ABSTRACT  

Two objectives of this quantitative research were (1 )  to study the level of living 
behavior with Philosophy of Sufficiency Economy (PSE) of bachelor’s degree students, and 
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(2) to analyze the variables directly and indirectly effecting on the living behavior with PSE of 
the students. The sample consisted of the 390 bachelor’s degree students. A questionnaire 
was applied to collect data. Descriptive statistics and path analysis were applied. The 
significant research findings were as follows: (1) the living behavior with PSE was used by the 
students at high level, and (2 ) intention effected directly on the living behavior with PSE, 
behavioral perception effected directly on the intention and on attitude towards the living 
behavior with PSE, the behavioral perception effected indirectly on the living behavior with 
PSE via the intention, finally knowledge about PSE had no effect on the living behavior with 
PSE 
 

Keywords: Living, Philosophy of Sufficiency Economy, Student, Path Analysis 
 
บทน า  

แผนการศึกษาชาติระยะ 20 ปี ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนค่อนข้างมาก โดยก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาในด้านผู้เรียนไว้ว่า ผู้เรียนจะต้องมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
หรือ 3Rs 8Cs ได้แก่ (1) 3Rs ประกอบด้วย การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลข
เป็น (Arithmetic) และ (2) 8Cs ประกอบด้วย ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) ทั ก ษ ะด้ านค วาม เข้ า ใจ ต่ า ง วัฒ น ธรร มต่ า งก ระบ วน ทั ศน์  ( Cross – cultural 
Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork 
and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and 
ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตากรุณา  
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

คุณภาพของบัณฑิตไทยตามแผนฯ ฉบับนี้ ไม่ได้เน้นแค่คุณภาพด้านความเก่ง แต่ยังให้ความส าคัญกับ
คุณภาพด้านความดีไปพร้อมกันด้วย คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมที่แผนฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดไว้ 
คือ “ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)” ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน โดยวิสัยทัศน์ของแผนฯ ฉบับนี้ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่า บัณฑิตไทยจะมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้นั้นส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการใช้ชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) ซึ่งแผนฯ ฉบับนี้ได้ระบุไว้อย่าง
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ชัดเจนว่า “คนทุกช่วงวัยจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น” ดังนั้น หากผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็
น่าที่จะสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมได้ไม่ยากนัก  

Fishbein & Ajzen (1975) กล่าวว่า องค์ประกอบด้านความรู้ (Knowledge) อาจเป็นอีกตัวแปรหนึ่ง
ที่ส่งผลต่อเจตนาหรือความมุ่งมั่นในเชิงพฤติกรรม อย่างไรก็ตาม นอกจากเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าจะส่งผลการด าเนินชีวิต Fishbein & Ajzen (1980) เช่ือว่า พฤติกรรมของ
บุคคลจะถูกก าหนดโดยเจตนาหรือความมุ่งมั่น ( intention) ตามทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of 
Reasoned Action) ซึ่งเป็นทฤษฎีการท านายพฤติกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ โดยทฤษฎีนีไ้ด้กล่าวถึงข้อตกลงเกี่ยวกับความมีเหตุผลในการกระท าของมนุษย์ว่า โดยปกติ
บุคคลจะท าอะไรมักจะมีเหตุผลเสมอ และจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ประกอบการพิจารณาในการกระท าแต่ละครั้ง 
สาระส าคัญของทฤษฎีนี้ระบุไว้ว่า (1) พฤติกรรมส่วนมากอยู่ภายใต้การควบคุมของเจตนาเชิงพฤติกรรม 
(behavioral intention) ของบุคคล โดยเจตนาหรือความมุ่งมั่นนี้เป็นตัวก าหนดที่ใกล้ชิดกับการกระท า (2) 
เจตนาเชิงพฤติกรรมนี้ข้ึนอยู่กับตัวแปร 2 ตัว คือ เจตคติต่อพฤติกรรม (attitude toward the behavior) 
และการคล้อยตามกลุ่มอา้งอิง (subjective norm) โดยกลุ่มอ้างอิง หมายถึง บุคคลใกล้ชิดที่มีความส าคัญหรือ
มีอิทธิพลต่อบุคคลที่แสดงพฤติกรรม โดยพฤติกรรมบางอย่างอาจถูกก าหนดโดยเจตคติต่อพฤติกรรมมากกว่า
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่วนพฤติกรรมบางพฤติกรรมอาจได้รับอิทธิพลจากการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
มากกว่าเจตคติต่อพฤติกรรม แต่พฤติกรรมบางพฤติกรรมอาจได้รับอิทธิพลจากตัวแปรทั้งสองใกล้เคียงกัน  

การวิจัยเชิงปริมาณเรื่องนี้เป็นการวิจัยระยะที่ 1 ของโครงการวิจัยเรื่อง “การปลูกฝังกรอบความคิด 
เรื่อง ความรู้คู่คุณธรรมให้กับนักศึกษาปริญญาตรีโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สุบิน ยุระรัช, 2561) 
โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาปริญญาตรี ตลอดจน
วิเคราะห์ผลของความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เจตคติต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ผลของพฤติกรรม และความมุ่งมั่นในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ที่มีต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค าถามการวิจัย 
 1. นักศึกษาปริญญาตรีมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับใด 
 2. มีตัวแปรเชิงสาเหตุใดบ้างที่มอีิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาปริญญาตรี 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับของพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
ปริญญาตรี 
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 2. เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาปริญญาตรี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยมาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่น าเสนอโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) (2) ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท านายพฤติกรรม ได้แก่ ทฤษฎีของ Rokeach 
(1968) ทฤษฎีของ  Wicker (1971) ทฤษฎีของ Triandis (1971,1977) ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลของ 
Fishbein & Ajzen (1980) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1985,1988, 1991) และทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนที่ปรับปรุงโดย Siderisdis & Kaissidis – Rodafinos (2001) ตลอดจนการสังเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ 
ที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตจากผลงานวิจัยในอดีต ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 
ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
หมายเหตุ   
1. Rokeach (1968) 6. Ajzen (1991) 11. วิสาขา ภู่จินดา และวิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก (2558) 
2. Wicker (1971) 7. Sideridis & Kaissidis–Rodafinos (2001) 12. ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม (2558) 
3. Triandis (1971, 1977) 8. Wanasilp & Tangvitoontham (2015) 13. ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน (2553) 
4. Fishbein & Ajzen (1975) 9. Choochom (2015)  

5. Fishbein & Ajzen (1980) 10. บุษกร ค าโฮม และศุภกัญญา จันทรุกขา (2558)  

  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบบแผนของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ออกแบบโดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) 
คือ นักศึกษาปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  
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ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จ านวน 
1,669,361 คน แบ่งออกเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ านวน 1,422,024 แห่ง และนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 247,337 คน  (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2560) (สืบค้นจาก 
http://www.info.mua.go.th เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560) 
 ตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จ านวน 390 
คน การก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างตามข้อเสนอของ Kline (2005) 
Schumacker & Lomax (1996)  และ Hair, Anderson, Tatham & Black (1998) นงลักษณ์  วิรัชชัย , 
2542) กล่าวคือ ใช้ขนาดตัวอย่างประมาณ 25 คนต่อจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า ในที่นี้ จ านวน
พารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่ามีจ านวนเท่ากับ 14 ค่า ดังนั้น จ านวนตัวอย่างจึงเท่ากับ 14x25=350 ตัวอย่าง 
แตเ่พื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างเพิ่มอีกร้อยละ 15 รวมตัวอย่างที่แจกแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจ านวน 453 คน อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างที่เก็บได้จริงจ านวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 86.09 ส าหรับ
วิธีการสุ่มตัวอย่าง เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) โดยจ าแนกตาม
สังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและในแต่ละสังกัดใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling)  
 ตัวแปรในการวิจัย 
 1. ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous latent variable) มีจ านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ (1) การด าเนิน
ชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ความมุ่งมั่นในพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และ (3) เจตคติต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous latent variable) มีจ านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ (1) ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และ (3) การรับรู้ผลของพฤติกรรม 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม คุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหาพบว่ามีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.99-
1.00 และคุณภาพด้านความเที่ยง ใช้การวิเคราะห์ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค พบว่ามีค่า α อยู่ระหว่าง 0.90-0.95  และแบบทดสอบความรู้ใช้การตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเที่ยงด้วยสูตร KR20 พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.89 
         การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองโดยท าทั้ง 3 วิธี คือ เดินทางไปรับเอง ส่งและ
รับกลับทางอีเมล์ และส่งและรับกลับทางไปรษณีย์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยายใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 23 และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
analysis) ใช้โปรแกรมลิสเรล เวอร์ชัน 8.30  
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ผลการวิจัย 
ตัวแปรในการวิจัย ประกอบด้วย (1) การด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (LIVING)  

(2) ความมุ่งมั่นในพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (INTENTION) และ (3) เจตคติ
ต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ATTITUDE) (4) ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (KNOWLEDGE) (5) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (NORM) และ (6) การรับรู้ผลของ
พฤติกรรม (PERCEPTION) ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของตัวแปรดังกล่าว สรุปได้ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1: เกณฑก์ารแปลความหมายของตัวแปรในการวิจยั 
 

ตัวแปร เกณฑ์การแปลความหมาย 
LIVING 4.51 - 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.51 - 4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

1.51 - 2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

INTENTION 5.81 - 7.00 หมายถึง มีความมุ่งมั่นอยู่ในระดับมากที่สดุ 
4.61 - 5.80 หมายถึง มีความมุ่งมั่นอยู่ในระดับมาก 

3.41 - 4.60 หมายถึง มีมีความมุ่งมั่นอยู่ในระดับปานกลาง 
2.21 - 3.40 หมายถึง มีความมุ่งมั่นอยู่ในระดับน้อย 

1.00 - 2.20 หมายถึง มีความมุ่งมั่นอยู่ในระดับน้อยที่สดุ 
KNOWLEDGE 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 

3.51 - 4.50 หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

1.51 - 2.50 หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ATTITUDE (+1.81) – (+3.00) หมายถึง มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด 
(+0.61) – (+1.80) หมายถึง มีเจตคติอยู่ในระดับมาก 

(-0.60)  – (+0.60) หมายถึง มีเจตคติอยู่ในระดับปานกลาง 
(-1.81)  – (-0.60) หมายถึง มีเจตคติอยู่ในระดับน้อย 

(-3.00)  – (-1.80) หมายถึง มีเจตคติอยู่ในระดับน้อยที่สดุ 
NORM (+1.81) – (+3.00) หมายถึง มีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงอยู่ในระดับมากที่สดุ 

(+0.61) – (+1.80) หมายถึง มีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงอยู่ในระดับมาก 
(-0.60) – (+0.60)  หมายถึง มีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงอยู่ในระดับปานกลาง 

(-1.81) – (-0.60)  หมายถึง มีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงอยู่ในระดับน้อย 
(-3.00) – (-1.80)  หมายถึง มีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

PERCEPTION 5.81 - 7.00 หมายถึง มีการรับรู้ผลของพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
4.61 - 5.80 หมายถึง มีการรับรู้ผลของพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 

3.41 - 4.60 หมายถึง มีมีการรับรู้ผลของพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
2.21 - 3.40 หมายถึง มีการรับรู้ผลของพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย 

1.00 - 2.20 หมายถึง มีการรับรู้ผลของพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัยสรปุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. นักศึกษาปริญญาตรีมีพฤติกรรมพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน

ระดับมาก เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นในพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ผลของพฤติกรรม ส่วนตัวแปรที่มีคะแนนในระดับมากที่สุด คือ เจตคติของ
นักศึกษาปริญญาตรี ส่วนตัวแปรที่มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความรู้ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2: ค่าสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรในการวิจัย (n =390) 
 

ตัวแปร x̅ SD Min Max Sk Kur แปลผล 
LIVING 3.79 0.49 1.83 5.00 -0.52 0.49 มาก 

INTENTION 4.66 0.92 1.83 7.00 -0.23 -0.35 มาก 
KNOWLEDGE 3.04 1.01 0.00 5.00 0.24 -0.75 ปานกลาง 
ATTITUDE 1.92 0.95 -2.13 3.00 -1.09 0.96 มากที่สุด 

NORM 1.74 1.01 -1.67 3.00 -.53 -0.55 มาก 
PERCEPTION 5.56 1.18 1.00 7.00 -.86 0.24 มาก 

 
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยายเมื่อพิจารณาตามสังกัดของนักศึกษา พบว่า นักศึกษา

ปริญญาตรีในทุกสังกัด มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากทุกสังกัด 
ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3: ค่าสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรในการวิจัยจ าแนกตามสังกัด  (n =390) 
 
ตัวแปร ม.รัฐ 

(n=84) 
แปลผล ม.ในก ากับรัฐ 

(n=87) 
แปลผล ม.เอกชน  

(n=82) 
แปลผล มรภ.  

(n=62) 
แปลผล มทร.  

(n=75) 
แปลผล 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD 
LIVING 3.64 0.51 มาก 3.87 0.44 มาก 3.92 0.41 มาก 3.59 0.58 มาก 3.89 0.42 มาก 

INTENTION 4.54 0.94 ปานกลาง 4.89 0.83 มาก 4.74 0.90 มาก 4.29 0.92 ปานกลาง 4.75 0.95 มาก 
KNOWLEDGE 3.17 1.04 ปานกลาง 3.39 1.06 ปานกลาง 2.68 0.90 ปานกลาง 2.71 0.98 ปานกลาง 3.17 0.86 ปานกลาง 

ATTITUDE 1.83 0.90 มากที่สุด 2.18 0.71 มากที่สุด 1.89 1.03 มากที่สุด 1.43 1.20 มาก 2.14 0.79 มากที่สุด 
NORM 1.70 0.95 มาก 1.88 0.93 มากที่สุด 1.56 1.09 มาก 1.41 1.15 มาก 2.09 0.86 มากที่สุด 

PERCEPTION 5.30 1.23 มาก 5.91 0.82 มากที่สุด 5.61 1.06 มาก 4.89 1.56 มาก 5.95 0.95 มากที่สุด 

 
 2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ 5 ข้อ ได้แก่ (1) ความมุ่งมั่นมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (Effect coefficient) เท่ากับ 0.95 (2) เจตคติต่อ
การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงผ่านตัวแปรความมุ่งมั่น โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.09  (3) การรับรู้ผลของพฤติกรรมมี
อิทธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั่นในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากับ 
0.28 และมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.30 ส่วนการรับรู้ผลของพฤติกรรม
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งผ่านตัวแปรความ
มุ่งมั่น และมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.29 (4) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.34 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งผ่านตัวแปรเจตคติ และตัวแปรความมุ่งมั่น (5) ความรู้ ไม่มีอิทธิพลต่อเจตคติ และ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตารางท่ี 4: ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร 
 

 LIVING INTENTION KNOWLEDGE ATTITUDE NORM PERCEPTION 
LIVING 1.00      

INTENTION 0.47** 1.00     
KNOWLEDGE 0.17** 0.10* 1.00    

ATTITUDE 0.34** 0.26** 0.14** 1.00   
NORM 0.23** 0.17** 0.05 0.53** 1.00  

PERCEPTION 0.39** 0.41** 0.15** 0.54** 0.44** 1.00 
Bartlett’s test of sphericity = 497.02, df = 15, p = 0.000, KMO = 0.74 

หมายเหตุ   * p < .05  ** p < .01 
 

 จากตารางที่  4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร  พบว่า  
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (LIVING) คือ 
ความมุ่งมั่นในพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (INTENTION) (r=0.47) รองลงมา 
คือ การรับรู้ผลของพฤติกรรม (PERCEPTION) (r=0.39) เจตคติต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  (ATTITUDE) (r=0.34) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (NORM) (r=0.23) และความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (KNOWLEDGE) (r=0.17) ตามล าดับ 
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ภาพท่ี 2: การวิเคราะห์เส้นทางตัวแปรเชิงสาเหตทุี่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิต 
  ด้วยปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 
ผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อ

พฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังปรับโมเดล พบว่า 2/df =0.73, GFI =1.00, 
AGFI =0.99 และ RMSEA =0.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ดัชนีทุกตัวเป็นไปตามเกณฑ์ของการยอมรับ ส่งผลท าให้
โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

 
ตารางท่ี 5: ดัชนีของโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อ

พฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนปรับและหลังปรับ) 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ 
ก่อนปรับ หลังปรับ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

χ2 p>0.05 0.03 ไม่ผ่าน 0.73 ผ่าน 

χ2 / df < 2.00 2.62 ไม่ผ่าน 0.50 ผ่าน 

GFI ≥ 0.95 0.99 ผ่าน 1.00 ผ่าน 
AGFI ≥ 0.95 0.95 ผ่าน 0.99 ผ่าน 

RMSEA < 0.05 0.07 ไม่ผ่าน 0.00 ผ่าน 

 
ผลการวิเคราะห์เส้นทางของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ

ด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาปริญญาตรี ท าให้ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง 
(Direct Effects : DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects: IE) และอิทธิพลรวม (Total Effects: TE) โดย
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาปริญญาตรี 

 
ปัจจัยเหตุ KNOWLEDGE NORM PERCEPTION ATTITUDE INTENTION 
ปัจจัยผล TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

ATTITUDE 0.07 
(0.04) 

- 0.07 
(0.04) 

0.34** 
(0.04) 

- 0.34** 
(0.04) 

0.30** 
(0.04) 

- 0.30** 
(0.04) 

- - - - - - 

INTENTION 0.01 
(0.00) 

0.01 
(0.00) 

- 0.03** 
(0.01) 

0.03** 
(0.01) 

- 0.31** 
(0.04) 

0.03** 
(0.01) 

0.28** 
(0.04) 

0.09** 
(0.03) 

- 0.09** 
(0.03) 

- - - 

LIVING 0.05 
(0.02) 

0.01 
(0.00) 

0.04 
(0.02) 

0.03** 
(0.01) 

0.03** 
(0.01) 

- 0.14** 
(0.02) 

0.29** 
(0.03) 

-0.15 
(0.03) 

0.08** 
(0.03) 

0.08** 
(0.03) 

- 0.95** 
(0.00) 

- 0.95** 
(0.00) 

ค่าสถิติ Chi-Square  (2)= 2.00 , df =4 ,  p =0.73 ,  GFI =1.00, RMSEA = 0.00  
สมการโครงสร้างของตัวแปร   ATTITUDE     INTENTION   LIVING 
R Square                                        0.40                   0.17              0.17 

      * p< .05   ** p < .01  
 
 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 6 พบว่า เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า (1) ความมุ่งมั่น 
(INTENTION) มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.95 (2) เจตคติ (ATTITUDE) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (LIVING) โดยผ่านตัวแปรความมุ่งมั่น (INTENTION) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิ 
เท่ากับ 0.08 (3) การรับรู้ผลของพฤติกรรม (PERCEPTION) มีอิทธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั่น (INTENTION) 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.28 และมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติ (ATTITUDE) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล เท่ากับ 0.30 การรับรู้ผลของพฤติกรรมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (LIVING) โดยส่งผ่านตัวแปรความมุ่งมั่น ( INTENTION) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
เท่ากับ 0.29 (4) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (NORM) มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติ (ATTITUDE) โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทา่กับ 0.34 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (LIVING) โดยส่งผ่านตัวแปรเจตคติ (ATTITUDE) และตัวแปรความมุ่งมั่น (INTENTION) (5) ความรู้ 
(KNOWLEDGE) ไม่มีอิทธิพลต่อเจตคติต่อ (ATTITUDE) และพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (LIVING) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 2 ข้อ ผลการวิจัยขอสรุปตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ  
(1) นักศึกษาปริญญาตรีมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก และ  
(2) ความมุ่งมั่นมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรับรู้ผล
ของพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั่น และมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง การรับรู้ผลของพฤติกรรมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยส่งผ่านตัวแปรความมุ่งมั่น ส่วนความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
อภิปรายผล 

1. พฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ
ความมุ่งมั่น การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ผลของพฤติกรรม ส่วนตัวแปรที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
เจตคติ แต่ที่น่าสนใจก็คือ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวท าให้ทราบว่า นักศึกษาปริญญาตรียังคงมีความรู้ความเข้าใจ
ค่อนข้างน้อยในหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น่าที่จะต้องมีการเรียนรู้และบ่มเพาะให้มากยิ่งขึ้น
ในขณะที่ก าลังศึกษา เพราะหากจบออกไปท างานแลว้ ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมี
ผลอย่างมากต่อรายได้ของครอบครัว (Wanasilp & Tangvitoontham, 2015) 

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ได้ช้ีให้เห็นว่าพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของนักศึกษาปริญญาตรีในทุกสงักดัอยู่ในระดับมาก ไม่มีความแตกต่างระหว่างสังกัด ท าให้สะท้อนได้ว่าการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ไม่ได้ข้ึนอยู่กับความแตกต่างระหว่างสังกัดของนักศึกษา หากแต่อาจจะ
แตกต่างกันได้ตามคุณลักษณะของบุคคล เช่น ช้ันปี เป็นต้น (ทักษิณา เครือหงส์ ธัญจิรา บุญพิชญาภา และ
รุจิรา คงนุ้ย, 2558) การปลูกฝังแนวคิดเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ าเป็นที่จะต้องท าให้ช้ันปีที่ 1 เพื่อ
จะได้มีเวลาบ่มเพาะที่นานข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม (2558) ที่ท าวิจัยเรื่อง การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนปฐมอโศก โดยพบว่าคุณลักษณะ
ของบุคคลมีผลท าให้ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่างกัน บุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนปฐมอโศก ที่มีเพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพในชุมชน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่างกัน มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน 

2. โมเดลการวิเคราะห์เส้นทางที่ระบุค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผลการวิเคราะห์เส้นทางในการ
วิจัยเรื่องนี้ ได้ผลแบบเดียวกันกับงานวิจัยของ บุษกร ค าโฮม และศุภกัญญา จันทรุกขา (2558) ที่ได้พัฒนา
แบบจ าลองการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวคือ  
ตัวแปรความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่มีส่วนที่
คล้ายกันและน่าจะสนับสนุนแนวทางการปลูกฝังกรอบความคิด เรื่อง ความรู้คู่คุณธรรม ได้ 

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค้นพบว่า ตัวแปรการรับรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั่นอันจะ
ส่งผลต่อให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม (2558) ที่พบว่า  
การรับรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง ผลการวิจัยดังกล่าวมีส่วนที่สอดคล้องและขัดแย้งกับงานวิจัยของ วิสาขา  
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ภู่จินดา และวิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก (2558) ที่ค้นพบว่า ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเห็นได้ว่างานวิจัยเรื่องนี้ให้ความส าคัญกับ
ตัวแปรความรู้และการรับรู้  

จากผลการวิจัยของ ศศิเพ็ญ พวงสายใจ วัชรี พฤกษิกานนท์ พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ สุขุม พันธ์ุณรงค์ 
และพิมลพรรณ บุญยะเสนา (2554) พบว่า ประชาชนในภาคเกษตรมีความเข้าใจในระดับปานกลาง แต่มี
ความเข้าใจผิดในหลักการอยู่หลายเรื่อง อาทิเช่น คิดว่าเป็นปรัชญาที่ใช้กับคนยากจน เป็นเรื่อง เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจเท่านั้น มิได้รวมด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า การน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นั้น มีความสัมพันธ์ระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ที่มีความเข้าใจมาก จะน ามาประยุกต์ใช้มาก ส่วนผู้ที่เข้าใจน้อยก็จะน ามาใช้น้อย 
ผลงานวิจัยเรื่องนี้จะคล้ายกับของ ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน (2553) ได้ศึกษาทัศนะของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อการน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการด าเนินชีวิต และพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนะของนักศึกษาต่อการน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยเรื่องนี้ที่ท าในกลุ่มนักศึกษา
ปริญญาตรี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1.1 การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันอุดมศึกษา ควรเริ่มจากการสร้างความมุ่งมั่น
ให้กับนักศึกษาโดยการปรับเปลี่ยนเจตคติที่มีต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด าเนินชีวิต 
ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษารับรู้ข้อดีของการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ด้วย ทั้งนี้  

1.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อชีวิตนักศึกษา เช่น พ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อน อาจารย์ผู้สอน เป็นต้น
จะต้องร่วมมือกันในการสนับสนุนให้นักศึกษาน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนากรอบความคิด เรื่อง ความรู้คู่คุณธรรม โดยใช้
แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือหลักการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอาจจะมีแนวทางอื่นๆ ที่
สามารถท าได้ แต่ไม่ได้น ามาทดลองใช้ และอาจจะแตกต่างกันในแต่ละบริบททั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในระยะยาว (Longitudinal study) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคนใน
สังคมต่างๆ ที่ด าเนินชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3 ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นมิติต่างๆ ของการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
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ความต้องการของชุมชนริมคลองลาดพร้าว 

COMMUNITY NEEDS OF LAD PHRAO CANAL.   
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนริมคลองลาดพร้าว ด าเนินการวิจัยด้วย
การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงทั้งหมด 20 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) จากผลการวิจัย พบว่า ชุมชนมีความต้องการสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน ประกอบด้วย 1)พัฒนาอาชีพเชิงรูปธรรม 2)ต้องการสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมือง
กรุงเทพมหานคร  3)ต้องการมีสมรรถนะในการท าธุรกิจ 4)ต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุน และ 5)ต้องการ
ได้รับความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชน  
   

ค าส าคัญ: ค าส าคัญ (Keywords) คลองลาดพร้าว, ความต้องการชุมชน 
 
ABSTRACT    

The Research objective: To study the needs of the Lad Phrao Canal community. The 
sample size was 20 persons by in-depth interviews. Analysis used content analyst. Finding, 
the community need to create a community economy by : 1) Career development for 
people in the community 2) to create community as a tourist attraction in the heart of 
Bangkok, 3) to have ability to do business 3) need funding assistance and 4) need to receive 
educational assistance for the youth in the community. 

 
Keywords: Lad Phrao Canal, Community needs  
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บทน า  
สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2554 พบว่า สาเหตุหลัก ที่

เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ าคือ คู คลอง ทางระบายน้ าหลักถูกชุมชนบุกรุกปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ าเข้ามา
ในริมคลองจ านวนมาก ท าให้การระบายน้ าไม่คล่องตัว   ปัจจุบัน มีชาวบ้าน 6,000 ครอบครัว กว่า 50 
ชุมชน ที่รุกล้ าพื้นที่คลองลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาขยะและน้ าท่วม(ไทยรัฐออนไลน์, 2561) 
ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจ านวนคูคลองทั้งสิ้น 1,161 คลอง เป็นคู ล าราง ล ากระโดง จ านวน 521 
แห่ง  โดยให้ด าเนินโครงการน าร่องในพื้นที่ “คลองลาดพร้าว” ก่อนเป็นล าดับแรก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีช่ือโครงการว่า “โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล. และประตู
ระบายน้ าคลองลาดพร้าว   ที่ผ่านมาปัญหาประชาชนบุกรุกอยู่อาศัยและปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณคลอง
และชานคลองมีมากกว่า 50 ชุมชน 6,868 ครัวเรือน  (ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนา
รักษ์, 2559) 

คลองลาดพร้าวมีความยาวประมาณ  22 กิโลเมตร  เช่ือมกับคลองแสนแสบบริเวณอุโมงค์ระบายน้ า
พระราม 9 เขตวังทองหลาง (ใกล้ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา)  ตลอดเส้นทางที่คลองลาดพร้าวไหลผ่านจะมี
ช่ือเรียกต่างกันตามย่านที่มีวัดหรือชุมชนต้ังอยู่  เช่น  เมื่อผ่านวัดลาดพร้าวเรียกว่า “คลองลาดพร้าว”  ผ่าน
ชุมชนวังหิน (เขตจตุจักร) เรียกว่า “คลองวังหิน” ผ่านวัดบางบัว (เขตบางเขน) เรียกว่า “คลองบางบัว”  จน
ไปบรรจบกับคลองสอง  เขตสายไหม ปัจจุบันคลองลาดพร้าวมีชุมชนต่างๆ ตั้งเ รียงรายอยู่ใน 8 เขต  คือ  
เขตวังทองหลาง  ห้วยขวาง  ลาดพร้าว  จตุจักร  บางเขน  หลักสี่  ดอนเมือง  และสายไหม  รวม  50  
ชุมชน  ประมาณ 7,069 ครัวเรือน 

โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว ด าเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
หรือ ‘พอช.’  เป็นโครงการที่เกิดข้ึนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและ คสช.ในการบริหารจัดการ
สิ่งก่อสร้างที่รุกล้ าล าน้ าสาธารณะเพื่อจัดระเบียบและพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนริมคลองให้มีความเป็น
ระเบียบมากข้ึน วัตถุประสงค์เพื่อเปิดทางระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน ป้องกันน้ าท่วม  อันจะเป็น
ประโยชน์ทั้งเรื่องการคมนาคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลอง โดยโครงการนี้ได้ด าเนินการ
มีตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันความคืบหน้าการด าเนินงานดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่ด าเนินการก่อสร้างบ้าน 2,543 
ครัวเรือน โดยสร้างเสร็จแล้ว 1,158 หลัง และพร้อมก่อสร้างบ้าน 1,224 ครัวเรือน ส่วนการตอกเสาเข็ม 
ขณะนี้ ได้ด าเนินการไปแล้ว 19,530 ต้นโดยมีความยาวเข่ือนที่ตอกเสาเข็มได้ 46.80 กิโลเมตร หรือร้อยละ 
32.55 (ไทยรัฐออนไลน์, 2561) จากการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวนี้ท าให้ชุมชนคลองลาดพร้าวได้รับ
ผลกระทบที่ต้องย้ายบ้านหรือที่พักที่รุกล้ าเข้าไปในคลองออกจากริมคองให้หมด ท าให้บางครอบครัวต้อง
อพยพไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่เนื่องจากสู้ราคาที่ดินใกลเ้คียงไม่ไหว บางครอบครัวต้องย้ายข้ึนมาบนฝั่งแต่ต้องซื้อ
ที่ดินและปลูกสร้างบ้านใหม่โดยได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ 
‘พอช.’ เพื่อเข้าสู่กระบวนการบ้านมั่นคง ดังนั้นจึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาความต้องการของ
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ประชาชนในชุมชนแห่งนีจ้ริง ๆ ว่ามีความต้องการอย่างไรในการด ารงชีวิตต่อไป  และข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
นี้จะได้น าเสนอเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป 

 
ทบทวนวรรณกรรม  

ทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of needs)  
Maslow (1943) ศึกษาความต้องการของมนุษย์ ซึ่งล าดับข้ันของความต้องการของ มี 5 ล าดับดังนี้ 

1. ความต้องการด้านกายภาพ (The physiological needs) เป็นความต้องการข้ันพื้นฐานข้ันแรก
เพื่อให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตให้อยู่รอด ได้แก่ ความต้องการน้ า อากาศหายใจ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ความ
อบอุ่น ที่อยู่อาศัย การพักผ่อนนอนหลับ และความรู้สึกทางเพศ รวมถึงสภาพแวดล้อมในสถานที่อยู่ อาทิเช่น 
อากาศที่ปลอดโปร่ง แสงสว่างที่เพียงพอ ชุมชนที่สะอาดถูกสุขอนามัย เป็นต้น 

2. ความต้องการความมั่งคง หรือความปลอดภัยในชีวิต (the safety needs) เป็นความต้องการ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็คือหลักประกันความมั่นคงทางรายได้ และความปลอดภัยทางร่างกาย เช่น ความ
ปลอดภัยจากการถูกคุมคามจากโจรผู้ร้าย อุบัติเหตุ และการมีสุขภาพแข็งแรง เป็นต้น   

3. ความต้องการความรัก (the love needs) ความต้องการนี้จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลมีความรู้สึกมั่นคง
และปลอดภัยแล้ว ล าดับความต้องการถัดไปคือความต้องการความรัก ความผูกผันจากครอบครัว และ สังคม 
รวมถึงความเอื้ออาทรจากผู้อื่น  

4.  ความต้องการยกย่องนับถือ (the esteem needs) ความต้องการในข้ันนี้ จะเกิดข้ึนเมื่อความ
ต้องการในล าดับขั้นที่ 1, 2 และ 3 ได้รับการตอบสนองแล้ว ในข้ันน้ีบุคคลต้องการการยอมรับยกย่องนับถือใน
ตัวเอง และ จากบุคคลอื่น มีความเช่ือมั่นในตนเอง ต้องการเป็นบุคคลส าคัญ พึงพอใจในอ านาจ และสถานะ
ทางสังคม   

5.  ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (the need for self- actualization) คือความต้องการใน
ระดับสูงสุดของบุคคลจะเกิดข้ึนเมื่อความต้องการอื่นๆ ได้รับการตอบสนองแล้วเป็นความปรารถนาที่ จะ
ประสบความส าเร็จ ความก้าวหน้า และบรรลุความส าเร็จ ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สูงสุดในชีวิต  

ความต้องการของมนุษย์ดังกล่าวนี้ถือว่ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ทาง
ร่างกาย รวมถึงสภาพจิตใจที่ท าให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีข้ึน 

ข้อมูลชุมชนริมคลองลาดพร้าว 
คลองลาดพร้าวมีความยาวประมาณ 22 กิโลเมตร  เช่ือมกับคลองแสนแสบบริเวณอุโมงค์ระบายน้ า

พระราม 9 เขตวังทองหลาง (ใกล้ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา)  ตลอดเส้นทางที่คลองลาดพร้าวไหลผ่านจะมี
ช่ือเรียกต่างกันตามย่านที่มีวัดหรือชุมชนตั้งอยู่  เช่น  เมื่อผ่านวัดลาดพร้าวเรียกว่า “คลองลาดพร้าว”  ผ่าน
ชุมชนวังหิน (เขตจตุจักร) เรียกว่า “คลองวังหิน” ผ่านวัดบางบัว (เขตบางเขน) เรียกว่า “คลองบางบัว”  จน
ไปบรรจบกับคลองสอง  เขตสายไหม ปัจจุบันคลองลาดพร้าวมีชุมชนต่างๆ ตั้งเรียงรายอยู่ใน 8 เขต  คือ  เขต
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วังทองหลาง ห้วยขวาง ลาดพร้าว จตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และสายไหม  รวม  50  ชุมชน  
ประมาณ 7,069 ครัวเรือน 

ประวัติคร่าวๆของชุมชนคนริมคลองลาดพร้าวไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าคลองลาดพร้าวขุดข้ึนมาในสมัย
ใด  แต่สันนิษฐานว่าน่าจะใกล้เคียงกับการขุดคลองแสนแสบ  (คลองแสนแสบเริ่มขุดในปี พ.ศ.2380  ในสมัย
รัชกาลที่ 3 เพื่อเป็นเส้นทางล าเลยีงทัพในสงครามระหว่างสยามกับญวน  เช่ือมแม่น้ าเจ้าพระยากับบางปะกง)  
โดยเฉพาะหากพิจารณาจากการตั้งถ่ินฐานของบ้านเรือนและวัด  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะสร้างอยู่ริมแม่น้ าและล า
คลอง  พบว่า  วัดบางบัวที่ตั้งอยู่ริมคลองลาดพร้าว (เขตบางเขน) สร้างข้ึนในราวปี 2380  และวัดลาดพร้าว
สร้างข้ึนในปี 2410  ในขณะที่แรงงานในการขุดคลองแสนแสบ (รวมถึงการขุดแก้คลองพระโขนงและคลอง
ซอยต่างๆ) ซึ่งมีทั้งแรงงานที่ถูกกองทัพสยามกวาดต้อนเข้ามาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์  เช่น  ชาวจาม (มุสลิม) 
จากเขมร  ชาวลาว  ชาวมลายูจากปัตตานี  และแรงงานรับจ้างชาวจีน   เมื่อการขุดคลองเสร็จในอีก 3 ปีถัด
มา (พ.ศ.2383-2384)  ทางราชการจึงให้แรงงานเหล่านี้ตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ริมคลอง  โดยเฉพาะชาวมุสลิม  
ไล่ตั้งแต่ชุมชนบ้านครัว (ชาวจามจากเขมร) ริมคลองแสนแสบย่านมหานาค  ลงมาจนถึงคลองตัน  บางกะปิ  
มีนบุรี  และหนองจอก  รวมทั้งในย่านคลองตันเช่ือมกับคลองพระโขนง  และคลองลาดพร้าวก็มีชุมชนมุสลิม
ตั้งกระจายอยู่ตลอดแนวคลองเช่นกัน 

จากประวัติของชุมชนมุสลิมสามอิน  เล่าสืบทอดกันมาว่า  ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์   ผู้น าชาว
มุสลิมจ านวนหนึ่งได้น าครอบครัวจากปัตตานีและกรุงศรีอยุธยาบางส่วนมาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ที่ริมคลอง
แห่งหนึ่ง (คลองสามอิน) ซึ่งเป็นคลองย่อยที่เช่ือมกับคลองตัน  ซึ่งต่อมาเรียกว่า ‘บ้านสามอิน’  มีสุเหร่าสาม
อิน (มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม) เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ (ปัจจุบันอยู่ในซอยสุขุมวิท 71  เขตวัฒนา  อยู่ใกล้
คลองตัน-คลองพระโขนง)  ส่วนค าว่า “สามอิน” แผลงมาจากค าว่า“สะมะอีน”  ซึ่งเป็นช่ือของผู้น ามุสลิมคน
แรกของที่นี่ โดยผู้คนที่เดินทางผ่านไปมา  เมื่อผ่านทางนี้และทักทายกัน  ถามว่าไปไหน  ก็จะบอกว่า “ไปบ้าน
สะมะอีน”  จนกลายเป็น “สามอิน” ต่อมาเมื่อมีผู้คนอยู่อาศัยกันหนาแน่น  ชาวมุสลิมจากบ้านสามอินจึงได้
ขยายครอบครัวไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่คลองแสนแสบ (ซอยนวลน้อย)  คลองตัน  คลองลาดพร้าว  คลองจั่น  
และคลองซอยต่างๆ ซึ่งในสมัยเมื่อราว 100 กว่าปีก่อน  พื้นที่แถบนี้ก็คือ  ‘ทุ่งบางกะปิ’ (สถาบนัพัฒนาองค์กร
ชุมชน(องค์การมหาชน), 2560). 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนริมคลองลาดพร้าวในปัจจุบัน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาน้ีเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้ 
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
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- ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวกับชุมชน เอกสารจาก
หน่วยงานภาครัฐ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และข่าวสารจากสื่ออิเล็คทรอนิกส์ที่ เกี่ยวข้องกับชุมชนริมคลอง
ลาดพร้าว 

- ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจทางกายภาโดยการเดินส ารวจ กับนั่งเรือเพื่อส ารวจ
ข้อมูลทางกายภาพ และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มคนเป้าหมาย จาก 4 ชุมชน ประกอบด้วย ผู้น า
ชุมชน 4 คน ประชาชนในชุมชน 12 คน กรรมการชุมชน 4 คน รวมทั้งหมด 20 คน เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก in-depth interview) ซึ่งแนวค าถามสร้างจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) 
  
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัย พบว่า สภาพคลองงลาดพร้าวในปัจจุบันมีการสร้างเข่ือนและการจัดระเบียบชุมชนริมคู
คลองซึ่งมาจากนโยบายเร่งด่วนที่สาคัญ 1 ใน 18 โครงการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการจะ
สร้างให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพฯและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ลาดพร้าวภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)  ตลอดแนวคลองลาดพร้าว
ปัจจุบันยังมีบ้านเรื่อนทีรุ่กล้ าหลายชุมชนที่ยังไม่มีการรื้อถอน   ในน้ ามีขยะลอยจ านวนมาก น้ ามีกลิ่นเน่าเหม็น  
บางชุมชนเริ่มมีการตอกเสาเข็มเพื่อสร้างเข่ือนคลองลาดพร้าว ซึ่งปัจจุบันตอกเสาเข็มไปแล้วกว่า 7 กิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 13 ของการก่อสร้างบา้นมั่นคงทีส่รา้งแลว้เสรจ็ม ี5 ชุมชน คือชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ54 ชุมชน
บางบัวเชิงสะพานไม้ 1 ชุมชนบางบัวหลังกองการภาพ ชุมชนสามัคคีร่วมใจแลละชุมชนหลังราชภัฏจันทรเกษม   
โดยการร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เช่น  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กองทัพบก และคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)  ส่งเจ้าหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์เข้าไปสร้างความเข้าใจกับชาวชุมชนริมคลอง การประปานคร
หลวง  การไฟฟ้านครหลวง  สนับสนุนการติดตั้งระบบประปา-ไฟฟ้าในชุมชน  กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไป
สนับสนุนการจัดต้ังและบริหารสหกรณ์เคหสถาน  กรุงเทพมหานคร  โดยส านักงานเขตต่างๆ สนับสนุนการ
พัฒนาชุมชนริมคลอง  อ านวยความสะดวกในข้ันตอนขออนุญาตก่อสร้างบ้าน   กรมธนารักษ์สนับสนุนการให้
ชุมชนเช่าที่ดินระยะยาวเพื่อสร้างบ้าน   การเคหะแห่งชาติ  สนับสนุนเรื่องที่อยู่อาศัย  ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาในชุมชน   ฯลฯ  ส่วนภาคเอกชน  เช่น  บริษัทอิตาเลี่ยน-ไทย, 
บริษัทเสนา  ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากัด, บริษัทซีพี,  อารียา  พรอพเพอร์ตี้  ฯลฯ เข้ามาให้การสนับสนุนสร้างบ่อ
บ าบัดน้ าเสียภายในชุมชน  ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์บริเวณพื้ นที่ริมคลอง  มอบต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์
ชุมชน  มอบสีทาบ้าน  มอบอุปกรณ์การออกก าลังกาย  สนามเด็กเล่น  จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชน  ฯลฯ  
นอกจากนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม   จัดท า
โครงการ ‘ประชารัฐร่วมใจ  สร้างวินัยการจัดการขยะชุมชนริมคลอง’  โดยส่งเสริมให้ชาวชุมชนริมคลองคัด
แยกขยะ  เพื่อลดปริมาณขยะ  น าไปขายเป็นขยะรีไซเคิล  หรือน ากลับมาใช้ใหม่  และที่ส าคัญคือ  การสร้าง
วินัยไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในคลอง  เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม  และป้องกันไม่ให้ขยะไปกีดขวางทางเดิน
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ของน้ า  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การระบายน้ าในคลองไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนความต้องการของชุมชนคลอง
ลาดพร้าว จากการเก็บข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ พบว่าคนในชุมชนต้องการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน  เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนเกิดความวิตกกังวลเมื่อภาครัฐได้จัดท าโครงการสร้างบ้าน
ให้แล้วแต่ชาวบ้านต้องมีภาระในการผ่อนบ้าน ดังนั้นพวกเขาต้องดิ้นรน โดยเฉพาะชาวบ้านบางคนที่มีความรู้
น้อย ท าให้เกิดความคิดที่ว่าต้องการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ได้  “บางคนในชุมชนเนี่ยความรู้ก็น้อย 
ต้องมาน่ังปรับเปลี่ยนตรงนี้ เขาไม่มีรากฐานในการสร้างเศรษฐกิจไว้ให้ เขาไม่มีการวางแผน คือให้ท าบ้านก็ท า
บ้านอย่างเดียว โดยที่ทิ้งภาระไว้ให้กับชาวบ้าน ชาวบ้านก็ต้องดิ้นรน ไม่มีเวลาที่จะบริหารจัดการชุมชนเพื่อ
สร้างรายได้ เพราะว่ารัฐไม่ได้วางพื้นฐานไว้ให้ พื้นที่สาธารณะก็ไม่มี” ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของ
ชุมชนผู้วิจัยสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นได้ดังนี้  

- ต้องการสร้างชุมชนให้เปน็แหลง่ทอ่งเที่ยวใจกลางเมืองกรงุเทพฯ  โดยการน าวิถีชุมชนเป็นตัว
ชูในการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว  ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน ชาวบ้านทุกคนก็จะเห็นคุณค่าของ
คลอง หลังจากนั้นก็จะมีความคิดในธุรกิจของตัวเอง และสามารถสร้างเป็นธุรกิจในชุมชนได้ “เราต้องการ
พัฒนาคลอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้ามาในชุมชน เช่น สร้างการท่องเที่ยวกลางใจเมือง มันเหมือนกับเอาวิถี
ชุมชนข้ึนมาชูในการท่องเที่ยว ถ้ามีนักท่องเที่ยวลง ทุกคนก็จะเห็นคุณค่าของคลอง ทุกคนก็จะมีธุรกิจตัวเอง 
ค้าขายได้อะไรได้ ท าตลาดได้”  

- ต้องการได้รับความช่วยเหลือในการฝึกฝนอาชีพ และถ้าจะให้อาชีพอยู่ยั่งยืนจ าเป็นต้องให้
ชาวชุมชนเรียนรู้และมีสมรรถนะในการท าธุรกิจ เช่น ระบบการจัดการธุรกิจ การเงิน และการตลาด  “ท าบ้าน
อย่างเดียวไม่พอ  แนะให้ท าธุรกิจชุมชน ซึ่งต้องมีการอบรมเรื่องผลิตอาชีพ ระบบการควบคุม ระบบการเงิน 
เข้ามาช่วย โดยเอกชนหรือผู้ประกอบการจะเป็นอีกหนึ่งแรงส าคัญที่เช่ือมข้อต่อต่างๆ ให้เป็นจริงได้”  มีปัญหา
เกี่ยวกับด้านเงินทุน และปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน  ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาของกลุ่ม และ
ความส าเร็จของกลุ่มด้านการผลิต การตลาด   นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า บางชุมชนมีอัตลักษณ์เฉพาะ เนื่องจาก
ในอดีตพื้นที่คลองลาดพร้าวเคนเป็นพื้นที่ท านามาก่อน ชาวชุมชนเคยมีอาชีพท านา บ้านบางหลังมีการเก็บ
รักษาอุปกรณ์ในการท านาในอดีตไว้จ านวนมาก เช่น เกวียนโบราณ อุปกรณ์เกี่ยวข้าว อุปกรณ์ในการจับสัตว์
น้ าในอดีต เครื่องสีข้าวโบราณ ซึ่งสามารถจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์การท านาแห่งคลองลาดพร้าว ซึ่งมีคนจ านวน
มากที่ไม่เคยรู้ว่าลาดพร้าวที่มีความเจริญอย่างมากในปัจจุบันน้ันเคยเป็นทุ่งนามาก่อน  รวมถึงชุมชนบางแห่งมี
อาชีพแกะสลักไม้ที่เป็นงานฝีมือเป็นผลิตภัณฑ์หาเงินให้กับชุมชนเป็นจ านวนมาก  

นอกจากนี้คนในชุมชนยังต้องการการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการ
น าเอาความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชนในอนาคต “การศึกษา มีทั้งเด็กโตและเด็กเล็ก ที่ขาด
โอกาสทางการศึกษาที่ดี” 
 
สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย    

เหตุการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2554 พบว่า สาเหตุหลัก ที่เป็นอุปสรรค
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ต่อการระบายน้ าคือ คู คลอง ทางระบายน้ าหลักถูกชุมชนบุกรุกปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ าเข้ามาในริมคลอง
จ านวนมาก ท าให้การระบายน้ าไม่คล่องตัว   เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมของกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  จึงตั้งโครงการก่อสร้างเข่ือน 
คสล. และประตูระบายน้ าคลองลาดพร้าว   จากการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวครั้งนี้ท าให้ชุมชนริมคลอง
ลาดพร้าวได้รับผลกระทบ  บางครอบครัวต้องย้ายอพยพไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่เนื่องจากสู้ราคาที่ดินไม่ไหว บาง
ครอบครัวต้องย้ายข้ึนมาบนฝั่งแต่ต้องซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านใหม่  ดังนั้นจึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ เพื่อ
ศึกษาความต้องการของชุมชนริมคลองลาดพร้าวในปัจจุบัน ด าเนินการวิจัยด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชนริมคลองลาดพร้าวและการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) จากบุคคลที่
คัดเลือกจากประชากรที่เจาะจง (purposive sampling) คือ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 20 คน จาก 4 ชุมชน 
ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ประชาชนในชุมชน กรรมการชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(content analysis) จากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนริมคลองลาดพร้าวต้องการสร้างเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนอยู่ได้ การพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนเชิงรูปธรรม  สอดคล้องกับ ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ 
(2559) กล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพเชิงรูปธรรม จัดต้ัง 
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการจัดหาทุนตามความเหมาะสม  อีกความต้องการคือการสร้างชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใจกลางเมืองกรุงเทพฯ  โดยการน าวิถีชุมชนเป็นตัวชูในการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Adongo, R., et al., (2017) ที่กล่าวว่าประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการท่องเที่ยวมี
หลายประการ แต่สิ่งสาคัญคือประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนเอง อันส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนท้องถ่ินมีความสุข สามารถดูแลจัดการทรัพยากรและสังคมเศรษฐกิจด้วย
ตนเองเป็นหลัก ต้องการมีสมรรถนะในการท าธุรกิจ สอดคล้องกับ จิรพร มหาอินทร์ และคณะ (2554) ศึกษา
เรื่อง การด าเนินงานและส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน การด าเนินงานการบริหารกลุ่มที่ไม่เป็นรูปแบบ 
เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีวิทยากร หรือผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารงานภายในกลุ่ม 
ท าให้การด าเนินงานของกลุ่มขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นระบบ และไม่มีการวางแผนในการด าเนินงาน   รวมถึง
ต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุน นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า บางชุมชนมีอัตลักษณ์เฉพาะ เนื่องจากในอดีตพื้นที่
คลองลาดพร้าวเคนเป็นพื้นที่ท านามาก่อน มีการเก็บรักษาอุปกรณ์ในการท านาในอดีตไว้จ านวนมาก 
สอดคล้องกับวิไลวรรณ ทวิชศรี (2560) อัตลักษณ์ของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเมืองท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งชุมชนควรจะช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของท้องถ่ินไว้ให้ได้ รวมถึงชุมชนบางแห่งมี
อาชีพแกะสลักไม้ที่เป็นงานฝีมือเป็นผลิตภัณฑ์หาเงินให้กับชุมชนเป็นจ านวนมาก และที่ส าคัญอีกอย่างชุมชน
ต้องการได้รับความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการน าเอา
ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชน   
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บทคัดย่อ  

การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพัน
ในงาน ของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน  ประกอบด้วย Independent Samples t-test, 
One-Way ANOVA และ Pearson Correlation 

ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และอายุการท างาน 
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.05 
คุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงาน ใน
ทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันในงาน 
 

ABSTRACT  
The objectives of this survey research were to: 1) study job characteristics, job motivation 

and job engagement of bank employees in the Bangkok metropolitan area, 2)  identify the 
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differences of individual factors in job motivation of bank employees in Bangkok metropolitan 
area, 3) study the relationship between job characteristics and job motivation of bank employees 
in the Bangkok metropolitan area, and 4) study the relationship between job motivation and 
job engagement of bank employees in the Bangkok metropolitan area. 

The participants in this survey research were 400 bank employees in the Bangkok 
metropolitan area. The research tool was a questionnaire. and the descriptive statistics used for 
data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The inferential statistics 
consisted of Independent Samples t-test, One-Way ANOVA and Pearson Correlation Coefficient. 

The results indicated that age, level of education, marital status, salary, and years of 
work had influence on job motivation at the statistical significance level of 0.05. job characteristic 
were correlate with job motivation in the same direction at a moderate level at the statistical 
significance level of 0.01. job motivation was moderately correlated with job engagement  
in the same direction at a moderate level at the statistical significance level of 0.01 

 
Keywords: job characteristics, job motivation, job engagement 

 
บทน า  

สถานบันการเงินเป็นภาคธุรกิจที่มีความส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ท าหน้าที่ให้บริการ
ทางการเงิน เช่น การรับฝาก-ถอนเงิน การให้สินเช่ือ การรับช าระเงิน และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ตามที่
ได้รับอนุญาต แก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งประกอบธุรกิจ
สถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้
ก ากับดูแล (ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย)โดยสถาบันการเงินของไทยสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สถาบันการเงินประเภทธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ในส่วนของ
สถาบันการเงินประเภทธนาคารจะมีหน้าที่หลักในการรับฝากเงินและการให้เงินกู้ โดยธนาคารเปรียบเสมือน
เป็นคนกลางระหว่างผู้ออมและผู้ขอกู้ ปัจจุบันธนาคารต่างๆ มีการแข่งขันกันสูงข้ึนเรื่อยๆ ในแทบจะทุกด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการปล่อยสินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก ดอกเบี้ย หรือการยกระดับ
การให้บริการลูกค้า เป็นต้น ท าให้แต่ละธนาคารต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนากลยุทธ์ของ
องค์กรอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ของการแข่งขันในปัจจุบัน การด าเนินธุรกิจของธนาคารส่วนใหญ่นั้น
ต้องอาศัยทรัพยากรบคุคลเปน็หลัก ดังนั้นธนาคารต่างๆ จึงจ าเป็นต้องหันมาให้ความสนใจต่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับกับปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคล 

การจะท าให้การด าเนินงานภายในองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนด
รูปแบบหรือคุณลักษณะของงานให้มีความเหมาะสม โดยการก าหนดคุณลักษณะของงานให้มีความเหมาะสม
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จะเป็นสิง่ที่ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ท าให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี พนักงานที่มีความพึงพอใจในการท างานจะรู้สึกอยากท างาน และการมี
ผลงานที่ดีจะเป็นเสมือนรางวัลที่ให้กับตนเอง แต่ในขณะเดียวกันถ้าผลงานออกมาไม่ดี ก็จะพยายามมากข้ึน
เพื่อหลีกเลี่ยงผลงานที่ไม่เป็นที่พึงพอใจนั้น เพื่อเพิ่มรางวัลให้กับตนเองจากคุณภาพงานที่ดี (Hackman and 
Oldham, 1980) ดังนั้นการก าหนดรูปแบบหรือคุณลักษณะของงานให้มีความเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่แรงจูงใจก็เป็นสิ่งอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญ เนื่องจากการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์นั้นไม่เหมือนกับทรัพยากรทางการบริหารอื่นๆ เพราะมนุษย์สามารถได้รับการจูงใจโน้มน้าว 
ให้ท างานมากข้ึนกว่าเดิมได้ (สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2545) แรงจูงใจจะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดพฤติกรรม
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างมีพลัง มีคุณค่า มีทิศทางที่ชัดเจน มีก าลังใจ มีความตั้งใจ และเต็มใจที่จะท า
หน้าที่อย่างสุดความสามารถไม่ว่าจะต้องเผชิญอุปสรรคใดๆ (ศิริวรรณและคณะ, 2541)  

ความผูกพันในงานเป็นทัศนคติ อารมณ์ และความรู้สึกในเชิงบวกที่พนักงานมีต่อขอบเขตงานที่ได้รับ
มอบหมาย กล่าวคือ พนักงานจะมีความพึงพอใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย ใช้เวลาส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการ
ปฏิบัติงาน และตระหนักว่างานเป็นสิ่งส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งของตนเองและขององค์การ ดังนั้นด้วย
สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน การสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันในงานจึงมีความส าคัญยิ่ง 
เพราะเมื่อพนักงานเกิดความผูกพนัในงานแล้วพวกเขาจะทุ่มเทท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ 
ซึ่งก็จะท าใหง้านออกมาดีตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย Harter J.K, Schmidts F.L., and Hayes T.L., (2002) 
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระดับธุรกิจ ระหว่างความพึงพอใจของพนักงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน และผลลัพธ์
ทางธุรกิจ พบว่า ความผูกพันในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานในเชิงธุรกิจ ได้แก่ ความพึงพอใจ
และความจงรักภักดีของลูกค้า ผลก าไร ผลการปฏิบัติงานขององค์การ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

จากข้อมลูดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน 
แรงจงูใจในการปฏิบัตงิาน และความผกูพันในงาน โดยศึกษาจากบุคลากรระดับปฏิบัติการของธนาคารต่างๆ  
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันในงานของพนักงานธนาคาร

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และอายุการท างาน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงาน 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ

ความผูกพันในงานของพนักงาน โดยท าการศึกษากลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารที่ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา  
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
2.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อ

เดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
2.1.2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน ประกอบด้วย ความหลากหลายของทักษะ ความมี

เอกลักษณ์ของงาน ความส าคัญของงาน ความเป็นอิสระ และผลสะท้อนของงาน 
2.2 ตัวแปรตาม  

2.2.1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน 
2.2.2 ปัจจัยด้านความผูกพันในงาน ประกอบด้วย ด้านความขยันขันแข็งในการท างาน ด้าน

ความทุ่มเทในการท างาน และด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความ
ผูกพันในงานของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ ดังนี้ 
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               ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และอายุการท างาน 
2. ท าให้ทราบถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3. ท าให้ทราบถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน

ในงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. รายได้ต่อเดือน 
6. อายุการท างาน 
 

คุณลักษณะงาน 
1. ด้านความหลากหลายของทักษะ 
2. ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน 
3. ด้านความส าคัญของงาน 
4. ด้านความเป็นอิสระ 
5. ผลสะท้อนของงาน 
(Hackman and Oldham, 1980) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1. ปัจจัยจูงใจ 

1.1 ด้านความส าเร็จในงาน 
1.2 ด้านความยอมรับนับถือ 
1.3 ด้านความรับผิดชอบต่องาน 
1.4 ด้านความเจริญก้าวหน้าในงาน 
1.5 ด้านลักษณะของงาน 

2. ปัจจัยค้ าจุน 
2.1 ด้านนโยบายและการจัดการ 
2.2 ด้านการควบคุมบังคับบัญชา 
2.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2.4 ด้านค่าจ้างค่าตอบแทน 
2.5 ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน 
2.6 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(Herzberg, 1959) 

ความผูกพันในงาน 
1. ด้านความขยันขันแข็งในการท างาน 
2. ด้านความทุ่มเทในการท างาน 
3. ด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน 
(Schaufeli and Bakker, 2004) 
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4. สามารถน าผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความ
ผูกพันในงาน ไปวางแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5. ผู้บริหารของธนาคารสามารถน าข้อมูลจากการวิจัยนี้มาใช้ก าหนดแนวทางในการวางแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานภายในองค์การได้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน 
 แฮคแมน และ โอลแดม (Hackman & Oldham, 1980) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน
ที่จะช่วยอธิบายแรงจงูใจในการการท างานของพนักงานข้ึนมา โดยอธิบายไว้ว่ามิติของงานจะมีผลกระทบต่อสภาวะ
ของจิตใจของบุคคลและส่งผลต่อไปยังผลลัพธ์ในเรื่องผลงานและความพึงพอใจของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ทฤษฎี
คุณลักษณะงานนั้นอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีแรงจูงใจ คุณลักษณะของงานจะน าไปสู่สภาวะทางจิตวิทยา เช่น 
ความเช่ือ ทัศนคต ิซึ่งเกิดข้ึนจากประสบการณ์ น าไปสู่การจูงใจในการท างาน และความพึงพอใจในการท างาน 

แฮคแมน และ โอลด์แดม (Hackman & Oldham, 1980) ได้แบ่งคุณลักษณะงาน (Core Job 
Dimension) ซึ่งประกอบด้วย มิติ 5 ด้าน ดังนี้ 

1. มิติด้านความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ได้ท ากิจกรรมที่แตกต่างกัน และจ าเป็นต้องใช้ทักษะ ความช านาญ และความสามารถหลายๆ อย่าง ในการ
ท างานให้ส าเร็จลุล่วง 

2. มิติด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานนั้นๆ ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ และบังเกิดเป็นผลงานให้เห็นได้ชัดเจน 

3. มิติด้านความส าคัญของงาน  (Task Significance) หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลในองค์กรหรือนอกองค์กรก็ได้ 

4. มิติด้านความเป็นอิสระ (Autonomy) หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมี
อิสระที่จะใช้วิจารณญาณ ก าหนดตารางการท างาน และกระบวนการท างานได้ด้วยตัวเอง 

5. มิติด้านผลสะท้อนของงาน (Feedback) หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งสามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบถึงข้อมูลย้อนกลับของงาน หรือผลลัพธ์ที่ชัดเจนโดยตรงจากงานที่ท าไปแล้วว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg et al. (1959) เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานของ

เฮอร์ซเบอร์ก สร้างข้ึนมาจากงานวิจัยของเขาในคณะ เมื่อปี 1959 ที่เมืองพิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย 
สหรัฐอเมรกิา เฮอร์ซเบอร์กได้ท าการศึกษาวิจัยเกีย่วกับแรงจงูใจในการท างานของบุคคลว่าคนเราต้องการอะไร
จากงาน ซึ่งค าตอบที่ได้คือ บุคคลต้องการความสุขจากการท างาน สรุปได้ว่าความสุขจากการท างานนั้น เกิดมา
จากความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงานที่ท า โดยความพึงพอใจหรือความไม่พอใจในงานที่ท านั้นไม่ได้มาจาก
กลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจากปัจจัยสองกลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ปัจจัยจูงใจ คือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่เกิดจากงานที่ท า เป็นปัจจัยท า
ให้เกิดความพึงพอใจ ปัจจัยจูงใจจะท าให้บุคคลเกิดความยินดีหรือช่ืนชอบในผลงานที่เกิดจากความสามารถ
ของตนเอง ถ้าบุคคลใดได้รับการสนองตอบต่อปัจจัยเหลา่น้ีแล้วจะสง่ผลให้บคุคลนั้นเกิดแรงจูงใจในการท างาน 
ตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับงานได้ ปัจจัยเหล่าน้ี ได้แก่ 

1.1 ความส าเร็จของงาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจหรือยินดีต่อผลส าเร็จของงานที่เขาได้ท า 
หรือการที่สามารถแก้ไข้ปัญหาต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ปัจจัยน้ีถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด 

1.2 การได้รับความยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา  
เพื่อนร่วมงาน เพื่อนหรือจากบคุคลทั่วไป โดยการยอมรับนับถือน้ีในบางครัง้อาจจะแสดงออกมาในรปูแบบของ
การยกย่องช่ืนชม 

1.3 ลักษณะของงาน หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและความรู้สึกที่ไม่ดีต่อลักษณะของงาน ความรู้สึกว่า
งานนั้นมีความน่าสนใจ หรือท้าทายกับความสามารถที่จะท าให้ผู้ที่ท างานเกิดความพึงพอใจต่องาน หรือว่า
ในทางตรงกันข้ามงานนั้นเป็นงานที่น่าเบื่อจ าเจจึงเกิดเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่องาน 

1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดจากการได้รับมอบหมายใหร้ับผิดชอบงานใหม่ๆ 
มีอ านาจตัดสินใจและความรับผิดชอบต่องานน้ันอย่างเต็มที่ 

1.5 ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสถานะ หรือต าแหน่งงานของ
บุคลากรในองค์กร การได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มสูงข้ึน รวมถึงการได้รับโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ในการท างานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

2. ปัจจัยค้าจุน เป็นปัจจัยที่ลดความไม่พึงพอใจในงานอันจะท าให้บุคคลปฏิบัติงานได้เป็นปกติใน
องค์การและท างานอยู่กับองค์การเป็นเวลานาน โดยปัจจัยนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมภายนอก 
ปัจจัยเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจให้คนท างานมากข้ึน แต่จะมีส่วนช่วยให้การท างานมีความสะดวกสบายข้ึน 
เป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลผละออกจากงานในขณะท างาน ปัจจัยนี้ถ้าไม่มีงานหรือจัดไว้ไม่ดีจะท าให้ขวัญ
ก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานไม่ดีตามไปด้วย ปัจจัยเหล่าน้ี ได้แก่ 

2.1 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององค์กร การให้
อ านาจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการท างานให้ประผลส าเร็จ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กร เช่น 
การที่บุคคลจะต้องทราบว่าเขาท างานให้ใคร กล่าวคือ นโยบายขององค์กรจะต้องมีความชัดเจน เพื่อให้บุคคล
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

2.2 การควบคุมบังคับบัญชา หมายถึง การรู้สึกรับรู้ถึงความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงาน มีความยุติธรรมในการบริหารงาน ตลอดจนความเต็มใจและไม่เต็มใจของผู้บังคับบัญชาในการให้
ค าปรึกษาแนะน า หรือการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง ท่าที ความรู้สึกในการติดต่อสื่อสารกันที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 
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2.4 เงินเดือนและผลตอบแทน หมายถึง ค่าจ้าง เงินเดือน หรือค่าตอบแทนที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งพิจารณาได้จากความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับงานที่ท า พนักงานเก่าหรือพนักงานใหม่ได้
เงินไม่แตกต่างกันพอเหมาะพอควร การเลื่อนข้ัน การข้ึนเงินเดือนและต าแหน่งช้าเกินไป เป็นผลให้เกิดความ
ไม่พอใจในองค์การ 

2.5 ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกส่วนบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในงาน และความมั่นคง
ขององค์กร 

2.6 สภาพแวดล้อมการท างาน หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะอ านวยความสะดวกต่อ
การท างาน เช่น แสง สีเสียง อากาศ เครื่องมืออุปกรณ์และอื่นๆ รวมทั้งปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันในงาน 
ชูเฟลิและเบคเกอร์ (Schaufeli and Bakker, 2004) ได้เสนอองค์ประกอบของความผูกพันในงาน 

โดยแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้  
1. ด้านความขยันขันแข็งในการท างาน (Vigor) หมายถึง การที่บุคคลมีพลังในการท างานสูง มีจิตใจ 

ที่เข้มแข็งขณะท างาน มีจิตใจที่เข้มแข็งขณะท างาน และมีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามที่มีทั้งหมดในการ
ท างาน มีความอดทน และต่อสู้กับปัญหา อุปสรรค และความยากล าบากในการงาน 

2. ด้านความทุ่มเทในการท างาน หมายถึง การที่บุคคลรู้สึกว่างานมีความเกี่ยวข้องกับตนเองและรู้สึก
ว่างานมีความส าคัญ มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีแรงบันดาลใจในการท างาน รู้สึกภาคภูมิใจกับงานที่
ท า และรู้สึกว่างานมีความท้าทาย 

3. ด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน (Absorption) หมายถึง การที่บุคคลรู้สึกกลมกลืนเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับงาน ให้ความสนใจกับงานที่ท าอย่างเต็มที่ ไม่อยากจะละทิ้งจากงานที่ท า และรู้สึกได้ว่า
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะท างาน 

แบบสอบถามวัดความผูกพันในงานของยูเทรชท์ (Utrecht Work Engagement Scale : UWES) 
เป็นเครื่องมือวัดความผูกพันในงานที่ถูกพัฒนาข้ึนตามแนวคิดของ ชูเฟลิและคณะ (Schaufeli, et al., 2002) 
โดยประเมินความผูกพันในงาน 3 ด้าน คือ ด้านความขยันขันแข็งในการท างาน (Vigor) ด้านความทุ่มเทในการ
ท างาน (Dedication) และด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน (Absorption) 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ทวีศักดิ์ รองแขวง (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน : 
กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร พบว่า คุณลักษณะงานด้านความ
หลากหลายของทักษะ ด้านความเกี่ยวเนื่องกันของงาน ด้านความส าคัญของงาน ด้านความมีอิสระในงาน และ
ด้านผลสะท้อนจากงาน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ า จุน และ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด 

รังสรรค์ อ่วมมี (2550) ศึกษาคุณลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท กม.18 วิศวกรรม ได้ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ไม่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ และทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม (2551) ศึกษาแรงจูงใจในงานที่มีผลต่อความผูกพันในงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข พบว่า แรงจูงใจในงาน ส่งผลต่อความผูกพันในงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
โดยเฉพาะแรงจูงใจในงานด้านความต้องการความพึงพอใจในการท างาน ด้านความต้องการความพึงพอใจ  
ในสัมพันธภาพทางสังคม  แสดงให้ เห็นว่า ถ้าอาสาสมัครสาธารณสุขมีความต้องการความพึงพอใจ  
ในสัมพันธภาพทางสังคมเกิดข้ึน ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดความผูกพันในงานเพิ่มข้ึน 

นรากร งาคชสาร (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพันในองค์กร
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจ
ในการท างานด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยค้าจุน  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรของพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
และในทิศทางบวก กล่าวคือ หากพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก จะส่งผลให้มีความผูกพันในงานมากขึ้นด้วย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารธนชาต 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงเทพ  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานของธนาคารที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบ

จ านวนประชากร โดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยขนาดของตัวอย่างประชากรที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
คิดขนาดของความคลาดเคลื่อน (e) เป็นร้อยละ และสัมประสิทธ์ิของความผันแปรเท่ากับ 0.5 (วิชิต อู่อ้น , 
2550) หน้า 599 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

=     [
1

4e2

Z2 ] เมื่อ    n    =     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
e    =     ค่าของความคลาดเคลื่อนที่จะยอมให้เกิดข้ึนได้ (โดยการวิจัยครั้งนี้ก าหนดให้

เท่ากับร้อยละ 5 ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95) 
Z    =     ค่าที่ได้จากการเปิดตารางสถิติZ (Z = 1.96) ที่ค่าระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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แทนค่าในสูตร n    =     [
1

4(0.05)2

(1.96)2 ]  
  =     385 กลุ่มตัวอย่าง 

ดังนั้น จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จึงเท่ากับ 385 คน และได้ส ารองเผื่อการสูญเสียของ
แบบสอบถามไว้ 15 ชุด ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวมกับส ารองเผื่อการสูญเสียส าหรับการวิจัยครั้งนี้จึง
เท่ากับ 400 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษา

ความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  
4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และอายุงาน เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
มีจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

1. เพศ ใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
2. อายุ ใช้การวัดข้อมูลแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
3. ระดับการศึกษา ใช้การวัดข้อมูลแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
4. สถานภาพสมรส ใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
5. รายได้ต่อเดือน ใช้การวัดข้อมูลแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale)) 
6. อายุงานใช้การวัดข้อมูลแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของ ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์ (2556)  
ซึ่งสร้างข้ึนจากแนวคิดและทฤษฏีคุณลักษณะงานของ Hackman and Oldham (1980) ประกอบด้วย มิติด้าน
ความหลากหลายของทกัษะ มิติด้านความมีเอกลกัษณ์ของงาน มิติด้านความส าคัญของงาน มิติด้านความเป็นอิสระ 
มิติด้านผลสะท้อนของงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค าถาม
จ านวน 14 ข้อ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของ ทวีศักดิ์ รองแขวง 
(2555) ซึ่งสร้างข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg, (1959) ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยค้ าจุน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค าถามจ านวน 32 ข้อ 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันในงาน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของ เกรียงสุข เฟื่องฟูพงศ์ 
(2554) ซึ่งสร้างข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจของ Schaufeli and Bakker (2004) ประกอบด้วย ความขยัน
ขันแข็งในการท างาน ด้านความทุ่มเทในการท างาน และด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค าถามจ านวน 17 ข้อ 

การทดสอบหาความตรงเชิงเนื้อหา ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยให้ผู้เช่ียวชาญประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ ประกอบด้วย 1 = สอดคล้อง 0 = ไม่
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แน่ใจ -1 = ไม่สอดคล้อง จากนั้นขอให้ผู้เช่ียวชาญปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามที่ไม่ชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่
ผู้วิจัยต้องการศึกษา และหลังจากนั้นผู้วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ น าคะแนนที่ได้จาก
การประเมินของผู้เช่ียวชาญมาท าการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับค านิยามเชิงปฏิบัติการ  
โดยใช้สูตรดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท์, 2548) 

IOC   = ∑ R

n
 

IOC    = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามปฏิบัติการ 
∑ R    = ผลบวกของคะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 
n   = จ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

การคัดเลือกข้อค าถามที่ผู้เช่ียวชาญประเมิน ตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ภาษาและความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ในแต่ละด้านเป็นรายข้อ และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence--IOC) ที่มีค่าเท่ากับ 0.50 ข้ึนไป 
(พิชิต ฤทธ์ุจรูญ, 2549) จึงจะน ามาใช้ 

ผลสรุป ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ ในแต่ละด้านเป็นรายข้อ  
ของแบบสอบถามทั้งชุด โดยผล IOC ที่ได้ในงานวิจัยครั้งนี้มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ข้ึนไป และข้อค าถามที่มีค่า 
IOC น้อยกว่า 0.5 จะท าการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามที่ไม่ชัดเจนให้สอดรับกับ
บริบทที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามใหก้ับกลุ่มตัวอย่างและรอรบัแบบสอบถามคืนกลบัมา โดยก าหนด

จ านวนแบบสอบถาม 400 ชุด จากขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ และเก็บข้อมูลตามสัดส่วนที่ผู้วิจัย
วางแผนไว้ตามแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร 

2. เมื่อแจกแบบสอบถามครบตามจ านวนแล้ว ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ คัดแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ นับจ านวนและท าการจัดเก็บเพิ่มเติมให้ได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 

3. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์ความแตกต่างของประชากรที่มีต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้การทดสอบ 

โดยใช้ (t-test) ที่จ าแนกข้อมูลตั้งแต่ 2 กลุ่ม คือ เพศ 
2. การวิเคราะห์ความแตกต่างของประชากรที่มีต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้ใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ซึ่งถ้าพบความแปรปรวนที่แตกต่างกันที่จ าแนก
ข้อมูลตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป จะใช้วิธี LSD เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง คือ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน อายุงาน 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลกัษณะงาน ลักษณะแบบสอบถามเปน็มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 
ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 

4. ข้อมูลเกี่ยวแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ลักษณะแบบสอบถามเปน็มาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันในงานของพนักงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณค่า 
(Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 

6. วิเคราะห์ปัจจยัด้านคุณลักษณะงานทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใช้ Pearson’s 
Product moment correlation coefficient 

7. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในงาน  
ใช้ Pearson’s Product moment correlation coefficient 

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
พนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 

คิดเป็นร้อยละ 57 มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.2 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 89.5 
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 86.2 มีระดับรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.8 และมี
อายุการท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.2  

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณลักษณะงาน 

คุณลักษณะงานโดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  x̅ = 4.02) และรายด้าน พบว่า  
ด้านความหลากหลายของทักษะ ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน ด้านความส าคัญของงาน ด้านความอิสระ 
และด้านผลสะทอ้นของงาน ทุกด้านมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านความส าคัญของงานมีค่าคะแนน

เฉลี่ยสูงที่สุด (x̅ = 4.15) รองลงมาคือ ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน (x̅ = 4.14) ด้านความหลากหลายของ

ทักษะ (x̅ = 4.10) ด้านผลสะท้อนของงาน (x̅ = 3.92) และด้านความอิสระ (x̅ = 3.77) ตามล าดับ 

ด้านความหลากหลายของทักษะโดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.10) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ในทุกข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ งานที่ท่านท า

เปิดโอกาสให้ท่านได้ใช้ทักษะที่หลากหลาย (x̅ = 4.15) 

ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน โดยรวมมค่ีาคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.14) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ในทุกข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่าน

รับผิดชอบงานตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการท างานจนแล้วเสร็จ (x̅ = 4.18) 
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ด้านความส าคัญของงาน โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ งานของท่านมีความส าคัญและส่งผลต่อการด าเนินงาน

ของบุคคลอื่นๆ ในองค์การ (x̅ = 4.44) 

ด้านความอิสระ โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ในทุกข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านมีอีสระในการ

ตัดสินใจแก้ปัญหาในการท างานได้ด้วยตนเอง (x̅ = 3.88) 

ด้านผลสะทอ้นของงาน โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลีย่อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ในทุกข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ งานของท่านเปิด

โอกาสให้มีการสื่อสารและได้ทราบประสิทธิภาพการท างานจากผู้บังคับบัญชา (x̅ = 3.97) 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (x̅ = 4.10) และรายด้าน 
พบว่า ด้านปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านปัจจัยค้ าจุน มีค่าคะแนน

เฉลี่ยที่ (x̅ = 4.13) ซึ่งมากกว่าด้านปัจจัยจูงใจที่มีคะแนนเฉลี่ย (x̅ = 4.08)  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยจูงใจโดยรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.08) และ
รายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในงาน และด้านความรับผิดชอบต่องาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้านความยอมรับนับถือ ด้านความเจริญก้าวหน้าในงาน และด้านลักษณะของงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย  

อยู่ในระดับมาก โดยด้านความรับผิดชอบต่องาน มี ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (x̅ = 4.31) รองลงมาคือ 

ด้านความส าเร็จในงาน (x̅ = 4.26) ด้านความเจริญก้าวหน้าในงาน (x̅ = 4.09) ด้านความยอมรับนับถือ 

 (x̅ = 3.89) และด้านลักษณะของงาน (x̅ = 3.84) ตามล าดับ 

ด้านความส าเร็จในงาน โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.26) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ท่านพอใจกับงานที่ได้ท าส าเร็จตามเป้าหมาย 

(x̅ = 4.40) 

ด้านความยอมรับนับถือ โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.89) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ในทุกข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านเป็นผู้

ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน (x̅ = 4.01) 

ด้านความรับผิดชอบต่องาน โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.31)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ท่านท างานด้วยความซื่อสัตย์ 

ขยัน และอดทน (x̅ = 4.53) 

ด้านความเจริญก้าวหน้าในงาน  โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.09)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในทุกข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 

คือ ท่านมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมความรู้และทักษะฝีมือ (x̅ = 4.12) 
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ด้านลักษณะของงาน โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.84) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ในทุกข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การจัดการ

อย่างเป็นระบบท าให้ท่านท างานได้อย่างคล่องตัว (x̅ = 4.20) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยค้ าจุนโดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  x̅ = 4.13) 
และรายด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านนโยบายและการจัดการ ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านค่าจ้างค่าตอบแทน  
และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (x̅ = 4.25) รองลงมาคือด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน (x̅ = 4.21) ด้านการ

ควบคุมบังคับบัญชา (x̅ = 4.13) ด้านนโยบายและการจัดการ (x̅ = 4.08) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(x̅ = 4.06) และด้านค่าจ้างค่าตอบแทน (x̅ = 4.04) ตามล าดับ 

ด้านนโยบายและการจดัการ โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.08) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ในทุกข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ องค์การ

ของท่านมีการวางแผนก าหนดภาระหน้าที่อย่างชัดเจน (x̅ = 4.17) 

ด้านการควบคุมบังคับบัญชา โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลีย่อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.31) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความน่าเช่ือถือ 

และมีความสามารถ (x̅ = 4.37) 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.25) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ท่านสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้ดี (x̅ = 4.38) 

ด้านค่าจ้างค่าตอบแทน โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลีย่อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.04) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ค่าจ้างค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นสิ่งจูงใจที่ดี 

ในการท างาน (x̅ = 4.34) 

ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.21) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ท่านคิดว่าองค์การที่ท างานอยู่ 

มีช่ือเสียงและความมั่นคงดี (x̅ = 4.45) 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.06)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในทุกข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด

คือ พื้นที่ท างานสะอาด ปราศจากฝุ่น ควัน หรือสารพิษที่เป็นอันตราย (x̅ = 4.11) 

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความผูกพันในงาน 

ความผูกพันในงานโดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(x̅ = 4.07) และรายด้านพบว่าความ
ผูกพันในงานด้านความขยันขันแข็งในการท างาน ด้านความทุ่มเทในการท างาน และด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง
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อันเดียวกับงาน ทุกด้านมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน   

มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (x̅ = 4.10) รองลงมาคือ ด้านความทุ่มเทในการท างาน (x̅ = 4.09) และด้านความ

ขยันขันแข็งในการท างาน (x̅ = 4.02) ตามล าดับ 

ด้านความขยันขันแข็งในการท างาน โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (x̅ = 4.02)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ท่านรู้สึกว่า ท่านมีความขยัน

ขันแข็งและอดทนต่องานที่ท า (x̅ = 4.31) 

ด้านความทุ่มเทในการท างาน โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.09) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ในทุกข้อมีค่าคะแนนเฉลีย่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลีย่สงูที่สุดคือ งานของท่าน

เป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้กับตัวท่านเอง (x̅ = 4.12) 

ด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน  โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.10)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ท่านต้องการท างานให้ออกมา 

ดีที่สุดทุกครั้ง (x̅ = 4.36) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และอายุการท างาน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน สรุปผล
การวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามเพศ 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
Independent samples t-test 

เพศ �̅� SD T Sig. 

1. ปัจจัยจงูใจ 
ชาย 
หญิง 

4.05 
4.10 

0.38 
0.40 

-1.295 0.588 

2. ปัจจัยค้ าจุน 
ชาย 
หญิง 

4.13 
4.13 

0.42 
0.49 

0.207 0.033* 

รวม 
ชาย 
หญิง 

4.09 
4.11 

0.36 
0.39 

-0.548 0.286 

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามเพศ โดยรวมพบว่ามีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.286 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า เพศที่
แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยจูงใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.588 ซึ่งมีค่ามากกว่า
ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านปัจจัยค้ าจุน มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.033 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า เพศที่
แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ าจุน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

สมมติฐานท่ี 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 2: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยจูงใจ จ าแนกตามอายุ 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS MS F-Ratio Sig. 

1. ปัจจัยจูงใจ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.338 
59.066 
61.404 

0.585 
0.150 

3.909 0.004** 

 
1. ปัจจัยค้ าจุน ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.521 
81.155 
83.676 

0.630 
0.205 

3.068 0.017** 

รวม ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.250 
55.848 
57.098 

0.313 
0.141 

2.211 0.037* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามอายุ โดยรวมพบว่ามีค่า 

Sig. เท่ากับ 0.037 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า อายุที่
แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยจูงใจมีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหมายความว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยจูงใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านปัจจัยค้ าจุนมีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.07 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ าจุนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 3: ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับภาพรวมของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS MS F-Ratio Sig. 

1. ปัจจัยจูงใจ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.477 
60.928 
61.404 

0.238 
0.153 

1.553 0.213 

1. ปัจจัยค้ าจุน ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.917 
78.759 
83.676 

2.458 
0.198 

12.392 0.000** 

รวม ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.910 
55.188 
57.098 

0.955 
0.139 

6.871 0.001** 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมพบว่า

มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยจูงใจมีค่า Sig. เท่ากับ 0.213 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านปัจจัยค้ าจุน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวมพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ  0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ
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สมมติฐาน หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ าจุน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามสถานภาพ
สมรส 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS MS F-Ratio Sig. 

1. ปัจจัยจูงใจ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.958 
58.447 
61.404 

1.479 
0.147 

10.045 0.000** 

1. ปัจจัยค้ าจุน ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.684 
80.992 
83.676 

1.342 
0.204 

6.577 0.002** 

รวม ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.764 
54.335 
57.089 

1.382 
0.137 

10.098 0.000** 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยรวมพบว่า

มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า สถานภาพ
สมรสที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยจูงใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านปัจจัยค้ าจุน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 5: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS MS F-Ratio Sig. 

1. ปัจจัยจูงใจ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.205 
59.199 
61.404 

0.551 
0.150 

3.679 0.006** 

 
 
2. ปัจจัยค้ าจุน ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.876 
78.799 
83.676 

1.219 
0.199 

6.111 0.000** 

รวม ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.981 
55.118 
57.098 

0.495 
0.140 

3.549 0.007** 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมพบว่า

มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า รายได้
ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อภาพรวมของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยจูงใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านปัจจัยค้ าจุนมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุการท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 6: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามอายุการท างาน 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS MS F-Ratio Sig. 

1. ปัจจัยจูงใจ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.142 
58.262 
61.404 

1.047 
0.147 

7.119 0.000** 

1. ปัจจัยค้ าจุน ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.604 
80.072 
83.676 

1.201 
0.202 

5.941 0.001** 

รวม ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.331 
55.767 
57.098 

0.444 
0.141 

3.151 0.025* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามอายุการท างาน โดยรวม พบว่า

มีค่า Sig. เท่ากับ 0.025 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า อายุ
การท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยจูงใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า อายุการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านปัจจัยค้ าจุนมีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่ง
มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า อายุการท างานที่แตกต่างกันมีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 คุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 7: ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

คุณลักษณะงาน 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

Pearson Correlation (r) Sig. ระดับความสัมพันธ์ ทิศทาง 
ด้านความหลากหลายของทกัษะ 0.074 0.142 ไม่มีความสัมพันธ์ - 
ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน 0.620 0.000** ระดับปานกลาง เดียวกัน 
ด้านความส าคัญของงาน 0.416 0.000** ระดับปานกลาง เดียวกัน 
ด้านความเป็นอิสระ 0.300 0.000** ระดับต่ า เดียวกัน 
ด้านผลสะท้อนของงาน 0.552 0.000** ระดับปานกลาง เดียวกัน 

ภาพรวม 0.602 0.000** ระดับปานกลาง เดียวกัน 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
คุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับ

ความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะ
งาน ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน ด้านความส าคัญของงาน ด้านความเป็นอิสระ และด้านผลสะท้อนของงาน 
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจ ด้านปัจจัยค้ าจุน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมเป็นไปในทศิทางเดียวกัน ในขณะที่คุณลักษณะงาน ด้านความหลากหลายของทักษะไม่มีความสัมพันธ์
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ าจุน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม 

สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงาน 
 

ตารางท่ี 8: ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน 

 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ความผูกพันในงาน 

Pearson Correlation 
(r) 

Sig. 
ระดับความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ปัจจัยจูงใจ 0.541 0.000** ระดับปานกลาง เดียวกัน 
ปัจจัยค้ าจุน 0.601 0.000** ระดับปานกลาง เดียวกัน 

ภาพรวม 0.644 0.000** ระดับปานกลาง เดียวกัน 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
ความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานทั้งสองปัจจัย คือ ด้านปัจจัยจูงใจ และด้านปัจจัยค้ าจุน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส รายได้ต่อเดือน และอายุการท างาน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานขององค์การต่างๆ โดยทั่วไป รวมถึงสถาบันทางการเงินอย่างธนาคาร
นั้น จะใช้เกณฑ์การคัดเลือกพนักงานโดยวัดจากความสามารถรู้ความสามารถของบุคคลมากกว่าการคัดเลือก
จากเพศของบุคคล เพราะเมื่อเข้ามาอยู่ในองค์การแล้วก็จะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้
กฎระเบียบ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการท างานในองค์การที่เหมือนๆ กัน สอดคล้องกับนัณทัชพร พรหมมิ
นทร์ (2558) ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกรณีศึกษาพนักงานธนาคาร 
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่าพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับโชติกา ระโส (2555) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า บุคลากรเพศชายและเพศหญิงมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน  

1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน เนื่องจากโดยส่วน
ใหญ่แล้วกลุ่มคนในแต่ละช่วงอายุก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อครอบครัวที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น กลุ่มคนที่อายุน้อย เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยท างาน คนกลุ่มนี้จะอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นเรียนรู้งาน ยังไม่มี
ภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากนัก ดังนั้นในด้านการท างานคนกลุ่ มนี้ส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่มั่นใจว่างานนี้
เหมาะสมกับตนหรือไม่ และมองตนอายุยังน้อยสามารถปรับเปลี่ยนงานเพื่อค้นหางานที่ชอบจริงๆ ได้ ซึ่งต่าง
จากกลุ่มคนที่มีอายุสูงข้ึนมา มีประสบการณ์การท างานที่มากกว่าในกลุ่มแรก คนกลุ่มนี้ย่อมมีภาระหน้าที่ที่
ต้องรับผิดชอบที่มากกว่าในกลุ่มแรก ดังนั้นในด้านการท างานคนกลุ่มนี้จะมีอัตราการย้ายงานน้อยกว่าในกลุ่ม
แรก เพราะเริ่มรู้แล้วว่างานแบบไหนที่เหมาะสมกับตนเอง ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่
มากกว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งความเจรญิก้าวหน้าในงาน และความมั่นคงในอนาคตการท างาน สอดคล้องกับปฐมวงค์ 
สีหาเสนา (2557) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ 
อ าเภอเมืองจันทบุร ีจังหวัดจันทบรุี พบว่า บุคลากรของเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน  
อาจเนื่องมาจากพนักงานที่มีการศึกษาในระดับสูง จะมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ความส าคัญต่อองค์การ
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มากกว่าพนักงานที่มีการศึกษารองลงมา เพราะคนที่มีการศึกษาระดับสูงโดยส่วนมากจะมีความสามารถในเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกได้ดี เพราะมีความรู้ที่กว้างขวาง ซึ่งจะไปกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันตามระดับการศึกษาและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับ
ปุณณภา อมรปิยะกิจ (2552) ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ศึกษาแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
พบว่า บุคลากรของเทศบาลต าบลค่ายเนินวง  ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีที่มี
การศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

1.4 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานที่มีสถานภาพสมรส มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่าพนักงานที่มี
สถานภาพโสด ในด้านความส าเร็จในงาน ด้านความยอมรับนับถือ ความรับผดิชอบต่องาน ด้านลักษณะของงาน 
ด้านนโยบายและการจัดการ ด้านการควบคุมบังคับบัญชา และด้านค่าจ้างค่าตอบแทน อันเนื่องมาจากพนักงานที่
มีสถานภาพสมรสส่วนใหญจ่ะวัยวุฒิ วุฒิภาวะ ประสบการณ์การท างาน รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
ดูแลครอบครวัที่มากกว่าพนักงานในกลุม่ทีโ่สด ส่งผลใหพ้นักงานในกลุม่นี้ต้องทุ่มเทกับงานเป็นอย่างมากเพื่อหา
ความมั่นคงในชีวิตให้แก่ตนเองและครอบครัว สอดคล้องกับสุรัตน์จี คูตระกูล (2550) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
พนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับอุมาภรณ์ บุตรน้ าเพ็ชร (2556). ศึกษาแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พบว่า สถานภาพทีต่่างกัน มีแรงจูงใจในการท างานในภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

1.5 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน 
เนื่องจากระดับรายได้ต่อเดือนของพนักงานจะผันแปรตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กล่าวคือ 
ผู้ที่มีระดับรายได้สูงก็จะต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สงูกว่า ได้ท างานที่มีความยากและสลับซบัซอ้นกว่า ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มผู้มีระดับรายได้สูงจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้
รองลงมา ในด้านความยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบต่องาน และด้านลักษณะของงาน สอดคล้อง
กับนัณทัชพร พรหมมินทร์ (2558) ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกรณีศึกษา
พนักงานธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีการรับรู้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับปุณณภา อมรปิยะกิจ (2552) ศึกษา
แรงจูงใจที่ มีผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร กรณี ศึกษา ศูนย์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์  
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานด้านความส าเร็จ 
ด้านลักษณะและขอบเขตของงาน และด้านสภาพการท างานที่แตกต่างกัน 
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1.6 อายุการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มผู้มีอายุการท างาน 1-5 ป,ี 6-10 ปี และ 10 ปีข้ึนไป จะมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าพนักงานที่มีอายุการท างานต่ ากว่า 1 ปี ในด้านความส าเร็จในงาน ด้านความยอมรับนับถือ 
ด้านความรับผิดชอบต่องาน ด้านลักษณะของงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความมั่นคง  
ในหน้าที่การงาน จากผลการศึกษาจะพบว่าพนักงานที่มีอายุการท างานมากกว่าจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มากกว่าพนักงานที่มีอายุการท างานน้อย ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานที่มีอายุการท างานมากจะมีประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญในงานนั้นๆ มากกว่าพนักงานที่ เพิ่ งเริ่มต้นเข้ามาในสายงาน และเมื่อพนักงาน  
มีประสบการณ์การท างานที่สูง มีความเช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบแล้วก็ย่อมจะต้องการความก้าวหน้าข้ึนไป
ตามสายงานของตน ทั้งด้านเงินเดือนและต าแหน่งที่สูงข้ึน ดังนั้นพนักงานในกลุ่มนี้จึงมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่สูงกว่าพนักงานที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาในสายงาน พนักงานที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาในสายงานอาจต้องจะใช้
ระยะเวลาการเรียนรู้ ศึกษางานในช่วงแรกเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ในงาน ในขณะเดียวกันพนักงาน 
ที่เพิ่งเข้ามาท างานส่วนหนึ่งก็จะเปน็กลุม่คนที่เพิ่งจบการศึกษาและเริ่มท างานธนาคารเป็นงานแรก ซึ่งก็อาจจะ
ยังไม่แน่ใจว่างานธนาคารเป็นงานที่ตนเองชอบและอยากท างานในสายงานน้ีจริงๆ จึงส่งผลให้พนักงานในกลุ่ม
นี้มีค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ต่ ากว่ากลุ่มที่ มีประสบการณ์การท างานที่มากกว่า สอดคล้อง
กับนัณทัชพร พรหมมินทร์ (2558) ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกรณีศึกษา
พนักงานธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุการ
ท างานแตกต่างกัน มีการรับรู้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีคุณลักษณะของงาน (Job Characteristics Model) ของแฮคแมน 
และ โอลด์แดม (Hackman & Oldham, 1980) ที่อธิบายถึงมิติของงาน 5 ด้าน คือ มิติด้านความหลากหลาย
ของทักษะ มิติด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน มิติด้านความส าคัญของงาน มิติด้านความเป็นอิสระ และมิติด้าน
ผลสะท้อนของงาน ซึ่งมีผลต่อสภาวะทางจิต (Psychological States) กระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงจูงใจ และมี
ความพึงพอใจในงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รังสรรค์ อ่วมมี (2550) ได้ศึกษาคุณลักษณะงานที่มี
ความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท กม.18 วิศวกรรม จ ากัด พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.1 คุณลักษณะงานด้านความหลากหายของทักษะ ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จในงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการด าเนินงานของธนาคารจะเป็นไปใน
ลักษณะของงานประจ า มีการก าหนดรูปแบบการท างานและขอบเขตภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเอาไว้อย่าง
ชัดเจนอยู่แล้ว และโดยส่วนใหญ่พนักงานธนาคารจะมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานในส่วนของตนตามรูปแบบงาน 
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ที่ธนาคารก าหนดข้ึนมาแบบเดิมซ้ าในทุกวัน ซึ่งการต้องท างานแบบเดิมในทุกวันจึงอาจไม่เป็นสิ่งจูงใจ  
ให้พนักงานได้ใช้ทักษะการท างานที่หลากหลาย 

2.2 คุณลักษณะงานด้านความมี เอกลักษณ์ของงาน มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง  
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งจะมีการก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละต าแหน่งออกมาอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานได้ทราบหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบงานในส่วนน้ัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า คุณลักษณะงานด้าน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จของงาน ด้านความ
เจริญก้าวหน้าในงาน ด้านค่าจ้างค่าตอบแทน และด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน กล่าวคือ เมื่อพนักงาน
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ก็ย่อมส่งผลถึงความพึงพอใจที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุลว่งตามเป้าหมาย ปัจจัยน้ีจะเปน็ปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเติบโตในสายงาน ช่วยให้พนักงาน
มีโอกาสได้มาซึ่งต าแหน่งและเงินเดือนสูงข้ึน อันจะส่งผลต่อความมั่นในหน้าที่การงานของตนต่อไป 

2.3 คุณลักษณะงานด้านความส าคัญของงาน มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่คนทั่วไปให้ความเช่ือมั่น
ในการเข้ารับบริการทางการเงิน ดังนั้นลักษณะของงานธนาคารจึงมีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ คน
โดยทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองค์การ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะงานด้านความส าคัญ
ของงาน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในทุกด้าน ฉะนั้นในการท างานพนักงานธนาคาร  
จึงจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่องานสูง รวมทั้งการวางตัวที่ดีเป็นที่ได้รับ
ความยอมรับนับถือ ก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่พนักงานธนาคารพึงมีเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการท าธุรกรรมกับธนาคารได้รับ
ความเช่ือมั่นมากยิ่งข้ึน 

2.4 คุณลักษณะงานด้านความเป็นอิสระ มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อาจเนื่องมาจากรูปแบบการด าเนินงานของธนาคารที่ค่อนข้างจะมีการ
ก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการท างานไว้แล้ว โดยพนักงานจะต้องปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบ
ตามที่ได้รับมอบหมาย และพนักงานจะต้องปฏิบัติงานตามระบบที่ธนาคารก าหนดข้ึนมา ดังนั้น พนักงานจะมี
อิสระค่อนข้างน้อยในการก าหนดตารางการท างาน หรือกระบวนการท างานต่างๆ ด้วยตัวเอง 

2.5 คุณลักษณะงานด้านผลสะท้อนของงาน มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน ธนาคารจะมีการประชุมเพื่อ
สรุปงาน ซึ่งพนักงานจะได้ทราบข้อมูลย้อนกลับของงานว่าผลการปฏิบัติงานของตนว่าเป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่ธนาคารก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะงานด้านผลสะท้อนของงาน  
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการจัดการ ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ 
และความเจริญก้าวหน้าในงาน ซึ่งการประชุมสรุปงานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารจัดการภายใน
องค์กรของธนาคารที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และผลสรุปงานที่ได้จากการประชุมก็จะมีความสัมพันธ์  
กับความเจริญก้าวหน้าของพนักงาน กล่าวคือ พนักงานที่ท างานของตนได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ธนาคารตั้งไว้ 
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ก็มีโอกาสในการได้รับการเลื่อนต าแหน่ง หรือปรับเงินเดือนให้สูงข้ึน ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวกระตุ้นให้
พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนได้ 

สอดคล้องกับสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ รองแขวง (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมน
วนคร พบว่า คุณลักษณะงานในภาพรวม คุณลักษณะงานด้านความเกี่ยวเนื่องกันของงาน ด้านความส าคัญ
ของงาน ด้านความเป็นอิสระในงาน และด้านผลสะท้อนจากงาน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันในงาน 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับความผูกพันในงานโดยภาพรวม สอดคล้องกับแนวคิดของ เดอ เคลิร์ก (De Klerk, J.J., 2001)  
ที่กล่าวว่า บุคคลที่ มีแรงจูงใจในงานสูงโดยมากมักมีความผูกพันในงานสูงตามไปด้วย  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ และทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม (2551) ได้ศึกษาแรงจูงใจในงานที่มีผลต่อความ
ผูกพันในงานของอาสาสมัครสาธารณสุข พบว่า แรงจูงใจในงาน ส่งผลต่อความผูกพันในงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข โดยเฉพาะแรงจูงใจในงานด้านความต้องการความพึงพอใจในการท างาน ด้านความต้องการความ
พึงพอใจในสัมพันธภาพทางสังคม แสดงให้เห็นว่า ถ้าอาสาสมัครสาธารณสุขมีความต้องการความพึงพอใจ 
ในสัมพันธภาพทางสังคมเกิดข้ึน ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดความผูกพันในงานเพิ่มข้ึน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับกับความผูกพันในงานทั้ง 3 ด้าน ประกอบไปด้วย ความผูกพันในงานด้านความขยันขันแข็งในการ
ท างาน ด้านความทุ่มเทในการท างาน และด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ดังนั้น  
จึงส่งผลต่อความผูกพันในงานของพนักงาน กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีแรงจูงใจในการท างน พวกเขาจะพร้อม
ท างานด้วยความขยันขันแข็ง ทุ่มเทในการท างาน โดยใช้ความพยายามที่มีทั้งหมดในการท างาน มีความอดทน 
กระตือรือร้นในการท างาน จนกว่างานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ นรากร งาคชสาร 
(2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพันในองค์กรของพนักงาน  
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจในการท างาน
ด้านปั จจัยจู งใจและด้านปั จจัย ค้ าจุน  มี ความสั มพั น ธ์กั บความผู กพั น ในองค์กรของพนัก งาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
และในทิศทางบวก กล่าวคือ หากพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก จะส่งผลให้มีความผูกพันในงานมากข้ึนด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนต์สิงห์ ไกรสมสุข 
(2550) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พบว่า แรงจูงใจในการท างานของครูส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครู 
ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
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 บทคัดย่อ  
 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศไทยได้เป็นจ านวนมาก 
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการท่องเที่ยวย่อมต้องเกิดข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ งานวิจัยช้ินนี้จึง เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจากผลกระทบด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และน าเสนอแนว
ทางแก้ไขผลกระทบทีเ่กิดข้ึนทีต่ลาดน้ าไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทีย่วที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวบริเวณตลาดน้ าไทรน้อย จ.นนทบุรี จ านวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามปลายปิด และ
ปลายเปิด ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวตลาดน้ าไทรน้อยโดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นด้านผลกระทบทางวัฒนธรรมด้าน
ลบ แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวท าให้คุณค่าทางด้านวัฒนธรรมลดลงไป เนื่องจากการด าเนินวิถีชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบของตลาดน้ าจึงเป็นการจ าหน่ายสนิค้าบนบกแทนการพายเรือขาย การสัญจรทางน้ าจงึ
ถูกลดบทบาทลงไปเป็นเพียงการจ าลองวิถีชีวิตเท่าน้ัน จากผลการศึกษาเทศบาลต าบลไทรน้อยรวมทั้งผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบควรมีการน าเอกลักษณ์และอัตลักลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่เป็นวิถีชีวิตด้ังเดิมของ
ตลาดน้ ามาฟื้นฟูเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากชุมชนอื่นได้ โดยคงไว้ซึ่งรูปแบบ
การใช้ชีวิตทางน้ าให้คงอยู่ต่อไป 
 
 ค าส าคัญ: ผลกระทบการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, ตลาดน้ า  
 
 ABSTRACT  
 Cultural tourism is a distinctive and unique type of tourism which plays an important 
role in travel business. It has attracted both domestic and international tourists into all 
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regions of the Thailand. However, with the increasing of growth in tourism, impacts and 
problems are unavoidable. The purposes of this Study the opinions of tourists from the 
effects of culture, economy, society, environment and present a solution to the effects that 
occur at Sainoi Floating Market,  Nonthaburi. Information was assessed and analyzed to 
provide the solutions for the effects of tourism at Sainoi Floating Market, Nonthaburi. Survey 
from the sample group of tourists who travel to the Sainoi Floating Market, Nonthaburi 
Province, using 400 closed-end and end questionnaires to use descriptive statistics to 
analyze data such as frequency, percentage, mean and standard deviation. The study 
indicated that Tourism in the Sainoi Floating Market, on average, has a negative impact on 
cultural aspects. Shows that tourism has reduced cultural values because the way of life 
changes The pattern of the floating market is to sell products on land instead of boating. 
Waterway traffic is therefore reduced to only a lifestyle simulation. From the study results, 
Sainoi Subdistrict Municipality, including those involved in the responsibility, should have 
cultural identity and identity. Which is the traditional way of life of the floating market to 
restore and promote tourism development activities that are different from other 
communities by maintaining the life style of water to remain 
 

Keywords: Impact of Tourism, Cultural Tourism, Floating market 
 
บทน า  
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
เนื่องจากในแต่ละปีมีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยเป็นจ านวนมาก เพราะ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพทางด้านการทอ่งเที่ยว มีทรัพยากรทางการท่องเทีย่วที่หลากหลาย 
มีความโดดเด่นทั้งด้านธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมทีเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามและทรงคุณค่า จึงส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวน ารายได้มาสู่ประเทศ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถ่ิน 
กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนทุกระดับช้ัน  

จังหวัดนนทบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีบทบาทด้านการท่องเที่ยว โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ
ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตจ านวนมาก เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาในเขตภาคกลาง 
แต่เดิมประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนผลไม้ และท าไร่ ท านา ด้วยพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองหลวง การคมนาคม
ทางบกและทางน้ าจึงมีความสะดวกสบาย ท าให้มีผู้คนมาตั้งถ่ินฐานเป็นชุมชนมาตั้งแต่อดีต เกิดเป็ นวิถีชีวิต
ริมน้ า ที่เป็นเอกลักษณ์จนท าให้จังหวัดนนทบุรีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ โดยเฉพาะใน
พื้นที่อ าเภอไทรน้อย ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของคนในชุมชนคือ ตลาดน้ าไทรน้อย บริเวณริมคลอง
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พระพิมลราชาซึ่งยังคงมีรูปแบบการด าเนินวิถีชีวิตเหมือนเช่นในอดีต เอกลักษณ์ทีส าคัญของตลาดน้ าไทรน้อย
คือ การสักการะ "หลวงพ่อทองค า"  ที่วัดไทรใหญ่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของคนทั่วไปในละแวกนั้น และการการ
นั่งรถกระแทะเพื่อชมสวนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสวนผัก สวนผลไม้ สวนบอนสีเฉลิมพระเกียรติที่มีช่ือเสียง
ระดับประเทศ และสวนกล้วยไม้ที่มีการส่งออกมากที่สุดของประเทศ อีกทั้งกิจกรรมที่ส าคัญคือ การชม
ทัศนียภาพ วิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งคลองที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติ การเที่ยวชมสวน
ต่างๆ เพื่อสัมผัสความเป็นธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท าใหต้ลาดน้ าไทรน้อยได้รับความนิยมและมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ 
ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมากในพื้นที่จ ากัด รูปแบบการด าเนินวิถีชีวิต
ของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ความเสื่อมโทรมของชุมชนริมน้ า ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาเหล่าน้ี ดังนั้นการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขตลาดน้ าไทรน้อยให้คงอยู่ต่อไปทั้งในปจัจบุันและอนาคต  จึงจ าเป็นต่อการศึกษาอนุรกัษ์ตลาดน้ าไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรีให้คงอยู่ต่อไป และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ต่อไป 

 
ทบทวนวรรณกรรม  
 การวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องเพื่อเป็นฐานความรู้ส าหรบัใช้ใน
การศึกษาโดยมปีระเด็นการค้นคว้าเป็นดังต่อไปนี ้
 แนวคิดเก่ียวกับด้านการท่องเท่ียว 
 ค าว่า  “การท่องเที่ยว” (Tourism) ในปัจจบุันเป็นภาพใหญท่ี่เห็นถึงการขยายตัวเพิม่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นกจิกรรมส าคัญที่น ารายได้มาสูป่ระเทศและมีแนวโน้มจะมีความส าคัญข้ึนเรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้มี
ความหมายเพียงการเดินทางเพื่อพักผอ่นหย่อนใจ แต่หมายถึง การเคลือ่นย้ายประชากรจากแหง่หนึง่ไปอีก
แห่งหนึง่ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นการท่องเที่ยวทีม่ีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีกิจกรรม
ร่วมกัน การด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เศรษฐกจิมีความเจรญิก้าวหน้า การพฒันาและขยายแหลง่ท่องเที่ยว
เป็นไปในทางด้านธุรกจิโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกบั(พึงพิศ ลักขณาลิขิตกุล 2554)กล่าวว่า การท่องเที่ยวแม้ว่าจะ
ไม่ใช่สิ่งจ าเป็นพื้นฐานหรอืปจัจัย 4 ของการด ารงชีวิต  แต่การท่องเที่ยวมีศักยภาพสูง สง่ผลใหเ้กิดความส าคัญ
ต่อการท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม ในด้านการบ ารุงรักษาวัฒนธรรมและ
ประเพณี การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การสร้างความสมัพันธ์กับคนต่างถิ่นและการการอนรุักษ์ 
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียววัฒนธรรม 
 การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมีความพเิศษตรงที่นักทอ่งเที่ยวจะเน้นพื้นที่หรือบรเิวณที่มีคุณลักษณะที่
ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สถานที่ดงักล่าวจะมีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสงัคมและ
มนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกบัวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม  โดย
สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทาง
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เศรษฐกจิ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี (กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ 2555) 
 การศึกษาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สิ่งจะได้รบัประโยชนจ์ากบรรพบรุุษที่ได้สร้างสมและถ่ายทอด
เป็นมรดกสืบทอดกันมาจึงเป็นส่วนส าคัญในการอนุรกัษ์เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วย 
ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ มกีารพฒันาเศรษฐกิจของชาติ โดยการน าเงินตราเข้าประเทศมากที่สุด วางแผน
พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรับการเตบิโตของการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
เดนิทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย และการประชาสัมพันธ์ไปสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิม่มากข้ึน และ
ประโยชน์ทางสงัคมและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวช่วยเผยแพร่เอกลกัษณ์ของท้องถ่ินให้เป็นทีรู่้จักกว้างขว้างขึ้น
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับผู้คนในท้องถ่ินได้มีโอกาสรูจ้ักกันนั้น ผล
ก็คือ เกิดความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศก็ช่วยเสรมิสร้างความเข้าใจ
อันดีที่จะนาไปสู่ความเป็นเพือ่นร่วมโลกและเกิดสันติภาพข้ึนแก่โลก(ชนัญ วงษ์วิภาค, 2545) 
 แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบจากการท่องเท่ียว 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีการเจริญเติบโตและขยายตัวไปอย่างรวดเร็วจน
กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญระดับหนึ่งของประเทศ  สามารถ
ที่จะดึงดูดให้มีปริมาณของนักท่องเทีย่วเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้อย่างมากข้ึนด้วยเช่นกัน แต่ความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนเรื่อยๆก็ย่อมส่งผลในทางด้านลบทั้งปัญหา อุปสรรค และการท าลายตามมา 
 ผลกระทบของการท่องเท่ียวทางด้านวัฒนธรรม ในด้านบวกแสดงถึงความภาคภูมิใจของคนในชาติ 
การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและการรู้สึกหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง การร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชาติและของท้องถ่ินเพื่อให้ทกุคนเห็นคุณค่าและเกิดการยอมรับ แต่ในทางด้านลบการท่องเที่ยว
ท าลายสภาพแวดล้อม ศาสนาและโบราณวัตถุสถาน  เพราะการรู้เท่ าไม่ถึงการณ์ของนักท่องเที่ยว การท า
ความสกปรก และจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังศาสนสถานคับค่ังเกินไป ตลอดจนคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม
ลดลงไป เนื่องจากการยอมรับความเจริญที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย 
 ผลกระทบการท่องเท่ียวทางด้านเศรษฐกิจ ในด้านบวกการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ และ
ชุมชนท้องถ่ิน จากเข้าเข้ามาท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ การจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและบริการทางการ
ท่องเที่ยว จนเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มมากข้ึน กระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวให้มีการลงทุนในด้านต่างๆ  มี
การบริการและผลิตสินค้าเพื่อจะตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจสถานที่พัก โรงแรม สถานที่น าเที่ยว 
ร้านอาหาร สินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวไปในทางที่ดีข้ึน ใน
ด้านลบ การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการค่าครองชีพต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆสูงข้ึน วิถีชีวิต
ของคนในท้องถ่ิน ทั้งในเรื่องของการกิน การอยู่ มีความฟุ่มเฟือยมากข้ึน อีกทั้งปัญหาการกระจายรายได้ไม่
ทั่วถึง มีรายได้ที่ไม่แน่นอน จากการที่เศรษฐกิจมีการปรับข้ึนและลดลงอยู่เสมอ 
 ผลกระทบการท่องเท่ียวทางด้านสังคม ในด้านบวก การมีสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับ
ชุมชน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ก่อให้เกิดความรักและหวงแหนแหล่ง
ท่องเที่ยวของตนเอง สร้างความสามัคคี ความภาคภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
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จากการน าสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของตนเอง มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างเอกลักษณ์ เช่น 
ผลผลิตทางเกษตรกรรม สินค้า OTOP จะช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชมได้น าผลผลิตของตนเองมาจ าหน่ายเพื่อ
เพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ในด้านลบ ขาดการดูแลเอาใจใส่จากคนในชุมชน ส่งผลให้การด าเนินวิถีชีวิต ทรัพยากร
ภายในชุมชนมีความเสื่อมโทรมลง ก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆของสังคม เช่น ความแออัดในแหล่งที่มีความ
เจริญ ด้านอาชญากรรม การค้ายาเสพติด การพนัน เป็นต้น อีกปัญหาคือความขัดแย้งระหว่างนักท่องเที่ยว
และชุมชนท้องถ่ิน เกิดจากความแตกต่างในการเข้าใจในวัฒนธรรมที่ต่างกัน การแต่งกายไม่สุภาพเข้าไปใน
บริเวณศาสนสถาน การท าลายทรัพยากรทางวัฒนธรรม การปีนข้ึนไปถ่ายรูปกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนา 
 ผลกระทบการท่องเท่ียวทางด้านสิ่งแวดล้อม ในด้านบวก การตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
กระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาสภาพภูมิทัศน์ให้อยู่ในสภาพที่ดี  
โดยเฉพาะการจ ากัดของเสีย อาทิ น้ าเน่าเสีย ผักตบชวา ขยะมูลฝอย บริเวณที่พักอาศัย และร้านอาหารใน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว การก าหนดแนวทางในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน มีการปรับปรุง
แก้ไขทั้งมาตรการ ระเบียบ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุม
ป้องกันสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว ในด้านลบ เกิดการท าลาย
ทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อตอบสนองกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ทั้งการสร้างเป็นที่พักแรม รีสอร์ท 
ร้านอาหาร หรือบริการอื่นๆ จนเกิดปัญหาด้านมลภาวะและสภาพแวดล้อม ปัญหาการท าลายภูมิทัศน์ จากสิ่ง
ปลูกสร้างแบบดั้งเดิมที่ขัดต่อสภาพธรรมชาติ ไม่กลมกลืนและไม่เป็นระเบียบ และท าให้เกิดความเสื่อมโทรม 
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากการรับนักท่องเที่ยวจ านวนมากเกินไป นักท่องเที่ยวมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือการที่นักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามตามค าแนะน า 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียว 
 การจัดการการท่องเที่ยวควรที่จะมีการก าหนดหลักการและมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับทฤษฎี และ
แนวคิดที่เหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพที่แท้จริง รวมทั้งข้อจ ากัดต่าง ๆ ของสังคมและสภาพแวดล้ อม การ
ก าหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติการที่ดีต้องค านึงถึงกรอบความคิดที่ได้ก าหนดไว้ มีความสอดคล้อง
กันในทุกระดับ มิฉะนั้นแล้วการจัดการท่องเที่ยวจะด าเนินไปอย่างไร้ทิศทางและประสบความล้มเหลว(วันใหม่ 
แตงแก้ว,2554) 
 แนวทางการจัดการการท่องเท่ียว ควรมีแนวทางทีส าคัญต่อการพัฒนา ดังนี้ (จรินทร์ อาสาทรงธรรม
, 2554) 
          1. การมีส่วนร่วมของชุมชน คือชุมชนควรที่จะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวการท่องเที่ยว มี
ทักษะการจัดการและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก โดยข้ันตอนการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยว 
มีดังนี้ 1) ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชนตนเอง 2) ควรมีการวางแผน
และควบคุมการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยว และการได้รับผลประโยชน์จากการให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
และ 3) ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
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          2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วิถีชีวิตของชุมชนอาศัยธรรมชาติในการด ารงชีวิต ชุมชนควรมีการรวมตัว
กันเพื่อปกป้องรักษา ฟื้นฟูแม่น้ า ล าคลอง วัฒนธรรม และวิถีชีวิต การพัฒนาการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อ
การยกฐานะความเป็นอยู่ของชุมชนให้สูงข้ึนและลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้ลด
น้อยลง  
          3. การพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นเป้าหมายหลัก ชุมชนละแวก
ใกล้มักจะมีแหล่งท่องเทีย่วอื่นๆ ที่สามารถน ามาเป็นจดุขายได้อีก เช่น พื้นที่การเกษตรที่เป็นสวนผัก สวนผลไม้ 
สวนกล้วยไม้ วัด สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ า เป็นต้น และยังรวมถึงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของ
ชาวบ้านในชุมชน เช่น การสานกระเป๋าผักตบชวา การท าผลไม้แช่อิ่ม การทอผ้า การต าข้าว หากสิ่งเหล่านี้
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจะถือได้ว่าเป็นการเพิ่มอรรถประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยวให้
มากยิ่งข้ึน  
          4. การให้ความส าคัญกับการตลาดท่องเที่ยว แนวทางของการพัฒนาส่วนประสมการตลาด 4  Ps 
ประกอบด้วย 1) การก าหนดมาตรฐานสินค้า/บริการ ให้มีคุณภาพดี 2) การก าหนดราคาที่ยุติธรรม ไม่เอา
เปรียบนักท่องเที่ยว 3) การก าหนดพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย มีการจัดวางและบอกต าแหน่งร้านค้าที่
ชัดเจน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่เสียเวลา 4) การส่งเสริมการตลาด เพื่อจูงใจให้
นักท่องเที่ยวที่ได้มาท่องเที่ยวแล้วมีความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวอีกอย่างต่อเนื่อง 
          5. การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของชุมชน 
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เช่น ถนน/ป้ายบอกทางที่เข้าถึง ลานจอดรถที่เพียงพอ 
ห้องน้ าสะอาด ถังขยะมีกระจายทั่วไป มีเสียงตามสายส าหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ส าคัญต่อนักท่องเที่ยว 
เป็นต้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตลาดน้ าไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี    

 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจากผลกระทบด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ของตลาดน้ าไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี      

 3.  เพื่อน าเสนอแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดข้ึนที่ตลาดน้ าไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี    

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Questionnaire Research) โดยใช้การวิจัยแบบส ารวจ 
มีการใช้แบบสอบถามที่มโีครงสร้าง (Structured Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเกบ็ข้อมลูโดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากร โดยฐานข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปี พ.ศ. 2560  

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดนนทบุรีมีจ านวนทั้งหมด 1,229,735 คน จากนั้นจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จากการแทนค่ากลุ่มประชากรโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง 

400 คน ใช้วิธีเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่

เดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อสินค้าในบริเวณตลาดน้ าไทรน้อย จ.นนทบุรี  

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของตลาดน้ าไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี โดยแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 2  ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิล าเนา ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ท าให้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีการเปลี่ ยนแปลง 
ของผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบ ในด้านวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
           ผู้วิจัยใช้ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ  โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกค าตอบดังนี้ 
 5      หมายถึง     ผลกระทบอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4      หมายถึง     ผลกระทบอยู่ในระดับมาก 
 3      หมายถึง     ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
 2      หมายถึง     ผลกระทบอยู่ในระดับน้อย 
 1      หมายถึง     ผลกระทบอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
          ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์และแปรผลได้ตามระดับค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้  
 ช่วงค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.00 – 1.50 แปลผลว่า ผลกระทบในระดับน้อยที่สุด                                         
 ช่วงค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.51 – 2.50 แปลผลว่า ผลกระทบในระดับน้อย                               
 ช่วงค่าเฉลี่ย ระหว่าง 2.51 – 3.50 แปลผลว่า ผลกระทบในระดับปานกลาง                                       
 ช่วงค่าเฉลี่ย ระหว่าง 3.51 – 4.50 แปลผลว่า ผลกระทบในระดับมาก                                    
 ช่วงค่าเฉลี่ย ระหว่าง 4.51 – 5.00 แปลผลว่า ผลกระทบในระดับมากทีสุ่ด 
          3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อประมวลผลข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
          1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยการหาค่าร้อยละ(Percentage) จ าแนกตาม เพศ อายุ 
สถานภาพ ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
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          2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อผลกระทบที่ท าให้แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยหาค่าเฉลี่ยจากด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
          จากผลส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเปน็เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.80 อยู่
ในช่วงอายุ 21-30 คิดเป็นร้อยละ 34.80 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 56.50 มีภูมิล าเนาภาคกลาง คิด
เป็นร้อยละ 67.00 มีการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.00 ประกอบอาชีพค้าขาย/รับจ้างทั่วไป 
คิดเป็นร้อยละ 32.30 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 คิดเป็นร้อยละ 43.30 
 
 ตารางท่ี 1: ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ท าให้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง 
 

รายละเอียดผลกระทบ 
ระดับความ

คิดเห็น ความหมาย 

x  S.D. 
ด้านบวก 

ด้านวัฒนธรรม 
-  ตลาดน้ าไทรน้อยและวิถีชีวิตของชุมชนด้ังเดิม มีเสน่ห์ดงึดูดให้
เดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด 

 
 

4.29 

 
 

0.70 

 
 

มาก 

ด้านเศรษฐกิจ 
-  การเที่ยวตลาดน้ า, นั่งรถกระแทะ, ชมสวนเกษตร สามารถสร้าง
รายได้เพิ่มให้คนในชุมชน 

4.33 0.74 มาก 

ด้านสังคม 
-  พ่อค้า-แม่ค้าในตลาดน้ ามีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

 
4.18 

 
0.78 

 
มาก 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
-  บรเิวณตลาดน้ ามจี านวนถังขยะเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

4.03 0.86 มาก 

รวม 4.20 0.77 มาก 
ด้านลบ 

ด้านวัฒนธรรม 
-  รูปแบบของตลาดน้ าเปลี่ยนเป็นการจ าหน่ายสินค้าบนบกแทนการ
พายเรือขาย 

 
 

3.93 
 

 
0.81 

 
มาก 
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ตารางท่ี 1: ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ท าให้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) 
 

รายละเอียดผลกระทบ 

ระดับความ
คิดเห็น ความหมาย 

x  S.D. 

ด้านเศรษฐกิจ 
-  สภาวะเศรษฐกิจทีม่ีการปรับตัวข้ึน-ลงอยูเ่สมอ ส่งผลให้ตลาดน้ า
เกิดความซบเซาลง 

3.91 0.80 มาก 

ด้านสังคม 
-  ปริมาณของนกัท่องเที่ยวมจี านวนมากส่งผลให้พื้นที่ในตลาดน้ าเกิด
ความแออัด 

3.81 0.83 มาก 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ภาชนะที่จ าหน่ายอาหารส่วนใหญเ่ป็นกล่องโฟมหรอืถุง
พลาสตกิ 

3.88 0.77 มาก 

รวม 3.88 0.80 มาก 
 
          จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมด้านบวก ( x = 4.20)  และด้านลบ( x = 3.88) อยู่ใน
ระดับมาก  
 จากการวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบทั้ง 4 ด้านของการท่องเที่ยวตลาดน้ าไทรน้อย ผู้วิจัยพบว่า ปัญหา
ในภาพรวมด้านลบทางด้านวัฒนธรรม ควรหยิบยกมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 3.93)  เมื่อพิจารณาพบว่าความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยรูปแบบของตลาดน้ าถูก
ลงบทบาทในการสัญจรทางน้ า จึงกลายเป็นการจ าหน่ายสินค้าบนบกและใช้วิถีชีวิตบนบกมากข้ึน 
 
สรุป  

ผลการสรุปข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา 
ตลาดน้ าไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ด้านวัฒนธรรม  
  ผลกระทบด้านบวก  จากการศึกษาผลกระทบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพบว่าตลาดน้ าไทรน้อย
และวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิม มีเสน่ห์ดึงดูดให้เดินทางมาท่องเที่ยว โดยตลาดน้ าไทรน้อยเป็นตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยวที่คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน มีการน าสินค้าของชุมชนมาจ าหน่าย การขายอาหารบนแพริมน้ า มีการ
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ลอ่งเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตริมน้ า รวมถึงความเป็นวัฒนธรรม ที่มีประเพณี ศาสนสถาน และงานส าคัญ
ต่างทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเสน่ห์และเป็นจุดขายของการมาท่องเที่ยวยังตลาดน้ าไทรน้อยแห่งนี้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ(กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย, 2561) ที่น าความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค์
ความรู้  ทั้งความต่อเนื่องของการสบืสานวัฒนธรรมประเพณี ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม ความสามารถใน
การสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีที่
สืบค้นได้ ความผูกพันต่อท้องถ่ิน และ ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่ามะโอ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง   
 ผลกระทบด้านลบ  รูปแบบของตลาดน้ าเปลี่ยนเป็นการจ าหน่ายสินค้าบนบกแทนการพายเรือขาย ซึ่ง
ในปัจจุบันตลาดน้ าไทรน้อยไม่มีรูปแบบการใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแล้ว การใช้ชีวิตที่ต้องใช้เรือเป็นพาหนะใน
การเดินทางหรือแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างกันลดลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย จึงมีแต่การ
สร้างแพบนน้ าเพื่อจ าหน่ายสินค้าและเป็นร้านอาหารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแทน และร้านค้าส่วนมากจะเป็น
การขายสินค้าบนบกในบริเวณตลาดน้ าที่ได้สร้างไว้ในการจ าหน่ายสินค้าแก่นักท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ(ธีราภรณ์ นกแก้ว, 2554) ที่พบว่าความเจริญที่เข้ามาในพื้นที่ท าให้
สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตในชุมชนตลาดน้ าวัดไทร กรุงเทพมหานคร ได้เปลี่ยนแปลงไป จากอดีตที่วิถีชีวิตของคน
ไทยผูกพันกับสายน้ าเป็นหลัก มีตลาดน้ าเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า แต่ในปัจจุบันตลาดน้ าถูกลด
บทบาทลงไปพร้อมกับการสัญจรทางน้ าถูกแทนที่ด้วยการสัญจรทางบก ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า คนจึง
เปลี่ยนมาค้าขายกันทางบกแทน 
 2. ด้านเศรษฐกิจ 
 ผลกระทบด้านบวก การเที่ยวตลาดน้ า, นั่งรถกระแทะ, ชมสวนเกษตร ถือเป็นกิจกรรมส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังตลาดน้ าไทรน้อย ซึ่งการนั่งรถกระแทะชมสวนเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของ
ตลาดน้ าไทรน้อย ในการพานักท่องเที่ยวชมการด าเนินวิถีชีวิตโดยรอบของชุมชนในต าบลไทรน้อย ได้ชมสวน
เกษตรที่ปลูกพืชผัก สวนกล้วยไม้ต่างๆ ท าให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้คนในชุมชน พ่อค้าแม่ค้าได้น าสินค้าที่
ปลูกจากสวนของตนเองมาจ าหน่ายในราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพราะเป็นสินค้ามาจากสวนของชุมชน
เอง นักท่องเที่ยวก็จะได้รับผลผลิตที่สดใหม่ และราคาถูก สอดคล้องกับงานวิจัยของ(ศุภวรรณ เจริญชัยสมบัติ, 
2554) ที่การท่องเที่ยวส่งเสริมให้ชุมชนในเกาะเกร็ดหันไปประกอบอาชีพดั้งเดิมอันได้แก่ การท าเกษตรกรรม
และการใช้ผลผลิตภูมิปัญญาที่มีอยู่ในพื้นที่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เช่น ขนม เครื่องปั้นดินเผา เป็นการสร้าง
งานสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 ผลกระทบด้านลบ  สภาวะเศรษฐกจิทีม่ีการปรบัตัวข้ึน-ลงอยู่เสมอ ส่งผลให้ตลาดน้ าเกิดความซบเซา
ลง เนื่องจากในปจัุบันปัญหาด้านเศรษฐกจิมีความส าคัญมากโดยเฉพาะ การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหารายได้
เป็นฤดูกาล ธุรกิจไมส่ามารถมีรายได้สม่ าเสมอตลอดปี เป็นเหตุท าให้ชุมชนตลาดน้ าไทรน้อยไมส่ามารถพึง่พิง
รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักได้ เพราะจะมีความเสี่ยงสงู หรือความนิยมของนักทอ่งเที่ยวตาม
กลุ่มเป้าหมาย และมีคู่แข่งในตลาดอื่นๆด้วย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ(ธีราภรณ์ นกแก้ว, 2554) พบว่าการ
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เกิดข้ึนของตลาดใหม่ๆ จึงเป็นการเพิม่ทางเลอืกใหป้ระชาชนมากข้ึน การขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวจงึมรีาคาสูง 
เป็นผลให้นักท่องเที่ยวมีจ านวนลดลงไปเรื่อยๆ พ่อค้าแม่ค้าสู้ราคาไม่ไหวทยอยถอนตัวออกไปทลีะราย 
ประกอบกบัการพัฒนา ฟื้นฟูตลาดน้ าวัดไทรข้ึนมาใหม่ก็ไมป่ระสบความส าเร็จ ในปัจจบุันจงึยังไม่มโีครงการ
ฟื้นฟูตลาดน้ าวัดไทรข้ึนมาอกี 
 3. ด้านสังคม 
 ผลกระทบด้านบวก  พ่อค้า-แม่ค้าในตลาดน้ ามีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส โดยคนในชุมชน และพ่อค้า-
แม่ค้าตลาดน้ าไทรน้อยมีการด าเนินวิถีชีวิตแบบชาวบ้านที่ยังใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบในสมัยก่อน จึงท าให้คนใน
พื้นที่มีความเป็นกันเอง พูดคุยกันง่ายๆ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันมาตลอดจึงท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึง
การต้อนรับที่ดี การมีน้ าใจและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ(รัตนากร 
จุฑามณี และคณะ, 2546) พบว่านักท่องเที่ยวพอใจกับการมีอัธยาศัยไมตรีและความเป็นกันเอง การพูดจา
ไพเราะอ่อนหวานของคนในพื้นที่ อีกทั้งพ่อค้า-แม่ค้าที่มาจ าหน่ายสินค้าในตลาดน้ าวัดล าพญากเ็ปน็เจ้าบ้านที่ดี
ในการต้อนรับและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ า เพราะทุกคนในพื้นที่มีส่วนในการร่วมแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และพัฒนาตลาดน้ าวัดล าพญาไปในทางที่ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ(มธุรา สวนศรี
, 2559) พบว่า ตลาดบางน้ าผึ้งมีจุดเด่นด้านอัตลักษณ์ในความมีมิตรภาพและไมตรีจิตที่ดีจากผู้ประกอบการ
ร้านค้า มีความเป็นกันเองและอัธยาศัยดี สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างสูง  
 ผลกระทบด้านลบ  ปริมาณของนักท่องเที่ยวมีจ านวนมากส่งผลให้พื้นที่ในตลาดน้ าเกิดความแออัด 
เพราะด้วยการที่พื้นที่มีจ ากัดและร้านค้าที่มาจ าหน่ายสินค้ามีจ านวนมาก ประกอบกับนักท่องเที่ยวที่มีความ
สนใจมาเดินเลือกซื้อสินค้ามีจ านวนมาก พื้นที่ภายในตลาดน้ าไทรน้อยจึงไม่เพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยว 
ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับงานวิจัยของ(อัญญารัตน์ ธราวรรณ, 2557) ชุมชนเชียงคานเป็นชุมชนขนาดเล็กมี
ประชากรอาศัยหนาแน่น เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจึงเกิดความแออัดข้ึน ที่พักไม่เพียงพอจนท าให้เกิน
ขีดจ ากัดของการรองรับพื้นที่ จึงส่งผลในด้านปัญหาค่าครองชีพที่สูงไปด้วย สินค้าและบริการต่างๆข้ึนราคาจึง
ท าให้คนในท้องถ่ินต้องบริโภคสินค้าที่มีราคาแพงมากขึ้น  
  4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ผลกระทบด้านบวก บริเวณตลาดน้ ามีจ านวนถังขยะเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ภายในตลาดน้ าไทรน้อยมีการจัดการเพื่อดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบของพื้นที่ จึงท าให้มีการน าถัง
ขยะมาจัดวางตามพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อรองรับและป้องกันนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่จะมีการทิ้งขยะไม่
เป็นที่ สอดคล้องกับการศึกษาของ (ศุภวรรณ เจริญชัยสมบัติ, 2554) ซึ่งชุมชนเกาะเกร็ดมีการบริหารจัดการ
ควบคุมการเก็บขยะอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการก าหนดถังขยะสีเขียว สีเหลือง ให้วางไว้ตามจุดสาธารณะ
ทั่วไป เพื่อรองรับขยะจากนักท่องเที่ยว ส่วนถังขยะสีชมพูจัดวางไว้ตามบ้านเรือน และมีการจัดเจ้าหน้าที่เก็บ
ขยะตามที่ต่างๆ เพื่อน าไปก าจัดต่อไป  
 ผลกระทบด้านลบ  การใช้ภาชนะที่จ าหน่ายอาหารส่วนใหญ่เป็นกล่องโฟมหรือถุงพลาสติก ซึ่งภายใน
ตลาดน้ าไทรน้อยยังขาดการรณรงค์ในการลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม เพราะพบเห็นได้จากร้านส่วน
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ใหญ่ที่ยังมีการใช้กันอย่างมาก จึงท าให้เป็นปัญหาต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของตลาดน้ าไทรน้อย และหากไม่ด าเนินการดังที่ชุมชนทา่คา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการเรื่อง
ความสะอาดและการจัดระเบียบสังคม โดยให้ความส าคัญกับสุขอนามัย ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภท
โฟมและพลาสติกเป็นอย่างมาก จากความร่วมมือและความสามัคคีในการพัฒนาชุมชนท่าคา (พิมนภัทร์ 
พันทนา, 2555) 
 แนวทางแก้ไขผลกระทบ 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบทั้ง 4 ด้านของการท่องเที่ยวตลาดน้ าไทรน้อย ผู้วิจัยพบว่า ปัญหา
ในภาพรวมด้านลบทางด้านวัฒนธรรม ควรหยิบยกมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เนื่องจากผล
การศึกษาสะท้อนให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทีค่วามคิดเห็นในระดับมากคือ 3.93 อันเกิดจากรูปแบบตลาดน้ า
เปลี่ยนแปลงไปเป็นการจ าหน่ายสินค้าบนบกแทนการพายเรือขาย เนื่องจากในปัจจุบันการสัญจรทางน้ าไม่ได้
สะดวกเหมือนในอดีต มีถนนตัดผ่านทางน้ าอย่างสมบูรณ์ ผักตบชวาขวางทางเดินเรือ อีกทั้งบางจุดมีแพยื่น
ออกมาขวางทางน้ า จึงท าให้ความนิยมในการสัญจรทางเรือลดลง ในขณะที่การสัญจรทางบางบกได้รับความ
สะดวกสบาย จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ทว่าการจะรื้อฟื้นหรือน าวิถีชีวิตในอดีตกลับมา เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมอาจไม่สามารถท าได้เทา่ที่ควร แต่นับเป็นสิ่งที่อ าเภอไทรน้อยจ าเป็นต้องด าเนินการ รณรงค์ปลูก
จิตส านึกคนในชุมชนและละแวกใกล้เคียงรมิน้ าใหห้ันกลบัมาอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตริมน้ าให้กลับมาเป็น
ที่นิยม 
  
 

 
 
ภาพท่ี 2: แสดงแนวทางการแก้ไขผลกระทบตลาดน้ าไทรนอ้ย จังหวัดนนทบุรี 

แนวทางแก้ไข
ผลกระทบตลาด

น้ าไทรน้อย

เครือข่ายการ
ท่องเที่ยว 

อัตลักษณ์ 

การมีส่วนร่วม

การบริหาร
จัดการ 

วัฒนธรรม
ชุมชน 

สินค้า บริการจัด
กิจกรรม  
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 การด าเนินการเพื่อแก้ไขผลกระทบการท่องเที่ยวให้เกิดเป็นรูปธรรม และสามารถน ามาปรับใช้ในการ

พัฒนาตลาดน้ าให้ไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ โดยให้ความส าคัญกับประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 1. สินค้า บริการ จัดกิจกรรม โดยตลาดน้ าไทรน้อยจะต้องมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อม 
ทั้งด้านสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงสินค้า บริการ และกิจกรรมต่างๆ ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ตลาดน้ าไทรน้อย โดยต้องเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ า เช่น การชมวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน การสาธิตวิธีการท าผลิตภัณฑ์ของชุมชน การน าผลผลิตของชุมชนมาจ าหน่าย รวมถึงกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้านต่างๆ 
 2. เครือข่ายการท่องเที่ยว ควรมีการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะ
พื้นที่บริเวณใกล้เคียง ในลักษณะความร่วมมือทางการท่องเที่ยวเพื่อคอยสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เช่น การรวมกลุ่มกันจัดท าโปรแกรมเส้นทางทางการท่องเที่ยวให้มีความเช่ือมโยงกันกับพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้สะดวกและประหยัดเวลา โดยก าหนดเวลาและโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง  
 3. อัตลักษณ์ ตลาดน้ าไทรน้อยมีอัตลักษณ์ของตนเองทีแ่ตกต่างไปจากแหลง่ทอ่งเที่ยวตลาดน้ าแหง่อืน่ 
คือ มีการจัดล่องเรือบริเวณคลองพระพิมลราชาเพื่อชมสวนเกษตร การด าเนินวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่ริมน้ าการ
เรียนรู้ด้านภูมิปัญญา และจุดเด่นที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นคือ รถกระแทะ ที่พาชมสวนเกษตรของคน
ในชุมชน ซึ่งความแตกต่างของอัตลักษณ์นี้จะเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
โดยที่แหล่งท่องเที่ยวต้องคงรูปแบบเดิมของวัฒนธรรมท้องถ่ินไว้และดึงศักยภาพภายในชุมชนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์  
 4. การมีส่วนร่วม เป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกๆในการด าเนินการของแหล่งท่องเที่ยว ในการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว กล่าวคือ 
 ภาครัฐและภาคเอกชน ควรเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญและมี
ความจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินการต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย โดยหลักส าคัญคือการรักษาแหล่งน้ า ที่เป็น
ปัจจัยหลักของการเป็นตลาดน้ า ในการเข้ามาช่วยขุดลอกคลอง เก็บขยะที่อยู่ก้นคลอง ก าจัดสิ่งปฏิกูลในแหล่ง
น้ า  และงบประมาณในการซื้อเรือ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนให้มีแรงกระตุ้นในการสืบสานเอกลักษณ์ชุมชน
ริมน้ า                                                                                                                                                            
 ชุมชนมีส่วนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ไม่ละทิ้งความเป็นอยู่ด้ังเดิมให้ความร่วมมือในทุก
ข้ันตอนต้ังแต่การด าเนินการ การติดตามผล และการประเมินผล ในการแสดงความคิดเห็นและบทบาทในการ
เป็นเจ้าของพื้นที่จากความภาคภูมิใจและความห่วงแหนในแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง อีกทั้งการปลูกฝงัเยาวขน
ให้ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของตลาดน้ า เช่น การช่วยเหลือพ่อแม่ในการขายสินค้าหรือเป็นมัคคุเทศก์พายเรือ
พานักท่องเที่ยวชมกิจกรรมบริเวณตลาดน้ าเพื่อเป็นการหารายได้ให้ครอบครัวและปลูกฝังจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ท้องถ่ินของตนเอง 
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 นักท่องเที่ยว มีส่วนในการส่งเสริมและอนุรักษ์ตลาดน้ าไว้ให้คงอยู่ จากการเรียนรู้หรือฝึกทักษะด้าน
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การอุดหนุนสินค้าของชุมชนเพื่อเพิ่มอาชีพให้ชุมชน และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อสะท้อนมุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต้องแหล่งท่องเที่ยว เพื่อที่จะน าข้อมูลมาปรับใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน   
 5. การบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จได้จากการบริการจัดการที่ดี จึงควรมีโครงสร้าง
ของการบริหารที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยต้องมีการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย เช่น 1) 
ผู้น าชุมชนมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานต่างๆของตลาดน้ าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ 2) ฝ่ายอ านวยการ วางแผนเพื่อบริหารจัดการตลาดน้ าในการควบคุม ก ากับดูแล และแก้ ไขปัญหาต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความเรียบรอ้ย 3)ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวตลาดน้ าและสรา้งความเข้าใจแก่
นักท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ 4)ฝ่ายวัฒนธรรม ด าเนินการส่งเสริมและ
เผยแพร่ผ่านกิจกรรมภายในตลาดน้ า และกิจกรรมตามประเพณีและเทศกาลต่างๆ 5)ฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่
จัดท าแผนผังของตลาดน้ า ความสะอาดของแหล่งน้ าและสิ่งปลูกสร้างภายในตลาดน้ า ทั้งนีผู้้รับผิดชอบควรมี
การหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปตามวาระจาก 4-5 ปี เพื่อเปิดโอการให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาด าเนินงาน
ต่างๆให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน และเพื่อมีแนวทางใหม่ๆในการพัฒนาตลาดน้ าให้คงคุณค่าต่อไป 
 6. วัฒนธรรมชุมชน มีความส าคัญในการรักษาวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โดยการน าสิ่งส าคัญเหล่าน้ีมาปรับประยุกต์ใช้ในกิจกรรม การแสดง สินค้าหรือบริการต่างๆได้ เช่น การน าวัสดุ
จากชุมชนมาพัฒนาเป็นสินค้าจ าหน่ายนักท่องเที่ยว การก าหนดให้พ่อค้าแม่ค้าแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้าน การ
ตกแต่งร้านค้าให้สื่อถึงรูปแบบในสมัยก่อน รวมไปถึงความสัมพันธ์ของชุมชนในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 ข้อเสนอแนะ 

1. นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในด้านราคาเป็นส่วนใหญ่ โดยมีความเห็นว่าราคากับสินค้าบางชนิดยัง
มีความไม่เหมาะสม ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และบางร้านไม่มีการติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน ทางผู้ดูแลตลาด
น้ าจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว 

2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในตลาดน้ าควรให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมในการดูแล รักษาบริเวณ
โดยรอบแหล่งท่องเที่ยวและบ้านเรือนของชุมชนให้อยู่ในสภาพที่มีความสมบูรณ์ คงคุณค่าความเป็นวิถีชีวิต
ดั้งเดิมให้มากที่สุด เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

3. ส านักงานเทศบาลหรือผู้ดูแลภายในตลาดน้ าไทรน้อย ควรมีการจัดประชุมพ่อค้า-แม่ค้าให้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น การวางแผนการจัดการ การออกกฎระเบียบภายในตลาดน้ า เพื่อให้ทุกคนมีส่วน
ในการ่วมกันพัฒนาตลาดน้ าให้มีความยั่งยืนต่อไป  
 4. มีการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ า จากพื้นที่ใกล้เคียงหรือค้นหาเส้นทางใหม่ๆ เพื่อเช่ือมโยง
ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างกิจกรรมร่วมกันได้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาด้านความพึงพอใจและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรมในตลาดน้ าไทรน้อย 
2. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าไทรน้อยและตลาดน้ าบริเวณใกล้เคียง เพื่อน ามา

เปรียบเทียบความแตกต่าง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. การศึกษาศักยภาพในการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
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อัญญารัตน์ ธราวรรณ. “การศึกษาผลกระทบทางสังคม และวัฒนธรรม จากการจัดการท่องเที่ยว 
 กรณีศึกษา เมืองเชียงคาน ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย.” รายงานการ ประชุม
 วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 มีนาคม 2557. 
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ศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็น 
ภูมิปัญญาท้องถิน่มาใช้ในการจัดการศกึษา 
ในชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยาสายเก่า 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหลง่
เรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษา 2) เปรียบเทียบศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาในชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยาสาย
เก่าจ าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษาและระยะเวลาที่อาศัย กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องในเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อย 400 คนใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มี ค่าความเที่ยง .87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ F-test  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ศักยภาพของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็น ภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนมาใช้
ในการจัดการศึกษาโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับสูงที่สุด คือ 
ชุมชนมีการวางแผนบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
น าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษาโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับสูงที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรยีนรู้ 2) ผลการเปรียบเทียบศักยภาพของชุมชนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีอายุต่างกันมีศักยภาพในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่าง ส่วนผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ วุฒิการศึกษาและระยะเวลาที่อาศัยต่างกันมีส่วนร่วมในการน าแหล่งเรียนรู้
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ : ศักยภาพของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในชุมชนริมแม่น้ า

เจ้าพระยาสายเก่า 
 
ABSTRACT  

The objectives of this research were to 1 )  study community potentiality and 
participate in implementation of community learning resources about local wisdom for 
educational management 2 )  compare community potentiality and participate in 
implementation of community learning resources about local wisdom for educational 
management in community at Old Chao Phraya River classified by age, educational 
background and duration of residence. The samples group consisted of 400 people of Khet 
Bangkok Yai and Khet Bangkok Noi and seleated by stratified random sampling. The research 
tool was questionnaire. The data were analized by mean, standard deviation and F-test.  

The results showed that 1 )  the community potentiality in using learning sources 
about local wisdom to use education the overview picture and each listed item ware 
medium level. The item with the highest average value at “very” was community is planning 
to manage local learning resources. For community participate in using learning sources to 
use education management, the overview picture and each listed item were medium level. 
The item with the highest average value at “very” was participation in current situation 
analysis and the problem of using local wisdom resources. 2) the comparison shows that the 
most respondent from different age had different in the community potentiality in using 
local wisdom at the statistical significant level of 0 .0 5 .  Outside there were no statistical 
difference. 
 

Keywords: potentiality of community, participation of community, local wisdom in 
community at old Chao Phraya River 
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บทน า  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญอย่างหนึ่ง ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นความรู้ ความเช่ือ 

ความสามารถทางพฤติกรรมและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ (ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
แห่งชาติ, 2541: 11-26) ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญเป็นการเช่ือมโยงความรู้จากคนรุ่นหนึ่งสู่
คนอีกรุ่นหนึ่ง  เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิต ผ่านกระบวนการทางปัญญาจนตกผลึกเป็นองค์
ความรู้ ซึ่งความรู้ดังกล่าวจัดว่าเป็นพื้นฐานของความรู้ใหม่ๆ ในปัจจุบัน  การที่จะอนุรักษ์และด าร งไว้ซึ่ง     
ภูมิปัญญาไทยให้สามารถคงอยู่ได้ต่อไปวิธีการหนึ่งคือการน าเข้ามาจัดการศึกษาแก่คนในชาติเพราะการศึกษา
เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน าภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ก าลงัสญูหายไปกลับคืนเข้ามาสูค่นไทยและสังคมไทย การน า
ภูมิปัญญาท้องถ่ินส าคัญเหล่าน้ีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จะเป็นการช่วยให้องค์ความรู้เหล่าน้ันไม่เกิดการสูญ
หายและท าให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถ่ินของตนเองที่สืบทอดต่อกันมาและเป็นแนวทาง
ที่จะช่วยน าภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เป็นความภาคภูมิใจของชาติกลับคืนสู่สังคมไทยจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไล กันทะใจ (2550: 88) 
ได้กล่าวถึงการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจดัการเรยีนการสอน พบว่า นักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาตามหลักสูตรข้ันพื้นฐานสาระการเรยีนรู้ท้องถ่ิน และ วรพจน์  อาษารัฐ  (2550: 39) กล่าว
ว่า ภูมิปัญญากับการพัฒนาเด็กของไทยที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเช่ือที่สั่งสมมา และส่งผ่าน
ออกมาเป็นกิจกรรม หลายฝ่ายเห็นความส าคัญของการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยาสายเก่า ตั้งแต่คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางกอกใหญ่ เป็น
ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เนื่องจากในอดีตคนในชุมชนส่วนใหญ่ผูกพันกับสายน้ า สายน้ าจึงมี
ความส าคัญต่อการด ารงชีพของคนในชุมชนและท้องถ่ิน การสัญจรทางน้ าจึงเป็นวิถีชีวิตและใช้เป็นเส้นทางใน
การสัญจรไปมาระหว่างกัน แม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักที่ใช้ในการคมนาคมสัญจรเดินทางของคนใน
กรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงมีชุมชนที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ าอยู่เป็นจ านวนมาก
เนื่องจากสะดวกในการเดินทางและท าการค้าขาย แม้ในปัจจุบันจะมีการตัดถนนเพื่อความสะดวกในการ
เดินทางแต่ก็ยังมีการเดินทางทางน้ าอยู่ การที่มีชุมชนมาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากตลอดริมทั้งสองฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยา เป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งนอกจากนั้นแล้วยังมีวัดวาอาราม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ในชุมชนจึงเป็นแหล่งที่เกดิของแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถ่ินของคนที่
อาศัยอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นแหล่งเรียนรูอ้ย่างหนึ่ง ซึ่งมีผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ินหลากหลายสาขา ทั้งสาขา
ศิลปกรรม ด้านหัตถกรรม งานประดิษฐ์ สาขาคหกรรม ด้านอาหารและการประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม  สาขา
สาธารณสุข ด้านสมุนไพรต่างๆ  รวมทั้งด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ  ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเหล่านี้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน ที่ควรมีการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง ใน
การถ่ายทอด ซึ่งแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยาสายเก่า ดังกล่าวปัจจุบันได้
สูญหายหรือไม่มีให้เห็นในชุมชนในปัจจุบันในหลายภูมิปัญญา ดังนั้นถ้าต้องการให้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเหล่านี้
ยังคงอยู่คู่สังคมหรือชุมชน คนในท้องถ่ินหรือชุมชนต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินเหล่าน้ีไว้ 
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 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง ศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาในชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยาสาย
เก่าเพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ที่สนใจสามารถมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินต่างๆ  ในชุมชนริมแม่น้ า
เจ้าพระยาสายเก่าและสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของ        
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่ งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษา  

2. เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพและสภาพการมีส่วนรว่มของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาในชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยาสายเก่าจ าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษาและ
ระยะเวลาที่อาศัย 
  
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อย 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 7 แขวงคือ วัดอรุณ วัดท่าพระ ศิริราช บ้านช่างหล่อ บางขุนนนท์ บางขุนศรี 
และอรุณอมรินทร์ รวมทั้งสิ้น 179,814 คน (htt://th.wikipedia.org/ สืบค้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) 
           2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อย จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 7 แขวง คือ วัดอรุณ วัดท่าพระ ศิริราช บ้านช่างหล่อ บางขุนนนท์ บางขุนศรี และ
อรุณอมรินทร์ รวมทั้งสิ้น 400 คน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยการสุ่ม มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้  
                 2.1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย การเปิดตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร   
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 1088 – 1089) ที่ระดับความเช่ือมั่นประมาณ 95 % ความคลาดเคลื่อน 5 
% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันตามแขวง โดยให้แต่ละแขวงมี
กลุ่มตัวอย่างจ านวนเท่าๆ กัน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม เกี่ยวกับศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
น าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
           ตอนที่ 2 ศักยภาพของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่ เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนริมแม่น้ า
เจ้าพระยาสายเก่าเพื่อใช้ในการศึกษา 
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  ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนริมแม่น้ า
เจ้าพระยาสายเก่าเพื่อใช้ในการศึกษา 
  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มศักยภาพและการมีสว่นร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนมาใช้เพื่อในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จะน ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและน ามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  
F – test ดังนี้ 
          1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ  
          2.วิเคราะห์ศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ 
   3. วิเคราะห์เปรียบเทยีบศักยภาพและสภาพการมีสว่นร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาโดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
          ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาในชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยาสายเก่า โดยการใช้แบบสอบถาม การน าเสนอมี
ล าดับดังนี้ 
          1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
             การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIM 9th National and 2nd International Conference 2019  

and 2nd Smart Logistics Conference 

5 July 2019 

 

C85 

ตารางท่ี 1: จ านวนและรอ้ยละของข้อมลูพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 400) 
 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 
1.  เพศ 
     1.1 ชาย 
     1.2 หญิง 

 
181 
219 

 
45.25 
54.75 

2.  อายุ 
     2.1 ต่ ากว่า 30 ป ี
     2.2 30-40 ปี 
     2.3 41-50 ปี 
     2.4 51-60 ป ี
     2.5 61 ปีข้ึนไป 

 
83 
86 
78 
92 
61 

 
20.75 
21.50 
19.50 
23.00 
15.25 

3. วุฒิการศึกษา 
     3.1 ต่ ากว่าปริญญาตร ี
     3.2 ปริญญาตร ี
     3.6 สูงกว่าปรญิญาตร ี
     3.7 อื่นๆ (ก าลังศึกษาต่อ) 

 
291 
63 
33 
13 

 
72.75 
15.75 
8.25 
3.25 

4.  สถานภาพในสังคม 
     4.1 ผู้ทรงภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
     4.2 ประธานชุมชน 
     4.3 ผู้น าชุมชน 
     4.4 ผู้น าทางศาสนา 
     4.5 ประธานกลุม่แม่บ้าน 
     4.6 คณะกรรมการชุมชน 
     4.7 ผู้บรหิารสถานศึกษา 
     4.8 ครูผู้สอน 
     4.9 ผู้ปกครองนักเรียน 
     4.10 คณะกรรมการสถานศึกษา 
     4.11 สมาชิกชุมชน 

 
5 
20 
15 
1 
3 
25 
8 
30 
75 
25 
193 

 
1.25 
5.00 
3.75 
0.25 
0.75 
6.25 
2.00 
7.50 
18.75 
6.25 
48.25 
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ตารางท่ี 1: จ านวนและรอ้ยละของข้อมลูพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 400) (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 
5. ระยะเวลาที่อาศัย 
    5.1 ต่ ากว่า 10 ป ี
    5.2 10-20 ป ี
    5.3 21-30 ป ี
    5.4 31-40 ป ี
    5.5 41-50 ป ี
    5.6 51 ปีข้ึนไป 

 
37 
105 
79 
65 
42 
72 

 
9.25 
26.25 
19.75 
16.25 
10.50 
18.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 219 คนคิดเป็นร้อยละ 54.75 มีอายุ 
51-60 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมามีอายุ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.50 มีวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.50 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 20.50 สถานภาพในสังคมเป็นสมาชิกชุมชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมา
คือผู้ปกครองนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 18.75 และมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอก
น้อยจ านวน 10-20 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.25 รองลงมาคือ 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 19.75 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษา ปรากฏดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกับศักยภาพของ 
              ชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปญัญาท้องถ่ินในชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษา(n = 400)  
           

รายการ X  S.D. ความหมาย 
1.ชุมชนมีการวางแผนบรหิารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปญัญาท้องถ่ิน 3.10 0.76 ปานกลาง 
2.ชุมชนได้ต้ังผู้แทนให้มกีารจดบันทกึ/ส ารวจเกี่ยวกับแหลง่เรียนรู้ทีเ่ป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

2.93 0.81 ปานกลาง 

3.ชุมชนมีการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันเกี่ยวกับแหลง่ที่อยู่ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2.88 0.82 ปานกลาง 
4.ชุมชนได้น าแหล่งเรียนรูท้ี่เป็นภูมิปญัญาท้องถ่ินมาเป็นจุดสร้างความสนใจ
ให้กับคนในชุมชน 

2.93 0.79 ปานกลาง 

5.ชุมชนมีการพฒันาแหล่งเรียนรูท้ี่เป็นภูมิปญัญาทอ้งถ่ินในเชิงพาณิชย์ 2.84 0.80 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกับศักยภาพของ 
             ชุมชนในการน าแหลง่เรียนรู้ทีเ่ป็นภูมปิัญญาท้องถ่ินในชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษา(n=400) (ต่อ) 
 

รายการ X  S.D. ความหมาย 
6.ชุมชนได้มีการแบ่งหน้าที่ให้คนในชุมชนช่วยกันดูแลแหล่งเรียนรู้ทีเ่ป็น 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2.91 0.85 ปานกลาง 

7.ชุมชนได้ช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้คงอยู่โดยการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้คนรุ่นหลัง 

2.88 0.84 ปานกลาง 

8.ชุมชนเปิดโอกาสใหผู้้ทีส่นใจเกี่ยวกับภูมปิัญญาท้องถ่ินได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู ้

2.94 0.86 มาก 

9.ชุมชนอ านวยการความสะดวกต่างๆ เช่น การเดินทาง ไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

2.87 0.82 ปานกลาง 

10.ชุมชนมีการติดตามการด าเนินการของภูมปิัญญาท้องถ่ินเป็นระยะๆ 2.85 0.80 ปานกลาง 
11.ชุมชนมีการจัดต้ังกลุม่หรือชมรมเพื่ออนรุักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 2.88 0.82 ปานกลาง 
12.ชุมชนได้เชิญผู้เช่ียวชาญหรอืผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการอนรุักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาช่วยในการวางแผนและปรบัปรุงผลงานของภูมปิญัญาท้องถ่ิน 

2.87 0.80 ปานกลาง 

13.ชุมชนมีการบันทึกผลงานของภูมิปญัญาทอ้งถ่ินในรปูแบบต่างๆ เช่น ซีดี 
วีดีทัศน์ เป็นต้น 

2.72 0.87 ปานกลาง 

14.ชุมชนมีการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงแหลง่เรียนรูท้ี่เปน็ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
กับชุมชนใกลเ้คียง 

2.93 0.83 ปานกลาง 

15.ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมลูภูมิปญัญาท้องถ่ินในชุมนุมใน
ช่องทางต่างๆ 

2.85 0.82 ปานกลาง 

16.ชุมชนเต็มใจและสนบัสนุนด้านการอนรุักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่คู่กบั
ชุมชน 

2.85 0.87 ปานกลาง 

17.ท่านสามารถแนะน าเกี่ยวกบัแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปญัญาท้องถ่ินให้แกผู่้ที่
สนใจได ้

3.07 0.78 ปานกลาง 

18.ท่านสามารถบอกเส้นทางการเดินทางไปยงัแหล่งเรียนรูท้ี่เป็นภูมปิัญญา
ท้องถ่ินได ้

2.97 0.80 ปานกลาง 

19.ท่านมีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการพฒันาแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2.87 0.80 ปานกลาง 

20.ท่านมีการติดตามเกี่ยวกบัการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอยู่เสมอ 

2.92 0.78 ปานกลาง 



PIM 9th National and 2nd International Conference 2019  

and 2nd Smart Logistics Conference 

5 July 2019 

 

C88 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกับศักยภาพของ 
             ชุมชนในการน าแหลง่เรียนรู้ทีเ่ป็นภูมปิัญญาท้องถ่ินในชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษา(n=400) (ต่อ) 
 

รายการ X  S.D. ความหมาย 
                                      รวม 2.90 0.64 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนในการน าแหล่ง

เรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนมาใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (
X = 2.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงที่สุด คือ 
ชุมชนมีการวางแผนบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน   ( X = 3.10) รองลงมาคือ ท่าน
สามารถแนะน าเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินให้แก่ผู้ที่สนใจได้  ( X = 3.07) และท่านสามารถ
บอกเส้นทางการเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินได้ ( X = 2.97) 
 3. ผลการวิเคราะห์สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้
ในการจัดการศึกษา ปรากฏดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
              การมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษา(n = 400) 
 

รายการ X  S.D. ความหมาย 
1.มีส่วนร่วมในการวิเคราะหส์ภาพปัจจุบันและปัญหาการน าแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นภูมิปญัญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

3.05 0.77 ปานกลาง 

2.มีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายเกี่ยวกบัการใช้แหล่งเรียนรู้ทีเ่ป็นภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู ้

2.88 0.73 ปานกลาง 

3.มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินการน าภูมปิัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้

2.90 0.76 ปานกลาง 

4.มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหลง่เรียนรูท้ี่เป็นภูมิปญัญาท้องถ่ิน
ให้กับสถานศึกษา 

2.84 0.81 ปานกลาง 

5.มีส่วนร่วมในการจัดหาภูมิปญัญาทอ้งถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู ้ 2.88 0.77 ปานกลาง 
6.ร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยน าแหลง่เรียนรูท้ี่เป็นภูมปิัญญา
ท้องถ่ินเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ 

2.84 0.74 ปานกลาง 

7.ร่วมในการก าหนดวิธีการในการเชิญภูมปิัญญาท้องถ่ินมาให้ความรู้  2.85 0.83 ปานกลาง 
8.ร่วมก าหนดช่วงเวลาในการเชิญภูมิปญัญาทอ้งถ่ินมาให้ความรู้ 2.89 0.83 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
              การมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษา(n = 400) 
 

รายการ X  S.D. ความหมาย 
9.ร่วมในการติดต่อประสานงานในการเชิญภูมิปัญญาท้องถ่ินมาให้ความรู้ 2.82 0.80 ปานกลาง 
10.ร่วมในการสนับสนุนและจัดหางบประมาณในการด าเนินการเชิญภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาให้ความรู ้

2.88 0.82 ปานกลาง 

11.ร่วมในการจัดหางบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ในการ
อบรมให้ความรูก้ับนักเรียน 

2.82 0.76 ปานกลาง 

12.ร่วมอ านวยความสะดวกกรณีที่ต้องพานักเรียนมาศึกษาเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

3.02 0.67 ปานกลาง 

13.ร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเชิญภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

2.91 0.75 ปานกลาง 

14.ร่วมในการแกป้ัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกบัการเชิญภูมิปญัญาท้องถ่ินมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู ้

2.82 0.80 ปานกลาง 

15.ร่วมในการรับค าชม ค าติ รางวัลต่างๆ ที่เกิดจากการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน
มาใช้ในการจัดการเรียนรู ้

2.84 0.80 ปานกลาง 

16.ร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานในการน าแหลง่เรียนรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู ้

2.82 0.77 ปานกลาง 

17.ร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเกี่ยวกบัการน าแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นภูมิปญัญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

2.86 0.76 ปานกลาง 

18.ร่วมน าผลการประเมินที่ประสบความส าเรจ็ในการน าแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เผยแพร่สูส่าธารณชน 

2.83 0.80 ปานกลาง 

                                                               รวม 2.88 0.61 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน า

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   ( X = 2.88) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ( X = 
3.05) รองลงมาคือ ร่วมอ านวยความสะดวกกรณีที่ต้องพานักเรียนมาศึกษาเรียนรูน้อกสถานศึกษา ( X = 3.02) 
และมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ( X = 2.90) 
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3. ผลการเปรียบเทียบศักยภาพและสภาพการมีสว่นร่วมของชุมชนในการน าภูมิปญัญาทอ้งถ่ินมาใช้ใน
การจัดการศึกษา จ าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษาและระยะเวลาที่อาศัย ปรากฏดังตารางที่ 4 – 7 

 
ตารางท่ี 4  วิเคราะห์ความแปรปรวนของศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่ 
               เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาจ าแนกตามอายุ(n = 400) 
 
      
      รายการ 

ต่ ากว่า 30 ปี 30 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี 61 ปีขึ้นไป  
 F   p-value X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.ศั ก ย ภ า พ
ของชุมชน 

3.05 0.63 2.79 0.59 2.77 0.44 2.90 0.80 3.03 0.62 2.42*  0.49 

2.ก า ร มี ส่ ว น
ร่วมของชุมชน 

3.00 0.65 2.81 0.45 2.74 0.44 2.84 0.78 3.02 0.63 2.16    0.07 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีศักยภาพในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน

มาใช้ในการจัดการศึกษาจ าแนกตามอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนสภาพการมี
ส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาไม่
แตกต่างกัน เมื่อพบความแตกต่างจึงท าการท าสอบรายคู่ด้วยวิธีการ LSD ดังตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ศักยภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็น 
              ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาจ าแนกตามอายุ(n = 400) 
 
       อายุ ต่ ากว่า 30 ปี 

X =3.05 
30 - 40 ปี 

X =2.79 
41 - 50 ปี 

X =2.77 
51 - 60 ปี 

X =2.90 
61 ปีขึ้นไป 

X =3.03 
ต่ ากว่า 30 ป ี  0.26* 0.28* 0.15 0.02 
30 - 40 ป ี   0.02 0.11 0.24 
41 - 50 ป ี    0.14 0.26* 
51 - 60 ป ี     0.12 
61 ปีข้ึนไป      

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปีมีศักยภาพในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็น 
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ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 30 - 40 ปีและ 41 – 50 
ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี  มีศักยภาพในการน า
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาสูงกว่าอายุ 30 - 40 ปีและ 41 – 50 ปี ส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีอายุ 41 – 50 ปีมีศักยภาพในการน าแหล่งเรยีนรู้ที่เป็นภูมิปญัญาท้องถ่ินมาใช้ในการจดั
การศึกษาแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 61 ปีข้ึนไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ  61 ปีข้ึนไปมีศักยภาพในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการ
จัดการศึกษามากกว่าอายุ 41 – 50 ปีส่วนคู่อื่นๆ ไม่แตกต่าง 
 
ตารางท่ี 6 วิเคราะห์ความแปรปรวนของศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ 
                  ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาจ าแนกตามวุฒิการศึกษา(n = 400) 
 
      
      รายการ 

ต่ ากว่าปริญญา
ตร ี

ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญา
ตร ี

อ่ืนๆ (ก าลัง
ศึกษาต่อ) 

 
   F    p-value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1.ศั ก ย ภ า พ
ของชุมชน 

2.92 0.66 2.73 0.56 2.94 0.54 3.29 0.42   2.43   0.11 

2.ก า ร มี ส่ ว น
ร่วมของชุมชน 

2.90 0.64 2.72 0.54 2.84 0.55 3.11 0.38   1.58   0.29 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีศักยภาพและมีสภาพการส่วนร่วมในการน าแหล่ง

เรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 7 วิเคราะห์ความแปรปรวนของศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่ 
              เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาจ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัย(n = 400) 
 
 

รายการ 
ต่ ากว่า 10ป ี 10 - 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีขึ้นไป  

 F  p-value X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1.ศักยภาพ
ของชุมชน 

3.03 0.62 2.93 0.54 2.79 0.56 2.80 0.48 2.75 0.61 3.08 0.91 2.05   0.07 

2.การมีส่วน
ร่วมของ 
ชุมชน 

2.93 0.61 2.91 0.52 2.80 0.46 2.77 0.48 2.74 0.61 3.04 0.89 1.67   0.14 
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* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีศักยภาพและมีสภาพการส่วนร่วมในการน าแหล่งเรียนรู้ที่

เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาจ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยไม่แตกต่างกัน 
          อภิปรายผล 
            จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
            1. ศักยภาพของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนมาใช้เพื่อส่งเสริมการ
จัดการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในชุมชนมาใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงที่สุด คือ ชุมชนมีการวางแผนบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน รองลงมาคือ ท่านสามารถแนะน าเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้แก่ผู้ที่สนใจได้ และท่านสามารถบอกเส้นทางการเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถ่ินได ้ที่เป็นเช่นน้ีเพราะคนในชุมชนในเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนเมืองเวลาส่วน
ใหญ่ก็ต้องน าไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวท าให้เวลาที่จะมีช่วยเหลือหรือจัดการ
ดูแลชุมชนท้องถ่ินที่อาศัยค่อยข้างจ ากัด ยกเว้นกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาจริงๆ ถึงจะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการหรอืในกิจกรรมต่างๆ แต่เมื่อตนเองและครอบครัวอยู่ในชุมชนน้ันมาเปน็เวลาหลายปี
ก็จะพอรู้ว่าในชุมชนหรือท้องถ่ินของตนเองมีอะไรบ้างที่เป็นภูมิปัญญา และสามารถบอกได้ว่าแหล่งภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอยู่ที่ใดบ้าง รวมทั้งวิธีในการเดินทางไปพบได้ ชุมชนมีการวางแผนบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินอยู่บ้าง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆ เช่น ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งก็จะหาวิธีการที่จะท าให้
คนในชุมชนร่วมมือกันที่จะพัฒนาชุมชนของตน ซึ่งโดยทั่วไปคนในชุมชนเองเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มานานก็
คาดหวังอยากให้ชุมชนท้องถ่ินของตนเองมีความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่รู้จักของคนอื่นๆหรือผู้ที่มาท่องเที่ยว 
ยิ่งถ้ามีภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีช่ือเสียงหรือเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เมื่อเป็นที่รู้จักและมีคนเข้ามามากขึ้นก็ท าให้
เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึนตามไปด้วย ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถ่ินจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้คนภายนอกเข้ามาในชุมชน 
อยากรู้จักชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนในชุมชนช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบอกแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน การเดินทาง และคนในชุมชนร่วมมือกันดูแลและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้คงไว้ก็จะยิ่งท าให้คนเข้ามาศึกษาและเรยีนรู้มากข้ึนและถ้ามีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ในสื่อต่างๆ จะท าให้เป็นที่รู้จักและมีช่ือเสียงมากขึ้นตามมาด้วย สอดคล้องกับนภดล  ฮมแสน (2546: 10) ให้
แนวคิดที่ว่า ศักยภาพของชุมชนเป็นขีดความสามารถหรือความพร้อมของกลุ่มบุคคลในชุมชนเดียวกันที่จะ
กระท าการใดๆ ให้เป็นผลส าเร็จ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน รวมไปถึง
ความสามารถในการประสานความร่วมมือภายในชุมชนโดยสามารถแก้ไขปัญหาที่มีมาจากภายนอกด้วยเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของชุมชน 
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2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่งเสริม
การจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการน าแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจดัการเรยีนรู้ รองลงมาคือ ร่วมอ านวยความสะดวกกรณีที่ต้องพานักเรียนมา
ศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ คนในชุมชนเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อยเองต้องประกอบ
อาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเวลามากในการ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่
หน่วยงานราชการจัดข้ึนไม่ว่าจะเป็นร่วมในการวางแผนก าหนดเป้าหมาย ร่วมให้ข้อมูล ร่วมด าเนินการในการ
น าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ร่วมจัดหางบประมาณในการด าเนินการ ร่วมประเมินผลการ
ด าเนินงานหรือให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้ต้องใช้เวลา ซึ่งในการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นถ้าจะให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลควรต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ข้ันเริ่มต้นไปจนถึงข้ันสุดท้ายจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดซึ่ง
สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมประชาชนจะต้องมี
ส่วนร่วมในช่วงต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนาดังนี้ 1) ร่วมในการค้นหาปัญหาสาเหตุของปัญหาและตัดสินใจ
เลือกวิธีแก้ปัญหา 2) ร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรมพัฒนา 3) ร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมการพัฒนา 
4) ร่วมประเมินผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาสอดคล้องกับ Cohen and Uphoff (อ้างถึงใน 
จรัญญา บันเทิง, 2548: 37) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมเป็น 4 ด้านคือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส าหรับการมีส่วน
ร่วมในด้านต่างๆนี้ นักวิชาการสาขาต่างๆมีจุดเน้นของการมสี่วนร่วมแตกต่างกันออกไปและงานวิจัยดังกล่าวยงั
สอดคล้องกัน นิรันด์ จงวุฒิเวศน์ (2527, อ้างถึงใน ชินรัตน์ สมสืบ, 2539: 12) ที่สรุปว่า การท างานร่วมกับ
กลุ่มเพื่อให้บรรลวัุตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือร่วมใจโดยกระท าการดังกลา่วในห้วงเวลาและล าดับเหตุการณ์ที่
ทรงประสิทธิภาพคือถูกจังหวะและเหมาะสมกับทั้งกระท าการงานดังกล่าวด้วยความรู้สึกผูกพันให้ประจักษ์ว่า
เช่ือถือได้แสดงว่าการมีส่วนร่วมเป็นผลของความร่วมมือร่วมใจ การประสานงานและความรับผิดชอบดังนั้น
องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคิดหาวิธีการที่จะสร้างความศรัทธาและช้ีแนวทางให้เห็นว่าถ้ามีการน า
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาจะเกิดผลที่ดีอย่างไรกับคนในชุมชน ลูกหลานคนรุ่น
ใหม่จะได้ประโยชน์อย่างไรกับการกระท าของคนใน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจียมพดล  ไชยยาลักษณ์ 
(2547, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาพบว่าด้านการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถ่ินและสาระเพิ่มเติมอยู่ในระดับปานกลาง 

3. ผลการเปรียบเทียบศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาจ าแนกตามอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีศักยภาพในการน าแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาจ าแนกตามอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 ส่วนสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมา
ใช้ในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะคนในชุมชนเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอก
น้อยที่มีอายุมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัย 60 ปีข้ึนไปจะมีเวลาว่างมากขึ้นกว่าคนที่อยู่ในวัยท างาน ท าให้มีเวลาที่จะ
มาพัฒนาชุมชนที่ตนเองอาศัยมากกว่าคนที่อายุน้อยที่ต้องท ามาหากินเลี้ยงครอบครัวมีการวางแผนบริหาร
จัดการภูมิปัญญาในท้องถ่ิน การให้ข้อมูล การแบ่งหน้าที่กันดูแลรับผิดชอบรวมทั้งอ านวยความสะดวกให้คนที่
จะเข้ามาท่องเที่ยวหรือศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถ่ินได้แก่ นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งช่วยกันประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คนทั่วไปได้รู้จักและมีการอนุรักษ์ให้ภูมิปัญญายังคงอยู่คู่ชุมชนของตนเอง 
เช่น การท าขันลงหินบ้านบุ เครื่องแสตนเลส การท ามะตูม ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาและ
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนมีศักยภาพและมีสภาพการส่วนรว่มในการน าแหลง่เรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมา
ใช้ในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
          ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการวิจัยเพื่อหาวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างจริงจังเพื่อให้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินยังคงอยู่เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินไม่ให้สูญหายไป 
 2. ควรมีการวิจัยต่อยอดศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินส าหรับการท่องเที่ยว
หรือพัฒนาในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนท าให้ชุมชนเข้มแข็ง 
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