รายงาน�ืบเนือ
่ิ งจากการประชุมว�ชาการ
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ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

วันที่ 25 มิถุนายน 2564
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คำนำ
SMARTS คือ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Management
Sciences, Kasetsart University) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Faculty of Arts, Silpakorn University)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University) และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Faculty of Humanities and Social Sciences,
Nakhon Pathom Rajabhat University)
เครือข่าย SMARTS ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติเป็น
ประจาทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการ ศึกษาใน
เครือข่าย รวมทั้งนักวิชาการและนักศึกษาทั่วไป ได้นาเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์อันหลากหลายร่วมกัน อันจะนาไปสู่การสร้างสรรค์และต่อยอดผลงานทางวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงระดับ
ภูมิภาคเอเชียหรือระดับโลกต่อไป
การประชุ มวิ ชาการระดับ ชาติ SMARTS ครั้งที่ 10 กาหนดจัด ขึ้น ในวั นศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีรารา โดยเป็นการจัดการประชุมวิชาการออนไลน์
เป็นครั้งแรกของเครือข่าย อันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 อย่างไรก็ตามการจัดการประชุม
ออนไลน์ในครั้งนี้ก็ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาจากทั้งใน
สถาบันเครือข่ายและนอกสถาบันเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งนี้การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ยังคงมี
ความมุ่งหมายที่จะดาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อดารงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์เริ่มแรกที่จะมุ่งเน้นถึง ความสาคัญของ
ศาสตร์ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะที่ส่งเสริมให้บังเกิด ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับ อัต
ลักษณ์แห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นสังคมอันสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการยอมรับความแตกต่างทาง
สังคมวัฒนธรรมทุกมิติและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
คณะกรรมการดาเนินงานฯ ได้รวบรวมบทความวิจัยฉบับเต็มทุกเรื่องไว้ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10 (proceedings) ฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่สู่แวดวงการศึกษาและชุมชนใน
วงกว้าง รวมทั้งเพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันทรงคุณค่า

คณะกรรมกำรดำเนินงำนฯ

ก
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โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 10
หลักกำรและเหตุผล
SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ได้
ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั น ทุ ก ปี รวมจ านวน 9 ครั้ ง (พ.ศ.2554 - 2562) โดยคณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งแรก ในพ.ศ.2554 และแต่ละสถาบันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ซึ่งในแต่ละปีได้รับความสนใจจากกลุ่มนักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ
เสมอมา จนถึงปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าภาพจัดประชุมได้ยกเลิก
การจัดประชุมวิชาการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หน่วยงานทั้ง 4 เล็งเห็น ความสาคัญของการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จึงกาหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10 ขึ้น ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็น
ออนไลน์ตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสาหรับให้
คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งสถาบันเครือข่ายและจากสถาบันต่าง ๆ ได้เข้าร่วมนาเสน อ
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน รวมทั้ง
ก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจยั ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย
2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิจัยระหว่าง
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ผู้นาเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาหรือของสถาบัน อุดมศึกษาในสถาบัน
เครือข่ายและสถาบันอื่น และบุคคลทั่วไป
- ผู้เข้าร่วมฟังการนาเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
ระยะเวลำและสถำนที่ในกำรดำเนินกำร
ระยะเวลาดาเนินงาน 8 เดือน เดือนธันวาคม 2563 – กรกฎาคม 2564
วันจัดประชุมวิชาการ
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ในการดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ข
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร
...... คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
........ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
........ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
........ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เผยแพร่ผลงานวิจัย
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางการวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง
3. ผู้ เข้า ร่วมประชุ ม ได้รับ แรงบั น ดาลใจในการสร้า งสรรค์ผลงานวิ จั ย ที่มี คุณ ภาพ และพั ฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
สำขำวิชำที่เปิดรับผลงำน
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน กฎหมาย สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ศิลปกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์
การตลาด สื่อสารมวลชน การบัญชี การเงินและการธนาคาร ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม
การจัดการโลจิสติกส์ และการศึกษา

กำหนดกำรพิจำรณำบทควำม
กำหนดกำร
เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียนและชาระเงิน
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนาเสนอผลงาน
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
ส่งไฟล์วิดีโอการนาเสนอบทความ
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ระยะเวลำ
29 มกราคม - 9 เมษายน 2564
12 เมษายน 2564
26 พฤษภาคม 2564
1 มิถุนายน 2564
7 มิถุนายน 2564
14 มิถุนายน 2564
25 มิถุนายน 2564
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ค่ำลงทะเบียน
ประเภท
ผู้นำเสนอผลงำนวิชำกำร
- บุคคลทั่วไป
- นักศึกษำและบุคลำกรเครือข่ำย
SMARTS
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม
- บุคคลทั่วไป

จำนวน (บำท)/
คน

ค่ำลงทะเบียน
ประกอบด้วย

2,000
1,000

หนังสือรับรองการตีพิมพ์
หนังสือรวมเล่มบทคัดย่อ เกียรติบัตร
และกระเป๋าเอกสาร

700

เล่มรวมบทคัดย่อ กระเป๋าเอกสาร
อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

ง
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กำหนดกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 10
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนำยน 2564 (รูปแบบออนไลน์)
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ

เวลำ
9.00 - 9.10 น.
9.10 - 9.20 น.

กิจกรรม
ชมวีดีทัศน์แนะนาคณะวิทยาการจัดการ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
กล่าวรายงานโครงการและแนะนาประธานของสถาบันเครือข่าย 4 สถาบัน
 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย

9.20 - 9.30 น.

9.30 - 10.30 น.

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.
15.00 น.

อำจำรย์ ดร.ศุภำภำส คำโตนด
รองคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกิจการพิเศษ
กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
โดย
รองศำสตรำจำรย์ อำนำจ ธีระวนิช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “The Future of Thai Business after COVID-19 Pandemic”
โดย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมชำย หำญหิรัญ
(สมาชิกวุฒิสภา)
พัก
ผู้นาเสนอเข้าลิงก์และเตรียมตัวสาหรับการนาเสนอตามเวลาที่กาหนด
นาเสนอกลุ่มย่อย (ออนไลน์) ผ่าน Application Zoom
รับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอกลุ่มย่อย (ออนไลน์) ผ่าน Application Zoom
ปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10
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คณะกรรมกำรดำเนินงำน
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คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รองศาสตราจารย์อานาจ ธีระวนิช
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส คาโตนด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสรา เรียนสุเมธธราดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช อินละคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชร สุขสุเมฆ
อาจารย์วิภารัตน์ สุราลัย
อาจารย์จีรนันท์ นาคสมทรง
อาจารย์กุสุมา พิริยาพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สารพัด
อาจารย์ทัชชกร สัมมะสุต
อาจารย์ระวีมาศ วัฒนศักดิ์
นางรัตติยาภรณ์ ต้นสุวรรณ์

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิม้ ประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
อาจารย์ประสิทธิ์ชยั จิรปสิทธินนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์
อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางสาววรรณา วงษ์ธง
นางสาวนฤมล อุปริมพาณิช

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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นายสิทธิชนะชัย จิระศิริโชติ
นางสาวชุลีพรรณ เคารพธรรม
นางสาวญาณิศา แก้วสอดสีกรสิริ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทำลัยรำชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา
นางสาวจิราภรณ์ ชัยมงคล
นางสาวจิตสุภา รุ่งเรือง
นางสาวสุวิมล พรสุดาชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
นางสาวนนทพร มีศิริ
นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำและคัดกรองผลงำน
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 10
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
อาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบารุงกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ รติสุขพิมล
ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล
อาจารย์ ดร.เอกมล วรรณเมธี
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานหัวไผ่
อาจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เศรษฐ์บุญสร้าง
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส คาโตนด
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง
อาจารย์ ดร.ปิยนัส สุดี
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
อาจารย์ ดร.ส่งเสริม แสงทอง
มหำวิทยำลัยธนบุรี
อาจารย์ ดร.ธนวรรณ แฉ่งขาโฉม
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
อาจารย์ ดร.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

มหำวิทยำลัยบูรพำ
อาจารย์ ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรภณ นิธิเชาวกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
รองศาสตราจารย์ภารดี มหาขันธ์
มหำวิทยำลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
อาจารย์ ดร.กภ.สิริกาญจน์ สมประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
อาจารย์ ดร.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

ซ

X
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา

มหำวิทยำลัยศิลปำกร
อาจารย์ ดร.กัลยา เทียนวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชีรเวทย์
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ

มหำวิทยำลัยรำชมงคลรัตนโกสินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
อาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค
อาจารย์ ดร.ล่าสัน เลิศกูลประหยัด

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
รองศาสตราจารย์ ดร.รชพร จันทร์สว่าง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ นิลทองคา

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนธร วชิรขจร
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
อาจารย์ ดร.โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน
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สารบัญ
คำนำ
รำยละเอียดโครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 10
กำหนดกำร
รำยชื่อคณะกรรมกำรดำเนินงำน
รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำและคัดกรองผลงำน
สำรบัญ
ตำรำงกำรนำเสนอผลงำน
หัวข้อ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มอำชีพสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดลำปำง
วีระพันธ์ แก้วรัตน์ (S1004)
 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเกิดหนี้ค้ำงชำระของธนำคำรออมสิน สำขำบำงละมุง
ชนาภา ขาวละออง (S1007)
 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรยื่นแบบและแสดงรำยกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตในสำนักงำนสรรพำกรพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 18
ผจงศักดิ์ หมวดสง (S1013)
 ปกติวิถีใหม่สู่อนำคต กำรปฏิรูปกำรปฏิบัติกำรเรือของผู้ประกอบกำรท่ำเทียบเรือนำนำชำติ
หลังใช้มำตรกำรป้องกันโควิด 19 ในประเทศไทย
เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์(S1016)
 กำรพัฒนำตลำดอำหำรปลอดภัย กรณีศึกษำ Silpakorn Green Market
อภิเศก ปั้นสุวรรณ (S1024)
 อิทธิพลของควำมสุขในกำรทำงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรตำมกำรรับรู้ของพนักงำน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดชลบุรี
ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร (S1027)
 อิทธิพลของรูปแบบลักษณะบุคลิกภำพห้ำองค์ประกอบ จิต วิญญำณในกำรทำงำน และควำมผูกพัน
ต่อองค์กร ต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรของพนักงำนในอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยำนยนต์ในนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ทิพย์สุดา จันทรวรรณกูร (S1031)
 ปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อควำมภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ประกอบกำรธุรกิจอำหำร
ที่มีต่อบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย
ภูษณิศา นิลรอด (S1033)
 ปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลกำรดำเนินงำนนวัตกรรมองค์กำรของบริษัท
ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
อุราวรรณ พิมพ์ประจบ (S1034)
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หัวข้อ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร
 แบบจำลองกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ เพื่อพยำกรณ์รำคำซื้อขำยที่ดินบน
ถนนสำยหลัก จังหวัดขอนแก่น
จิตรี ศรีบุดดี (S1001)
 กำรยอมรับเทคโนโลยีโมบำยแบงค์กิ้งแอปพลิเคชันในกลุ่มช่วงอำยุ 40-60 ปี
ยุพรัช เหลือคณาศุภร (S1010)
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะผู้บริหำรทำงกำรเงินและต้นทุนเงินทุน: หลักฐำน
เชิงประจักษ์จำกบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
จันทร์จิรา ตันอินต๊ะ (S1012)
 ควำมจริง ควำมหวัง และควำมศรัทธำของกำรซื้อลอตเตอรี่ในชำวบ้ำน
เอกรินทร์ จันทร์พิมาย (S1017)
 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลิตภำพแรงงำนและค่ำจ้ำงแรงงำนระหว่ำงภำคของประเทศไทย
สันติ ปะมะโข (S1018)
 ยิ่งคำดหวัง ยิ่งกินเยอะ: กำรพึ่งพำจุดอ้ำงอิงในร้ำนบุฟเฟต์
สิริกาญจน์ ภูชาดา (S1019)
 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อัญญ์ชิสา ภัทรศิริวรัชยา (S1020)
 กำรประเมินตัวชี้วัดกำรขนส่งผลไม้สำหรับส่งออกบนเส้นทำง R3A กรณีศึกษำบริษัทขนส่ง ABC
ปรียาพร สายตา (S1022)
 ผลกระทบของโรคระบำดระดับโลก โควิด 19 ที่มีต่อรำคำหลักทรัพย์ ในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
พรพรหม พรหมเพศ (S1035)
หัวข้อ สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย
 มำตรฐำนผู้สูงอำยุในเขตเมือง
ศุภณัฐ พานา, กฤติยา คันธโชติ, ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ (S1003)
 กำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรประเมินคุณภำพอำกำศในจังหวัดนครปฐม
อริศา จิระศิริโชติ (S1005)
 ฮูปแต้มวัดไชยศรี บ้ำนสำวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กับกำรจัดกำร
ทรัพยำกรวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงพลังชุมชน
เปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์ (S1008)
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หัวข้อ สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ฯ (ต่อ)
 ปัญหำและแนวทำงแก้ไขกำรดำเนินนโยบำยสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนมุมมอง
ผู้มีส่วนได้เสีย กรณีศึกษำตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี
เขมรินทร์ เพ็ญแสงอ่อน (S1011)
 กำรศึกษำทัศนคติของเยำวชนที่มีต่อกำรสมรสเพศเดียวกัน
เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ (S1021)
 กำรทบทวนกำรพัฒนำภำษำอังกฤษของไทย: กรณีศึกษำประเทศมำเลเซีย
ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย (S1023)
หัวข้อ การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรัชญา สื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์
 แนวโน้มกำรศึกษำต่อหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกับวิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปุณยนุช เรือนโนวา (S1002)
 ประสิทธิผลของกำรนวดแบบรำชสำนักต่อกำรรักษำโรคหัวไหล่ติด
นิติรัตน์ มีกาย, เอกกฤษ จันทร์โต, วศิน บารุงชัยชนะ (S1006)
 สุมรณกรรม: ปรัชญำ ควำมตำยและควำมหมำยของชีวิต
พิพัฒน์ สุยะ (S1014)
 กำรพัฒนำสื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ออนไลน์เพื่อกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรในเขตพื้นที่สูง
รัฐพล พรหมมาศ (S1015)
 คำเพื่ออรรถรสทำงเสียงในกลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ : กำรศึกษำตำมแนวภำษำศำสตร์
มนทรัตม์ พิทักษ์ (S1028)
 เสรีภำพกับควำมรับผิดชอบ : ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ‘ตัวเรำ’ และ ‘ผู้อื่น’ ตำมทัศนะของ
ฌอง ปอล ซำร์ท
ชลลดา นาคใหญ่ (S1029)
บทความของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หัวข้อ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ
 กำรพัฒนำวิธีกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์จักสำนไม้ไผ่เชิงสร้ำงสรรค์ผ่ำนเฟสบุ๊ค (Facebook)
ธัญชนก ใหม่รัตนไชยชาญ
 ปัจจัยในกำรรู้เท่ำทันเกมออนไลน์ของคนรุ่น Y กรณีศึกษำเกม เรียกข้ำว่ำท่ำนอ๋อง
กัลยรักษ์ โลหะวิจารณ์
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หัวข้อ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ (ต่อ)
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรยอมรับรีวิวร้ำนอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่ำงๆ ในกรุงเทพมหำนคร
นนลณีย์ วงศ์สุวัฒน์
 กำรตัดสินใจเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละรุ่น
ชมพุนุช ภู่ระย้า
 กำรเปิดรับ Content ผ่ำนสื่อออนไลน์ของคนแต่ละรุ่น
สุจินตนา โพธิ์พันธ์
 สถำนที่ตั้งและควำมครอบคลุมตลำดของร้ำนขำยยำในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ธนวันต์ สุทธิธรรม
หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี
 โลจิสติกส์กำรท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม ด้วยรถโดยสำรสำธำรณะ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
กนกวรรณ ค้าขาย (S1025)
 แนวทำงกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินของสถำบันกำรศึกษำ : กรณีศึกษำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ
วาสนา ใยเกตุ (S1026)
 กลยุทธ์กำรจัดกำรวัตถุดิบหลัก กรณีศึกษำ บริษัท เอบีซี จำกัด
ฮัสมา สิดิ, จุฑารัตน์ พรหมอินทร์, วรารัตน์ สนิทใจ (S1030)
 กำรพัฒนำและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนเวลำของกระบวนกำรหยิบสินค้ำ
กรณีศึกษำ บริษัท ซีวำ ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปฏิกรณ์ ยมศรีเคน
 กำรประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนกำรไหลวัสดุในกระบวนกำรผลิตทุเรียนทอดกรอบ
กรณีศึกษำ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อกำรแปรรูป จังหวัดชุมพร
มนัชญา วัฒนศิริ
 แนวทำงกำรวิจัยและพัฒนำสินค้ำในประเทศจีน
บงกชกร อัศวธีระเสถียร
 กำรวำงแผนกำรสั่งซื้อ โดยกำรพยำกรณ์ยอดขำยของน้ำมันเครื่องที่ส่งออกไปยัง
ประเทศลำว กรณีศึกษำ: บริษัทส่งออกน้ำมันเครื่อง ABC จำกัด
กฤตวิทย์ บุญชม
 กำรปรับปรุงระบบจัดเก็บและค้นหำเอกสำร (Outbound) กรณีศึกษำ CEVA Ingredion
GMP Warehouse
กนกวรรณ ศรีโคตร
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หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของกำรทำเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ตำบลดอนแฝก
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
นวรัตน์ ภิรมกาญจนศักดิ์
 แนวทำงกำรพัฒนำสิ่งอำนวยควำมสะดวกตำมหลักกำรอำรยสถำปัตย์เพื่อนักท่องเที่ยว
กลุ่มผู้สูงอำยุ กรณีศึกษำ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
ศุภนิดา นามีผล, สุวรา ก๋งพิ้ว, ธันวา เปลี่ยนแก้ว, อมินตรา ศรีสอาด
 กำรศึกษำแรงจูงใจต่อกำรทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร ตำบลภูเขำทอง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ กรณีศึกษำศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนของพ่อ
พรรณวิชชา ชื่นบาน
 ควำมสำมำรถของประเทศไทยในกำรแข่งขันกำรส่งออกทุเรียนไทยไปยังสำธำรณรัฐ ประชำชนจีน
เวสารัช ศรีเกษม
 ควำมสัมพันธ์ของอัตรำส่วนทำงกำรเงินกับรำคำหลักทรัพย์ในอุตสำหกรรมกำรเงินในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณัฐพร พุกแก้ว
 กำรเปรียบเทียบกลยุทธ์กำรลงทุนในกองทุนรวมระหว่ำงกลยุทธ์กำรลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย (DCA)
และกลยุทธ์กำรลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum)
จุฑารัตน์ สายทอง
 กำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว
กัลนวรรธน์ เตชนันท์
หัวข้อ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อกำรประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
อัญชิษฐา หมวดกอง (S1009)
 ควำมไม่นิยมในกำรทำหมันชำยที่ปรำกฏให้เห็นในนโยบำยวำงแผนครอบครัว
พิมพ์ลภัส จันทรสุข
 กำรแต่งงำนข้ำมวัฒนธรรมของสมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำถกับปัญหำกำรแต่งตั้ง
รัชทำยำทในสมัยรัชกำรที่ 6
พันพร วุฒาอัคร์
 พัฒนำกำรกำรเติบโตของห้ำง ATM บริเวณชุมชนย่ำนพำหุรัด พ.ศ.2530 - 2546
ศิรินทร์ ไชยเมือง
 บทบำทและควำมคำดหวังของชุมชนในกำรเป็นมหำวิทยำลัยรับใช้สังคม กรณีศึกษำ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร
กฤติธี เอกวรากร, สุภนัย หล่อนาค
 ปริทัศน์ควำมรู้ว่ำด้วยกำรศึกษำเมืองในมุมมองทำงสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ
พิชฌ์นิพัทธ์ วิชัยโน
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หัวข้อ รัฐศาสตร์ ดนตรี วัฒนธรรม
 จุดกำเนิดแห่งกำรกระจำยอำนำจให้ท้องถิ่น ภำยใต้ระเบียบรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พ.ศ.2540 กรณีศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร
ณัฐชัย นาคสุข
 ดนตรีประกอบพิธีกรรมตัดสินบนของหนังตะลุงคณะ พ.นิยมศิลป์ จังหวัดเพชรบุรี
ระพีพัฒน์ เข็มนาค
 วิธีกำรสร้ำงจฺยำมของ อ๊อกปำย วงษ์รำมัญ
ศตพร เปลื้องทุกข์
 แนวทำงกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำกำรทอผ้ำมัดหมี่ของคนไทยเชื้อสำยลำวครั่ง บ้ำนทุ่งกฐิน
ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่ำนสื่ออินโฟกรำฟิก
คมเพชร คงชาตรี, ทัศนีย์ เสืองามเอี่ยม, ธนากร สระทองมอญ,
ฤาชานนท์ แดงโสภา, พรสุดา สุมูลเวช, สิทธิพลธ์ ใจประเสริฐ
 กำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของหมอพื้นบ้ำนในกำรรักษำกระดูกหัก กรณีศึกษำ
หมอสัมฤทธิ์ จำแนกวุฒิ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ชโลธร บุญธิมา
 ควำมเป็นพลวัตทำงชนชั้นจำกอดีตสู่ปัจจุบันผ่ำนกำรเล่นไม้ดัดไทย
ธนภัทร เสริฐศรี, จิราพร กาเนิดสิงห์
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กาหนดการนาเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 (รูปแบบออนไลน์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ROOM 1
เวลา
11.00 - 11.20 น.

หัวข้อ “การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มอำชีพสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดลำปำง
วีระพันธ์ แก้วรัตน์ (S1004)
11.20 – 11.40 น. ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเกิดหนี้ค้ำงชำระของธนำคำรออมสิน สำขำบำงละมุง
ชนาภา ขาวละออง (S1007)
11.40 – 12.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อกำรยื่นแบบและแสดงรำยกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตในสำนักงำนสรรพำกรพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 18
ผจงศักดิ์ หมวดสง (S1013)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น. ปกติวิถีใหม่สู่อนำคต กำรปฏิรูปกำรปฏิบัติกำรเรือของผู้ประกอบกำร
ท่ำเทียบเรือนำนำชำติหลังใช้มำตรกำรป้องกันโควิด 19 ในประเทศไทย
เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์(S1016)
13.20 – 13.40 น. กำรพัฒนำตลำดอำหำรปลอดภัย กรณีศึกษำ Silpakorn Green Market
อภิเศก ปั้นสุวรรณ (S1024)
13.40 – 14.00 น. อิทธิพลของควำมสุขในกำรทำงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรตำมกำรรับรู้
ของพนักงำนบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดชลบุรี
ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร (S1027)
14.00 – 14.20 น. อิทธิพลของรูปแบบลักษณะบุคลิกภำพห้ำองค์ประกอบ จิตวิญญำณในกำรทำงำน
และควำมผูกพันต่อองค์กร ต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรของพนักงำน
ในอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ในนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ทิพย์สุดา จันทรวรรณกูร (S1031)
14.20 – 14.40 น. ปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อควำมภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ประกอบกำรธุรกิจ
อำหำรที่มีต่อบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย
ภูษณิศา นิลรอด (S1033)
14.40 – 15.00 น. ปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลกำรดำเนินงำนนวัตกรรมองค์กำรของบริษัท
ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
อุราวรรณ พิมพ์ประจบ (S1034)
สิ้นสุดการนาเสนอ
ณ
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ROOM 2

หัวข้อ “เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์
การเงินและการธนาคาร”
เวลา
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
11.00 - 11.20 น. แบบจำลองกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ เพื่อพยำกรณ์รำคำซื้อขำยที่ดินบน
ถนนสำยหลัก จังหวัดขอนแก่น
จิตรี ศรีบุดดี (S1001)
11.20 – 11.40 น. กำรยอมรับเทคโนโลยีโมบำยแบงค์กิ้งแอปพลิเคชันในกลุ่มช่วงอำยุ 40-60 ปี
ยุพรัช เหลือคณาศุภร (S1010)
11.40 – 12.00 น. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะผู้บริหำรทำงกำรเงินและต้นทุนเงินทุน: หลักฐำน
เชิงประจักษ์จำกบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
จันทร์จิรา ตันอินต๊ะ (S1012)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น. ควำมจริง ควำมหวัง และควำมศรัทธำของกำรซื้อลอตเตอรี่ในชำวบ้ำน
เอกรินทร์ จันทร์พิมาย (S1017)
13.20 – 13.40 น. กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลิตภำพแรงงำนและค่ำจ้ำงแรงงำนระหว่ำง
ภำคของประเทศไทย
สันติ ปะมะโข (S1018)
13.40 – 14.00 น. ยิ่งคำดหวัง ยิ่งกินเยอะ: กำรพึ่งพำจุดอ้ำงอิงในร้ำนบุฟเฟต์
สิริกาญจน์ ภูชาดา (S1019)
14.00 – 14.20 น. ปัจจัยที่มผี ลต่อกำรตัดสินใจเลือกศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจ
เพื่อสังคม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อัญญ์ชิสา ภัทรศิริวรัชยา (S1020)
14.20 – 14.40 น. กำรประเมินตัวชี้วัดกำรขนส่งผลไม้สำหรับส่งออกบนเส้นทำง R3A
กรณีศึกษำบริษัทขนส่ง ABC
ปรียาพร สายตา (S1022)
14.40 – 15.00 น. ผลกระทบของโรคระบำดระดับโลก โควิด 19 ที่มีต่อรำคำหลักทรัพย์ ในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พรพรหม พรหมเพศ (S1035)
สิ้นสุดการนาเสนอ
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ROOM 3

หัวข้อ “สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย”
เวลา
ชือ่ บทความ/ผู้นาเสนอ
11.00 - 11.20 น. มำตรฐำนผู้สูงอำยุในเขตเมือง
ศุภณัฐ พานา, กฤติยา คันธโชติ, ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ (S1003)
11.20 – 11.40 น. กำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรประเมินคุณภำพอำกำศในจังหวัดนครปฐม
อริศา จิระศิริโชติ (S1005)
11.40 – 12.00 น. ฮูปแต้มวัดไชยศรี บ้ำนสำวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กับกำรจัดกำรทรัพยำกร
วัฒนธรรมเพื่อสร้ำงพลังชุมชน
เปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์ (S1008)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น. ปัญหำและแนวทำงแก้ไขกำรดำเนินนโยบำยสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนมุมมอง
ผู้มีส่วนได้เสีย กรณีศึกษำตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี
เขมรินทร์ เพ็ญแสงอ่อน (S1011)
13.20 – 13.40 น. กำรศึกษำทัศนคติของเยำวชนที่มีต่อกำรสมรสเพศเดียวกัน
เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ (S1021)
13.40 – 14.00 น. กำรทบทวนกำรพัฒนำภำษำอังกฤษของไทย: กรณีศึกษำประเทศมำเลเซีย
ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย (S1023)
สิ้นสุดการนาเสนอ
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ROOM 4
เวลา
11.00 - 11.20 น.

หัวข้อ “การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรัชญา สื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
แนวโน้มกำรศึกษำต่อหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกับวิทยำลัยนวัตกรรม
สื่อสำรสังคม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปุณยนุช เรือนโนวา (S1002)
11.20 – 11.40 น. ประสิทธิผลของกำรนวดแบบรำชสำนักต่อกำรรักษำโรคหัวไหล่ติด
นิติรัตน์ มีกาย, เอกกฤษ จันทร์โต, วศิน บารุงชัยชนะ (S1006)
11.40 – 12.00 น. สุมรณกรรม: ปรัชญำ ควำมตำยและควำมหมำยของชีวิต
พิพัฒน์ สุยะ (S1014)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น. กำรพัฒนำสื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ออนไลน์เพื่อกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้
ด้ำนกำรเกษตรในเขตพื้นที่สูง
รัฐพล พรหมมาศ (S1015)
13.20 – 13.40 น. คำเพื่ออรรถรสทำงเสียงในกลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ :
กำรศึกษำตำมแนวภำษำศำสตร์
มนทรัตม์ พิทักษ์ (S1028)
13.40 – 14.00 น. เสรีภำพกับควำมรับผิดชอบ : ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ‘ตัวเรำ’
และ ‘ผู้อื่น’ ตำมทัศนะของฌอง ปอล ซำร์ท
ชลลดา นาคใหญ่ (S1029)
สิ้นสุดการนาเสนอ

ถ

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ROOM 5
เวลา
11.00 - 11.20 น.

นิสิตระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
กำรพัฒนำวิธีกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์จักสำนไม้ไผ่เชิงสร้ำงสรรค์ผ่ำนเฟสบุ๊ค
(Facebook)
ธัญชนก ใหม่รัตนไชยชาญ
11.20 – 11.40 น. กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรส่งออกของอุตสำหกรรมยำนยนต์ประเทศไทยไปยัง
ประเทศมำเลเซีย
ณัฐธยาน์ ปัญญาพรพัชร
11.40 – 12.00 น. ปัจจัยในกำรรู้เท่ำทันเกมออนไลน์ของคนรุ่น Y กรณีศึกษำเกม เรียกข้ำว่ำท่ำนอ๋อง
กัลยรักษ์ โลหะวิจารณ์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรยอมรับรีวิวร้ำนอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่ำงๆ ใน
กรุงเทพมหำนคร
นนลณีย์ วงศ์สุวัฒน์
13.20 – 13.40 น. กำรตัดสินใจเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละรุ่น
ชมพุนุช ภู่ระย้า
13.40 – 14.00 น. กำรเปิดรับ Content ผ่ำนสื่อออนไลน์ของคนแต่ละรุ่น
สุจินตนา โพธิ์พันธ์
14.00 – 14.20 น. สถำนที่ตั้งและควำมครอบคลุมตลำดของร้ำนขำยยำในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ธนวันต์ สุทธิธรรม
สิ้นสุดการนาเสนอ
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ROOM 6
เวลา
11.00 - 11.20 น.

นิสิตระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
โลจิสติกส์กำรท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม ด้วยรถโดยสำรสำธำรณะ อำเภอเมือง
จังหวัดนครรำชสีมำ
กนกวรรณ ค้าขาย (S1025)
11.20 – 11.40 น. แนวทำงกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินของสถำบันกำรศึกษำ :กรณีศึกษำ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ
วาสนา ใยเกตุ (S1026)
11.40 – 12.00 น. กลยุทธ์กำรจัดกำรวัตถุดิบหลัก กรณีศึกษำ บริษัท เอบีซี จำกัด
ฮัสมา สิดิ, จุฑารัตน์ พรหมอินทร์, วรารัตน์ สนิทใจ (S1030)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น. กำรพัฒนำและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนเวลำของกระบวนกำรหยิบสินค้ำ
กรณีศึกษำ บริษัท ซีวำ ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปฏิกรณ์ ยมศรีเคน
13.20 – 13.40 น. กำรประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนกำรไหลวัสดุในกระบวนกำรผลิตทุเรียนทอดกรอบ
กรณีศึกษำ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อกำรแปรรูป จังหวัดชุมพร
มนัชญา วัฒนศิริ
13.40 – 14.00 น. แนวทำงกำรวิจัยและพัฒนำสินค้ำในประเทศจีน
บงกชกร อัศวธีระเสถียร
14.00 – 14.20 น. กำรวำงแผนกำรสั่งซื้อ โดยกำรพยำกรณ์ยอดขำยของน้ำมันเครื่องที่ส่งออกไปยัง
ประเทศลำว กรณีศึกษำ: บริษัทส่งออกน้ำมันเครื่อง ABC จำกัด
กฤตวิทย์ บุญชม
14.20 – 14.40 น. กำรปรับปรุงระบบจัดเก็บและค้นหำเอกสำร (Outbound) กรณีศึกษำ CEVA
Ingredion GMP Warehouse
กนกวรรณ ศรีโคตร
สิ้นสุดการนาเสนอ
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ROOM 7
เวลา
11.00 - 11.20 น.

นิสิตระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว”
ชือ่ บทความ/ผู้นาเสนอ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของกำรทำเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ตำบลดอนแฝก
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
นวรัตน์ ภิรมกาญจนศักดิ์
11.20 – 11.40 น. แนวทำงกำรพัฒนำสิ่งอำนวยควำมสะดวกตำมหลักกำรอำรยสถำปัตย์เพื่อ
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอำยุ กรณีศึกษำ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
ศุภนิดา นามีผล, สุวรา ก๋งพิ้ว, ธันวา เปลี่ยนแก้ว, อมินตรา
ศรีสอาด
11.40 – 12.00 น. กำรศึกษำแรงจูงใจต่อกำรทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร ตำบลภูเขำทอง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ กรณีศึกษำศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนของพ่อ
พรรณวิชชา ชื่นบาน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น. ควำมสำมำรถของประเทศไทยในกำรแข่งขันกำรส่งออกทุเรียนไทยไปยังสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
เวสารัช ศรีเกษม
13.20 – 13.40 น. ควำมสัมพันธ์ของอัตรำส่วนทำงกำรเงินกับรำคำหลักทรัพย์ในอุตสำหกรรมกำรเงินใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณัฐพร พุกแก้ว
13.40 – 14.00 น. กำรเปรียบเทียบกลยุทธ์กำรลงทุนในกองทุนรวมระหว่ำงกลยุทธ์กำรลงทุนแบบต้นทุน
เฉลี่ย (DCA) และกลยุทธ์กำรลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum)
จุฑารัตน์ สายทอง
14.00 – 14.20 น. กำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว
กัลนวรรธน์ เตชนันท์
สิ้นสุดการนาเสนอ
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ROOM 8
เวลา
11.00 - 11.20 น.

นิสิตระดับปริญญาตรี หัวข้อ “สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อกำรประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
อัญชิษฐา หมวดกอง (S1009)
11.20 – 11.40 น. ควำมไม่นิยมในกำรทำหมันชำยที่ปรำกฏให้เห็นในนโยบำยวำงแผนครอบครัว
พิมพ์ลภัส จันทรสุข
11.40 – 12.00 น. กำรแต่งงำนข้ำมวัฒนธรรมของสมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำถกับปัญหำกำรแต่งตั้ง
รัชทำยำทในสมัยรัชกำรที่ 6
พันพร วุฒาอัคร์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น. พัฒนำกำรกำรเติบโตของห้ำง ATM บริเวณชุมชนย่ำนพำหุรัด พ.ศ. 2530-2546
ศิรินทร์ ไชยเมือง
13.20 – 13.40 น. บทบำทและควำมคำดหวังของชุมชนในกำรเป็นมหำวิทยำลัยรับใช้สังคม กรณี ศึกษำ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร
กฤติธี เอกวรากร, สุภนัย หล่อนาค
13.40 – 14.00 น. ปริทัศน์ควำมรู้ว่ำด้วยกำรศึกษำเมืองในมุมมองทำงสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ
พิชฌ์นิพัทธ์ วิชัยโน
สิ้นสุดการนาเสนอ
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ROOM 9
เวลา
11.00 - 11.20 น.

นิสิตระดับปริญญาตรี หัวข้อ “รัฐศาสตร์ ดนตรี วัฒนธรรม”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
จุดกำเนิดแห่งกำรกระจำยอำนำจให้ท้องถิ่น ภำยใต้ระเบียบรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2540 กรณีศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร
ณัฐชัย นาคสุข
11.20 – 11.40 น. ดนตรีประกอบพิธีกรรมตัดสินบนของหนังตะลุงคณะ พ.นิยมศิลป์ จังหวัดเพชรบุรี
ระพีพัฒน์ เข็มนาค
11.40 – 12.00 น. วิธีกำรสร้ำงจฺยำมของ อ๊อกปำย วงษ์รำมัญ
ศตพร เปลื้องทุกข์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น. แนวทำงกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำกำรทอผ้ำมัดหมี่ของคนไทยเชื้อสำยลำวครั่ง บ้ำนทุ่ง
กฐิน ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่ำนสื่ออินโฟกรำฟิก
คมเพชร คงชาตรี, ทัศนีย์ เสืองามเอี่ยม, ธนากร สระทองมอญ,
ฤาชานนท์ แดงโสภา, พรสุดา สุมูลเวช, สิทธิพลธ์ ใจประเสริฐ
13.20 – 13.40 น. กำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของหมอพื้นบ้ำนในกำรรักษำกระดูกหัก กรณีศึกษำ หมอ
สัมฤทธิ์ จำแนกวุฒิ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ชโลธร บุญธิมา
13.40 – 14.00 น. ควำมเป็นพลวัตทำงชนชั้นจำกอดีตสู่ปัจจุบันผ่ำนกำรเล่นไม้ดัดไทย
ธนภัทร เสริฐศรี, จิราพร กาเนิดสิงห์
สิ้นสุดการนาเสนอ
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การบริหารและการจัดการ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
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การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลาปาง
Managing Occupational Groups of Thai Women Empowerment Funds,
Lampang Province.
วีระพันธ์ แก้วรัตน์1
อาภาพร ยกโต2
เถลิงศักดิ์ สุทธเขต3
บทคัดย่อ
การศึกษา “การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลาปาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัญหาในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และหาแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่ม สมาชิก
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดทาเวทีชุมชน การสัมภาษณ์ประธานและสมาชิกกลุ่ม การ
สนทนากลุ่มย่อย ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นสมาชิกกลุม่ จานวน 52 ราย โดยรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ผลจากการวิจัย
พบว่า กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลาปางมีปัญหาในด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง
6 ด้าน
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ ด้านนิติธรรม
รัฐบาลควรให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ สิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการกาหนดกฎระเบียบ
ข้อบังคับของกองทุน ด้านคุณธรรม กลุ่มกองทุนฯ ควรชี้แจงปัญหา อุปสรรค และผลการดาเนินงานของกองทุนเสนอต่อที่
ประชุม ด้านความโปร่งใส คณะกรรมการกองทุนฯ ควรเปิดเผยข้อมูลบัญชีของกองทุน กาหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีกองทุน
จากหน่วยงานภายนอก ให้สมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิ นผลการดาเนินงาน มีการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ
แก่สมาชิกอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ด้านความรับผิดชอบ กลุ่มกองทุนฯ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารงานกองทุนมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ ด้านการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้
สมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิ นผลการดาเนินงานของกองทุน สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่อง
ทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง และด้านความคุ้มค่า รัฐบาลควรส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดาเนิน งาน จัดหานักวิชาการเข้ามาช่วยในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พัฒนาด้าน
การตลาด ขยายเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาให้มีบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค
ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ให้กับกลุ่ม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปาง
คำสำคัญ: กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพ
Abstract
A study on the management of occupational groups members of Thai Women Empowerment
Funds, Lampang Province. The objective is to study problems in the management of occupational groups
1

อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
3
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
2
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members of Thai Women Empowerment Funds and find ways to manage occupational groups members .
This was a qualitative research using a data collection tool by creating a community forum. There were 52
participants joining the interview which were chairman and group members including small group
interview for data collection, analysis, and synthesis.
The research results revealed that occupational group members of Thai Women Empowerment Funds,
Lampang Province, had problems in managing 6 areas of good governance:
Recommendations for the managing of Thai Women Empowerment Funds by adhering to the
principles of good governance in management were as follows: rule of law, the government should
educate group members about Regulations, Rights and Responsibilities, and should allow members to
participate in determining the rules and regulations of the funds. For morality, the problems, obstacles
including the fund’s performance should be clarified at the group member’s meeting. In terms of
transparency, the account information for the fund should be disclosed by the fund committee, and the
fund's accounts should be audited by an outside firm. All account information should be communicated
to the fund members in a systematic and concrete manner. Furthermore, the fund’s performance should
be evaluated by members and stakeholders. For responsibility, the fund group should encourage fund
members and related parties to participant in fund management to ensure the fund’s success and
effectiveness. In the field of participation, the fund group should allow members and stakeholders to
contribute to the evaluation of the fund’s performance and should provide an opportunity to express
opinions through various communication channels. For the Value, working capital should be increased and
promoted by the government to the Thai Women Empowerment Funds as it could generate the liquidity
in operations. Providing experienced scholars to assist in part of product processing. Developing of
marketing and network expansion. Promoting and developing the packaging and brands to increase
product credibility to the consumers . This can increase the added value to the product effectively. As
well as developing online and offline marketing strategies for the Thai Women Empowerment Funds,
Lampang.
Keywords: The Women Empowerment Funds, Managing Occupational Groups of Thai Women
Empowerment Funds, Occupational Groups.
บทนา
รัฐบาลมีความมุ่งหวังในการไขแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทย จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงวางแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาประเทศ จากการดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ เศรษฐกิจมีการขยายตัว เกิดความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ทาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง รัฐบาล
จาเป็นจะต้องให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจและดาเนินการ เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านเงินทุน เป็นการมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อให้มีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจน
สามารถพึ่งตนเองได้ นาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมประเทศชาติโดยรวม (กรมการพัฒนาชุมชน, 2544) จากการ
กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่ อมล้าด้านรายได้ ด้านคุณภาพชีวิต และด้านเศรษฐกิจ
- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
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โดยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) โดย
มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสตรีประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง
ความเสมอภาคและการเท่าเทียมกันทางสังคม (กรมการพัฒนาชุมชน, 2560) อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กาหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม มีการกาหนด
แผนพัฒนาสตรีโดยมียุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย เสริม
พลังและเพิ่มอานาจแก่สตรีไทยทุกกลุ่มและทุกระดับ กาหนดมาตรการคุ้มครองป้องกันช่วยเหลือและเยียวยาสตรีด้อยโอกาส
และสร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี (แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 -2564,
2560) ทั้งยังได้เห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่าในการ
สร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
เครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นาไปสูก่ ารสร้างสวัสดิภาพ
หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นา การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
สังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
จังหวัดลาปางมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดลาปางที่ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพไปแล้วกว่า
200 โครงการ รวมเป็นเงินกว่าสิบล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้า การเย็บหมวก การแกะสลัก การ
เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นต้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีงานศึกษาเกี่ยวกับกองทุนในระดับท้องถิ่นจานวนมาก แต่เมื่อ
พิจารณาจะเห็นว่าแทบไม่ปรากฏเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่สัมพันธ์กับประเด็นท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะกองทุนดังกล่าวเป็น
เรื่องใหม่ของสังคมไทย อีกทั้งยังไม่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกองทุนดังกล่าวอย่างเป็นระบบ จากการศึกษาประเมินผลการ
ดาเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยพบว่ายังไม่สามารถบริหารจัดการและดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดลาปาง ซึ่งมีกลุ่มสมาชิกที่มีความแตกต่างหลากหลายในการดาเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งสังคม
ชนบทและสังคมเมือง จากที่ผู้เขียนได้รับเชิญให้เ ป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลาปาง จึงได้ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เพื่อศึกษาให้ทราบถึงผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบ นาผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลุ่มต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาศึกษาปัญหาในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปาง
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปาง
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คาถามการวิจัย
1. ปัญหาในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปางเป็นอย่างไร
2. มีแนวทางใดบ้างที่สามารถบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปางให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการการกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปาง
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
หน่วยวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้ คือสมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปาง
3. ขอบเขตด้านประชากร
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม คณะผู้วิจัยศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของกลุ่มกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในจังหวัดลาปาง เก็บข้อมูลจากคณะกรรมการกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปางโดยวิธีการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาหลักการบริหารที่ดีซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี อิงตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ในเรื่องธรรมาภิบาลตาม
องค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ และด้าน
ความคุ้มค่า ร่วมกับการสนทนากลุ่มเพื่อทราบปัญหาและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่ม
ดังภาพที่ 1
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1. ด้านนิติธรรม
2. ด้านคุณธรรม
3. ด้านความโปร่งใส
4. ด้านการมีส่วนร่วม
5. ด้านความรับผิดชอบ
6. ด้านความคุม้ ค่า

สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุม่
แนวทางการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปาง และเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปาง
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2. ประชากรที่ใช้ศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) มาจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจานวน
26 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน ประกอบไปด้วยประธานและกรรมการกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุน เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปาง ที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่ม
อาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปางในวันที่ 2 – 3 กันยายน 2563
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ใช้การศึกษาวิเคราะห์เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
คณะผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแบบสัมภาษณ์ลักษณะเปิด (Open-ended Question)
เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ควบคู่ไปกับการทาบันทึกภาคสนาม เพื่อสรุปประเด็นที่ได้จากข้อมูล
การสัมภาษณ์ที่หลากหลายและมีข้อค้นพบที่แตกต่างกัน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนแรก การศึกษาข้อมูล ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลพื้นที่จังหวัดลาปาง เช่น
ข้อมูลสภาพแวดล้อม ข้อมูลพื้นที่ จานวนประชากร และศึกษาจากเอกสารรวมถึงเอกสารรายงานที่กรมการพัฒนาชุมชน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดทา
ขั้นตอนที่สอง การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสบริการวิชาการกับกลุ่มกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปาง เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม หลังจากนั้นได้มีการพูดคุย แนะนาตัว สร้างความคุ้นเคย และ
อธิบายวัตถุประสงค์ในการวิจัยร่วมในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงมากที่สุด
ขั้นตอนที่สาม สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญตามประเด็นทีไ่ ด้รา่ งไว้
ขั้นตอนที่สี่ ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนในการสรุปผลการสัมภาษณ์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิเคราะห์จะวิเคราะห์เนื้อหา (Content)
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ร่วมกับการสังเกตการณ์และการสนทนากลุ่ม รวมทั้งข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งจากเอกสารทาง
ราชการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลด้านบริบทสภาพแวดล้อม หลังจากนั้นนาข้อมูลที่รวบรวมมาตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุป
และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้แล้วเสนอเป็นผลการศึกษาต่อไป
ผลการวิจัย
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากมุมมองของประธานและกรรมการกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุ นพัฒนาบทบาท
สตรีที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปาง คณะผู้วิจัยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ที่ระบุ
ว่าธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความคุ้มค่า ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังมีปัญหาเรื่องการ
บริ ห ารจั ด การ จึ งไม่ ส ามารถสร้ า งผลงานที่ ชี้วัด ถึ งความก้ าวหน้ าของการด าเนิ น การที่ เกี่ ย วข้อ งกั บการพัฒ นาสตรี ต าม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีได้อย่างเด่นชัด ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ล้วนแล้วแต่ให้เหตุผลหรือคาอธิบายว่า ยังคงมีปัญหาใน
การดาเนินงานของกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปางมีปัญหาและอุปสรรคในด้านการ
จัดการโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
1. ด้านนิติธรรม พบว่า สมาชิกมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการว่าสมาชิกส่วนใหญ่ขาดความรู้ในเรื่อง
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กฎระเบียบ ข้อบังคับและความเข้าใจในเรื่ องการใช้ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงสมาชิกขาดความรู้ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ โดยเฉพาะปัญหาการเขียนโครงการของบประมาณของสมาชิกที่ยังไม่ถูกต้อง เนื่องจากสมาชิกยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการการเขียนโครงการ เช่น วัตถุประสงค์ การดาเนินกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน ปัญหาดังกล่าวไม่ได้
เกิดจากสมาชิกอย่างเดียว แต่คณะกรรมการบางคนก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทาให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ที่ไม่ถูกต้อง
สมาชิกเกิดความท้อใจว่าเขียนโครงการไปหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลส่วนใหญ่สมาชิกระบุว่า “โครงการ
เขียนขอยาก”
2. ด้านคุณธรรม พบว่า สมาชิกกองทุนขาดการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ขาดจิตสานึกในหน้าที่ของตนเอง ขาด
ความเข้าใจในระเบียบวินัย และไม่เคารพในสิทธิของผู้อื่น เนื่องจากไม่ได้เข้าไปทาหน้าที่ ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้เพื่อให้
สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน จึงมีความหละหลวมในการปฏิบัติ ตามข้อบังคับของกองทุนอย่าง
เคร่งครัด อีกทั้งกลุ่มกองทุนขาดการชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้สมาชิกรับทราบ เนื่องจากขาดการประสานงานและ
ช่วงเวลาที่ไม่ตรงกัน
3. ด้านความโปร่งใส พบว่า สมาชิกกลุ่มกองทุนมีความเห็นตรงกันว่าไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรง
ไปตรงมาแก่สมาชิกกองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนมีน้อย เนื่องจากไม่มี
การจัดระบบการตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในการสื่อสารข้อมูล เนื่องสมาชิกขาดความรู้
และสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลจังหวัด ยากแก่การรับรู้ข่าวสารจากหน่วยงานราชการ ปัญหาที่พบอยู่บ่อยครั้งคือ
การแนบเอกสารที่ไม่ ถูกต้ อง หรือส่ งมาแล้วไม่ค รบถ้วน ไม่สมบูรณ์ และกลุ่ม ยังไม่ มีการจั ดให้มีก ารตรวจสอบบั ญชีจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อให้การบริหารงานกองทุนมีความสุจริตและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ทั้งที่กองทุนยึดมั่นการบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และถูกต้อง
4. ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า กองทุนขาดการให้สมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ดาเนินงานของกองทุน และกองทุนไม่มีการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ แก่สมาชิกกองทุนอย่างระบบและเป็นรูปธรรม กลุ่มกองทุน
มิได้มีระบบเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาแก่สมาชิกกองทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกองทุนยังขาดช่องทางที่
เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสามารถตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มกองทุน
5. ด้านความรับผิดชอบ พบว่า กลุ่มกองทุนยังขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของสมาชิกกองทุนและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง อันทาให้ปัญหาการบริหารงานกองทุนยังไม่ประสบความสาเร็จ
6. ด้านความคุ้มค่า พบว่า กองทุนมุ่งเน้นการดาเนินงานตามแผนและขั้นตอนที่กาหนดไว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด กองทุนมีการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี แต่ขาดการบูรณาการระบบการบริหารสมัยใหม่
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณกองทุน ส่วนมากพบปัญหาเกิดจากสมาชิกเขียนโครงการขอช้า จึง
ทาให้ได้รับอนุมัติช้าหรือถ้าไม่ได้รับการพิจารณาก็จะทาให้ขาดเงินทุนหมุนเวียน
คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประธานและกรรมการกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปางได้แสดงความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการจัดการกองทุนฯ คณะผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูล ดังนี้ ไม่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ ทาให้การบริหารจัดการไม่
คล่องตัว ช่องว่างการเข้าถึงของกลุ่มสตรีที่ด้อยโอกาส ชาวบ้านขาดความรู้ในการใช้เงินกองทุนฯ ขาดความรู้ความสามารถใน
การเขียนโครงการ ขาดการใช้สื่อต่าง ๆ ของสมาชิก ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ ตามระเบียบจากทางราชการ
กล่าวโดยสรุป ปัญหาการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่ากลุ่มต่าง ๆ ไม่มีระบบ
การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายสตรีที่เข้มแข็ง ส่งผลให้แต่ละโครงการมีลักษณะต่างคนต่างทา ไม่มีการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ด้าน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการทากิจกรรมระดมทุนและช่วยเหลื อสังคม ทาให้เงินกองทุนฯ ไม่งอกเงย ไม่มีแผน
ติดตามความก้าวหน้าของสมาชิกที่ยืมเงินไปประกอบอาชีพ งบประมาณมีจานวนจากัดไม่ทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการทุก
- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
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โครงการ สมาชิกอยู่ห่างไกลทาให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ระเบียบมีข้อจากัดมากเกินไปไม่เอื้อต่อการปฏิบัติ ขาดตลาด
รองรับผลผลิตทาให้การผลิตและการตลาดยังอยู่ในระดับชุมชน ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ เช่น ฉลากอาหารและยา (อย.) ตรา
สิ น ค้ า ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า โอท็ อ ปของชุ ม ชน นอกจากนี้ ยั ง ขาดการรายงานผลการด าเนิ น งานและติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของกลุ่มอย่างเป็นระบบ
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและแบบสอบถามปลายเปิด สมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในจังหวัดลาปาง ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
จังหวัดลาปาง ดังนี้
ด้านนิติธรรม ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ สิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่สมาชิก โดยเฉพาะ
ระเบียบในการกู้ยืมเงินและการคืนเงินกู้ โดยอาจจัดทาเป็นแผ่นพับ หรือติดป้ายนิเทศ ควรมีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของ
กองทุนให้ทันสมัยและควรให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการกาหนดกฎระเบียบข้อบังคับของกองทุน โดยการทาประชามติ
ด้านคุณธรรม ได้แก่ กองทุนควรมีการชี้แจงปัญหาและอุปสรรค รวมถึงผลการดาเนินงานของกองทุนในที่ประชุม
สมาชิก และปิดประกาศไว้ที่บอร์ดของที่ทาการกองทุน ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนแต่ละคน
และควรมีมาตรการยกย่องกรรมการกองทุนที่ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร
ด้านความโปร่งใส ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนควรมีการเปิดเผยข้อมูลบัญชีของกองทุน และควรให้มีการตรวจสอบ
บัญชีของกองทุนจากหน่วยงานภายนอก กองทุนควรให้สมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ดาเนินงานของกองทุน และกองทุนควรมีการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ แก่สมาชิกกองทุนอย่างระบบและเป็นรูปธรรม
ด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ กองทุนควรเปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ดาเนินงานของกองทุน และควรมีการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ แก่สมาชิกกองทุนอย่างระบบและเป็นรูปธรรม โดยการเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง
ด้านความรับผิดชอบ กลุ่มกองทุนยังควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
บริหารงานกองทุนประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
ด้านความคุ้มค่า รัฐบาลควรส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่ม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่ม เพื่อให้เกิดสภาพ
คล่องในการดาเนินงาน และจัดหานักวิชาการเข้ามาช่วยกลุ่มในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาด้านการตลาด และการ
ขยายเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาให้มีบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค เพราะ
รูปลักษณ์ภายนอกผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จดจาได้ง่าย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ให้กับกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปาง

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดลาปาง จากประธานและกรรมการ
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปาง
จานวน 26 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 52 คน ในเรื่องปัญหาการบริหารจัดการของกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลาปาง และ
แนวทางในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ประกอบไปด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านนิติ
ธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคุ้มค่า พบว่ากลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดลาปางมีปัญหาทั้ง 6 ด้าน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุกานดา ผิวอ่อนดี (2558) ที่ได้
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตตาบลท่า
หมื่นราม อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนตาม
- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
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หลักการบริหารจัดการที่ดีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านนิติธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
คุณธรรม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความคุ้มค่า และด้านความโปร่งใส ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี พบว่ามีการเสนอแนะในด้านความรับผิดชอบมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความโปร่งใส ด้านคุณธรรม ด้านความ
คุ้มค่า ด้านนิติธรรม และด้านการมีส่วนร่วม และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดให้มีการอบรมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่
สมาชิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสอดคล้องกับที่กฤษฎา การเร็ว (2552) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มี
ต่อการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตตาบลแม่ยาว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ความคิดเห็นของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของตาบล แม่ยาว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่
ในระดับมาก ทั้งยังสอดคล้องกับที่บัญชา คารวะ (2552) ได้ศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน อาเภอโพธิ์ประทับช้าง
จังหวัดพิจิตร พบว่า การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน
การกาหนดวัตถุประสงค์ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการบริหารจัดการ ด้านความสามารถในการทางานเป็นทีม ด้านการแก้ไข
ความขัดแย้ง อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่โฆษิต ไชยประสิทธิ์ (2558) ได้ศึกษาการจัดการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่มีปัญหาสาคัญ 3 ประการ คือ ปัญหา
การเขียนโครงการของบประมาณของสมาชิก ปัญหาในการสื่อสารข้อมูล และปัญหาการจัดสรรงบประมาณกองทุนแก่สมาชิก
ผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยยึดหลักธรรมาภิ บาลในการ
บริห ารจั ดการตามระเบีย บสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการสร้างระบบบริ หารกิจ การบ้ านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542
คณะผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะในด้านนิติธรรม รัฐบาลควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ สิทธิและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ควรมีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของกองทุนให้ทันสมัยและควรให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการกาหนดกฎระเบียบ
ข้อบังคับของกองทุนด้วยวิธีการทาประชามติ ในด้านคุณธรรม กลุ่มกองทุนฯ ควรมีการชี้แจงปัญหาและอุปสรรครวมถึงผลการ
ดาเนินงานของกองทุนในที่ประชุมสมาชิก และปิดประกาศไว้ที่บอร์ดของที่ทาการกองทุน ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการกองทุนแต่ละคน และควรมีมาตรการยกย่องกรรมการกองทุนที่ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ในด้าน
ความโปร่งใส คณะกรรมการกองทุนฯควรมีการเปิดเผยข้อมูลบัญชีของกองทุน และควรให้มีการตรวจสอบบัญชีของกองทุน
จากหน่วยงานภายนอก กองทุนควรให้สมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
และกองทุนควรมีการสื่อสารข้อมูลต่างๆ แก่สมาชิกกองทุนอย่างระบบและเป็นรูปธรรม ในด้านความรับผิดชอบ กลุ่มกองทุนฯ
ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ ให้การบริหารงานกองทุนประสบความสาเร็จและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับที่โฆษิต ไชยประสิทธิ์ (2558) ได้ศึกษาการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่
พบว่า การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก ผู้เสนอโครงการ หน่วยงานราชการ ควรสม่าเสมอ โดยใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง
ๆ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น และอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทาบัญชี การใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อจัดเก็บข้อมูล ความรู้อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ เจ้าหน้าที่ควรมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างขวัญกาลังใจ การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกและกองทุนฯ ควรมีการยกระดับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้เป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกับกองทุนชุมชนประเภทอื่น ๆ โดยไม่ผูกติดกับเงื่อนไขของรัฐบาลที่เปลี่ยนไปตามนโยบายทางการ
เมือง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ในด้านการมีส่วนร่วม กลุ่มกองทุนฯ ควรเปิดโอกาสให้
สมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน และควรมีการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ แก่
สมาชิกกองทุนอย่างระบบและเป็นรูปธรรม โดยการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารได้หลากหลาย
ช่องทาง ทั้งยังสอดคล้องกับที่เรืองศิลป์ ภูแก้ว (2554) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้าน บ้านโคกสีทองหลาง ตาบลโคกสีทองหลาง อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ได้แก่ ควรมีการกาหนดแผนการส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้ชัดเจน ควรมีการจัดบอร์ดแนะนา
คณะกรรมการกองทุนและหน้าที่ความรับผิดชอบ ควรมีการฝึกอบรมสมาชิกในการประกอบอาชีพเสริม และด้านความคุ้มค่า
รัฐบาลควรส่งเสริ มเงินทุน หมุนเวียนให้กับกลุ่ ม กองทุน พัฒนาบทบาทสตรีเ พิ่ม เพื่อ ให้ เกิดสภาพคล่องในการด าเนินงาน
- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
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นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรกมน เกษรบัวและสุชาติ ศรียารัณย (2562) ที่ได้ศึกษาประสิทธิผลการจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีศึกษาพื้นที่อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า จังหวัดควรมีการประชุมสร้างความ
เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานและเป้าหมายในการดาเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ก่อนลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อที่จะสามารถให้คาแนะนาแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ และควรจัดประชุม
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาลประชุมทุกเดือน เพื่อทาความเข้าใจกระบวนการทางานในทุก
ขั้นตอนและสามารถแนะนาให้สมาชิกสามารถเขียนโครงการที่ถูกต้องโดยมีตัวอย่างเอกสารประกอบการเสนอ การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเอง แต่มีจานวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิกกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรีที่มาติดต่อ
ประสานงาน การขอรับข้อมูลเพิ่มเติมในการขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ควรลดกระบวนการหรือขั้นตอนในแต่ละกระบวนการ เพื่อความรวดเร็วสาหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
การนาเงินไปประกอบอาชีพและการชาระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงควรจัดหานักวิชาการเข้ามาช่วยกลุ่มในเรื่อง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาด้านการตลาด และการขยายเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาให้มีบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค เพราะรูปลักษณ์ภายนอกผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จดจาได้ง่าย
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ให้กับกลุ่ม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดลาปาง
ข้อเสนอแนะ
จากข้อสังเกตและผลการวิจัยที่ได้ครั้งนี้ สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า ที่ผ่านมาเนื่องจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเป็นสิ่งที่ใหม่ในประเทศไทย ดังนั้นควรมีการศึกษาเพื่อประเมินความสาเร็จในการดาเนินงาน ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีทั้งในระดับตาบล ระดับอาเภอเป็นรายโครงการว่าแต่ละโครงการประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด ควบคู่ไปกับ
การวิจัยเพื่อพัฒนาหาแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถทางการบริหารของกลุ่มสตรีที่จะเข้าไปเป็นผู้บริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทในอนาคต
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง
Factors Affecting the Outstanding Debt of Government Savings Bank
Banglamung Branch
ชนาภา ขาวละออง1
ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของธนาคารออมสินใน สาขาบางละมุง
เนื่องจากผลการเก็บข้อมูลของธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง พบว่า ปี 2562 มีลูกค้าที่เป็นหนี้ค้างชาระเพิ่มขึ้นจานวน 19
ราย คิดเป็นร้อยละ 6.13 เมื่อเปรียบเทียบกับลูกค้าที่เป็นหนี้ค้างชาระที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 และเดือนสิงหาคมปี 2563 มีลูกค้า
ที่เป็นหนี้ค้างชาระเพิ่มขึ้นจานวน 11 ราย ร้อยละ 4.25 จากปี 2562 ซึ่งก่อนที่จะปิดปีปฏิทินมีโอกาสที่จะสูงกว่าร้อยละ 6
รายละเอียดดังรูปที่ 1.1 เพื่อนาผลที่ได้รับมาใช้ในการติดตามดูแลลูกค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบการค้างชาระ เป็นการ
ป้องกันปัญหาค้างชาระได้ในอนาคต วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการคัดเลือกลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการค้างชาระมาตรวจสอบ และ
จัดชั้นเฝ้าระวังป้องกันการเกิดหนี้ค้างชาระในอนาคต และเพื่อหาสาเหตุของการเกิดหนี้ค้างชาระและหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของลูกค้าที่เป็นหนี้ค้างชาระให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลจากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทาให้เกิดหนี้ค้างชาระมาจาก 1) เจ้าหน้าที่ได้รับเป้าหมายสินเชื่อเป็นตัวชี้วัดสูง
จนเกินไป ทาให้เจ้าหน้าที่อนุมัติวงเงินโดยไม่คานึงถึงคุณภาพของลูกค้า หรือไม่คานึงถึงความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้า
นอกจากนั้นยัง เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการพิจารณาวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของลูกค้าในการกู้เงิน 2) ระบบธนาคารที่มีการ
แจ้งเตือนล่าช้า และฐานข้อมูลลูกค้าไม่มีปรับอั ปเดต ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามทวงถามลูกค้าได้ เนื่องจากเปลี่ยน
หมายเลขติดต่อและที่อยู่ 3) ลูกค้าของธนาคารมีพฤติกรรมการใช้เงินเกินตัว หรือการใช้เงินที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์
แนวทางการแก้ไขหนี้ค้างชาระได้แก่ 1) การปรับปรุงระบบสารสนเทศของธนาคารด้านงานติดตามสินเชื่ อ เพื่อให้
ระบบสามารถตรวจสอบลูกค้ามีที่ลักษณะจ่ายล่าช้าเป็นบางครั้ง ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่เริ่มติดตามลูกค้าเพื่อ
สอบถามปัญหา และให้พนักงานสินเชื่อที่ทาหน้าที่ดูแลลูกค้าช่วยติดต่อกับลูกค้าเพื่อขอหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ที่อยู่อาศัย
เป็นประจาทุก ๆ 1 ปี 2) เปลี่ยนแปลงวิธีการให้ตัวชี้วัดระดับบุ คคลให้เพิ่มเรื่องคุณภาพของสินเชื่อที่พิจารณาให้ผ่าน
3) การจัดอบรมวิธีการสื่อสารอย่างมีจิตวิทยา สาหรับการติดตามเร่งรัดการชาระหนี้กับลูกค้า การให้พนักงานเรียนรู้วิธีการ
วิเคราะห์ประเมินสินเชื่อให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ โดยอาจเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้อาวุโสที่มีการประเมินสินเชื่อเป็น
ประจา 4) ดาเนินการอบรมให้ความรู้การบริหารการเงินให้กับลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อของธนาคาร เพื่อให้สามารถใช้เงินได้อย่าง
เหมาะสมไม่เกินตัว 5) กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ลดลง เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจหรือได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านอื่น ๆ ให้
โทรศัพท์ติดต่อให้เข้ามาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับทางธนาคาร
คำสำคัญ: ปัจจัยการเกิดหนี้, ธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง, หนี้ค้างชาระ
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Abstract
The objective of this study was to investigate factors affecting the outstanding debt of
Government Savings Bank, Banglamung Branch. According to data collected from Government Savings
Bank, Banglamung Branch, it was found that in 2019 the number of customers with outstanding debt
increased by 19 individuals, accounting for 6.13%, compared to the increase in the figure in 2018 and in
August 2020, the number of customers with outstanding debt increased by 11 customers, accounting for
4.25% from 2019. Before the closing of the calendar year, the figure will possibly be higher than 6% as
shown in the Figure 1.1. To apply the results obtained in the follow-up of customer care similar to the
overdue model as prevention of overdue problems in the future, the purpose was to select customers
who were at risk of outstanding debt for further examination and to determine the solutions to the
problem of customers with outstanding debt in more efficient manner.
The results of this study indicated that the outstanding debt was caused by the following reasons
1) too high target of credit indicator resulted in credit approval by the officer without the consideration of
customer quality or solvency. In addition, the officer still had insufficient skills to determine the
customer’s real purpose of applying for the credit. 2) Notification of banking system was late and
customer database was without updating, causing the officer’s inability to follow up on the customers
due to changing contact numbers and addresses. 3) Bank customers had excessive spending behavior or
different purpose of credit application from what informed.
The findings led to the following guidelines for solving outstanding debts: 1) The bank's
information system for credit monitoring should be improved to enable the system to check customers
with delayed payments sometimes in the past 6 months so that the officer could start following up
customers to inquire about problems, the credit staff who are in charge of customer care could contact
customers asking for and updating about their contact phone number and address annually, 2) The
method of personnel level indicators should be changed to increase the quality of credit approved, 3)
Psychological communication training should be organized for monitoring the debt settlement with
customers, allowing credit officers to learn the method of credit assessments to, which might be
conducted by a transfer of experience from seniors with regular credit assessments, 4) Financial
management training should be held to customers who receive bank credit for proper money use, and 5)
a group of customers with reduced income due to economic conditions or have been affected by other
crises should get the contact from the officer for debt restructuring with the bank.
Keywords: factors affecting, GSB Banglamung, Overdue debt
บทนา
ประเทศไทยอยู่ในภาวะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง สะท้อนผ่านหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้รายงานว่ามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 79.8 ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 14 ไตรมาสที่ผ่านมา สาหรับสาเหตุการก่อหนี้ส่วนใหญ่ ร้อยละ
33.7 เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 32.1 เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ร้อยละ 17.9 เพื่ อประกอบธุรกิจ และร้อยละ 12.8
เพื่อซื้อ/เช่าซื้อรถยนต์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) นอกจากนั้น ในปีนี้ยังมีภาวะโรคระบาดทั่วโลก (โควิด -19) ทาให้
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ประเทศไทยประสบปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจพร้อมกับทั่วโลก ทั้งยังไม่สามารถเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวเพื่อเข้า
มาช่วยกระตุ้นความซบเซาเหล่านี้ได้ ขณะที่ภาครัฐได้ดาเนินการสร้างสินเชื่อนโยบายและนโยบายผ่อนปรนทางการเงินใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ การพักชาระหนี้ เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
ธนาคารออมสินในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้กากับกระทรวงการคลังและดาเนินนโยบายลดดอกเบี้ยและพัก
ชาระหนี้ มีความจาเป็นต้องเตรียมพร้อมศึกษาลักษณะของพฤติกรรมลูกค้าธนาคาร เพื่อป้องกันลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพัก
ชาระหนี้เข้าสู่ภาวะการเป็นหนี้สูญของธนาคาร เพราะจากการศึกษาข้อมูลของเครดิตบูโร ณ สิ้นไตรมาสแรกปี 2563 ยอดหนี้
รวมของประเทศเท่ากับ 8,925,000 ล้านบาท เมื่อจัดแบ่งตามกลุ่มช่วงอายุพบว่า กลุ่มที่มีการสร้างหนี้มากที่สุด คือ กลุ่ม “เจน
วาย” มียอดหนี้คงค้างรวมกันถึง 4,000,000 ล้านบาท เป็นหนี้เสียหรือ “เอ็นพีแอล” คงค้างถึง 270,000 ล้านบาท รองลงมา
คือ กลุ่ม “เจนเอ็กซ์” มีการก่อหนี้ที่ 3,700,000 ล้านบาท มีหนี้เสียในระบบอยู่ที่ 280,000 ล้านบาท ขณะที่ “เบบี้บูมเมอร์” มี
หนี้สินคงค้างรวม 1,200,000 ล้านบาท มีเอ็นพีแอลที่ 84,000 ล้านบาท ส่วน “เจนแซด” มีหนี้สินรวม 25,000 ล้านบาท และ
เป็นเอ็นพีแอล 1,200 ล้านบาท หากหลังจากวิกฤตโควิด หนี้เสียกลุ่มนี้เข้าสู่สภาวะเอ็นพีแอลคงค้างเพียงร้อยละ 1 จะส่งผลให้
ธนาคารทั้งประเทศต้องใช้เงินทุนเพื่อตั้งกันสารองเพิ่มขึ้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดขึ้น รวมถึงธนาคารออมสิน
ด้วย เพราะธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีการปล่อยสินเชื่อร้อยละ 22.5 ของยอดหนี้รวมทั้งประเทศ ผลจาก
การกันสารองเพื่อหนี้เสียจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทางานลดต่าลง เนื่องจากงบประมาณเพื่อการพัฒนาหรือลงทุนเพื่อให้
ผลตอบแทนนั้นมีน้อยลง
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาสาเหตุที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของธนาคารออมสินใน สาขาบางละมุง เนื่องจาก
ผลการเก็บข้อมูลของธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง พบว่า ปี 2562 มีลูกค้าที่เป็นหนี้ค้างชาระเพิ่มขึ้นจานวน 19 ราย คิด
เป็นร้อยละ 6.13 เมื่อเปรียบเทียบกับลูกค้าที่เป็นหนี้ค้างชาระที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 และเดือนสิงหาคมปี 2563 มีลูกค้าที่เป็นหนี้
ค้างชาระเพิ่มขึ้นจานวน 11 ราย ร้อยละ 4.25 จากปี 2562 ซึ่งก่อนที่จะปิดปีปฏิทินมีโอกาสที่จะสูงกว่าร้อยละ 6 เพื่อนาผลที่
ได้รับมาใช้ในการติดตามดูแลลูกค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบการค้างชาระ เป็นการป้องกันปัญหาค้างชาระได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อใช้ในการคัดเลือกลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการค้างชาระมาตรวจสอบ และจัดชั้นเฝ้าระวังป้องกันการเกิดหนี้ค้าง
ชาระในอนาคต
2. เพื่อหาสาเหตุ ของการเกิด หนี้ค้ างชาระและหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาของลู กค้า ที่เป็ นหนี้ ค้างชาระให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง ที่เป็นหนี้ค้างชาระก่อนวันที่ 1
มกราคม 2563 เนื่องจากเป็นช่วงที่ประเทศไทยยังไม่ประปัญหาโรคระบาด (โควิด-19) จานวน 212 ราย
กลุ่มตัวอย่าง คานวณด้วยสูตรทาโร่ ยามาเน่ ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
2. ขอบเขตด้านปัญหาและสาเหตุ
หาปัญหาและสาเหตุของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางละมุงที่เกิดหนี้ค้างชาระ โดยศึกษารายละเอียดตาม
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ด้านพฤติกรรมของผู้ขอสินเชื่อ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ ย้ายงาน เจตนาที่จะไม่ชาระหนี้
นาไปชาระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น ถูกปลดออกจากงาน ไม่เข้าใจเงื่อนไขสัญญาหนี้ ขาดความเข้าใจในการชาระหนี้ ธุรกิจ
ขาดทุน และภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น
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2.2 ด้านกระบวนการของธนาคาร ประกอบด้วย นโยบายมุ่งเน้นขยายสินเชื่อ ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย การ
วิเคราะห์สินเชื่อไม่เป็นไปตามหลัก 5C พนักงานขาดการติดตามหนี้อย่างทันท่วงที พนักงานไม่เพียงพอในการติดตามหนี้ค้าง
ขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ล่าช้า และขาดประสบการณ์ในการติดตามหนี้
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผสมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่เป็นหนี้ค้างชาระหรือไม่สามารถชาระหนี้
ได้ตามข้อตกลงในสัญญาเงินกู้ กับธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง จานวน 212 ราย กลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจัยครั้งนี้ คือ
ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง ที่มีหนี้ค้างชาระหรือไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามข้อตกลงในสัญญาเงินกู้กับธนาคารออม
สิน สาขาบางละมุง แล้วใช้การกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะมีจานวน
139 คน และทีมติด ตามหนี้สินรายย่อยของธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง รวมถึงผู้จัดการสาขา จานวน 5 คน ผู้วิจั ย
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง และทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับทีมติดตามหนี้สินรายย่อยของ
ธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง รวมถึงผู้จัดการสาขา เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหา หลังจากนั้นจะนาข้อมูลที่ได้รับมาจัดทา
เป็นผังก้างปลาเพื่อให้ทราบสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยของการเกิดหนี้ค้างชาระ รวมทั้งใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) และนาข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะห์เชิงพรรณา โดยการใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนามา
แปลผลและจัดอันดับด้วยมาตราส่วนประมาณค่า
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการเก็บข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และได้รับการศึกษา
สูงสุดในระดับปริญญาโท มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 30.20 รองลงมาได้แก่ ปริญญาเอก และ ต่ากว่าปริญญาตรี เท่ากับ 25.00
และ 24.50 ตามลาดับ อายุเฉลี่ย 34.37 ปี อายุน้อยที่สุดเท่ากับ 20 ปี และมากที่สุดเท่ากับ 45 ปี มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย
27,790.26 บาท รายได้ต่อเดือนน้อยที่สุดเท่ากับ 8,000 บาท และมากที่สุดเท่ากับ 40,000 บาท
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารกู้ เ งิ น เพื่ อ น าไปลงทุ น ตั้ งกิ จ การใหม่ ม ากที่ สุ ด เท่ า กั บ ร้ อ ย ละ 51.80
รองลงมาได้แก่การกู้เงินเพื่อชาระหนี้สินที่อื่น เท่ากับร้อยละ 33.10 มีสิ่งค้าประกันมากที่สุด ได้แก่ สมุดบัญชีเงินฝากหรือสลาก
ออมสิน ร้อยละ 34.50 รองลงมาได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 30.90 และสิ่งที่ใช้ค้าประกันน้อยที่สุด ได้แก่ บุคคลค้า
ประกั น ร้ อ ยละ 15.10 ส่ ว นระยะเวลาการผ่ อ นช าระอยู่ ใ นช่ ว ง 49-60 งวด มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 44.60 รองลงมา ได้ แ ก่
ระยะเวลาการผ่อนชาระในช่วง 61-84 งวด ร้อยละ 26.60
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระ
จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นลูกค้าที่เป็นหนี้ค้างชาระกับธนาคาร
จานวน 139 คน พบว่า สาเหตุที่ทาให้เกิดหนี้ค้างชาระด้านปัจจัยภายนอกสูงที่สุด ได้แก่ ผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น ภัย
ธรรมชาติ โรคระบาด เท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เท่ากับ 4.02
อยู่ในระดับมาก สาเหตุที่ทาให้เกิดหนี้ค้างชาระด้านปัจจัยภายในสูงที่สุด ได้แก่ วงเงินอนุมัติไม่เหมาะสมกับความต้องการ
เท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ พนักงานมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการติดตามทวงถาม และ อัตราดอกเบี้ย
ปรับเพิ่มสูงขึ้น เท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก สาเหตุที่ทาให้เกิดหนี้ค้างชาระด้านปัจจัยส่วนบุคคลสูงที่สุด ได้แก่ นาเงินจาก
ธนาคารไปชาระสินเชื่อธนาคารอื่นก่อน เท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ได้รับรายได้จากการประกอบอาชีพ
ลดลง เท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับมาก
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จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับทีมติดตามหนี้สินรายย่อยของธนาคาร พบว่า วงเงินที่มีหนี้ค้างชาระ
มากที่สุด ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าเป็นกลุ่มวงเงินต่ากว่า 1,000,000 บาท สอดคล้องกับสถิติจากการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นลูกค้าของธนาคารฯ ซึ่งพบว่ากลุ่มวงเงินที่มีหนี้ค้างชาระกับธนาคารเฉลี่ยเท่ากับ 406,055.90 บาท ซึ่งอยู่ในช่วง
ต่ากว่า 1,000,000 บาท
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าสาเหตุของการเกิดหนี้ค้างชาระมาจากสาเหตุดังนี้
1. สาเหตุจากวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กับลูกค้า เพราะธนาคารมีการกาหนดเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อที่สูงเกินไป
และมีการกระจายเป้าหมายดังกล่าวลงในตัวชี้วัดระดับบุคคล ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สาขามีความพยายามที่จะปล่อยวงเงินอนุมัติที่
สูงกว่าความเป็นจริง หรือสูงกว่าการประเมินความสามารถในการชาระเงินของลูกค้า เพื่อให้ได้ยอดการอนุมัติสินเชื่อรายบุคคล
สูงขึ้น ผลกระทบคือ ลูกค้าไม่สามารถจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อลักษณะดอกเบื้ยของสินเชื่อเป็นดอกเบี้ยลอยตัว จะทาให้
ลูกค้าต้องผ่อนชาระในงวดหลัง ๆ สูงขึ้นอีก ลูกค้าจึงไม่สามารถผ่อนชาระได้ จนเกิดเป็นหนี้ค้างชาระในที่สุด สอดคล้องกั บผล
การเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างผ่านแบบสอบถามที่พบว่า สาเหตุหนึ่งที่เป็นหนี้ค้างชาระเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่ม
สูงขึ้น
2. สาเหตุจากระบบติดตามหนี้ของธนาคาร เพราะธนาคารมีระดับฐานข้อมูลของลูกค้าที่ไม่ได้ทาการปรับปรุง
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของลูกค้าเก่าที่เคยทาสัญญาเงินกู้กับธนาคารมาเป็นระยะเวลานาน กรณีลูกค้าในกลุ่มนี้เริ่มผิดนัด
ชาระเงินกูห้ รือชาระล่าช้า เมื่อเจ้าหน้าที่นาหมายเลขโทรศัพท์จากระบบมาใช้ในการติดต่อกับลูกค้า พบว่าไม่สามารถติดต่อได้
และหากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ด้วย ก็จะยิ่งทาให้ไม่สามารถติดตามลูกค้าเพื่อให้กลับมาชาระหนี้ได้แบบถาวร จน
กลายเป็นหนี้ค้างชาระในที่สุด นอกจากนี้ ระบบติดต่อหนี้ของธนาคารเป็นระบบเชิงรับที่นับจานวนวันค้างชาระของลูกค้าให้
ครบ 45 วันก่ อนจึงจะแจ้งให้กั บเจ้ าหน้า ที่เพื่ อเข้าติ ดตามทวงถามหนี้ สิน ทาให้ ไม่ทั นต่ อการติ ดตาม เพราะลูกค้ าอาจมี
พฤติกรรมค้างชาระเล็กน้อยมาก่อนหน้านีแ้ ละเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้แสดงผลค่า
ดังกล่าว
3. สาเหตุจากลูกค้ามีพฤติกรรมใช้เงินเกินตัว เพราะลูกค้าที่กู้เงินไปนั้นบางส่วนนาเงินไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และนาไปใช้ในการปิดบัตรเครดิตหรือหนี้สินทีม่ ีกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ถ้าลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมการใช้เงินเกินตัวซ้าเดิมก็จะ
ทาให้กลับมาเป็นหนี้ค้างชาระอีกครั้ง และลูกค้าบางส่วนนาเงินไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและนาบางส่วนไปเพื่อลงทุนสร้าง
กิจการของตนเอง ซึ่งอาจไม่ได้วางแผนธุรกิจที่ดี กอปรกับเศรษฐกิจในช่วงนี้ไม่ดีทาให้การลงทุนไม่ประสบผลสาเร็จ แต่การกู้ยืม
นั้นได้กู้สูงกว่าความเป็นจริงที่จะนาไปลงทุน เพราะนาไปอุปโภคบริโภคในช่วงเวลาที่ธุรกิจที่ลงทุนยังไม่ออกดอกผลด้วย ทาให้
เมื่อธุรกิจไม่สาเร็จ ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เงินเพื่อใช้จ่ายต่อวันก็ไม่มี จึงตัดสินใจไม่จ่ายเงินกู้ จนเป็นหนี้ค้างชาระในที่สุด สอดคล้อง
กับผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างที่พบว่า สาเหตุด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระมาก
ที่สุดคือ การนาเงินสินเชื่อธนาคารไปชาระกับธนาคารอื่น และการได้รับรายได้จากการประกอบอาชีพลดลง
4. สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจ ระดับความสาคัญของปัญหาเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 3.8 อยู่ในระดับสาคัญมาก ผู้ให้
สัมภาษณ์มีความคิดเห็นตรงกันว่า สถานการณ์การระบาดของโรคระบาดส่งผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจมาเป็นระยะเวลา
มากกว่า 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน ทาให้ลูกค้าที่นาเงินไปใช้เพื่อหมุนเวียนในธุรกิจหรือการลงทุน
ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมาก จนเกิดเป็นหนี้ค้างชาระ
การวิเคราะห์สาเหตุหลักและสาเหตุย่อยด้วยการใช้ผังก้างปลาสามารถแสดงได้ ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 รูปแสดงการวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิดหนี้ค้างชาระของธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง
สรุปและอภิปรายผล
จากการเก็บข้อมูลพบว่า สาเหตุที่ทาให้เกิดหนี้ค้างชาระมาจาก
1. เจ้าหน้าที่ได้รับเป้าหมายสินเชื่อเป็นตัวชี้วัดสูงจนเกินไป ทาให้เจ้าหน้าที่อนุมัติวงเงินโดยไม่คานึงถึงคุณภาพของ
ลูกค้า หรือไม่คานึงถึงความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการพิจารณาวัตถุประสงค์ที่
แท้จริงของลูกค้าในการกู้เงิน สอดคล้องกับงานวิจัยของกุลขนิษฐ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์ และผุสดี พลสารั มย์ (2561) ที่หาแนวทาง
ลดหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) ของสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สานักงานใหญ่ ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ผังก้างปลาเพื่อหาสาเหตุ
หลักและสาเหตุย่อย พบว่า สาเหตุของการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพมาจากการกาหนดเป้าหมายการจ่ายสินเชื่อให้กับพนักงาน
พนักงานจึงให้สินเชื่อไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และพนักงานไม่ตรวจสอบสถานะทางธุรกิจของลูกค้าก่อนให้วงเงิน
2. ระบบธนาคารที่มีการแจ้งเตือนล่าช้าและฐานข้อมูลลูกค้าไม่มีปรับอัปเดต ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามทวง
ถามลูกค้าได้ เนื่องจากเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและที่อยู่ สอดคล้องกับงานวิจัยของกุลขนิษฐ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์ และผุสดี
พลสารัมย์ (2561) ที่หาแนวทางลดหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) ของสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดาของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานใหญ่ พบว่า ธนาคารไม่มีเครื่องมือช่วยแจ้งเตือนการค้างชาระอย่าง
เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าหรือติดต่อได้อย่างล่าช้า
3. ลูกค้าของธนาคารมีพฤติกรรมการใช้เงินเกินตัว หรือการใช้เงินที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ เช่น การนาไปอุปโภค
บริโภค หรือชาระหนี้สินของสถาบันการเงินอื่น ๆ แทนที่จะนามาใช้เพื่อการลงทุน สอดคล้องกับการศึกษาของทับทิม แก้ววัน
นา และคณะ (2558) ที่ศึกษาแนวทางในการลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สานักงานเขต
มหาสารคาม พบว่า สาเหตุที่ทาให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ คือ ลูกหนี้นาเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และลูกหนี้มีภาระ
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีสาเหตุหลักมาจากธนาคาร คือ
1. การปรับปรุงระบบสารสนเทศของธนาคารด้านงานติดตามสินเชื่อ เพื่ อให้ระบบสามารถตรวจสอบลูกค้าที่มี
ลักษณะจ่ายล่าช้าเป็นบางครั้ง ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา แม้จะยังไม่ถึงขั้นที่จ่ายล่าช้ามากกว่า 45 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เริ่ม
ติดตามลูกค้าเพื่อสอบถามปัญหาและให้พนักงานสินเชื่อที่ทาหน้าที่ดูแลลูกค้าช่วยติดต่อกับลูกค้าเพื่อขอหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อและที่อยู่อาศัยเป็นประจาทุก ๆ 1 ปี สาหรับปรับข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเสมอ
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ข้อดี 1) ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเฝ้าระวังลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) ช่วยให้มีข้อมูลที่อยู่และ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของลูกค้าที่เป็นปัจจุบันเสมอ หากลูกค้าเริ่มมีปัญหาในการชาระหนี้ เจ้าหน้าที่ติดตามการค้างชาระ
จะสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสีย เจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการติดต่อลูกค้าจานวนมากกว่าเดิม งบประมาณเพื่อการติดต่อสื่อสารก็จะ
เพิ่มขึ้น
2. เปลี่ยนแปลงวิธีการให้ตัวชี้วัดระดับบุ คคลให้เพิ่มเรื่องคุณภาพของสินเชื่อที่พิจารณาให้ผ่าน เพื่ อป้องกันการ
พยายามปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ไม่มีคุณภาพเพราะการเน้นปริมาณตอบสนองต่อตัวชี้วัดเท่านั้น และให้มีการให้ความรู้ความ
เข้าใจถึงการพิจารณาลูกค้าที่มีคุณภาพและวงเงินที่ควรได้รับเป็นประจา เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
ข้อดี ทาให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการปล่อยสินเชื่ออย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดโอกาสการเกิดการค้างชาระ
ในอนาคต เพราะเป็นลูกค้าได้รับวงเงินเหมาะสมกับความสามารถในการชาระ
ข้อเสีย เป้าหมายการปล่อยสินเชื่อของธนาคารอาจไม่ถึงตามที่กาหนดไว้ และเจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อ
ต้องรับลูกค้ามากกว่าเดิม เพราะต้องคัดกรองเฉพาะลูกค้าที่มีคุณภาพ
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหน้าที่ คือ
การจัดอบรมวิธีการสื่อสารอย่างมีจิตวิทยาสาหรับการติด ตามเร่งรัดการชาระหนี้กับลูกค้า การให้พนักงานเรียนรู้
วิธีการวิเคราะห์ประเมินสินเชื่อให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ โดยอาจเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้อาวุโสที่มีการประเมิน
สินเชื่อเป็นประจา เพื่อให้กาหนดวงเงินให้สินเชื่อหรือพิจารณาวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้ถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น
ข้อดี 1) เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น 2) ลูกค้ามีความประทับใจในการ
บริการ
ข้อเสีย 1) เจ้าหน้าที่อาจไม่มีเวลามากพอในการมาเข้าร่วมอบรม 2) การสื่อสารของแต่ละช่วงวัยทาให้
หลักสูตรเดียวไม่สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่ม จึงต้องมีการออกแบบหลักสูตรหลายรูปแบบซึ่งจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายของธนาคาร
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีสาเหตุหลักมาจากลูกค้า คือ
ดาเนินการอบรมให้ความรู้การบริหารการเงินให้กับลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อของธนาคาร เพื่อให้สามารถใช้เงินได้อย่าง
เหมาะสมไม่เกินตัว โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ลดลงเนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจหรือได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านอื่น ๆ
ให้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อให้เข้ามาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับทางธนาคาร
ข้อดี ลูกค้ายังสามารถชาระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสีย ธนาคารจะได้รับเงินชาระลดลง ส่งผลต่อรายได้ของธนาคาร
เมื่อได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหาหลักจากการระดมสมองแล้วจึงนามาให้ผู้ให้สัมภาษณ์ให้คะแนนแนวทางที่ดีที่สุด
เพื่อการดาเนินงาน พบว่า แนวทางที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้คะแนนสูงที่สุด คือ การติดตามให้เข้ามาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับทาง
ธนาคาร
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นเพียงการเก็บข้อมูลจากพื้นที่สาขาบางละมุงเท่านั้น ถ้าต้องการแก้ไขปัญหาให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ควรดาเนินการเก็บข้อมูลในเชิงลึกร่วมกับลูกค้าของธนาคารในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อ
สะท้อนปัญหา สาเหตุที่แท้จริง แล้วนากลับมาวิเคราะห์พิจารณาหาแนวทางที่มีความเหมาะสมร่วมกันต่อไป
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ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต
ในสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18
Factors Affecting Filing Personal Income Tax Form via the Internet
at Bangkok Revenue Office Region 18
ผจงศักดิ์ หมวดสง1
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต
ในสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านรูปแบบของเว็บไซต์ ด้านค่าใช้จ่าย ด้าน
กระบวนการยื่นภาษี และด้านการประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
ในสานักงานสรรพากรในเขตส านัก งานสรรพากรเขตพื้ นที่ 18 จานวน 400 คน เครื่ องมื อที่ใช้ ในการศึก ษาครั้งนี้ ได้แ ก่
แบบสอบถาม (Questionnaire) ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of
Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะใช้การทดสอบรายคู่โดยใช้วิธี LSD (Least Significant
Difference) ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ผู้ใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตมีระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านค่าใช้จ่าย ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปให้ระดับคะแนนความคิดเห็นต่อการ
ยื่นแบบและแสดงรายการเสี ยภาษีเ งิน ได้บุ คคลธรรมดาผ่ านอินเทอร์เน็ ตสู งกว่าผู้ ที่มี ระดั บการศึ กษาต่ากว่ าปริ ญญาตรี
ผู้ใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มอี าชีพต่างกันมีผลต่อผูใ้ ช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ ยกเว้นด้านค่าใช้จ่ายผู้ที่มีอาชีพต่างกันมีระดับ
คะแนนความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มผู้ที่มีอาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินบุคคลธรรมดาที่สูงกว่าผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและอาชีพข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผู้ใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตให้ คะแนนความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านรูปแบบเว็บไซต์ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านกระบวนการการให้บริการ และด้านประชาสัมพันธ์ ในระดับมาก
3. ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ พ บคือ ความรู้ใ นวิ ธี การยื่ น แบบและแสดงรายการเสี ย ภาษี ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
กรมสรรพากรจึงควรประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้ในวิธีการยื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
คำสำคัญ:

1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต สานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 18

รองศาสตราจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Abstract
This research aimed to study factors affecting filing of personal income tax form via electronic
filing (e-filing) system via the internet service in responsibility area of Bangkok Area Revenue Office 18
toward overall and following individual aspects: web form, expenditure, tax filing process and public
relations (PR). The structured questionnaire was used as a data collection tool. The required data was
gathered by questionnaire survey from 400 individual taxpayers filing personal income tax form via e-filing
system by the at Bangkok Area Revenue Office 18. Statistics used for data analysis included frequency,
percentage, mean and standard deviation. Statistical hypothesis testing for difference of two sets of data
was analyzed by t-test. One-way Analysis of Variance (ANOVA) was also applied for analyzing the
differences among groups and in case statistically significant difference was found, Least Significant
Difference (LSD) was applied. Research findings indicated that:
1. Gender, age and marital status difference of taxpayers filing personal income tax form via efiling system was found at agreeable level of factors affecting filing of personal income tax form via e-filing
system by the internet service toward overall and following individual aspects: web form, expenditure, tax
filing process and public relations (PR) showing difference by no statistical significance. Difference in
educational level of taxpayers was at agreeable level of factors affecting filing of personal income tax
form via e-filing system showed no statistically significant difference. Meanwhile, the difference in
education revealed factors affecting filing of personal income tax form via e-filing system toward
expenditure aspect showed difference at statistical significance of 0.05 level. Different occupations of
taxpayers showed factors affecting filing of personal income tax form via e-filing system by the internet
service toward overall showed difference by no statistical significance. Meanwhile, occupation difference
of taxpayers expressed different opinions on agreement level of factors affecting filing of personal income
tax form via e-filing system by the internet service toward expenditure aspect at statistical significance of
0.05 level. The agreement level of factors affecting filing of personal income tax form via e-filing system
by the internet service toward expenditure aspect of taxpayers being government officer / state enterprise
employee was higher than the agreement level of the same factors of the other occupations (employee,
freelance / business owner).
2. Factors affecting filing of personal income tax form via e-filing system by the internet service
toward overall and following individual aspects: web form, expenditure, tax filing process and public
relations (PR) were at high level of agreement.
3. Some taxpayers revealed their obstacles filling the online form via the internet. The tax office
then should provide more workshops or information on steps of filing personal income tax form via efiling system.
Keywords: Personal Income Tax, Filing Personal Income Tax Form via the Internet,
Bangkok Revenue Office Region 18
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บทนา
ในการบริหารประเทศ รัฐบาลจาเป็นจะต้องมีรายได้ในการนามาบริหารประเทศในด้านความมั่นคงของประเทศ
ด้ า นการเศรษฐกิ จ ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นวั ฒ นธรรม ซึ่ งรายได้ ส่ ว นใหญ่ ม าจากการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากร คื อ กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิ ต และกรมศุ ลกากร ดังนั้ นในการบริหารประเทศเพื่ อ ให้บรรลุเป้ าหมาย รัฐบาลจาเป็นต้องอาศัยเงินจาก
งบประมาณจากการจัดเก็บภาษีอากร ในการบริหารประเทศของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายรัฐบาลมีความจาเป็นต้องอาศัยเงิน
งบประมาณจานวนมากเพื่อนามาพัฒนาประเทศและสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งงบประมาณของรัฐทุกปีมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่ม
สูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและคุณภาพมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรที่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้น ในการจัดทางบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในแต่ละปี รัฐบาลจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายโดยคานึงถึงการจัดหารายได้จากภาษี
อากรที่จัดเก็บจากประชาชนเป็นสาคัญ เนื่องจากเป็นการเฉลี่ยรายจ่ายทางสังคมของประชาชนร่วมกัน ไม่มีพันธะในการชดใช้
คืนดังเช่นเงินกู้ยืม ภาษีอากรจึงเป็นรายได้สาคัญ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความสามารถจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายจึง
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันแผนงานต่างๆ ของรัฐบาล หากผลการจัดเก็บภาษีไม่ เป็นไปตามเป้าหมายก็จะเกิด
ผลกระทบต่ อแผนงานที่วางไว้แ ละอาจจาเป็น ต้องมี การกู้ยืมเพื่อน ามาชดเชยงบประมาณในส่วนที่จัดเก็บภาษีทาให้ห นี้
สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้น การจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ควรจะพึงต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นพลเมือง
ประเทศที่มีความรับผิดชอบคนหนึ่ง ด้วยรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะจัดหารายได้เพื่อนามาพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้านเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถของประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไป ทั้งยังเป็นเครื่องมือการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาล
จะนาเงินระบบภาษีอากรมากระตุ้นการเจริญเติบโต เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริโภคของประชาชน รัฐบาลจึงมีการ
สร้างรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว และตรงตามความต้องการผู้ใช้บริการ
จากการที่กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานจัดเก็บรายรับของประเทศสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ หนึ่งในกลยุทธ์
การดาเนินงานของกรมสรรพากรคือ Digital Transformation ซึ่งเป็นการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงหรือปรับใช้กับ
กระบวนงาน ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว กรมสรรพากรจึงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารและการชาระภาษีในโลกแห่งเทคโนโลยีและสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็น
เครือข่ายและแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาอันรวดเร็ว กรมสรรพากรจึงได้เพิ่มช่อง
ทางการให้บริการรูปแบบใหม่ให้มีความสะดวกต่อผู้เสียภาษีมากขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตนั้น ผู้เสียภาษีสามารถสมัครขอใช้บริการและทราบข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับประมวล
รัษฎากรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่าการยื่นภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตอานวยประโยชน์อย่างมากมายในการที่ผู้
เสียภาษีสามารถเลือกขอใช้บริการได้ตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสานักงานสรรพากรพื้นที่ด้วยตนเอง ซึ่งจะสร้าง
ความสะดวกสบายและก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมมากขึ้นในภาพรวมของการประหยัดทรัพยากรต่างๆ
นอกจากนี้ ในการบริหารและดูแลประชาชนให้ทั่วถึง กรมสรรพากรแบ่งสานักงานออกเป็น 12 ภาคทั่วประเทศ โดย
พื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยสานักงาน 3 ภาค ในสานักงานแต่ละภาคยังแบ่งพื้นที่ย่อยในการบริการแก่ประชาชนอีก
รวมทั้งสิ้น 30 พื้นที่ ได้แก่ ภาค 1 (9 พื้นที่) ภาค 2 (12 พื้นที)่ และภาค 3 (9 พื้นที่) กล่าวได้ว่าสานักงานภาค 2 ประกอบด้วย
พื้นที่จานวนมากที่สุด ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการกับประชาชน อันเป็นการพัฒนา
กลยุ ทธ์ ที่ ยั่งยื นและต่ อ เนื่ อ งซึ่ งเป็ น ส่ว นหนึ่งในการปฏิ รูป ระบบราชการไทย ตลอดจนเป็ น การยกระดั บ การทางานให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเลือกศึกษาสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 ซึ่งอยู่ในส่วนของสานักงานภาค 2
พื้นที่ในความรับผิดชอบคือแขวงคลองจั่นและแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดง
รายการการเสียภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ตในสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่พบ
ในการยื่นแบบดังกล่าว อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบการยื่นภาษีอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อผู้เสียภาษีในการเลือกยื่นแบบและแสดงรายการการเสียภาษีเงินได้ผ่าน
อินเทอร์เน็ตในสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตในสานักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่พบในการยื่นแบบและและแสดงรายการการเสียภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ตใน
สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาซึ่งเป็นผู้ใช้บริการยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในสานักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 ด้วยวิธีการสุ่ม จานวน 400 ตัวอย่าง
2. เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการวิจั ยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สาหรับสอบถามกลุ่ม ตัวอย่า งทั่ว ไป แบ่ ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 : เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 : ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการ ได้แก่ ด้านรูปแบบเว็บไซต์ ด้านค่าใช้จ่าย
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านประชาสัมพันธ์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 : ข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคที่พบในการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลการวิจัย
จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่าเป็นเพศหญิงในช่วงอายุ 21-35 ปี จานวน 84% มีสถานภาพ
สมรส สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้ อยู่ระหว่าง 20,000-40,000 บาท มี
ผลการวิจัยดังนี้
1. การเปรียบเทียบการความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยในการเลือกยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต มีผลการวิจัยดังนี้
1.1 ผู้ใช้บริการยื่นแบบทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดับคะแนนความคิดเห็นต่อปัจจัยการยืน่ แบบและแสดงรายการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
1.2 ผู้ใช้บริการยื่นแบบที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านเว็บไซต์ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านกระบวนการ
การให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์ และโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
1.3 ผู้ใช้บริการยื่นแบบที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงิ นได้
บุค คลธรรมดาผ่ านอิ นเทอร์เ น็ ต โดยรวมและรายด้า นทั้ ง 4 ด้า น ได้แ ก่ด้ านเว็บ ไซต์ ด้ านค่า ใช้ จ่ าย ด้ า น
กระบวนการการให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์ และโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติ
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1.4 ผู้ใช้บริการยื่นแบบที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านเว็บไซต์ ด้านค่าใช้จ่าย ด้าน
กระบวนการการให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์ และโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติ
1.5 ผู้ใช้บริการยื่นแบบที่มีอาชีพต่างกันมีระดับคะแนนความคิดเห็นต่อปัจจัยการยื่นแบบและแสดงรายการเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตที่ต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านค่าใช้จ่าย พบว่าด้าน
ค่าใช้จ่ายของกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีอาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีระดับคะแนน
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินบุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตที่สูงกว่าผู้ที่มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและผู้ที่มีอาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ค้ าขาย
ธุรกิจส่วนตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.6 ผู้ใช้บริการยื่นแบบที่มีรายได้ต่างกันมีระดับคะแนนความคิดเห็นต่อปัจจัยการยื่นแบบและแสดงรายการเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นรายด้ านรูปแบบ
เว็บไซต์ ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีผลต่อผู้ใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ด้านรายได้ต่อเดือนของกลุ่มผู้มีรายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกันของผู้ที่ใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินบุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต กลุ่ม
ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001- 40,000 บาท และมีรายได้ต่อเดือน 40,001-60,000 บาท มีระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจั ยที่ยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงิน บุคคลธรรมดาที่สูงกว่าผู้ที่มี รายได้ ไม่เกิน 20,000 บาท
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยรวมและรายด้าน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีต่อปัจจัย
การยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่าผู้ใช้บริการให้คะแนนความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ การยื่ น แบบและแสดงรายการเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ในส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 18 โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปแบบเว็บไซต์ (ค่าเฉลี่ย 3.60) ด้านค่าใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ย
3.59) ด้านกระบวนการการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.62) และด้านประชาสัมพันธ์(ค่าเฉลี่ย 3.56) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ด้านรูปแบบเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้คะแนนความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตด้านรูปแบบ
เว็บไซต์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยให้คะแนนในเรื่องของความทันสมัยมากที่สุด รองลงมาคือ
ข้อความเข้าใจง่าย กะทัดรัด และลดขั้นตอนในการทางานของผู้ใช้บริการ ตามลาดับ
2.2 ด้านค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้คะแนนความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตในด้านค่าใช้จ่ายโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยให้คะแนนในเรื่องของระบบช่วยลดขั้นตอนในการทางานของผู้ ใช้งานมาก
ที่สุดรองลงมาประหยัดค่าใช้จ่ายในการยื่นแบบฯ และชาระภาษีและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ตามลาดับ
2.3 ด้านกระบวนการการให้บริการ ผู้ใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้คะแนน
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตใน
ด้านกระบวนการการให้บริการโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยให้ระดับคะแนนความคิดเห็นระบบมี
การแจ้งเตือนหากกรอกข้อมูลผิดพลาดมากที่สุด รองลงมาระบบมีการยืนยันเมื่อทารายการเสร็จสมบูรณ์และ
ระบบบริการยื่นแบบฯ สามารถแสดงข้อมูลบริษัทได้อย่างถูกต้อง ตามลาดับ
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2.4 ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้คะแนนความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตในด้าน
การประชาสัมพันธ์โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยให้ระดับคะแนนความคิดเห็นในเรื่องข่าวสารที่
นามาประชาสัมพันธ์มีความครบถ้วนเพียงพอ สามารถปฏิบัติได้มากที่สุดรองลงมา และเจ้าหน้าที่สามารถให้
ข้อมูล ตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง แม่นยา ครบถ้วน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ผ่านสื่อ
ต่างๆ อย่างทั่วถึง ตามลาดับ
3. ด้านปัญหาและอุปสรรค พบว่าวิธีการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีในอินเทอร์เน็ตยังเข้าใจได้ยาก ประชากร
บางส่วนมีปัญหาในด้านความรู้ในวิธีการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษี และบางครั้งพบอุปสรรคในความเสถียรของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจานวนมาก ในด้านข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาการ
ให้บริการมีดังนี้
3.1 กรมสรรพากรควรประชาสัม พัน ธ์วิธี การยื่ นแบบและแสดงรายการเสีย ภาษีเ งิน ได้ บุค คลธรรมดาผ่า น
อินเทอร์เน็ตให้มาก เพื่อให้ประชาชนทราบถึงวิธีการยื่นแบบและขั้นตอนให้มากขึ้น เพื่อสะดวกต่อการชาระ
และเป็นแรงจูงในการการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต
3.2 สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 ควรจัดโปรแกรมให้ความรู้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ให้แก่ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในท้อ งที่ เช่น การอบรม การให้คาปรึกษาเชิงลึกใน
การยื่นภาษี เป็นต้น เพื่อให้ผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 มี
ความรู้ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อย่างรวดเร็ว
3.3 รัฐบาลควรเห็นความสาคัญต่อการสร้างความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรแก่ประชาชนโดยจัดให้มีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับความรู้ด้านภาษีอากร โดยระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษาเพื่อสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน
3.4 ปรับปรุงวิธีการยื่นแบบแสดงรายการ และเสียภาษีให้เข้าใจได้ง่าย มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษี
3.5 กรมสรรพากรควรให้ความสาคัญกับการดูแลการทาของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้สามารถใช้บริการได้
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจานวนมาก
3.6 ควรเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ให้เพียงพอและติดต่อง่ายในการติดต่อเจ้าหน้าเพื่อสอบถามหากเกิดปัญหาและการใช้
บริการยื่นแบบให้มากยิ่งขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตใน
สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผู้ใช้บริการยื่นแบบทั้งเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ ที่ต่างกันมีระดับคะแนนความคิดเห็นต่อปัจจัยการยื่น
แบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติยกเว้นซึ่ง
อาจเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ ให้ความสาคัญต่อระดับคะแนนความคิดเห็นต่อปัจจัยการ
ยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรวมที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุ
ขจี มูลทองย้อย (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต
ในเขตสานักงานสรรพากรเขตพื้นที่นครปฐม พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการชาระภาษีบุคคลเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้เฉลี่ยที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีความคิดเห็นต่อการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
อินเทอร์เน็ตในเขตสานักงานสรรพากรนครปฐมที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นผู้ใช้บริการยื่นแบบที่ มีอาชีพต่างกันมีระดับคะแนน
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ความคิดเห็นต่อปัจจัยการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตที่ต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ยกเว้นด้านค่าใช้จ่าย พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายของกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันได้แก่กลุ่มผู้ที่มีอาชีพข้าราชการ พนักง าน
รัฐวิสาหกิจที่มีระดับคะแนนความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินบุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตที่สูง
กว่าผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และผู้ที่มีอาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ค้าขาย ธุรกิจ
ส่วนตัว แตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้ใช้บริการยื่นแบบที่มีรายได้ต่างกันมีระดับคะแนนความ
คิดเห็นต่อปัจจัยการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ ยกเว้นรายด้านรูปแบบเว็บไซต์ ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีผลต่อผู้ใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดย พบว่า ด้านรายได้ต่อเดือนของกลุ่มผู้มีรายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกันของผู้ที่ใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินบุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต กลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่อ
เดือน 20,001- 40,000 บาท และมีรายได้ต่อเดือน 40,001-60,000 บาท มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ยื่นแบบและแสดง
รายการเสียภาษีเงินบุคคลธรรมดาที่สูงกว่าผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะผู้มีรายได้ที่สูงกว่าให้ความสาคัญในด้านรูปแบบเว็บไซต์
เนื่องจากอาจมีส่วนในเรื่อง ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การนาไปใช้ (Application) การวิเคราะห์
(Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งสอดคล้องกับ Allport (อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์, 2544 หน้า 56) ระบุว่าทัศนคติเป็นภาวะของความพร้อมทางจิต ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมอัน
เป็นแรงกาหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตให้คะแนนความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านรูปแบบเว็บไซต์ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านกระบวนการการให้บริการ และด้านประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
ผู้ใช้บริการที่ยื่นแบบในสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ทางานบริษัทส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงอยู่ในช่วงอายุ 21-35 ปี มีสถานภาพสมรส สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้
ระหว่าง 20,000-40000 บาท จึงให้ความสาคัญกับทุกด้านโดยเฉพาะด้านกระบวนการให้บริการ เนื่องจากเป็นกระบวนการให้
มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล และความถู ก ต้ อ ง จึ งให้ ค วามส าคั ญ เป็ น ล าดั บ ต้ น ๆ ประกอบกั บ เป็ น
รายละเอียดเกี่ยวกับการหักการลดหย่อน ซึ่งเป็นรายละเอียดเฉพาะบุคคลบุคคล แต่การทราบถึงสิทธิลดหย่อนจะมีประโยชน์
ต่อผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาก เช่น สิทธิลดหย่อนจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นต้น และอีกประเด็นที่สาคัญคือ
พนักงานบริษัทส่วนใหญ่จะมีการขอคืนภาษี คืนจึงส่งผลทาให้ผู้ยื่นภาษีให้ความสาคัญในด้านกระบวนการการให้บริการ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี นาคศรีม่วง (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตสานักงานสรรพากร ภาค 4 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านรูปแบบเว็บไซต์ ปัจจัยด้าน
ค่าใช้จ่าย ปัจจัยด้านช่องทางการบริการ ปัจจัยด้านประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านกระบวนการการให้บริการ และปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงต่อการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตสานักงาน ภาค 4 อยู่
ในระดับมาก
3. พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีทัศนคติในภาพรวมอยู่ในระดับดีและส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการยื่นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา อาจเกิดจากการที่กลุ่มตัวอย่ างเป็นกลุ่มที่มีรายได้จากค่าจ้างเป็นหลักและทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องยื่นภาษี เพื่อเป็น
แหล่งรายได้ของรัฐบาล ทาให้มีความตระหนักในการยื่นภาษีรายได้ อาจไม่จาเป็นต้องใช้สิทธิลดหย่อน ผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิจิตรา อินคาคร (2551) พบว่าการทาความรู้ความเข้าใจใน ความรู้และทัศนคติของผู้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้เป็นเรื่องที่สาคัญมากเนื่องจากเป็นรายได้ของประเทศอีกทางหนึ่งเพื่อนาไปพัฒนาประเทศอีกต่อไปรวมทั้ง
การศึกษาครั้งนี้ยังมีข้อเสนอแนะผู้ใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่าทางสรรพากรควรมีการ
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ประชาสัมพันธ์และวิธีการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตให้มากเพื่อให้ประชาชน
ทราบถึงวิธีการยื่นแบบและขั้นตอนการยื่นแบบให้มากขึ้นเพื่อสะดวกต่อการชาระและเป็นแรงจูงในการการยื่นแบบและแสดง
รายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยในอนาคตควรศึกษาประเด็นดังต่อไปนี้
1. ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อของผู้เสียภาษีที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อจะได้นามาศึกษาหาวิธีการปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากขึ้น
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรประเภทอื่นๆ เช่น ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล เป็นต้น
3. ศึกษาความต้องการของประชาชนที่มีต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ศึกษาเปรียบเทียบ
ความรู้แต่ละระดับของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้เป็นทุน
สนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
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ปกติวิถีใหม่สู่อนาคต การปฏิรูปการปฏิบัติการเรือของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือนานาชาติ
หลังใช้มาตรการป้องกันโควิด 19 ในประเทศไทย
A New Normal to a New Future : Ship Operation Transformation of International
Terminal Operators After Implementing COVID-19 Prevention Measures in Thailand
ณัฐวุฒิ ไชยชาญ1
อภิญญา หนูเรือง2
จิรัฐติกาล แกนเดช3
ยุทธนา อุตส่าห์ด4ี
อรวรรณ โมกขะเวส5
นันทพัทธ์ อภัย6
เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์7
บทคัดย่อ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เฉียบพลัน
จากเชื้ อไวรัส โคโรนาและแนวปฏิบั ติสาหรั บ เรื อที่ เข้า มาในน่ านน้าไทยตามประกาศสถานการณ์ฉุ กเฉินทุ กเขตท้ องที่ทั่ ว
ราชอาณาจักรของกรมเจ้าท่าในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีต่อผู้ประกอบการท่าเทียบเรือนานาชาติ โดยมุ่ง
ศึกษาถึงผลกระทบของมาตรการดังกล่าวที่มีต่อการปฏิบัติการในท่าเทียบเรือ รวมถึงศึกษาข้อจากัด ความเหมาะสมเเละ
เเนวโน้มการดาเนินงานในอนาคต โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งมีคุณสมบัติ 3
ประการ ได้แก่ ผู้ที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 10 ปี มีตาแหน่งสูงสุดในองค์กรและมีอานาจในการตัดสินใจเพื่อได้รับข้อมูล
ที่เป็นจริงและถู กต้องมากที่สุด จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการท่าเที ยบเรือโดยสาร (Passenger) ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป
(General Cargo) และท่าเทียบเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ (Container Cargo) ในท่าเรือแหลมฉบัง พบว่ามาตรการดังกล่าว
สามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้จริง และท่าเทียบเรือทั้งหมดในประเทศได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้าของท่าเทียบเรือนั้น ๆ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว
ส่งผลต่อผู้ประกอบการท่าเทียบเรืออย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการท่าเทียบเรื อสินค้าและเรือโดยสารในด้านต้นทุนที่
เพิ่มขึ้น ผลประกอบการที่ลดลง และการดาเนินงานด้านเอกสารและบัญชีที่เปลี่ยนไป ตามลาดับ ดังนั้นผู้ประกอบการมี
ความเห็นตรงกันว่าการใช้มาตรการดังกล่าวควรบังคับใช้ด้วยความระมัดระวัง ซึ่งการให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและผู้มีส่วน
ได้เสียอื่น ๆ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะช่วยทาให้ภาครัฐตัดสินใจในการใช้มาตรการได้ดียิ่งขึ้น
คำสำคัญ: ปกติวิถี การปฏิบัติการเรือ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือนานาชาติ มาตรการควบคุมเชื้อไวรัส COVID-19
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Abstract
This study analyzes impacts, limitations, appropriateness, and trends after implementing COVID-19
prevention measures on terminal operators in controlling cargo ships sailing in Thailand's marine territory.
To collect valid data, the authors conducted an in-depth interview on three top-management operators
with more than ten-year experiences of the three international terminal operators in Laem Chabang Port
(passenger terminal, general cargo terminal, and container cargo terminal). The interview shows that all
terminal operators have strictedly implemented the COVID-19 prevention measures and believed that
they could help control the spread of COVID-19 in the maritime transport industry. However, the
implementation significantly increases the operation costs to all operators, especially those who provide
mixed services to cargo and passenger vessels. This rising cost causes them a lower revenue, more
extended documentary transaction, and more complicated ship operation. For this reason, the decision
should be made carefully and wisely by the authority, and stakeholder involvement could help Marine
Department and other government authorities make a better decision.
Keywords: new normal, ship operation, international terminal operators, COVID-19 prevention measures
บทนา
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เข้ามามีบทบาทต่อการสร้างข้อจากัดของการดาเนินชีวิต
ของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจที่เชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศในภาคการขนส่ง
ทางทะเล (Thai National Shippers’ Council, 2563) ดังสถิติของปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลต่อสัปดาห์เปรียบเทียบ
ระหว่างปี 2019 กับ 2020 โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลของทั้ง 2 ปี พบว่าการขนส่ง
สินค้าทางทะเลมีอัตราที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในส่วนของเรือสินค้าเทกอง เรือสินค้าเคมี และเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรือที่ให้บริการเรือโดยสารซึ่งลดลงถึง 84% (European Maritime Safety Agency, 2563) เมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงอยู่ จึงทาให้ปริมาณสินค้าผ่านท่าเทียบเรือที่อ้างอิงตามปริมาณ การนาเข้าและส่งออก
แต่ละภูมิภาคทั่วโลกมีอัตราที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2020 ซึ่งทวีปเอเชียมีปริมาณการลดลงมาก
ที่สุดถึง 32% ตามด้วยทวีปแอฟริกาที่ลดลง 29% และทวีปอเมริกา 27% ตามลาดับ (UNCTAD, 2563) และด้วยข้อจากัดของ
มาตรการที่ใช้ในการควบคุมสถานการณ์นี้ส่งผลให้การปฏิบัติงานและการดาเนินงานเกิดความล่าช้าตามไปด้วย เนื่องจากส่วน
หนึ่งของการดาเนิน งานเป็น การปฏิ บัติงานจากบุ คลากรและแรงงานในท่าเทียบเรือ ซึ่ งบุค คลเหล่า นี้ต้ องได้รับ การดูแ ล
ระมัดระวังและประเมินภาวะสุขภาพเพื่อความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิกฤติ COVID-19 ซึ่งเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ทาให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญในการเร่งสร้างความ
ยั่งยืนและเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือกับวิกฤติ เพื่อรักษาอัตราการจ้างงานและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าระหว่างประเทศ ในระยะกลางและระยะยาว (Union for the Mediterranean, 2020) โดยสามารถเห็นได้จาก
ตัวอย่างของท่าเรือชินโจวที่ได้เพิ่มระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านาเข้าและการคัดกรองลูกเรือภายใต้มาตรการ
“3 คัด 3 กรอง 1 ส่งต่อ” โดย 3 คัด ได้แก่การคัดกรองจากการแจ้งข้อมูลสุขภาพ การคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย การคัดกรองด้วยวิธีทางการแพทย์ 3 กรอง ได้แก่ สอบสวนทางระบาดวิทยา การตรวจสอบทางการแพทย์ ตรวจสอบ
ทางห้องปฏิบัติการ และ 1 ส่งต่อ นั่นคือกลุ่มเสี่ยงจะต้องถูกส่งตัวต่อไปยังหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 (THAIBIZ_EDITOR, 2563)
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สาหรับประเทศไทยหน่วยงานที่มีความสาคัญต่อการควบคุมการดาเนินงานในท่าเทียบเรือได้แก่กรมเจ้าท่าซึ่งมี
อานาจสูงสุดในการจัดการดูแลการเข้า-ออกของเรือในน่านน้าไทย (กระทรวงคมนาคม, 2015) สามารถให้สิทธิอนุญาตกับเรือ
ใด ๆ เข้าเทียบท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีการประกาศใช้มาตรการในการควบคุม
การดาเนินงานของท่าเทียบเรือซึ่งมุ่งที่จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยมีการบังคับใช้มาตรการหลัก 2 มาตรการ
ได้แก่ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโคโรนาและแนวปฏิบัตสิ าหรับเรือที่เข้า
มาในน่านน้าไทยตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมผลกระทบต่างๆที่ เกิดขึ้นจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งผู้วิจัยคาดว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกิจการท่าเทียบเรือ
ในกระบวนการนาเรือและการจัดการกับสินค้า ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญของการดาเนินงานของท่าเทียบเรือใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ต้องถูกควบคุมด้วยมาตรการจากกรมเจ้าท่า โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ศึกษาผลกระทบจากมาตรการของกรมเจ้าท่าในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ที่มีต่อผู้ประกอบการ
ท่าเทียบเรือสินค้า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบจากมาตรการของกรมเจ้าท่าในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ที่มีต่อ
ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้า
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลกระทบจากมาตรการของกรมเจ้าท่าในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)
ที่มี ต่ อ ท่ า เที ย บเรื อ นานาชาติ 3 ประเภท ได้ แ ก่ ท่ า เที ย บเรือ โดยสาร ท่ า เที ย บเรื อ สิ น ค้ า ทั่ ว ไป และท่ า เที ย บเรื อ สิ น ค้ า
คอนเทนเนอร์ ที่ตั้งอยู่ในท่าเรือแหลมฉบัง โดยจากัดขอบเขตผลกระทบในการบังคับใช้มาตรการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2563 จนถึงปัจจุบัน
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กรมเจ้าท่าประกาศออกมาถือเป็นมาตรการ
ที่ควรนามาใช้ในการดาเนินงานภายในองค์กร ได้แก่ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เฉียบพลันจาก
เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาและแนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ เรื อ ที่ เ ข้ า มาในน่ า นน้ าไทยตามประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว
ราชอาณาจักร เนื่องจากกรมเจ้าท่ามีบทบาทมากที่สุดในเรื่องของการควบคุมการปฏิบัติงานเรือที่อยู่ในน่านน้าไทยทั้งหมด
(กระทรวงคมนาคม, 2015) ดังนั้นเมื่อกรมเจ้าท่าประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือก็จะต้องนามาตรการเหล่านี้ไปใช้ในองค์กร เเละเมื่อมีการนามาตรการมาใช้บังคับกับองค์กร
เเเล้ วนั้ น ย่อ มเป็ นผลท าให้ รูป แบบการด าเนิ นงานในเเต่ ละองค์ กรมี การเปลี่ ย นเเปลงเพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งไปกั บบริ บทเเละ
ความสามารถของท่าเทียบเรือใน 8 ด้าน ได้แก่ การดาเนินงานนาเรือเข้าท่า การดาเนินงานด้านลานพักสินค้า การดาเนินงาน
ด้านเอกสาร การดาเนินงานด้านบัญชี ต้นทุน ผลประกอบการ ข้อเสียเปรียบขององค์กรในสถานการณ์ COVID-19 และ
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ เ ทคโนโลยี ใ น สถานการณ์ COVID-19 ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ก รอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ว่ า หาก
ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือมีการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ย่อมส่งผล
กระทบในต่อการดาเนินงาน (ดังภาพที่ 1)
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มาตรการของกรมเจ้าท่าในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ผลกระทบการดาเนินงานในุุรกิจ
ท่าเทียบเรือ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในวิจัย
สาหรับมาตรการของกรมเจ้าท่าที่ได้มีประกาศนั้นประกอบไปด้วย
1. ประกาศเรื่องข้อแนะนาการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ดังนี้
1.1 ให้ท่าเรือ ตัวแทนเจ้าของเรือ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ ทั้งในส่วนกลาง เช่น ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือ
โดยสารแม่น้าเจ้าพระยา ท่าเรือโดยสารในคลองแสนแสบและท่าเรือส่วนภู มิภาค เช่น ท่าเรือ ภูเก็ต ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ
เชียงแสน เป็นต้น ดาเนินการตาม ข้อเสนอแนะนาของประกาศกรมเจ้าท่า ดังนี้
(ก) ท่าเรือดาเนินมาตรการคัดกรองคนประจาเรื อและผู้โดยสารของเรือที่เดินทางมาจากสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนหากพบผู้ที่มีไข้หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจให้ติดต่อแจ้งกรมควบคุมโรค
(ข) หากเริ่มมีอาการป่วยเช่นมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้รีบไปพบแพทย์
1.2 ด้านตัวเรือ
(ก) ทาความสะอาดภายในตัวเรือด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจาทุกวันโดยเน้นย้าทาความสะอาดบริเวณ
จุดที่นักท่องเที่ยวสัมผัสบ่อยครั้ง
(ข) จัดวางแอลกอฮอล์เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยประจาเส้นทางที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเดิน
ทางผ่านและบริเวณห้องน้า
(ค) ให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริการภายในท่าเรือใส่หน้ากากอนามัยทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่หรือรับ
เชื้อไวรัสโคโรนา
1.3 ด้านท่าเทียบเรือ
(ก) ทาความสะอาดท่าเทียบเรือด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรคประจาทุกวันโดยเน้นย้าทาความสะอาดบริเวณจุดที่
นักท่องเที่ยวสัมผัสบ่อยครั้ง
(ข) จัดวางแอลกอฮอล์เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยประจาจุดบนมาเทียบเรืออย่างน้อย 6 จุด
(ค) ให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริการภายในท่าเทียบเรือสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่
หรือรับเชื้อไวรัสโคโรน่า
2. ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสาหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้าไทยตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(ประกาศที่ 53/2563)
2.1 ห้ามเรือบรรทุกคนโดยสารเรือที่มีผู้โดยสารหรือเรือใดๆ เข้ามาในน่านน้าไทยเว้นแต่
(ก) เรือบรรทุกสินค้าซึ่งขนส่งสินค้าตามความจาเป็นแต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว
(ข) เรือซึ่งมีผู้ควบคุมเรือหรือคนประจาเรือซึ่งต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกาหนดเวลาเดินทางออก
นอกราชอาณาจักรชัดเจน
2.2 ให้เรือตามข้อ 2.1(ก) และ 2.2(ข) ที่เดินเรือจากท่าเรือประเทศต้นทางในท้องที่ที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายต้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) ให้ตัวแทนเรือส่งเอกสารให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ก่อนเรือเข้ามา ในช่องทางเข้า –ออกประเทศอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ได้แก่ Information of Conveyance Arriving
in Thailand (ต.1), Marine Information of Health (ต.2), Marine Declaration of Health (ต. 3), Last 10
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ports of call, Questionaire for Dangerous Communicable diseases screening, Crew list และผลการ
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนายเรือและลูกเรือทุกคนอย่างน้อย 7 วันก่อนที่เรือเข้ามาในน่านน้าไทย
(ข) ให้ผู้ประกอบกิจการเดินเรือหรือเจ้าของเรือจัดให้มีการดาเนินการให้ความรู้แก่นายเรือผู้ควบคุมเรือคน
ประจาเรือและผู้ที่อยู่บนเรือเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
(ค) ให้นายเรือจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมริ ่างกายของนายเรือผู้ควบคุมเรือคนประจาเรือและผูท้ ี่อยู่บนเรือ
เป็นการประจาหากพบว่ามีอาการผิดปกติ ได้แก่ มีอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปให้คัดแยกผู้ มี
อาการ ผิดปกติดังกล่าวเฝ้าระวังอาการและหากสามารถกระทาได้ ให้นาตัวส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อทาการ
ตรวจทันที
(ง) ให้นายเรือจอดทอดสมอเรือที่พบว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ
ต าบลที่ ท อดสมอส าหรั บ การกั ก กั น โรคและคั ด กรองโรคตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ าไทย
พระพุทธศักราช 2456
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2 โดยสาหรับขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะ
เลือกท่าเรือตามประเภทสินค้า ได้แก่ ท่าเรือโดยสาร ท่าเรือสินค้าทัว่ ไป และท่าเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ จึงได้เลือกท่าเทียบเรือ
จานวน 3 ท่าที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดในสินค้าแต่ละประเภทมากที่สุดของท่าเรือแหลมฉบัง และเลือกใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) ในการเก็บข้อมูล โดยผู้ให้ข้อมูลคือผูจ้ ัดการของแต่ละบริษัท เนื่องจากผู้จัดการมีประสบการณ์
การทางานมากกว่า 10 ปี เป็นผู้ที่มีตาแหน่งสูงสุดในองค์กรและมีอานาจในการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ข้อมูลจะเลือกใช้
การวิเคราะห์เชิงอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการพิจารณาลักษณะร่วมกันของข้อมูลรูปธรรมเพื่อสรุปสิ่งที่เหมือนกันและ
ต่างกัน
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ศึกษาประเด็นที่สนใจ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

ทบทวนวรรณกรรม

1.
2.
3.
4.

กาหนดปัญหาวิจัย

มาตรการของกรมเจ้าท่าที่ใช้ในการควบคุมการดาเนินงานของุุรกิจท่าเทียบเรือในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

ตั้งวัตถุประสงค์ สมมติฐาน กรอบแนวคิด

เชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID – 19)
ุุรกิจพาณิชยนาวี
ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 ในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19 ของกรมเจ้าท่า

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลกระทบจากมาตรการของกรมเจ้าท่ าในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
(COVID-19) ที่มีต่อผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้า

เลือกกลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง
1. บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร จากัด
2. บริษัท เอ็น.วาย.เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
3. บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จากัด
เครื่องมือ : การสัมภาษณ์เชิงลึก

เลือกกลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือวิจัย

1.
2.
3.
4.

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

ตั้งคาถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์
กาหนดผู้ให้สัมภาษณ์ (ผู้จัดการของแต่ละท่าเทียบเรือ) จานวน 3 ท่าน
กาหนดวันและเวลาในการสัมภาษณ์
ดาเนินการสัมภาษณ์โดยการจดบันทึกและบันทึกเสียง

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุปนัย

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนวิธีดาเนินการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการท่าเทียบเรือจานวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์การทางานมมากกว่า 10 ปี ซึ่งบริหารท่าเทียบ
เรือสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ ท่าเทียบเรือโดยสาร ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป และท่าเทียบเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ พบว่ามาตรการที่
กรมเจ้าท่าประกาศนั้นเป็นมาตรการที่ควรนามาใช้ในการดาเนินงานภายในองค์กร โดยมาตรการของกรมเจ้าท่าก็จะออกประกาศ
เกี่ยวกับการควบคุมการนาเข้าเรือและคนที่จะเข้ามาในพื้นที่หน้าท่า กรมเจ้าท่ามีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานเรือที่อยู่ภายใน
น่านน้าไทยทั้งหมดซึ่งเมื่อกรมเจ้าท่าประกาศมาตรการออกมาหน่วยงานและบริษัทที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ก็จะนาประกาศนี้ไป
กาหนดมาตรการที่จะใช้ควบคุมกากับดูแลสถานประกอบการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย
สาหรับมาตรการที่กรมเจ้าท่าประกาศออกมานั้นส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น 8 ประเด็น ได้แก่ การดาเนินงานด้านการนาเรือเข้าท่า การดาเนินงานด้านลานพักสินค้า การดาเนินงานด้านเอกสาร การ
ดาเนินงานด้านบัญชี ต้นทุน ผลประกอบการ ข้อเสียเปรียบขององค์กรในสถานการณ์ COVID-19 และประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีในสถานการณ์ COVID-19 โดยที่การดาเนินงานด้านการนาเรือเข้าท่า (Berth Operation) นั้นบริษัท NYK Auto
Logistics (Thailand) และบริษัท Laemchabang International Ro- Ro Terminal ได้รับผลกระทบในส่วนของการรับเรือเข้า
เทียบท่าเพราะทางมาตรการของกรมเจ้าท่าที่ออกมานั้นมีข้อจากัดในการรับเรือเข้าเทียบท่า คือ ท่าเทียบเรือไม่สามารถรับเรือ
- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
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โดยสารและเรือโดยสารได้ ต่างจากบริษัท Hutchison Port Thailand ที่ไม่ได้รับผลกระทบ การดาเนินงานด้านลานพักสินค้า
(Yard Operation) มีเพียงบริษัท Laemchabang International Ro-Ro Terminal ได้รับผลกระทบ คือ เมื่อสินค้าบางประเภท
ที่ทางลูกค้านาเข้ามาเพื่อทาการผลิต อาทิเช่น อะไหล่รถยนต์ ชิ้นส่วนต่างๆ เมื่อเจอสถานการณ์นี้ทาให้โรงงานปิด ไม่มีการผลิต
สินค้านาเข้ามาจึงค้างเก็บอยู่ที่ท่าเรือ ส่งผลให้ทางท่าได้รับรายได้ค่าจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นแต่ในด้านการจัดการทาให้สินค้าอื่นที่จะ
ใช้ลานสินค้ามีอุปสรรคในการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ส่วนบริษัท NYK Auto Logistics (Thailand) เเละบริษัท Hutchison
Port Thailand นั้นไม่ได้รับผลกระทบ และสาหรับการดาเนินงานในด้านเอกสาร (Document Operation) และด้านบัญชี
(Account Operation) ทั้ง 3 องค์กรมีการดาเนินงานในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมคือในช่วงที่เกินการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) รูปแบบการดาเนินงานด้านเอกสารและบัญชีเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด กล่าวคือมี
การส่งเอกสารผ่าน E-Mail และปรับการชาระเงินเป็นแบบ E-Payment
ในส่วนของผลกระทบด้านต้นทุน จะเป็นผลมาจากการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองเเละป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นถือว่าเป็นต้นทุนที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับรายได้ สาหรับด้าน
ผลประกอบการ พบว่าในบริษัท NYK Auto Logistics (Thailand) ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากมีการทาธุรกิจ 2
ประเภท ได้แก่ เรือโร-โร (Ro-Ro) และเรือโดยสาร (Passerger) โดยกิจกรรมเรือโดยสารได้หยุดการให้บริการตั้งแต่เดือน
มีน าคม 2563 ท าให้ร ายได้จ ากเรื อ โดยสารหายไป 100% และส าหรั บบริษั ท Leamchabang International Ro-Ro
Terminal และบริษัท Hutchison Port (Thailand) ได้รับผลกระทบพียงเล็กน้อย ด้านข้อเสียเปรียบขององค์กรใน
สถานการณ์ COVID-19 ของบริษัท NYK Auto Logistics (Thailand) คือการที่ทางท่าเรือไม่สามารถรับเรือประเภทอื่นได้
เพราะยึดตามสัญญาสัมปทานที่จดทะเบียนการที่จะปรับเปลีย่ นรูปเเบบการให้บริการสินค้าในประเภทอื่นไม่สามารถทาได้ เเละ
ในส่วนของบริษัท Laemchabang International Ro-Ro Terminal นั้น งานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสินค้าทั่วไป (General
Cargo) ที่ต้องใช้แรงงาน (Stevedore) เป็นตัวแทนในการดาเนินงานซึ่งบุคคลคนเหล่านี้ไม่ค่อยรับฟังและไม่ปฏิบัติข้อบังคับ
ต่าง ๆ ซึ่งทั้ง 2 บริษัทที่กล่าวไปนั้นต่างจากบริษัท Hutchison Port Thailand ที่ไม่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์นี้และ
สาหรับผลกระทบในด้านประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในสถานการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 องค์กรมีการปรับเปลี่ยนการทางาน
เป็นรูปแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal) มีการทางานแบบ Work from home ใช้การส่งข้อมูลผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่ง
ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ต้องทาตามสถานการณ์ และเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทาให้แต่ละบริษัทมีความ
ตื่นตัวด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ทาการติดตั้งระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อให้คนที่ทางานที่บ้านสามารถเข้าถึงข้อมูลกลางของ
บริษัทได้ เเละส่วนบริษัท Hutchison Port Thailand นั้นมีการดาเนินงานที่ยกระดับการใช้เทคโนโลยีให้มีความเป็น Smart
port ให้การดาเนินงานเพื่อช่วยลดการสัมผัสใกล้ชิดของพนักงาน ทั้งนี้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือทั้ง 3 ท่าได้รับผลกระทบจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลกระทบของมาตรการควบคุม COVID-19 ในประเด็นต่างๆภายในบริษัท
ที่

ประเด็น

LRT

NYK

1

การดาเนินงานด้านการนาเรือ
เข้าท่า (Berth Operation)

เรือโดยสารไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้
ตามมาตรการของกรมเจ้าท่าที่ 53/63

ไม่ได้รับผลกระทบ

2

การดาเนินงานด้านลานพัก
สินค้า (Yard Operation)

ไม่ได้รับผลกระทบ

ไม่ได้รับผลกระทบ

3

การดาเนินงานด้านเอกสาร
(Document Operation)

4

การดาเนินงานด้านบัญชี

เรือโดยสารและเรือรบไม่สามารถเข้า
เทียบท่าตามมาตรการของกรมเจ้าท่าที่
53/63
ในสถานการณ์ COVID-19 มีสินค้าค้าง
เก็บอยู่ภายในคลังของท่าเรือส่งผลให้มี
อุปสรรคในการจัดเก็บสินค้า
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งเอกสารเป็น
การส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) หรือส่งทางไปรษณีย์
เปลี่ยนรูปแบบการชาระเงินเป็นระบบ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งเอกสาร
คือ ลูกค้าส่งเอกสารวางบิลทาง
ไปรษณีย์
เปลี่ยนรูปแบบการชาระเงินเป็นระบบ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่ง
เอกสารเป็นการส่งเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
เปลี่ยนรูปแบบการชาระเงินเป็น

- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
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ที่

ประเด็น

5

(Account Operation)
ต้นทุน

6

ผลประกอบการ

7

ข้อเสียเปรียบขององค์กรใน
สถานการณ์ COVID-19

8

ประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีในสถานการณ์
COVID-19

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

LRT
E-Payment
มีต้นทุนเพิ่มขึ้นสาหรับอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ ใช้ในการคัดกรองและ
ป้องกัน COVID-19
ลดลง 25-30% เมื่อเทียบกับผล
ประกอบการปี 2562

แรงงาน (Stevedore) ที่เข้ามาปฏิบัติ
งานในท่าขาดองค์ความรู้ในกฏเกณฑ์
การปฏิบัติงาน ไม่ค่อยรับฟังหรือไม่
ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ
มีการตั้งระบบกลางของทางบริษัท
เพื่อให้ พนักงานเข้าถึงข้อมูลในองค์กร
ได้ขณะอยู่บ้านเนื่องจากมีการทางาน
แบบ work from home และใช้การ
ประชุมออนไลน์

NYK

HPT

E-Payment และเช็ค
มีต้นทุนเพิ่มขึ้นสาหรับอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ ใช้ในการคัดกรองและ
ป้องกัน COVID-19
Cruise Business
- ลดลง 100% เทียบจากผล
ประกอบการปี 2562
Ro-Ro Business
- ลดลง 30-40% เทียบจากผล
ประกอบ การปี 2562
ไม่สามารถรับเรือประเภทอื่นได้เพราะ
ยึดตามสัญญาสัมปทาน

ระบบ E-Payment
มีต้นทุนเพิ่มขึ้นสาหรับอุปกรณ์
และเครื่องมือที่ ใช้ในการคัด
กรองและป้องกัน COVID-19
ลดลง 10% เมื่อเทียบกับผล
ประกอบการปี 2562

ทางานโดยใช้ระบบสารสนเทศมากขึ้น
การทางาน แบบ work from home
และใช้การประชุมออนไลน์

มีการพัฒนาท่าเรืออัตโนมัติ
(Smart Port) เพื่อลดการสัมผัส
ใกล้ชิด

ไม่ได้รับผลกระทบ

สรุปและอภิปรายผล
จากผลวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือทั้ง 3 พบว่ามาตรการที่ส่งผลกระทบกับการดาเนินงานของ
ธุรกิจท่าเทียบเรือในสถานการณ์ COVID-19 มากที่สุดคือประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติสาหรับ เรือที่เข้ามาในน่านน้าไทยตาม
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากเป็นการควบคุมการเข้า -ออกของเรือในน่านน้าไทย ทั้งนี้
ผู้ประกอบการทั้ง 3 ได้รับผลกระทบมากที่สุดในด้านผลประกอบการของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเทียบเรือสินค้าที่มีเรือ
โดยสารควบคู่ไปด้วยเนื่องจากเรือที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้นาเรือเข้าเทียบท่าในเขตน่านน้าไทย ส่งผลให้ท่าเทียบเรือโดยมี
รายได้ลดลงจากการนาเรือเข้าเทียบท่า โดยเฉพาะท่าเทียบเรือโดยสารที่ขาดรายได้เกือบ 100% เป็นผลที่ก่อให้เกิดข้อ
เสียเปรียบให้กับธุรกิจที่จะได้รับเรือสินค้าและเรือโดยสาร
ในขณะที่ต้นทุนการปฏิบัติงานด้านงานเอกสารและการปฏิบัติงานด้านบัญชี ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจาก
เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการดาเนินงานในทิศทางที่ก่อผลดีให้กับธุรกิจท่าเทียบเรือ เช่น ด้านต้นทุนมีการจัดซื้อ
อุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ที่ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ด้านงานเอกสาร
ท่าเทียบเรือมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติมตามประกาศเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรือที่กาลังเข้าเทียบท่าไม่มีความเสี่ยงก่อนที่ทีมเเพทย์
จะทาการตรวจคัดกรองคนประจาเรื ออีกครั้ง ด้านบัญชีมีการเปลี่ยนระบบการชาระเงินในรูปแบบ E- payment ช่วยให้
พนักงานบัญชีในบริษัทลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเงินสด เป็นต้น สาหรับประเด็นที่ไม่ได้รับผลกระทบ คือ ประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยี เนื่องจากทุกบริษัทเป็นองค์กรธุรกิจที่มีการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นสากล การที่ใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วยให้การดาเนินงานทาได้สะดวกขึ้น รวดเร็วและตอบสนองความต้องการของบริษัทได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นจึง ไม่ใช่
ประเด็ นที่ส ร้า งความกังวลในสถานการณ์ การเเพร่ร ะบาดของเชื้ อ COVID-19 นอกจากนี้ มาตรการดังกล่า วทาให้ เกิ ด
การดาเนินงานท่าเทียบเรือในรูปแบบใหม่ (New Normal) ดังภาพที่ 3 ซึ่งเเนวโน้มในการปฏิบัติงานในอนาคตคาดว่าท่าเทียบ
เรือนานาชาติทั้งหมดยังคงรักษารูปแบบการปฏิบัติงานเเบบใหม่ (New Normal) ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
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ขั้นตอนการแจ้งเรือเข้า-ออก เขตท่าเรือศรีราชา
ก่อนมีสถานการณ์ COVID - 19

ก่อนเรือเข้า 48 ชม. ต้อง
ติดต่อเรือว่าเรือจะถึง
แน่นอนเวลาเท่าไหร่

ก่อนเรือเข้า 48 ชม. ต้อง
ติดต่อเรือว่าเรือจะถึง
แน่นอนเวลาเท่าไหร่

ก่อน 24 ชม. ที่เรือจะถึงท่า
เทียบเรือ แจ้งเรือเข้ากับ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

-

รายงานเรือเข้าและออก

ภายหลังสถานการณ์ COVID - 19

-

ศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบังหรือ
ท่าเอกชนต่างๆ
กองตรวจคนเข้าเมือง
ด่านควบคุมโรคติดต่อ
งานอานวยการบริหาร
ท่าเรือศรีราชา ศจป.

ก่อน 24 ชม. ที่เรือจะถึงท่า
เทียบเรือ แจ้งเรือเข้ากับ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

เจ้าหน้าที่กองตรวจคน
เข้าเมือง
เจ้าหน้าที่ควบคุม
โรคติดต่อ
เจ้าหน้าที่กองค้น กรม
ศุลกากร
ตัวแทนบริษัทฯ เรือ

รายงานเรือเข้าและออก

-

-

มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม
(ต.1/ ต.2/ ต.3/ ต.8/ last 10
port of call/ crew body
temperature record)

temperature
record

ศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบังหรือท่า
เอกชนต่างๆ
กองตรวจคนเข้าเมือง
ด่านควบคุมโรคติดต่อ
งานอานวยการบริหาร
ท่าเรือศรีราชา ศจป.

เจ้าหน้าที่กองตรวจคน
เข้าเมือง
เจ้าหน้าที่ควบคุม
โรคติดต่อ
เจ้าหน้าที่กองค้น กรม
ศุลกากร
ตัวแทนบริษัทฯ เรือ

แพทย์ทาการตรวจสอบเรือและคัด
กรองคนเรือ คนเรือห้ามเข้าไปยัง
พื้นที่ของท่า และทางพนักงานของ
ท่าห้ามเข้าไปยังพื้นที่ของเรือ
(นับตั้งแต่ Gangway)

ภาพที่ 3 การดาเนินงานท่าเทียบเรือในรูปแบบใหม่
ข้อเสนอแนะ
1. ในการผ่อนปรนมาตรการของภาครัฐในระยะต่อไปควรมีการพิจารณาอนุญาตให้เรือโดยสารเข้า เทียบท่าได้แต่
ต้องมีมาตรการควบคุมดูแลที่เข้มงวดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากธุรกิจเรือโดยสารถือ เป็นตัวกระตุ้นให้เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวของประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้
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2. ปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้นมาตรการการคัดกรองคนประจาเรือควรให้ความสาคัญอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบันพบว่าเดิมทีต้องมีทีมแพทย์ทาการตรวจคัดกรองคนประจาเรือในเรือทุกลา แต่ภายหลังพบว่าใช้เพียง
การสุ่มตรวจแค่บางลาเท่านั้น
3. ท่าเทียบเรือควรอบรมและให้ความรู้แก่แรงงานที่เข้ามาปฏิบัติการในท่าเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19
กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้สามารถสาเร็จลุลว่ งได้ตามวัตถุประสงค์ อันเนื่องจากการให้คาปรึกษาแนะนาและความกรุณาอย่างสูงจาก
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาปัญหาพิเศษ ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ ตรวจสอบ เสนอแนะ และ
ให้คาปรึกษาอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทาวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์จากบริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่น
แนล โร-โร เทอร์มินัล จากัด บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศ
ไทย) จากัด ที่สละเวลา และให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้ออานวยต่อการทาวิจัยฉบับนี้ตั้งแต่เริ่มต้น
ตลอดจนเสร็จสมบูรณ์
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การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย กรณีศึกษา Silpakorn Green Market
Food Safty Market Development The Case Study of Silpakorn Green Market
อภิเศก ปั้นสุวรรณ และคณะ

1

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันการบริโภคอาหารจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
กาลังได้รับความนิยมมากขึ้น ในงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาพัฒนากลไกตลาดจาหน่ายอาหารปลอดภัย
โดยเฉพาะผักและผลไม้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ในลักษณะตลาดเขียว ในส่วนวิธีการศึกษามีการผสมผสานวิธีวิจัย
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากการสารวจพื้นที่เพาะปลูก การทาแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์จากเกษตรกร ตลอดจน
ผู้บริโภคด้วยการสุ่มแบบบังเอิญโดยการเก็บแบบสอบถามก่อนและหลังกระบวนการปรับปรุงตลาด
ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังจากการพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยภายใต้โครงการ Silpakorn Green Market
ภายใต้ความร่วมมือของสานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมและมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ตลาดดังกล่าวมีบทบาทอย่างสูงใน
การเป็นแหล่งจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และอาหารปลอดภัยของเกษตรกรในพื้น ที่ตัวเมืองของจังหวัด
นครปฐม ซึ่งมีส่วนสาคัญในการช่วยสร้างงาน รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ผ่านการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ฐานรากที่สาคัญของท้องถิ่น นอกจากนี้ในส่วนผู้บริโภคพบว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้ง
ประชาชนในพื้นที่ยังได้รับประโยชน์จากการมีแหล่งจาหน่ายอาหารที่มีคุณภาพและราคาถูกสาหรับการบริโภคอีกด้วย
คำสำคัญ: อาหารปลอดภัย ตลาดเขียว จังหวัดนครปฐม
Abstract
Today, organic and safty foods are very popular both domestic consumers and abord. In this
research purposes, the food safty market systems were developed based on the green market concept
particulary fresh vegetable and fruit and also processing foods. The quantitative and qualitative research
methods were employed by farm surveying, questionaire and in-depth interviewed for data collection
from farmers and consumers both pre-invention and post-invention of market systems devlopment.
It was found that, after market systems implementation under the Silpakorn Green Market project
form the Provincial Agricultural Office of Nakhon Pathom and Silpakorn University cooperation. The
Silpakorn Green Market was important role on the Nakhon Pathom’s orgarnic and safty agricultural
products and also processing food distribution place, where played role for local economic contribution
through income generation, employment and quality of life promotion for local farmers. Besides that,
almost of market consumers such as the Silpakorn University’s studentd and colleged and also local
people were got benefitery form the quality and cheap food.
Keywords: Safty food, Green Market, Nakhon Pathom Province
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- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -

40

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

บทนา
นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได้ริเริ่มตลาดจาหน่ายอาหารปลอดภัย โดยเน้น
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผัก และผลไม้ ตลอดจนสินค้าอาหารแปรรูป และรับได้ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในการจัดหาพื้นที่ในการจาหน่ายสินค้าดังกล่าวเฉพาะในวันศุกร์ เพื่ อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกผักปลอด
สารพิ ษ และเกษตรอิ น ทรี ย์ ไ ด้ เ ข้ า มาขายสิ น ค้ า และพบปะกั บ ผู้ บ ริ โ ภคโดยตรงในพื้ น ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งไรก็ ดี ผ ล
การดาเนินการดังกล่าวพบว่ายังไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร โดยในปัจจุบันพบว่า มีผู้จาหน่ายสินค้าจานวน 19 ราย และมี
ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการตลาดดังกล่าวเฉลี่ยเพียง 200-300 คน และสร้างรายได้ประมาณ 1,000 บาทต่อผู้ค้าหนึ่งรายเท่านั้น
ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัดพบว่าปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน ซึ่งเป็น
ผลจากการจัดการตลาดทั้งระบบร่วมกัน ทั้งการพัฒนาระบบและพื้นที่จัดจาหน่าย การรับรองมาตรฐาน การพัฒนาและเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ และการตลาด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ให้แก่ผู้บริโภค
ดังนั้น การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย ในมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีความสาคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริ โภค
ซึ่งประกอบไปด้ว ย บุ ค ลากรของมหาวิ ทยาลัย ทั้ งคณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ ตลอดจนนั ก ศึก ษา และนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งระดับอนุบาล ประถม และมัธยมซึ่งมีจานวนกว่า 20,000 คน รวมทั้งบุคคลทั่วไป เช่น ผู้ปกครองของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตกว่า 1,000 คน ได้เข้าถึงอาหารปลอดภัยที่มีคุณภาพดีและราคายุติธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพที่ดี
ให้แก่บุคลากรภายใน และบุคคลทั่วไปที่ทางานหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวได้ให้
ความสาคัญกับการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับผู้บริโภครุ่นใหม่ทั่วโลก
ส่งผลให้ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ในปัจจุบันตลาดอาหารในลักษณะเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงคือ ตลาดสุขใจ ใน
อาเภอสามพราน เปิดให้บริการเฉพาะในวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น
ทั้งนี้การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยดัง กล่าวอาจจะอยู่ในรูปตลาดสีเขียว (Greenery Market) ที่ผู้บริโภคและ
ผู้จาหน่ายล้วนมีส่วนร่วมสาคัญในการร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับระเบียบของประชาคมโลก (สานัก
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ , 2562) ที่เน้นการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบและการผลิตอย่างยั่งยืน อาทิ
การลดการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก ร่วมกับการนาเสนอองค์ความรู้และวัฒนธรรมในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น
สถาบันชั้นนาซึ่งมีบุคลากรและองค์ความรู้ ทั้งด้านศิลปะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนด้านวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงเป็ นองค์กรสาคัญสามารถที่จะพัฒนาสถาบันไปสู่การเป็นผู้อานวยความสะดวกในการพัฒนาระบบ
ตลาดเพื่อสนับสนุนตลาดอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรของจังหวัดนครปฐมตามแนวยุทธศาสตร์
ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนากลไกตลาดจาหน่ายอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะผักและผลไม้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ใน
ลักษณะตลาดเขียว (Green Market) เพื่อการดูดซับทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้จะเก็บข้อมูลจากเกษตรกรและผู้ค้าที่จาหน่ายสินค้า ตลอดจนผู้บริโภคในตลาด
Silpakorn Green Market ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีการจาหน่ายสินค้าในวันศุกร์
เท่านั้น
2. ขอบเขตเวลาและประชากร ในการศึกษาครั้งนี้จะเก็บข้อมูล จากเกษตรกรและผู้ค้าที่จาหน่ายสินค้า ซึ่งได้แจ้ง
รายชื่อเข้ามาจาหน่ายสินค้ากับมหาวิทยาลัยตั้งแต่สิงหาคม 2562 ถึง มกราคม 2564 ซึ่งจากการเกิดการระบาดของโคโรนา
- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
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ไวรัส (COVID-19) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรจานวนหลายรายที่ยกเลิกการเข้ามาจาหน่ายสินค้า และเลิกกิจ การ
รายชื่อที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เป็นรายชื่อล่าสุดในเดือนธันวาคม 2563 ก่อนการสั่งปิดพื้นที่จาหน่ายของมหาวิทยาลัยตาม
ประกาศของจังหวัดนครปฐมในเดือนธันวาคม 2563
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
มหาวิทยาลัยศิลปากรพัฒนาระบบการจัดการสินค้าอาหารปลอดภัยในรูปแบบตลาด Green Market ที่เน้นอาหาร
ปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ตลอดจนระบบในการบริหารสินค้าอาหารที่จาหน่าย โดยเฉพาะผักและผลไม้ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตและปริมาณผลผลิตของเกษตรกร และความต้องการ
ของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการค้าอย่างเป็นธรรม (fair-trade) และกลไกเพื่อดูดซับเศรษฐกิจภายในพื้นที่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินงานคณะผู้วิจัยได้ทาการวางขั้นตอนการศึกษาดังนี้ การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการดาเนินการของตลาด
จาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยในรูปแบบเดิม การสารวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูลสินค้าและการผลิตจากเกษตรกร
จานวน 22 รายผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2562 และความพึงพอใจและความต้องการของเกษตรกร
ในเดือนมกราคม 2564 ด้วยการสุ่มแบบบังเอิญโดยการเก็บแบบสอบถาม นอกจากนี้ยังทาการสารวจข้อมูลและพฤติกรรม
ผู้บริโภค ตลอดจนแรงจูงใจและความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการจานวน 2 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2562 และ มกราคม
2564 จานวน 100 และ 205 รายตามลาดับ ด้วยการสุ่มแบบบังเอิญโดยการเก็บแบบสอบถาม ในส่วนการสร้างมาตรฐาน
ตลาดด้านความปลอดภัยของสินค้าได้มกี ารประเมินความปลอดภัยของสารเคมีในสินค้าตามเกณฑ์ของกลุ่มอาหารผักและผลไม้
ผ่านกระบวนการตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีกาจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตทั้งก่อนและหลังการ
ประกาศระเบียบและมาตรฐานตลาดจากสินค้าที่จาหน่ายจานวนทั้งสิ้น 110 ตัวอย่าง ดินและน้าจากแปลงเพาะปลูกอีก 26
ตัวอย่าง
จากนั้นได้ดาเนินการพัฒนาและวางกลยุทธ์ในการสร้างการหมุนเวียนจากตลาดผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดสินค้า
เกษตรในมหาวิทยาลัยศิลปากรไปสู่การเป็น Silpakorn Green Market ที่มีภาพลักษณ์และมาตรฐานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคโดยการประกาศระเบียบและมาตรฐานตลาด การพัฒนาภูมิทัศน์ของตลาด ตลอดจนการพัฒนาหน้าร้าน
บรรจุภัณฑ์และระบบสารสนเทศบนฐานความคิดของการเป็นตลาดเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งคุณค่าที่ดีต่อผู้บริโภค
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ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2563 นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้พัฒนากลไกการรับรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
สินค้าในตลาดผ่านโซเซียลมีเดียเพื่อในการจัดการ Silpakorn Green Market เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยใช้เป็น
แนวทางในการบริหารและจัดการต่อไป
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาในด้านการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการดาเนินการของตลาดจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยในรูป
แบบเดิม พบว่าการดาเนินการของตลาดจาหน่ายสินค้าเกษตร เริ่มต้นจากทางสานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมมีการขอความ
ร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยศิลปากรในการจัดหาพื้นที่เพื่อจะทาการส่งเสริมการจาหน่ายสินค้าเกษตรที่เกษตรกรในพื้นที่ผลิต
และขึ้นทะเบียนในจังหวัดนครปฐมในปี 2558 โดยทางสานักงานเกษตรจังหวัดได้ทาการคัดเลือกเกษตรกรและผู้ผลิตและส่ง
มายังมหาวิทยาลัย โดยกาหนดคุณสมบัติหลัก ๆ คือ การเป็นผู้ประกอบการผลิตด้วยตนเอง โดยอาจจะอยู่ในรูปเครือข่าย
เกษตรกรหรือการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ได้ นอกจาการนี้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจาหน่ายในกลุ่มผัก ผลไม้ และ
เนื้อสัตว์ต้องได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปยังไม่
ชัดเจนเรื่องมาตรฐานตรวจสอบหรือการรับรอง โดยยังไม่ปรากฏมาตรการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ณ จุดจาหน่าย
ในด้านการสารวจข้อมูลของเกษตรกร แปลงเพาะปลูกและสินค้า พบว่าเกษตรกรและผู้จาหน่ายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
โดยมีช่วงอายุมากกว่า 41 ปี มีที่อยู่อาศัยในอาเภอเมืองนครปฐม ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท/เดือน ประเภทของ
สินค้าที่นามาจาหน่ายในตลาดมากที่สุด คือ อาหารแปรรูป ผัก และผลไม้ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อครั้งจากการขายสินค้าของ
เกษตรกรและผู้ค้าในตลาด Silpakorn Green Market พบว่า เกษตรกรถึงร้อยละ 45.0 มีรายได้เฉลี่ย 1,000 - 2,000 บาทต่อ
ครั้ง ทั้งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตสินค้าด้วยตนเอง แต่ก็มีการรับสินค้าบางส่วนจากในกลุ่มของตนเองมาจาหน่ายด้วย การผลิต
สินค้ามักจะเน้นการใช้แรงงานในครัวเรือนอย่างเข้มข้นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เช่น ยากาจัดวัชพืช และแมลง ส่งผลให้ไม่
สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได้ นอกจากนี้การจัดการแปลงยังเน้นมาตรฐานทางด้านเกษตรอินทรีย์หรือมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยเป็นสาคัญ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ทาการทดสอบสารตกค้างพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปลอดภัยตามมาตรฐานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในขณะที่การศึ กษาพฤติกรรมของผู้บ ริโภค พบว่าส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21- 40 ปี โดยเป็ น
นักเรียน/นักศึกษา หรือ ที่ทางานหรืออยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 และมากกว่า 30,000
บาทต่อเดือน ตามลาดับ ในส่วนพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคพบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อผลไม้มากที่สุด รองลงมาคือ
อาหารแปรรูป ผัก ต้นไม้ ตามลาดับ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อครั้ง 200 บาท โดยมีแรงจูงใจในการมาใช้บริการใน
ตลาดคือ สินค้ามีความปลอดภัยต่อ สุขภาพและราคาถูก นอกจากนี้ยังพบว่าสิ่งที่ทาให้เชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้าในตลาด
Silpakorn Green Market คือ บรรจุภัณฑ์ที่สะอาด และคุณภาพของสินค้าได้รับการตรวจสอบ
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ภาพที่ 2 ระบบตลาดสินค้าเกษตรในมหาวิทยาลัยศิลปากรก่อนการปรับระบบการจัดการ

ภาพที่ 3 บรรยากาศตลาดสินค้าเกษตรในมหาวิทยาลัยศิลปากรก่อนการปรับระบบการจัดการ
จากการดาเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการในการพัฒนากลไกและห่วงโซ่อุปทานเพื่อการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและ
อาหารแปรรูปไปข้างหน้า (Forward linkage) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าทั้งในด้านการขยายฐานลูกค้า
การยกระดับตัวสินค้า หน้าร้าน และมาตรฐานตลาด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ส่งผลให้ โครงการวิจัยมีส่วนสาคัญในการช่วย
สร้างระบบและความเชื่อมโยงของการผลิตสินค้าไปสู่ผบู้ ริโภคในท้องถิ่น อันมีส่วนสาคัญในการช่วยการจ้างงานและสร้างรายได้
ให้เกษตรกร ผู้ผลิตอาหารแปรรูป ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดดังกล่าว ทางคณะผู้วิจัยได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านความ
ร่วมมือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารจากสานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ตลอดจนเกษตรกรและ
ผู้จาหน่ายสินค้า จนสามารถพัฒนาประกาศ “การประกอบการตลาด Silpakorn Green Market” รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยงาน
“คณะกรรมการโครงการจัดกิจกรรมสวัสดิการ (ตลาดนัดวันศุกร์)” ในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อบริหารจัดการต่อไป
- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
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ผลการดาเนินการดังกล่าวนอกจากการมีส่วนช่วยให้เกิดรายได้กับเกษตรกรและผู้จาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผล
ดีให้เกิดโอกาสในการเข้าถึงอาหารปลอดภัยแก่บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ที่จะส่งผลดีทางด้าน
สุขภาพระยะยาวในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้จากการพัฒนาตลาดในแนวคิดตลาดเขียวยังมีส่วนสาคัญในการลดการใช้
บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก และถุงหิ้วสินค้า ปรับมาใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนในการนาวัตถุดิบในพื้นที่มาแปรรูปซึ่ง
ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันกิจกรรมนี้ยังมีส่วนช่วยในการลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งสามารถ
นาไปสู่การจัดการขยะดังกล่าวไปใช้ในการผลิตปุ๋ยสาหรับใช้ในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย จากข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้น
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการโดยใช้รายได้ของตลาดและรายได้เฉลี่ยของผู้จาหน่ายสินค้าเป็นตัวชี้วัด
ความสาเร็จของโครงการ อย่างไรก็ดีจากปัญหาการระบาดของโคโรน่าไวรัส (covid 19) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ได้ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินการของตลาด Silpakorn Green Market เป็นอย่างสูง ทั้งจากแผนงานที่ปรับลดกิจกรรมที่เตรียมดาเนิน
ตามแผนงานในประชาสัมพันธ์และการสร้างตราสินค้า (Branding) ให้เป็นที่รู้จักภายหลังจากการปรับโฉมและสร้างภาพลักษณ์
ใหม่ของตลาด ตลอดจนการปิดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยหลายครั้งตามประกาศของจังหวัดนครปฐมซึ่งทาให้ตลาดต้องยุ ติ
การจาหน่ายระยะยาวในแต่ละครั้ง ส่งผลต่อการดาเนินงานที่ขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนปรับลดการผลิต ยุติ
การผลิต ย้ายสถานที่จาหน่าย และส่งผลต่อการสร้างรายได้ของตลาดที่เปลี่ยนไปอีกด้วยแม้ว่าทางโครงการจะได้ใช้ระบบ
การขาย online มาช่วยในการแก้ปัญหาของเกษตรได้บางส่วน
จนกระทั่งในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้กิจกรรม ตลาด Silpakorn Green Market ได้
ดาเนินการอีกครั้ง ภายใต้ข้อจากัดของปริมาณร้านค้าและการดูแลไม่ให้บุคคลจากภายนอกเข้ามาใช้บริการมากเกินไปเพื่อ
ป้องกันโอกาสการเกิดการระบาดของโรค อีกทั้งมหาวิทยาลัยศิลปกรได้ประกาศให้ใช้การเรียนการสอนในระบบ online เป็น
ทางเลือกหลัก ส่งผลให้คณาจารย์และนักศึกษาจานวนมากไม่ได้เข้ามาใช้พื้นที่ในวิทยาเขตนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ที่
เปิดการเรียนการสอน ส่งผลให้จานวนบุคคลากรและนักศึกษาลดจานวนลงไปมากกว่าร้อยละ ซึ่งส่งผลการยุติแผนงาน
การพั ฒ นาห่ ว งโซ่ อุ ป ทานไปยั งผู้ บ ริ โ ภคในรู ป แบบกลุ่ ม หรื อ องค์ ก ร เช่ น กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการอาหารในโรงอาหารของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีสามารถจะรองรับปริมาณการผลิตสินค้าจานวนมากได้ อย่างไรก็ดีจากการปิดวิทยาเขต ตลอดจน
การเรียนการสอนในรูปแบบ online ได้ส่งผลต่อการลดลงของผู้บริโภคอาหารอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้
ดาเนินการปรับลดขอบเขตการศึกษาลงเหลือเพียงผู้บริโภครายย่อยในระยะต่อมา
ตลาดอาหารปลอดภัย Silpakorn Green Market
คณะกรรมการโครงการจัดกิจกรรมสวัสดิการ (ตลาดนัดวันศุกร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มผู้บริโภครายย่อย
- บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
- นักศึกษาและนักเรียน
- บุคคลภายนอก

สินค้าอาหารปลอดภัย
ที่ผ่านการตรวจสอบ
- ผักและผลไม้สด
- อาหารแปรรูป

สนง.เกษตรจังหวัดนครปฐม

เกษตรกรหรือ
ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกร

เกษตรกรในพื้นที่
- ผักและผลไม้
ปลอดภัย
- ผักและผลไม้อินทรีย์

ภาพที่ 4 ระบบตลาดสินค้าเกษตรในมหาวิทยาลัยศิลปากรหลังการปรับระบบการจัดการ
- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
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ภาพที่ 5 ตลาด Silpakorn Green Market ภายหลังการปรับระบบการจัดการ

ภาพที่ 6 แผนภูมิรายได้ของ Silpakorn Green Market ก่อนและหลังการปรับระบบมาตรฐานตลาด

- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
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ภาพที่ 7 แผนภูมิรายได้เฉลีย่ ของร้านค้าก่อนและหลังการปรับระบบมาตรฐานตลาด
อย่างไรก็ดีภายหลังจากการพัฒนาตลาด Silpakorn Green Market พบว่า มีกลุ่มผู้บริโภคของตลาดที่มีความ
ต้องการเลือกซื้อสินค้าอาหารในโครงการ รวมทั้งกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่ไม่ต้องการไปซื้อในตลาดสดหรือห้า งสรรพสินค้าที่มี
ผู้คนแออัดได้มาเลือกซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นพอสมควร โดยประมาณการมีจานวนผู้ใช้บริการตลาดกว่า 400 คน และเพิ่มจานวนเป็น
กว่า 500 คนในสัปดาห์ต่อ ๆ มา ส่งผลให้เกิดรายได้ของตลาดนับแต่วันที่เปิดตลาดมีรายรับรวม 34,095 บาท และสูงสุดถึง
40,170 บาท โดยร้านค้าจะมีรายรับจาก 1,794 บาท และสูงสุดถึง 2,009 บาทต่อร้าน หรือ เฉลี่ยอยู่ที่ 1,960 บาทต่อร้าน
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมในการปรับปรุงและพัฒนาภาพลักษณ์ ในการเปิดตัวตลาดใหม่ เพื่อ
สร้างการตระหนักให้กับผู้บริโภคถึงการสร้างมาตรฐานและการดาเนิน กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากตลาดเดิม มี
การ
ประชาสัมพันธ์ไปยังภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานเกษตรจังหวัด และสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนครปฐม ตลอดจนสื่อ
โซเซียลมีเดีย ส่งผลให้มีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวมากกว่า 1,500 คน และมีผู้บริโภคจากภายนอกที่ไม่เคยมาใช้
บริการมาก่อนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลมีรายรับรวม สูงถึง 52,575 บาท หรือ รายได้เฉลี่ยต่อร้านกว่า 2,504
บาทต่อครั้ง
อย่างไรก็ตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดยังจะต้องเก็บข้อมูลรายรับของเกษตรกรและร้านค้าอีกสัก
ระยะถึงจะสามารถสรุปข้อมูลที่แน่นอนได้ แต่เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลให้แผนงาน
ดังกล่าวต้องยุติไป อย่างไรก็ดีจากการเก็บข้อมูลรายได้ของเกษตรกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2562 พบว่า
รายได้ของร้านค้าอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาทต่อสัปดาห์ ต่อมาเมื่อมีการปรับมาตรฐานตลาดส่งผลให้รายได้ของร้านค้าเพิ่มขึ้น
เป็น 2,500 บาทต่อสัปดาห์ หรือเติบโตกว่าร้อยละ 47 ซึ่งนับว่ากิจกรรมดังกล่าวได้ส่งผลประโยชน์ต่อเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการอย่างยิ่ง นอกจากนี้จากการเก็บข้อมูลจานวนผู้บริโภคพบว่า มีการเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก 200-300 คนต่อครั้ง
เพิ่มขึ้นเป็น 500 คน ซึ่งมีส่วนสาคัญมากในการพัฒนาสินค้าและตลาด ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต

- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
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สรุปและอภิปรายผล
ในการพัฒนากลไกตลาดจาหน่ายอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะผักและผลไม้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อ
การดูดซับทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่บนแนวคิดตลาดเขียว (Green Market) ทางคณะผู้วิจัยได้ทา
การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการดาเนินการของตลาดในรูปแบบเดิม การสารวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูลสินค้าและกระบวน
การผลิตจากแปลงผลิตของเกษตรกร การสารวจข้อ มูลพื้นฐาน แรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค จากนั้นได้ดาเนินการ
พัฒนาและวางกลยุทธ์ในการสร้างการหมุนเวียนจากตลาดผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดสินค้าเกษตรในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ไปสู่การเป็น Silpakorn Green Market ที่มีภาพลักษณ์และมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บ ริโภค โดยใช้
พื้นฐานการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยใช้หลัก กระบวนการในการดาเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทุิภาพระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบ
หรือเกษตรกร (Supplier) ผู้อานวยความสะดวกหรือตลาดอาหารปลอดภัย (facilitator) และร้านค้าหรือผู้จาหน่ายในตลาด
(Store)
ผลการศึกษาในด้านการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนครปฐม พบว่าการดาเนินการของตลาดจาหน่ายสินค้าเกษตร เริ่มต้นในปี 2558 จากทาง
สานักงานเกษตรจังหวัด นครปฐมมีก ารขอความร่วมมือมายั งมหาวิทยาลั ยศิลปากร ในการจัดหาพื้น ที่เพื่อจะทาส่งเสริ ม
การจาหน่ายสินค้าเกษตรที่เกษตรกรในพื้นที่ผลิตและขึ้นทะเบียนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือมาตรฐานอาหารปลอดภัยใน
จังหวัดนครปฐม โดยทางสานักงานเกษตรจังหวัดได้ทาการคัดเลือกเกษตรกรและผู้ผลิตและส่งมายังมหาวิทยาลัย โดยกาหนด
คุณสมบัติหลัก ๆ คือ การเป็นผู้ประกอบการผลิตด้วยตนเอง โดยอาจจะอยู่ในรูปเครือข่ายเกษตรกรหรือการจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนก็ได้ นอกจากนี้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจาหน่ายในกลุ่มผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ต้องได้การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์หรือมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในขณะที่การศึกษาพบว่า การดาเนินการในรูปแบบเดิมนั้นผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปยังไม่มีมาตรการชัดเจนในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ณ จุดจาหน่ายในมหาวิทยาลัย
ในด้านการสารวจข้อมูลของเกษตรกร สินค้าและแปลงเพาะปลูก พบว่าเกษตรกรและผู้จาหน่ายส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง โดยมีช่วงอายุมากกว่า 41 ปี มีที่อยู่อาศัยในอาเภอเมืองนครปฐม ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท/เดือน
ประเภทของสินค้าที่นามาจาหน่ายในตลาดมากที่สุด คือ อาหารแปรรูป ผัก และผลไม้ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อครั้งจากการขาย
สินค้า 1,000 - 2,000 บาท ทั้งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตสินค้าด้วยตนเอง แต่ก็มีการรับสินค้าบางส่วนจากในกลุ่มหรือเครือข่าย
ของตนเองมาจาหน่ายด้วย การผลิตสินค้ามักจะเน้นการใช้แรงงานในครัวเรือนอย่างเข้มข้นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี
สังเคราะห์ เช่น ยากาจัดวัชพืช และแมลง ส่งผลให้ไม่สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได้ นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดการแปลงของ
เกษตรกรยังเน้นการรักษามาตรฐานทางด้านเกษตรอินทรีย์หรือมาตรฐานอาหารปลอดภัยเป็นสาคัญ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ทา
การทดสอบสารตกค้างของสารเคมีกาจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปลอดภัยตาม
มาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในขณะที่การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21- 40 ปี โดยผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคลากรที่ทางานหรืออยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000
และมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ตามลาดับ ในส่วนพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าของผู้บริโภคพบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อผลไม้มาก
ที่สุด รองลงมาคือ อาหารแปรรูป ผัก และต้นไม้ ตามลาดับ โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อครั้ง 200 บาท โดยมี
แรงจูงใจในการมาใช้บริการในตลาดคือ สินค้าที่จาหน่ายมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและราคาถูก นอกจากนี้ยังพบว่าสิ่งที่ทาให้
เชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้าในตลาดอาหารปลอดภัย คือ บรรจุภัณฑ์ที่สะอาด และคุณภาพของสินค้าได้รับการตรวจสอบซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของไมตรี เสถะรักษ์ (2558) และงานวิจัยของ Raymond A. Jussaume Jr., Hisano Shûji และ
Taniguchi Yoshimitsu (2001) ผู้บริโภคยินดีที่ซื้อสินค้าในราคาที่สูงกว่าปกติหากมั่นใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตรที่ซื้อมาเพื่อบริโภค
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ในส่วนกิจกรรมตลาด (Place) ที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วยช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of
Distribution) โดยการพัฒนาเส้นทางการจัดจาหน่ายจากเกษตรกรผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค รวมทั้งการสนับสนุนการกระจายตัว
สินค้าสู่ตลาด (Market Logistics) โดยพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคผ่าน
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้ทาการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อสร้าง
การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างเกษตรกรผู้ขายกับผู้บริโภคเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยเน้น การให้ข่าว
และการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) โดยเน้นการให้ข่าวเกี่ยวกับคุณภาพและคุณค่าของสินค้า รวมทั้ ง
การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อตลาดใหม่ให้เกิดกับกลุ่มผู้บริโภคเดิมและลูกค้าใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมการขาย
(Sale Promotion) โดยวางแผนจัดกิจกรรมการส่งเสริมตลาด โดยการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค ( Consumer
Promotion) นอกเหนือจากการโฆษณา และการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์อีกด้วย
จากข้ อมูล ข้างต้น คณะผู้วิจั ยได้ พัฒนากลไกในการจัด การตลาดผักและผลไม้ ปลอดภัย ในรู ปโฉมใหม่คือ ตลาด
Silpakorn Green Market ร่วมกับเกษตรกรในโครงการเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังเกษตรกร ผู้บริโภค ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการตลาดในช่วงก่อนหน้านั้นพัฒนากลไกและระบบของตลาดอาหารปลอดภัย ได้นามาสู่การจัดทาประกาศ
ระเบียบและมาตรฐานของตลาด ในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อใช้ในการวางระบบการคัดเลือกเกษตรกร สินค้า การตรวจสอบ
สินค้า และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยการประเมินความ
ปลอดภัยของสารเคมีในสินค้าเพื่อนามาสู่การสร้างมาตรฐานสินค้าในตลาดในอนาคต ผ่านข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ
พัชริ นทร์ สุ ภ าพัน ธ์ และเบญจพรรณ เอกะสิงห์ (2560) ที่พ บว่า ความปลอดภั ย ของผลผลิ ตที่ ไ ม่ มีส ารเคมี ตกค้ างและ
ความสามารถทวนสอบย้อนกลับสู่การผลิตในแปลงทาให้เกิดความได้เปรียบการแข่งขันทางการค้าในพื้นที่
จากนั้นคณะผู้วิจัยได้ทาการปรับปรุงและพัฒนาภาพลักษณ์ตลาดใหม่ทั้งด้านภูมิทัศน์ หน้าร้าน บรรจุภัณฑ์และป้าย
นาเสนอข้อมูลซึ่งงานศึกษาของมธุรพจน์ ศรีโพนทอง (2560) พบว่า ฉลาก ข้อมูล รายละเอียดของสินค้า และ บรรจุภัณฑ์ มี
ผลต่อทัศนคติต่อตัวสินค้า อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสร้างการรับรู้ถึงการสร้างมาตรฐานสินค้าอีกด้วย ในส่วนการพัฒนามาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยจะเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัย เพื่อให้การพัฒนาตลาดเกษตรยั่งยืนตามข้อค้นพบจาก
งานศึกษาของกรณัฐ ปิ่นฉ่า มนกฤตย์พล และคณะ (2558) และเพื่อสร้างการรับรู้ถึงการดาเนินกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ตลาดเดิมให้กั บผู้บ ริโ ภค นอกจากนี้ ยังมีการประชาสั มพัน ธ์ไ ปยั งภาคีที่ เกี่ย วข้ อง เช่ น ส านั กงานเกษตรจั งหวัด และสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนครปฐม ตลอดจนสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งผลการศึกษาของวรรณวิษา ชูแดง และชุติมา ไวศรายุทธ์ (2557)
พบว่า ปัญหาของกลุ่มผู้บริโภคอาหารปลอดภัย คือ ขาดตลาดช่องทางการจัดจาหน่าย ผักสดปลอดภัยสาหรับผู้บริโภคทุกกลุ่ม
เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเน้นตลาดผู้บริโภคในหัวเมืองใหญ่เป็นหลัก ทาให้ผู้บริโภคทั่วไปไม่สามารถหาซื้อได้สะดวก
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขยาย และกิจกรรมการแสดงของ
นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น การสั น ทนาการผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ งจากการศึ ก ษาของวรรณา ประยุ ก ต์ ว งศ์ (2543) พบว่ า การจั ด กิ จ กรรม
นอกเหนือจากการจาหน่ายสินค้ามีส่วนสาคัญในการกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคอีกด้วย นอกจากนี้การปรับปรุงความ
สะดวกและวันเวลาที่ชัดเจนในการให้บริการของตลาดยังมีส่วนสาคัญที่ทาให้ตลาดได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงาน
ของ C. Gan, C. Zhiyou, M.C. Tran, D. A. Cohen และ W. Xiangxiang (2014) ที่พบว่าการหาซื้อได้ง่าย และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตรที่จาหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ในการดาเนินการด้านอาหารปลอดภัยต้องอาศัยการทางานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งเกษตรกร
ผู้ผลิต ผู้บริโภค หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคท้องถิ่นคือ อบต./อปท. ในการทางานร่วมกัน
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2. การมีจุดพื้นที่อาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้นในรูปแบบตลาดสีเขียวจะมีส่วนในการกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาทาเกษตร
อิ น ทรี ย์ เ พิ่ ม มากขึ้ น หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นจากการท าเกษตรที่ เ น้ น การใช้ ส ารเคมี และการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค
ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย
3. การมีตลาด Silpakorn Green Market ทาให้มีผู้ผลิตที่นาผลผลิตอาหารปลอดภัยมาขายจานวน 22-25 ราย
และมีผู้บริโภค 500 คน ในการเข้ามาเลือกซื้ออาหารปลอดภัยของเกษตรกรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ถ้าเทียบกับขนาดของ
ประชากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และเมืองนครปฐมยังถือว่าเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยมาก ทาให้
มีโอกาสขยายจานวนร้านหรือจุดจาหน่ายได้อีกในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery market @ SU”
โดยมีคณะผู้วิจัยได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี อาจารย์ ดร.กัลยา
เทียนวงศ์ อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ โดยได้รั บทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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อิทธิพลของความสุขในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรตามการรับรู้ของพนักงาน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดชลบุรี
The Influence of Happiness in Working on the Organizational Commitment of the
Staff’s Perception in the Private Company in Chonburi Province
ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร1
กันตพัฒน์ รตนะสุรเศรษฐ์2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของปัจจัยส่วนบุคคล ความสุขในการ
ทางาน และความผูกพันต่อองค์กร และศึกษาอิทธิพลของความสุขในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรตามการรับรู้
พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานบริษัทจานวน 334 คน โดยเก็บข้อมูลแบบตาม
สะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ความสุขในการทางาน มี 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจ
ในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์ทางบวก อารมณ์ทางลบ และความผูกพันต่อองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจัย พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด ไม่มีบุตร วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ระยะเวลาทางาน 1-2 ปี ระดับงานสายปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์
ทางบวก อารมณ์ทางลบ และความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.63, 3.82, 3.84, 3.81, 3.53,) ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความสุขในการทางานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์กร (β= .719, p <
.001) เมื่อพิจารณาความสุขในการทางานจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในชีวิต และอารมณ์ทางบวกมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์กร (β = .395, และ .291, p <.001) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อ
องค์กร(β = .128, p < .05) ส่วนอารมณ์ทางลบไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร
คำสำคัญ: ความสุขในการทางาน, ความผูกพันต่อองค์กร
Abstract
This quantitative research aims to study general data, happiness in working and organizational
commitment, and the influence of happiness in working on organizational commitment of the staff’s
perception in the private company in Chonburi province. There are 334 samples to respond to the
questionnaire. The questionnaire is composed of four components including life satisfaction, work
satisfaction, positive and negative emotions, and organizational commitment. Descriptive statistics are
used to analyze the data and multiple regression are used to test the hypothesis.
The majority of the staffs was single female with the age between 25 to 34 years having
Bechelor’s degree qualification. They had work for 1 to 2 years in operational position. The means of life
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satisfaction, work satisfaction, positive and negative emotions, and organizational commitment were 3.63,
3.82, 3.84, 3.81, and 3.53 respectively.
Multiple regression showed that work satisfaction had the direct influence to organizational
commitment (β= .719, p < .001). Whilst work satisfaction had the influence to life satisfaction, positive
emotion had the influence to organizational commitment (at β = .395 and .291, p <.001 respectively) and
work satisfaction had the influence to organizational commitment (at β = .128, p < .05). Negative emotion
did not have any impact to organizational commitment.
Keywords: Happiness in work, Organizational Commitment
บทนา
พนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร การปฏิบัติงานของพนักงานสร้างความท้าทาย
ต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ถ้าพนักงานปฏิบัติงานในทิศทางที่ดี แสดงว่าองค์กรมีการจัดการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด ผลงานที่มีประสิทธิผลที่ดีเพิ่มขึ้น (Inuwa, 2016) ทุกองค์กรจะมีแนวทางชี้นาหรือ
กฎระเบียบให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามที่องค์กรตั้งไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
ปลู ก ฝั งให้ พ นั ก งานมี ค วามรู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในองค์ ก ร เพื่ อ น าองค์ ก รไปสู่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายและความส าเร็ จ ที่ ตั้ งไว้
(Olins, 1989)
ความสุขเป็นสิ่งสาคัญพื้นฐานในการดารงชีวิต องค์กรจึงให้ความสาคัญอย่างมาก เนื่องจากระยะเวลาในการทางาน
เป็นเวลามากกว่าหนึ่งในสามของเวลาในการใช้ชีวิตทากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ในแต่ละวัน (Diener, 2000) ความสุขในการ
ทางาน เป็นความสมดุลระหว่างการทางานและชีวิต เป็นจุดสมดุลระหว่างเวลา ปริมาณ และความพยายามที่บุคคลใช้ในการ
แบ่งระหว่างเวลาทางานและเวลาส่วนตัว (Clarke, Koch & Hil, 2004) ในการทางานของพนักงานภายในองค์กร ความสมดุล
ของชีวิตการทางานได้ถูกจัดไว้เป็นอันดับที่หนึ่ง โดยพนักงานที่มีความสมดุลของชีวิตการทางานที่ดี จะมีแรงจูงใจกระตุ้นความ
พยายามในการทางานมากขึ้นถึง 21% เมื่อเทียบกับพนักงานที่ปฏิบัติงานมากขึ้นแต่ขาดความสมดุลของชีวิตการทางาน
อันดับที่สองรองลงมาคือ ค่าตอบแทน (Abdirahman, H.H et al, 2018) จะเห็นได้ว่าความสุขในการทางานจึงเป็นสิ่งจาเป็น
อย่างมากในการปฏิบัติงานในองค์กร องค์กรจะขับเคลื่อนไปในทิศทางลบหรือทิศทางบวกขึ้นอยู่กับความสุขในการทางาน
ความสุข ในการทางานนั้นเกี่ยวข้อ งกับ ความพึ งพอใจในชี วิต ความพึ งพอใจในงาน อารมณ์ ทางบวกและอารมณ์ทางลบ
(Abdirahman et al, 2018) ถ้าพนักงานภายในองค์กรมีความสุขระหว่างปฏิบัติงานจะส่งผลลัพธ์ที่ดีในการยกระดับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการตอบรับที่ดีจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริ การ ตลอดจนทาให้
พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กรด้วย (Sarwar & Abugre, 2013)
ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในการเข้า
ร่วมกิจกรรมขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การ เป็นพฤติกรรมที่สมาชิกแสดงออกต่ อองค์กรได้ 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ
ความผูกพันทางทัศนคติ เช่น การรู้สึกยอมรับในองค์การ มีความศรัทธา ความจงรักภักดี การรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
ลักษณะที่สอง คือ ความผูกพัน ทางพฤติกรรม ได้แก่ การแสดงความตั้งใจที่จะใช้ความสามารถของตนทางานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายองค์การ การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันกับองค์การ การแสดงออกซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การ การต้องการที่จะอยู่ใน
องค์กรนั้นตลอดไป การพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีพฤติกรรมที่พร้อมจะปฎิบัติ
ตนตามเกณฑ์ที่องค์กรกาหนดไว้ (Steers, 1991:79 อ้างถึงใน ชมพูนุท สุบรรณรักษ์ , 2552) ความผูกพันต่อองค์กรที่ผู้สนใจ
ศึกษา มี 3 ด้าน ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ และความผูกพันต่อองค์กรด้าน
บรรทัดฐาน
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การศึกษาอิทธิพลของความสุขในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดชลบุรี เป็นการศึกษาเพื่อหาคาตอบว่า ความสุขในการทางาน สามารถส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การหรือไม่ โดย
ผู้วิจัยเห็นว่าข้อมูลและผลลัพธ์จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การในอนาคต เพื่อให้ผู้บริหารนาไปใช้ในการทางาน
ให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุขขณะทางาน ลดความตึงเครียด เสริมสร้างความรู้สึกผูกพันของพนักงานต่อองค์กร นาไป
พัฒนาองค์กรโดยช่วยพัฒนาพนักงานให้มีความสุขและความผูกพันกับองค์การจะทาให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพ ได้รับความพึง
พอใจและตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของปัจจัยส่วนบุคคล ความสุขในการทางาน และความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสุขในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรี
สมมุติฐานของการวิจัย
ความสุขในการทางานของพนักงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเชิงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ คือพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เป็นบริษัทที่
ประกอบการเกี่ยวกับผลิตถุงพลาสติกที่มีคุณภาพ โดยพนักงานที่ศึกษา มีตาแหน่งงาน ระดับปฏิบัติงาน ระดับหัวหน้าแผนก
ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ ระดับผู้จัดการ
2. ขอบเขตเชิงเนื้อหา
ตัวแปรที่ผู้วิจัยทาการศึกษา ได้แก่ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
จานวนบุตร ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาทางาน ระดับตาแหน่งงาน และศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการทางานที่
ประกอบด้วย อารมณ์ทางด้านบวก และอารมณ์ทางด้านลบ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ความยึดมั่นผูกพันด้านจิตใจ ความยึดมั่นผูกพันด้านการคงอยู่ และความยึดมั่นผูกพัน
ด้านบรรทัดฐาน
3. ขอบเขตเชิงพื้นที่และเวลา
พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือจังหวัดชลบุรี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางออนไลน์และแบบเอกสาร ในช่วง
เดือนมิถุนายน 2563
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของความสุขในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท เอกชนแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยได้นาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทางานและ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยทาการศึกษาร่วมกันจากการทบทวนวรรณกรรม และนามากาหนดกรอบแนวคิดของ
งานวิจัยได้ดังต่อไปนี้
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสุขในการทางานของพนักงานที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดชลบุรี โดยมีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดชลบุรี โดยพนักงาน ได้แก่ ระดับปฏิบตั งิ าน
ระดับหัวหน้าแผนก ระดับผู้ช่วยผูจ้ ัดการ ระดับผู้จัดการ ซึ่งทราบจานวนประชากรที่แท้จริง รวมทั้งสิ้น 2,050 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้วีค
ิธิ านวณกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดย
กาหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 สามารถคานวณกลุ่มตัวอย่าง ได้จานวน 334 คน โดยเก็บข้อมูล
แบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
2. เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล จากเอกสาร หนังสือ วารสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามากาหนด
โครงสร้างแบบสอบถาม ต่อจากนั้นนาแบบสอบถามฉบับร่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์ในคณะ
วิทยาการจัดการพิจารณา เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา และนาไปทดลองใช้กับกลุ่ มตัวอย่างจานวน 30 ตัวอย่าง ใน
บริษั ทเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่ อทดสอบความเชื่อ มั่น (Reliability) ซึ่งค่า ที่ไ ด้ไ ม่ควรต่ ากว่า 0.70 ซึ่ งจะถื อว่ า
แบบสอบถามมความเชื่อมั่น (ลัดดาวัลย์ เพชรไพโรจน์ และอัจฉรา ชานิประศาสน์ , 2547) จากการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Alpha Coefficient) ผลการคานวณในภาพรวมเท่ากับ 0.815 เรียงตามลาดับกลุ่มตัวแปร คือ
ความสุขในการทางาน เท่ากับ 0.798 ความผูกพันต่อองค์กร เท่ากับ 0.851 ดังนั้นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นในระดับที่
ยอมรับได้ จึงสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยนี้ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 334 คน ที่เป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ในเขตจังหวัดชลบุรี แต่เนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้วิจัยจึงประสานงานกับผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ของบริษัทเพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) หลังจากรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยจึง
นามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
งานวิจัยนี้หลังจากได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยจะทาการตรวจสอบและทาการประมวลผลด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน
4.1 การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Staistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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เกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 120-127)
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.2 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์หาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่
ส่งผลต่อตัวแปรตาม ตามสมมติฐานของการวิจัย คือ อิทธิพลของความสุขในการทางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.9
มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.4 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53.3 ไม่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 62 วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.1 ระยะเวลาการทางาน 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.6 และตาแหน่งงานระดับปฏิบัติการ คิด
เป็นร้อยละ 85.3
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสุขในการทางาน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของความสุขในการทางานในภาพรวม และจาแนกรายด้าน
n=334
x
ความสุขในการทางาน
S.D.
ความหมาย
1. ความพึงพอใจในชีวิต
3.63
0.52
มาก
2. ความพึงพอใจในงาน
3.82
0.55
มาก
3. อารมณ์ทางด้านบวก
3.84
0.56
มาก
4. อารมณ์ทางด้านลบ
3.81
0.70
มาก
รวม
3.77
0.47
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ยความสุขในการทางานตามการรับรู้ของพนักงาน อยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 3.77, SD = 0.47) เมื่อจาแนกรายด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านอารมณ์ทางบวก
และด้านอารมณ์ทางลบ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.63, SD = 0.52 ; 𝑥̅ = 3.82, SD = 0.55 ; 𝑥̅ = 3.84,
SD = 0.56 และ 𝑥̅ = 3.81, SD = 0.70 ตามลาดับ)
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ในภาพรวม และจาแนกรายด้าน
n=334
x
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
S.D.
ระดับความสาคัญ
1. ความยึดมั่นผูกพันด้านจิตใจ
3.66
0.61
มาก
2. ความยึดมั่นผูกพันด้านการคงอยู่
3.46
0.58
ปานกลาง
3. ความยึดมั่นผูกพันด้านบรรทัดฐาน
3.61
0.59
มาก
รวม
3.58
0.53
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรตามการรับรู้ของพนักงาน อยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 3.58, SD = 0.53) เมื่อจาแนกรายด้าน ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่ และความผูกพัน
ด้านบรรทัดฐาน พบว่า ด้านจิตใจและด้านบรรทัดฐาน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.66, SD = 0.61 และ 𝑥̅ = 3.61,
SD = 0.59) ความผูกพันด้านการคงอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.46, SD = 0.58)
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย ความสุขในการทางานของพนักงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ ความสุขในการทางานตามการรับรู้ของพนักงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ความสุขในการทางาน
ค่าคงที่
ความพึงพอใจในชีวิต
ความพึงพอใจในงาน
อารมณ์ทางบวก
อารมณ์ทางลบ
F-Value = 108.926
Adjusted R2 = 0.565

B
.376
.408
.123
.274
.051

Std. Error
.159
.053
.059
.054
.031

Beta (β)
.395
.128
.291
.068

t
2.369
7.761*
2.068*
5.073*
1.678

Sig.
.018
.000
.039
.000
.094

Durbin-Watson = 1.879

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการทดสอบ F-test เท่ากับ 108.926 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระ
อย่างน้อย 1 ตัวส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญ ผลทดสอบค่า Dubin-Watson เท่ากับ 1.879 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5
แสดงว่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ปรับค่าแล้ว Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ 0.565 แสดง
ว่าความสุขในการทางานสามารถอธิบายความผันแปรของความผูกพันต่อองค์กรได้ร้อยละ 56.5 การทดสอบด้วยสถิติ t-test ที่
ระดับนัยสาคัญ .05 (p<.05) พบว่ามีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน และอารมณ์
ทางบวก ส่งผลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนับสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอารมณ์ทางลบไม่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร
สรุปและอภิปรายผล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วงระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการทางาน 1-2 ปี และตาแหน่งงานส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติการ อธิบายได้ว่า โครงสร้างทางประชากรศาสตร์ของบริษัทแห่งนี้ จะมีลักษณะของบุคลากรที่เป็นคนใน
วัยหนุ่มสาว มีความแข็งแรง อยู่ในช่วงวัยของการเริ่มเรียนรู้และมีความต้องการการพัฒนางานด้านการปฏิบตั ิงาน น่าจะมีความ
พร้อมในการรับการพัฒนางานใหม่ๆ ได้มาก
2. ความสุขในการทางานตามการรับรู้ของพนักงาน ในภาพรวม พบว่าความสุขในการทางานของพนักงานอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจาแนกรายด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านอารมณ์ทางบวก และด้านอารมณ์
ทางลบ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนูร์ปาซียะห์ กูนาที่ศึกษาความสุ ขในการทางานของ
พนักงาน พบว่า มีความสุขในระดับมาก (นูร์ปาซียะห์, 2562) และสอดคล้องกับการศึกษาของสุมาลี ดวงกลาง ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสุขในการทางานกับผลการฏิบัติงาน พบว่ามีความสุขในระดับมาก ด้วยเช่นกัน (สุมาลี, 2560)
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3. ความผูกพันต่อองค์กรตามการรับรู้ของพนักงาน ในภาพรวม พบว่าความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจาแนกรายด้าน ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน พบว่า
ความผูกพันต่อองคฺกรด้านจิตใจและด้านบรรทัดฐาน มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก ความผูกพันด้านการคงอยู่มีความผูกพัน
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติมา หลักทอง (2557) ที่ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ยานยนต์แห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ที่พบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์กรในระดับสูง (ฐิติมา, 2557) และสอดคล้องกับการศึกษาของ เทียนศรี บางม่วงงาม (2562) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ผ่าน โครงการอบรมวิศวกรใหม่ กรณีศึกษา : บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าความผูกพันต่อองค์ของพนักงานอยู่ในระดับมาก (เทียนศรี, 2562)
4. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความสุขในการทางานของพนักงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร และพบว่ามีตัว
แปรอิสระ 3 ตัวแปร ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน และอารมณ์ทางบวก ส่งผลทางตรงต่อความผูกพันต่อ
องค์กร ส่วนอารมณ์ทางลบไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับการศึกษาของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กร ได้แก่ ความก้าวหน้าในการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน การทางานเป็นทีม ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญ
ต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งได้ ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา และความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน (สมจิตร ,
2557) นอกจากนี้จากผลการวิจัยอาจอธิบ ายได้ว่ า ปัจจั ยด้านความพึงพอใจในชีวิตและความพึงพอใจในงาน เป็ น
ปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ที่ช่วยผลักดัน ช่วยเกื้อหนุนให้บุคคลมีความรู้สึกใกล้ชิดและผูกพันกับสิ่งที่ตนเองพึงพอใจเช่นการ
ทางานในองค์กร ตลอดจนอารมณ์ทางบวกเป็นปัจจัยที่ช่วยให้บุคคลมีความกระตือรือร้นในการกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ในทางตรงกันข้าม หากผู้ใดมีอารมณ์ทางลบย่อมส่งผลกระทบต่อการกระทาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตส่วนตัวและการทางานด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามเพียงด้านเดียว อาจได้ข้อมูลไม่
ครอบคลุม ผู้วิจัยจึงเห็นว่าครั้งต่อไปควรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในลักษณะการสัมภาษณ์ควบคู่กับแบบสอบถาม ซึ่งจะ
ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาแนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กรในทัศนคติของพนักงาน เพื่อให้ทราบความต้องการของ
พนักงานได้อย่างลึกซึ้ง อันจะส่งผลให้เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรที่เหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจั ยขอขอบพระคุ ณคณะวิท ยาการจั ดการ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร วิ ทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ ได้ ให้ การ
สนับสนุนผู้วิจัยในการนาเสนอผลงานวิจัย และได้ให้ความช่วยเหลือในการชี้แนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผลงานวิจัย
ชิ้นนี้สาเร็จได้อย่างสมบูรณ์
เอกสารอ้างอิง
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อิทธิพลของรูปแบบลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ จิตวิญญาณในการทางานและความผูกพัน
ต่อองค์กร ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
The Effect of Big 5 of Personality, Workplace Spirituality and Organizational
Commitment on the Organizational Citizenship Behavior of Employees in Automotive
Parts Group in Industry, Laem Chabang Industrial Estate, Chon Buri Province
ทิพย์สุดา จันทรวรรณกูร1
ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปแบบลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ จิตวิญญาณใน
การทางาน และความผูกพันต่อองค์กร ที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จานวน 412 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคาถามแบบปลายปิดและปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของรูปแบบลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ จิตวิญญาณในการทางาน และความ
ผูกพันต่อองค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงาน ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ใน
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 2 และ 3
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ได้แก่ ลักษณะยึดมั่นในหลักการ (β = 0.309) ลาดับ
ถัดมาคือ การประนีประนอม (β = 0.186) และลาดับสุดท้ายคือ ความหวั่นไหว (β = 0.155) มีผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน นอกจากนั้น ยังพบว่าจิตวิญญาณในการทางาน ด้านสานึกร่วมการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน และพบว่าความ
ผูกพันต่อองค์กร ด้านการคงอยู่ ด้านบรรทัดฐาน ด้านจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน
ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่ในระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คำสำคัญ: รูปแบบลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ จิตวิญญาณในการทางาน ความผูกพันต่อองค์กร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
Abstract
This research aimes to study the effect of Big 5 of personality, workplace spirituality, and
organizational citizenship behavior of employees in Automotive Parts Group in industry, Laem Chabang
Industrial Estate, Chon Buri. This quanitative staudy’s subjects include 412 employees working in
automative industry of Laem Chabang Industrial Estate. Research instrument consists of both open-ended

1
2

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
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and closed-ended questionaires. The collected data is analysed by means of multiple regression in order
to address three listed hypotheses.
The finding show that three traits of the Big5 in personality namely conscientiousness (β
0.309) followed by agreeableness (β = 0.186) and neuroticism(β = 0.155) respectively result in the
workers’ organizational citizenchip behavior. Furthermore, their workplace spirituality in term of a sense of
connection and community as well as meaning and purpose in work could help promote the members’
organizsational citizenchip behavior. Lastly, according to yhe research findings, the commitment to
organization in the light of continuance commitment, normative commitment and affective commitment
have impact on the organizational citizenchip behavior of the employees in automotive industry of Laem
Chabang Industrial Estate with a score of 0.05 statistical significance.
Keywords: Big 5 of personality, Workplace Spirituality, Organizational Commitment, Organizational
Citizenship Bahavior of employees
บทนา
อุตสาหกรรมรถยนต์ ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศไทย หลายบริษัทรถยนต์ชั้นนาระดับโลกได้จัดตั้ง
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตเพื่อการส่งออกที่สาคัญประจาภูมิภาคเอเชีย อุตสาหกรรมยานยนต์มีความสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในส่วนที่ก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจานวนมาก และก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่ อง
ต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถทารายได้เข้าสู่ประเทศในแต่ละปีเป็นจานวนนับแสนล้านบาท (สภาอุตสาหกรรม
ยานยนต์, 2562) ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้รับการส่งเสริมพิเศษเป็นเขตที่ได้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อีกทั้งปัจจุบันในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มีโรงงานที่ประกอบกิจการด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 21.66 เป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่นิคม เท่ากับว่า นิคมฯ แห่งนี้เปรียบเสมือนเป็น
ศูนย์กลางสาคัญที่จะรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย, 2562) ใน
ปัจจุบันโลกได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่มีการแข่งขันอย่าง
สูง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เกิดขึ้นกับทุกองค์กรในปัจจุบัน ทาให้องค์กรต่าง ๆ มีความจาเป็นต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวเพื่อ
ความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไปอย่างมากมาย อาทิ การปฎิรูประบบราชการ การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการนาเทคนิคใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อลงความเสี่ยงและสร้าง
โอกาสที่ดีมากขึ้น ซึ่งทุกองค์กรมีความต้องการให้องค์กรดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องมีกระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพซึ่ง กระบวนการเหล่านี้จาเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลจากส่วนต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อให้การ
ดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากการแข่งขันในโลกปัจจุบันที่สูงขึ้นทาให้องค์ กรต่าง ๆ ต้องหันกลับมาทบทวน
ความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ (Strategies HRD) ที่เน้นในเรื่องการสร้างมนุษย์และการจัดการองค์
ความรู้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าจะเน้นจับคู่คนให้เหมาะกับงานและกลยุทธ์แบบเดิม ดังนั้น เรื่องการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคคลจึงมีความสาคัญ และการทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย มีความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ มี
ความได้เปรียบกับคู่แข่ง องค์กรจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และมีคุณภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ทักษะในการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญเพิ่มมากขึ้น
อาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรอยู่ที่คุณภาพของบุคลากรเป็นส่วนสาคัญ โดยบุคลิกภาพของบุคคล
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลบรรลุถึงความสาเร็จในวิชาชีพ (สถิต วงศ์สวรรค์, 2540) ซึ่งบุคลิกภาพเป็นพฤติกรรม
ที่แสดงออกมาของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพ (Toker, Fischer; & Subich. 1998) จาก
การศึกษาพบว่า บุคลิกภาพการมีสติรู้ผิดชอบสามารถทานายงานทุกลักษณะและเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีต่อความสาเร็จของงานได้ทุก
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ประเภท (Mount; & Barrick, 1994) ดังนั้น บุคลิกภาพจึงมีบทบาทสาคัญต่อการดารงชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก รวมถึง
ความสาเร็จและความล้มเหลวในการประกอบอาชีพของบุคคลต่าง ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของบุคคลนั้นเป็นสาคัญ
นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพแล้วสิ่งที่สาคัญที่ช่วยให้องค์กรมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงได้นั่นคือ จิตวิญญาณ
ในที่ทางาน (Spirituality at work) ซึ่งเป็นการรับรู้ของบุคคลที่มองว่าตนมีชีวิตภายใน เกิดจากประสบการณ์ของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในการทางานและถูกหล่อเลี้ยงด้วยการทางานที่มีคุณค่าและมีความหมาย ทาให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งทาให้บุคคลทางานได้อย่างมีความสุขได้รับความรู้สึกว่าตนเป็นคนสาคัญขององค์กร และรู้สึกว่างานที่ตนเอง
ทานั้นมีคุณค่าและมีความหมาย จากการศึกษาพบว่าองค์กรที่ให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณจะมีผลการปฏิบัติงานที่
ดีกว่าพนักงานที่ไม่มีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณ (Neck and millimam, 1994 อ้างอิงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2554) จาก
การศึกษายังพบว่า เมื่อบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรจะเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร และจะมีการ
แสดงออกให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายขององค์กร ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรมักจะมอง
องค์กรในทางบวก มีความต้องการและมีความตัง้ ใจที่จะทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทาให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดจนไปสู่นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ และเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในที่สุด ในองค์กรใดที่พนักงานมีแรงจูงใจที่ดีและมีความ
ผูกพันต่อองค์กร พนักงานมักแสดงออกทางพฤติกรรม และมีทัศนคติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับองค์การ ยินดีที่จะใช้ความ
พยายามทุ่มเท ปฏิบัติงานเพื่อองค์การอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ (Porter & Steers, 1982)
จากที่กล่าวมา จึงเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงปัจจัยด้านรูปแบบลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
จิตวิญญาณในการทางาน และความผูกพันต่อองค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุ รี โดยผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของธุรกิจ โดยสามารถนาผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงนโยบายขององค์การ หรือ
กิจกรรมที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปแบบลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของจิตวิญญาณในการทางานที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์ การ ของพนักงานใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
สมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐานที่ 1 รูปแบบลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขี ององค์การ
ของพนักงาน ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
สมมติฐานที่ 2 จิตวิญญาณในที่ทางาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน ใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน ใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
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ทฤษฎีและกรอบแนวคิดงานวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
Organ (1991) จาแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรออกเป็นห้าองค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้ความ
ช่วยเหลือ (Altruism) เป็นการกระทาในการอาสาช่วยเหลือผู้อื่ นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 2) การคานึงถึง
ผู้อื่น (Courtesy) เป็นการกระทาที่แสดงออกด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการป้องกันปัญหา การคานึงถึงผู้อื่น
ก่อนที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 3) ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) เป็นการกระทาที่แสดงออกถึงความอดทนอดกลั้นต่อ
ความยากลาบาก ความผิดหวัง ความเครียด และความไม่สะดวกสบายซึ่งอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัตงิ านด้วยความสุขุมและอดทน
4) ความสานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) เป็นการกระทาที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย
ขององค์กรด้วยความเคารพ และ 5) การให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) เป็นการกระทาที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร โดยการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรถือเป็นทฤษฎีที่มีความสาคัญต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
แนวคิดลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (The Big Five Personality) คือ รูปแบบหนึ่งในการจัดกลุ่มของบุคลิกภาพที่ได้รับความ
นิยมจากนักจิตวิทยาว่าสามารถช่วยอธิบายถึงโครงสร้างของบุคลิกภาพของบุคคลได้ (Costa & McCrae, 1992 อ้างถึง ประ
ไพพรรณ ศรีปาน, 2555) โดยบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ แบ่งเป็น 5 มิติ ดังนี้ 1) บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism)
หมายถึง ผู้ที่มีความวิตกจริต เป็นคนโกรธง่าย คานึงถึงแต่ตนเอง ความท้อแท้ การมีความกระตุ้นรุนแรง และมีอารมณ์
เปราะบาง 2) บุคลิกภาพแบบแสดงตัวตน (Extraversion) หมายถึง การเป็นผู้มีความอบอุ่น การแสดงออกแบบตรงไปตรงมา
ความชอบอยู่ร่วมกับผู้อื่น การชอบมีกิจกรรม ชอบแสวงหาความตื่นเต้น การมีอารมณ์ด้านบวก 3) บุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ (Openness to experience) หมายถึง การเป็นคนช่างฝัน การเปิดเผยความรู้สึก ความสุนทรีย์ การปฏิบัติ การ
มีความคิด การยอมรับค่านิยม 4) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) หมายถึง การเป็นผู้ไว้วางใจผู้อื่น ความ
ตรงไปตรงมา การยอมตามผู้อื่น ความรู้สึกเอื้อเฟื้อ ความสุภาพ และความมีจิตใจอ่อนโยน และ 5) บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
(Conscientiousness) หมายถึง การมีความสามารถ การมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ความเป็นระเบียบ ความต้องการสัมฤทธิ์
ผล ความมีวินัยต่อตนเอง และแนวคิดที่ใช้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีการวิจัยของขเคนทร์ วรรณศิริ , อรัญญา ตุ้ยคาภีร์ (2557) พบว่า
ลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร สอดคล้องกับการศึก ษาของอาริญา
เฮงทวีทรัพย์สิริ, ศรีเรือน แก้วกังวาล (2559) ที่พบว่า บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
แนวคิดมิติทางจิตวิญญาณในการทางาน
Ashmos and Duchon (2000) อธิบายว่า จิตวิญญาณในที่ทางานที่สาคัญมองที่การรับรู้ของบุคคลที่มองทั้งตนเอง
และสิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว ที่ อ ยู่ ใ นองค์ ก าร ซึ่ ง องค์ ป ระกอบของจิ ต วิ ญ ญาณในที่ ท างานระดั บ บุ ค คลนั้ น ประกอบด้ ว ย 3
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านชีวิตจิตใจ (The Inner life as spirituality identity) หมายถึง จิตวิญญาณในที่ทางานเป็นเรื่องที่
ต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ และยอมรับว่ามนุษย์มีชีวิตส่วนที่อยู่ภายในและส่วนที่อยู่ภายนอก รวมถึงการเติมเต็มชีวิตภายในเพือ่
นาไปสู่ชีวิตภายนอกที่มีประสิทธิผล 2) ด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย (Meaning and Purpose in work) หมายถึง การ
ที่บุคคลนั้นแสดงการรับรู้ถึงสิ่งที่มีความหมายของงานเพื่อต้องการให้เกิดการยอมรับ 3) ด้านสานึกร่วมการเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน (A sense of connection and community) หมายถึง จิตวิญญาณในที่ทางานไม่ใช่เพียงแค่การแสดงออกที่ออกมา
จากข้างในเพียงเท่านั้น แต่ยังมีแสวงหาความหมายของงานที่ทาอยู่ควบคู่กันไปกับการดารงชีวิต ซึ่งทาให้เกิดความผูกพัน
ระหว่างหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ทาให้เกิดการพัฒนาในหน้าที่เพื่อความก้าวหน้า Conger (1994 อ้างใน Ashmos and
Duchon, 2000) แสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องของสัมพันธภาพและเกิดประสบการณ์ ทั้งนี้ มี
การวิจัยของ ชนิกานต์ เสียงเย็น (2557) ที่พบว่า จิตวิญญาณในการทางาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของหัวหน้างานในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อีกทั้งยังสอดคล้องกับ งานวิจัย
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ของ งานวิจัยของ Malik, Naeem and Ali (2011) ที่พบว่า งานที่มีความหมาย (Meaning at work) พฤติกรรมความอดทน
อดกลั้น (Sportsmanship) และพฤติกรรมการ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น (Altruism) ส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสาคัญต่อการรับรู้
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
Allen and Meyer (1993) กล่าวถึง องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กรเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความผูกพัน
ด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก เป็นความรู้สึกผูกพันและเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับองค์กร รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์กร 2) ความผูกพันต่อเนื่อง (Continuance
Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการคิดคานึงของบุคคล โดยมีพื้นฐานอยู่บนต้นทุนที่บุคคลให้กับองค์ กร
และ 3) ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากค่านิยม
วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคม ทั้งนี้ มีการวิจัยของ ปิยธิดา วังศพ่าห์ (2559) ที่พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อ
การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนั กงาน สอดคล้องกับการศึกษาของทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์ (2556) ที่พบว่า ปัจจัยพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรได้รับอิทธิพลจากปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร และยังพบงานวิจัยของ สุดารัตน์ ครุฑสึก (2557)
ที่พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จานวนทั้งหมด 9 บริษั ท จานวนพนักงานรวม 19,420 คน (ข้อมูลจากสานักงานนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังและสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ณ เดือนกรกฎาคม 2563) โดยคานวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรที่ทราบจานวน
ประชากรของ Taro Yamane (Yamane 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ จากประชากรทั้งหม 19,420 คน ผลการ
คานวณขนาดตัวอย่างจานวนขั้นต่าที่สุดที่ต้องทาการวิจัยคือ 391.93 คน ดังนั้น กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ทั้งหมดคือ จานวน 392 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดคลาดเคลื่อนผู้วิจัยจึงทาการปรับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เพิ่มอีกร้อยละ 5 เป็นจานวนทั้งหมดทั้งสิ้น 412 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
ตารางที่ 1 ตารางการคานวณจานวนพนักงานตัวอย่างในแต่ละบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี จานวน 9 บริษัท
บริษัท
บริษัท ซัมมิท คูราตะแมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บริษัท แหลมฉบัง โอโตซีท แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บริษัท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จากัด
บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จากัด
บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท สยามมิชลิน จากัด
บริษัท เอ็ม เอ็ม ทีเอช เอ็นจิ้น จากัด
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จากัด
บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโตบอดี้เวิร์ค จากัด
รวมทั้งหมด

จานวนพนักงาน
550
277
91
2,000
5,048
5,960
1,024
2,070
2,400
19,420

สัดส่วน
2.8%
1.4%
0.5%
10.3%
26.0%
30.7%
5.3%
10.7%
12.4%
100%

การคานวนจานวนตัวอย่าง
12
6
2
42
107
126
22
44
51
412

เครื่องมือและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นคาถามแบบปลายปิดและปลายเปิด
โดยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาค่าความ
เชื่อมั่นของข้อคาถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha) อยู่ระหว่าง 0.950 0.954 แสดงว่าเครื่องมือวิจัยมีความเชื่อมั่นในระดับสูง (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) สถิติที่ใช้การวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 2 และ 3
ผลการวิจัย
ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร
ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จานวน 412 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จานวน 210 คน (ร้อยละ 51.0) ถัดมา ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21 – 30 ปี จานวน 278 คน (ร้อยละ 67.5) ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 231 คน (ร้อยละ 56.1) ระยะการทางานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต่ากว่า 5 ปี จานวน 218
คน (ร้อยละ 52.9) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 10,001 – 20,000 บาท จานวน 205 คน (ร้อยละ 49.8)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์สหสัมพันุ์
ตัวแปร
X1
X2
X3
Y
ค่าเฉลี่ย (Mean)
3.52
3.71
3.65
3.89
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
0.436
0.534
0.763
0.480
X1
X2
.483**
**
X3
.393
.691**
**
**
Y
.512
.674
.436*** p < 0.05, ** p < 0.01
X1 หมายถึง รูปแบบลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ, X2 หมายถึง จิตวิญญาณในการทางาน, X3 หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กร
Y หมายถึง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรที่
ศึกษา พบว่าความสัมพันธ์ของ ตัวแปรปัจจัยรูป แบบลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ จิตวิญญาณในการทางาน ความ
ผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ไม่มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างกันเกิน 0.80 ซึ่งหมายถึง ตัวแปร
ทั้งหมดมีความสัมพันธ์เชิงเส้น และไม่เกิดสหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ ดังนั้น ผู้ทาวิจัยสามารถนาตัวแปรอิสระไปทา
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อหาตัวแปรส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ต่อไป แสดงดังตารางที่ ตัว
แปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของรูปแบบลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
Toleranc
ตัวแปร
b
SEb
t
sig
VIF
𝛃
e
รูปแบบลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
(Constant) 1.956 .182
10.754 .000*
การเปิดใจสู่การเรียนรู้
.005 .037 .007
.137 .891
.667
1.500
ลักษณะยึดมั่นในหลักการ
.257 .042 .309 6.117 .000*
.675
1.480
การเปิดเผย
.052 .035 .063 1.497 .135
.977
1.023
การประนีประนอม
.120 .034 .186 3.533 .000*
.622
1.607
ความหวั่นไหว
.115 .041 .155 2.829 .005*
.575
1.740
SEest = ±.40; Durbin-Watson = 1.646
R = 0.548; R2 = 0.300; F = 34.781; DF = 5; sig = 0.000
หมายเหตุ: * หมายถึง นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ พบว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.548 หมายถึง รูปแบบลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรม
การเป็น สมาชิก ที ่ดีข ององค์ก ารของพนัก งาน ร้ อยละ 54.80 โดยมีค่ า สัม ประสิ ทธิ์ ก ารตั ดสิ น ใจ (R2 ) เท่ า กับ 0.300
หมายความว่า บุค ลิก ภาพห้า องค์ป ระกอบด้านต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันร้อยละ 30.00 ซึ่งเป็นในทิศทางเดียวกันที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 อีกร้อยละ 70.00 เป็นอิทธิพลจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้ศึกษา จากการใช้สถิติ ANOVA พบว่ามีค่า p-value
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานที่ 1 (F = 34.781, df = 5, ค่า Sig. = 0.000)
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การวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพลของรูปแบบลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จึงสรุปได้ว่า
ลักษณะยึดมั่นในหลักการ (β = 0.309) ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงาน ในอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มากที่สุด ลาดับถัดมาคือ การประนีประนอม (β = 0.186)
และลาดับสุดท้ายคือ ความหวั่นไหว (β = 0.155) มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน ใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ดังนั้น จึงสามารถอธิบายการพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีได้
ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จังหวั ดชลบุ รี ที่เ พิ่มขึ้น เป็นผลมาจาก รู ปแบบลักษณะบุคลิ กภาพห้า องค์ประกอบ ด้านลักษณะยึดมั่ นในหลักการ การ
ประนีประนอม ความมั่นใจ ความหวั่นไหวที่เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 4 ผลของการวิเคราะห์การถดถอยพหุของจิตวิญญาณในการทางานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ตัวแปร
b
SEb
t
sig Tolerance VIF
𝛃
จิตวิญญาณในการทางาน
(Constant) 2.908 .104
28.035 .000*
ด้านชีวิตจิตใจ
-.050 .049 -.082 -1.023 .307
.304
3.292
ด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย
.155 .056 .265 2.770 .006*
.212
4.707
ด้านสานึกร่วมการเป็นส่วนหนึ่งของ
.158 .053 .274 2.964 .003*
.227
4.400
ชุมชน
SEest = ±.43; Durbin-Watson = 1.643
R = 0.454; R2= 0.207; F = 35.394; DF = 3; sig = 0.000
หมายเหตุ: * หมายถึงนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุพบว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.454 หมายถึง จิตวิญญาณในการทางาน มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การของพนักงาน ร้อยละ 45.60 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.207 หมายความว่าจิตวิญญาณ
ในการทางาน ด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์กันร้อยละ 20.70 ซึ่งเป็นในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 อีกร้อยละ 79.30
เป็นอิทธิพลจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้ศึกษา จากการใช้สถิติ ANOVA พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานที่ 2 (F = 35.394, df = 3, ค่า Sig. = 0.000)
การวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพลของจิตวิญญาณในการทางานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จึงสรุปได้ว่า ด้านสานึกร่วม
การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (β = 0.274) ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มากที่สุด และลาดับสุดท้ายคือ ด้านงานที่มีคุณค่าและมี
ความหมาย (β = 0.265) มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในอุต สาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ดังนั้น จึงสามารถอธิบายการพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่เพิ่มขึ้น เป็นผล
มาจากจิตวิญญาณในการทางาน ด้านสานึกร่วมการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมายที่เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 5 ผลของการวิเคราะห์การถดถอยพหุของความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ของพนักงาน ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ตัวแปร
b
SEb
t
sig Tolerance VIF
𝛃
ความผูกพันต่อองค์กร
(Constant) 1.459 .123
11.832 .000*
ด้านจิตใจ
.083 .028 .127 2.938 .003*
.663
1.507
ด้านการคงอยู่
.395 .040 .469 9.929 .000*
.555
1.802
ด้านบรรทัดฐาน
.166 .038 .209 4.391 .000*
.546
1.832
SEest = ±.34; Durbin-Watson = 1.792
R = 0.703; R2 = 0.494; F = 132.792; DF = 3; sig = 0.000
หมายเหตุ: * หมายถึงนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ พบว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.703 หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ของพนักงาน ร้อยละ 70.30 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.494 หมายความว่าความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันร้อยละ 49.40 ซึ่งเป็นในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 อีกร้อยละ 50.60 เป็น
อิทธิพลจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้ศึ กษา จากการใช้สถิติ ANOVA พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานที่ 3 (F = 132.792, df = 3, ค่า Sig. = 0.000)
การวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จึงสรุปได้ว่า ด้านการคงอยู่ (β =
0.469) ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มากที่สุด ลาดับถัดมาคือด้านบรรทัดฐาน (β = 0.209) และลาดับสุดท้ายคือ ด้านจิตใจ
β = 0.127) มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ดังนั้น จึงสามารถอธิบายการพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากความ
ผูกพันต่อองค์กร ด้านการคงอยู่ ด้านบรรทัดฐาน ด้านจิตใจที่เพิ่มขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์รูปแบบลั กษณะบุค ลิกภาพห้า องค์ประกอบ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดีของ
องค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่า รูปแบบ
ลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านลักษณะยึดมั่นในหลักการ การประนีประนอม ความมั่นใจ ความหวั่นไหว มีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในอุ ตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานมองว่าตนนั้นมีความสามารถ ทางานเป็นระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มีวินัยในตนเอง และยังมองหาโอกาสในการเติบโตและความก้าวหน้า การที่พนักงานมีคุณสมบัติบุคลิกภาพดังกล่าว
นั้นแสดงให้เห็นว่าพนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร สิ่งเหล่านี้เมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลดีต่อองค์กร
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขเคนทร์ วรรณศิริ , อรัญญา ตุ้ยคาภีร์ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
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เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: อิทธิพลของแรงจูงใจเอื้อสังคมในการทางานและบุคลิกภาพ โดยผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพ
แบบห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2. ผลการวิเคราะห์จิตวิญญาณในการทางานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่า จิตวิญญาณในการทางาน ด้านสานึก
ร่วมการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานมอง
ว่าปัจจุบันตนนั้นชอบการปฏิบัติงานที่มีความสาคัญ ที่ต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่อยู่ในสังคมหรือกลุ่มเดียวกัน การทางาน
เป็น ทีม โดยที่ ตนนั้ นได้รั บความไว้ วางใจจากหั วหน้า งาน ในการเข้า ร่ว มโครงการที่ สาคัญ ของแผนก อี กทั้งพนั กงานยังมี
ความรู้สึกดีต่อทั้งเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกครั้งเมื่อร้องขอ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ghorbanifar, Mohammad & Azma, Fereydoon (2014) ที่ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณในการทางาน
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร กรณีศึกษา ธุรกิจธนาคาร โดยผลการศึกษาพบว่า จิตวิญญาณในการทางาน ด้าน
ชีวิตภายใน จิตวิญญาณในการทางาน ด้านความหมายของงาน และจิตวิญญาณในการทางาน ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
3. ผลการวิเคราะห์ ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านการคงอยู่
ด้านบรรทัดฐาน ด้านจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติ กรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ องค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรค่อนข้างสูง เพราะมอง
ว่าองค์กรมอบผลตอบแทนให้เหมาะสม อีกทั้งยังมอบโอกาสหลายอย่างให้กับพนักงาน ทาให้ พนักงานเชื่อมั่น ยอมรับใน
เป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ อีกทั้งพนักงานยังมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การไปด้วย ทาให้พนักงานมีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยธิดา วังศพ่าห์ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
คุณภาพชีวิตในการทางาน ความผูกพันต่อองค์กรและการ สื่อสารในองค์กร ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ โรงแรมระดับ 5 ดาวแห่งหนึ่ง ย่านเจริญนคร โดยผลการศึกษาพบว่าความผูกพันต่อองค์กร ส่งผลต่อการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงแรมระดับ 5 ดาว
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านลักษณะยึดมั่นในหลักการ การประนีประนอม
ความมั่นใจ ความหวั่นไหว มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี องค์การควรกาหนดกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลให้สอดคล้องกับผล
การศึกษาครั้งนี้ กล่าวคือ ลักษณะบุคลิกภาพแบบลักษณะยึดมั่นในหลักการ การประนีประนอม ความมั่นใจ ความหวั่นไหว มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ดังนั้น องค์การควรหาเครื่องมือที่ช่วยในการสรรหา
คัดเลือกบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบดังกล่าว ซึ่งบุคคลที่มีคุณลักษณะดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จ
รวมทั้งมีพฤติกรรมการทางานที่องค์การพึงประสงค์ได้
จากการศึกษาพบว่า จิตวิญญาณในการทางาน ด้านสานึกร่วมการเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน ด้านงานที่มีคุณค่าและมี
ความหมาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ องค์การควรส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกถึงคุณค่าและความสาคัญของงานที่พนักงานกาลังปฏิบัติอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการทางาน
การเปิดโอกาศพูดคุยกับพนักงาน และอธิบายถึงความสาคัญของงานนั้นๆ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน เช่น
การร่วมชื่นชมผลงานของบุคลากรในแผนกเมื่อ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย การชื่นชมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว
ของพนักงาน เพื่อให้เกิดความผูกพันต่อแผนก เป็นต้น
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จากการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านการคงอยู่ ด้านบรรทัดฐาน ด้านจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
องค์การควรส่งเสริม คุณภาพชีวิตการทางาน ความมั่นคงในหน้าที่การงาน ควบคู่ไปกับด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เพิ่อให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร ทั้งด้านการคงอยู่ ด้านบรรทัดฐาน ด้านจิตใจ เช่น วางแผนโอกาสเส้นทางการทางาน
การเลื่อนตาแหน่งให้พนักงานอย่างชัดเจน เสนอทางเลือกที่หลากหลายและเปิดกว้าง เช่น นโยบายการทางานข้ามสายงานที่
ทาอยู่ การจัดชุดกิจกรรม ฝึกอบรมต่างๆ เพื่อนาไปสู่การเลื่อนตาแหน่ง เพื่อให้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตในสายงาน เกิด
เป็นความมั่นคงและท้าทายคุณสมบัติในการทางานของพนักงาน ทั้งยังสร้างนิสัยใฝ่รู้ให้พนักงาน ทาให้ประสิทธิภาพของการ
ทางานเพิ่มขึ้นในระยะยาวอีกด้วย
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มีต่อ
บริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย
Causal Factors Influencing Behavioral Loyalty of Food Business Entrepreneur
on Parcel Transportation Company in Thailand
1

ภูษณิศา นิลรอด
อานาจ ธีระวนิช2
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิง
พฤติกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มีต่อบริษัทขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ในประเทศไทยและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
สมการโครงสร้างของคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในการใช้บริการ และภาพลักษณ์องค์การที่ส่งผลต่อความภักดีเชิง
พฤติกรรมของผู้ประกอบการธุ รกิจอาหารที่มีต่อบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย ทาการเก็บรวบรวม ข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ราย งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิง
โครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์องค์การและความพึงพอใจในการใช้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีเชิง
พฤติกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.37 และ 0.95 ตามลาดับ คุณภาพการบริการมี
อิทธิพลเชิงลบต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -0.56 และยังพบว่า
ความพึงพอใจในการใช้บริการมีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมมากที่สุด
คำสำคัญ: คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในการใช้บริการ ภาพลักษณ์องค์การ ความภักดีเชิงพฤติกรรม
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร บริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์
Abstract
This study is a survey research. The objective of this study were to study the causal factors
influencing the behavioral loyalty of food business entrepreneur and to verify the consistency of the
structural equation model of service quality, customer satisfaction, and corporate image that affect the
behavioral loyalty of food business entrepreneur on parcel transportation company in Thailand. Data
were collected by questionnaire from a sample of 385 food business entrepreneurs. The statistics used
for data analysis was structural equation model (SEM). The results of the research showed that corporate
image and customer satisfaction had significantly positive influence on behavioral loyalty by 0.370 and
0.945 respectively, service quality had significantly negative influence on behavioral loyalty by -0.561 at
the level of 0.05 and customer satisfaction had the greatest influence on behavioral loyalty.
Keywords: Service Quality, Customer Satisfaction, Corporate Image, Behavioral Loyalty,
Food Business Entrepreneur, Parcel Transportation Company
1
2
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บทนา
ในปัจจุบันธุรกิจที่สามารถอยู่รอดและประสบความสาเร็จในระยะยาวได้นั้นขึ้นอยู่กับความภักดีของผู้ใช้บริการ โดย
ทุกธุรกิจต่างพยายามที่จะมุ่งเน้นการสร้างความภักดีของผู้ใช้บริการเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น (Jiang and
Zhang, 2016) เนื่องจากธุรกิจหลายประเภทมีการแข่งขันที่รุนแรงผนวกกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการเติบโตมากขึ้น
นอกจากนี้ธุรกิจจาเป็นต้องเสาะหาตลาดใหม่และสร้างฐานผู้ใช้บริการรายใหม่อยู่ เสมอ (ศิมาภรณ์ สิทธิชัย และ สิญาธร ขุน
อ่อน, 2558) หากธุรกิจที่ปราศจากความภักดีของผู้ใช้บริการหรือสูญเสียผู้ใช้บริการไปให้คู่แข่งรายอื่น (Hays and Hill, 2009)
ธุรกิจก็จะเสื่อมประสิทธิภาพและไม่ยั่งยืนต่อไป
ในการสร้างความภักดีให้กับผู้ใช้บริการนั้น ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าคุณภาพการบริการเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับการ
บริหารจัดการธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน (ภาวิณี ทองแย้ม, 2560) หากผู้
ให้บริการสามารถให้บริการได้สอดคล้องหรือเหนือกว่าความต้องการของผู้ใช้บริการได้ คุณภาพการบริการนั้นจะเป็นการ
ตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการ (Parasuraman, et al., 1993) และคุณภาพการบริการที่ดีจะมีส่วนในการสร้าง
คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ (ภาวิณี ทองแย้ม, 2560)
สิ่งสาคัญที่สามารถประเมินคุณภาพการบริการคือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ความ พึง
พอใจของผู้ใช้บริการมีความสาคัญคือ การรักษาผู้ใช้บริการให้นานที่สุดจะสามารถช่วยลดต้นทุนของธุรกิจได้ (ภาวิณี ทองแย้ม
, 2560) ผู้ใช้บริการที่พึงพอใจจะเกิดการบอกต่อ (Bitner, et al., 1990) และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การได้
(Liat, et al., 2014) หากผู้ใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจต่อบริการอาจแสดงอารมณ์ เช่น รู้สึกโกรธและผิดหวังต่อบริการ
(Jang and Kim, 2011) รวมถึงแสดงพฤติกรรมโดยการบอกต่อในเชิงลบหรืออาจไม่ให้ความสนใจในธุรกิจต่อไป (ภาวิณี ทอง
แย้ม, 2560)
องค์การต่างจาเป็นต้องตระหนักถึงความสาคัญของภาพลักษณ์องค์การเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ (Putro, 2020)
โดยทั่วไปภาพลักษณ์องค์การถือเป็นทรัพย์สินที่ทาให้องค์การมีโอกาสสร้างความแตกต่างโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาด ความสามารถในการทากาไร การเสาะหาตลาดใหม่และสร้างฐานผู้ใช้บริการรายใหม่ รวมถึงรักษาผู้ใช้บริการราย
เดิม โดยใช้ความสามารถปรับการกระทาของคู่แข่งขันให้เป็นกลางและธุรกิจจะสามารถอยู่รอด (Fombrun and Shanley,
1990; Bravo, et al., 2009) องค์การควรนาทรัพยากรที่สาคัญไปใช้ในการพัฒนาภาพลักษณ์เพื่อสร้างการบริการที่โดดเด่น
ซึ่งจะสามารถสร้างความประทับใจและช่วยยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการที่พึงพอใจและชื่ นชอบ
ภาพลักษณ์องค์การ (Liat, et al., 2014) จะเกิดการแนะนาผู้ให้บริการและชักชวนผู้ใช้บริการรายใหม่เข้ามาใช้บริการในธุรกิจ
รวมถึงผู้ใช้บริการรายเดิมมีความยินดีที่จะกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง (Trawick and Swan, 1981; Michel, et al.,
2008) จนเกิดเป็นความภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีต่อธุรกิจและสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
ต่อไปได้ (Jiang and Zhang, 2016)
ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมนี้ ผู้วิจัยได้นาไปทดสอบผลกระทบของตัวแปร
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นกับประชากรที่เป็นผู้จัดจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทางออนไลน์ที่ใช้บริการในการจัดส่งพัสดุกับ
บริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ โดยการจัดจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทางหน้าร้านยังคงเป็นช่องทางการจัดจาหน่ายที่สาคัญ
ในการเพิ่มยอดขายและกาไรให้กับธุรกิจ อย่างไรก็ดี ธุรกิจอาหารยังคงมีความต้องการที่จะเพิ่มยอดขายและทากาไรได้อย่าง
ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจึงมีความต้องการแสวงหาช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ ๆ โดยช่องทางการจัด
จาหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันกาลังเป็นที่นิยม เช่น Facebook, Instagram, Twitter รวมถึงเว็บไซต์ของทางร้าน
เมื่อผู้บริโภคซื้ออาหารและเครื่องดื่มทางสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารผ่านสื่อออนไลน์จะจัดส่งอาหา รและ
เครื่องดื่มโดยใช้ช่องทางการจัดส่งในรูปแบบพัสดุกับบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2563) ปัจจุบันธุรกิจ
ขนส่งพัสดุภัณฑ์มีการบริการที่เป็นเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งในด้านความรวดเร็วมากขึ้น จากอดีตที่ใช้เวลา
ขนส่ง 5 – 7 วันเป็นการขนส่งภายในวันเดียวสาหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือวันถัดไปสาหรับการขนส่งทั่ว
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ประเทศ ด้วยการขนส่งที่รวดเร็วจึงกลายเป็นที่นิยมสาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจอาหารผ่านสือ่ ออนไลน์ (มาร์เก็ตติ้งอุปส์, 2563)
ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการบริหารต้นทุน สามารถสร้างความได้เปรียบในการดาเนินธุรกิจและสร้างกาไรของ
ธุรกิจให้มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2563)
ด้ ว ยความส าคั ญ ดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความภั ก ดี เ ชิ ง พฤติ ก รรมของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มีต่อบริษัทขนส่ งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย เพื่อนาผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้
คุณภาพการบริการ การพัฒนาภาพลักษณ์องค์การ และสร้างความภักดีให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารผ่านสื่อออนไลน์ที่เป็น
ผู้ใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มีต่อบริษัท
ขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างของคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในการใช้บริการ
และภาพลักษณ์องค์การที่ส่งผลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มีต่อบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ใน
ประเทศไทย
สมมติฐานของการวิจัย
1. คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
2. คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์การ
3. ความพึงพอใจในการใช้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์การ
4. ภาพลักษณ์องค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม
5. ความพึงพอใจในการใช้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม
6. คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ภาพลักษณ์องค์การ

คุณภาพการบริการ




ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ
ความพร้อมในการให้บริการ
เงื่อนไขในการจัดส่ง







H2

เอกลักษณ์ขององค์การ
ชื่อเสียง
การเสนอบริการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
การติดต่อระหว่างบุคคล

H3
H4

H1
H6

ความพึงพอใจในการใช้บริการ



ความพึงพอใจรวม
ความพึงพอใจจากการใช้บริการในแต่
ละครั้ง

ความภักดีเชิงพฤติกรรม



การชักชวนผู้อนื่ มาใช้บริการ
การเพิ่มปริมาณการใช้บริการ

H5
ภาพที่ 1 กรอบความคิดการวิจัย

- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารโดยจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter รวมถึงเว็บไซต์ของทางร้าน ทั้งที่เคยใช้บริการหรือกาลังใช้บริการ
จัดส่งอาหารและเครื่องดื่มกับบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย เช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, TNT, Alpha Fast,
SCG Express, Flash Express เป็นต้น
การเลือกตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตามความสะดวก (Convenience
Sampling) และรูป แบบการสุ่มตั วอย่า งแบบไม่ อาศั ยความน่ าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ซึ่งทาการค้ นหา
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจากสื่อออนไลน์และจัดส่งแบบสอบถามเพื่อขอความร่ วมมือให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารผ่านสื่อ
ออนไลน์ทาแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้รับการตอบกลับจากแบบสอบถาม 385 ราย โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่
ทราบจานวนประชากรจากสูตรคานวณของ Cochran (1977) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างนี้เป็นที่
ยอมรับตามเกณฑ์ข้อกาหนดของโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) สัดส่วนระหว่างตัวแปร
สังเกตต่อหน่วยตัวอย่าง 1 : 20 (Hair, et al., 2010) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตจานวน 12 ตัวแปร เท่ากับ 240 หน่วย (12 :
20)
แบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มากกว่า 0.50 ซึ่งผ่านเกณฑ์ข้อกาหนด
(Turner and Carlson, 2003) นอกจากนี้ยังทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยพบว่า ค่าความเชื่อมั่นของคุณภาพการบริการ คือ
0.885 ค่าความเชื่อมั่นของความพึงพอใจในการใช้บริการ คือ 0.903 ค่าความเชื่อมั่นของภาพลักษณ์องค์การ คือ 0.948 และ
ค่าความเชื่อมั่นของความภักดีเชิงพฤติ กรรม คือ 0.935 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาสูงกว่า 0.70 หมายความว่า ข้อคาถามมี
ความน่าเชื่อถือระดับสูง (Nunnally, 1978)
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 88.30) อายุ 20 – 25 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 53.50) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 78.70) โดยประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระมากที่สุด (ร้อยละ 36.60) และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,000 – 25,000 บาท
(ร้อยละ 34.8)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์การกระจายข้อมูลของคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในการใช้บริการ ภาพลักษณ์องค์การ
และความภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มีต่อบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ โดยใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารผ่านสื่อออนไลน์มีความคิดเห็นในระดับ มากถึงด้านคุณภาพการ
บริการโดยเรียงตามลาดับ คือ ความพร้อมในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.46) เงื่อนไขในการจัดส่ง (ค่าเฉลี่ย = 4.23) และ
ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.22) ส่วนด้านความพึงพอใจในการใช้บริการ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารผ่าน
สื่อออนไลน์สามารถรับรู้ในระดับมาก โดยเรียงตามลาดับ คือ ความพึงพอใจจากการใช้บริการในแต่ละครั้ง (ค่าเฉลี่ย = 4.31)
และความพึงพอใจรวม (ค่าเฉลี่ย = 4.30) ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารผ่านสื่อออนไลน์มีความคิดเห็นในระดับมากถึงด้าน
ภาพลักษณ์องค์การ โดยเรียงตามลาดับ ได้แก่ เอกลักษณ์ขององค์การ (ค่าเฉลี่ย = 4.45) การเสนอบริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.24)
การติดต่อระหว่างบุคคล (ค่าเฉลี่ย = 4.22) ชื่อเสียง (ค่าเฉลี่ย = 4.20) และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.06)
และผู้ประกอบการธุรกิจอาหารผ่านสื่อออนไลน์มีความภักดีเชิงพฤติกรรมต่อบริษัทขนส่งพัสดุภั ณฑ์ในระดับมาก โดยเรียง
- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
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ตามลาดับ คือ การชักชวนผู้อื่นมาใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.01) และการเพิ่มปริมาณการใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 3.83) สาหรับ
การกระจายของข้อมูลหรือค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความสูงของการกระจายหรือค่าความโด่ง (Kurtosis) ของข้อมูลมี
ค่าอยู่ระหว่าง -2.00 ถึง 2.00 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีการแจกแจงแบบปกติ (Tabachnick and Fidell, 2007)
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การกระจายของข้อมูล และค่าความสูงของการกระจายของด้านคุณภาพ
การบริการ ความพึงพอใจในการใช้บริการ ภาพลักษณ์องค์การ และความภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มี
ต่อบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย
ตัวแปร
Mean S.D.
ระดับ Skewness Kurtosis
คุณภาพการบริการ
- ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ
4.22
0.518 มาก
-0.623
0.378
- ความพร้อมในการให้บริการ
4.46
0.475 มาก
-0.929
0.729
- เงื่อนไขในการจัดส่ง
4.23
0.547 มาก
-0.596
0.390
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
- ความพึงพอใจรวม
4.30
0.545 มาก
-0.477
-0.370
- ความพึงพอใจจากการใช้บริการในแต่ละครั้ง
4.31
0.560 มาก
-0.435
-0.623
ภาพลักษณ์องค์การ
- เอกลักษณ์ขององค์การ
4.45
0.469 มาก
-0.911
1.373
- ชื่อเสียง
4.20
0.528 มาก
-0.382
-0.357
- การเสนอบริการ
4.24
0.542 มาก
-0.406
-0.369
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
4.06
0.691 มาก
-0.493
-0.080
- การติดต่อระหว่างบุคคล
4.22
0.704 มาก
-0.916
1.443
ความภักดีเชิงพฤติกรรม
- การชักชวนผู้อื่นมาใช้บริการ
4.01
0.737 มาก
-0.677
0.435
- การเพิ่มปริมาณการใช้บริการ
3.83
0.799 มาก
-0.536
0.205
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การสร้างโมเดลสมการเชิง
โครงสร้าง ผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีค่าการกระจายของข้อมูลระหว่าง -0.929 ถึง -0.382
และมีค่าความสูงของการกระจายระหว่าง -0.623 ถึง 1.443 แสดงว่า ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ ดังตารางที่ 1 นอกจากนี้
ยังพบว่า ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Composite Reliability: CR) อยู่ระหว่าง 0.802 ถึง 0.881 ซึ่งมากกว่า 0.70 จึง
เป็นค่าที่มีความเหมาะสมมาก (Hair, et al., 2010) และค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่สกัดได้ (Average Variance
Extracted: AVE) ของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.575 ถึง 0.767 ซึ่งมากกว่า 0.50 จึงเป็นค่าที่เหมาะสม (Fornell and
Larcker, 1981) และเมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา พบว่า ค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.885 ถึง 0.948 ซึ่งมากกว่า
0.70 จึงกล่าวได้ว่า ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือระดับสูง (Nunnally, 1978) แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตของคุณภาพการบริการ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ ภาพลักษณ์องค์การ และความภักดีเชิงพฤติกรรมสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
สังเกตได้อย่างเป็นเอกภาพดี ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 : แสดงค่าความเชื่อมั่นและค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่สกัดได้
Factor
ตัวแปร
loading
คุณภาพการบริการ
- ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ
0.752
(SQT)
(SQT1)
- ความพร้อมในการให้บริการ (SQT2)
0.761
- เงื่อนไขในการจัดส่ง (SQT3)
0.761
ความพึงพอใจในการ - ความพึงพอใจรวม (CST1)
0.845
ใช้บริการ (CST)
- ความพึงพอใจจากการใช้บริการในแต่ละ
ครั้ง (CST2)
0.906
ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก าร - เอกลักษณ์ขององค์การ (CIM1)
0.715
(CIM)
- ชื่อเสียง (CIM2)
0.830
- การเสนอบริการ (CIM3)
0.756
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (CIM4)
0.755
- การติดต่อระหว่างบุคคล (CIM5)
0.805
ความภักดีเชิง
- การชักชวนผู้อื่นมาใช้บริการ (BLY1)
0.898
พฤติกรรม (BLY)
- การเพิ่มปริมาณการใช้บริการ (BLY2)
0.797

Cronbach’s
Alpha values
0.885

CR

AVE

0.802

0.575

0.903

0.868

0.767

0.948

0.881

0.598

0.935

0.837

0.721

ผลจากการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจใน
การใช้บริการ และภาพลักษณ์องค์การที่มีผลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ
เชิงโครงสร้าง พบว่า ค่าไค-สแควร์ (χ2) = 35.559 ค่าองศาอิสระ (df) = 28 โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative
Chi-Square: χ 2/df or CMIN/DF) = 1.270 (Bollen, 1989) ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี (Goodness of Fit Index:
GFI) = 0.984 ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) =
0.027 (Browne and Cudeck, 1993; Hair, et al., 1998) ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted
Goodness of Fit Index: AGFI) = 0.957 (Gefen, et al., 2000) ค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน (Normed Fit Index:
NFI) = 0.988 ค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน (Incremental Fit Index: IFI) = 0.997 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) = 0.997 (Mueller, 1996; Hair, et al., 1998) และค่าความคลาดเคลื่อนของ
การประมาณค่า (Root of Mean Square Residual: RMR) = 0.007 (Diamantopoulos and Siguaw, 2000) ซึ่งทุกค่า
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิ งโครงสร้างของความภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มีต่อบริษัท
ขนส่งพัสดุภัณฑ์
1. อิทธิพลเชิงบวกของคุณภาพการบริการที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มี
ต่อบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มีต่อบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (β = 0.898,
p < 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
2. อิทธิพลเชิงบวกของคุณภาพการบริการและความพึงพอใจในการใช้บริการที่มีต่อภาพลักษณ์องค์การของบริษัท
ขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์การอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (β = 0.105, p > 0.05) และความพึงพอใจในการใช้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์
องค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (β = 0.786, p < 0.05) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 และยอมรับสมมติฐานที่ 3
3. อิทธิพลเชิงบวกของภาพลักษณ์องค์การ ความพึงพอใจในการใช้บริการ และคุณภาพการบริการที่มีต่อความ
ภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มีต่อบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพลักษณ์องค์การและความพึงพอใจในการใช้บริการมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มีต่อบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (β = 0.370, p < 0.05) และ (β = 0.945, p < 0.05) ตามลาดับ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 และ 5
นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงลบต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มีต่อบริษัท
ขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (β = -0.561, p < 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 6
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ตารางที่ 3 : แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
H1: คุณภาพการบริการ → ความพึงพอใจในการใช้บริการ
H2: คุณภาพการบริการ → ภาพลักษณ์องค์การ
H3: ความพึงพอใจในการใช้บริการ → ภาพลักษณ์องค์การ
H4: ภาพลักษณ์องค์การ → ความภักดีเชิงพฤติกรรม
H5: ความพึงพอใจในการใช้บริการ → ความภักดีเชิงพฤติกรรม
H6: คุณภาพการบริการ → ความภักดีเชิงพฤติกรรม
หมายเหตุ: *** p-value < 0.001, * p-value < 0.05

Estimate
0.898
0.105
0.786
0.370
0.945
-0.561

S.E.
0.078
0.114
0.101
0.280
0.373
0.356

C.R.
13.578
0.793
5.641
2.612
3.652
-2.677

P
0.000***
0.428
0.000***
0.009*
0.000***
0.007*

อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มีต่อบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์
ในประเทศไทย ผู้วิจัยสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นที่ศึกษาได้ดังนี้
ประการแรก ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ กล่าวคือ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารผ่านสื่อออนไลน์ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ความตรงต่อเวลาใน
การให้บริการ ความพร้อมในการให้บริการ และเงื่อนไขในการจัดส่ง เช่น บริษัทสามารถจัดการกับความล่าช้าในการจัดส่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีพนักงานที่มีทักษะและมีความชานาญในการให้บริการจัดส่ง รวมถึงมีการรับประกันและรักษา
อุณหภูมิพัสดุที่จัดส่งให้อยู่ในสภาพที่ดีมีคุณภาพอยู่เสมอ หากผู้ประกอบการธุรกิจอาหารผ่านสือ่ ออนไลน์รู้สกึ คุ้มค่ากับคุณภาพ
การบริการที่ได้รับตามปัจจัยข้างต้นจะส่งผลให้ผู้ประกอบการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Karyose และคณะ (2018) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในการใช้ บริการเป็นผลมาจากการบริการที่ตรงตามคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องการได้รบั ความเอาใจใส่และการบริการที่ดจี ากธุรกิจ หากผู้ใช้บริการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการที่
ดี ก็จะเป็นการสร้างความพึงพอใจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Darmawan และคณะ (2017)
และ Masrurul (2019) พบว่ า คุ ณ ภาพการบริก ารเป็ น ส่ วนส าคัญ อย่ างยิ่ งต่อ ความพึ งพอใจในการใช้ บริ ก าร โดยธุ ร กิ จ
จาเป็นต้องมุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน ธุรกิจที่ให้ความสาคัญกับผู้ใช้บริการเป็นหลักจะ
ทาให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ประการที่สอง ผลการศึกษาพบว่า คุ ณภาพการบริการไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์การ สอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ Song และคณะ (2019) ที่ศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์การ และความไว้วางใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อชื่อเสียงองค์กรของสายการบิ น พบว่า ความเป็นรูปธรรมของบริการ การรู้จักและเข้าใจลูกค้า และการให้
ความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นองค์ประกอบของคุณภาพการบริการที่ไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Wang และ Chaipoopirutana (2014) พบว่า คุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรในประเทศจีน ซึ่งมี
องค์ประกอบ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ความเชื่อมั่นของลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้าไม่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การ
ประการที่สาม ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์การ สาหรับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ ผลการวิจัยยังพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจอาหารผ่านสื่อออนไลน์ให้ความสาคัญกับกระบวนการ
จัดส่งพัสดุภัณฑ์ พนักงาน ยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง รวมถึงมาตรฐานและภาพลักษณ์ขององค์การ โดยหากผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารผ่านสื่อออนไลน์เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจัยข้างต้นจะสามารถทาให้บริษัทขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์มีภาพลักษณ์องค์การทีด่ ี
มากขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Razavi และคณะ (2012) และ Liat และคณะ (2014) พบว่า ความพึงพอใจของ
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ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามสาคั ญ ต่ อ ภาพลั ก ษณ์ องค์ ก ารเป็ น อย่ า งมาก ซึ่ งภาพลั ก ษณ์ องค์ ก าร มี สาเหตุ ม าจากทั ศ นคติ อารมณ์
ความรู้สึก และประสบการณ์ของผู้ใช้บริการที่ได้รับหลังใช้บริการ ดังนั้นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละรายสามารถทาให้
ธุรกิจมีภาพลักษณ์องค์การที่ดีขึ้นตามไปด้วย
ประการที่สี่ ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์องค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภั กดีเชิงพฤติกรรม โดยผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหารผ่านสื่อออนไลน์ให้ความสาคัญมากที่สุดกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์การ ประกอบด้วย 1) บริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์
มีเอกลักษณ์เป็นที่รู้จักและเป็นผู้นาด้านการให้บริการรับ-ส่งสิ่งของและเอกสารด่วน 2) บริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์มีสาขาให้บริการ
ครอบคลุ มพื้ น ที่ทั่ วประเทศ ซึ่ งปั จ จัย ทั้งสองประการเป็น ปัจ จัย สาคั ญที่ ทาให้ เ กิด ความภั กดี เชิ งพฤติก รรม กล่า วคื อ ถ้ า
ภาพลักษณ์องค์การเป็นไปในทิศทางที่ดี ก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารผ่านสื่อออนไลน์เกิดความภักดีเชิงพฤติกรรม
ต่อบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Malik และคณะ (2012) พบว่า ความภักดีของผู้ใช้บริการขึ้นอยู่กับการ
รับรู้ภาพลักษณ์องค์การ การที่ธุรกิจเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การที่ดีขึ้นจะสามารถช่วยเพิ่มความภักดีของผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
ไปด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Karyose และคณะ (2018) ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการที่มีความภักดีต่อธุรกิจ
จะเกิดการบอกต่อและแนะนาธุรกิจให้แก่ผู้อื่นเข้ามาใช้บริการร่วมด้วย โดยการสร้างภาพลักษณ์องค์การที่ดีนั้น ธุรกิจจะให้
ความสาคัญในด้านความน่าเชื่อถือของการบริการเป็นหลัก ดังนั้นความสามารถของธุรกิจในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับ
ผู้ใช้บริการโดยคานึงถึงภาพลักษณ์องค์การจะมีส่วนช่วยในการรักษาฐานผู้ใช้บริการไว้ได้ ทาให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการซ้า
จนเกิดเป็นความภักดีเชิงพฤติกรรมที่มีต่อธุรกิจ (Lee and Lee, 2018)
ประการที่ห้า ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม โดยหาก
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารผ่านสื่อออนไลน์เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการมากขึ้น จะเกิดการบอกต่อและส่งผลให้กลับมาใช้
บริการธุรกิจอีก ซึ่งเป็นการแสดงถึงความภักดีเชิงพฤติกรรมที่มีต่อบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mahmud
และคณะ (2018) แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม หากผู้ใช้บริการไม่พึง
พอใจต่อบริการจะทาให้ไม่ใช้บริการธุรกิจอีกต่อไปหรือเปลี่ยนไปใช้บริการธุรกิจอื่นแทน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Biscaia และคณะ (2017) และ Nelloh และคณะ (2019) พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจในการใช้บริการจะเป็นพื้นฐาน
ของพฤติกรรมที่แสดงถึงความภักดีของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการมีประสบการณ์ที่ดีต่อบริการ เช่น การปฏิบัติงานของ
พนักงานและสภาพยานพาหนะในการขนส่งที่เอื้อต่อการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะเกิดความพึงพอใจและมีแนวโน้มที่จะภักดีต่อ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ประการที่หก ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงลบต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม ในขณะที่สมมติฐานที่
กาหนดไว้คุณภาพการบริการมี อิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม จึงไม่เป็นไปตามแนวคิดของนักวิจัยหลายท่าน
(Ruyter, et al., 1998; Al-Rousan, et al., 2010; Kumar, 2017; Shahid Iqbal, et al., 2018; Boonlertvanich, 2019)
ที่ได้ทบทวนวรรณกรรมไว้ กล่าวคือ คุณภาพการบริการและความภักดีเชิงพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Soliha และคณะ (2019) และ Pinem และคณะ (2019) แสดงให้เห็นว่า หากมีการพัฒนาคุณภาพการบริการจะ
ส่งผลให้ความภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการลดลง รวมถึงงานวิจัยของ Pratiwi และคณะ (2019) ซึ่งพบว่า สาหรับคุณภาพ
การบริการ ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญกับสิ่งอานวยความสะดวกทางกายภาพ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
ขั้นตอนการให้บริการ นั่นคือองค์การมีสิ่งอานวยความสะดวกทางกายภาพและมีความพร้อมในขั้นตอนการให้บริการที่เอื้อต่อ
ผู้ใช้บริการอยู่แล้ว การพัฒนาคุณภาพการบริการในด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอาจทาให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความสับสนต่อการใช้บริการและส่งผลให้ผู้ใช้บริการอาจเปลี่ยนไปใช้บริการธุรกิจอื่นที่มีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวกและ
รวดเร็วกว่า จึงทาให้ความภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีต่อธุรกิจลดลง
ในทางปฏิ บั ติ บริ ษั ท ขนส่ งพั ส ดุ ภั ณ ฑ์ ค วรมุ่ งเน้ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารผ่านสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความตรงต่อเวลา
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ในการให้บริการ ความพร้อมในการให้บริการ และเงื่อนไขในการจัดส่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพการบริการให้แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารผ่านสื่อออนไลน์และเกิดความภักดีเชิงพฤติกรรมที่มีต่อบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ต่อไป
ข้อเสนอแนะการนาไปประยุกต์ใช้
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า คุณภาพการบริการมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย โดย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ ด้านความพร้อมในการให้บริการ ด้านเงื่อนไขในการจัดส่ง และด้านความตรงต่อเวลาในการ
ให้บริการ ดังนั้น บริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทยควรพัฒนาในด้านคุณภาพการบริการ ดังต่อไปนี้
1. ด้านความพร้อมในการให้บริการ บริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ควรพัฒนาการบริการของพนักงานที่มีความเป็นมืออาชีพ
พนักงานเป็ นมิตรและมีความเต็ม ใจในการให้บริ การจัดส่งพัสดุภั ณฑ์ม ากยิ่งขึ้น อี กทั้งควรปรับปรุ งระบบการตรวจสอบ
สถานะการขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางออนไลน์ให้มีความเสถียรภาพมากขึ้น
2. ด้านเงื่อนไขในการจัดส่ง ควรอบรมพนักงานของบริษัทให้มีความแม่นยาในการจัดส่ง (จัดส่งพัสดุไปยังปลายทางที่
ถูกต้อง) รวมถึงดูแลรักษาสภาพของพัสดุภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหายและเกิดการสูญหายตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัท
กาหนด
3. ด้านความตรงต่อเวลาในการให้บริการ พนักงานที่ให้บริการจัดส่งต้องตระหนักถึงความรวดเร็วและจัดส่งให้ตรงต่อ
เวลาอยู่เสมอ ควรจัดส่งพัสดุภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อกาหนดของรูปแบบการจัดส่งพัสดุ
ภัณฑ์ เช่น รูปแบบการจัดส่งแบบด่วน การจัดส่งแบบลงทะเบียน เป็นต้น อีกทั้งควรจัดการกับความล่าช้าในการจัดส่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การของบริษัทที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
Causal Factors Influencing Organizational Innovation Performance of
Promoted Companies by the Board of Investment in Chon Buri
อุราวรรณ พิมพ์ประจบ1
อานาจ ธีระวนิช2
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงสารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ
โดยศึกษาบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานระดับ
ปฏิบัติการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการคุณภาพ
โดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( β=0.97) การจัดการคุณภาพโดยรวมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน
นวัตกรรมองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( β=0.90) และการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ดาเนินงานนวัตกรรมองค์การอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β=0.06)
คำสำคัญ: การจัดการความรู้, การจัดการคุณภาพโดยรวม, ผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ
Abstract
This study is a survey research. The objectives of this study was to study the causal factors
Influencing organizational innovation performance. The samples are companies that promoted by the
board of investment in Chon Buri. Data were collected by questionnaire from a sample of 385 employees.
The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and structural equation
model analysis. The results of the research study showed that Knowledge management had a statistically
significant positive influence on total quality management at the level of 0.05 (β=0.97). Total quality
management had a statistically significant positive influence on organizational innovation performance at
the level of 0.05 (β=0.90). Knowledge management had an influence on organizational innovation
performance with no statistically significant at the level of 0.5 (β=0.06).
Keywords: Knowledge Management, Total Quality Management, Organizational Innovation Performance
บทนา
ปัจจุบันขอบเขตการดาเนินธุรกิจได้ขยายตัวไปในทุกภูมิภาคของโลก องค์การต่าง ๆ จึงต้องมีการบริหารจัดการโดย
พยายามมุ่งเน้นเพื่อสร้างนวัตกรรมและเพื่อให้ได้เปรียบทางการแข่งขันแข่งขันมากยิ่งขึ้น (Nawab et al., 2015) หลาย
1
2

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
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องค์การกาลังเผชิญกับความท้าทายด้านการแข่งขันจากการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ปฏิบัติงานจึงต่างริเริ่ม
สร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นในสายผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติงานและยังรวมไปถึงกระบวนการผลิต การ
จัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็น
ส่วนสาคัญของการจัดการองค์การ รวมถึงนวัตกรรม (Innovation) ที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนวัตกรรมมีความสาคัญ
ต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนในตลาดปัจจุบัน (Hung et al., 2010) และยังเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่ง
สาหรับการอยู่รอดและการแข่งขันในสถานการณ์โลก (Bortoluzzi et al., 2015)
ส่วนหนึ่งของกระบวนการนวัตกรรมขึ้นอยู่กับความรู้ ซึ่งการจัดการความรู้เป็นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนิน
ธุรกิจทุกประเภท การมีนวัตกรรมและความคิดริเริ่มการจัดการความรู้จะทาให้องค์การมีความสามารถในการปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน โดยการเพิ่มมูลค่า การแก้ปัญหาและนาองค์การไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Gloet and Terziovski,
2004) ธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งจึงให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ ความสามารถในการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ทั้งด้านนวัตกรรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานให้ดีขึ้น การจัดการ
ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นในองค์การทุกประเภทจะทาให้ง่ายต่อการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจต่อกระบวนการ
ทางานต่าง ๆ (Nawab et al., 2015)
การจัดการคุณภาพโดยรวมเป็นการปรับปรุงกระบวนการอย่ างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ ความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า และสร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด การจั ด การคุ ณ ภาพโดยรวมที่ มี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์การในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งด้านนวัตกรรมที่เป็นหนึ่งในบทบาทสาคัญของความอยู่
รอดในระยะยาวขององค์ก าร เป็ นตั วก าหนดความสาเร็จ ขององค์ก ารและรัก ษาระดั บ ความสามารถทางการแข่งขัน ใน
สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Abu-Mahfouz, 2019) หลายองค์การจึงใช้การจัดการคุณภาพโดยรวม
เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินการมากมาย อาทิ เพื่อให้ ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงด้านการเงิน
ปรับปรุงคุณภาพและผลการดาเนินงานนวัตกรรม ยังรวมถึงความพึงพอใจของพนักงานในองค์การด้วยเช่นกัน (Zehir et al.,
2012)
จากรายงานความสามารถในการแข่งขัน ระดับโลกฉบั บพิ เศษปี 2020 ของสภาเศรษฐกิ จโลก (The World
Economic Forum: WEF) ให้ความสาคัญต่อการฟื้นตัวและฟื้นฟูการดาเนินการของประเทศต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาโครงสร้าง
พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ หนึ่งในองค์ประกอบสาคัญที่สร้างความมั่นคงในระยะยาว คือ ระบบ
นิเวศนวัตกรรม (Innovation Economy) ด้วยการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม ให้ความสาคัญทางการลงทุนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้บริษัทต่าง ๆ มีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถ
สร้าง “ตลาดแห่งอนาคต” ให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนาไปสู่ความมั่งคั่งและความยั่งยืนในอนาคต (Schwab and
Zahidi, 2020) ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย ได้มีการกาหนดนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งในปี 2018 มีการพิจารณาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภาคการผลิตและบริการ บนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่และ
นวัตกรรม ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีการกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุน ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีมีนิคมอุตสาหกรรมจานวนมากและมีมูลค่ าทางเศรษฐกิจสูง การส่งเสริมและ
พัฒนาสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพโดยรวมได้ (สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก, 2562) กล่าวได้ว่า การปรับปรุงผลการดาเนินงานเชิงนวัตกรรมนอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้องค์การต่าง ๆ ยังมีความสาคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในทางกลับกัน ความพร้อมของข้อมูลและ
ความรู้ เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดของการเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การ (Sadeghi and Mostafavi Rad,
2018) และการมีคุณภาพการดาเนินงานโดยรวมก็เป็นองค์ประกอบสาคัญของผลการดาเนินงานนวัตกรรมเช่นกัน (Zehir et
al., 2012)
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จากความสาคัญข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาถึงประเด็นที่สาคัญขององค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ ภายใต้ข้อคาถามที่ว่า การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ โดยรวม มี
ผลกระทบอย่างไรต่อผลการดาเนินงานนวัตกรรม ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและสมมุติฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันมาผสมผสานเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้นาผลการตรวจสอบเอกสารไปทดสอบกับประชากร
ที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่า ผลที่ได้รับ
จะนามาซึ่งแนวทางที่เป็นประโยชน์และสร้างประสิทธิผลการดาเนินงานต่อองค์การ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกันของโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงาน
นวัตกรรมองค์การของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
สมมุติฐานของการวิจัย
1. การจัดการความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ
2. การจัดการคุณภาพโดยรวมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ
3. การจัดการความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการคุณภาพโดยรวม
กรอบความคิดในการวิจัย
การสร้างความรู้
การจัดการความรู้

การถ่ายทอดความรู้

H3

การจัดเก็บความรู้

นวัตกรรมกระบวนการ

ผลการดาเนินงาน
นวัตกรรมองค์การ

H1

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

H2
การจัดการ
คุณภาพโดยรวม

การประยุกต์ใช้ความรู้

การสนับสนุนของ
ฝ่ายบริหาร

การมีส่วนร่วมของ
พนักงาน

การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

การมุง่ เน้นลูกค้า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จานวน 385 คน ตามสูตรการกาหนดขนาดตัวอย่างกรณีไม่ทราบจานวน
ประชากรและใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling)
- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -

86

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ความหมายของตัวแปรที่
ปรับใหม่ รวมถึงงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อ มูลลักษณะส่วนบุคคล
ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ
คาตอบเดียว (Multiple Choice Questions) ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการจัดการความรู้ พัฒนาจากงานวิจัยของ Manovas
(2004) และ Hsieh (2007) มีข้อคาถามทั้งหมด 20 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการจัดการคุณภาพโดยรวม พัฒนาจากงานวิจัย
ของ Hong (1993) และ Teh (2010) มีข้อคาถามทั้งหมด 20 ข้อ และส่วนที่ 4 แบบสอบถามผลการดาเนินงานนวัตกรรม
องค์การ พัฒนาจากงานวิจัยของ Truong (2018) และ Bamidele (2019) มีข้อคาถามทั้งหมด 10 ข้อ โดยแบบสอบถามส่วน
ที่ 2-4 ใช้มาตรวัดของลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
แบบสอบถามก่อนนาไปใช้จริงผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
เป็นผู้พิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อว่ามีความสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรในการศึกษานี้หรือไม่ ซึ่งจากการคานวณหาค่า IOC
(Index of Item Objective Congruence) พบว่า ข้อคาถามผ่านเกณฑ์ทั้งหมดและได้นาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลัก ษณะใกล้ เ คี ย งประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิจั ย จ านวน 30 คน ค านวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยการหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach Alpha Coefficient) ผลการทดสอบได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเกินกว่า 0.7 ถือว่ามีความ
เชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยที่ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการจัดการความรู้ (KM) ในด้านการสร้างความรู้ (KC)
การจัดเก็บความรู้ (KS) การถ่ายทอดความรู้ (KT) และการประยุกต์ใช้ความรู้ (KA) มีค่าเท่ากับ 0.731, 0.919, 0.822 และ
0.926 ตามลาดับ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร
(TMS) การมีส่วนร่วมของพนักงาน (EPI) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (CIP) และการมุ่งเน้นลูกค้า (CUP) มีค่าเท่ากับ 0.904,
0.920, 0.963, 0.951 ตามลาดับ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ (INNO) ด้าน
นวัตกรรมกระบวนการ (PCI) และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (PDI) มีค่าเท่ากับ 0.924 และ 0.940 ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั เก็บข้อมูลจากพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
โดยทาการส่งแบบสอบถามไปยังฝ่ายบุคคลช่วยดาเนินการแจกแบบสอบถาม พร้อมชี้แจงว่าการเก็บข้อมูลทั้งหมดทาเพื่อ
การศึกษาเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์การหรือผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิง
อนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพโดยรวมและผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 เพศชาย จานวน 185 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.10 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ในช่วง 21–30 ปี มากที่สุด จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 ในส่วนของ
ระดับการศึกษา คือ ต่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่
ในช่วง 1–5 ปี มากที่สุด จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50
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ระดับของการจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพโดยรวมและผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ
พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีการจัดการความรู้ทกุ
ด้านในระดับมาก โดยเรียงลาดับดังนี้ การจัดเก็บความรู้ (Mean=4.057, S.D.=0.683) การประยุกต์ใช้ความรู้ (Mean=4.042,
S.D.=0.748) การสร้างความรู้ (Mean=4.032, S.D.=0.683) และการถ่ายทอดความรู้ (Mean=4.001, S.D.=0.734) ส่วนการ
จัดการคุณภาพโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับดังนี้ การมุ่งเน้นลูกค้ า (Mean=4.114, S.D.= 0.734) การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (Mean=4.048, S.D.= 0.789) การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Mean=4.016, S.D.=0.805) และการสนับสนุนของ
ฝ่ายบริหาร (Mean=3.964, S.D.=0.763) รวมถึงมีผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การทุกด้านในระดับมาก เรียงลาดับดังนี้
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Mean=4.069, S.D.=0.700) และนวัตกรรมกระบวนการ (Mean=4.052, S.D.=0.736) สาหรับความเบ้
และความโด่งของข้อมูลมีค่าอยู่ระหว่าง -2 ถึง 2 แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Tabachnick and Fidell, 2007) ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และค่าความโด่งของตัวแปร
ตัวแปร
Mean S.D.
ระดับ
การจัดการความรู้ (KM)
- การสร้างความรู้ (KC)
4.032 0.683
มาก
- การจัดเก็บความรู้ (KS)
4.057 0.727
มาก
- การถ่ายทอดความรู้ (KT)
4.001 0.734
มาก
- การประยุกต์ใช้ความรู้ (KA)
4.042 0.748
มาก
การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM)
- การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร (TMS)
3.964 0.763
มาก
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน (EPI)
4.016 0.805
มาก
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (CIP)
4.048 0.789
มาก
- การมุ่งเน้นลูกค้า (CUF)
4.114 0.734
มาก
ผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ (INNO)
- นวัตกรรมกระบวนการ (PCI)
4.052 0.736
มาก
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (PDI)
4.069 0.700
มาก

Skewness Kurtosis
-0.668
-0.485
-0.779
-0.691

0.838
-0.049
1.108
0.586

-0.658
-0.692
-0.674
-0.715

0.629
0.292
0.342
0.825

-0.618
-0.531

0.649
0.117

อิทธิพลของการจัดการความรู้และการจัดการคุณภาพโดยรวมที่มีต่อผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ
การจัดการความรู้มีค่าความเชื่อมั่นรวมของตัวแปรแฝง (Composite Reliability: CR) เท่ากับ 0.911 และ
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) เท่ากับ 0.720 ส่วนการจัดการคุณภาพโดยรวมมีค่า
ความเชื่อมั่นรวมของตัวแปรแฝง (CR) เท่ากับ 0.934 และค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) เท่ากับ 0.779 และผลการ
ดาเนินงานนวัตกรรมองค์การมีค่าความเชื่อมั่นรวมของตัวแปรแฝง (CR) เท่ากับ 0.890 และค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้
(AVE) เท่ากับ 0.802 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรแฝงการจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพโดยรวมและผลการดาเนินงาน
นวัตกรรมองค์การ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้อย่างเป็นเอกภาพดี ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 : แสดงค่า Factor Loading, R square, Composite Reliability และ AVE ของตัวแปร
ตัวแปร
Factor Loading R square Composite
Reliability
การจัดการความรู้ (KM)
- การสร้างความรู้ (KC)
0.792
0.628
0.911
- การจัดเก็บความรู้ (KS)
0.829
0.688
- การถ่ายทอดความรู้ (KT)
0.888
0.789
- การประยุกต์ใช้ความรู้ (KA)
0.881
0.777
การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM)
- การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร (TMS)
0.882
0.778
0.934
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน (EPI)
0.873
0.762
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (CIP)
0.894
0.798
- การมุ่งเน้นลูกค้า (CUF)
0.881
0.776
ผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ (INNO)
- นวัตกรรมกระบวนการ (PCI)
0.899
0.809
0.890
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (PDI)
0.892
0.795

AVE

0.720

0.779

0.802

การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัย (Path Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ การจัดการ
คุณภาพโดยรวมและผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า
ค่าดัชนี CMIN/DF = 2.598 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือน้อยกว่า 3 ค่าดัชนี GFI = 0.960 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ระดับมากกว่า
หรือเท่ากับ 0.09 ค่าดัชนี RMR = 0.009 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 และ ค่าดัชนี RMSEA =
0.065 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 ซึ่งค่าดัชนีทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จึงสรุปได้ว่าโมเดลมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 2
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chi-square = 83.141, df = 32, p-value = .000, CMIN/DF = 2.598, GFI = 0.960, RMR = 0.009 RMSEA = 0.065

ภาพที่ 2 ค่าสถิติแสดงความกลมกลืนของโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์
หมายเหตุ: KM คือ การจัดการความรู้, KC คือ การสร้างความรู้, KS คือ การจัดเก็บความรู้, KT คือ การถ่ายทอดความรู้, KA
คือ การประยุกต์ใช้ความรู้, TQM คือ การจัดการคุณภาพโดยรวม, TMS คือ การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร, EPI คือ การมีส่วน
ร่วมของพนักงาน, CIP คือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, CUP คือ การมุ่งเน้นลูกค้า, INNO คือ ผลการดาเนินงานนวัตกรรม
องค์การ, PCI คือ นวัตกรรมกระบวนการ และ PDI คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
- การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -

89

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ตารางที่ 3 : แสดงค่า Regression Weight แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน
Estimate
S.E.
C.R.
P
H1
INNO
<--KM
0.06
0.204
0.303
0.762
H2
INNO
<--TQM
0.90
0.210
4.396
0.000***
H3
TQM
<--KM
0.97
0.041
23.221
0.000***
หมายเหตุ: *** คือ p-value < 0.001, KM คือ การจัดการความรู้, TQM คือ การจัดการคุณภาพโดยรวม, INNO คือ ผลการ
ดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรระหว่างการจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพโดยรวมและผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ พบว่า การจัดก าร
ความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( β=0.06) จึงปฏิเสธ
สมมติ ฐานที่ 1 ในส่ วนของการจัด การคุ ณภาพโดยรวมมีอิท ธิพลเชิงบวกต่อ ผลการดาเนิน งานนวัตกรรมองค์ก ารอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β=0.90, p<0.001) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 และการจัดการความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
จัดการคุณภาพโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 (β=0.97, p<0.001) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การกับพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยได้แต่ละ
ประเด็น ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่า การจัดการคุณภาพโดยรวมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Prajogo and Sohal (2003); Zehir et al. (2012) และ Sadikoglu and Olcay (2014) เมื่อพิจารณาถึง
องค์ประกอบของการจัดการคุณภาพโดยรวม ที่ประกอบไปด้วย การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร การมีส่วนร่วมของพนักงาน การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการมุ่งเน้นลูกค้า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการ
ดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ ด้านนวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Antunes et al., 2017)
2. การจัดการความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการคุณภาพโดยรวม ชี้ว่า การพัฒนาการจัดการความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น
ทาให้องค์การมีความสามารถในการจัดการคุณภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นเช่นกัน (Apostolou, 2000; Kahreh et al., 2014)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hung et al. (2010); Honarpour et al. (2017) และ Kahreh et al. (2014) เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบของการจัดการความรู้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ในด้านของการสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การถ่ายทอด
ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมขององค์การ (Hung et al., 2010;
Kongpichayanond, 2013; Kahreh et al., 2014)
3. การจัดการความรู้และผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์ยังไม่สนับสนุน
การจัดการความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ สอดคล้องกับ Cantner and Schmidt (2009) ที่
ไม่พ บผลกระทบที่ส าคั ญของการจัด การความรู้ ต่อผลการดาเนิ นงานนวัต กรรมองค์ก าร ทั้ งนวัตกรรมกระบวนการและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Al-Hakim and Hassan (2016); Nuryanti et al., (2018) และ
Susanty et al., (2019) ที่พบว่า การจัดการความรู้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานขององค์การอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
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ข้อเสนอแนะ
ประการแรก เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรที่ช่วยเพิ่มผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ จากผลการศึกษาพบว่า การ
จัดการคุณภาพโดยรวมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานนวัตกรรมองค์การ กล่าวได้ว่า หากต้องการให้ผลการดาเนินงาน
นวัตกรรมองค์การเพิ่มสูงขึ้น องค์การจึงควรให้ความสาคัญต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงจาเป็นต้อง
พิจารณาถึงการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการคุณภาพโดยรวม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในองค์การต่อไป
ประการที่สอง การศึกษานี้ได้ตรวจสอบเฉพาะความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างตัวแปรที่ตรวจสอบ เช่น การจัดการ
ความรู้และการจัดการคุณภาพโดยรวม จึงขอเสนอให้ทาการศึกษาในทางกลับกันและเพิ่มองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจ
ในแง่มุมที่หลากหลาย รวมถึงพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ชี้ให้เห็นว่า องค์การมีแนวทางการจัดการที่เพิ่มมากขึ้นและ
ช่วยเพิ่มผลการดาเนินงานขององค์การได้ อย่างไรก็ตาม การขยายการศึกษาไปยังประชากรกลุ่มอื่นและอุตสาหกรรมอื่นใน
บริบทที่แตกต่างออกไป จะช่วยเพิ่มผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา สามารถนามาวิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่
ละอุตสาหกรรมได้
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แบบจำลองกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ เพื่อพยำกรณ์รำคำซื้อขำยที่ดิน
บนถนนสำยหลัก จังหวัดขอนแก่น
Spatial Regression Model Predicting Land Purchase Price
on the Main Road in Khon Kaen Province
จิตรี ศรีบุดดี

1

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ราคาซื้อขายที่ดิน บนถนนสายหลักในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลราคาซื้อขายที่ดิน 300 ตัวอย่าง พบว่าการวิเคราะห์สมการถดถอยโดยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด ทาให้ผลลัพธ์ที่ได้
ไม่เที่ยงตรงและไม่มปี ระสิทธิภาพ เนื่องจากมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของข้อมูล ในงานศึกษานี้ผู้วิจัยจึงได้ใช้การวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยตัวแปรที่มีนัยสาคัญทางสถิติต่อราคาซื้อขายที่ดิน ได้แก่ ตัวแปรระยะทางจากศูนย์กลาง
ธุรกิจของแต่ละอาเภอ ตัวแปรความลึกของแปลงที่ดิน ตัวแปรขนาดเขตทางความกว้างของถนน ตัวแปรการสูงต่าจากถนน ตัว
แปรการพัฒนาที่ดินในอนาคต และตัวแปรอัตราการเกิดคดีอาญารายอาเภอ นอกจากนี้ยังนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์มาใช้ในการวัดระยะทางจากศูนย์กลางของธุรกิจ และการหาค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของตัวอย่าง และพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์นี้ได้ใช้ในการหาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของราคาซื้อขายที่ดิน และใช้ในการสร้างเมตริกซ์ถ่วงน้าหนักเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ ผลจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่พบว่า แบบจาลอง Spatial error ในรูปแบบสมการ Double log เป็น
แบบจาลองที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการพยากรณ์ราคาซื้อขายที่ดิ นในครั้งนี้ เนื่องจากราคาพยากรณ์มีค่าใกล้เคียงกับราคาซื้อ
ขายจริง ผลการวิจัยนี้สามารถนาไปสนับสนุนและการพิจารณาปรับเพิ่มราคาประเมินของทางราชการต่อไปได้
คำสำคัญ: แบบจำลองกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ พยำกรณ์ รำคำซื้อขำยที่ดิน
Abstract
This study aims to define a model for Spatial regression model predicting land purchase price on
the main road in KHON-KAEN province. From the analysis of 300 land price data show that of regression
analysis using ordinary least squares method (OLS) method yields and inefficient result, due to spatial
correlation among property price. Therefore, we use the spatial regression technique to remedy this
problem. The variables that had statistical significance on land purchase price were the distance from the
center business district, depth variables, road width zone size variables, height from the road variables, land
development variables and crime variables. In addition, a geographic information system program is used to
measure the distance from the center of the business. And finding the geographic coordinates of the
sample, which is used to develop weight matrix for spatial econometrics analysis. The results from the
spatial regression analysis showed that the Spatial Error model. In the form of a Double log equation was
the most suitable model for predicting the land price at this time. Because the price is close to the actual
purchase price. The results of this research can be used for further support and consideration to increase the
appraisal price of the government.
Keywords: Spatial regression model, predicting, land purchase price
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บทนำ
จากสถิติจากจัดเก็บรายได้ของกรมที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่าจัดเก็บภาษีได้กว่า 97,473 ล้านบาท
(กรมที่ดิน, 2560) ซึ่งภาษีที่จัดเก็บได้ดังกล่าวจะใช้ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นฐานในการ
คานวณจัดเก็บภาษี โดยในอดีตราคาประเมินที่ดินมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเก็บภาษีการทาธุรกรรมที่ดิน หากแต่ปัจจุบันบทบาท
ของราคาประเมินมีเพิ่มขึ้น เช่น หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหา การจ่ายเวนคืนที่ดิน การจ่ายค่าชดเชย การขายทอดตลาด
มากกว่านั้นราคาประเมินยังใช้เป็นฐานในการคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จึงมีผลกระทบ
ต่อประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยที่ดินทุกแปลงที่มีการครอบครองต้องถูกนามาเพื่อคานวณจ่ายภาษี หากราคา
ประเมินที่กาหนดมีราคาที่ต่าหรือสูงเกินไปจะเกิดปัญหาข้อร้องเรียนตามมาได้
เป้าหมายของการประเมินราคาที่ดินคือการประเมินราคาเพื่อให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดมากที่สุด (วิลาวัลย์ วีระกุล ,
2546) ซึ่งวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งราคาตลาดนั้น มีวิธีการประเมินราคาที่นิยมใช้อยู่ 3 วิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบของทรัพย์และ
วัตถุประสงค์ของการประเมินราคา ได้แก่ 1) วิธีต้นทุน (Cost approach) 2) วิธีรายได้ (Income approach) 3) และวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดเพราะเป็นการประเมินราคาโดยการเปรียบเทียบ
กับอสังหาริมทรัพย์ที่มีการซื้อขายแล้ว โดยข้อมูลซื้อขายที่นามาวิเคราะห์กาหนดราคาประเมินนั้น จะเป็นข้อมูลที่ ประชาชน
แจ้งราคาซื้อขายจดทะเบียนต่อกรมที่ดิน และประชาชนยังมีความเชื่อว่าหากมีการแจ้งจดทะเบียนราคาซื้อขายต่ากว่าความ
เป็นจริงจะทาให้การจ่ายภาษีต่าตามไปด้วย จึงทาให้การกาหนดราคาประเมินที่ดินที่อาศัยเพียงข้อมูลราคาซื้อขายที่แจ้งกับ
หน่วยงานภาครัฐนั้น ไม่สะท้อนราคาตลาดอย่างที่ต้องการ
มีวิธีการประเมินราคาที่ดินหลากหลายเพื่อให้ได้ราคาที่สะท้อนราคาตลาด วิธีที่เป็นที่นิยมของการประเมินราคาที่ดิน
คือ การใช้ราคาเทคนิคแอบแฝง หรือ Hedonic pricing method วิธีนี้เป็นการศึกษาถึงคุณลักษณะของแปลงที่ดิน นามาสร้าง
แบบจาลอง(Model) แล้วกาหนดเป็นราคาประเมิน แต่ข้อจากัดของวิธีนี้คือต้องการอาศัยการเก็บข้อมูลที่ละเอียด(ต้องใช้
ทรัพยากรมาก) และการสัมภาษณ์ ซึ่งอาจจะเกิดอคติในการให้ข้อมูลได้ อย่างไรก็ดียังมีอีกวิธีหนึ่งที่ผู้ศึกษาสนใจคือการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial regression analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถดถอยชนิดหนึ่ง (Regression analysis)
มีการนาข้อมูลความสัมพันธ์เชิงพื้นที่มาสร้างเป็นแบบจาลอง โดยที่ไม่ต้องคานึงถึงข้อสมมติฐานในการประมาณค่าแบบการ
วิเคราะห์ถดถอยทั่วไป ซึ่งในต่างประเทศมีการศึกษาและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ แบบจาลองถดถอยเชิงพื้นที่มา
หลายสิบปี เช่นงานของ Conway.et al(2008) ศึกษาอัตตสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial auto correlation) ในลอสแองเจลิส
สหรัฐอเมริกา เพื่อหามูลค่าของพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง โดยแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษาคือ Hedonic pricing และ Spatial
lag model ผลปรากฏว่าวิธี Spatial lag model ให้ผลการพยากรณ์ที่ดี Katchova(2004) ได้กล่าวไว้ในผลงานการหามูลค่า
ของที่ดินภาคการเกษตร โดยราคาที่ดินจะขึ้นอยู่กับอัตราค่าเช่า และการได้รับการสนับสนุนจากรัฐ โดยที่ราคาที่ดินของภาค
การเกษตรจะมีราคาคล้ายๆกับเมืองที่อยู่ติดกัน อันแสดงให้เห็นว่าที่ดินที่อยู่โซนเดียวกัน ย่อมมีราคาที่คล้ายคลึงกัน และงาน
ของ Lehner(2011) ได้นาแบบจาลองเชิงพื้นที่ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่อาศัย โดยการใช้แบบจาลองเปรียบเทียบ 3 วิธี
คือ แบบจาลอง OLS , Spatial error และ Spatial durbin ซึ่งผลการศึกษาพบว่า แบบจาลอง Spatial error ให้ผลการ
ประมาณค่าที่ดีที่สุด จากงานที่กล่าวมาจะเห็นว่าแบบจาลอง Spatial Regression น่าจะนามาประยุกต์ใช้ในวงการการ
ประเมินราคาที่ดินหรือพยากรณ์ราคาซื้อขายที่ดินต่อไปได้
งานศึกษาเรื่องแบบจาลองเชิงพื้นที่ (Spatial model) ในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก ที่เกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์เห็น
จะเป็นงานศึกษาของมนตรี ล้อเลิศสกุล และ อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์(2558) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแบบจาลองการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พื้นที่เพื่อพยากรณ์ราคาขายของอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร แต่ยังไม่มีงานศึกษาที่เกี่ยวกับแบบจาลองเชิงพื้นที่ในส่วนของราคา
ที่ดิน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจ แบบจาลองการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ เพื่อพยาการณ์ราคาซื้อขายที่ดิน เพื่อช่วยให้การกาหนด
ราคาประเมินมีความแม่นยาขึ้นสามารถสะท้อนราคาตลาดได้มากขึ้น โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจากข้อมูลที่มีการซื้อขายจริง บนถนน
สายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดภายในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
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ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถเข้าถึงได้
ง่าย มีความสมบูรณ์ แบบจาลองเชิงพื้นที่จึงน่าจะนามาประยุกต์ให้เข้ากับการประเมินราคาที่ดิน กับบริบทของประเทศไทยได้
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อราคาที่ดิน
2. เพื่อกาหนดแบบจาลองการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสม สาหรับพยากรณ์ราคาซื้อขายที่ดิน
สมมติฐำนของกำรวิจัย
1.แปลงที่ดินที่อยู่ติดกันหรือบริเวณใกล้เคียงกัน จะมีราคาซื้อขายที่ดินใกล้เคียงกัน
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาที่ดินจะมีทิศทางที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละปัจจัย โดย
คาดว่าจะมีผลต่อราคาประเมินที่ดินทั้งในทางบวกและทางลบ
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตพื้นที่ที่ทาการศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากถนนสายหลักหรือถนนที่ขึ้นต้นด้วยชื่อทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลขต่างๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (ภาพที่ 2)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อราคาที่ดิน วิธีการ
ประเมินราคาที่ดิน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่
3. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างหมายถึงแปลงที่ดินเปล่าในบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยดาเนินการ
เก็บข้อมูลด้วยการสอบถามบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าของที่ดินเปล่าหรือตัวแทนจาหน่ายที่ดินเปล่าที่
ประกาศขายหรือมีการซื้อขายไปแล้ว
4. ขอบเขตด้ า นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ บบสั ง เกต ( Observation
checklist) เพื่อเก็บข้อมูลด้านกายภาพของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นนามาทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพยากรณ์ เช่น การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์(Correlation) การวิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis) เป็นต้น
กรอบควำมคิดที่ใช้วิจัย

ภาพที่ 1 แสดงกรอบความคิดที่ใช้วิจยั
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ได้กาหนดวิธีการวิจัยได้ดังนี้
1. ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1 ศึกษางานวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อราคาที่ดิน โดยการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดตัวแปรตามคือ ราคาซื้อขายที่ดินและ
ตัวแปรอิสระจานวน 4 คุณลักษณะประกอบด้วย 9 ตัวแปร (ภาพที่ 1) ได้แก่ ตาแหน่งของแปลงที่ดิน
ระยะทางจากศูนย์กลางธุรกิจ รูปแปลงที่ดิน หน้ากว้างแปลงที่ดินติดถนน ความลึกของแปลงที่ดิน ขนาดเขต
ทางความกว้างของถนน การสูงต่าจากถนน การพัฒนาที่ดินในอนาคต และอัตราการเกิดคดีอาญารายอาเภอ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ต าแหน่ ง ของแปลงที่ ดิ น เป็ น ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ โดยใช้ ค่ า ระบบพิ กั ด ภู มิ ศ าสตร์
(Geographic coordinate system) เช่น 13.75742,100.56020 นามาถ่วงน้าหนักพิกัดทางภูมิศาสตร์ลงใน
แต่ละตัวแปร (Spatial weight)
2) ระยะทางจากศูนย์กลางธุรกิจ เนื่องจากการขยายตัวของเมืองไม่ได้มีเพียงจุดศูนย์กลางที่เป็น
อาเภอเมื องขอนแก่ นเพี ยงจุด เดีย ว จึงได้ป ระยุ กต์ เพื่ อ ให้ เข้ า กับ บริ บทของพื้น ที่ ที่ท าการศึ กษา โดยวั ด
ระยะทางจากศูนย์กลางธุรกิจของแต่ละอาเภอไปยังตาแหน่งแปลงที่ดินที่มีการซื้อขาย
3) รูปแปลงที่ดิน แปลงที่มีรูปแปลงสี่เหลี่ยมจะมีราคาสูงกว่ารูปแปลงแบบอื่นๆ ตามหลักการประเมิน
ราคาของกรมธนารักษ์ที่ได้แบ่งรูปแปลงออกเป็น 5 4 3 2 1 ซึ่งหน่วยในการวัดจะเป็น Nominal scale
5 = แปลงที่ดินติดถนนทั่วไป ที่ไม่มีข้อจากัดการใช้ประโยชน์
4 = แปลงที่ดินรูปขนมเปียกปูน (แปลงเอียง)
3 = แปลงที่ดินรูปสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมฐานติดถนน
2 = แปลงที่ดินรูปสามเหลี่ยม ยอดติดถนน
1 = แปลงที่ดินรูปธง ที่หน้ากว้างด้านติดถนนน้อยกว่า 2 เมตร
4) หน้ากว้างแปลงที่ดินติดถนน มีหน่วยเป็นเมตร
5) ความลึกของแปลงที่ดิน จะวัดความลึกจากด้านหน้าแปลงที่ติดถนน ไปยังส่วนที่ลึกสุดของรูป
แปลง มีหน่วยเป็นเมตร
6) ขนาดเขตทางความกว้างของถนน มีหน่วยเป็นเมตร
7) การสูงต่าจากถนน กาหนดให้แปลงที่ดินที่สูงกว่าระดับถนนหรือเสมอถนนให้ค่าเท่ากับ 1 และ
แปลงที่ดินที่อยู่ต่ากว่าถนนหรือต้องมีการถมดินให้ค่าเท่ากับ 0
8) การพั ฒ นาที่ ดิ น ในอนาคต เช่ น ที่ ดิ น ก าลั ง มี ถ นนใหม่ ตั ด ผ่ า น,โครงการขยายเครื อ ข่ า ย
สาธารณูปโภคของรัฐโครงการก่อสร้างโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่
ส าหรั บ จั งหวั ด ขอนแก่ น มี โ ครงการก่ อ สร้ า งโรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ แ ห่ งที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น การก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ โครงการท่าเรือบกของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
ซึ่งจะพิจารณาจากตาแหน่งแปลงที่ดินตั้งอยู่และภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบของโครงการ
ตามข้อกาหนดของผังเมือง โดยที่แปลงที่ดินอยู่บริเวณและภายในระยะที่กาหนดของโครงการพัฒนาที่ดินใน
อนาคตจะให้ค่าเท่ากับ 1 และแปลงที่ดินที่ไม่อยู่ในแนวเขตโครงการพัฒนาที่ดิ นของภาครัฐและเอกชนในให้
ค่าเท่ากับ 0
9) อัตราการเกิดคดีอาญา ผู้วิจัยได้เพิ่มคุณลักษณะตัวแปรทางสังคมขึ้นมา โดยใช้ข้อมูลสถิติการเกิด
คดีอาญา รายอาเภอนั้นๆ และใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีสอดคล้องกับการเก็บข้อมูลแปลงข้อมูลการขายที่ดิน
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1.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิธีการประเมินราคาที่ดิน ซึ่งในประเทศไทยนิยมใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่ดินเปล่า
โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market comparison approach) เทคนิคเปรียบเทียบโดยตรง
(Direct comparison) และวิธีเทคนิคแอบแฝง (Hedonic pricing method) ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ต้องอาศัยชุด
ข้อมูลที่ถูกต้องและมากพอ
1.3 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial regression analysis) เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถใช้ในการพยากรณ์
ราคาซื้อขายที่ดินได้ ซึ่งการศึกษาในประเทศไทยยังมีช่องว่าง (Reserch gap) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ถดถอย
ชนิดนี้มากพอสมควร
เก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ผู้วิจัยลงพื้นที่สารวจเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง จานวน 300 แปลงตัวอย่าง โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบ
การสุ่มตามความสะดวก (Convenience sampling) และการเก็บข้อมูลไม่มีเกณฑ์กาหนดว่าแปลงที่ดินต้องมี
เนื้อที่ขั้นต่ากี่ไร่ จากนั้นผู้วิจัยจะโทรสอบถามราคาขายที่ดินทุปแปลง แล้วนาข้อมูลราคาซื้อขายหารเนื้อที่ของ
แปลงนั้นๆ เป็นราคาต่อตารางวา และข้อมูลที่ได้จะใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (มกราคม พ.ศ. 2560 –
ธันวาคม พ.ศ. 2562) เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ ที่ใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่
เกิน 3 ปี และกลุ่มตัวอย่างมีการกระจายตัวอยู่ใน 25 อาเภอ ซึ่งเรียงลาดับข้อมูลจากอาเภอที่มีแปลงซื้อขาย
มากไปน้อย ดังนี้ อาเภอเมืองขอนแก่น 89 แปลง อาเภอชุมแพ 27 แปลง อาเภอบ้านไผ่ 20 แปลง อาเภอน้า
พอง 20 แปลง อาเภอหนองเรือ 19 แปลง อาเภอหนองสองห้อง 13 แปลง อาเภอพล 12 แปลง บ้านฝาง 11
แปลง อาเภอพระยืน 10 แปลง อาเภอกระนวน 9 แปลง อาเภอหนองนาคา 9 แปลง อาเภอมัญจาคีรี 8 แปลง
อาเภออุบลรัตน์ 7 แปลง อาเภอโคกโพธิ์ไชย 6 แปลง อาเภอแวงน้อย 6 แปลง อาเภอสีชมพู 6 แปลง อาเภอ
ชนบท 5 แปลง อาเภอซาสูง 5 แปลง อาเภอบ้านแฮด 5 แปลง อาเภอภูเวียง 4 แปลง อาเภอเวียงเก่า 4 แปลง
อาเภอเขาสวนกวาง 2 แปลง อาเภอเปือยน้อย 1 แปลง อาเภอแวงใหญ่ 1 แปลง และอาเภอโนนศิลา 1 แปลง
ส่วนอาเภอที่ไม่มีแปลงซื้อขายคือ อาเภอภูผาม่านซึ่งเป็นอาเภอที่ไม่ใช่ทางผ่านไปยังจังหวัดอื่น
ลงตาแหน่งแปลงกลุ่มตัวอย่างลงในโปรแกรม Arc GIS เพื่อหาค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของตัวอย่างแต่ละแปลง ใน
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ต้องมี “การสร้างเมตริกซ์ถ่วงน้าหนักเชิงพื้นที่”(Spatial weights matrix : W) หาก
มีการกาหนด W ที่ไม่ถูกต้อง การพยากรณ์ราคาก็จะผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ จึงต้องมีการสร้างและเลือกเมตริกซ์
ถ่วงน้าหนักเชิงพื้นที่ ที่มีค่า Distance band (d) ที่เหมาะสม
เลือกแบบจาลองที่เหมาะสมที่สุด โดยนาผลจากการวิเคราะห์จากค่าปัจจัยต่างๆมาใช้โดยรายละเอียดดังนี้
4.1 การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
4.2 การวิเคราะห์ถดถอยสาหรับพยากรณ์ราคาซื้อขายที่ดิน ใช้วิธีการวิเคราะห์ 3 วิธี ได้แก่ วิธีกาลังสองน้อยที่สุด
(OLS) ,Spatial lag model และ Spatial error model และในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้รูปแบบสมการ
Double log เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลมาได้ มีช่วงความแตกต่างของข้อมูล หากไม่มีการปรับฐาน
ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามในรูปแบบ Double log อาจทาให้ผลของการพยากรณ์ราคาที่ดินมีความ
แปลกแยก หรือที่เรียกว่า Outlier เกิดขึ้นได้
สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ
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ผลกำรวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 : แสดงข้อมูลจากการเก็บข้อมูล
ตัวแปร

Mean

Std. Dev.

Min

Max

ราคาซื้อขายที่ดิน
14,505
39,316
489
350,000
ระยะทางจากศูนย์กลางธุรกิจ(cbd)
6,828
4,418
132
19,827
รูปแปลงที่ดิน(shape)
4.98
0.11
3
5
หน้ากว้างแปลงที่ดินติดถนน(front)
93
81
6
450
ความลึกของแปลงที่ดิน(depth)
171
129
16
985
ขนาดเขตทางความกว้างของถนน(riway)
53
16
14
90
การสูงต่าจากถนน(adjust)
0.40
0.49
0
1
การพัฒนาที่ดินในอนาคต(devel)
0.05
0.23
0
1
อัตราการเกิดคดีอาญารายอาเภอ(crime)
6,382
7,426
343
17,747
จากตารางที่ 1 พบว่า ราคาซื้อขายที่ดินมีราคาขายต่าสุด 489 บาทต่อตารางวา ในพื้นที่อาเภอภูเวียงและราคาซื้อ
ขายสูงสุดอยู่ที่ 350,000 บาทต่อตารางวาในพื้นที่อาเภอเมือง ตัวแปรระยะทางจากศูนย์กลางธุรกิจรายอาเภอ(cbd) แปลงที่
ใกล้ cbd มากที่สุดที่ระยะทาง 132 เมตร รูปแปลงที่ดินเกือบทั้งหมดจะเป็นรูปแปลงปกติ ตัวแปรหน้ากว้างด้านติดถนนพบว่า
แปลงที่มีหน้าแคบน้อยที่สุดจะอยู่ที่ 6 เมตรและแปลงที่ดินหน้ากว้างที่สุดจะอยู่ที่ 450 เมตร ความลึกของแปลงที่ดินพบว่า
แปลงที่มีความลึกน้อยสุด 16 เมตร แปลงที่มีความลึกมากสุด 985 เมตรซึ่งเป็นแปลงที่ดินย่านเกษตร ถนนที่ขนาดเขตทางที่
น้อยสุดคือ 14 เมตรและถนนที่มีขนาดเขตทางมากที่สุด 90 เมตรได้แก่ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่ น ตัวแปรความสูงต่าจากถนน
พบว่าที่ดินส่วนใหญ่จะอยู่ต่ากว่าระดับถนน ส่วนตัวแปรแปลงที่ดินที่อยู่ในโครงการจะมีพัฒนาที่ดินในอนาคตพบว่าแปลงที่ดิน
ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในแนวโครงการ ตัวแปรสุดท้ายตัวแปรอัตราการเกิดคดีอาญารายอาเภอในรอบ 3 ปีพบว่าอัตราการเกิด
คดีอาญาน้อยสุด 343 ครั้งในพื้นที่อาเภอเวียงเก่าและอาเภอที่เกิดคดีอาญามากที่สุดได้แก่อาเภอเมืองขอนแก่นจานวนกว่า
17,747 ครั้ง และจากการเก็บข้อมูลตัวอย่างแปลงซื้อขายข้างต้น สามารถนาตาแหน่งของแปลงที่ดินมาลงในแผนที่ของจังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้โปรแกรม Arc GIS และจากการลงตาแหน่งแปลงซื้อขายจะพบว่า อ.เมืองมีการซื้อขายที่ดินมากที่สุด (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 แสดงตาแหน่งแปลงที่ดนิ ที่มีการซื้อขาย
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ตำรำงที่ 2 : แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
cbd
shape
front
depth
riway
adjust
devel
crime

cbd
1.0000
0.2129***
0.2386***
0.1332**
0.2217***
-0.2512***
-0.2347***
0.2475***

shape

front

depth

riway

adjust

devel

crime

1.0000
-0.0573
0.0165
0.0861
-0.0703
-0.2360***
-0.0821

1.0000
0.3421***
0.1615***
-0.1575***
0.0154
0.1190**

1.0000
0.0616
-0.2418***
0.0193
0.0425

1.0000
-0.1123*
0.0415
0.2716***

1.0000
0.0924
0.0538

1.0000
0.3267***

1.0000

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระมีค่าสหสัมพันธ์( Correlation) อยู่ในระดับต่า นั่นคือมีค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรน้อยกว่า 0.8 (Enaami, Ghani and Mohamed,2011) หากการวิจัยเป็นการใช้สมการถดถอยอย่างง่าย
ตัวแปรอิสระชุดนี้ไม่เกิดปัญหาตัวแปรอิสระมี ความสัมพันธ์กัน(Multicollinearity) แต่การแปลค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายนี้
อาจจะต้องระวังเรื่องค่าสหสัมพันธ์ปลอม (Spurious correlation) เนื่องจากตัวแปรอิสระเหล่านี้อาจมีค่าสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่
แอบแฝงอยู่ในชุดข้อมูล และเนื่องจากข้อมูลราคาที่ดินจากกลุ่มตัวอย่าง จะอยู่บนพื้นฐานของคุณลักษณะตาแหน่งที่ตั้ง หรือที่
เรียกว่า มี“ข้อมูลเชิงพื้นที่”เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล การพิจารณาใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่จึงจาเป็นในการศึกษาครั้งนี้
และในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ต้องมี “การสร้างเมตริกซ์ถ่วงน้าหนักเชิงพื้นที่ ”(Spatial weight matrix : W) หากมีการ
กาหนด W ที่ไม่ถูกต้อง การพยากรณ์ราคาก็จะผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ การสร้างเมตริกซ์ W มีหลากหลายวิธี เช่นแบบพื้นที่
ติดกันเป็นเกณฑ์ (Contiguity) หรือแบบระยะทางเป็นเกณฑ์ (Distance) โดยที่แบบ Distance ก็สามารถเลือกได้หลาย
รูปแบบ เช่นระยะทางจาก CBD ระยะทางจากรถไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งระยะทางจากพิกัดทางภูมิศาสตร์ (แบบค่าละติจูด ลอง
ติจูดหรือค่าแกน X,Y) ก็สามารถนามาสร้างเมตริกซ์ W ได้ทั้งสิ้น
2.กำรสร้ำงเมตริกซ์ W จำกข้อมูล
ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ก่อนจะมีการเลือกแบบจาลองที่เหมาะสมหรือไม่ สิ่งที่ต้องกาหนดคือการหาค่า
Spatial weight ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ Spatial weight แบบ Distance ของค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์
(Coordinates : X,Y) ของแปลงที่ดินที่มีการซื้อขาย โดยค่าพิกัดฯหาได้จากรูปแปลงที่ดินดิจิทัล (Shapefile polygon) ที่มี
การเลือกและลงตาแหน่งแปลงที่ดิน โดยผู้ศึกษาใช้โปรแกรม Arc GIS ในการดึงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแปลงที่ดินแต่ละ
แปลง เมื่อได้ค่าพิกัดของกลุ่มตัวอย่างครบทั้ง 300 ตัวอย่างแล้ว ต่อมาจะเป็นการกาหนด Distance band (d) ที่เหมาะสมของ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ในการในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในลาดับต่อไป ซึ่งผู้ศึกษาใช้โปรแกรม STATA และโปรแปรม Geo da มาช่วยใน
การกาหนดค่า d สาหรับเกณฑ์การเลือกค่า d ที่เหมาะสมจะพิจารณาค่า Moran’s I ที่มีค่ามากที่สุด
ตำรำงที่ 3 : แสดงผลการทดสอบค่าสถิติ Moran’s I โดยใช้เมตริกซ์ W แบบทั่วไปที่สร้างโดย Distance (Coordinates : X,Y)
d
Moran’s I
p
1
2
3

0.426
0.171
0.012

0.001
0.001
0.003

จากตารางที่ 3 พบว่าค่า d ที่เหมาะสมในการสร้างเมตริกซ์ W มีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งเขียนแทนด้วย เมตริกซ์ W (d=1)
จะให้ค่า Moran’s I สูงกว่า Distance band (d) อื่นๆเท่ากับ 0.426 โดยมีค่า p เท่ากับ 0.001 จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
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ของเมตริกซ์ W (d=1) สามารถสรุปได้ว่าราคาที่ดินของแปลงที่อยู่ใกล้เคียงกันจะมีอิทธิพลต่อกันและกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ โดยเมตริกซ์ W (d=1) นี้จะถูกนาไปใช้ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพื้นที่ต่อไป
3.ผลกำรเปรียบเทียบหำแบบจำลองที่เหมำะสม
ในขั้นแรกจะทาการวิเคราะห์ถดถอยด้วยวิธีวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (OLS) พร้อมทั้งตรวจสอบการขึ้นอยู่กับพื้นที่
ใกล้เคียง โดยใช้ค่า Lagrange multiplier (LM) หากมีการขึ้นอยู่กับพื้นที่ใกล้เคียงมีนัยสาคัญทางสถิติ ก็จะทาการวิเคราะห์
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ต่อไป
ตำรำงที่ 4 : แสดงผลการทดสอบเพื่อเลือกแบบจาลอง
Model

Test Dianostics

Spatial lag

Spatial error

Statistic

P-value

Lagrange multiplier

18.605

0.000

Robust Lagrange multiplier

4.563

0.033

Lagrange multiplier

15.046

0.000

Robust Lagrange multiplier

1.005

0.316

4.524

0.00

Moran’s I

จากตารางที่ 4 พบว่าค่า LM ของแบบจาลอง Spatial lag และ Spatial error มีค่านัยสาคัญทางสถิติ นั่นแสดงว่า
ทั้ง 2 แบบจาลองมีความไม่เป็นอิสระต่อกันเชิงที่ตั้ง (Spatial dependence) (Anselin,1999) เหมือนกัน ขั้นตอนต่อมาคือ
ตรวจสอบค่า Robust LM ผลปรากฏว่าค่า Robust LM ของแบบจาลอง Spatial lag เท่ากับ 4.563 และ Spatial error
เท่ากับ 1.005 ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมหากค่า Robust LM ของแบบจาลองใดมากกว่า แบบจาลองนั้นจะมีความ
เหมาะสม ดังนั้นหากพิจารณาเพียงค่า LM และ Robust LM แบบจาลอง Spatial lag จึงน่าจะเป็นแบบจาลองที่เหมาะสมใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นาค่า R2 AIC และ BIC มาพิจารณาร่วมด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งค่าสถิติ R2 แปลความได้ว่าร้อยละของ
ความแปรปรวนในตัวแปรตามที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรพยากรณ์ ยิ่งค่า R2 เข้าใกล้หนึ่งแสดงว่าแบบจาลองอธิบายความ
แปรปรวนของตั ว แปรตามได้ ดี แ ละมี ค วามแม่ น ย ามาก การเปรี ย บความกลมกลื น ระหว่ า งแบบจ าลองด้ ว ยค่ า Akaike
Information Criterion: AIC สามารถใช้เปรียบเทียบแบบจาาลองที่ไม่ได้ซอ้ นกันอยู่ (Non-nested model) และพัฒนาขึ้นมา
ตามแนวคิดของ Information theorem โดยยิ่งมีค่า AIC น้อยแสดงว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลดีกว่า (Akaike,
1981) Gideon E. Schwarz ได้พัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบที่ได้มาจากการดัดแปลงแบบเบส์ ของเกณฑ์ AIC เรียกว่า
เกณฑ์ข้อสนเทศของเบส์(Schwarz’s Bayesian Information Criteria:Bayesian Information Criteria :BIC) การใช้ BIC
นั้น จะพยายามเลือกแบบจาลองที่เป็นจริงแบบที่ข้อมูลที่มีมาอยู่ รองรับกับแบบจาลองนั้น ๆ ในการเลือกแบบจาลองโดยใช้
BIC กาหนดให้เลือกแบบจาลองที่มี BIC ต่าที่สุด จึงจะได้แบบจาลองที่ดีที่สุด (Sawa, 1978) ดังแสดงในตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 : ผลการเปรียบเทียบหาแบบจาลองที่เหมาะสม
Model

R2

AIC

BIC

OLS

0.68

580.08

613.41

Spatial lag

0.71

564.76

605.50

Spatial error

0.69

569.15

609.89
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จากตารางที่ 5 พบว่าแบบจาลอง Spatial lag สามารถอธิบายข้อมูลได้ร้อยละ 71.0 มากที่สุด รองลงมาเป็นแบบจาลอง
Spatial error ร้อยละ 69.0 และ OLS ร้อยละ 68.0 ตามลาดับ และพบว่าค่า AIC และ BIC ของแบบจาลอง Spatial lag มีค่าน้อยที่สุด
ผู้ศึกษาได้ตั้งข้อสังเกตค่าทางสถิติระหว่างแบบจาลอง Spatial lag และแบบจาลอง Spatial error ถึงค่าที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันมาก
เช่นค่า R2 , AIC และ BIC หากเป็นการเลือกแบบจาลองโดยทั่วไป การพิจารณาค่าสถิติเบื้องต้นก็เพียงพอในการเลือกแบบจาลอง
แต่เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์ราคาที่ดิน การที่จะเลือกว่าแบบจาลองเหมาะสมหรือไม่ ต้องมีการนาผลการ
ประมาณค่าที่ได้ มาแทนค่าในรูปแบบสมการ Double log หากพบว่าราคาพยากรณ์ซื้อขายที่ดินที่ได้จากแบบจาลองมีความ
ใกล้เคียงหรือเบี่ยงเบนจากราคาที่ดินที่ประกาศไม่มาก จึงจะสามารถเลือกแบบจาลองที่ดีที่สุดเพื่อนาไปพยากรณ์มูลค่าที่ดินได้(สุ
กุลพัฒน์ คุ้มไพศาล และคณะ,2559) ผู้ศึกษาจึงตัดแบบจาลอง OLS ออกจากการเลือกแบบจาลอง
ตำรำงที่ 6 : ค่าประมาณการจากแบบจาลอง
ตัวแปร
Spatial lag model
Spatial error model
ค่าคงที่(Constant)
5.50
9.984
1.ระยะทางจากศูนย์กลางธุรกิจของแต่ละอาเภอ (cbd)
-0.456
-0.555
2.รูปแปลงที่ดิน (shape)
-0.769
-0.705
3.หน้ากว้างแปลงที่ดินติดถนน (front)
-0.047
-0.049
4.ความลึกของแปลงที่ดิน (depth)
-0.192
-0.204
5.ขนาดเขตทางความกว้างของถนน (riway)
0.289
0.296
6.การสูงต่าจากถนน (adjust)
0.146
0.145
7.การพัฒนาที่ดินในอนาคต(devel)
0.154
0.364
8.อัตราการเกิดคดีอาญารายอาเภอ (crime)
0.418
0.572
ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Rho)
0.557
ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Lambda)
0.638
จากตารางที่ 6 พบว่าค่าพยากรณ์ที่ได้จากการแทนค่าประมาณการลงในสมการ Double log ของทั้งสองแบบจาลอง
พบว่าแบบจาลอง Spatial error เป็นแบบจาลองที่ให้ค่าพยากรณ์ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายมากที่สุด ผู้ศึกษาได้ทดสอบความ
แม่นยาของแบบจาลองโดยพิจารณาถึงค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกาลังสอง (Root mean square error : RMSE) และ ดัชนี Theil's
inequality พบว่าค่า RMSE ของแบบจาลอง Spatial error มีค่าน้อยกว่าแบบจาลอง Spatial lag นั้นคือผลของการพยากรณ์
Spatial error มีความคลาดเคลื่อนน้อย ส่วนค่าของดัชนี Theil's inequality ของ Spatial error มีค่าเท่ากับ0.33 ซึ่งมีค่าเข้า
ใกล้ 0 แปลผลว่าความแม่นยาของแบบจาลองในระดับดี ดังนั้นในการศึกษาแบบจาลองการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ เพื่อ
พยากรณ์ราคาซื้อขายที่ดิน บนถนนสายหลัก จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ จึงใช้แบบจาลองการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ Spatial
error เป็นแบบจาลองที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ราคาซื้อขายที่ดิน
4. แบบจำลอง Spatial error เพื่อพยำกรณ์รำคำซื้อขำยที่ดิน
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินกับปัจจัยที่ศึกษาจากแบบจาลอง Spatial error มีรายละเอียดต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 7 : ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคาซื้อขายที่ดินตามแบบจาลอง Spatial error
ตัวแปร
Coef.
Std. Err.
z
ค่าคงที่(Constant)
9.984
1.918
5.20
1.ระยะทางจากศูนย์กลางธุรกิจของแต่ละอาเภอ (cbd)
-0.555
0.051
-10.76
2.รูปแปลงที่ดิน (shape)
-0.709
1.168
-0.61
3.หน้ากว้างแปลงที่ดินติดถนน (front)
-0.049
0.046
-1.06
4.ความลึกของแปลงที่ดิน (depth)
-0.204
0.052
-3.87
5.ขนาดเขตทางความกว้างของถนน (riway)
0.296
0.113
2.60
6.การสูงต่าจากถนน (adjust)
0.145
0.075
1.92
7.การพัฒนาที่ดินในอนาคต (devel)
0.364
0.196
1.86
8.อัตราการเกิดคดีอาญารายอาเภอ (crime)
0.572
0.043
13.29
ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Lambda)
0.638
1.486
4.34

P>|z|
0.000
0.000
0.544
0.287
0.000
0.009
0.055
0.063
0.000
0.000

จากตารางที่ 7 พบว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ (Significant:Sig.) ระยะทางจากศูนย์กลางธุรกิจของแต่ละอาเภอ (0.000)
ความลึกของแปลงที่ดิน(0.000) ขนาดเขตทางความกว้างของถนน(0.009) การสูงต่าจากถนน(0.055) พัฒนาที่ดินในอนาคต
(0.063) และอัตราการเกิด คดีอาญารายอาเภอ(0.000) มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 สามารถสรุปได้ว่าทั้ง 6 ปัจจัยมี
ความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อราคาซื้อขายที่ดิน เมื่อกาหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่ ส่วนที่ตัวแปรที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติจานวน 2
ตัวแปรได้แก่รูปแปลงที่ดิน และหน้ากว้างแปลงที่ดินติดถนน โดยมีรายละเอียดของตัวแปรดังนี้
ระยะทางจากศูนย์กลางธุรกิจของแต่ละอาเภอ (cbd) เป็นคุณลักษณะด้านทาเลที่ตั้ง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
เท่ากับ -0.555 เป็นความสัมพันธ์แบบผกผันกับราคาที่ดิน ซึ่งหมายความว่าถ้าแปลงที่ดินมีระยะห่างจากศูนย์กลางธุรกิจของ
แต่ละอาเภอมากขึ้น ราคาที่ดินจะลดลงร้อยละ 55.5 เมื่อตัวแปรอื่นๆคงที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของกานต์ อัศวปานทิพย์
(2538) และสันติ สายสกุล(2560)
ความลึกของแปลงที่ดิน (depth) เป็นคุณลักษณะด้านกายภาพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเท่ากับ -0.204 เป็น
ความสัมพันธ์แบบผกผันกับราคาที่ดิน อธิบายได้ว่ายิ่งที่ดินความลึกมากๆราคาที่ดินจะลดลงร้อยละ 20.4 เมื่อตัวแปรอื่นๆคงที่
สอดคล้องกับงานวิจัยของกานต์ อัศวปานทิพย์(2538)
ขนาดเขตทางความกว้างของถนน เป็นคุณลักษณะด้านกายภาพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเท่ากับ 0.296 มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับราคาที่ดิน หมายความว่ายิ่งความกว้างของเขตทางมากขึ้นราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6
เมื่อตัวแปรอื่นๆคงที่ และเนื่องจากแปลงที่ดินติดถนนกว้างมากๆจะมีศักยภาพในการพัฒนาอาคารสูงตามข้อบัญญัติผังเมืองได้
ที่ได้กาหนดว่า หากจะมีอาคารชุดพักอาศัยที่มี พื้นที่อาคารรวมเกิน 5,000 ตารางเมตร ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรืออาคารชุดพักอาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร ซึ่งผู้ประกอบการเมื่อลงทุนประกอบกิจการแล้ว เขาจะต้องการสร้างอาคารชุดที่มีขนาด
ใหญ่ เพื่อเป็นการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ทาให้ที่ดินที่ติดถนนที่มีเขตทางมากกาหนดราคาที่สูง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของกานต์ อัศวปานทิพย์(2538) และมนัสวี อยู่นาน(2561) แต่ผลดังกล่าวขัดแย้งกับงานวิจัยของบุหลัน กัน ทะวิไล
และจิราคม สิริศรีสกุลชัย (2560) ที่ศึกษากับการประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ Hedonic method ผลจากการศึกษาดังกล่าว
พบว่าการอยู่ใกล้ถนนหลักทาให้เกิดมลภาวะทางเสียง ราคาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยจะลดลง
ความสูงต่าจากถนน (adjust) เป็นคุณลักษณะด้านกายภาพ โดยมีค่าสั มประสิทธิ์ของตัวแปรเท่ากับ 0.145 มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับราคาที่ดิน เมื่อแปลงที่ดินที่มีความสูงจากระดับถนนเพิ่มขึ้น ที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 เมื่อ
ตัวแปรอื่นๆคงที่ ซึ่งปัจจุบันค่าถมที่ดินเพื่อปรับระดับที่ดินให้เสมอกับระดับถนนนั้นสูงมาก โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีต้นทุนทั้ง
ค่าดิน ค่าขนย้าย กฎหมายจราจร ฯลฯ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมในการปรับระดับที่ดินสูงมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของกานต์
อัศวปานทิพย์(2538) และวิลาวัลย์ วีระกุล(2546)
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การพัฒนาที่ดินในอนาคต (devel) เป็นคุณลักษณะด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเท่ากับ
0.364 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับราคาที่ดิน ซึ่งหมายความว่าแปลงที่ดินที่อยู่ในโครงข่ายการพัฒนาที่ดินในอนาคต
ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.4 เมื่อตัวแปรอื่นๆคงที่ และจากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างพบว่าบริเวณที่คาดว่าจะมีโครงกา ร
ขนาดใหญ่เกิดขึ้น ราคาที่ดินในบริเวณนั้นจะสูงกว่าปกติมาก เช่นโครงการชุมทางระบบรางที่อาเภอบ้านไผ่ บริเวณถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2430 (ถนนเจนจบทิศ) การก่อสร้างระบบขนส่งน้ามันทางท่อที่มีจุดศูนย์กลางของภูมิภาคที่อาเภอบ้าน
ไผ่ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แห่งที่ 2 บริเวณถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเจริญ
เจษฎาวัลย์(2548)
อัตราการเกิดคดีอาญารายอาเภอ (crime) เป็นตัวแปรคุณลักษณะด้านสังคม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเท่ากับ
0.572 หมายความว่าอาเภอที่มีอัตราการเกิดคดีอาญามากราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.2 เมื่อตัวแปรอื่นๆคงที่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกานต์ อัศวปานทิพย์(2538) และเจริญ เจษฎาวัลย์(2548) อันสะท้อนถึงเมื่อมีจานวประชากรในพื้นที่มากย่อม
ส่งผลให้อัตราการเกิดคดีมากกว่าอาเภอที่มีจานวนประชากรน้อยๆ และส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลา ย เช่น
ต้องการในด้านที่อยู่อาศัย การประกอบธุรกิจต่างๆ จึงส่งผลให้ราคาที่ดินสูงขึ้นตามไปด้วย
จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial regression analysis) โดยแบบจาลอง Spatial error สามารถสร้างตัวแบบ
พยากรณ์ราคาซื้อขายที่ดิน บนถนนสายหลักของจังหวัดขอนแก่น ดังนี้
ln(Land Price) = 9.984 - 0.555ln(ระยะทางจากศูนย์กลางธุรกิจของแต่ละอาเภอ) - 0.204ln(ความลึกของแปลงที่ดิน)+
0.293ln(ขนาดเขตทางความกว้างของถนน) + 0.147(การสูงต่าจากถนน)
+ 0.364(การพัฒนาที่ดินในอนาคต) + 0.572ln(อัตราการเกิดคดีอาญารายอาเภอ)
ผู้ศึกษาได้นาราคาพยากรณ์ที่ได้จากแบบจาลอง Spatial error มาเปรียบเทียบเป็นแผนภูมิกราฟ ระหว่างราคาพยากรณ์ ราคา
ซื้อขาย และราคาประเมิน พบว่าราคาที่ดินส่วนมากจะตกที่ช่วงราคาตารางวาละ 10,000 บาทหรือไร่ละ 4,000,000 บาท โดย
ราคาที่ดินทั้ง 3 ชุดเป็นไปในทิศทางทิศทางเดียวกัน แต่ที่เห็นได้ชัดคือราคาประเมินต่ากว่าทั้งราคาพยากรณ์และราคาซื้อขาย
จริงเป็นอย่างมาก

ภาพที่ 3 ผลการเปรียบเทียบราคาพยากรณ์ ราคาซื้อขาย และราคาประเมิน
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สรุปและอภิปรำยผล
การพัฒนาแบบจาลองถดถอยเชิงพื้นที่ เพื่อพยากรณ์ราคาซื้อขายที่ดิน บนถนนหลักจังหวัดขอนแก่น พบว่าแบบจาลอง
ถดถอยเชิงพื้นที่ Spatial error ที่ใช้รูปแบบสมการ Double log เป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการพยากรณ์ราคาซื้อ
ขายที่ดินในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนตรี ล้อเลิศสกุล และอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์( 2560) และเมื่อนาแบบจาลองมา
ทดสอบความแม่นยาของแบบจาลองด้วยดัชนี Theil's inequality มีค่าเท่ากับ 0.33 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 0 ความแม่นยาของ
แบบจาลองจึงอยู่ในระดับดี จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ราคาที่ดินกับแปลงที่อยู่ใกล้เคียงกัน โดยการประเมินสหสัมพันธ์
เชิงพื้นที่ด้วยค่าสถิติ Moran’s I พบว่าราคาที่ดินมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก นั่นคือราคาที่ดินที่อยู่ใกล้กันจะมีราคาใกล้เคียง
กันโดยพิจารณาจากแปลงที่อยู่ใกล้ที่สุด 1 แปลง และผลจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ของราคาที่ดิน โดยมีคุณลักษณะ
ต่างๆของแปลงที่ดินเป็นตัวแปรอิสระ พบว่าตัวแปรที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 มีจานวน 6 ตัวแปรได้แก่ระยะทางจาก
ศูนย์กลางธุรกิจของแต่ละอาเภอ ความลึกของแปลงที่ดิน ขนาดเขตทางความกว้างของถนน การสูงต่าจากถนน โครงการ
พัฒนาที่ดินในอนาคต และอัตราการเกิดคดีอาญารายอาเภอ
จากการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างราคาพยากรณ์ ราคาซื้อขายจริง และราคาประเมิน พบว่าราคาประเมินของทาง
ราชการต่ากว่าทั้งราคาพยากรณ์และราคาซื้อขายจริงเป็นอย่างมาก งานวิจัยในครั้งนี้จึงตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของผู้ศึกษา ที่ว่า
ทาอย่างไรถึงจะกาหนดราคาประเมินให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดหรือราคาซื้อขายจริง โดยมีข้อมูลทางหลักวิชาการมาสนับสนุน
ที่ไม่ใช่เพียงอาศัยข้อมูลจากการแจ้งจดการทาธุรกรรม โดยหากพบว่าราคาพยากรณ์มีความใกล้เคียงหรือเบี่ยงเบนจากราคาซื้อ
ขายจริงไม่มาก สามารถนาราคาพยากรณ์แบบจาลองถดถอยเชิงพื้นที่ Spatial error ไปพิจารณากาหนดปรับเพิ่มราคา
ประเมินได้ โดยทุกๆ 4 ปีราคาประเมินของทางราชการจะมีการปรับราคา 1 ครั้ง
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งนี้ใช้การสร้างเมตริกซ์ถ่วงน้าหนัก แบบระยะทาง (Distance) โดยใช้ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์เท่านั้น
ในการศึกษาต่อไปผู้วิจัยสามารถทดลองใช้รูปแบบการเมตริกซ์ W หลายๆรูปแบบ เช่นการใช้เงื่อนไขพื้นที่ติดกันเป็นเกณฑ์
(Contiguity) หรืออาจจะเป็นแบบระยะทาง (Distance) โดยค่าอื่นๆเช่นระยะทางระหว่างอาเภอ ระยะทางระหว่างระหว่าง
แปลงที่ดิน เป็นต้น โดยสามารถต่อยอดใช้เทคโนโลยีทาง GIS ไม่ว่าจะเป็น Arc GIS หรือ QGIS เพื่อช่วยให้การสร้างเมตริกซ์
W มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาตัดสินใจกาหนดราคาซื้อขายที่ดินที่เหมาะสมในพื้นที่
ต่างๆได้ หากจะมีการพยากรณ์ราคาขายที่ดินที่เหมาะสมของแปลงที่ดินใหม่ สามารถเก็บข้อมูลปัจจัยแปลงที่ดินที่สนใจและ
แทนค่าในสมการแบบจาลองที่เสนอไว้ข้างต้นได้ แต่อย่างไรก็ ตามการคานวณที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลในอดีตซึ่งไม่ได้บ่งบอกถึง
อนาคตที่แน่นอนได้ ดังนั้นผู้อ่านควรพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย
3. การวิจัยในอนาคตควรเพิ่มตัวแปรในการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่การศึกษามากกว่านี้ เช่นตัวแปรของพื้นที่เมือง
ตัวแปรของพืน้ ที่เกษตร แยกให้ชัดเจนของชุดตัวแปร มากกว่านั้นควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างพื้นที่ศึกษา เช่น แปลงที่ดินที่มีการซื้อ
ขายติดถนนสายรอง ทางหลวงชนบท ถนนซอยทางทั่วไป หมู่บ้าน หรือแม้กระทั่งที่ดินที่ดินไม่มีทางเข้าออก เพื่อให้มีกลุ่ม
ตัวอย่างและผลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น และการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ส่วนมากเป็นการเก็บข้อมูลเสนอขาย
ซึ่งการหักอัตราต่อรองของข้อมูลยังไม่ดีนัก ผู้ขายยังเสนอราคาที่อยากจะขาย และราคาขายบางแปลงมีการบวกค่านายหน้าที่
สูงเกินความเป็นจริง ฉะนั้นการศึกษาครั้งต่อไป ควรใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น มาประกอบการการพยากรณ์ร่วมด้วยเช่น ข้อมูล
ประกาศขายที่ดินของธนาคารพาณิชย์ ราคาซื้อขายที่ดินจากกรมที่ดินที่มีการสอบทานข้อมูลแล้ว
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กำรยอมรับเทคโนโลยีโมบำยแบงค์กิ้งแอปพลิเคชันในกลุ่มช่วงอำยุ 40 ถึง 60 ปี
Technology Acceptance of Mobile Banking Application
in Age Group of 40 to 60 Years
1

ยุพรัช เหลือคณำศุภร *
จักรพันธ์ สุขสวัสดิ2์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ได้ดาเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือองกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจน
การชี้วัดปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีโมบายแบงค์กิ้งในกลุ่มช่วงอายุ 40 ถึง 60 ปี ณ จังหวัดหนองคาย เพื่อให้หน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องสามารถนาผลการศึกษานี้ ไปใช้ในการวางนโยบายและกลยุทธ์การดาเนินงานเพื่ อขยายฐานการบริการไปใน
อนาคต สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจานวนทั้งสิ้น 146 ตัวอย่าง โดยอาศัยการสุ่มแบบเจาะจงในการเข้าถึง
กลุ่มตัวอย่าง และดาเนินการศึกษาตามระเบียบหลักวิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์อันประกอบไปด้วย การใช้หลักสถิติเชิง
พรรณนา เพื่อสรุปคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม และ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบจาลองถดถอยโลจิสติกส์
ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ปรากฏว่า ปัจจัยทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีโมบายแบงค์กิ้งแอปพลิเคชันในกลุ่มช่วงอายุ 40 ถึง 60 ปี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี คือ ระดับการศึกษา การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
คำสำคัญ: กำรยอมรับเทคโนโลยี โมบำยแบงค์กิ้ง แอปพลิเคชัน กำรถดถอยโลจิสติกส์
Abstract
This study was undertaken to explore mobile user behavior and also indicate factors associated with the
utilization of mobile banking applications. To improve policy and strategy in the related financial organizations of
Thailand. The samples of 146 individuals were collected in Nong-Khai province by the purposive sampling method.
To analyze data the researchers used descriptive statistics to summarize the overall characteristics of the sample and
also, indicate the factors associated with the utilization of mobile banking applications by the logistic regression
model.
The result reveals that acceptance factors including gender, age, education level, perceived ease of use,
attitude associated with the utilization of mobile banking application significantly. Besides, it also founds that the key
contribution of mobile banking application utilization was education level, perceived ease of use, and attitude.
Keywords: technology acceptance, mobile banking, application, logistic regression
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บทนำ
นับตั้งแต่มนุษย์ได้ค้นพบอินเทอร์เน็ตและเกิดการพัฒนาการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีในช่วงหลังสงครามโลก ทาให้
มนุษย์ได้เรียนรู้และหยิบนานวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาผนวกใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิตประจาวัน การวิวัฒน์นี้
ส่งผลโดยตรงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ งในระดับจุลภาคและมหภาค จนถือได้ว่าการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันผั น
เปลี่ยนไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี ทั้งยังมีบทบาทต่อการแข่งขันของภาครัฐและเอกชน หนึ่งในนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มี
บทบาทสาคัญอย่างหนึ่งที่ถูกใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) โดยเป็นรู้จักอย่าง
กว้างขวางในนามฟินเทค (Fin-Tech) เนื่องจากนวัตกรรมดังกล่าว เป็นการเพิ่มส่วนการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ
และสร้างความสะดวกสบายในการดาเนินกิจกรรมทางการเงินให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยี อาทิ การฝาก-ถอน-โอนเงิน ผ่านเครื่องทา
การธุรกรรมอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine: ATM) ดังในทุกวันนี้เทคโนโลยีดังกล่าวได้มีการพัฒนาระบบการบริการให้อยู่
ในรูปของแอปพลิเคชัน หรือ Mobile Banking เพื่อความสะดวกสบายและสอดรับต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของประชาชนที่
เพิ่มขึ้น ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองในการบริหารจัดการของสถาบันการเงิน อาทิ วัสดุสานักงาน และพื้นที่จัดเก็บ
เอกสารชั้นความลับของสถาบันทางการเงิน (Bećirović, 2014; Chandran, 2014) ทว่าการเข้ามาของนวัตกรรมใหม่นี้ ยังคงไม่เป็น
ที่นิยมในวงกว้างเนื่องจากผู้ใช้งานจะตระหนักถึงความง่า ยในการใช้ ระยะเวลาในการเรียนรู้เทคโนโลยี และการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก ส่งผลให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ไม่เป็นที่นิยม ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงพยายามสนับสนุน
การใช้งานแอปพลิเคชันโมบายแบงค์กิ้งให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงอรรถประโยชน์จากการใช้งานให้เพิ่มมากขึ้น
ผลจากการกระตุ้นการตระหนักรู้ของผู้ใช้งานประสบความสาเร็จอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา โดยผลสารวจตลอด 5 ปี
ที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณรายการและมูลค่าเม็ดเงินที่หมุนเวียนในโมบายแบงค์กิ้งมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก้าวกระโดด
ขึ้นในช่วงปี 2561 โดยมีปริมาณรายการที่ดาเนินการเฉลี่ยอยู่ที่ 2 พันล้านรายการ และมีมูลค่าเม็ดเงินหมุนเวียนเฉลี่ยอยู่ที่
12,019 พันล้านบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงปริมาณรายงานและมูลค่ารายการของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
ทว่าการกระจายตัวของผู้ใช้บริการกลับพบสัดส่วนที่มีการกองตัวในกลุ่มวัยกลางคน ซึ่งขัดต่อบริบทประเทศไทยที่ได้
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในขั้นต้น ปัญหานี้ย้าให้เห็นชัดว่าการส่งเสริมของภาครัฐยังไม่ครอบคลุมในทุกกลุ่มประชากร และทาให้
สถาบันทางการเงินไม่สามารถปฏิรูปการบริการได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหากมองถึงสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงทางประชากรจากปี
2563 จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 31.28 ในปี 2583 (Krungsri Research, 2020) โดยมีการกระจุก
ตัวมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง สิ่งที่น่าสนใจจากภาพรวมของข้อมูลทางประชากรศาสตร์
ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 40 ถึง 60 ปี โดยจังหวัดหนองคาย มีจานวน 253,723 คน จากประชากรทั้งสิ้น 522,311 คน
หรือร้อยละ 48.57 จากประชากรทั้งหมด (Official Statistics Registration System, 2020) จึงเป็นจังหวัดที่น่าสนใจในการทา
การสารวจเชิงลึกถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยและใกล้เกษียณ
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มากไปกว่านั้น รายงานการสารวจของศูนย์วิจัยกรุงศรีแจ้งว่าในกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 40 ถึง 60 ปี ยังมีการใช้งานโม
บายแบงค์กิ้งเพื่ออานวยความสะดวกทางธุรกรรมการเงินถึงร้อยละ 12.6 จากการสารวจทั้งหมด 5 กลุ่มอายุ ดังนั้น การศึกษา
ครั้งนี้จึงมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความคลอบคลุมมิติศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองทางประชากรศาสตร์ จากช่วงอายุของตัว
บุคคล โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการพัฒนาแนวทางการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง
ตามกรอบแนวความคิดการวัดความสาเร็จของเทคโนโลยี หรือ Information System Success Model (Hanafizadeh et al,
2014; ปวิตรา สอนดี, 2560; วิศวะ การะเกตุ, 2559; ธนาภา หิมารัตน์, 2559)
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อชี้วัดปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีโมบายแบงค์กิ้งของผู้ใช้ในกลุ่มอายุระหว่าง 40 ถึง 60 ปี
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตทำงด้ำนเนื้อหำ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมเชิงสารวจและปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีโมบายแบงค์กิ้ง ตามกรอบแนวคิดการ
วัดความสาเร็จของเทคโนโลยี (Information System Success Model) ผ่านแบบจาลองถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic
Regression Model) เพื่อประเมินพฤติกรรมในรูปแบบค่าพารามิเตอร์จากการหากภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum
Likelihood Method) และโอกาสในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Marginal Effect)
2. ขอบเขตทำงด้ำนพื้นที่
การวิจัยนี้ได้วางขอบเขตพื้นที่การศึกษาไว้ในจังหวัดหนองคาย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้มีอายุระหว่าง 40
ถึง 60 ปี สูงถึงร้อยละ 48.57 อีกทั้งยังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดใน
ประเทศ ณ ปี 2583 จากพื้นฐานทางประชากรดังข้างต้นทาให้ผู้วิ จัยสามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายและ
กระจายตัว เพื่อลดความเอียนเอียงในการวิจัย
3. ขอบเขตทำงด้ำนประชำกร
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตประชากรเป็นกลุ่มผู้ใช้งานโมบายแบงค์กิ้งที่มีอายุระหว่าง 40 ถึง 60 ปี ซึ่งจัดอยู่ในช่วงที่มี
ความมั่นคงทางรายได้ มีเหตุผลในการบริโภค และเป็นฐานประชากรที่ต้องปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต
กรอบควำมคิดที่ใช้วิจัย
จากผลการทบทวนวรรณกรรมด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่ผ่านมานั้นยังคงความซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละ
กรณีศึกษา โดยผลการศึกษาเชิงประจักษ์เกือบทั้งหมดนาเอามิติทางประชากรศาสตร์มาควบรวมกับมิติการรับรู้และทัศนคติ แล้ว
จึงสังเคราะห์เป็นพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ดังปรากฏในงานของ พัชนี เชยจรรยา (2559); Acoelmaged and Gebba
(2013); Ramdhony and Munien (2013); Chitugo and Munongo (2013); Safeena et al. (2012); Teo et al. (2012);
Bankole and Cloete (2011); Saleem & Rashid. (2011); Mccloskey (2006) ซึ่งผลงานดังข้างต้น พบว่า ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ และ ปัจจัยการรับรู้และทัศนคติ ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่ง
สามารถอนุมาณได้ว่าพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีนั้นเป็นไปตามแนวคิดของ Davis (1989) ที่พบว่า การแสดงออกเชิง
พฤติกรรมในการยอมรับเทคโนโลยีของตัวบุคคลนั้นจะแสดงผ่าน 2 ปัจจัยกระตุ้นได้แก่ ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน
เทคโนโลยีนั้น และปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีนั้น อย่างไรก็ตามข้อค้นพบในการศึกษาเชิงประจักษ์ข้างต้นยัง
ไม่ สามารถเชื่ อ ถื อ ได้ ทั้ งหมดเนื่ อ งจาก ธนาภา หิ ม ารั ต น์ (2559) กล่ าวว่ า การยอมรั บเทคโนโลยี จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารผนวก
ประสบการณ์จากการใช้งานเข้าร่วมด้วยทาให้การทบทวนวรรณกรรมในช่วงหลังมีการพบ มิติทางด้านคุณภาพเทคโนโลยีที่เพิ่ม
ติม ดังการศึกษาของ วิศวะ การะเกตุ (2559); ธนาภา หิมารัตน์ (2559) ซึ่งการนาปัจจัยดังกล่าวเข้ามาควบรวมในการศึกษา
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พฤติกรรมเนื่องจากต้องการศึกษาถึงพฤติกรรมการยอมรับอย่างแท้จริงจากการใช้งานซึ่งให้ความลุ่มลึกในเชิงกระบวนการ
มากกว่าการเปรียบเทียบจากการรับรู้และปัจจัยทางด้านประชากร การศึกษาในครั้งชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้านคุณภาพเทคโนโลยีมีผล
ต่อพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
อนึ่ง แม้การพิสูจน์ทางการศึกษาเหล่านี้จะมีมานาน แต่กลับพบว่ามีเงื่อนไขการใช้งานที่ไม่ยืดหยุ่นเท่ากับการประเมิน
พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีแบบดั่งเดิมทาให้ การควบรวมทั้ง 3 มิติ ศึกษาเข้าด้วยกันเป็นเรื่องยากในการดาเนินการศึกษา
เนื่องจากต้องอาศัยประสบการณ์ในการใช้งานมาร่วมในการประเมิน และหากว่าเทคโนโลยีนั้นไม่สามารถนามาให้ทดลองใช้งาน
ได้ก่อน จะทาให้ไม่สามารถประเมินอัตวิสัยของกลุ่มตัวอย่างได้ สาระสาคัญของการศึกษาที่ผ่านมาได้มุ่งไปเฉพาะประเด็นการหา
ปัจจัยยอมรับเทคโนโลยีเป็นหลัก แต่ยังไม่พบการศึกษาใดที่ทาการศึกษาเฉพาะกลุ่ม (Sub-group Analysis) ซึ่งเป็นประเด็น
สาคัญในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันโมบายแบงค์กิ้งนั้นไม่ครอบคลุ มในทุกกลุ่ม อันเป็น
เป้าหมายของการนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในในสถาบันการเงินของไทย ผู้วิจัยจึงหยิบนาประเด็นนี้มาขยายผลการศึกษาเพื่อ
เติมเต็มช่องว่างทางการศึกษา และสร้างความครอบคลุมจากหลักฐานทางวิชาการ เพื่อพัฒนานโยบายของประเทศต่อไปใน
อนาคต
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ถูกใช้ในการศึกษานี้เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการสถาบันทางการเงินในช่วงอายุระหว่าง 40 ปี ถึง 60 ปี ในจังหวัดหนองคาย
ในบริบทการศึกษานี้จะรวมทั้งผู้ที่เคยใช้และไม่เคยใช้แอปพลิเคชันโมบายแบงค์กิ้ง โดยผู้วิจัยได้เลือกการกาหนดกลุ่ม ตัวอย่าง
แบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) ด้วยการใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป G*Power โดยใช้การพิจารณาสหสัมพันธ์และ
เทียบขนาดอิทธิพลที่ 0.3 ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 (Faul et al., 2007) ผลการวิเคราะห์แสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมอยู่ที่ 134 ตัวอย่าง ซึ่ งในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามเงื่อนไขอายุที่กาหนดไว้ ตลอดจนลดค่าความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิด
ในแบบจาลองที่ถูกสร้างขึ้น
2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหา
ภายในแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบรายก าร
(Checklist) และข้อคาถามปลายเปิด (Open-Ended Question) อันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบประเมิน
ความเห็น (Rating Scale) โดยอาศัยมาตรวัด 7 ระดับ เพื่อประเมินความเห็น อันประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งาน การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน สิ่งแวดล้อมรอบข้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ คุณภาพ
ของการบริการ และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน โดยที่คะแนนระดับ 7 แทน ปัจจัยที่ศึกษามีอิทธิ พลมากที่สุด ขณะที่คะแนน
ระดับ 1 แทน ปัจจัยที่ศึกษามีอิทธิพลน้อยที่สุด
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมดังในข้างต้น ผู้วิจัยได้วางแนวทางวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบ
ของงานวิจัยดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ
การบรรยายถึงลักษณะในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง และทาการแสดงผลในรูปแบบตาราง ค่าสถิติที่ ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation)
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง ตามกรอบแนวคิดการวัดความสาเร็จของเทคโนโลยี
และเนื่องด้วยพฤติกรรมมนุษย์มีลักษณะที่เป็นปัจเจกและพลวัตตามภาวะแวดล้อม ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบจาลองถดถอยโลจิสติกส์
(Logistic Regression Model) และประมาณค่าพารามิเตอร์จากภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Method)
เพื่อให้ผลการศึกษาสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งสามารถแจกแจงในรูปแบบของสมการเพื่อประมาณค่าได้
ดังนี้
α𝑖 = 𝜇𝑜 + [𝜆′𝑖 ω′𝑖 ] + 𝜈𝑖
เมื่อ

การยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันโมบายแบงค์กิ้ง
โดยที่ 0 คือ ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันโมบายแบงค์กิ้ง
1 คือ เคยใช้แอปพลิเคชันโมบายแบงค์กิ้ง
′
ω𝑖
แทน เวกเตอร์ของตัวแปรบรรยาย อันประกอบด้วย
เพศ
โดยที่ 1 คือ ชาย
0 คือ หญิง
อายุ (ปี)
ระดับการศึกษา
โดยที่ 1 คือ ประถมศึกษา
2 คือ มัธยมศึกษาตอนต้น
3 คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
4 คือ อนุปริญญา หรือ ปวส.
5 คือ ปริญญาตรี
6 คือ ปริญญาโท
7 คือ สูงกว่าปริญญาโท
รายได้ (บาท/เดือน)
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (คะแนนเฉลี่ยรวมจากข้อคาถามย่อย)
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (คะแนนเฉลี่ยรวมจากข้อคาถามย่อย)
การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน (คะแนนเฉลี่ยรวมจากข้อคาถามย่อย)
อิทธิพลสิ่งแวดล้อม (คะแนนเฉลี่ยรวมจากข้อคาถามย่อย)
คุณภาพของการให้บริการ (คะแนนเฉลี่ยรวมจากข้อคาถามย่อย)
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (คะแนนเฉลี่ยรวมจากข้อคาถามย่อย)
𝜇𝑜
แทน ค่าคงที่ในแบบจาลอง
𝜆′𝑖
แทน ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณในเวกเตอร์ ω′𝑖
𝜐𝑖
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนในแบบจาลอง
ในการประมาณค่าและกาหนดความเหมาะสมของแบบจาลองผู้วิจัยได้เลือกวิธีคัดเลือกตัวแปรตามวิ ธี Stepwise
เพื่อคัดกรองตัวแปรและทาให้แบบจาลองมีความเหมาะสมที่สุดในการบรรยายพฤติกรรม (รณกร กิติพชรเดชาธร และอนงค์นุช
เทียนทอง, 2562)
𝛼𝑖

แทน

- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -

113

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ผลกำรวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
ผลการศึกษาปรากฎว่า กลุ่มผู้ยอมรับเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ มีอายุเฉลี่ย 48 ปี ระดั บการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ
53.61) มีรายได้เฉลี่ย 28,756 บาทต่อเดือน
ขณะที่กลุ่มผู้ไม่ยอมรับเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ มีอายุเฉลี่ย 53 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 59.18) มีรายได้
เฉลี่ย 13,154 บาทต่อเดือน
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่ำง
ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีโมบายแบงค์กิ้งแอปพลิเคชันครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Model) โดยอาศัยเทคนิคการเลือกตัวแปรเข้าสู่แบบจาลองด้วยวิธี Stepwise
Method เพื่อคัดกรองตัวแปรที่ทาให้ได้ผลศึกษาดีที่สุด ภายใต้กระบวนการข้างต้นปรากฏแบบจาลองที่มีความเหมาะสมสูงสุด
3 รูปแบบ ซึ่งผลการทดสอบแบบจาลองทั้ง 3 รูปแบบพบว่า ทั้ง 3 แบบจาลองมีการแจงแจงข้อมูลเป็นรูปตัวเอส (S Curve
Distribution) โดยสมบูรณ์ดังนั้นในการเลือกแบบจาลองที่มีความเหมาะสมสูงสุดผู้ วิจัยจึงได้ทาการเปรียบเทียบดัชนีสารรูป
สนิทดี (Goodness of Fit) อื่นๆ ประกอบด้วย
สาหรับการศึกษานี้ผู้วิจัยเลือกใช้ แบบจาลองที่ 3 ในการบรรยายผลการศึกษา เพราะเมื่อทาการเปรียบเทียบค่าความ
เหมาะสมของแบบจาลอง (Model Fitting) ปรากฏความสามารถในการบรรยายของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม (Pseudo Rsquared) สูงที่สุด รวมถึงมีค่าความเอนเอียงต่าที่สุด (AIC) ยิ่งไปกว่านั้นจากการประมาณภาวะความน่าจะเป็นของแบบจาลอง
พบว่าแบบจาลองดังกล่าวแสดงค่า Log Likelihood สูงที่สุด พร้อมกับมีความแม่นยาในการจาแนกผลลัพธ์การทานาย
(Correctly Classified) มากที่สุด
ภายใต้แบบจาลองที่สร้างขึ้นเพื่อชี้วัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี สะท้อนผลเชิงประจักษ์ว่า ปัจจัยทางด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีโม
บายแบงค์กิ้งแอปพลิเคชันในกลุ่มช่วงอายุ 40 ถึง 60 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 : แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีโมบายแบงค์กิ้งแอปพลิเคชัน ที่มำ: จากการคานวณ
แบบจำลองที่ 1
แบบจำลองที่ 2
แบบจำลองที่ 3
กำรยอมรับเทคโนโลยี
Coef.
Std. Err.
Coef.
Std. Err.
Coef.
Std. Err.
เพศ (ชาย)
-0.684 0.540
-2.159 1.098 **
อายุ (ปี)
-6.431 2.225 ***
-7.738 3.628 **
ประถมศึกษา
Based
Based
มัธยมศึกษาตอนต้น
1.274 0.815
3.271 1.400 **
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.
0.980 0.865
1.218 1.267
อนุปริญญา, ปวส.
1.548 0.800 ***
5.221 2.075 ***
ปริญญาตรี
2.955 0.865 ***
4.778 1.660 ***
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รายได้ (บาท)
1.214 0.469 ***
1.110 0.845
การรับรูป้ ระโยชน์
0.154 0.392
-1.646 0.909
การรับรูค้ วามง่ายในการใช้
1.328 0.489 ***
2.449 0.937 ***
การรับรูค้ วามเสี่ยง
1.065 0.454 **
0.373 0.752
อิทธิพลสิ่งแวดล้อม
0.226 0.360
0.357 0.744
คุณภาพการให้บริการ
0.187 0.307
0.177 0.635
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
0.649 0.359
1.653 0.781 **
ค่าคงที่
12.892 8.245
-19.022 3.493 ***
0.566 14.329
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แบบจำลองที่ 1
แบบจำลองที่ 2
Coef.
Std. Err.
Coef.
Std. Err.
Log Likelihood
-49.09
-51.30
Wald Chi-squared
74.08 ***
83.73 ***
Pseudo R-squared (%)
43.01
44.94
HL test (Prob.)
0.350
0.986
Correctly Classified (%)
84.62
84.25
AIC
114.78
116.60
หมายเหตุ: ***,** แทน ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ
กำรยอมรับเทคโนโลยี

แบบจำลองที่ 3
Coef.
Std. Err.
-23.45
125.36 ***
72.78
0.910
93.08
74.9

เมื่อทาการพิจารณาโอกาสในการยอมรับเทคโนโลยีในแต่ละปัจจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีโอกาสในการยอมรับ
เทคโนโลยีนอ้ ยกว่าเพศหญิงร้อยละ 33.10 ซึ่งเมื่ออายุของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น 1 ปี จะส่งผลให้โอกาสในการยอมรับเทคโนโลยี
ลดลงร้อยละ 0.44 ขณะที่ปัจจัยด้านการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หากกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมต้นจะส่งผลให้
โอกาสในการยอมรับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.90 เมื่อเทียบกับระดับประถมศึกษา หากกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญา, ปวส. จะส่งผลให้โอกาสในการยอมรับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.20 เมื่อเทียบกับระดับประถมศึกษา และ
หากกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะส่งผลให้โอกาสในการยอมรับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นร้อยละ 77 เมื่อเทียบ
กับระดับประถมศึกษา และเมื่อปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้โอกาสในการยอมรับเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.1 ขณะเดียวกันเมื่อปัจจัยทางด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งานเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้โอกาสในการยอมรับเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3 ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะแสดงดังตาราง 2
ตำรำงที่ 2 : ผลกระทบส่วนเพิ่มของแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี ที่มำ: จากการคานวณ
แบบจำลองที่ 1
แบบจำลองที่ 2
ผลกระทบส่วนเพิ่มของแบบจำลอง
Marginal Effect
Marginal Effect
เพศ (ชาย)
-0.136
อายุ (ปี)
-0.250 ***
ประถมศึกษา
Based
มัธยมศึกษาตอนต้น
0.308
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.
0.239
อนุปริญญา, ปวส.
0.367 ***
ปริญญาตรี
0.560 ***
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รายได้ (บาท)
0.236 ***
การรับรูป้ ระโยชน์
0.030
การรับรูค้ วามง่ายในการใช้
0.260 ***
การรับรูค้ วามเสี่ยง
0.209
**
อิทธิพลสิ่งแวดล้อม
0.044
คุณภาพการให้บริการ
0.037
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
0.127
หมายเหตุ: ***,** แทน ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ

แบบจำลองที่ 3
Marginal Effect
-0.331 **
-0.044 **
Based
0.669 **
0.256
0.782 ***
0.770 ***
0.150
-0.222
0.331 ***
0.050
0.048
0.024
0.223 **
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สรุปและอภิปรำยผล
จากข้อมูลเชิงประจักษ์ครั้งนี้หากพิจารณาอย่างถ้วนถี่ใน 2 ฉากทัศน์ที่ได้ทาการศึกษาจะพบว่า คุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัด คือ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา โดยมีแนวโน้มว่ากลุ่มบุคคลที่มีอายุน้อย ในที่นี้
คือช่วงอายุประมาณ 40 ถึง 50 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และมีแนวโน้มรายได้ที่สูง จะมีโอกาสในการยอมรับ
เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เหตุเพราะปัจจัยดังกล่าวนั้นมีอิทธิผลแฝงในการผลักดันกระบวนการทดลองและเรียนรู้ของตัวบุคคลต่อ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่
ส่วนแบบจาลองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีโมบายแอปพลิเคชันของกลุ่มตัวอย่าง โดยใน
บริบทการศึกษานี้ได้ประจักษ์ชัดว่าปัจจัยทางด้านการศึกษา การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน มีผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีโมบายแอปพลิเคชันของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ กล่าวคือ การยอมรับเทคโนโลยีโม
บายแบงค์กิ้งแอปพลิเคชันจะเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มบุคคลที่ระดับการศึกษาที่สูง และหากตัวบุคคลนั้นรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน พร้อมกับมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานโมบายแบงค์กิ้งแอปพลิเคชันแล้วนั้น ย่อมส่งผลสนับสนุนต่อการตัดสินใจใช้งานที่
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยงานศึกษาของ Palani and Yasodha (2012) และ Ramdhony & Munien (2013) ได้พบพฤติกรรม
เชิงประจักษ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางด้านการเงินและธุรกรรมออนไลน์ในลักษณะเดียวกันกับการศึกษาครั้งนี้ มากไปกว่า
นั้น Chuang et al. (2016) ได้ค้นพบความจริงเชิงประจักษ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี โดยกล่าวว่าหากนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีใหม่นั้นมีความยากเกินไป ในการทดลองใช้หรือการยอมรับในกลุ่มผู้สูงอายุมักไม่ประสบความสาเร็จ เนื่องจาก
ผู้ใช้อาจมองว่าใช้งานได้ยากและเกิดการปฏิเสธในเทคโนโลยีดังกล่าวไปโดยสิ้นเชิง ขณะที่ปัจจัยทางด้านอายุ กลับมีผลกระทบ
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีที่ลดลงของกลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ บริบทการยอมรับเทคโนโลยีโมบายแอปพลิเคชันของตัวบุคคลจะมี
แนวโน้มลดลงเมื่ออายุเพิ่มมาขึ้น ส่วนหนึ่งอาจมาจากความอดทนต่อการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นน้อยกว่าใน
กลุ่มอายุอื่น ดังการศึกษาของ Ramdhony & Munien (2013) ซึ่งกล่าวว่าในกลุ่มผู้ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ที่อายุน้อย มี
แนวโน้มยอมรับเทคโนโลยีมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ไม่ยอมรับเทคโนโลยีให้มีแนวโน้มที่จะยอมรับมากขึ้นในเชิงปฏิบัติภาครัฐควร
ดาเนินการเชิงนโยบายผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้สถาบั นทางการเงิน ธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
เพิ่มเติมส่วนบริการลูกค้าสัมพันธ์ ในการชี้แนะ และตอบคาถามสาหรับข้อข้องใจในทุกปัญหา ตลอดจนแนะนาคุณประโยชน์
ของการใช้บริการแอปพลิเคชันโมบายแบงค์กิ้ง โดยเน้นถึงความง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จากการใช้งาน เพื่อเพิ่ม
การรับรู้ประโยชน์ของในตัวบุคคล
ท้ายที่สุดเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีโมมายแอปพลิเคชัน ให้สถาบันการเงิน และส่วนงานรับผิดชอบ
ด้านการพัฒนาระบบ ปรับปรุงให้แอปพลิเคชันโมบายแบงค์กิ้ง สามารถทาความเข้าใจได้ง่าย โดยนารูปแบบธุรกรรมที่บุคคล
ดาเนินการบ่อย อาทิ การถอน การโอน และการจ่ายชาระ อยู่ในส่วนที่เด่นชัดในหน้าต่างดาเนินการแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่ม
คุณภาพการบริการให้ครอบคลุมกับผู้สูงวัย หรือ ผู้ที่ไม่เข้าใจในนวัตกรรม ให้เข้าดึงบริการที่สะดวก ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น
สาหรับการศึกษาในอนาคตควรมีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และขยายพื้นที่การวิจัยใน
ระดับภาค เพื่อให้เห็นผลพฤติกรรมเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินและต้นทุนเงินทุน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในปี พ.ศ. 2559 – 2561 จานวนตัวอย่างในการศึกษารวมทั้งสิ้น
324 ชุดข้อมูล จาก 126 บริษัท ผู้วิจัยได้แบ่งคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านชีวประวัติ ด้าน
เครือข่าย และด้านแรงจูงใจ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะผู้บริหารทางการเงิน
ด้านแรงจูงใจที่วัดด้วยสัดส่วนในการถือหุ้น และการเป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุน
โดยสัดส่วนในการถือหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับต้นทุนเงินทุน คือ ต้นทุนเงินทุนจะเพิ่มขึ้นหากผู้บริหารทางการเงินมีสัดส่วน
ในการถือหุ้นเพิ่มขึน้ ในส่วนของการเป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับต้นทุนเงินทุน คือ ต้นทุน
เงินทุนจะลดลงเมื่อผู้บริหารทางการเงินเป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คำสำคัญ: คุณลักษณะผู้บริหำรทำงกำรเงิน ต้นทุนเงินทุน บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
Abstract
This research aims to examine the relationship between CFO characteristics and cost of capital in
companies listed in the Market for Alternative Investment (MAI). The overall sample 324 firms-year (from
126 companies) covers the year 2016 to 2018. The researcher classifies CFO characteristics into three
dimensions: biography, networks, and incentive. Data are analyzed by using multiple regression. The
results show that the incentive dimension of CFO characteristics is associated with Firms’ cost of capital.
CFO shareholdings have a positive associated with firms’ cost of capital which implies that firms with
higher CFO shareholdings have higher cost of capital. Family variable has a positive associated with firms’
cost of capital which means that firms with CFO that be a member of the major of shareholders’ family
have lower cost of capital of capital than firms without CFO from major shareholders’ family.
Keywords: Characteristics of CFO, Cost of capital, companies listed in the Market for Alternative
Investment
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บทนำ
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน หากต้องการการเติบโตและดาเนินงานอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องคานึงถึงผลกระทบต่างๆ (อนุวัฒน์ ภักดี, 2561) และการที่จะทาให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องทา
ให้มูลค่าของกิจการสูงที่สุด โดยการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น(เจ้าของกิจการ) ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามัญ โดยความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น วัดด้วยมูลค่าราคาตลาด
ของหุ้นสามัญ ซึ่งจะสะท้อนถึงผลประกอบการของกิจการในปัจจุบัน รวมถึงการลงทุนในอนาคต การเติบโตของกิจการ
ตลอดจนความเสี่ยงของกิจการ (ปริยดา สุขเจริญ, 2561)
การเพิ่มมูลค่ากิจการของในแต่ละบริษัทจะมีการบริหารที่แตกต่างกัน สิ่งที่สาคัญที่บริษัทต้องจัดการการบริหารให้ดีมี
ประสิทธิภาพให้มากที่สุด คือ การเงินของบริษัท เนื่องจากการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่
กิจการได้ ซึ่งการบริหารจัดการทางการเงินจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจจัดหาเงิน และการบริหารสภาพ
คล่องในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง (ศิรประภา ศรีวิโรจน์, 2561) และผู้ที่มีบทบาทที่สาคัญในด้านการบริหารจัดการการเงิน
ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหารทางการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) โดยผู้บริหารทางการเงินถือเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มี
บทบาทสาคัญอีกบุคคลหนึ่งในองค์กร ทาหน้าที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการเงิน ควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงินของ
กิจการ รวมถึงรายงานผลการดาเนินงานด้านการเงิน และวิเคราะห์รายงานทางการเงินของกิจการ พยากรณ์และวางแผน
ทางการเงิน ตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน ติดต่อกับตลาดการเงิน และบริหารความเสี่ยง บริหารทรัพยากรเงินทุนและ
สินทรัพย์ของกิจการให้สอดคล้องกับกิจกรรมของกิจการ (ปริยดา สุขเจริญ, 2561)
หน้าที่ที่สาคัญของผู้บริหารทางการเงินอีกประการหนึ่ง คือ การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุนเพื่อที่จะนามาใช้ในการ
ดาเนินงาน หรือเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยการจัดหาเงินทุนนั้นสามารถจัดหาได้จาก 2 แหล่ง ได้แ ก่ ส่วนของ
หนี้สิน (เช่น การกู้ยืมเงิน หุ้นกู้ ตราสารหนี้) และส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น (เช่น กาไรสะสม หุ้นบุริมสิทธิ การออก
หุ้นสามัญใหม่) ซึ่งการจัดหาเงินทุนจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุน (ปริยดา สุขเจริญ , 2561) ดังนั้น ผู้บริหารทางการเงิน
ต้องพิจารณาถึงส่วนผสมของแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมสาหรับบริษัท คือ สัดส่วนระหว่างหนี้สินและส่วนของเจ้าของหรือส่วน
ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ได้โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม โดยการทาให้ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักต่าที่สุด จึงทาให้ผู้วิจัยเกิ ด
ข้อคาถามหรือข้อสงสัยที่ว่า คุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินอย่างไรที่จะสามารถบริหารจัดการในด้านการจัดหาเงินทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจัยที่ผ่านมา งานวิจัยในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ
(Characteristics) จะศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูง คุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัท รวมไปถึงการ
กากับดูแลกิจการหรือธรรมาภิบาล โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์หรือผลกระทบต่างๆ ที่มาเกี่ยวข้องด้วย เช่น มูลค่ากิจการ ราคา
หุ้น โครงสร้างเงินทุน ต้นทุนเงินทุน ผลการดาเนินงาน ฯลฯ เช่น งานวิจัยของพิรุณา เบียโลวัส และฐิติม า สิทธิพงษ์พานิช
(2557) ที่ได้ศึกษาผลกระทบของคุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อมูลค่ากิจการ งานวิจัยของธันยพร จาเริญดารารัศมี
(2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของคณะกรรมการและคุณลักษณะผู้บริหารระดับสูง กับผลการดาเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณัฐชา อัตถพลพิทักษ์ (2562) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกากับ
ดูแลกิจการและต้นทุนเงินทุน ทั้งต้นทุนของผู้ถือหุ้น และต้นทุนของหนี้สิน และงานวิจัยของดวงนภา สุขะหุต และคณะ
(2561) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของธรรมาภิบาลของบริษัทที่มีผลต่อความสั มพันธ์ระหว่างอานาจของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และต้นทุนส่วนของหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีใครศึกษาถึงคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงิน ในขณะที่ผู้บริหารทางการ
เงินนั้นมีส่วนเกี่ย วข้องอย่างมากกั บการตัดสินใจต่า งๆ ในด้านการเงิน ซึ่งอาจจะมีค วามสัมพันธ์หรือมี ผลกระทบต่ อการ
ดาเนินการหรือมูลค่าของกิจการได้
นอกจากนั้นการทบทวนวรรณกรรม หรือเอกสารทาให้ผู้วิจัยพบว่า บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (MAI) มีความน่าสนใจที่จะใช้เป็นประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากเป็นตลาดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจที่มี
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ศักยภาพในการเติบโตสามารถเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ โดยเน้นธุรกิจที่มีการเติบโตสูง และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีใน
อนาคต และยังเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถมาระดมทุนจากประชาชนเพื่อ
นาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือใช้ในการขยายธุรกิจได้ง่ายและรวดเร็ว ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งช่วย
ให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมต่อการดาเนินกิจการ แก้ไขปัญหาในด้านเงินทุนที่กิจการมีอยู่ได้ (รังสรรค์ ม่วงโสรส และ
พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, 2560) และการศึกษาเกี่ยวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กับต้นทุนเงินทุนนั้นยังมี
การศึกษาในเรื่องนี้ไม่มากนัก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นประชากรใน
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้
จากที่กล่าวไว้ในข้างต้นจะเห็นว่า คุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินมีความสาคัญ ส่งผลกระทบต่อการกาหนดกลยุทธ์
การวางแผน การตัดสินใจในการบริหารงาน รวมถึงการตัดสินใจในการจัดหาเงินทุนให้กับบริษัท ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
เล็ งเห็ น ความส าคั ญ ของคุ ณ ลั ก ษณะผู้ บ ริ ห ารทางการเงิ น ที่ส่ งผลต่ อ ต้ นทุ น เงิ น ทุ น ของบริ ษั ท เนื่ อ งจากบุ คคลที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการจัดการเงินทุนให้กับบริษัท คือ ผู้บริหารทางการเงิน ดังนั้น การศึกษาถึงคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินจะ
ทาให้ทราบว่าคุณลักษณะใดที่จะส่งผลต่อต้นทุนเงินทุนของบริษัท ซึ่งจากทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนทาให้ได้ข้อสรุปว่า โครงสร้าง
เงินทุนที่เหมาะสมนั้น ราคาหุ้นสามัญจะต้องสูงที่สุด โดยราคาหุ้นสามัญจะสูงที่สุดได้ก็ต่อเมื่อต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
(Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของบริษัทมีค่าต่าที่สุด ซึ่งต้นทุนเงินทุนนั้นเป็นอัตราผลตอบแทนขั้นต่าที่
บริษัทควรได้รับจากการดาเนินงานหรือการลงทุน ดังนั้น ต้นทุนเงินทุนจึงมีความสาคัญ เนื่องจากสะท้อนถึงความเสี่ยงและยัง
ใช้เป็นเกณฑ์ช่วยวิเคราะห์การตัดสินใจในการลงทุนในบริษัทได้ อีกเหตุผลที่ผู้วิจัยได้สังเกตเห็น คือ งานวิจัยในเรื่องคุณลักษณะ
ผู้บริหารทางการเงินในประเทศไทยนั้นยังมีไม่มาก และผลการศึกษาหรือผลการวิจัยยังไม่มีความสอดคล้องกัน หรือยังไม่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มงานวิจัยในอดีต ในด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่มีผลต่อ
ต้นทุนเงินทุนของกิจการ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงิน และต้นทุนเงินทุน
โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นตลาดทุนที่น่าส่งเสริมใน
การลงทุน เพราะมีโอกาสในการเติบโตสูง ซึ่งจะช่วยพัฒนาความเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงิน (Characteristics of Chief Financial Officer)
และต้นทุนเงินทุน (Cost of Capital) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
สมมติฐำนของกำรวิจัย
1. คุณลักษณะด้ำนชีวประวัติของผู้บริหำรทำงกำรเงินมีควำมสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุน
1.1 อายุของผู้บริหารทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อต้นทุนเงินทุน
1.2 ผู้บริหารทางการเงินที่จบการศึกษาด้านบัญชีหรือการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อต้นทุนเงินทุน
1.3 ผู้บริหารทางการเงินที่มีประสบการณ์ในการทางานด้านบัญชีหรือการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อต้นทุน
เงินทุน
2. คุณลักษณะด้ำนเครือข่ำยของผู้บริหำรทำงกำรเงินมีควำมสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุน
2.1 ผู้บริหารทางการเงินที่มีเครือข่ายทางการเมืองมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อต้นทุนเงินทุน
3. คุณลักษณะด้ำนแรงจูงใจของผู้บริหำรทำงกำรเงินมีควำมสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุน
3.1 ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของผู้บริหารทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อต้นทุนเงินทุน
3.2 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อต้นทุนเงินทุน
3.3 ผู้บริหารทางการเงินที่เป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อต้นทุนเงินทุน
- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -
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ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงิน และต้นทุ นเงินทุนของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 แบ่งขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงิน ซึ่งคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงิน ผู้วิจัย
แบ่งเป็น 3 คุณลักษณะ คือ คุณลักษณะด้านชีว ประวัติของผู้บริหารทางการเงิน คุณลักษณะด้านเครือข่ายของผู้บริหารทาง
การเงิน และคุณลักษณะด้านแรงจูงใจของผู้บริ หารทางการเงิน โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ที่มี ต่อต้นทุนเงินทุน โดยใช้ต้นทุน
เงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก เป็นตัวชี้วดั ในการศึกษาครั้งนี้
2. ขอบเขตด้ำนประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในช่วงปี
พ.ศ. 2559 - 2561 โดยการศึกษาครั้งนี้จะไม่รวมกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีหน่วยงาน
ควบคุมดูแลเฉพาะ และมีโครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างทางธุรกิจ และกฎหมายที่แตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ทั้งนี้ไม่
รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
กรอบควำมคิดที่ใช้วิจัย
1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะด้ำนชีวประวัติของผู้บริหำรทำงกำรเงิน และต้นทุนเงินทุน
จากทฤษฎีภาวะผู้นาระดับสูง (Upper Echelon Theory) อธิบายว่า การตัดสินใจในการกาหนดกลยุทธ์
ต่างๆ ของผู้บริหารระดับสูงจะมีความสัมพัน ธ์ หรือมีความเชื่อมโยงกับคุณลัก ษณะภูมิหลั งของผู้บริ หารระดับ สู ง ดังนั้ น
ผู้บริหารทางการเงินที่มีอายุ การศึกษา หรือประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ย่อมมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้การบริหารจัดการต้นทุนเงินทุนนั้นแตกต่างกันด้วย
2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะด้ำนเครือข่ำยของผู้บริหำรทำงกำรเงิน และต้นทุนเงินทุน
ทฤษฎีพึ่งพาทรัพยากร (Resource Dependence Theory) ได้เสนอแนวคิดที่ว่า ธุรกิจจะอยู่รอดได้
จาเป็นที่จะต้องพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอกด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัท จะต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรที่ต้องการได้ (Pfeffer and Salancik, 1978)
3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะด้ำนแรงจูงใจของผู้บริหำรทำงกำรเงิน และต้นทุนเงินทุน
จากทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ผู้ถือหุ้นนั้นสามารถลดปัญหาที่เกิดจากตัวแทนลงได้ โดยทฤษฎี
อธิบายว่า การที่ตัวการและตัวแทนมีความสนใจที่ขัดแย้งกัน (Conflict of interest) ตัวการหรือผู้ถือหุ้นนั้นมักให้ความสนใจ
กับความมั่งคั่งที่เกิดจากมูลค่าของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น แต่ตัวแทนหรือผู้บริหารที่ทาหน้าที่ในการบริหารงานแทนตัวการนั้น ไม่มี
ส่วนได้เสียกับทางบริษัท ดังนั้น จึงมักจะให้ความสนใจกับผลประโยชน์ของตนเองมากกว่า ผู้ถือหุ้นสามารถลดปัญหาที่เกิดจาก
ตัวแทนได้โดยใช้วิธีการตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารจากคณะกรรมการอิสระ ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบ
ภายนอก รวมถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจ (Incentive) ให้แก่ผู้บริหาร (สันติ์สุภา ลัคนาภิเศรษฐ์, 2559)
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คุณลักษณะผู้บริหำรทำงกำรเงินด้ำนชีวประวัติ
1. อายุ
2. การศึกษา
3. ประสบการณ์ในการทางานด้านบัญชีหรือการเงิน
ต้นทุนเงินทุน
ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC)

คุณลักษณะผู้บริหำรทำงกำรเงินด้ำนเครือข่ำย
4. เครือข่ายทางการเมืองของผู้บริหารทางการเงิน
คุณลักษณะผู้บริหำรทำงกำรเงินด้ำนแรงจูงใจ
5. ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
6. สัดส่วนการถือหุ้น
7. การเป็นสมาชิกในครอบครอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ตัวแปรควบคุม
1. ขนาดของบริษัท
2. ระดับการก่อหนี้
3. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4. มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าตามบัญชีของหลักทรัพย์
5. อัตราการเติบโตของรายได้
6. ประเภทอุตสาหกรรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
วิธีดำเนินกำรวิจัย
งานวิจั ยฉบับ นี้มุ่ งศึก ษาประเด็น ความสั มพันธ์ ระหว่ างคุณลั กษณะผู้บริห ารทางการเงินและต้นทุน เงินทุ น เป็ น
การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) วิธีการเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Research) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียว ณ ช่วงเวลาหนึ่ง แล้วนา
ข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่เก็บข้อมูลมา
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 (ระยะเวลา 3 ปี) จานวนทั้งหมด 440 ชุดข้อมูล ทั้งนี้จะไม่รวมบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ซึ่งได้แก่ ธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ ประกันภัยและประกันชีวิต และไม่รวมบริษัทที่มีข้อมูลไม่
ครบถ้วน หรือเป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
1.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลตัวอย่างจาก 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภค
บริโภค สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี ทั้งหมดมี จานวนทั้งสิ้น 416 ชุด
ข้อมูล และทาการตัดข้อมูลของบริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนออก ดังนั้นตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 324 ชุดข้อมูล
1.3 แหล่งข้อมูลและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาโดยการประมวลข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต (Empirical Archival
Research) เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยข้อมูลในส่วนของคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินนั้น สามารถรวบรวมได้
จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี ของแต่ละบริษัท ซึ่งรวบรวมได้จากเว็บไซต์ของสานักงาน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทที่ได้ทาการศึกษา สาหรับข้อมูลที่จะใช้ในการคานวณต้นทุน
เงินทุน ได้รวบรวมจากเว็บไซต์ SETSMART (SET Marketing Analysis and Reporting Tool) ซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์จัดทาขึ้น
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของสานักงานตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ www.th.investing.com
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2. ตัวแบบที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงิน และต้นทุนเงินทุน ซึ่งผู้วิจัย
คาดว่าคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินจะมีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุน ตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ โดยใช้การทดสอบแบบการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) โดยมีสมการเชิงเส้น ดังนี้
WACC = β0 + β1 AGEi,t + β2 EDUi,t + β3 FUNCi,t + β4 POLi,t + β5 TENi,t
+ β6 OWNi,t + β7 FAMi,t + β8 SIZEi,t + β9 LEVi,t
+β10 ROAi,t + β11 MVBVi,t + β12 GROWTHi,t + β13 AGROi,t +
β14 CONSi,t + β15 INDi,t + β16 PROPi,t + +β17 SER i,t
+β18 RESi,t +
εi,t
โดย
WACC = ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
AGE
= อายุของผู้บริหารทางการเงิน
ตัวแปรหุ่นโดยหากผู้บริหารทางการเงินจบการศึกษาด้านการบัญชีหรือการเงินจะมีค่าเป็น 1 นอกเหนือจาก
EDU =
เงื่อนไขมีค่าเป็น 0
FUNC = ระยะเวลาที่ผู้บริหารทางการเงินทางานอยู่ในแผนกบัญชีหรือการเงินมาก่อน
ตัวแปรหุ่นโดยหากผู้ บริหารทางการเงินมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ทางานด้านการเมือง (ส.ส. ส.ว. ส.น.ช.
POL
=
หรือรัฐมนตรี) ที่ยังดารงตาแหน่งในแต่ละปีจะมีค่าเป็น 1 นอกเหนือจากเงื่อนไขเป็น 0
TEN
= ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งผู้บริหารทางการเงิน
OWN = สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารทางการเงิน
ตัวแปรหุ่นโดยหากผู้บริหารทางการเงินเป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (10 อันดับแรก) จะมีค่า
FAM =
เป็น 1 นอกเหนือจากเงื่อนไขเป็น 0 โดยดูจากนามสกุลหรือความสัมพันธ์ที่เปิดเผยในรายงานประจาปี
SIZE = ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท
LEV
= อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม
ROA = อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
MVBV = มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าทางบัญชี
GROWTH = อัตราการเติบโตของรายได้
ตัวแปรหุ่นโดยหากบริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
AGRO =
อุตสาหกรรมอาหารจะมีค่าเป็น 1 นอกเหนือจากเงื่อนไขเป็น 0
ตัวแปรหุ่นโดยหากบริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
CONS =
อุปโภคบริโภคจะมีค่าเป็น 1 นอกเหนือจากเงื่อนไขเป็น 0
ตัวแปรหุ่นโดยหากบริ ษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
IND
=
อุตสาหกรรมจะมีค่าเป็น 1 นอกเหนือจากเงื่อนไขเป็น 0
ตั ว แปรหุ่ น โดยหากบริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ อ็ ม เอ ไอ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
PROP =
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างจะมีค่าเป็น 1 นอกเหนือจากเงื่อนไขเป็น 0
ตัวแปรหุ่นโดยหากบริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการจะ
SER
=
มีค่าเป็น 1 นอกเหนือจากเงื่อนไขเป็น 0
ตัวแปรหุ่นโดยหากบริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร
RES
=
จะมีค่าเป็น 1 นอกเหนือจากเงื่อนไขเป็น 0
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3. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ คุณลักษณะผู้บริหารทางการเงิน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
ด้านชีวประวัติของผู้บริหารทางการเงิน ได้แก่ อายุ การศึกษา และประสบการณ์การทางาน ด้านเครือข่ายของผู้บริหารทาง
การเงิน ได้แก่ เครือข่ายทางการเมือง และด้านแรงจูงใจของผู้บริหารทางการเงิน ได้แก่ ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง สัดส่วน
การถือหุ้น และการเป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3.2 ตัวแปรตำม
ตั ว แปรตามที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ต้ น ทุ น เงิ น ทุ น วั ด ด้ ว ยต้ น ทุ น เงิ น ทุ น ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ าหนั ก
(Weighted Average Cost of Capital: WACC) ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคานวณ มีดังต่อไปนี้ (ปริยดา สุขเจริญสิน, 2561)
WACC = wdkd (1-t) + wpkp + wsks
โดยที่
wd = น้าหนักของต้นทุนของหนี้สิน
kd

= ต้นทุนของหนี้สิน

wp

= น้าหนักของต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์

kp

= ต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์

ws

= น้าหนักของต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ks

= ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น

3.3 ตัวแปรควบคุม
ตัวแปรควบคุมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ขนาดของกิจการ ระดับการก่อหนี้ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าทางบัญชี อัตราการเติบโตของรายได้ และประเภทของอุตสาหกรรม
4. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
4.1 สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics) ใช้อธิบายลักษณะเบื้องต้นของข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าสูงสุดของข้อมูล (Maximum) ค่าต่าสุดของข้อมูล (Minimum) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard
Deviation) และวิเคราะห์ค่าความถี่ของข้อมูล (Frequencies) จากข้อมูลที่เป็นตัวแปรหุ่น
4.2 สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
regression analysis) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินและต้นทุนเงินทุน และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนเงินทุน โดยจะพิจารณาสมมติฐานจากค่า t-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และพิจารณาทิศทาง
ความสัมพันธ์จากค่า Coefficient
ผลกำรวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงิน และต้นทุนเงินทุน ของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เก็บข้อมูลรวบรวมช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561 ซึ่งมีผลการศึกษา ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 ข้อมูลเชิงพรรณนำสรุปค่ำสถิติของตัวแปรที่เป็นตัวแปรเชิงปริมำณ*
Variables
ต้นทุนเงินทุน
WACC
คุณลักษณะผู้บริหำร
ทำงกำรเงิน
ด้ำนชีวประวัติ
AGE
FUNC
ด้ำนแรงจูงใจ
TEN
OWN
ตัวแปรควบคุม
SIZE
LEV
ROA
MVBV
GROWTH

Minimum

Maximum

Standard
Deviation

Mean

0.290

4.166

1.875

0.569

27.000
1.000

66.000
39.000

46.470
14.660

8.074
7.087

1.000
0.000

25.000
31.310

5.560
1.010

4.760
3.928

6.189
1.591
-41.420
-151.000
-81.589

10.618
102.459
48.060
30.333
664.628

9.007
38.353
3.687
2.401
12.887

0.423
19.501
12.071
9.113
49.710

* n = 324

จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรตาม คือ ต้นทุนเงินทุน ที่วัดจากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
1.875 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณลักษณะผู้บริหารทางการเงิน ด้านชีวประวัติที่วัดจากอายุของผู้บริหารทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 46.470 ปี ประสบการณ์การทางานของผู้บริหารทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.660 ปี ในด้านแรงจูงใจที่วัดจากระยะเวลา
ในการดารงตาแหน่งของผู้บริหารทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.560 ปี และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารทางการเ งิน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.010 ในส่วนของตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดของกิจการ ระดับการก่อหนี้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าทางบัญชี และอัตราการเติบโตของรายได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9.007, 38.353, 3.687, 2.401
และ12.887 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลเชิงพรรณนำสรุปค่ำสถิติของตัวแปรที่เป็นตัวแปรหุ่น*
Variables
คุณลักษณะของผู้บริหำรทำงกำรเงิน
ด้ำนชีวประวัติ
EDU
จบการศึกษาด้านบัญชีหรือการเงิน
ไม่ได้จบการศึกษาด้านบัญชีหรือการเงิน
Total
ด้ำนเครือข่ำย

Frequency

272.000
52.000
324.000
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Variables
POL
มีเครือข่ายทางการเมือง
ไม่มีเครือข่ายทางการเมือง
Total
ด้ำนแรงจูงใจ
FAM
เป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Total

Frequency

Percent

3.000
321.000
321.000

0.900
99.100
100.000

127.000
197.000
324.000

39.200
60.800
100.000

*n = 324

จากตารางที่ 2 พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารทางการเงิน ด้านชีวประวัติที่วัดจากการศึกษาของผู้บริหารทางการเงิน
พบว่า มีผู้บริหารทางการเงินที่จบการศึกษาด้านบัญชีหรือการเงิน คิดเป็นร้อยละ 84.000 ด้านเครือข่ายที่วัดจากเครือข่ายทาง
การเมืองของผู้บริหารทางการเงิน พบว่า ผู้บริหารทางการเงินส่วนมากไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ทางานด้านการเมือง ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 99.100 และด้านแรงจูงใจที่วัดจากการเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พบว่า ผู้บ ริหารที่เป็นสมาชิก
ในครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 39.200 และผู้บริหารทางการเงินที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คิดเป็นร้อยละ 60.800
จากตารางที่ 3 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินและต้นทุนเงินทุน โดยใช้วิธีการ
วิเ คราะห์ถ ดถอยเชิ งพหุคู ณ พบว่า คุ ณลั กษณะผู้บ ริห ารทางการเงิ นด้ านแรงจู งใจมี ความสัม พัน ธ์กั บต้ นทุ นเงิน ทุน โดย
คุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินด้านแรงจูงใจที่วัดด้วยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารทางการเงินมีความสัมพันธ์กับต้นทุน
เงินทุน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุนในเชิงบวก หมายความว่า หากผู้บริหารทางการเงินที่มี
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มากขึ้นจะทาให้ต้นทุนเงินทุนสูงขึ้น ในทางกลับกันพบว่า ผู้บริหารทางการเงินที่เป็นสมาชิกใน
ครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุนในเชิงลบ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารทาง
การเงินที่มาจากครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะทาให้ต้นทุนเงินทุนลดลงได้ นอกจากนั้นยังพบว่า ตัวแปรควบคุมที่วัดด้วย ขนาด
ของกิจการและระดับการก่อหนี้ของกิจการมีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุนด้วย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับต้ นทุนเงินทุนในเชิงบวก
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 นั่นหมายความว่า ต้นทุนเงินทุนจะเพิ่มขึ้นหากกิจการมีขนาดของกิจการที่ใหญ่ขึ้น และหากกิจการมี
การก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้นจะทาให้ต้นทุนเงินทุนเพิ่มขึ้นตาม
ตำรำงที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ค วำมสัม พันธ์ ระหว่ำ งคุณลัก ษณะผู้บริ หำรทำงกำรเงินและต้ นทุ นเงิ นทุน โดยใช้วิธี กำร
วิเครำะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis)
Variables
Coefficient
Std. Error
t-statistic
p-value
Constant
-0.025
0.594
-0.042
0.966
AGE
-0.007
0.004
-1.838
0.067
EDU
-0.045
0.076
-0.588
0.557
FUNC
0.005
0.004
1.263
0.207
POL
0.313
0.254
1.230
0.220
TEN
0.005
0.006
0.878
0.381
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Coefficient
OWN
0.013*
FAM
-0.690**
SIZE
0.246**
LEV
0.005**
ROA
0.001
MVBV
-0.003
GROWTH
0.000
AGRO
-0.047
CONS
0.013
IND
-0.037
PROP
0.145
SER
-0.019
RES
0.091
R-squared
= 0.461
Adjusted
R= 0.429
squared
n
= 324
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Std. Error
0.007
0.051
0.068
0.001
0.002
0.003
0.001
0.138
0.127
0.107
0.111
0.104
0.126

t-statistic
1.982
-13.457
3.609
3.218
0.248
-1.132
0.338
-0.341
0.105
-0.348
1.310
-0.183
0.717

p-value
0.048
0.000
0.000
0.001
0.805
0.258
0.735
0.734
0.917
0.728
0.191
0.855
0.474

*ความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05, ** ความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.01

สรุปและอภิปรำยผล
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินและต้นทุนเงินทุน ของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 โดยศึกษาทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรม
การเงิน รวมถึงกลุ่มบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ และกลุ่มบริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ทาให้มีข้อมูลที่ใช้เป็นตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด 324 ชุดข้อมูล และการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินและ
ต้นทุนเงินทุนด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินด้านแรงจูงใจที่วัดด้วยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารทางการเงิน
และการเป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุน เราพบว่า ผู้บริหารทางการเงินที่เป็นสมาชิก
ในครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับต้นทุนเงินทุน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ผู้วิจัยได้
คาดไว้ กล่าวคือ การมีผู้บริหารทางการเงินที่มาจากครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะสามารถทาให้ต้นทุนเงินทุนของกิจการลดลง
ได้ และเป็นไปตามทฤษฎีแลกเปลีย่ นชดเชย คือ การที่มีผู้บริหารทางการเงินที่เป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะทาให้
มีการบริหารจัดการในเรือ่ งการจัดหาเงินทุน โดยทาให้เกิดต้นทุนเงินทุนน้อยที่สุด ถึงแม้ว่าผู้บริหารทางการเงินจะมีการก่อหนี้ที่
มาก และทาให้เกิดต้นทุนเงินทุนในส่วนของหนี้สินที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนเงินทุนที่เกิดขึ้นนั้นยังได้รับผลประโยชน์
ในทางภาษีอยู่ ทาให้ต้นทุนเงินทุนที่ควรจะมีเพิ่มขึ้นมีค่าลดลงได้ และหากมองไปถึงยังเรื่องการกระจุกตัวของความเป็นเจ้าของ
ยังพบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชา อัตถพลพิทักษ์ (2562) ที่พบว่า การกระจุกตัวของความเป็นเจ้าของมีความสัมพันธ์
เชิงลบทั้งกับต้นทุนของส่วนหนี้สินและต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้อธิบายว่า การกระจุกตัวของความเป็นเจ้าของของบริษัท
จะสามารถลดต้นทุนของส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นได้ และในงานวิจัยครัง้ นี้ยังพบว่า คุณลักษณะผู้บริหารทางการเงิน
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ที่วัดด้วยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับต้นทุนเงินทุน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้คาดไว้ กล่าวคือ ผู้ บริหารทางการเงินที่มีสัดส่วนในการถือหุ้นที่มากขึ้น ไม่สามารถลดต้นทุน
เงินทุนได้ แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา
สิทธิพงษ์พานิช และพิรุณา ไบโลวัส (2555) ที่พบว่า สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้บริหารมีผลในทิศทางเดียวกันกับค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน ซึ่งตีความได้ว่าการถือหุ้นของผู้บริหารจะเพิ่มแรงจูงใจในการสร้างมูลค่าความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นสูงสุด เป็นไปตาม
ทฤษฎีตัวแทน ซึ่งอาจหมายความว่าเมื่อผู้บริหารทางการเงินมีสัดส่วนในการถือหุ้นในกิจการที่ มากขึ้น จึงมีแรงจูงใจที่จะสร้าง
มูลค่าให้กิจการ ทาให้มีการตัดสินใจในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น และทาให้ต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องจัดหาเงินทุนที่เพิ่ม
มากขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนเงินทุนสูงขึ้นตาม
นอกจากนั้นยังพบว่า ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับต้นทุนเงินทุน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ซึ่งตรงข้าม
กับสมมติฐานที่คาดไว้ กล่าวคือ ขนาดของกิจการที่ใหญ่ขึ้นไม่สามารถลดต้นทุนเงินทุนลงได้ แต่ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยในอดีต โดยงานวิจัยของ ณัฐชา อัตถพลพิทักษ์ (2562) ได้อธิบายว่า ขนาดของบริษัทที่ใหญ่ขึ้นไม่สามารถลดต้นทุน
ของส่วนของผู้ถือหุ้นลงได้ อาจเนื่องมาจากการที่กิจการที่มีขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ้นทาให้มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่มากขึ้น
ส่งผลให้ต้นทุนเงินทุนสูงขึ้น และระดับการก่อหนี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับต้นทุนเงินทุน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 หมายความ
ว่า หากกิจการมีการก่อหนี้เพิ่มมากขึ้น จะทาให้มีต้นทุนเงินทุนสูงขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานที่คาดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cheng, Collins, and Huang (2006), Byun et al. (2008) และ Gray, Koh, and
Tong (2009) ที่พบว่า บริษัทที่มีการก่อหนี้ในระดับ สูง จะมีความเสี่ยงในการผิดชาระหนี้ ทาให้เจ้าหนี้ต้องการอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยง จึงส่งผลให้ต้นทุนของหนี้สินสูงขึ้น และในงานวิจัยของ Modigliani and Miller
(1958) และ Ramly (2012) ยังพบว่า สัดส่วนการก่อหนี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับต้นทุนของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก ต้นทุนของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนการก่อหนี้ของกิจการ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในกำรนำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลการวิจัยนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงประยุกต์ได้ จากงานวิจัยนี้ทาให้ทราบว่า ผู้บริหารทางการเงิน
ที่เป็นสมาชิ กในครอบครัวผู้ถือ หุ้นรายใหญ่นั้น มีผลทาให้ต้น ทุนเงินทุน ลดลงได้ นักลงทุนจึ งอาจสามารถนาไปใช้ในการ
พิจารณาตัดสินใจในการลงทุนเพิ่มเติมได้ โดยสามารถดูจากคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินว่า ผู้บริหารทางการเงินนั้นเป็นคน
ในครอบครัวของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่ เพื่อให้ค วามเสี่ยงในการลงทุนนั้นลดลง ในทางตรงกันข้ามนักลงทุนอาจพิจารณาได้
จากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารทางการเงินได้ เนื่องจากหากผู้บริหารทางการเงินมีสัดส่วนในการถือหุ้นที่มาก จะทาให้
ต้นทุนเงินทุนสูงขึ้น โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาอาจน้อยลงหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
2. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินและต้นทุนเงินทุนของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุนนั้นยังมีอีกหลายปัจจัยที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง ดังนั้น อาจไม่ก่อให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะต้องศึกษาในเชิงลึกอีกว่า คุณลักษณะผู้บริหารทางการเงิน
นั้นส่งผลกระทบไปยังต้นทุนของเงินทุนในส่วนใดของกิจการ เพื่อให้กิจการทราบว่าต้นทุนเงินทุนที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นมาจากส่วนใด
ที่ทาให้ต้นทุนเงินทุนสูงขึ้น หรือลดลงได้ และสามารถนามาปรับใช้ในกิจการได้ หรืออาจศึกษาจากกลุ่มประชากรอื่นที่มีความ
น่าสนใจ หรือขยายเวลาในการศึกษากลุ่มตัวอย่างให้กว้างขึ้น เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นทุนเงินทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ เพื่อให้เกิดภาพกว้างที่ชัดเจนขึ้นว่ามีปัจจัยใดบ้างมาส่งผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุน
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ควำมจริง ควำมหวัง และควำมศรัทธำของกำรซื้อลอตเตอรี่ในชำวบ้ำน
Fact, Hope and Faith in Lottery Purchasing Behavior among Villagers.
1

เอกรินทร์ จันทร์พิมำย
บทคัดย่อ

การตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่เพราะให้น้าหนักความน่าจะเป็นของการถูกรางวัลที่สูงเกินความเป็นจริง (Overweight
probability) และการหลงลืมต้นทุนสะสมที่เป็นผลมาจากการลาเอียงในปัจจุบัน (Present bias) เป็นพฤติกรรมที่ลาเอียง
(Behavior bias) ของผู้ซื้อลอตเตอรี่โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่คาดหวังเงินจากการถูกรางวัล การตัดสินใจนี้ขัดต่อ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ เชื่อว่ามนุษย์จะตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล เพราะหากพฤติกรรมลาเอียงเหล่านี้ถูกลบล้างไปผู้ซื้อ
ลอตเตอรี่ ก็ควรที่จ ะหยุดซื้อและนาเงิ นดังกล่าวไปเก็บออมเพราะไม่เกิดความคุ้มค่า ในระยะยาว โดยงานการศึกษานี้ไ ด้
ออกแบบการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม ในกลุ่มตัวอย่าง 276 คน เพื่อเปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุ่มทดลอง กับ 1 กลุ่ม
ควบคุม ด้วยการกระตุ้นที่แตกต่างกันอย่างการให้ทางเลือกการออม การแจ้งเตือนต้นทุนสะสม และการให้ข้อมูลสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณอายุ ต่อการตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่และการออมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลการศึกษาพบการให้ท างเลือกการ
ออมและการแจ้ งเตื อนสามารถช่ วยให้ ก ลุ่ม ตั ว อย่า งลดการซื้ อลอตเตอรี่ ไ ด้ ในขณะที่ ก ารให้ ส ภาพความเป็ น อยู่ที่ ดี ห ลั ง
เกษียณอายุส่งผลทาให้เกิดมูลค่าการออมจากมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ที่ลดลง
คำสำคัญ: กำรให้น้ำหนักควำมน่ำจะเป็นที่สูง, กำรลำเอียงในปัจจุบัน, พฤติกรรมลำเอียง, กำรทดลองแบบสุ่ม,
Abstract
Overweight probability and present bias are two behavioral biases that would lead people to buy
lottery. According to main stream economics concept, we always assume that human is rational, thus, for
the high loss rate of lottery, risk averse agents should avoid buying lottery and save some of that money
to accumulate their wealth. However, many people especially low income ones are still buying the
lottery with expectation to win the high prizes.
To reduce the effect of overweight probability and ignoring the accumulated cost of buying
lottery, this study developed interventions that may reduce these biases, which would result in reducing
lottery expenditure and increasing saving. These interventions consisted with providing information of true
chance of wining two digit lottery, providing a saving instrument, reminding accumulated net cost (benefit)
of buying lottery, and positive information of life with enough saving after retirement. To test which
interventions would help people to reduce lottery expenditure and increase saving, a field experiment
was employed with 276 rural subjects. Results suggest that all interventions seems to be able to reduce
lottery expenditure among subjects, however, only subjects who received reminder of accumulated net
cost of buying lottery could turn that expenditure to saving.
Keywords: overweigh-probability, present bias, behavior bias, randomized control trial
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บทนำ
จากรายงานการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันประเทศไทย ประจาปี 2560 โดยศูนย์วิจัยเพื่อ
การพัฒนาสังคมและธุรกิจ (2560) พบว่ากว่าร้อยละ 75.2 ของคนไทยที่มีอายุมากกว่า 15 ปี เคยเล่นการพนันชนิดใดชนิดหนึ่ง
ในขณะที่ร้อยละ 55 ยังคงเล่นอยู่ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 5.6 จากปี 2558 และประเภทของการพนันที่พบมาก
ทีส่ ุดกว่าร้อยละ 90 คือลอตเตอรี่ ซึ่งมีอยู่สองชนิดในประเทศไทยได้แก่ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลหวยใต้ดิน ยิ่งไปกว่านั้นคือร้อยละ
36 ของผู้ที่เล่นการพนันนั้นอยู่อยู่ในภาคอีสานที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มรายได้ต่าของประเทศมานานหลายปีโดยสานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้จานวนผู้เล่นการพนันทั้งหมดของภาคอีสานยังคิดเป็นร้อยละกว่า 59 ของ
จานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งหมายความเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนประชากรในภาคอีสานนั้นเล่นการพนัน โดยเฉพาะ
ลอตเตอรี่ ในทางตรงกันข้ามจากข้อมูลสานักงานสถิติพบว่ามูลค่าการออมของประชาชนในภาคอีสาน ในปี 2560 นั้นลดลงกว่า
ร้อยละ 14.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ดังนั้นจากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นในภาพรวมได้ว่าการเล่นการพนันไม่ได้ทาให้ผู้
เล่ น มี ค วามมั่ ง คั่ ง เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก จากศู น ย์ วิ จั ย ธุ ร กิ จ และเศรษฐกิ จ อี ส าน คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2561) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างครัวเรือนจานวน 290 ครัวเรือนในพื้นที่อาเภอกมลาไสยและอาเภอร่องคา
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 12,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสาหรับการซื้อลอตเตอรี่โดยเฉลีย่ ประมาณ
800 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน นอกจากนี้ยังระบุว่าผลลัพธ์ของการเล่นลอตเตอรี่ตลอดระยะเวลา 1 ปี
นั้นพวกเขาสูญเสียเงินโดยเฉลี่ยประมาณ 7,200 บาทต่อปี โดยมีมูลค่าการสูญเสียสูงสุดของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 30,000 บาทต่อ
ปี ดังนั้นจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในระยะยาวผู้เล่นไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ กลับมา ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์
อย่างทฤษฏีอรรถประโยชน์ที่คาดหวัง (Expected utility theory) ที่เชื่อว่ามนุษย์จะตัดสินใจตัวเลือกสิ่งที่ให้ประโยชน์กับ
ตนเองมากที่สุดโดยการคานวณผลลัพธ์ที่เปรียบเทียบผลตอบและความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจากัดที่กาลังเผชิญอยู่หรือ
ที่เรียกว่า ค่าความคาดหวัง (Expected value) ดังนั้นในกรณีของการซื้อลอตเตอรี่ที่มีค่าความคาดหวังติดลบ (Negative
expected value) ผู้เล่นควรที่จะตัดสินใจที่จะไม่ซื้อเพื่อที่จะไม่สูญเสียเงินดังกล่าวและนาเงินเหล่านั้นไปทากิจกรรมอื่น ๆ
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการซื้อลอตเตอรี่จะมาพร้อมกับโอกาสในการสูญเสียที่สูงมากแต่ผู้เล่นก็ยังคงเล่นอย่างต่อเนื่องด้วย
พฤติกรรมที่ลาเอียงบางอย่าง
โดยพฤติกรรมเหล่านั้นถูกอธิบายไว้ในเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behaivor ecocomics) ว่าเป็นพฤติกรรมของมนุษย์
ที่มักจะเกิดความลาเอียงขึ้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ของการซื้อลอตเตอรี่ อย่างการไม่สนใจความคุ้มค่าของการซื้อลอตเตอรี่
เพราะไม่คานวณความน่าจะเป็นของการถูกรางวัลและต้นทุนที่ลงไป ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ถูกอธิบายไว้จากงานการศึกษาก่อน
หน้าหลายงาน ดังต่อไปนี้ Rogers, P., (1998) และ Teigen, et al., (1999) ได้ให้ความเห็นว่าผลลัพธ์ความสาเร็จของการเล่น
การพนันหรือก็คือการชนะรางวัลถูกจดจาไว้ในความทรงจาของผู้เล่นและมองว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความโชคดี ในขณะที่กรณีของ
ความล้มเหลวของการเล่นการพนันหรือการสูญเสียนั้นถูกมองว่าเป็นความโชคร้ายและไม่นามาจดจา ดังนั้นผู้เล่นจึงเลือก
พิจารณาผลลัพธ์ของการเล่นเพียงแค่ช่วงระยะสั้น ๆ โดยไม่คานึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอดีต กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเมื่อผู้เล่นถูก
รางวัลก็จะจดจาว่าการเล่นนั้นทาให้พวกเขาได้เงินซึ่งมาพร้อมกับความดีใจ จนละเลยไปว่าต้นทุนที่เสียไปกับมูลค่ารางวัล นั้นมี
ความคุ้มค่าหรือไม่ และเลือกที่จะเล่นต่อไปและหวังว่าอยากจะถูกรางวัลและได้เงินนั้นอีกครั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็น
ผลของการลาเอียงในปัจจุบัน (Present bias) ที่ทาให้ผู้เล่นไม่สนใจต้นทุนที่เคยผ่านมา นอกจากนี้การกระทาหรือการคิดแบบ
นี้ซ้า ๆ ก็ยิ่งส่งผลให้ผู้เล่นมีความคิดแบบที่ไม่คานึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลและใช้ความคิดแว๊บแรกในการตัดสินใจ หรือที่เรียก
ที่ว่า Availability Heuristic ซึ่งกรณีของการซื้อลอตเตอรี่ก็คือการตัดสินใจซื้อด้วยความคิดที่ว่าตนเองเคยถูกและเคยได้รับเงิน
จากการถูกรางวัลโดยไม่คานึงถึ งต้นทุนและผลตอบแทนจากการซื้อลอตเตอรี่ และหากผู้เล่นไม่ได้หลงลืมต้นทุนก่อนหน้าแต่
กลับมีพฤติกรรมที่ยังคงเล่นต่อเนื่องนั้นก็ได้รับการอธิบายจากงานการศึกษาของ Teger (1980) จาก Pichit Eamsopana
(2005) ที่อธิบายเรื่องของต้นทุนจม (Sunk cost effect) ว่าเป็นพฤติกรรมของผู้เล่นการพนันในขณะที่ผู้เล่นกาลังตกอยู่ใน
สถานการณ์ของการเดิมพันอยู่นั้น ๆ และหากพวกเขากาลังสูญเสียเงินอยู่นั้นจะมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถหยุดเล่นได้ เนื่องจาก
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ต้องการได้ต้นทุนของตนเองกลับมาซึ่งอาจจะรวมถึงต้นทุนเวลา แรง หรือที่เป็นตัวเองที่พวกเขาใช้นการเดิมพัน และพฤติกรรม
นี้ยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งโดย Walker (1992) ว่าการติดกับดัก (Entrament) ซึ่งเป็นพฤติกรรรมที่ผู้เล่นจะเล่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่หวังว่าสักวันหนึ่งเงินที่พวกเขาเสียไปจะกลับคืนมาเพราะต้นทุนที่ลงไปนั้นมากเกินกว่าที่จะหยุดเล่นได้ ในทางตรงกันข้าม
พวกเขาอาจจะเสียมากขึ้นหรือถึงขั้นหมดตัวก็เป็นได้
นอกจากนี้พฤติกรรมการเล่นการพนันมักจะมาพร้อมกับการให้น้าหนักความน่าจะเป็นของการชนะเกินกว่าความ
น่าจะเป็นที่แท้จริง (Overweight proability) จากงานการศึกษาของ Bora, S., และ Kearney, M.S. (2011) พบว่าผู้เล่น
มักจะให้ความน่าจะเป็นของการชนะมากกว่าความเป็นจริงทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจ
อีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2561) ที่พบว่าผู้เล่นจะให้น้าหนักความน่าจะเป็นของการชนะรางวัลเลข 2
ตัว เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 30 ในขณะที่ความเป็นจริงตามสถิตินั้นความน่าจะเป็นของการชนะคือ 1 ใน 100 นอกจากนี้พฤติกรรม
ของการให้น้าหนักความน่าจะเป็นที่เกินจริงนั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับมูลค่าของการชนะรางวัลที่ดึงดูดจนทาให้ผู้เล่นนั้นหลงลืม
ความน่าจะเป็นที่แท้จริง โดยงานการศึกษาของ Astebro T., et al., (2015) แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นจะให้น้าหนักความน่าจะเป็น
ของการชนะรางวัลที่สูงเกินจริงเมื่อเผชิญกับมูลค่ารางวัลของการชนะที่สูง แต่สาหรับมูลค่ารางวัลที่น้อยหรือต่า ผู้เล่นมักจะให้
ความน่าจะเป็นของการถูกรางวัลที่ต่าไปด้วย อย่างไรก็ตามหลักฐานงานวิจัยเหล่านี้ได้อธิบายพฤติ กรรมและปัจจัยต่าง ๆ ที่
ขัดแย้งกับพฤติกรรมของคนที่มีหตุมีผลในเชิงเศรษฐศาสตร์และทาให้ผู้เล่นยังคงซื้อลอตเตอรี่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าต้นทุนสะสม
อาจจะเพิ่มสูงขึ้นมากในระยะยาวและโอกาสของการชนะที่ยังคงต่าเหมือนเดิม
สาหรับคาอธิบายในเชิงมูลค่ารางวัลและต้นทุนจาก Forrest et al (2002) ได้อธิบายไว้ว่าพฤติกรรมของผู้เล่นจะให้
ความสนใจค่อนข้างมากกับมูลค่าของรางวัลที่จะได้รับหากชนะโดยไม่สนใจต้นทุนโดยเฉพาะลอตเตอรี่ที่มีมูลค่ารางวัลสูง
สาหรับประเทศไทยนั้นลอตเตอรี่มีอยู่สองประเภทที่รู้กันจักอย่างแพร่หลายคือฉลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน สาหรับฉลาก
กินแบ่งรัฐบาลนั้นเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกกฎหมายโดยมีหน่วยงานคือสานักงานกองฉลากแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล ซึ่งฉลากหนึ่ง
ใบ (ตั๋ว) จะมีตัวเลขสุ่มจานวน 6 ตัว เรียงกัน และมีมูลค่าอยู่ที่ 80 บาทต่อตั๋วหนึ่งใบ ในขณะที่มูลค่ารางวัลสูงสุด 6,000,000
บาท สาหรับการถูกตัวเลขทั้ง 6 ตัว ในขณะที่ต่าสุด 2,000 บาท สาหรับการถูกตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของตั๋ว ด้วยมูลค่ารางวัล
ต่าสุดที่มีโอกาสจะได้รับมีมูลค่าสูงกว่า 25 เท่าของเงินลงทุนจึงอาจจะเป็นหนึ่งในภาพลวงตาที่ล่อลวงผู้เล่นให้มีพฤติกรรม
ลาเอียงเกิดขึ้นได้ในขณะที่กาลังอยู่ในสถานการณ์การซื้อนั้น ยิ่งไปกว่านั้นหากมองในมุมของต้นทุนแล้ว ยิ่งทาให้หวยใต้ดินเป็น
2
ที่นิยมง่ายยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทาที่ผิดต่อกฏหมาย เพราะการที่มีต้นทุนต่ามากจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่มีรายได้ต่า
3

ได้ง่ายดาย บวกกับมูลค่ารางวัลที่มีสูงถึง 70 เท่าของเงินลงทุน หรือกล่าวอีกในหนึ่งคือหวยใต้ดินสามารถลงทุนหรือซื้อตัวเลข
2 ตัว ได้ในราคาตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และหากถูกรางวัลจะได้รับ 70 บาท ซึ่งก็คือ 70 เท่าของเงินทุนลง ด้วยต้นทุนที่ต่าของ
หวยใต้ดินนั้นจึงนาไปสู่ความเข้าใจผิดในการเล่นด้วยการสร้างกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงด้วยการเพิ่มเงินลงทุนเพื่อซื้อคู่
ตัวเลขเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการชนะรางวัลให้มากขึ้นจนลืมไปว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นเปรียบเสมือนการลดลงของมูลค่า
รางวัลที่จะได้รับและเพิ่มต้นทุนสะสมหากไม่ถูกรางวัล ซึ่งส่งผลให้มูลค่าของต้นทุนสะสมในระยะยาวสูงขึ้นอีกด้วย พฤติกรรม
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นนั้นซื้อลอตเตอรีด่ ้วยพฤติกรรมที่ลาเอียงซึ่งขัดแย้งกับการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์ใน
ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นหากสามารถลดพฤติกรรมลาเอียงเหล่านี้ของผู้เล่นลงได้ ก็อาจจะส่งผลทาให้ผู้เล่นปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมการตัดสินใจและเลือกที่จะหยุดซื้อลอตเตอรี่เพื่อนาเงินไปลงทุนหรือเก็บออมได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่มี
รายได้น้อย
2

ไม่สามารถซื้อขายได้ตามตลาดทั่วไป ซึง่ ผู้เล่นจะทาการซื้อขายผ่านตัวแทนที่รู้จกั กันเองภายในหมู่บ้านและร่วมมือกันไม่เปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะ
ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ พบว่าทัว่ ไปแล้วหวยใต้ดินจะมีอัตราการจ่ายผลตอบแทนอยู่ที่ 70 โดยทั่วไป เว้นแต่จะมีการ ดึงดูดลูกค้าโดยการ
เพิ่มอัตราผลตอบแทนที่อาจสูงขึ้น โดยพบได้ทั่วไปตามเว็บพนันออนไลน์ ดังนั้นในงานการศึกษานี้จึงใช้อัตราผลตอบแทนทั่วไปคือ 70 เท่าของเงิน
ลงทุน
3
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผู้เล่นจะมีพฤติกรรมลาเอียงในการให้น้าหนักความน่าจะเป็นที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง
และมีการหลงลืมต้นทุนสะสมในอดีตในการซื้อลอตเตอรี่ ดังนั้นการศึกษานี้จึงได้ออกแบบเพื่อลดพฤติกรรมลาเอียงเหล่านี้ของ
ผู้เล่นลง โดยเฉพาะกลุ่มผู้เล่นที่มีรายได้ต่าอย่างชาวบ้านในชนบท เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการเพิ่มมูลค่าการออมโดยไม่
จาเป็นต้องเพิ่มรายได้หรือลดการบริโภคลง โดยใช้วิธีการของการทดลองแบบสุ่ม (Randomized controlled trial) ที่มุ่งเน้น
ในการปรับหรือแก้ปัญหาของพฤติกรรมลาเอียงในการซื้อลอตเตอรี่ของผู้เล่น เพื่อศึกษาและค้นหาปัจจัยหรือสิ่งกระตุ้น
(Incentive) ที่จะสามารถช่วยให้ลดพฤติกรรมลาเอียงเหล่านี้ของผู้เล่นลง ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลและวิธีการที่แตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มทดลองอย่างการให้ทางเลือกการออม (Alternative saving) การให้การแจ้งเตือนต้นทุน (Reminder) และการให้ข้อมูล
สภาพการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณอายุ (Retriment information) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง ซึ่งมี
รายละเอียดดังหัวข้อถัดไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาการให้ข้อมูลทางเลือกการออมกับการตัดสินใจลดการซื้อลอตเตอรี่
2. เพื่อศึกษาการการแจ้งเตือนต้นทุนสะสมของการซื้อลดเตอรี่กับการตัดสินใจลดการซื้อลอตเตอรี่
3. เพื่อศึกษาการให้ข้อมูลสภาพความเป็นอยู่หลังเกษียณอายุแบบที่ดีกับการตัดสินใจลดการซื้อลอตเตอรี่
สมมุติฐำนของกำรวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข้อมูลการทางเลือกการออมจะมีมลู ค่าการซื้อลอตเตอรีล่ ดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
2. กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการแจ้งเตือนสะสมจะมีมลู ค่าการซื้อลอตเตอรีล่ ดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
3. กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข้อมูลสภาพหลังเกษียณอายุแบบที่ดีจะมีมลู ค่าการซื้อลอตเตอรีล่ ดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างและสถานการณ์ลอตเตอรี่
แม้ว่าในเขตพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยมักจะพบกับภัยธรรมชาติอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นน้าแล้งและน้าท่วม หรือ
สภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร แต่ครัวเรือนในพื้นที่นี้ก็ยังคงตัดสินใจยึดอาชีพการทาเกษตรเป็น
อาชีพหลักของครอบครัว ซึ่งความเสี่ยงของภัยธรรมชาตินี้เป็นสาเหตุหลักที่มักจะนาพวกเขาไปสู่ปัญหาทางการเงินของ
ครัวเรือน เพราะการสูญเสี ยผลผลิตและการชดเชยจากภาครัฐไม่สามารถครอบคลุมรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน วิธีการ
แก้ปัญหาของครัวเรือนคือการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยเพื่อนามาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย
ทั่วไปหรือการลงทุนในการทาการเกษตรครั้งต่อไป และรอผลกาไรจากการเพาะปลูกรอบถัดไปในการชาระหนี้คืน อย่างไรก็
ตามวงจรของการเป็นหนี้ของครัวเรือนนี้ไม่มีท่าทีที่จะหยุดได้อย่างง่ายเพราะผลกาไรจากการเกษตรที่น้อยนิดไม่สอดคล้องกับ
อัตราดอกเบี้ยที่สะสมเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ด้วยสาเหตุนี้จึงส่งผลให้ครัวเรือนในชนบทยากที่จะลืมตาอ้าปากถึงแม้ว่าในบางปี
จะได้รับผลิตแต่ก็ยังไม่สามารถจ่ายคืนหนี้สะสมที่ค้างคา ในสถานการณ์ที่ยากลาบากนี้พวกเขาเลือกที่จะสร้างความหวังว่าสัก
วันจะได้เงินก้อนโตที่เพียงพอต่อชาระหนี้สินและหรือเพิ่มพูนความมั่งคั่งของครัวเรือนด้วยการถูกลอตเตอรี่
ในชนบทของภาคอีสาน หวยใต้ดินที่ผิดกฎหมายได้รับความนิยมป็นอย่างมากเพราะมีราคาต้นทุนที่ต่าซึ่งทาให้เข้าถึง
ได้อย่างง่าย ในขณะที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งถูกกฏหมายนั้นมีราคาที่สูงกว่า แต่อย่างไรก็ตามผู้เล่นมักจะเล่นลอตเตอรี่ทั้งสอง
ประเภทในเวลาเดียวกันเนื่องผลการชนะรางวัลนั้นมีความเกี่ยวข้องกัน สาหรับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น บนตั๋ว 1 ใบ จะมีตัวเลข
สุ่มเรียงกันจานวน 6 ตัว โดยมีมูลค่าตั๋วละ 80 บาท โดยมีรางวัลที่ 1 เป็นรางวัลใหญ่ที่สุดสาหรับการถูกตัวเลขทั้ง 6 ตัว ซึ่งมี
มูลค่า 6,000,000 บาท และโอกาสในการถูกรางวัลคือ 1 ใน 1,000,000 ในขณะที่ตั๋วเดียวกันสามารถลุ้นที่จะถูกรางวัลอื่น ๆ
ได้อีกด้วย โดยรางวัลต่าสุดคือรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่ารางวัลที่ 2,000 บาท มีโอกาสในการถูกรางวัล 1 ใน 100 จาก
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ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของตั๋ว และสาหรับหวยใต้ดินนั้นใช้ผลการชนะรางวัลจากฉลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีสองรางวัลที่เป็นที่นิยม
คือ หวยสองตัวบนซึ่งมาจากตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของรางวัลที่ 1 ของฉลากกินแบ่งรัฐบาล และหวยสองตัวล่างซึ่งมาจากรางวัล
เลขท้ายสองของฉลากกินแบ่งรัฐบาล โดยทั้งสองรางวัลของหวยใต้ดินนั้นมีวิธีการเล่นที่เหมือนกันคือผู้เล่นสามารถเลือกซื้อคู่
เลข ตั้งแต่ 00-99 คู่ใดก็ได้ และเดิมพันด้วยเงินที่เริ่มต้นตั้งแต่ 1 บาทเป็นต้นไป โดยจะมีผลตอบแทนหากถูกรางวัลคือ 70 เท่า
ของเงินเดิมพัน ดังนั้นจะเห็นว่าด้วยมูลค่าเงินทุนและความน่าจะเป็นของการถูกรางวัลที่เท่ากันของเลข 2 ตัวนั้น หวยใต้ดินจะ
ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานการศึกษาของ Matheson, V. A., & Grote, K. R., (2003) ที่พบว่ามูลค่าของเงิน
รางวัลช่วยเพิ่มยอดขายให้กับลอตเตอรี่ อย่างไรก็ตามการที่มูลค่าของรางวัลสูงกว่าหรือน่าดึงดูดกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะ
เป็นการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลของผู้เล่น เพราะความน่าจะเป็นของการถูกรางวัลนั้นก็ยังคงอยู่ที่ร้อยละ 0.01 ตามสถิติ ซึ่งผู้
เล่นมักจะมองข้ามความน่าจะเป็นที่แท้จจริงและให้ความสนใจกับรางวัลที่คาดว่าจะได้รับมากกว่า นอกจากนี้ด้วยต้นทุนที่ต่า
กว่าของหวยใต้ดินนั้นจึงได้กลายมาเป็นกลยุทธ์การเล่นของผู้เล่นที่นาไปสู่การมีต้นทุนสะสมที่สูงขึ้ น เพราะว่าผู้เล่นจะเล่นด้วย
จานวนคู่เลขที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการชนะให้มากขึ้น ดังนั้นจึงนาไปสู่การมีต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งหากผู้เล่นไม่ชนะก็จะ
กลายเป็นต้นทุนสะสมจานวนมากที่ผู้เล่นอาจจะเสียไป ซึ่งเมื่อพิจารณาในระยะยาวของการเล่นจะพบว่าด้วยต้นทุนสะสมที่สูง
นั้นการชนะรางวัลเพียงไม่กี่ครั้งในช่วงเวลานั้น ๆ ไม่มีความคุ้มค่าเกิดขึ้นเลย แต่ผู้เล่นก็ยังคงที่จะเล่นอย่างต่อเนื่อง จากงาน
การศึกษาของ Rogers, P. (1998) และ Teigen, et al., (1999) ได้ให้คาอธิบายไว้ว่าความรู้สึกที่ดีของการถูกรางวัลหรือการ
ชนะการเดิมพันทาให้ผู้เล่นมองข้ามความคุ้มค่าของรางวัลและเลือกที่จะเล่นต่อโดยไม่สนใจต้นทุนที่ผ่านมา ซึ่งป็นพฤติกรรมที่
ลาเอียงของการซื้อลอตเตอรี่และทาลายการคิดอย่างมีเหตุมีผลของผู้เล่น โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านผู้ที่มีรายได้น้อยและหวังที่จะ
4
ได้เงินรางวัลจากการเดิมพัน งานการศึกษานี้จึงได้ทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างชาวบ้านผู้ที่มีแนมโน้มในการซื้อลอตเตอรี่ โดย
การสุ่มแจกจดหมายเชิญชวนที่ระบุข้อความเชิญชวนด้วยกิจกรรมส่งเสริมการออม และแจกของรางวัลอย่างกระปุกออมสินที่
5
6
7
ล็อคกุญแจ สมุดบันทึก และสิทธิ์ในการเล่นเกมส์ลุ้นรางวัล จานวน 28 หมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมหมู่บ้านละ 10 ราย รวม
ทั้งหมด 280 ราย จากนั้นทั้ง 28 หมู่บ้านถูกสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง 4 กลุ่ม ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไป
2. การออกแบบการทดลองและการดาเนินการทดลอง
เป้าหมายของงานการศึกษาคือการสร้างแรงกระตุ้นที่ลดการซื้อลอตเตอรี่และเพิ่มมูลค่า เงินออมของชาวบ้านผู้มี
รายได้น้อยในชนบท เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ลาเอียงของผู้เล่นลอตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นการให้น้าหนักความน่าจะเป็นของการ
ชนะรางวัลสูงเกินจริง (Overweight probability) การละเลยต้นทุนสะสมหรือการลาเอียงในปัจจุบัน (Present bias) และ
เพิ่มมูลค่าเงินออมโดยไม่จาเป็นต้องเพิ่มรายได้และไม่กระทบต่อการบริโภคสินค้าที่จาเป็นของครัวเรือนผ่านวิธีการทดลองแบบ
สุ่มที่มีการควบคุม (Randomized control trial) โดยการให้ข้อมูลและวิธีการที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม
(Treatment groups) และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม (Control group) สาหรับกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ได้รับเพียงข้อมูลพื้นฐาน
ในขณะที่อีก 3 กลุ่มทดลองนั้นได้รับข้อมูลและวิธีการที่เพิ่มจากกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองที่ 1 (Treatment group 1)
นอกจากจะได้รับข้อมูลพื้นฐานที่เหมือนกับกลุ่มควบคุมแล้ว ยังได้รับข้อมูลทางเลือกการออมเพื่อเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมในกลุ่มนี้
4

กลุ่มตัวอย่างที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ที่มีแนวโน้มในการซื้อลอตเตอรี่นั้นถูกระบุโดยหัวหน้าหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านโดยการสังเกตและไม่ เจาะจง เนื่องจาก
การซื้อลอตเตอรี่ในงานการศึกษานี้หมายถึงการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ซึ่งหวยใต้ดินเป็นการกระทาที่ผิดต่อกฏหมาย แต่ข้อมูลของ
การซื้อหวยใต้ดินมีความสาคัญต่อการศึกษาในครั้งนี้เพราะมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง
5
กระปุกออมสินที่มีกุญแจล็อคจะถูกแจกให้กับผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนซึ่งรวมถึงกลุ่มควบคุม โดยผู้วิจัยจะทาการเก็บรักษากุญแจสาหรับเปิด
กระปุกไว้จนกว่าจะครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนของการทากิจกรรม ซึ่งถูกพัฒนามาจากงานการศึกษาของ Dupas และ Robinson (2013)
6
สมุดบันทึกที่มีสองฝั่งสาหรับการคัดลอกข้อมูลการซื้อลอตเตอรี่และการออมของผู้เข้าร่วมการทดลอง
7
โอกาสในการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษในการจับฉลากลุ้นรับรางวัลเงินสดจานวน 5 รางวัล โดยมีรางวัลที่ 1 มูลค่า 4,000 บาท 1 รางวัล รางวัลที่
2 มูลค่า 2,000 บาท 2 รางวัล และรางวัลที่ 3 มูลค่า 1,000 บาท 2 รางวัล โดยมีเงื่อนไขคือหากผู้เข้าร่วมการทดลองให้ข้อมูลการตัดสินใจครบทั้ง
12 ครั้ง
- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -
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ใช้เงินที่เท่ากับจานวนที่จะซื้อลอตเตอรี่นามาออมในกระปุกออมสินที่ล็อคกุญแจ ด้วยการสร้างสถานการณ์จาลองของการซื้อ
ลอตเตอรี่กับตัวเองแทนการซื้อลอตเตอรี่จริง ๆ โดยมีวิธีการคือ หากผู้เข้าร่วมการทดลองมีตวั เลขที่อยากจะซื้อลอตเตอรี่ในงวด
นั้น ๆ ให้จดบันทึกตัวเลขและมูลค่าที่อยากจะซื้อลงบนสมุดบันทึกที่ผู้วิจัยแจก แล้วเลือกตัดสินใจระหว่างการนาเงินดังกล่าวไป
ซื้อลอตเตอรี่กับผู้ขายจริง ๆ หรือเก็บออมไว้ในกระปุกออมสิน เพื่อที่กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองนี้จะได้เปรียบเทียบและเรียนรู้
ต้นทุนสะสมของการซื้อลอตเตอรี่กับมูลค่ารางวัลที่อาจจะได้หรือไม่ได้ในระยะยาวด้วยตนเอง ในขณะที่กลุ่มทดลองที่ 2
(Treatment group 2) ได้รับข้อมูลทุกอย่างเหมือนกันกับกลุ่มทดลองที่ 1 แต่วิธีการที่ถูกเพิ่มเข้าไปคือการแจ้งเตือน
(Reminder) โดยหลังจากการเก็บข้อมูลครั้งแรกของการซื้อลอตเตอรี่และการออม ผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มนี้จะได้รับ
จดหมายรายงานสถานะมูลค่าเงินออมในกระปุกออมสินและสถานะมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ทั้งที่ซื้อจริงและไม่ซื้อจริงก่อน 2 วัน
8
ของการออกรางวัลครั้งต่อไป เพื่อเป็นการแจ้งเตือนมูลค่าสะสม ของเงินออมและต้นทุนของการซื้อหวยในงวดที่ผ่านมาและจะ
ถูกสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละครั้ง วิธีการนี้สามารถทาให้กลุ่มตัวอย่างเห็นต้นทุนสะสมของการซื้อลอตเตอรี่ของตนเองใน
ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเปรียบเทียบผลของการได้รับการแจ้งเตือนและไม่ได้รับการแจ้งเตือนของต้นทุนสะสมต่อการ
ตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่ระหว่างการทากิจกรรม และสุดท้ายคือกลุ่มทดลองที่ 3 (Treatment group 3) โดยผู้เข้าร่วมการทดลอง
ในกลุ่มนี้จะได้รับข้อมูลเหมือนกับกลุ่มทดลองที่ 1 และถูกแทรกข้อมูลการเกษียณอายุแบบที่มีเงินออมเพียงพอหลังจากจบการ
ให้ข้อมูลการออมเพื่อที่จะเปรียบเทียบผลกระทบของการให้ข้อมูลเป้าหมายของการออมแบบดี (Positive framing) ในอนาคต
ต่อการตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่
2.1 เริ่มต้นการทดลอง
การทดลองถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการทดลองได้เรียนรู้ต้นทุนสะสมและผลตอบแทนของการซื้อ
ลอตเตรี่ในระยะยาว และเพื่อที่จะไม่กระทบกับกิจกรรมการเพาะปลูกของครัวเรือน การทดลองจึงเริ่มในช่วงกลางเดือน
มิถุนายนจนถึงกลางเดือนธันวาคม ในปี 2562 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือจานวน 12 ครั้งของการออกรางวัลฉลากกิน
แบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นช่วงหลังการปลูกและการเก็บเกี่ยวข้าว โดยเริ่มต้นจากการจัดอบรม (Workshop) ภายในระยะเวลา 1
สัปดาห์ ก่อนการออกรางวัลเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมการทดลองจดจาเนื้อหาในกิจกรรรมอบรมได้มากที่สุดก่อนการตัดสินใจซื้อ
ลอตเตอรี่หลังการอบรม โดยในแต่ละรอบของการจัดอบรมนั้นถูกจัดที่ศูนย์กลางของหมู่บ้านเพื่ออานวยความสะดวกให้
ผู้เข้าร่วม และในแต่ละรอบจะมีผู้เข้าร่วม 1 แต่ไม่เกิน 2 หมู่บ้าน และต้องเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลุ่มทดลองเดียวกันเท่านั้น เพื่อง่าย
ต่อการควบคุมในการดาเนินกิจกรรม เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนมาถึงที่จัดอบรม ผู้ช่วยวิจัยจะนาทางไปนั่งที่เก้าอี้ที่
เตรียมไว้และจะถูกถามโดยชุดแบบสอบถามที่เตรียมไว้เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่าง ในระหว่างรอผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ
หลังจากจบการตอบแบบสอบถามผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับอุปกรณ์การทดลองสองอย่างคือ กระปุกออมสินที่ล็อคกุญแจ
และสมุดบันทึก เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองพร้อมแล้ว ผู้ดาเนินการทดลองแนะนาตัวและเริ่มให้ข้อมูลที่แตกต่างกันตามกลุ่มการ
ทดลอง หลังจากจบการนาเสนอคลิปวิดิโอผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับโอกาสในการสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการทดลองและ
ผู้ดาเนินการทดลองจะตอบคาถามดังกล่าว และสรุปข้อมูลทั้งหมดที่แตกต่างกันตามกลุ่มทดลองอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นข้อความ
สุดท้ายก่อนที่ผู้เข้าร่วมการทดลองจะออกจากห้องทดลองไป
2.2. การเก็บข้อมูล
จากการที่ลอตเตอรี่ของประเทศไทยมีการออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง คือวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
ดังนั้นในระยะเวลา 6 เดือนของการทดลองผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกเก็บข้อมูลการตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่และการออมหลังทา
กิจกรรมอบรมรวมเป็นจานวน 12 ครั้ง โดยข้อมูลในแต่ละครั้งมาจากการตัดสินใจเลือกของผู้เข้าร่วมการทดลองระหว่างการที่
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ข้อมูลการออมจะถูกแสดงในรูปแบบของเงินออมสะสมที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันในกระปุกออมสิน ในขณะที่ข้อมูลการซื้อลอตเตอรี่ทั้งแบบที่ซื้อจริงและ
แบบจาลอง จะถูกแสดงในรูปของผลได้ -เสียของงวดล่าสุดและผลได้-เสียสะสม โดยทีมวิจัยจะทาการบันทึกมูลค่าการซื้อและตัวเลขที่จะซื้อเพื่อ
คานวณผลรางวัล
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จะนาเงินที่ใช้ซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อลอตเตอรี่จริง ๆ หรือนาเงินดังกล่าวไปเก็บออมในกระปุกออมสินที่ล็อคกุญแจ วิธีการดังกล่าว
นอกจากจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลการซื้อลอตเตอรี่และข้อมูลการออมแล้วยังสามารถลดผลกระทบของการซื้อลอตเตอรี่เพื่อความ
สนุกซึ่งเป็นปัจจัยอย่างนึงที่ส่งเสริมให้เกิดการซื้อลอตเตอรี่ โดยปัจจัยดังกล่าวถูกอธิบายในงานของ Boragan S. และ Melissa
Schettini (2011) ในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานของการทดลองนี้ผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกจูงใจให้ดาเนินกิจกรรมจนครบระยะ
ด้วยการให้สิทธิ์เข้าร่วมลุ้นรับรางวัลพิเศษโดยการจับฉลากลุ้นรับรางวัลเงินสด โดยมีเงื่อนไขคือผู้เข้าร่วมการทดลองต้องให้
ข้อมูลการตัดสินใจครบทั้ง 12 ครั้ง อย่างไรก็ตามในแต่ละครั้งของการตัดสินใจผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจโดยอิสระ ไม่ว่าจะ
เป็นการออมและการซื้อลอตเตอรี่หรือเลือกทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน ในขณะที่กลุ่มควบคุมนั้นจะถูกบันทึกมูลค่าจริงของ
การออมและการซื้อลอตเตอรี่
3. ความแตกต่างของข้อมูลและขั้นตอนระหว่างกลุ่มทดลอง
ความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละกลุ่มการทดลองนั้นขึ้นอยู่กับคลิปวิดิโอนาเสนอโดยมีรายละเอียดดังนี้ คลิปวิดิโอที่ 1
คือ คลิปวิดิโอสาหรับกลุ่มควบคุม โดยจะประกอบไปด้วยสองส่วนคือส่วนของความรู้ทางด้านการออมและส่วนของความรู้
ทางด้านลอตเตอรี่ สาหรับข้อมูลการออมเงินนั้นถูกนาเสนอจากบางส่ว นของคลิปวิโอความรู้ทางการเงินจากศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศ ซึ่งเน้นที่ความสาคัญและเทคนิคการออมเงิน หลังจากนั้นต่อด้วยส่วนของ
ลอตเตอรี่โดยการให้ข้อมูลความน่าจะเป็นหรือโอกาสในการถูกลอตเตอรี่เลข 2 ตัว และตัวอย่างการคานวณต้นทุนสะสมกั บ
การถูกรางวัลในระยะยาวซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าในระยะยาวของการซื้อหวยและลอตเตอรี่นั้นการถูกรางวัลเพียงไม่กี่ครั้งอาจจะ
ไม่คุ้มค่าต่อต้นทุนสะสมที่ผ่านมา สาหรับคลิปวิดิโอที่ 2 เป็นคลิปวิดิโอสาหรับกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานของการออมและการซื้อลอตเตอรี่เช่นเดียวกันกับคลิปวิดิโอที่ 1 และเพิ่มข้อมูลทางเลือกการออม
ด้วยการให้ข้อมูลเชิญชวนผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มนี้ให้ใช้เงินที่จะนาไปซื้อลอตเตอรี่เปลี่ยนมาเป็นเงินออม โดยการสร้าง
สถานการณ์การจาลองการซื้อลอตเตอรี่กับตัวเองตามที่ได้อธิบายก่อนหน้า และสุดท้ายคลิปวิดิโอที่ 3 ซึ่งเป็นคลิปสาหรับกลุ่ม
ทดลองที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้ว ยข้อ มูลของคลิปวิ ดิโอที่ 2 และข้อ มูลการเกษียณอายุ แบบที่มีเงิ นออมโดยการให้ ข้อมู ล
ความสาคัญของเงินออมในชีวิตหลังการเกษียณอายุเพื่อสร้างกรอบเป้าหมายการออมที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มนี้
ต่อท้ายจากส่วนของการออม อย่างไรก็ตามการนาเสนอคลิปวิโอของแต่ละกลุ่มการทดลองจะมีเวลาในการรับชมที่ใกล้เคียงกัน
ด้วยการใช้วิดิโอภาพธรรมชาติเข้ามาต่อท้ายในแต่ละคลิปวิดิโอเพื่อทาให้เวลาเท่ากัน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทากิจกรรม ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับกุญแจสาหรับเปิดกระปุกออมสินเพื่อทาการนับ
มูลค่าเงินออมที่อยู่ในกระปุกและสามารถนาเงินที่อยู่ในกระปุกออมสินไปใช้ได้ตามอัธยาศัย และตรวจสอบสิทธิ์สาหรับผู้ที่มี
สิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษจากทีมวิจัย และถือเป็นการสิ้นสุดการดาเนินการทดลอง

ภำพที่ 1 แผนผังการได้รับข้อมูลในแต่ละกลุ่มการทดลอง
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ผลกำรวิจัย
หลังจากการส่งจดหมายเชิญพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมการทดลองจานวน 276 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจานวน 66
คน กลุ่มทดลองที่ 1 จานวน 69 คน กลุ่มทดลองที่ 2 จานวน 70 คน และกลุ่มทดลองที่ 3 จานวน 71 คน โดยมีข้อมูลพื้นฐาน
ของลักษณะกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 : แสดงลักษณะทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่ำงระหว่ำงกลุ่มกำรทดลอง ที่มา: จากการคานวณ
ตัวแปร
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มทดลองที่ 3
อายุ
50.40
49.42
52.27
51.46
(1.42)
(1.31)
(1.19)
(1.34)
เพศหญิง
0.89
0.88
0.91
0.86
(0.04)
(0.04)
(0.03)
(0.04)
***a, *b
**d
ที่ดินที่ถือครอง
14.96
8.76
11.68
13.31
(1.26)
(0.73)
(1.19)
(1.36)
***a,b,**c
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
12,101.53
9,456.464
9,330.65
8,867.11
(1,018.51)
(926.04)
(797.13)
(705.46)
รายได้เฉลี่ยต่อคน
2,695.39
2,231.24
2,677.01
2,384.31
(250.12)
(213.65)
(284.14)
(239.83)
**b
รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน
6,964.09
6,204.52
5,214.08
6,016.14
(688.14)
(604.01)
(453.70)
(450.67)
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
167,916.70
184,495.70
236,859.2
165,185.70
(23,425.83)
(31,519.20)
(37,499.47)
(23,714.21)
รวม
66
69
70
71
เมื่อ *,**,*** คือระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.1, 0.05 และ 0.01 และ a-f คือระดับนัยสาคัญของผลการทดสอบ T-test
ระหว่างกลุ่ม โดย“a” คือกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองที่ 1, “b”คือกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองที่ 2 “c” คือกลุ่มควบคุมกับกลุ่ม
ทดลองที่ 3, “d คือกลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 2, “e” คือกลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 3, “f” คือกลุ่มทดลองที่
2 กับกลุ่มทดลองที่ 3
จากตารางที่ 1 พบว่าลักษณะโดยทั่วไปส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ มการทดลองนั้นมีความใกล้เคียงหรือ
คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นตัวแปรเพศหญิงและอายุของทั้ง 4 กลุ่ม ที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งพบว่า
ค่าเฉลี่ยเพศหญิงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 ดังนั้นจึงหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีอายุเฉลี่ย อยู่ที่
ประมาณ 50 ปี นอกจากนี้มูลค่าหนี้สินก็ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองโดยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจะมีมูลค่าของหนี้สินเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 170,000 บาทต่อครัวเรือน ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนดูเหมือนจะมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองเนื่องจากพบว่ามูลค่ารายได้เฉลี่ยของกลุ่มควบคุมนั้นมีมูลค่าสูง
กว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มทดลองที่ 1 2 และ 3 ในขณะที่กลุ่มทดลองทั้ง 3 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อ
พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคนของแต่ละกลุ่มกลับพบว่าไม่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองซึ่ง
หมายความว่ากลุ่มควบคุมที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่สูงกว่านั้นอาจจะเป็นผลมาจากการที่มีสมาชิกในครัวเรือนมากกว่ากลุ่ม
อื่น ๆ แต่หากเฉลี่ยรายได้ต่อคนแล้วกลับไม่มีความแตกต่างจากกลุ่มทดลองอื่น ๆ เลย ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรขนาดของที่ดินที่
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ถือครองซึ่งพบว่าในกลุ่มควบคุมนั้นมีขนาดที่ดินที่มากกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มทดลองอื่น ๆ อย่างไรก็
ตามตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างตอนเริ่มต้นก่อนที่จะได้รับสิ่งกระตุ้น ในการทดลองที่
อาจจะมีหรือไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อลอตเตอรี่และการออม ซึ่งจะใช้เป็นตัวแปรอิสระเพื่ออธิบายผลกระทบของตัวแปร
เหล่านี้ในผลการวิเคราะห์กาลังสองน้อยที่สุด
ตำรำงที่ 2 : พฤติกรรมกำรออม กำรซื้อลอตเตอรี่และควำมเสี่ยงของกลุม่ ตัวอย่ำงระหว่ำงกลุ่มกำรทดลอง ที่มา: จากการ
คานวณ
ตัวแปร
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มทดลองที่ 3
มูลค่าเงินออมในกระปุกออมสิน
2,896.92
2,766.47
2,301.69
4,495.71
(944.04)
(1,204.22)
(868.98)
(1,623.43)
*d
*f
มูลค่าเงินออมรวมของครัวเรือน
40,340.91
44,543.64
27,900.14
42,414.57
(7,138.73)
(7,264.37)
(5,008.43)
(5,749.40)
*a
**d
มูลค่าการซื้อลอตเตอรีต่ ่อครั้ง
255.05
153.16
278.73
242.42
(48.89)
(21.65)
(57.74)
(65.71)
*b
*d
ความถี่ในการซื้อลอตเตอรี่
0.92
0.99
1.23
1.03
(0.10)
(0.09)
(0.09)
(0.10)
คะแนนความเสี่ยง
4.55
4.30
4.45
4.36
(0.37)
(0.34)
(0.31)
(0.35)
คะแนนความเชื่อเรื่องดวง
4.94
4.26
4.56
4.50
(0.34)
(0.30)
(0.28)
(0.28)
**e
**f
เปรียบเทียบดวงกับเพื่อนบ้าน
1.76
1.40
2.06
1.36
(0.26)
(0.19)
(0.27)
(0.19)
รวม
66
69
70
71
เมื่อ *,**,*** คือระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.1, 0.05 และ 0.01 และ a-f คือระดับนัยสาคัญของผลการทดสอบ T-test
ระหว่างกลุ่ม โดย“a” คือกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองที่ 1, “b”คือกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองที่ 2 “c” คือกลุ่มควบคุมกับกลุ่ม
ทดลองที่ 3, “d คือกลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 2, “e” คือกลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 3, “f” คือกลุ่มทดลองที่
2 กับกลุ่มทดลองที่ 3
พฤติกรรมปกติของกลุ่มตัวอย่างก่อนการได้รับสิ่งกระตุ้นจากการทดลองถูกแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแปรที่
อธิบายพฤติกรรมที่อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการซื้อลอตเตอรี่และการออมเงินของกลุ่มตัวอย่างหลังการ
ได้รับสิ่งกระตุ้น ซึ่งพบว่าโดยปกติแล้วกลุ่มตัวอย่างจะมีพฤติกรรมของการออมเงินในกระปุกออมสินที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติเนื่องจากพบว่ามูลค่าการออมเฉลี่ยที่อยู่ในรูปแบบของกระปุกออมสินของกลุ่มตัวอย่างนั้นไม่มีความแตกต่าง
กัน อีกทั้งตัวแปรมูลค่าการออมเฉลี่ยของครัวเรือนที่มีมูลค่าเฉลีย่ โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทต่อครัวเรือนนั้นแทบจะไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติหรือมีบ้างในบางกลุ่มอย่างไม่ชัดเจน ในขณะที่มูลค่าการซื้อหวยเฉลี่ยต่อครั้งและ
จานวนครั้งเฉลี่ยต่อเดือนนั้นแสดงให้เห็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมการซื้อลอตเตอรี่ระหว่างกลุ่มตัวอย่างนั้นไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นมูลค่าเฉลี่ยของการซื้อลอตเตอรี่ต่อครั้งของกลุ่มทดลองที่ 1 ที่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่
153.16 บาท พบว่าเมื่อเทียบกับมูลค่าเฉลี่ยของการซื้อลอตเตอรี่ต่อครั้งของกลุ่มทดลองที่ 2 ที่มีมูลค่าเฉลี่ยคือ 278.73 บาท
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นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่หากเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลองอื่น ๆ แล้วกลับไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัย ทางสถิ ติที่ชัดเจน นอกจากนี้พ ฤติก รรมบางอย่ างที่ เป็น ปัจ เจคบุคคลของผู้ เข้า ร่วมการทดลองที่อ าจจะมีผ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อลอตเตอรี่ก็คือทัศนคติของความเสี่ยง ซึ่งในงานการศึกษานี้ได้ใช้วิธีการในการจัดระดับการชอบความเสี่ยงโดย
การใช้แบบสอบถามที่ให้ผู้เข้าร่วมให้คะแนนความเสี่ยงของตนเองตั้งแต่ 0 ถึง 10 โดยที่ 0 หมายถึงไม่ชอบความเสี่ยงเลย และ
10 คือชอบความเสี่ยงมากที่สุด และพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วให้ค่าเฉลี่ยคะแนนความเสี่ยงที่ประมาณ 4.5 คะแนน ซึ่งอาจจะเป็น
ปัจจัยนึงที่อธิบายพฤติกรรมการซื้อลอตเตอรี่ของกลุ่มตัวอย่างได้ นอกจากนี้ยังมีอีกสองคาถามที่จะใช้ ในการอธิบายเรื่องของ
ความเชื่อเรื่องดวงหรือโชคซะตา โดยให้ผู้เข้าร่วมการทดลองให้คะแนนความเชื่อเรื่องดวงหรือโชคซะตาตั้งแต่ 0 ถึง 10 โดยที่
0 หมายถึงเชื่อเรื่องดวงหรือโชคซะตาน้อยที่สุดหรือไม่เชื่อเลย และ 10 หมายถึงเชื่อเรื่องดวงหรือโชคซะตามากที่สุด และหากมี
ความเชื่อดังกล่าวให้เปรียบเทียบดวงหรือความโชคดีของตนเองกับเพื่อนบ้านและให้คะแนนตั้งแต่ -5 ถึง 5 โดย -5 หมายถึง
ตนเองโชคดีน้อยกว่าเพื่อนบ้านน้อยที่สุด 5 หมายถึงตนเองมีความโชคดีมากกว่าเพื่อนบ้านมากที่สุด และ 0 คือตนเองมีความ
โชคดีไม่ต่างจากเพื่อนบ้าน จากตารางที่ 2 พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อเรื่องดวงหรือโชคซะตาในระดับ
กลาง ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.5 ในระดับเต็ม 10 และพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะให้คะแนนความโชคดีของตนเอง
เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในทิศทางบวก ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นคิดว่ าตัวเองมีความโชคดีกว่าคนอื่น ๆ ในระแวงบ้าน
ตนเอง ซึ่งทั้งสองตัวแปรแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีพฤติกรรมที่มีความเชื่อเรื่องดวงหรือโชคซะตาและคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดวงดี
ซึ่งสอดคล้องกับการให้น้าหนักความน่าจะเป็นของการถูกรางวัลที่สูงเพราะพวกเขาอาจจะคิดว่าความดวงดีของตนเองจะทาให้
พวกเขามีสิทธิ์ถูกรางวัลมากกว่าคนทั่วไป
อย่างไรก็ตามตัวแปรต่าง ๆ ที่ได้อธิบายข้างต้นนั้นเป็นตัวแปรที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในช่วง
ก่อนการได้รับการกระตุ้นจากการทดลอง ซึ่งจะถูกใช้เป็นตัวแปรอิสระในสมการการวิเคราะห์ด้วยวิธีกาลังสองน้ อยที่สุด เพื่อ
เปรียบเทียบผลของการเปลี่ยนแปลงหลังได้รับการกระตุ้นด้วยการให้ทางเลือกการออม การแจ้งเตือนต้นทุนสะสม และการให้
ข้อมูลสภาพการเกษียณอายุที่ดี กับมูลค่าของการซื้อลอตเตอรี่ ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเวลาแบบต่อเนื่อง (Panel data) โดยมี
สมการดังนี้
𝐿𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇1 + 𝛽2 𝑇2 + 𝛽3 𝑇3 + 𝛽𝑖 𝑋𝑖 … + 𝜇𝑖
เมื่อ

𝐿𝑖𝑡
𝛽0
𝑇1
𝛽1
𝑇2
𝛽2
𝑇3
𝛽3
𝑋𝑖
𝛽𝑖
𝜇𝑖

(1)

คือ มูลค่าการซื้อลอตเตอรี่จริงของตัวอย่างที่ 𝑖 ณ เวลาที่ 𝑡
คือ ค่าคงที่ของสมการ
คือ ตัวแปรดัมมี่ของกลุ่มทดลองที่ 1 (เป็น 0 เมื่ออยู่ในกลุ่มการทดลองอื่น ๆ)
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 𝑇1
คือ ตัวแปรดัมมี่ ของกลุ่มทดลองที่ 2 (เป็น 0 เมื่ออยู่ในกลุ่มการทดลองอื่น ๆ)
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 𝑇2
คือ ตัวแปรดัมมี่ ของกลุ่มทดลองที่ 3 (เป็น 0 เมื่ออยู่ในกลุ่มการทดลองอื่น ๆ)
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 𝑇3
คือ ตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คือ ค่าความแปรปรวนของสมการ
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ตำรำงที่ 3 : ผลกำรวิเครำะห์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยทีส่ ุดสมกำรที่ 1 ที่มา: จากการคานวณ
ตัวแปร
โมเดลที่ 1
โมเดลที่ 2
กลุ่มทดลองที่ 1
**-41.479
***-25.350
(16.818)
(8.333)
กลุ่มทดลองที่ 2
-16.957
*-13.225
(16.087)
(7.926)
กลุ่มทดลองที่ 3
**-39.896
***-30.452
(16.817)
(8.264)
มูลค่ำกำรซื้อลอตเตอรี่ก่อนเข้ำ
โปรแกรม
มูลค่ำกำรซื้อลอตเตอรี่ ณ t-1
***-1.061
(0.008)
คะแนนควำมเสี่ยง
-0.149
(1.132)
คะแนนควำมเชื่อเรื่องดวง
**3.456
(1.244)
คะแนนกำรเปรียบเทียบดวงกับ
***7.004
เพื่อนบ้ำน
(1.472)
ค่ำคงที่
***77.425
***29.055
(12.105)
(9.216)
จำนวนตัวอย่ำง
2,695
2,695
R-squared.
0.022
0.268
เมื่อ *,**,*** คือระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.1, 0.05 และ 0.01

โมเดลที่ 3
***-20.467
(5.689)
**-11.663
(5.376)
***-28.244
(5.616)
*0.008
(0.005)
***0.241
(0.009)
-1.087
(0.796)
***3.094
(0.844)
***5.895
(1.002)
***25.100
(6.271)
2,695
0.278

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดในตารางที่ 3 สามารถอธิบายรูปแบบพฤติกรรมของมูลค่าการ
ซื้อลอตเตอรี่ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่มการทดลองในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 12 รอบ ได้โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3
โมเดล โมเดลที่ 1 ได้อธิบายผลกระทบโดยตรงของการได้รับการกระตุ้นจากการทดลองโดยไม่มีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง โดย
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่เฉลี่ยทั้ง 12 ครั้ง ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่ม
ทดลองที่ 1 ที่ได้รับข้อมูลทางเลือกการออม กลุ่มทดลองที่ 2 ที่ได้รับข้อมูลทางเลือกการออมและการแจ้งเตือนต้นทุนสะสม
และกลุ่มที่ 3 ที่รับข้อมูลทางเลือการออมและข้อมูลสภาพการเกษียณอายุแบบที่ดี พบว่าโดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างจะมี
มูลค่าการซื้อลอตเตอรี่เฉลี่ยอยู่ที่ 77 บาท แต่หากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในกลุ่มทดลองที่ 1 จะมีมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่เฉลี่ยน้อยกว่า
กลุ่มควบคุมอยู่ที่ประมาณ 41.479 บาทอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มทดลองที่ 3 จะมีมูลค่าค่าเฉลี่ย
ของการซื้อลอตเตอรี่น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอยู่ที่ประมาณ 39.896 บาทอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่กลุ่มทดลองที่ 2 ดู
เหมือ นจะมีมูล ค่าค่า เฉลี่ ยของการซื้อลอตเตอรี่ น้อยกว่ากลุ่มควบคุม อยู่ที่ 16.957 บาท แต่ไ ม่มีนั ยสาคั ญทางสถิ ติ ซึ่ ง
หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข้อมูลทางเลือกการออมเพียงอย่างเดียว และกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข้อมูลทางเลือกการออมกับ
ข้อมูลสภาพการเกษียณอายุแบบที่ดีนั้นจะมีมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่เฉลี่ยน้อยลงประมาณ 40 บาทเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่
ไม่ได้รับการกระตุ้นจากข้อมูลดังกล่าว และเมื่อพิจารณาในโมเดลที่ 2 และ 3 ซึ่งได้มีการเพิ่มตัวแปรอิสระได้แก่ มูลค่าการซื้อ
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ลอตเตอรี่ก่อนการทดลอง มูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ในงวดที่ผ่านมาหรือ ณ t-1 คะแนนความเสี่ยง คะแนนความเชื่อเรื่องดวง
และคะแนนการเปรียบเทียบดวงตัวเองกับเพื่อนบ้าน ซึ่งทั้งสองโมเดลให้ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงอ้างอิง
จากโมเดลที่ 3 ในการอธิบายต่อไปนี้ โดยพบว่ามูลค่าการซื้อลอตเตอรี่เฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างนั้นลดลงเหลือที่ประมาณ 25 บาท
จาก 77 บาทของผลการวิเคราะห์ในโมเดลที่ 1 ในขณะที่ผลของสิ่งกระตุ้นในกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีผลทาให้มูลค่าการซื้อ
ลอตเตอรี่ของกลุ่มทดลองน้อยกว่าควบคุมประมาณ 20.467 11.663 และ 28.244 บาทอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ตามลาดับ
ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อนาตัวแปรอิสระอื่น ๆ เข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ผลกลุ่มทดลองที่ 2 กลับมีนัยคัญทางสถิติขึ้นมา นอกจากนี้ตัว
แปรมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ก่อนการทดลองได้ส่งผลต่อมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ในแต่ละงวดในทิศทางบวก ซึ่งหมายความหาก
กลุ่มตัวอย่างที่มีมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ก่อนการทดลองจะมีแนวโน้มการซื้อลอตเตอรี่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในแต่ละงวดอยู่ที่ประมาณ
0.008 บาท ของมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่เดิม 1 บาท หรืออธิบายได้ว่ามูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ก่อนการได้รับการกระตุ้นจากการ
ทดลองมีผลต่อมูลค่าการซื้อลอตเตอรีโ่ ดยเฉลี่ยหลังจากการได้รับการกระตุ้น นอกจากนี้ยังพบว่ามูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ของงวด
ที่ผ่านมาหรืองวดก่อนหน้านั้นมีผลต่อมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่เฉลี่ยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีผลทาให้กลุ่มตัวอย่างซื้อ
ลอตเตอรี่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.24 บาท ของมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่งวดก่อนหน้า 1 บาท
ในขณะที่ตัวแปรคะแนนความเสี่ยงมีทิศทางเป็นลบแต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติต่อมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ในทางกลับกันตัวแปรคะแนนความเชื่อเรื่องดวงหรือโชคซะตากับตัวแปรคะแนนการเปรียบเทียบดวงของตนเองกับ
เพื่อนบ้านกับแสดงทิศทางเป็นบวกและมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อกลุม่ ตัวอย่างที่รายงานคะแนนความเชื่อ
เรื่องดวงสูงขึ้น 1 คะแนนจะมีแนวโน้มที่จะซื้อลอตเตอรี่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 3 บาท และเมื่อรายงานคะแนนเปรียบเทียบ
9
ดวงตนเองกับเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น 1 คะแนนก็จะมีแนวโน้มที่จะซื้อลอตเตอรี่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 6 บาท ซึ่งหมายความว่า
คนที่มีความเชื่อเรื่องดวงมาก ๆ และคิดว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากกว่าเพื่อนบ้านนั้นมีแนวโน้มที่จะซื้อลอตเตอรี่เพิ่มมากขึ้น
โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นกลุ่มตัวอย่างที่รายงานมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่เป็นศูนย์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ จะถูกตัดออกจากการ
วิเคราะห์เนื่องจากจะไม่สามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลงจากการทดลอง ซึ่งทาให้มีกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ทั้งหมด 2,695
หน่วยตัวอย่างจาก 236 คน
อย่างไรก็ตามการทดลองได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะลดมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ ลงและต้องการเปลี่ยนมูลค่าของเงินที่
จะใช้ซื้อลอตเตอรี่ไปเพิ่มมูลการออม ดังนั้นมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ที่เปลี่ยนแปลงไปควรที่จะส่งผลต่อมูลค่าการออมในทิศทาง
ตรงกันข้ามและเพื่อศึกษาผลกระทบดังกล่าว จึงได้ใช้เทคนิค Two step model ในการวิเคราะห์ผลด้วยการนาการประมาณ
ค่ามูลค่าของการซื้อลอตเตอรี่ในแต่ละงวดจากสมการที่ (1) เพื่อมาเป็นตัวแปรอิสระในสมการที่มีมูลค่าเงินออมในกระปุกออม
สินเป็นตัวแปรตาม เพื่อที่จะอธิบายมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ต่อการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการออมโดยมีสมการดังนี้
𝑆𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑙 𝐿𝑖𝑡 + 𝛽1 𝑇1 + 𝛽2 𝑇2 + 𝛽3 𝑇3 + 𝛽𝑖 𝑋𝑖 + 𝜇𝑖
เมื่อ

9

𝑆𝑖𝑡
𝛽0
𝛽𝑙
𝐿𝑖𝑡
𝑇1
𝛽1
𝑇2

(2)

คือ มูลค่าการออมเงินในกระปุกออมสินของตัวอย่างที่ 𝑖 ณ เวลาที่ 𝑡
คือ ค่าคงที่ของสมการ
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 𝐿𝑖𝑡
คือ มูลค่าการประมาณการซื้อลอตเตอรี่
คือ ตัวแปรดัมมี่ของกลุ่มทดลองที่ 1 (เป็น 0 เมื่ออยู่ในกลุ่มการทดลองอื่น ๆ)
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 𝑇1
คือ ตัวแปรดัมมี่ ของกลุ่มทดลองที่ 2 (เป็น 0 เมื่ออยู่ในกลุ่มการทดลองอื่น ๆ)

เพื่องานต่อการวิเคราะห์คะแนน -5 ถึง 5 ถูกปรับให้เป็นระดับตั้งแต่ 0 ถึง 10 ตามลาดับ
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𝛽2
𝑇3
𝛽3
𝑋𝑖
𝛽𝑖
𝜇𝑖
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คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 𝑇2
คือ ตัวแปรดัมมี่ ของกลุ่มทดลองที่ 3 (เป็น 0 เมื่ออยู่ในกลุ่มการทดลองอื่น ๆ)
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 𝑇3
คือ ตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คือ ค่าความแปรปรวนของสมการ

ตำรำงที่ 4 : ผลกำรวิเครำะห์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยทีส่ ุดสมกำรที่ 2 ที่มา: จากการคานวณ
ตัวแปร
ค่ำสัมประสิทธิ์
กลุ่มทดลองที่ 1
***102.416
กลุ่มทดลองที่ 2
***111.484
กลุ่มทดลองที่ 3
**40.483
มูลค่ำกำรประมำณกำรซื้อลอตเตอรี่ในแต่ละงวด
***1.412
มูลค่ำกำรประมำณกำรซื้อลอตเตอรี่ในแต่ละงวด*กลุ่มทดลองที่ 1
***-1.585
มูลค่ำกำรประมำณกำรซื้อลอตเตอรี่ในแต่ละงวด*กลุ่มทดลองที่ 2
***-1.998
มูลค่ำกำรประมำณกำรซื้อลอตเตอรี่ในแต่ละงวด*กลุ่มทดลองที่ 3
***-1.301
มูลค่ำกำรออมเฉลี่ยต่อเดือน
***0.007
ที่ดินที่ถือครอง
***0.863
ค่ำคงที่
22.102
จำนวนตัวอย่ำง
2,695
Log likelihood
-16,310.872
Chi-squared
0.000
เมื่อ *,**,*** คือระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.1, 0.05 และ 0.01

20.023
19.356
19.469
0.253
0.297
0.251
0.286
0.003
0.154
18.952

จากผลการวิเคราะห์มลู ค่าการออมในกระปุกออมสินที่แสดงในตารางที่ 4 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างจะมีมูลค่า
การออมอยู่ที่ประมาณ 22 บาทต่อครั้ง เมื่อพิจารณาผลกระทบจากการได้รับการกระตุ้นพบว่ากลุ่มทดลองที่ 1 ที่ได้รับข้อมูล
ทางเลือกการออมจะมีมูลค่าเงินออมโดยเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุมประมาณ 102.416 บาทต่อครั้ง (งวด) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ สาหรับกลุ่มทดลองที่ 2 ที่ได้รับข้อมูลทางเลือกการออมและการแจ้งเตือนต้นทุนสะสม จะมีมูลค่าเงินออมโดยเฉลี่ย
มากกว่ากลุ่มควบคุมประมาณ 111.484 บาทต่อครั้ง (งวด) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และกลุ่มที่ 3 ที่รับข้อมูลทางเลือการออม
และข้อมูลสภาพการเกษียณอายุแบบที่ดีจะมีมูลค่าเงินออมโดยเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุมประมาณ 40.483 บาทต่อครั้ง (งวด)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ผลการประมาณค่ายังแสดงให้เห็นว่ามูลค่าของการซื้อลอตเตอรี่ต่องวดส่งผลให้เกิดมูลค่าการออมโดยเฉลีย่
อยู่ที่ 1.412 บาท ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการซื้อลอตเตอรี่จะมีการเพิ่มมูลค่าการออมขึ้น 1.412 บาทต่อการซื้อ
ลอตเตอรี่ 1 บาท อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตัวแปรดังกล่าวรายกลุ่มการทดลองพบว่าการลดการซื้อลอตเตอรี่ในแต่ละงวดของ
ตัวอย่างในกลุ่มการทดลองที่ 1 และ 3 อาจจะไม่มีผลทาให้มีการออมเพิ่มขึ้นเพราะค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรดังกล่าวของ
ตัวอย่างในกลุ่มการทดลองที่ 1 และ 3 เมื่อนามารวมเข้ากับค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรมูลค่าของการซื้อลอตเตอรี่ต่องวดมีค่าไม่
แตกต่างจากศูนย์ ((1.412+(-1.585)) และ ((1.412+(-1.301)) (p-value>0.10) แสดงให้เห็นว่าเงินที่ได้จากการลดการซื้อหวย
- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -
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อาจไม่ได้ถูกนามาออมหรือมีการออมแต่เป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับเงินที่ลดได้จากการซื้อลอตเตอรี่ทาให้ความสัมพันธ์
ระหว่างการซื้อลอตเตอรี่และการออมมีค่าเข้าใกล้ศูนย์
สาหรับตัวอย่างในกลุ่มการทดลองที่ 2 ที่ได้รับการแจ้งเตือนต้นทุนที่เกิดจากการซื้อลอตเตอรี่ตลอดช่วงเวลา
การศึกษา ค่าสัมประสิทธิ์ของมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ในแต่ละงวดของตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ 2 หักด้วยค่าสัมประสิทธิ์มูลค่า
ของการซื้อลอตเตอรี่ต่องวดเฉลี่ย ((1.412+(-1.998)) มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.01) แสดง
ให้เห็นว่าตัวอย่างในกลุ่มนี้จะมีการออมเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 0.58 บาท ต่อการลดการซื้อลอตเตอรี่ลง 1 บาท ผลดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่าการทาให้ตัวอย่างเห็นถึงต้นทุนสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการซื้อลอตเตอรี่นอกจากสามารถจูงใจให้ลดการซื้อ
ได้แล้วยังสามารถจูงใจตัวอย่างให้นาเงินที่ได้จากการลดการซื้อลอตเตอรี่มาออมได้ด้วย
นอกจากนี้ยังมีตัวแปรที่น่าสนใจคือมูลค่าการออมเฉลี่ยต่อเดือนและจานวนที่ดินที่ถือครองซึ่งพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์
เป็นบวกอย่างมีนัยสาคัยทางสถิติ คือ 0.007 และ 0.863 ตามลาดับ ซึ่งอธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการออมเฉลี่ย
ต่อเดือนก่อนการทดลองมากกว่าคนอื่น ๆ 1 บาท จะมีแนวโน้มที่จะออมเงินในกระปุกออมสินของโปรแกรมมากขึ้น 0.007
บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนที่ดินที่ถือครองมากกว่าคนอื่น ๆ 1 ไร่ ก็จะมีแนวโน้มที่จะออม
มากขึ้น 0.863 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งทั้งสองตัวแปรแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการออมเดิมก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีนิสัยในการออมมากกว่าคนอื่น ๆ และการที่ดินที่ถือครองมากก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการออมเงินมากขึ้น
สรุปและอภิปรำยผล
การซื้ อ ลอตเตอรี่ โ ดยการให้ น้ าหนั ก ความน่ า จะเป็ น ของการถู ก รางวั ล สู ง ที่ เ กิ น ความเป็ น จริ ง (Overweight
probability) และการหลงลืมต้นทุนสะสมในอดีตโดยการลาเอียงในปัจจุบัน (Present bias) ถูกอธิบายว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่
ชักจูงใจให้ผู้เล่นมีพฤติกรรมที่ลาเอียงในการตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่ (Behavior bias) โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยอย่างเช่น
คนในชนบท ดังนั้นถ้าพฤติกรรมลาเอียงดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อลอตเตอรี่ของผู้เล่นแล้ว การลดพฤติกรรมลาเอียง
เหล่านี้จึงอาจจะเป็นทางออกที่ช่วยจูงใจให้ผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่ตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลและอาจจะนาไปสู่การเลิกเล่นหรือเลิกซื้อ
ลอตเตอรี่ที่แทบจะไม่มีผลตอบแทนกลับมาเลย แล้วนาเงินดังกล่าวไปลงทุนหรือใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ โดยการศึกษาครั้งนี้ได้
ออกแบบการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม (Randomized control trial) กับกลุ่มชาวบ้านรวมทั้งหมด 276 คน ในชนบท
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 2 ตาบล 28 หมู่ เข้าร่วมการทดลองที่ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการทดลอง ได้แก่กลุ่ม
ควบคุม 1 กลุ่ม และกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม โดยการให้การกระตุ้นที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองดังนี้ กลุ่มควบคุ มเป็นกลุ่มที่
ได้รับเพียงข้อมูลพื้นฐาน ในขณะที่กลุ่มทดลองที่ 1 นอกจากจะได้รับข้อมูลพื้นฐานที่เหมือนกับกลุ่มควบคุมแล้ว ยังได้รับข้อมูล
ทางเลือกการออมเป็นตัวกระตุ้นเพื่อที่จะโน้มน้าวให้กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี้เปลี่ยนมูลค่าเงินที่จะซื้อลอตเตอรี่ให้เป็นเงินออม
ส่วนกลุ่มทดลองที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูลเหมือนกันกับกลุ่มทดลองที่ 1 ทุกอย่าง แต่จะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนต้นทุนสะสม
ก่อน 2 วัน ของการออกรางวัลในทุก ๆ งวด เพื่อที่จะแสดงมูลค่าสะสมของต้นทุนที่ถูกหลงลืมให้กลับกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี้ได้
เห็นในฐานะสิ่งกระตุ้นและโน้มน้าวให้เปลี่ยนมูลค่าเงินที่จะซื้อลอตเตอรี่ให้เป็นเงินออม สุดท้ายคือกลุ่มทดลองที่ 3 เป็นกลุ่มที่
ได้รับข้อมูลเหมือนกันกับกลุ่มทดลองที่ 1 ทุกอย่าง แต่จะได้รับข้อมูลสภาพความเป็นอยู่หลังเกษียณอายุแบบที่ดีเพิ่มเข้ามา
เพื่อที่จะสร้างเป้าหมายการออมให้กับกลุ่ มตัวอย่างในกลุ่มนี้และโน้มน้าวให้เปลี่ยนมูลค่าเงินที่จะซื้อลอตเตอรี่ให้เป็นเงินออม
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ของทุกกลุ่มการทดลองมีมูลค่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับเพียงข้อมูล
พื้นฐานอย่างชัดเจน โดยพบว่าจะน้อยลง 20.467 11.663 และ 28.244 บาท ตามลาดับกลุ่มทดลอง นอกจากนี้ยังมี ตัวแปร
บางตัวที่ส่งผลให้เกิดการซื้อลอตเตอรี่ซึ่งก็คือ พฤติกรรมการซื้อลอตเตอรี่ก่อนหน้า การมีความเชื่อเรื่องดวง และการที่คิดว่า
ตัวเองโชคดีกว่าคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน โดยมีผลทาให้เกิดการซื้อลอตเตอรี่เพิ่มขึ้น 0.241 ของมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ก่อนหน้า
3.094 ของคะแนนความเชื่อเรื่องดวง และ 5.895 ของคะแนนการเปรียบเทียบความโชคดีของตัวเองกับเพื่อนบ้าน
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อย่างไรก็ตามงานการศึกษานี้ยังได้วิเคราะห์ผลของการลดลงหรือการเลิกซื้อลอตเตอรี่ แล้วเปลี่ยนเงินดังกล่าวมาเป็น
มูลค่าของเงินออม ซึ่งผลการวิเคราะห์มูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ที่ลดลงของแต่ละกลุ่มทดลองนั้นพบว่ามีเพียงกลุ่มทดลองที่ 2 ที่
ได้รับการแจ้งเตือนต้นทุนสะสมของการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นที่มีผลทาให้มูลค่าการออมเพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ
0.58 บาท ต่อการลดการซื้อลอตเตอรี่ลง 1 บาท ผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการทาให้ตัวอย่างเห็นถึงต้นทุนสะสมที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากการซื้อลอตเตอรี่นอกจากสามารถจูงใจให้ลดการซื้อได้แล้วยังสามารถจูงใจกลุ่มตัวอย่างให้นาเงินที่ได้จากการลด
การซื้อลอตเตอรี่มาออมได้ด้วย ในขณะที่กลุ่มทดลองอื่น ๆ ยังไม่เห็นผลชัดเจนว่ามูล ค่าการลดลงของลอตเตอรี่นั้นส่งผลทาให้
มูลค่าการออมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มจะมีมูลค่าการออมเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ประมาณ 22 บาท
และจะเพิ่มขึ้นอีก 102.416 บาท เมื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มทดลองที่ 1 ในขณะที่จะเพิ่มขึ้น 111.484 บาท เมื่อเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มทดลองที่ 2 และเพิ่มขึ้นอีก 40.483 บาท เมื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มทดลองที่ 3
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการลดลงของมูลค่าการซื้อลอตเตอรี่นั้นสามารถทาได้โดยการให้สิ่งกระตุ้นที่ช่วยลดพฤติกรรม
ลาเอียงของผู้เล่นต่อการซื้อลอตเตอรี่ลงไม่ว่าจะเป็น การให้ทางเลือกการออม การแจ้งเตือนต้นทุนสะสม และการให้ข้อมูล
สภาพหลังเกษียณอายุแบบที่ดี ในขณะที่ยังมีตัวแปรอื่น ๆ หรือปัจจัยบางอย่างที่ยังส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อลอตเตอรี่ของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งยกตั ว อย่ า งเช่ น การที่ มี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งดวงหรื อ โชคซะตามาก ๆ หรื อ การที่ คิ ด ว่ า ตั ว เองเป็ น คนดวงดี เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้าน ซึ่งจะต้องทาการศึกษาต่อไปว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เล่นให้เลือกซื้อลอตเตอรี่ด้วย
พฤติกรรมที่ลาเอียงอย่างไร และผลของการลดลงของการซื้อลอตเตอรี่กลับยังไม่ปรากฏหรือครอบคลุมมูลค่าทั้งหมดของมูลค่า
การออมที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ่มทดลองที่ 1 และ 3 ซึ่งหมายความว่ามูลค่าการออมที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นผลมาจาก
มูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ที่ลดลงถึงแม้ว่าจะได้รับข้อมูลทางเลือกการออมและการให้ข้อมูลสภาพความเป็นอยู่หลังเกษียณอายุ
แบบที่ดี เว้นแต่การได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนต้นทุนสะสมในกลุ่มทดลองที่ 2 ที่แสดงให้เห็นว่ามีมูลค่าบางส่วนของมูลค่าการซื้อ
ลอตเตอรี่ที่ลดลงและส่งผลทาให้มูลค่าการออมเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความได้ว่าพฤติกกรรลาเอียงอย่างการหลงลืมต้นทุนสะสมของ
การซื้อลอตเตอรี่ในระยะยาวนั้นเป็นผลทาให้คนซื้อลอตเตอรี่เพิ่มขึ้น และเมื่อสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ก็ส่งผลให้คนลดการ
ซื้อลอตเตอรี่ลงแล้วนาเงินดังกล่าวมาเพิ่มความมั่งคังให้กับตนเองอย่างการเพิ่มมูลค่าการออม ดังนั้นการทาให้คนตระหนักถึง
ต้นทุนสะสมหรือลดความลาเอียงในปัจจุบันลงก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่สามารถทาให้คนเลือกตัดสินใจโดยเฉพาะในกรณีของการ
ซื้อลอตเตอรี่ได้อย่างมีเหตุมีผลและนาตนเองไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาที่พบว่าการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล
ในทางเศรษฐศาสตร์ แต่เมื่อได้รับการกระตุ้นหรือปรับเปลี่ยนก็ส่งผลให้การตัดสินใจเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้นการออกแบบสิ่ง
กระตุ้นหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างจึงควรที่จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจนและตรงจุด
มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในงานการศึกษาครั้งนี้ก็ยังมีจุดบกพร่องบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้
อย่างเช่น มูลค่าการซื้อลอตเตอรี่ที่ลดลงนอกจากจะไปเพิ่มในมูลค่าการออมแล้วยังอาจจะส่งผลกระทบไปในมูลค่าด้านใดอีก
ยกตัวอย่างเช่น การบริโภคหรือช่วยในการชาระหนี้ ซึ่งจะทาให้สามารถอธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั้นเอง นอกจากนี้ด้วยข้อจากัดทางงบประมาณและเวลา จึงทาให้งานวิจัยนี้สามารถอธิบายผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เพียงช่วงระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่ผลของการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ในระยะยาว ซึ่ง
ควรที่จะทาการติดตามข้อมูลและทาการศึกษาเพิ่มเติม หรืออาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมดังกล่าว เช่นการ
ให้ข้อมูลด้านลบ (Negative information) เพื่อที่จะมาเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลด้านบวกอย่างการให้
ข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ห ลั งเกษียณอายุ แบบที่ดี อย่า งไรก็ตามงานการศึกษานี้ เป็นเพียงจุด เริ่มต้นที่จะแสดงให้เห็นว่ า
พฤติกรรมการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกอธิบายในทางทฤษฏีมาอย่างยาวนานนั้นสามารถใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาหรือปรับให้พฤติกรรมลาเอียงเหล่านี้ลดลงหรือหมดไป ซึ่งยังจะต้อง
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ทาการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในอีกหลายประเด็น เพื่อที่สุดท้ายแล้วจะสามารถสร้างเครื่องมือหรือนโยบายที่มีประสิทธิภาพมา
ช่วยให้บุคคลสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่ลาเอียง
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กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลิตภำพแรงงำนและค่ำจ้ำงแรงงำนระหว่ำงภำคของประเทศไทย
The Study of Relationship between Regional Labor Productivity
and Wage in Thailand
สันติ ปะมะโข

1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการนาข้อมูลผลผลิต จานวนแรงงาน และค่าจ้างแรงงาน ในปี 2555 ที่มาจากสานักงานสถิติแห่งชาติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุ ตสาหกรรม มาจาแนกเพื่อให้สอดคล้องกับตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต ซึ่งได้แบ่งสาขาการผลิตออกเป็น 47 สาขาการผลิต จากนั้นนามาจัดกลุ่มเป็น 16 สาขาการผลิต และแบ่งภูมิภาค
ออกเป็น 7 ภูมิภาค อีกทั้งยังได้มีการแบ่งประเภทแรงงานเป็นแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือเข้ามาพิจารณา เพื่อนาข้อมูลที่
ได้จากการจาแนกนี้ไปใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างแรงงานและผลิตภาพแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละ
ภูมิภาค โดยใช้เครื่องมือการหาสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน อีกทั้งยังได้นาข้อมูลที่ได้จากการจาแนกนี้ไปใช้วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่
มีต่อปริมาณการจ้างจานวนแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาค หากเกิดการเปลี่ยนแปลงผลผลิตโดยรวมของ
ประเทศ
ผลการศึกษาพบว่า ในระดับประเทศนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างแรงงานและผลิตภาพแรงงานของแรงงานมีฝีมือ
จะมีค่ามากกว่าแรงงานไร้ฝีมือ อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างแรงงานและผลิตภาพแรงงานยังมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาคนั้น จะเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างแรงงานและผลิตภาพแรงงานของแรงงาน
มีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาคจะมีทั้งค่ามากกว่าและมีค่าน้อยกว่าแรงงานไร้ฝีมือ อีกทั้ง
ยังมีทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างแรงงานและผลิตภาพแรงงานไปในทิศทางเดียวกันและทิศทางตรงกันข้าม และใน
งานวิจัยนี้ยังได้วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อปริมาณการจ้างจานวนแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาค หากเกิด
การเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตโดยรวมของประเทศเพิ่มเติมเข้ามา ผลการศึกษาพบว่า ในแรงงำนมีฝีมือ เมื่อผลผลิตโดยรวม
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะมีผลกระทบต่อจานวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตเหล็ก และเครื่องจักรมำกที่สุด
และในแรงงำนไร้ฝีมือ เมื่อผลผลิตโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะมีผลกระทบต่อจานวนการจ้างแรงงานในอุตสำหกรรม
กำรเกษตรมำกที่ สุ ด และเมื่ อ พิ จ ำรณำในระดั บ ภู มิ ภ ำคนั้ น จะพบว่ ำ แรงงำนมี ฝี มื อ และแรงงำนไร้ ฝี มื อ ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อผลผลิตโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะมีผลกระทบต่อจำนวนกำรจ้ำงแรงงำนมำกที่สุด
คำสำคัญ : ผลิตภำพแรงงำน, ค่ำจ้ำงแรงงำน, สหสัมพันธ์, ตำรำงปัจจัยกำรผลิตและผลผลิต
Abstract
This research is based on productivity, number of labors and wages in 2555 from the National
Statistical Office. Bank of Thailand Ministry of Labor Ministry of Industry Classified to comply with the
tables of inputs and outputs which have divided production into 47 production branches, then grouped
into 16 production branches and divided regions into 7 regions, as well as being classified as skilled labors
and unskilled labors into consideration. The data obtained from this classification are used to determine
the relationship between wages and labor productivity in each industry and region. Using the Pearson
1
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Correlation Tool In addition, the data obtained from this classification were also used to analyze the
impact on the workforce, the number of workers in each industry and in each region. If there is a change
in the overall productivity of the country
The results of the study showed that at that national level, the relationship between wages and
labor productivity of skilled labors is greater than that of unskilled labors. In addition, the relationship
between wages and labor productivity is in the same direction. But considering the region at the regional
level, it can be seen that the relationship between wages and labor productivity of skilled and unskilled
workers in each industry and region is both more and less valuable than unskilled workers. In addition,
there is a relationship between labor wages and labor productivity in the same direction and opposite
direction. In addition, the study also analyzed the impacts on the workforce, the number of workers in
each industry and region. If there is an additional change in the total output of the country, the results of
the study showed that In skilled labors when the overall output is changed by 1 unit, it will have the
greatest impact on the number of employees employed in the steel, steel and machinery industries. And
in unskilled labors when the overall output is changed by 1 unit, it will have the greatest impact on the
number of employment in the agricultural industry. And when considered at the regional level, it was
found that skilled and unskilled labors in the Northeast when the overall productivity is changed by 1
unit, it has the greatest impact on the number of employment.
Keywords : Labor Productivity, Wage, Correlation, Input-Output Table
บทนำ
แรงงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังสามารถใช้เปรียบเทียบ
ผลงานทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ได้ จากการแสดงถึงประสิทธิภาพในการทางานของปัจจัยการผลิตด้านแรงงาน
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจะสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือและเครื่องจักรได้ อย่างไรก็ตาม
แรงงานก็ยังถือว่า มีความสาคัญในฐานะเป็นผู้ใช้ปัจจัยการผลิตเหล่านี้อยู่ ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์การวัดความสามารถของ
แรงงาน จะสะท้อนออกมาในรูปแบบของผลิตภาพแรงงาน
เมื่อแรงงานมีความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น เป็นผลทาให้การผลิตสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ในตลาดมีสินค้า
และบริการเป็นจานวนมาก เป็นผลทาให้ราคาสินค้าและบริการลดลง ผู้ประกอบการหรืออุต สาหกรรมมีความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจมากขึ้นและจะมีกาไรที่มากขึ้นด้วย ในท้ายที่สุดแล้วค่าจ้างแรงงานก็จะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย แสดงให้เห็น
ได้ว่า ผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานมีความสัมพันธ์กัน
การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงาน พบได้จากงานวิจัยของ Jun Zhang,
Xiaofeng Liu (2013) ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบของผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในประเทศจีน ผลการศึกษาพบว่า
ผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงาน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Abdoulaye I. Djido
and Bekele A. Shiferaw (2018) ที่ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบของผลิตภาพแรงงานและรายได้ของแรงงานที่แตกต่างกันใน
ประเทศยู กั น ดาและประเทศไนจี เ รี ย ผลการศึ ก ษาพบว่ า การเปลี่ ย นแปลงของรายได้ ใ นอุ ต สาหกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมนอกภาคการเกษตร มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลิตภาพแรงงาน และในงานวิจัยของ Nir Klein ที่ได้
ศึกษาเรื่องค่าจ้างแรงงานที่แท้จริง ผลิตภาพแรงงาน และแนวโน้มการจ้างงานในประเทศแอฟริกาใต้ ผลการศึกษาพบว่า ผลิต
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ภาพแรงงานและค่ า จ้ า งแรงงาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และงานวิ จั ย นี้ ยั งบอกอี ก ว่ า ค่ า จ้ า งแรงงานจะมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการจ้างงาน
ซึ่งในหลายๆ งานวิจัยที่กล่าวมานี้ พบว่า การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงาน มัก
ที่จะพิจารณาแค่เพียงในแต่ละอุตสาหกรรมและในระดับประเทศเท่านั้น โดยมิได้พิจารณาความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาค
เพิ่มเติมเข้ามาด้วย จึงเป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อได้มีการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานที่ลงลึก
ไปในระดับภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงาน จะมีความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้าง
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อนาข้อมูลผลผลิต จานวนแรงงาน และค่าจ้างแรงงานในปี 2555 มาจาแนกเพื่อให้สอดคล้องกับตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิต อีกทั้งยังแบ่งประเภทของแรงงานเป็นแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างแรงงานและผลิตภาพแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาค
3. เพื่อวิเคราะห์ถึ งผลกระทบที่มีต่อปริมาณการจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาค หากเกิด
การเปลี่ยนแปลงผลผลิตโดยรวมของประเทศ
ขอบเขตกำรศึกษำ
1. งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มาจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2555 เพื่อนามาใช้ในการหาจานวนผลผลิต จานวนแรงงาน และค่าจ้างแรงงาน
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาจาแนกเพื่อให้สอดคล้องกับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปี 2555 เนื่องจากข้อมูลโดยรวมนี้มิได้มี
การจัดทาขึ้นในทุกๆ ปี อีกทั้งตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตระดับภาคของ ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย และ รศ.ดร.ดนุพล
อริยสัจจากร ยังมีการจัดทาล่าสุดถึงปี 2555
2. การแบ่งสาขาการผลิตออกเป็น 47 สาขาการผลิต แล้วนามาจัดกลุ่มเป็น 16 สาขาการผลิต 7 ภูมิภาค เนื่องจาก
อุตสาหกรรมที่มีความใกล้เคียงกันมักที่จะมีลักษณะของการใช้ ปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่เหมือนกัน และงานวิจัยนี้ยังแบ่ง
ประเภทของแรงงานเป็นแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละระดับภาคเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วย
สมมติฐำนในกำรศึกษำ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมภิ าคของแรงงานมี
ฝีมือควรที่จะมีค่ามากกว่าแรงงานไร้ฝีมือ และควรที่จะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
2. เมื่อผลผลิตโดยรวมของประเทศเปลี่ยนแปลงไป จะมีผลทาให้จานวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมเกษตร
เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด อีกทั้งเมือ่ พิจารณาในระดับภูมิภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรที่จะมีผลกระทบมากที่สดุ
อันเนื่องมาจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ
วิธีกำรวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มำจำกสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม ในปี 2555 เพื่อนำมำใช้ในกำรหำจำนวนผลผลิต จำนวน
แรงงำน และค่ำจ้ำงแรงงำน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มำจำแนกเพื่อให้สอดคล้องกับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปี 2555
เนื่องจากข้อมูลโดยรวมนี้มิได้มีการจัดทาขึ้นในทุกๆ ปี อีกทั้ งตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตระดับภาคของ ดร.พงษ์สันธ์
บัณฑิตสกุลชัย และ รศ.ดร.ดนุพล อริยสัจจากร ยังมีการจัดทาล่าสุดถึงปี 2555 ซึ่งมีการจาแนกเป็นสาขาการผลิต 47 สาขา
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การผลิต และนามาจัดกลุ่มเป็น 16 สาขาการผลิต 7 ภูมิภาค เนื่องจากอุตสาหกรรมที่มีความใกล้เคียงกันมักที่จะมีลักษณะของ
การใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่เหมือนกัน และยังได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมโดยการแยกจานวนแรงงานเป็นจานวนแรงงานมี
ฝีมือและจานวนแรงงานไร้ฝีมือในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาค
2. การตรวจสอบเครื่องมือ
การนาข้อมูลจานวนผลผลิตมาหารด้วยค่า CPI เพือ่ แก้ไขปัญหาทางด้านราคา จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการจาแนกไว้
มาหาสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปหาลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานใน
แต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้าง และการนาข้อมูล ของผลิตภาพแรงงาน
และค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาคที่ได้มีการจาแนกไว้และข้อมูลที่มาจากตำรำงปัจจัยกำรผลิตและ
ผลผลิตระดับภำคในปี 2555 ของ ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย และ รศ.ดร.ดนุพล อริยสัจจำกร มำใช้วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่
มีต่อปริมาณการจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาค หากเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตโดยรวมของ
ประเทศ
ผลกำรวิจัย
1. ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาค
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานของแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือระดับประเทศ
ตำรำงที่ 1 : แสดงค่ำ Correlation ระหว่ำงผลิตภำพแรงงำนและค่ำจ้ำงแรงงำนระดับประเทศ

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานของแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือใน
ระดับประเทศ จากตารางที่ 1 พบว่า Correlation ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานระดับประเทศของแรงงานมี
ฝีมือมีค่าเท่ากับ 0.5135 หมายถึง ในระดับประเทศผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
(Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.5 ถึง 0.7) และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อ
พิจารณา Correlation ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานระดับประเทศของแรงงานไร้ฝีมือมีค่าเท่ากับ 0.1357
หมายถึง ในระดับประเทศผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก (Hinkle D. E. 1998 ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.0 ถึง 0.3) และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์กัน จะ
แสดงให้เห็นว่า ในระดับประเทศความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานของแรงงานมีฝีมือจะมีค่ามากกว่า
แรงงานไร้ฝีมือ อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้ างแรงงานของแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมของแรงงานมีฝีมือ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมของแรงงานมีฝีมือ จาก
ตารางที่ 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานของแรงงานมีฝีมือในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารมี
ค่า 0.6257, อุตสาหกรรมสิ่งทอมีค่า 0.3585, อุตสาหกรรมไม้มีค่า 0.6667, อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์มีค่า 0.9065,
อุตสาหกรรมยาง เคมี และปิโตรเลียมมีค่ า 0.874, อุตสาหกรรมอโลหะมีค่า 0.0156, อุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตเหล็ก และ
เครื่องจักรมีค่า 0.6641, อุตสาหกรรมอื่นๆมีค่า 0.8578, อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคมีค่า 0.8862, อุตสาหกรรมการค้ามีค่า
0.1168, อุตสาหกรรมการขนส่งและการสื่อสารมีค่า 0.1397, อุตสาหกรรมบริการมีค่า 0.1596, และกิจกรรมที่ไม่สามารถ
จาแนกสาขาการผลิตได้มีค่า 0.7948 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึง เมื่อผลิตภาพแรงงานมีค่ามากขึ้นค่าจ้าง
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แรงงานจะมากขึ้นตามไปด้วย(เมื่อค่าจ้างแรงงานมีค่ามากขึ้นผลิตภาพแรงงานจะมากขึ้นตามไปด้วย) ยกเว้น อุตสาหกรรม
ก่อสร้างมีค่า -0.2191 มีความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานไปในทิศทางตรงกันข้าม หมายถึง เมื่อผลิต
ภาพแรงงานมีค่ามากขึ้นค่าจ้างแรงงานจะน้อยลงตามไปด้วย(เมื่อค่าจ้างแรงงานมีค่ามากขึ้นผลิตภาพแรงงานจะน้อยลงตามไป
ด้วย) แสดงให้เห็นว่า มีบางอุตสาหกรรมที่ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานมีทิศทางตรงกันข้าม
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งผลิ ตภาพแรงงานและค่ า จ้ า งแรงงานของแรงงานมีฝี มื อ ในแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์ , อุตสาหกรรมยาง เคมี และปิโตรเลียม, อุตสาหกรรมอื่นๆ,
อุตสาหกรรมสาธารณูปโภค, และกิจกรรมที่ไม่สามารถจาแนกสาขาการผลิตได้ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (Hinkle D. E.
1998 ค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ อยู่ ใ นช่ วง 0.7 ถึ ง 0.9) ในส่ว นของอุต สาหกรรมการผลิ ต อาหาร , อุ ต สาหกรรมไม้ ,
อุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตเหล็ก และเครื่องจักร มีความสัมพันธ์กั นในระดับปานกลาง (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.5 ถึง 0.7) ในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า (Hinkle D. E. 1998 ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.3 ถึง 0.5) และในส่วนของอุตสาหกรรมอโลหะ, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมการค้า,
อุตสาหกรรมการขนส่งและการสื่อสาร, อุตสาหกรรมการบริการ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก (Hinkle D. E. 1998 ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.0 ถึง 0.3) แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีระดับความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพ
แรงงานและค่าจ้างแรงงานที่แตกต่างกัน เนื่องจากในแต่ละอุตสาหกรรมแรงงานมีความสามารถที่แตกต่างกัน เป็นผลให้ค่าจ้าง
แรงงานก็จะแตกต่างกันไป
ตำรำงที่ 2 : แสดงค่ำ Correlation ระหว่ำงผลิตภำพแรงงำนและค่ำจ้ำงแรงงำนในระดับอุตสำหกรรมของแรงงำนมีฝีมือ

1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละภูมิภาคของแรงงานมีฝีมือ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างแรงงานและผลิตภาพแรงงานในแต่ละภูมิภาคของแรงงานมีฝีมือ จากตาราง
ที่ 3 พบว่า ภาคเหนือมีค่า 0.0797, ภาคกลางมีค่า 0.1078, ภาคตะวันออกมีค่า 0.638, ภาคใต้มีค่า 0.6781, และ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่า 0.1266 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึง เมื่อผลิตภาพแรงงานมีค่ามาก
ขึ้น ค่ า จ้า งแรงงานจะมากขึ้ นตามไปด้ ว ย (เมื่ อ ค่ าจ้ า งแรงงานมี ค่ า มากขึ้ น ผลิต ภาพแรงงานจะมากขึ้ น ตามไปด้ ว ย) ส่ ว น
ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่า -0.0201, และภาคตะวันตกมีค่า
-0.0845 ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม หมายถึง เมื่อผลิตภาพแรงงานมีค่ามากขึ้นค่าจ้างแรงงานจะน้อยลงตาม
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ไปด้วย(เมื่อค่าจ้างแรงงานมีค่ามากขึ้นผลิตภาพแรงงานจะน้อยลงตามไปด้วย) แสดงให้เห็นว่า มีบางภูมิภาคที่ความสัมพันธ์
ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานมีทิศทางตรงกันข้าม
เมื่อเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานของแรงงานมีฝีมือในแต่ละภูมิภาค
พบว่า ภาคตะวันออกและภาคใต้ มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ในช่วง 0.5 ถึง 0.7) และในส่วนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.0 ถึง 0.3) แสดงให้
เห็นว่า ในแต่ละภูมิภาคจะมีระดับความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานที่แตกต่างกัน เนื่องจากในแต่ละ
ภูมิภาคแรงงานมีความสามารถที่แตกต่างกัน เป็นผลให้ค่าจ้างแรงงานก็จะแตกต่างกันไป และแม้กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจะมีจานวนการจ้างแรงงานมาก แต่ความสัมพันธ์ระหว่างผลิ ตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานกลับน้อยกว่าภาค
ตะวันออกและภาคใต้
ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำ Correlation ระหว่ำงค่ำจ้ำงแรงงำนและผลิตภำพแรงงำนระดับภูมิภำคของแรงงำนมีฝีมือ

1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมของไร้แรงงาน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานของแรงงานไร้ฝีมือ จากตารางที่ 4 พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานของแรงงานไร้ฝีมือในอุตสาหกรรมเกษตรมีค่า 0.9389, อุตสาหกรรม
การทาเหมืองแร่และเหมืองหินมีค่า 0.9861, อุตสาหกรรมการผลิตอาหารมี ค่า 0.1555, อุตสาหกรรมสิ่งทอมีค่า 0.4813,
อุตสาหกรรมไม้มีค่า 0.1757, อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์มีค่า 0.3932, อุตสาหกรรมยาง เคมี และปิโตรเลียมมีค่า
0.7736, อุตสาหกรรมอโลหะมีค่า 0.9313, อุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตเหล็ก และเครื่องจักรมีค่า 0.6798, อุตสาหกรรมอื่นๆมีค่า
0.4228, อุตสาหกรรมก่อสร้างมีค่า 0.9222, อุตสาหกรรมการค้ามีค่า 0.5539, อุตสาหกรรมการขนส่งและการสื่อสารมีค่า
0.7867, อุตสาหกรรมบริการมีค่า 0.7151, และกิจกรรมที่ไม่สามารถจาแนกสาขาการผลิตได้มีค่า 0.2139 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึง เมื่อผลิตภาพแรงงานมีค่ามากขึ้นค่าจ้างแรงงานจะมากขึ้นตามไปด้วย (เมื่อค่าจ้างแรงงานมีค่า
มากขึ้นผลิตภาพแรงงานจะมากขึ้นตามไปด้วย) ยกเว้น อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคมีค่า -0.2408 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานไปในทิศทางตรงกันข้าม หมายถึง เมื่อผลิตภาพแรงงานมีค่ามากขึ้นค่าจ้างแรงงานจะ
น้อยลงตามไปด้วย (เมื่อค่าจ้างแรงงานมีค่ามากขึ้นผลิตภาพแรงงานจะน้อยลงตามไปด้วย) แสดงให้เห็นว่า มีบางอุตสาหกรรมที่
ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานมีทิศทางตรงกันข้าม
เมื่ อเปรี ยบเทีย บระดั บ ความสัม พั นธ์ ระหว่ างผลิ ต ภาพแรงงานและค่า จ้า งแรงงานของแรงงานไร้ ฝี มือ ในแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมการเกษตร, อุตสาหกรรมการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน, อุตสาหกรรมอโลหะ, อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.9 ถึง 1) ในส่วนของ
อุตสาหกรรมยาง เคมี และปิโตรเลียม, อุตสาหกรรมการขนส่งและการสื่อสาร, อุตสาหกรรมการบริการ มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.7 ถึง 0.9) ในส่วนของอุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตเหล็ก และ
เครื่องจักร, อุตสาหกรรมการค้า มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
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ในช่วง 0.5 ถึง 0.7) ในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมกระดาษและสิง่ พิมพ์, อุตสาหกรรมอื่นๆ มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต่า (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ ในช่วง 0.3 ถึง 0.5) ในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร,
อุตสาหกรรมไม้, อุตสาหกรรมสาธารณูปโภค, และกิจกรรมที่ไม่สามารถจาแนกสาขาการผลิตได้ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
มาก (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.0 ถึง 0.3) แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละอุ ตสาหกรรมจะมีระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานที่แตกต่างกัน เนื่องจากในแต่ละอุตสาหกรรมแรงงานมีความสามารถ
ที่แตกต่างกัน เป็นผลให้ค่าจ้างแรงงานก็จะแตกต่างกันไป
ตำรำงที่ 4 : แสดงค่ำ Correlation ระหว่ำงผลิตภำพแรงงำนและค่ำจ้ำงแรงงำนระดับอุตสำหกรรมของแรงงำนไร้ฝีมือ

1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละภูมิภาคของแรงงานไร้ฝีมือ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละภูมิภาค จากตารางที่ 5 พบว่ า ภาค
ตะวันออกมีค่า 0.4773, ภาคใต้มีค่า 0.2321, และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่า 0.4137 ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์กัน
และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึง เมื่อผลิตภาพแรงงานมีค่ามากขึ้นค่าจ้างแรงงานจะมากขึ้นตามไปด้วย (เมื่อ
ค่าจ้างแรงงานมีค่ามากขึ้นผลิตภาพแรงงานจะมากขึ้นตามไปด้วย) และในส่วนของความสัมพันธ์ ระหว่างผลิตภาพแรงงานและ
ค่าจ้างแรงงานในภาคเหนือมีค่า -0.4416, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่า -0.1256, ภาคกลางมีค่า -0.2318, และภาคตะวันตก
มีค่า -0.3804 ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม หมายถึง เมื่อผลิตภาพแรงงานมีค่ามากขึ้น
ค่าจ้างแรงงานจะน้อยลงตามไปด้วย (เมื่อค่าจ้างแรงงานมีค่ามากขึ้นผลิตภาพแรงงานจะน้อยลงตามไปด้วย แสดงให้เห็นว่า มี
บางภูมิภาคที่ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานมีทิศทางตรงกันข้าม
เมื่ อเปรี ยบเทีย บระดั บ ความสัม พั นธ์ ระหว่ างผลิต ภาพแรงงานและค่า จ้า งแรงงานของแรงงานไร้ ฝี มือ ในแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม พบว่า ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก, และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต่า (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.3 ถึง 0.5) ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาค
กลาง, และภาคใต้ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.0 ถึง 0.3)
แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละภูมิภาคจะมีระดับความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานที่แตกต่างกัน เนื่องจากใน
แต่ละภูมิภาคแรงงานมีความสามารถที่แตกต่างกัน เป็นผลให้ค่าจ้างแรงงานก็จะแตกต่างกันไป และแม้กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจะมีจานวนการจ้างแรงงานมาก แต่ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานกลับน้อยกว่าภาค
ตะวันออกและภาคใต้
- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -

154

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ตำรำงที่ 5 แสดงค่ำ Correlation ระหว่ำงค่ำจ้ำงแรงงำนและผลิตภำพแรงงำนระดับภูมิภำคของแรงงำนไร้ฝีมือ

1.6 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละ
ภูมิภาคของแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ
เมื่อเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมของแรงงานมี
ฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ พบว่า อุตสาหกรรมการสิ่งทอ, อุตสาหกรรมอโลหะ, อุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตเหล็ก และเครื่องจักร,
อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมการค้า, อุตสาหกรรมการขนส่งและการสือ่ สาร, และอุตสาหกรรมการบริการ ของแรงงานมี
ฝีมือมีค่าน้อยกว่าแรงงานไร้ฝีมือ และเมื่อเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละ
ภูมิภาคของแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ พบว่า ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันตก, และ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของแรงงานมีฝีมือมีค่าน้อยกว่าแรงงานไร้ฝีมือ แสดงให้เห็นว่า มีบางอุตสาหกรร มและบาง
ภูมิภาคของแรงงานมีฝีมือเมื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ค่าจ้างแรงงานจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าแรงงานไร้ฝีมือ (เมื่อเพิ่มค่าจ้างแรงงาน
ผลิตภาพแรงงานจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าแรงงานไร้ฝีมือ) ซึ่งในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้นแรงงานควรที่จะได้รับค่าจ้างแรงงานตาม
ความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ
เมื่อเปรียบเทียบทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมของแรงงานมี
ฝีมือในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมของ
แรงงานไร้ฝีมือในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม และเปรียบเทียบทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละภูมิภาคของแรงงานมีฝีมือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก
และทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละภูมิภาคของแรงงานไร้ฝี มือในภาคเหนือ, ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันตก มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม แสดงให้เห็นว่า ยังมีบางอุตสาหกรรม
และบางภูมิภาคของแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือที่เมื่อผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น แต่ค่าจ้างแรงงานกลับลดลง (ค่าจ้าง
แรงงานเพิ่มขึ้น แต่ผลิตภาพแรงงานกลับลดลง) ซึ่งในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้นเมื่อผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นค่าจ้างแรงงานก็
ควรที่จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย (ค่าจ้างแรงงานก็ควรที่จะเพิ่มตามผลิตภาพแรงงานด้วย)
อีกทั้งงานวิจัยนี้ยังพบว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แม้ว่าจะมีจานวนการจ้างแรงงานมาก แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานกลับน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภาคตะวันออกและภาคใต้
2. การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อจานวนการจ้างแรงงานในระดับอุตสาหกรรมและในระดับภูมิภาค
2.1 การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อจานวนการจ้างแรงงานในระดับอุตสาหกรรมและในระดับภูมิภาคของแรงงานมี
ฝีมือ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างแรงงานและผลิตภาพแรงงานแล้วนั้น การดาเนินนโยบายในแต่ละ
อุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาค มักจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ซึ่ง การ
ใช้ข้อมูลที่มาจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจึงเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่มีความสาคัญมาก เนื่องจากตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตเป็นข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและระหว่างภูมิภาคได้เป็นอย่างดี
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ตำรำงที่ 6 : แสดงผลกระทบเมื่อผลผลิตโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลต่อจำนวนกำรจ้ำงแรงงำนมีฝีมือ

เมื่อพิจารณาในแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า เมื่อผลผลิตโดยรวมเปลีย่ นแปลงไป 1 หน่วยจะมีผลกระทบต่อจานวน การ
จ้างแรงงานในอุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตเหล็ก และเครื่องจักรมากที่สุด ต่อมาเป็นอุตสาหกรรมยาง เคมี และปิโตรเลียม ,
อุตสาหกรรมการบริการ, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมสาธารณูปโภค, อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์ , อุตสาหกรรม
ไม้, อุตสาหกรรมอื่นๆ, อุตสาหกรรมการค้า , อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมการขนส่งและการสื่อสาร,
อุตสาหกรรมอโลหะ, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, และกิจกรรมที่ไม่สามารถจาแนกสาขาการผลิตได้ ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า ใน
แรงงานมีฝีมือของประเทศไทย อุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตเหล็ก และเครื่องจักร มีความจาเป็นในการใช้จานวนแรงงานมีฝีมือเป็น
อย่างมาก เนื่องจาก ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ที่มาจากการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังมีศักยภาพการผลิตที่ดีและเป็นที่ยอมรับในหลายๆ ประเทศอีกด้วย
เมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาค พบว่า เมื่อผลผลิตโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะมีผลกระทบต่อจานวนการจ้าง
แรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ต่อมาเป็นกรุงเทพและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันต ก
ภาคใต้ และภาคกลาง ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า ในจานวนแรงงานไร้ฝีมือของประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความ
จาเป็นในการใช้จานวนแรงงานมีฝีมือเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการขยายตัวที่มาก
ขึ้น จากอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นอุตสาหกรรมหลัก และมีการพัฒนาทางด้านการคมนาคมที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมี
การพัฒนาโครงการทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อจานวนการจ้างแรงงานในระดับอุตสาหกรรมและในระดับภูมิภาคของแรงงาน
ไร้ฝีมือ
เมื่อพิจารณาในแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า เมื่อผลผลิตโดยรวมเปลีย่ นแปลงไป 1 หน่วยจะมีผลกระทบต่อจานวน การ
จ้างแรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตรมากที่สุด ต่อมาเป็นอุตสาหกรรมการบริการ, อุตสาหกรรมยาง เคมี และปิโตรเลียม,
อุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตเหล็ก และเครื่องจักร, อุตสาหกรรมการค้า, อุตสาหกรรมการขนส่งและการสื่อสาร, อุตสาหกรรม
สาธารณูปโภค, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์, อุตสาหกรรมการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมอื่นๆ, อุตสาหกรรมอโลหะ, อุตสาหกรรมไม้ และกิจกรรมที่ไม่
สามารถจาแนกสาขาการผลิตได้ ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า ในจานวนแรงงานไร้ฝีมือของประเทศไทย อุตสาหกรรมการเกษตร
ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการผลิตและการแข่งขันกับหลาย ๆ ประเทศได้ เนื่องจาก ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก
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เมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาค พบว่า เมื่อผลผลิตโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะมีผลกระทบต่อจานวนการจ้าง
แรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ต่อมาเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ และ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า ในจานวนแรงงานไร้ฝีมือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความจาเป็น
ในการใช้จานวนแรงงานไร้ฝีมือเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการขยายตัวที่มากขึ้น จาก
อุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นอุตสาหกรรมหลัก และยังมีการพัฒนาทางด้านการคมนาคมที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนา
โครงการทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
ตำรำงที่ 7 : แสดงผลกระทบเมื่อผลผลิตโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลต่อจำนวนกำรจ้ำงแรงงำนไร้ฝีมือ

ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลกระทบในแต่ละอุตสาหกรรมของแรงงานมีฝีมือ พบว่า เมื่อผลผลิตโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป 1
หน่วยจะมีผลกระทบต่อจานวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตเหล็ก และเครื่องจักร มากที่สุด และเมื่อพิจารณา
ผลกระทบในแต่ละอุตสาหกรรมของแรงงานไร้ฝีมือ พบว่า เมื่อผลผลิตโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะมีผลกระทบต่อ
จานวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตร มากที่สุด ซึ่งการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจทางด้านแรงงานของรัฐบาลควรให้
มีความเหมาะสมกับประเภทของแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาค
สรุปและอภิปรำยผล
1. การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาค
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาค ผล
การศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในระดับประเทศของแรงงานมีฝีมือจะมีค่ามากกว่า
แรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jain (2019) พบว่า ค่าจ้างแรงงานจะเพิ่มมากขึ้นตามความสามารถของแรงงาน
และเมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงาน พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhang และ Liu (2013), งานวิจัยของ Djido และ Shiferaw (2018), และงานวิจัยของ
Katovish และ Maia (2018) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งผลิ ตภาพแรงงานและค่ า จ้ า งแรงงานของแรงงานมีฝี มื อ ในแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์ , อุตสาหกรรมยาง เคมี และปิโตรเลียม, อุตสาหกรรมอื่นๆ,
อุตสาหกรรมสาธารณูปโภค, และกิจกรรมที่ไม่สามารถจาแนกสาขาการผลิตได้ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (Hinkle D. E.
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1998 ค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ อยู่ ใ นช่ วง 0.7 ถึ ง 0.9) ในส่ว นของอุต สาหกรรมการผลิ ต อาหาร , อุ ต สาหกรรมไม้ ,
อุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตเหล็ก และเครื่ องจักร มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.5 ถึง 0.7) ในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า (Hinkle D. E. 1998 ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.3 ถึง 0.5) และในส่วนของอุตสาหกรรมอโลหะ, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมการค้า,
อุตสาหกรรมการขนส่งและการสื่อสาร, อุตสาหกรรมการบริการ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก (Hinkle D. E. 1998 ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.0 ถึง 0.3) แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีระดับความสัมพันธ์ระหว่างผลิ ตภาพ
แรงงานและค่าจ้างแรงงานที่แตกต่างกัน เนื่องจากในแต่ละอุตสาหกรรมแรงงานมีความสามารถที่แตกต่างกัน เป็นผลให้ค่าจ้าง
แรงงานก็จะแตกต่างกันไป
เมื่ อเปรี ยบเทีย บระดั บ ความสัม พั นธ์ ระหว่ างผลิต ภาพแรงงานและค่า จ้า งแรงงานของแรงงานไร้ ฝี มือ ในแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมการเกษตร, อุตสาหกรรมการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน, อุตสาหกรรมอโลหะ, อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.9 ถึง 1) ในส่วนของ
อุตสาหกรรมยาง เคมี และปิโตรเลียม, อุตสาหกรรมการขนส่งและการสื่อสาร, อุตสาหกรรมการบริการ มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.7 ถึง 0.9) ในส่วนของอุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตเหล็ก และ
เครื่องจักร, อุตสาหกรรมการค้า มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ในช่วง 0.5 ถึง 0.7) ในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมกระดาษและสิง่ พิมพ์, อุตสาหกรรมอื่นๆ มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต่า (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.3 ถึง 0.5) ในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร,
อุตสาหกรรมไม้, อุตสาหกรรมสาธารณูปโภค, และกิจกรรมที่ไม่สามารถจาแนกสาขาการผลิตได้ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
มาก (Hinkle D. E. 1998 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.0 ถึง 0.3) แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานที่แตกต่างกัน เนื่องจากในแต่ละอุตสาหกรรมแรงงานมีความสามารถ
ที่แตกต่างกัน เป็นผลให้ค่าจ้างแรงงานก็จะแตกต่างกันไป
เมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมของแรงงานมี
ฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานไปในทิศทางเดียวกัน
และไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fedderke และ Henderson งานวิจัยของ Mariotti และ Vaze
(2000) และงานวิจัยของ Klein (2012) พบว่า ในแต่ละอุตสาหกรรมมีทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและ
ค่าจ้างแรงงานไปในทิศทางเดียวกันและไปในทิศทางตรงกันข้าม แสดงให้เห็นว่า มีบางภูมิภาคที่ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพ
แรงงานและค่าจ้างแรงงานมีทิศทางตรงกันข้าม
เมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละภูมิภาคของแรงงานมีฝีมอื และ
แรงงานไร้ฝีมือ ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานไปในทิศทางเดียวกันและไปใน
ทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sharpe, Arsenault และ Harrison (2008) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานที่แท้จริงในระดับประเทศมี ค่าแตกต่างกับระดับภูมิภาค แสดงให้เห็นว่า มีบางภูมิภาคที่
ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานมีทิศทางตรงกันข้าม
จากผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในระดับประเทศของแรงงานมีฝมี อื
จะมี ค่ า มากกว่ า แรงงานไร้ ฝี มื อ และมี ค วามสั ม พั น ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ งจะสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ค่ า จ้ า งตามผลผลิ ต
(Productivity Theory) ที่มาจาก Francis A. Walker นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกา ที่มีแนวความคิดว่าค่าจ้างที่จ่ายให้กับ
แรงงานจะเท่ากับมูลค่าของผลผลิตส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากผลผลิตรวมตามปกติที่ผลิ ตได้ เป็นผลให้ค่าจ้างแรงงานจะเพิ่ม
สูงขึ้นสอดคล้องกับระดับผลผลิตที่ผลิตได้ แต่เมื่อพิจารณาลงลึกไปในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาคความสัมพันธ์
ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานกลับไม่สอดคล้องกันในบางอุตสาหกรรม เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพ
แรงงานและค่าจ้างแรงงานของแรงงานมีฝีมือมีค่าน้อยกว่าแรงงานไร้ฝีมือ เป็นผลให้เมื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ค่าจ้างแรงงาน
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ของแรงงานมีฝีมือจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าแรงงานไร้ฝีมือ (เมื่อเพิ่มค่าจ้างแรงงาน ผลิตภาพแรงงานของแรงงานมีฝีมือจะเพิ่มขึ้น
น้อยกว่าแรงงานไร้ฝีมือ) และในบางอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งเป็นผลให้เมื่อผลิตภาพแรงงานมีค่า
มากขึ้นค่าจ้างแรงงานจะน้อยลงตามไปด้วย(เมื่อค่าจ้างแรงงานมีค่ามากขึ้นผลิตภาพแรงงานจะน้อยลงตามไปด้วย) อีกทั้ง
งานวิจัยนี้ยังพบว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แม้ว่าจะมีจานวนการจ้างแรงงานมาก แต่ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพ
แรงงานและค่าจ้างแรงงานกลับน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภาคตะวันออกและภาคใต้
2. การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อจานวนการจ้างแรงงานในระดับอุตสาหกรรมและในระดับภูมิภาค
เมื่อพิจารณาผลกระทบในแต่ละอุตสาหกรรมของแรงงานมีฝีมือ เมื่อผลผลิตโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะมี
ผลกระทบต่อจานวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตเหล็ก และเครื่องจักร มำกที่สุด และเมื่อพิจำรณำผลกระทบใน
แต่ละอุตสาหกรรมของแรงงำนไร้ฝีมือ พบว่า เมื่อผลผลิตโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะมีผลกระทบต่อจานวนการจ้าง
แรงงานในอุตสำหกรรมกำรเกษตร มำกที่สุด อีกทั้งเมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาคของแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ เมื่อ
ผลผลิตโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะมีผลกระทบต่อจานวนการจ้างแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด แสดง
ให้เห็นว่า ในจานวนแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความจาเป็นในการใช้จานวนแรงงานเป็น
อย่างมาก เนื่องจาก เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการขยายตัวที่มากขึ้น จากอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็น
อุตสาหกรรมหลัก และยังมีการพัฒนาทางด้านการคมนาคมที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาโครงการทางด้านเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ซึ่งกำรดำเนินนโยบำยเศรษฐกิจทำงด้ำนแรงงำนของรัฐบำลควรให้มีควำมเหมำะสมกับประเภทของ
แรงงำนในแต่ละอุตสำหกรรมและในแต่ละภูมิภำค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ธรมธัช , สุขเกษม วงศ์สุบรรณ,
ปิยนาถ ทาเสน และสมเกียรติ กาจรกิจบวร (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจกับ
ภาวะการณ์การจ้างงานทางตรงและทางอ้อม พบว่า รัฐบาลควรที่จะมีส่งเสริมหรือกระตุ้นในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละ
ภูมิภาค ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความสามารถของแรงงานและสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1. รัฐบาลควรดาเนินนโยบายที่ลงลึกไปในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาค เนื่องจาก ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาค มีระดับขนาดและทิศทางสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
การส่งเสริมประเภทแรงงานมีฝีมือในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมไม้, อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์ ,
อุตสาหกรรมยาง เคมี และปิโตรเลียม, อุตสาหกรรมอื่นๆ, อุตสาหกรรมสาธารณูปโภค, , และกิจกรรมที่ไม่สามารถจาแนก
สาขาการผลิตได้ เนื่องจากเมื่อผลิตภาพแรงงานมีค่ามากขึ้นค่าจ้างแรงงานจะมากขึ้นตามไปด้วย (เมื่อค่า จ้างแรงงานมีค่ามาก
ขึ้น ผลิ ตภาพแรงงานจะมากขึ้ น ตามไปด้ ว ย) เมื่อ เปรี ยบเที ย บกั บแรงงานไร้ ฝีมื อ การส่งเสริ มประเภทแรงงานไร้ฝี มือ ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมอโลหะ, อุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตเหล็ก และเครื่องจักร, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรม
การค้า, อุตสาหกรรมการขนส่งและการสื่อสาร, และอุตสาหกรรมบริการ เนื่องจากเมื่อผลิตภาพแรงงานมีค่ามากขึ้นค่าจ้าง
แรงงานจะมากขึ้นตามไปด้วย (เมื่อค่าจ้างแรงงานมีค่ามากขึ้นผลิตภาพแรงงานจะมากขึ้นตามไปด้วย) เมื่อเปรียบเทียบกับ
แรงงานมีฝีมือ
2. รัฐบาลควรที่จะส่งเสริมการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจทางด้ านแรงงานในภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาความ
หนาแน่นของจานวนแรงงาน พบว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีจานวนแรงงานมากที่สุด แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานกลับน้อยเมื่อเปรียบเที ยบกับภูมิภาคอื่น ๆ ผลการศึก ษาพบว่า รัฐบาลควรส่งเสริ ม
การดาเนินนโยบายเศรษฐกิจทางด้านแรงงานของแรงงานมีฝีมือในภาคตะวันออกและภาคใต้ เนื่องจาก มีระดับความสัมพันธ์
ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานมากกว่ากรุงเทพมหานคร และส่งเสริมดาเนินนโยบายเศรษฐกิจทางด้านแรงงาน
ของแรงงานไร้ฝีมือในภาคตะวันออก เนื่องจาก มีระดับความสั มพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานมากกว่า
กรุงเทพมหานคร
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3. รัฐบาลควรที่จะส่งเสริมนโยบายการเพิ่มผลิตภาพแรงงานหรือการเพิ่มค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมหรือใน
แต่ละภูมิภาคที่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก เมื่อผลิตภาพแรงงานมีค่ามากขึ้นค่าจ้างแรงงานจะมากขึ้นตามไป
ด้วย (เมื่อค่าจ้างแรงงานมีค่ามากขึ้นผลิตภาพแรงงานจะมากขึ้นตามไปด้วย) และควรแก้ไขปรับปรุงผลิตภาพแรงงาน ค่าจ้าง
แรงงาน หรือการใช้ นโยบายอื่น ๆ ในแต่ ละอุต สาหกรรมหรือในแต่ล ะภูมิภ าคที่ มีความสัมพั นธ์ไปในทิ ศทางตรงกั นข้า ม
เนื่องจากเมื่อผลิตภาพแรงงานมีค่ามากขึ้นค่าจ้างแรงงานจะน้อยลงตามไปด้วย (เมื่อค่าจ้างแรงงานมีค่ามากขึ้นผลิตภาพ
แรงงานจะน้อยลงตามไปด้วย)
ข้อจำกัดและงำนศึกษำในอนำคต
1. ข้อมูลที่นามาใช้ในการหาผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาคนั้น เป็น
ข้อมูลที่ไม่ได้มีการจัดทาขึ้นในทุก ๆ ปี อีกทั้งข้อมูลของจานวนแรงงานมีฝีมือและจานวนแรงงานไร้ฝีมือยังไม่ได้มีการแบ่งแยกที่
ชัดเจนมากนักในแต่อุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาค ซึ่งถ้าได้มีการจัดทาข้อมูลในทุก ๆ ปีแล้วนั้น ก็สามารถที่จะนาข้อมูล
เหล่านี้ไปทาการหา Regression ต่อได้ ซึ่งจะสามารถนาไปหาความสัมพันธ์ต่ออีกว่าเมื่อผลิตภาพแรงงานเปลี่ยนไป 1 หน่วย
จะมีผลให้ค่าจ้างแรงงานเปลี่ยนไปเท่าไร่ได้อีกด้วย
2. งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของผลกระทบในด้านของแรงงานเท่านั้น ซึ่งเพื่อให้เกิดความครบถ้วนควร
ที่จะวิเคราะห์ในด้านของผลกระทบในด้านค่าจ้างของแรงงานด้วย
3. รัฐบาลควรที่จะให้ความสาคัญกับการส่งเสริมหรือกระตุ้นในแต่ละภูมิภาคให้มากขึ้น อันเนื่องมาจากว่า ในแต่ละ
อุตสาหกรรมและในแต่ละภูมิภาค ย่อมจะมีสภาพแวดล้อมและความชานาญของแรงงานที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งนอกจากจะ
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ยิ่งคำดหวัง ยิ่งกินเยอะ: กำรพึ่งพำจุดอ้ำงอิงในร้ำนบุฟเฟต์
The Higher the Goal, the More You Eat : Reference-dependence in
an All-you-can-eat Restaurant
1

สิริกำญจน์ ภูชำดำ
บทคัดย่อ

ขณะที่หลายปัจจัยได้รับการพิสูจน์ว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคในร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ มีงานศึกษาเพียง
เล็กน้อยที่ให้ความสนใจกับอิทธิพลของการพึ่งพาจุดอ้างอิงต่อปริมาณการบริโภคในบริบทนี้ งานวิจัยฉบับนี้ทาการทดลองกับ
ผู้บริโภคจานวน จานวน 224 คน (90 โต๊ะ) ในร้านบุฟเฟต์ปิ้งย่างเกาหลีซึ่งมีเมนู 2 รูปแบบคือแบบพรีเมียมและแบบปกติ
(ราคาต่างกัน 100 บาท) โดยผู้บริโภคถูกสุ่มเข้าสู่กลุ่มการทดลอง 3 กลุ่ม ตามรูปแบบบุฟเฟต์ที่เลือกรับประทาน ได้แก่ (1)
กลุ่มที่เลือกรับประทานบุฟเฟต์พรีเมียมและรับประทานบุฟเฟต์พรีเมียมในราคาพรีเมียม (2) กลุ่มที่เลือกรับประทานบุฟเฟต์
พรีเมียมและได้รับส่วนลดให้ได้รับประทานทานบุฟเฟต์พรีเมียมในราคาบุฟเฟต์ปกติ (3) กลุ่มที่เลือกรับประทานบุฟเฟต์ปกติ
และถูกอัพเกรดให้รับประทานบุฟเฟต์พรีเมียมในราคาเท่าเดิม ผลการศึกษาพบว่าจุ ดอ้างอิงจากราคาเป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อ
ปริมาณการบริโภคในบริบทนี้ คือผู้บริโภคกาหนดจุดอ้างอิงปริมาณอาหารที่จะรับประทานตามราคาที่จะต้องจ่าย โดยผู้ที่
คาดว่าต้องจ่ายค่าอาหารในราคาสูงจะตั้งจุดอ้างอิงปริมาณที่จะรับประทานสูงและรับประทานอาหารมากขึ้นตามไปด้วย เช่ น
กรณี ก ลุ่ ม ที่ เ ลื อ กรั บ ประทานบุ ฟ เฟต์ พ รี เ มี ย มและได้ รั บ ส่ ว นลดให้ รั บ ประทานบุ ฟ เฟต์ พ รี เ มี ย มในราคาปกติ มี ป ริ ม าณ
การรับประทานอาหารมากกว่ากลุ่มที่เลือกรับประทานบุฟเฟต์ปกติและถูกอัพเกรดให้ได้รับประทานบุฟเฟต์พรีเมียม ทั้งที่ทั้ง 2
กลุ่มจ่ายค่าอาหารเท่ากัน
คำสำคัญ: ร้ำนอำหำรบุฟเฟต์ จุดอ้ำงอิง กำรทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม เศรษฐศำสตร์พฤติกรรม
Abstract
While many factors have been proven to affect eating behavior in all-you-can-eat restaurants,
little attention has been paid to the influence of reference-dependence on the quantity of food
consumed in this context. This study conducted an experiment with 224 customers (90 tables) in a Korean
BBQ buffet restaurant that had 2 menu options, a premium option and a standard option with a price
difference of about $3. Customers were randomly assigned to one of 3 experimental groups based on the
option they initially chose: (1) participants who chose a premium option and paid a premium option price
(2) participants who chose a premium option and were given a discount to pay at the standard option
price and (3) participants who chose a standard option and were awarded a free upgrade from the
standard to the premium option. This study reveals that consumers set the reference point on how much
to consume by factoring in the price they expect to be charged. Consumers who perceive themselves to
be paying a high price for the meal will set their reference point higher and actually end up consuming a
significantly larger amount of food, a result clearly identified in this study. When participants initially chose
a premium option and were given a discount to pay at the standard option price, they ate higher amounts
1
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of food as compared to those who chose a standard option and were awarded a free upgrade from the
standard to the premium options. Our research provides clear and compelling evidence that the
reference point affects consumers’ decisions on how much to consume in an “all-you-can-eat” context.
Keywords: All-you-can-eat buffet, Reference point effect, Randomized controlled trial,
Behavior economics
บทนำ
ในปั จจุ บัน การพั ฒนาประเทศจากเกษตรกรรมไปสู่ อุต สาหกรรมทาให้ รูป แบบการดาเนิ นชี วิต ของคนในสั งคม
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนตามไปด้วย (อัจฉรา ดลวิทยาคุณ, 2556) จากสมัยก่อนคนบริโภค
เพื่อดารงชีวิตเป็นปัจจัยหลักแต่ในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคนั้นเป็นรูปแบบของการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการ
ความสุขในการบริโภคมากยิ่งขึ้นและด้วยสังคมที่มีความความเร่งรีบประกอบกับคนชอบความสะดวก คนส่วนมากจึงหันมา
รับประทานอาหารที่ร้านแทนการทาอาหารเอง ซึ่งหนึ่งในรูปแบบของการบริโภคอาหารที่กาลังได้รับความนิยมในปัจจุบันก็คือ
อาหารประเภทบุฟเฟต์ (Eukeik, 2563; มนตรี ศรีวงษ์, 2563)
บุฟเฟต์ คือการขายอาหารซึ่งผู้ขายจัดอาหารไว้หลายอย่างและคิดราคาค่าอาหารเหมาจ่ายเป็นรายบุคคล โดย
ผู้บริโภคสามารถเลือกอาหารที่จะรับประทานได้เองและรับประทานได้ไม่จากัดตามความพอใจ ด้วยเหตุนี้การรับประทาน
บุฟเฟต์จึงได้กลายเป็นที่นิยมสาหรับผูบ้ ริโภคที่ตอ้ งการความคุ้มค่าและความหลากหลายในการรับประทานอาหาร (Wang and
Lin, 2017) ตามทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) จากแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกล่าวว่าการตัดสินใจด้าน
ปริมาณการบริโภคของผู้บ ริโภคขึ้นอยู่กั บต้นทุนและผลประโยชน์ส่ วนเพิ่ม ดังนั้ นในกรณีสินค้ าที่ไม่มีข้อจากัดทั้งในด้า น
ทรัพยากรและต้นทุนส่วนเพิ่มอย่างการรับประทานบุฟเฟต์ เมื่อการตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นแล้ว ผู้บริโภคจะเลือกบริโภคสินค้าและ
บริการตั้งแต่หน่วยแรกจนถึงหน่วยสุดท้ายที่ทาให้ความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์โดยรวมจากการบริโภคสูงที่สุด หรือบริโภค
จนถึงจุดที่การบริโภคต่อไปอีกไม่ทาให้ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น (Siniver and Yaniv, 2012) อย่างไรก็ตามพฤติกรรมที่แท้จริง
ของผู้บริโภคเมื่อรับประทานบุฟเฟต์มีความแตกต่างไปจากทฤษฎีดังกล่าว โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการรับประทานอาหาร
ประเภทบุฟเฟต์มีแนวโน้มที่จะทาให้ผู้บริโภครับประทานอาหารมากขึ้นและทาให้เกิดพฤติกรรมการรับประทานมากเกินพอดี
(Stunkard and Mazer, 1978; Tepper et al., 2011) นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทาให้น้าหนักตั วของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
(Levitsky et al., 2004) ทาให้เกิดภาวะน้าหนักเกิน (Duerksen et al., 2007; Wang et al., 2018) และโรคอ้วนในกลุ่ม
ผู้บริโภค (Casey et al., 2008; Privitera et al., 2016)
เพื่ ออธิบ ายพฤติ กรรมการบริโ ภคในร้ านอาหารประเภทบุฟ เฟต์ Friis และคณะ (2017) ได้ศึ กษาการจั ด
สภาพแวดล้อมในร้านบุฟเฟต์และพบว่าการตกแต่งบริเวณโดยรอบด้วยพืชสีเขียว การใช้กลิ่นสมุนไพร รวมถึงการทาให้
ผู้บริโภคเห็นผักบริเวณที่ตักอาหารง่ายขึ้น ช่วยลดสัดส่วนการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ Siniver และคณะ (2013)
พบว่าการจ่ายค่าอาหารสาหรับมือ้ บุฟเฟต์ก่อนรับประทานทาให้ผบู้ ริโภครับประทานอาหารมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการจ่าย
หลังรับประทานอาหาร ขณะที่ Just และ Wansink (2011) เสนอว่าการบริโภคบุฟเฟต์มีความเกี่ยวข้องกับความเสียดาย
ต้นทุนจม (Sunk Cost Fallacy) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่คนจะนาต้นทุนที่ ได้เสียไปแล้ว มามีผลต่อการตัดสินใจในสิ่งที่จะทาใน
อนาคต ยิ่งมีต้นทุนมากเท่าไหร่ความเสียดายต้นทุนจมก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น อย่างเช่นในการรับประทานบุฟเฟต์ เมื่อเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารไปแล้ว ผู้บริโภคจะถูกกระตุ้นให้บริโภคอาหารมากขึ้นตามขนาดต้นทุนหรื อค่าอาหารที่เสีย
ไปเพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุนดังกล่าว ดังนั้นปริมาณการบริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับราคา อย่างไรก็ตามงาน
ศึกษาที่ผ่านมายังไม่ได้มีการศึกษาถึงบทบาทของการพึ่งพาจุดอ้างอิง (Reference-dependence prederences) ซึ่งอาจเป็น
อีกปัจจัยที่สามารถอธิบายพฤติกรรมบางส่วนของผู้บริโภคได้
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การพึ่งพาจุดอ้างอิง (Reference-dependence preferences) คือหลักการจากทฤษฎีความคาดหวัง (Prospect
theory) ซึ่งอธิบายว่าโดยทั่วไปแล้วบุคคลไม่ได้เพียงให้คุณค่าผลลัพธ์จากสถานะปัจจุบันหรือผลลัพธ์สุดท้ายของเหตุการณ์
เท่านั้น แต่เป็นการประเมินคุณค่าในแง่ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจุดอ้างอิง หรือ Reference point
(Kahneman and Tversky, 1979) ซึ่งจุดอ้างอิงที่ใช้ในการเปรียบเทียบดังกล่าวสามารถเป็นได้ทั้งสถานะปัจจุบัน เป้าหมาย
และความคาดหวังของบุคคล (Tversky and Kahneman, 1991; Burdina, Hiller and Metz, 2017; Abeler, Falk,
Goette and Huffman, 2011) โดยเมื่อพิจารณาในรูปแบบของฟังก์ชันการให้คุณค่า (Value function) ตามทฤษฎีความ
คาดหวังจะพบว่าบุคคลประเมินคุณค่าของผลลัพธ์ในรูปแบบของการได้รับ (Gain) หรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกเมื่อ
เทียบกับจุดอ้างอิง และ การสูญเสีย (Loss) หรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบเมื่อเปรียบเทียบกับจุดอ้างอิง อย่างไรก็ตาม
ความชันของฝั่งการสูญเสียนั้นมากกว่าฝั่งการได้รับ นั่นคือบุคคลจะได้รับความเจ็บปวดเมื่อสูญเสียมากกว่าได้รับความพึงพอใจ
จากการได้รับบางสิ่ งบางอย่า งในปริมาณเท่ ากัน ด้วยเหตุ นี้บุคคลจึงมีพฤติ กรรมยึดติ ดกับ สถานะเดิ มหรื อจุดอ้ างอิ งเพื่ อ
หลีกเลี่ยงการได้รับผลลัพธ์หรือตกอยู่ในสถานะที่ต่ากว่าจุดอ้างอิงดังกล่าว กล่าวคือคนมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความสูญเสีย
นั่นเอง (Loss aversion) (Kahneman and Tversky, 1979)
ในหลายๆสถานการณ์การพึ่งพาจุดอ้างอิงเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมลาเอียง (Behavioral bisas) ในการ
ตัดสินใจของบุคคล ตัวอย่างเช่น Camerer และคณะ (1997) พบว่าคนขับรถแท็กซี่ในเมืองนิวยอร์กทางานนานขึ้นในวันที่มี
ลูกค้าน้อย แต่กลับลดชั่วโมงการทางานลงในวันที่มีลู กค้าจานวนมากทั้งที่มีโอกาสทารายได้ได้มากกว่า พฤติกรรมดังกล่าวมี
สาเหตุมาจากการที่คนขับรถหล่านี้มีการตั้งจุดอ้างอิงเป้าหมายรายได้ที่ต้องการต่อวัน ดังนั้นพวกเขาจะหยุดทางานหากได้เงิน
ตามที่คาดหวังแล้ว และ Meng (2019) ทาการศึกษาการบทบาทของจุดอ้างอิงในบริบทการศึก ษาและพบว่านักศึกษามีการใช้
เป้าหมายผลการเรียน (Performance goal) เป็นจุดอ้างอิงในการศึกษา ซึ่งเป้าหมายผลการเรียนที่สูงจะจูงใจให้ตัวอย่างมี
ความพยายามในการเรียนมากขึ้นเพื่อให้ตนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในบริบทของการบริโภคอาหาร Samdal และคณะ (2017)
พบว่าการใช้ก ารกาหนดเป้าหมายในการรับประทานอาหารเป็นเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมการบริโภค (behaviour
change techniques) สามารถช่วยให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีขึ้นได้ เช่นเดียวกับ Lara
และคณะ (2014) ที่พบว่าการกาหนดเป้าหมายปริมาณการรับประทานผั กและผลไม้ต่อวัน ทาให้กลุ่มตัวอย่างรับประทานผัก
และผลไม้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม Cramer (2009) เสนอว่าโดยธรรมชาติแล้วผู้บริโภคมักจะตอบสนองต่อกระบวนการของภาวะ
จิตไร้สานึก (Unconscious Processes) และอาศัยปัจ จัยชี้นาง่าย ๆ เพื่อช่ วยในการตั ดสินใจเลื อกบริโภคอาหาร เช่ น
ความเคยชิน รสชาติและความสะดวกสบายมากกว่าการคานึงถึงประโยชน์ต่อสุขภาพ (Blaylock et al., 1999) ซึ่งมักนาไปสู่
การเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและการที่ผู้บริโภคมีการพึ่งพาจุดอ้างอิงในรูปแบบสถานะปัจจุบันหรือการยึดติด
กับสถานะปัจจุบันหรือสิ่งที่ทาเป็นประจาแล้ว (Status quo bias) พฤติกรรมการบริโภคเหล่านี้ก็จะพัฒนาไปเป็นนิสัยที่ยากที่
จะเปลี่ยนแปลง
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้มุ่งตอบคาถามว่าการพึ่งพาจุดอ้างอิงมีผลต่อการบริโภคในบริบทของการคิด
ค่าอาหารแบบเหมาจ่ายและบริโภคได้ไม่จากัดอย่างการรั บประทานบุฟเฟต์หรือไม่ ซึ่งงานวิจัยมีสมมติฐานว่าในบริบทของ
การรับประทานบุฟเฟต์ ผู้บริโภคจะใช้ราคาที่คาดว่าจะต้องจ่ายมาเป็นตัวกาหนดเป้าหมายหรือจุดอ้างอิงปริมาณอาหารที่จะ
รับประทาน โดยผู้บริโภคที่คิดว่าตนเองจะต้องจ่ายค่าอาหารจานวนมากจะตั้งเป้าปริมาณอาหารที่จะรับประทานไว้สูงและ ลง
เอยด้วยการรับประทานอาหารจานวนมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้ว่าสุดท้ายแล้วค่าอาหารที่ต้องจ่ายจริงจะมีราคา
เท่าไหร่ก็ตาม ผลการศึกษาจากงานนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจถึงอิทธิพลของการพึ่งพาจุดอ้างอิงต่อปริมาณการบริโภคและอาจ
เป็นแนวทางเบื้องต้นในการวางแผนการตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาและลดอัตราผู้ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน
เบาหวาน และความดันโลหิตสูงที่กาลังเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทย ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของโรคเหล่านี้มาจากการจากพฤติกรรม
การบริโภคที่ไม่เหมาะสมซึ่งรวมถึงการบริโภคมากเกินไป
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการพึ่งพาจุดอ้างอิงต่อปริมาณการบริโภคในบริบทของการรับประทานบุฟเฟต์
สมมุติฐำนของกำรวิจัย
1. ในบริบทของการรับประทานบุฟเฟต์ ผู้บริโภคจะกาหนดจุดอ้างอิงเป้าหมายปริมาณอาหารที่จะรับประทานตาม
ราคาที่คาดว่าจะต้องจ่าย
2. ผู้ บ ริ โ ภคที่ คิ ด ว่ า ตนจะต้ อ งจ่ า ยค่ า อาหารจ านวนมากจะตั้ งเป้ า ปริ ม าณอาหารที่ จ ะรั บ ประทานไว้ สู งและ
รับประทานอาหารจานวนมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในทางตรงกันข้ามผู้บริโภคที่คิดว่าตนจะต้องจ่าย
ค่าอาหารในราคาที่ถูกกว่า จะมีเป้าหมายในการรับประทานอาหารที่ต่ากว่า และรับประทานอาหารน้อยกว่า
ผู้บริโภคในกลุ่มแรก
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา: การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการพึ่งพาจุดอ้างอิงต่อปริมาณ
การ บริโภคอาหารในร้านบุฟเฟต์ ว่าระหว่างผู้ปริโภคที่มีจุดอ้างอิงปริมาณการบริโภคที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อ
ปริมาณการบริโภคในร้านบุฟเฟต์มากน้อยเพียงใด
2. ขอบเขตด้านประชากร: การศึกษานี้ผู้วิจัยทาการศึกษากับกลุ่มประชากรตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับประทาน
บุฟเฟต์ในร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นจานวน 90 โต๊ะ (224 คน)
3. ระยะเวลาในการศึกษา: การศึกษาดาเนินการเก็บข้อมูลช่วงเดือน 14 กันยายน – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างและวิธีการทดลอง
เพื่อตอบคาถามงานวิจั ยดังกล่ าวผู้วิจั ยได้ใช้ แนวคิด ทางด้านเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมและเทคนิค การทดลองทาง
เศรษฐศาสตร์โดยวิธีการการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized controlled trail) โดยการทดลองมีความ
จาเป็นจะต้องใช้ร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ที่มีการควบคุมปริมาณการเสิร์ฟอาหารในแต่ละหน่วยให้เท่ากัน เพื่อที่จะสามารถ
วัดปริมาณอาหารที่ผู้บริโภครับประทานได้ นอกจากนั้นยังต้องเป็นร้านที่มีรูปแบบและราคาบุฟเฟต์ตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไปเพื่อ
ใช้ในการทดสอบว่าผู้บริโภคมีการกาหนดจุดอ้างอิงปริมาณอาหารที่ต้องการรับประทานจากราคาและมีการพึ่งพาจุดอ้างอิงใน
การตัดสินใจในการบริโภคหรือไม่ ดังนั้นการทดลองจึงถูกจัดขึ้นที่ร้านอาหารบุฟเฟต์ปิ้งย่างเกาหลีแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
และมี ผู้ ใ ช้ บริ ก ารของทางร้ า นจ านวน 90 โต๊ ะ (224 คน) เป็ น ผู้ เ ข้ า ร่ วมการทดลอง ซึ่ งร้ า นอาหารดั งกล่า วมี รู ป แบบ
การให้บริการบุฟเฟต์สองรูปแบบ คือ บุฟเฟต์แบบปกติราคา 245 บาทต่อคนและบุฟเฟต์แบบพรีเมียมซึ่งมีรายการอาหารทุก
อย่างเหมือนบุฟเฟต์แบบปกติ แต่มีเนื้อโคขุนเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งในรายการอาหารและคิดราคา 345 บาทต่อคน โดยทั่วไปแล้ว
ร้านอาหารแห่งนี้จะเสริฟอาหารในรูปแบบถาด ซึ่งปริมาณอาหารในแต่ละถาดจะถูกชั่งและควบคุมน้าหนักให้เท่ากันตาม
ประเภทของอาหาร ในการสั่งอาหารผู้ใช้บริการจะได้รับรายการอาหาร ใบสั่งอาหารเพื่อใช้ระบุจานวนของอาหา รแต่ละ
ประเภทที่ต้องการสั่ง พร้อมทั้งคาชี้แจงถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณอาหารที่จะได้รับต่อถาดของอาหารแต่ละประเภท ซึ่ง
ผู้ใช้บริการสามารถสั่งและรับประทานอาหารได้มากตามความพึงพอใจได้ภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง จากรูปแบบบุฟเฟต์
ข้างต้น ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มควบคุม: รับประทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียมในราคาพรีเมียม
ผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่ตั้งใจมารับประทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียมและไม่ได้รับส่วนลดราคาโดยจะ
ได้รับประทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียมและจ่ายค่าอาหารแบบพรีเมียมในราคา 345 บาทต่อคน
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2. กลุ่มทดลองที่ 1: รับประทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียมและได้รับส่วนลดให้ทานในราคาบุฟเฟต์แบบปกติ
ผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่ตั้งใจมารับประทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียมและได้รับส่วนลดให้ได้รับ
ประทานบุฟเฟต์พรีเมียมในราคาบุฟเฟต์แบบปกติ โดยจ่ายค่าอาหาร 245 บาทต่อคน
3. กลุ่มทดลองที่ 2: ได้รับการอัพเกรดจากบุฟเฟต์แบบปกติให้ได้รับประทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียม
ผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่ตั้งใจมารับประทานบุฟเฟต์แบบปกติและถูกอัพเกรดให้รับประทาน
บุฟเฟต์พรีเมียมในราคาเท่าเดิม โดยจ่ายค่าอาหาร 245 บาทต่อคน
ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาการทดลองทั้งหมด 5 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยทาการสุ่ม
ผู้เข้าร่วมการทดลองจากลูกค้าที่มารับประทานอาหารในช่วงมื้อกลางวันและมื้อค่าของทุกวัน ซึ่งลูกค้าจะถูกสุ่มเข้าสู่กลุ่มการ
ทดลองต่าง ๆ จานวนกลุ่มละ 30 โต๊ะ โดยผ่านการสอบถามเบื้องต้นว่าต้องการจะรับประทานบุฟเฟต์แบบใด (พรีเมียมหรือ
ปกติ) หากลูกค้าตั้งใจมารับประทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียมจะถูกสุ่มให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มรับประทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียมใน
ราคาพรีเมียม (กลุ่มควบคุม) หรือ กลุ่มรับประทานบุ ฟเฟต์แบบพรีเมียมและได้รับส่วนลดให้ทานในราคาบุฟเฟต์แบบปกติ
(กลุ่มทดลองที่ 1) โดยการจับฉลาก ซึ่งในการจับฉลากแต่ละครั้งจะประกอบด้วย ฉลาก “Lucky” และ ฉลาก “Sorry”
จานวนอย่างละ 10 ใบ ผู้ที่จับได้ฉลาก “Lucky” จะถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มรับประทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียมและได้รับส่วนลดให้
ทานในราคาบุฟเฟต์แบบปกติ (กลุ่มทดลองที่ 1) ขณะที่ผู้ที่จับได้ฉลาก “Sorry” จะถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มรับประทานบุฟเฟต์แบบพ
รีเมียมในราคาพรี เมีย ม (กลุ่ มควบคุม ) สาหรับ ลูกค้า ที่ตั้งใจมารับ ประทานบุ ฟเฟต์แบบปกติจะถูกจับ ฉลากเพื่ อแบ่ งกลุ่ ม
เช่นเดียวกัน แต่หากลูกค้าในกลุ่มนี้จับได้ฉลาก “Lucky” จะถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการอัพเกรดจากบุฟเฟต์แบบปกติให้ได้
รับประทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียมในราคาเท่าเดิม (กลุ่มการทดลองที่ 2) ขณะที่ผู้ที่จับได้ฉลาก “Sorry” จะไม่ได้ถูกจัดไปอยู่
กลุ่มการทดลองใด ๆ อย่างไรก็ตามเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เข้าร่วมการทดลองจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของงานวิจัย
หลังจากผู้เข้าร่วมการทดลองทาการเลือกประเภทบุฟเฟต์ที่ต้องการรับประทานแล้วจะถูกสอบถามเพิ่มเติมว่ามีความประสงค์ที่
จะตอบแบบสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้ร้านอาหารพัฒนาการให้บริการของทางร้านหรือไม่ หากตกลงจะได้
เข้าร่วมการจับฉลากลุ้นรับส่วนลด (กรณีที่ลูกค้าตั้งใจมารับประทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียม) หรือ ได้รับการอัพเกรด (กรณีที่
ลูกค้าตั้งใจมารับประทานบุฟเฟต์แบบปกติ) เป็นการตอบแทนและเข้าสู่กระบวนการสุม่ เข้าสู่กลุม่ การทดลองตามที่อธิบายไปใน
ข้างต้น โดยกระบวนการนี้จะไม่มีการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทราบล่วงหน้าจนกว่าผู้เข้าร่วมการทดลองจะตกลงที่จะตอบ
แบบสอบถามแล้วเท่านั้น ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการแบ่งกลุ่มทดลอง
ตำรำงที่ 1: รำยละเอียดกำรแบ่งกลุ่มทดลอง
รูปแบบบุฟเฟต์ที่ รูปแบบบุฟเฟต์ที่
กลุ่มกำรทดลอง
ตั้งใจมำรับประทำน ได้รับประทำน

ค่ำอำหำร

จำนวนผู้เข้ำร่วม
กำรทดลอง (โต๊ะ)

กลุ่มควบคุม

พรีเมียม

พรีเมียม

345.-

30

กลุ่มทดลองที่ 1

พรีเมียม

พรีเมียม

245.-

30

กลุ่มทดลองที่ 2

ปกติ

พรีเมียม

245.-

30

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสุ่มเข้ากลุ่มการทดลอง ผู้เข้า ร่วมการทดลองจะสามารถสั่งอาหารตามรายการในรูปแบบที่
ตนเองได้รับ โดยปริมาณอาหารที่ผู้เข้าร่วมการทดลองรับประทานจะถูกนับจากจานวนถาดที่สั่ง ซึ่งอาหารที่ถูกสั่งมาแล้ว
สามารถคืนได้หากอาหารทั้งถาดยังไม่ถูกรับประทาน สาหรับผู้เข้าร่วมการทดลองที่มารับประทานเป็นกลุ่มและรั บประทานใน
โต๊ะเดียวกัน สมาชิกทุกคนจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มการทดลองเดียวกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้มารับประทานบุฟเฟต์ชนิดปิ้งย่างแบบ
เป็นกลุ่มมักจะสั่งอาหารมารับประทานร่วมกันดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากที่จะนับจานวนอาหารที่แต่ละบุคคลรับประทาน ด้วยเหตุ
- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -
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นี้ผู้วิจัยจึงทาการนับปริมาณอาหารที่ทั้งกลุ่มรับประทาน (จานวนถาด) และทาการวิเคราะห์โดยการควบคุมด้วยจานวนคนใน
กลุ่มประกอบกับข้อมูลผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้จากแบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบสอบถามจานวน 2 ชุดคือ ชุดที่ 1
แบบสอบถามก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งถามถึงข้อมูลผู้รับประทานอาหารได้แ ก่ข้อมูลเพศ อายุ น้าหนักและระดับความหิว
ก่อนรับประทานอาหารโดยแบ่งเป็นระดับ 1- 10 แสดงถึงความหิวจากน้อยไปหามาก และชุดที่ 2 แบบสอบถามหลัง
รับประทานอาหารซึ่งถามถึงระดับความพึงพอใจในการรับประทานอาหาร ระดับความคุ้มค่า และระดับความอิ่มของผู้เข้าร่วม
การทดลองหลังรับประทานอาหารเป็นระดับ 1- 10 แสดงถึงความความพอใจ ความคุ้มค่าและความอิ่มจากน้อยไปหามาก
จากวิธีการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยคาดว่าหากผู้บริโภคมีการกาหนดจุดอ้างอิงปริมาณการบริโภคตามราคาที่คาดว่าตน
จะต้องจ่ายแล้ว กลุ่มทดลองที่ตั้งใจมารับประทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียมและได้รับประทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียมในราคาบุฟเฟต์
แบบปกติ (กลุ่มทดลองที่ 1) จะรับประทานอาหารให้ปริมาณที่มากกว่ากลุ่มที่ตั้งใจมารับประทานบุฟเฟต์แบบปกติและถูก
อัพเกรดให้ได้รับประทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียมโดยจ่ายราคาเท่าเดิม (กลุ่มทดลองที่ 2)
2. การวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่
2.1 การทดสอบค่าสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของผู้เข้าร่วมการทดลองระหว่างกลุ่มการทดลอง
2.2 การวิเคราะห์สมการถดถอยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square Regression: OLS) เพื่อ
ตอบคาถามว่าเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับประทานอาหารตามเงื่อนไขที่แต่ละกลุม่ ได้รับในการทดลองแล้วจะแสดงพฤติกรรม
การบริโภคแตกต่างกันอย่างไร โดยจะแสดงผลจากปริมาณอาหารที่บริโภค ระดับความคุ้มค่า ระดับความพึงพอใจและระดับ
ความอิ่มที่ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับ โดยใช้แบบจาลองทางเศรษฐมิติ ดังนี้
𝑁𝑚𝑎𝑖𝑛 =
2
𝛼 + Σ𝑛=1
𝛽𝑛 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖 + 𝛽3 𝑀𝑎𝑙𝑒 + 𝛽4 𝐹𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒 + 𝛽5 𝑀𝑎𝑔𝑒 + 𝛽6 𝐹𝑎𝑔𝑒 +
𝛽7 𝑀𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝛽8 𝐹𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝛽9 𝐻𝑢𝑛𝑔𝑟𝑦

(1)

แบบจาลองข้างต้นเป็นการทดสอบ 𝑁𝑚𝑎𝑖𝑛 ซึ่งเป็นตัวแปรตามที่อธิบายถึงปริมาณอาหารจานหลัก (วัดโดย
จานวนถาด) ได้แก่ เนื้อโคขุน หมูและหมูสามชั้นที่แต่ละโต๊ะรับประทาน โดยทดสอบว่าในแต่ละกลุ่มการทดลองมีปริมาณการ
2
รับประทานอาหารจานหลักแตกต่างกั นหรือไม่ ซึ่งมีตัวแปรอิสระที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอาหารจานหลักที่
รับประทานดังต่อไปนี้
𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖

𝑀𝑎𝑙𝑒
𝐹𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒
𝑀𝑎𝑔𝑒
𝐹𝑎𝑔𝑒
𝑀𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡
𝐹𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡
𝐻𝑢𝑛𝑔𝑟𝑦

คือ ตัวแปร dummy แสดงถึงผู้เข้าร่วมการทดลอง i อยู่ในกลุ่มการทดลองใดๆ
โดยตัวแปรกลุ่มการทดลองมีทั้งหมด 2 ตัวแปร (n=1,2) ตัวแปรกลุ่มควบคุมถูก
ใช้เป็นตัวแปรฐาน (reference) ในการเปรียบเทียบ
คือ จานวนเพศชายในโต๊ะ
คือ จานวนเพศหญิงในโต๊ะ
คือ อายุเฉลี่ยของเพศชายในโต๊ะ
คือ อายุเฉลี่ยของเพศหญิงในโต๊ะ
คือ น้าหนักเฉลี่ยของเพศชายในโต๊ะ
คือ น้าหนักเฉลี่ยของเพศหญิงในโต๊ะ
คือ ระดับความหิวเฉลี่ยของคนภายในโต๊ะ

2

สาเหตุที่มีการวิเคราะห์อาหารจานหลักเป็นเพราะราคาของอาหารในกลุ่มนี้สูงกว่าอาหารชนิดอื่น ๆ ในรายการอาหารและคนมักให้ความสาคัญกับ
อาหารจานหลักในการตัดสินใจในการบริโภค
- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -
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𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
2
𝛼 + Σ𝑛=1
𝛽𝑛 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖 + 𝛽3 𝑀𝑎𝑙𝑒 + 𝛽4 𝐹𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒 + 𝛽5 𝑀𝑎𝑔𝑒 + 𝛽6 𝐹𝑎𝑔𝑒 +
𝛽7 𝑀𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝛽8 𝐹𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝛽9 𝐻𝑢𝑛𝑔𝑟𝑦

(2)

แบบจาลองที่ 2 เป็นการทดสอบ 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ซึ่งเป็นตัวแปรตามที่อธิบายถึงปริมาณอาหารทุกรายการ (วัดโดย
จานวนถาด) ที่แต่ละโต๊ะรับประทาน โดยทดสอบว่าในแต่ละกลุ่มการทดลองมีปริมาณการรับประทานอาหารทุกรายการ
แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งมีตัวแปรอิสระที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอาหารทุกรายการเช่นเดียวกันกับแบบจาลองที่ 1
𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝛼 + Σ2𝑛=1 𝛽𝑛 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖 + 𝛽3 𝑀𝑎𝑙𝑒 + 𝛽4 𝐹𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒 + 𝛽5 𝑀𝑎𝑔𝑒 +
𝛽6 𝐹𝑎𝑔𝑒 + 𝛽7 𝑀𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝛽8 𝐹𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝛽9 𝐻𝑢𝑛𝑔𝑟𝑦

(3)

แบบจาลองที่ 3 เป็นการทดสอบ 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ซึ่งเป็นตัวแปรตามที่อธิบายถึงระดับความคุ้มค่าในการรับประทาน
อาหารโดยเฉลี่ยของแต่ละโต๊ะ โดยทดสอบว่าในแต่ละกลุ่มการทดลองมีระดับความคุ้มค่าในการรับประทานอาหารแตกต่างกัน
หรือไม่ ซึ่งมีตัวแปรอิสระที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับความคุ้มค่าเช่นเดียวกันกับแบบจาลองที่ 1

(4)

2
𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝛼 + Σ𝑛=1
𝛽𝑛 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖 + 𝛽3 𝑀𝑎𝑙𝑒 + 𝛽4 𝐹𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒 + 𝛽5 𝑀𝑎𝑔𝑒 + 𝛽6 𝐹𝑎𝑔𝑒 +
𝛽7 𝑀𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝛽8 𝐹𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝛽9 𝐻𝑢𝑛𝑔𝑟𝑦

แบบจาลองที่ 4 เป็นการทดสอบ 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ซึ่งเป็นตัวแปรตามที่อธิบายถึงระดับความพึงพอใจในการรับประทาน
อาหารโดยเฉลี่ยของแต่ละโต๊ะ โดยทดสอบว่าในแต่ละกลุ่มการทดลองมีระดับความพึงพอใจในการรับประทานอาหารแตกต่าง
กันหรือไม่ ซึ่งมีตัวแปรอิสระที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับความพึงพอใจเช่นเดียวกันกับแบบจาลองที่ 1
2
𝑆𝑎𝑡𝑖𝑒𝑡𝑦 = 𝛼 + Σ𝑛=1
𝛽𝑛 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖 + 𝛽3 𝑀𝑎𝑙𝑒 + 𝛽4 𝐹𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒 + 𝛽5 𝑀𝑎𝑔𝑒 + 𝛽6 𝐹𝑎𝑔𝑒 +

𝛽7 𝑀𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝛽8 𝐹𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝛽9 𝐻𝑢𝑛𝑔𝑟𝑦

(5)

แบบจาลองที่ 5 เป็นการทดสอบ 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑒𝑡𝑦 ซึ่งเป็นตัวแปรตามที่อธิบายถึงระดับอิ่มในการรับประทานอาหารโดยเฉลี่ย
ของแต่ละโต๊ะ โดยทดสอบว่าในแต่ละกลุ่มการทดลองมีระดับความอิ่มในการรับประทานอาหารแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งมีตัวแปร
อิสระที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับความอิ่มเช่นเดียวกันกับแบบจาลองที่ 1
ผลกำรวิจัย
จากการสุ่ม ผู้ เข้ า ร่ว มการทดลองสามารถเปรีย บเที ย บคุณ ลั กษณะของกลุ่ มการทดลองที่ อาจส่งผลต่ อ ปริ ม าณ
การรับประทานอาหารของผู้เข้าร่วมการทดลองในแต่ละกลุ่มได้ตามตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2: กำรทดสอบคุณลักษณะต่ำง ๆ ในแต่ละกลุ่มทดลอง (โต๊ะ)
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
p-value
p-value
p-value
ควบคุม ทดลองที่ 1 ทดลองที่ 2 กลุ่มควบคุม = กลุ่มควบคุม = กลุ่มทดลองที่ 1=
(N=30)
(N=30)
(N=30) กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 กลุม่ ทดลองที่ 2
จานวนสมาชิกในโต๊ะ

2.63
(0.99)

2.40
(0.86)

2.43
(0.82)

0.34

0.40

0.88

จานวนเพศชายในโต๊ะ

1.17
(0.91)

1.20
(0.92)

1.10
(0.76)

0.89

0.76

0.65

จานวนเพศหญิงในโต๊ะ

1.47
(0.97)

1.20
(0.85)

1.37
(0.67)

0.26

0.65

0.40

อายุเฉลี่ยเพศชายในโต๊ะ

23.16
(13.51)

22.37
(13.20)

23.38
(12.63)

0.82

0.95

0.76

อายุเฉลี่ยเพศหญิงในโต๊ะ

24.02
(10.93)

20.97
(11.12)

24.77
(7.26)

0.29

0.76

0.12

น้าหนักเฉลี่ยเพศชายใน
โต๊ะ

57.46
(27.39)

57.48
(27.60)

58.33
(28.08)

0.99

0.90

0.91

น้าหนักเฉลี่ยเพศหญิงใน
โต๊ะ

49.95
(18.75)

45.23
(21.06)

50.61
(12.11)

0.36

0.87

0.23

ระดับความหิวเฉลี่ยของ
คนภายในโต๊ะ

7.29
(1.51)

7.69
(1.30)

7.86
(1.53)

0.27

0.12

0.61

หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บแสดงถึงค่า standard error และ *,**,*** แสดงถึงระดับนัยสาคัญที่ร้อยละ 0.1, 0.05, และ 0.01 ตามลาดับ

จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของผู้เข้าร่วมการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่าลักษณะ
ของผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน โดยเมื่อทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test
ระหว่างกลุ่มพบว่าทั้งลักษณะประชากรด้านต่าง ๆ และระดับความหิว มีค่า P-value > |t| ระหว่างกลุ่มมากกว่า 0.1 ซึ่งเป็น
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่น้อยที่สุดที่สามารถยอมรับสมมติฐานได้ ดังนั้นจึงหมายความว่าลั กษณะที่กล่าวมาข้างต้นไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มการทดลอง
เพื่อตอบคาถามว่าเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับประทานอาหารตามเงื่อนไขที่แต่ละกลุ่มได้รับในการทดลองแล้วจะ
แสดงพฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกันอย่างไร ทีมวิจัยได้ดาเนินการประเมินค่าแบบจาลองทางเศรษฐมิติด้วยวิธีกาลังสองน้อย
ที่สุด โดยเริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองที่ทดสอบว่าปริมาณการรับประทานอาหารทุกรายการและอาหารจานหลักใน
แต่ละกลุ่มการทดลองมีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้สมการที่ (1) และ (2) ผลการประมาณค่าแสดงในตารางที่ 3
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ตำรำงที่ 3: ผลกำรประมำณค่ำปริมำณกำรรับประทำนอำหำรจำนหลักและอำหำรทุกรำยกำร
Ntotal
Treatment 1
Treatment 2
Male

I
-3.833
(2.546)
-6.733**
(2.546)
-

Female

-

Mage

-

Fage

-

Mweight

-

Fweight

-

Hungry

-

Constant
N

21.367***
(1.800)
90
0.075

Nmain
II
-2.621
(1.667)
-5.740**
(1.673)
9.740***
(0.996)
7.391***
(1.222)
-0.037
(0.095)
-0.059
(0.122)
-0.012
(0.047)
0.019
(0.067)
0.782
(0.530)
-4.506
(5.434)
90
0.649

III
-2.000**
(0.765)
-2.167***
(0.765)
9.900***
(0.541)
90
0.103

𝑅2
หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บแสดงถึงค่า standard error และ *,**,*** แสดงถึงระดับนัยสาคัญที่ร้อยละ 0.1, 0.05, และ 0.01 ตามลาดับ

IV
-1.674**
(0.598)
-2.056**
(0.601)
2.530***
(0.358)
1.690***
(0.439)
-0.008
(0.034)
0.024
(0.044)
-0.011
(0.017)
0.009
(0.024)
0.376*
(0.190)
1.494
(1.951)
90
0.514

ตารางที่ 3 แสดงผลการประมาณค่าสมการที่ (1) สองรูปแบบคือ แบบจาลองที่ 1 มีเฉพาะตัวแปร Dummy ของกลุ่ม
การทดลอง และแบบจาลองที่ 2 ที่มีตัวแปร Dummy กลุ่มการทดลองและตัวแปรลักษณะของตัวอย่าง ผลการประมาณค่าที่
ได้พบว่าเมื่อยังไม่ได้ควบคุมลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่างที่อยู่กลุ่มทดลองที่ 1 มีปริมาณการรับประทานอาหารทุก
รายการไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ 2 มีปริมาณการรับประทาน
อาหารทุ ก รายการแตกต่ า งจากกลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง ผลดั ง กล่ า วเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ผล
การประมาณค่าในแบบจาลองที่ (2) เมื่อควบคุมลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ที่พบว่ามีเพียงแค่กลุ่มทดลองที่ 2 ที่มีค่าสัมประสิทธิ์
แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ – 5.74 หมายความว่าตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่
2 รับประทานอาหารทุกรายการน้อยกว่าตัวอย่างในกลุ่มควบคุมจานวน 5.74 ถาด จากผลที่ได้ในข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
การพึ่งพาจุดอ้างอิงจากราคามีผลต่อการตัดสินใจในการบริโภคในบริบทของการรับประทานบุฟเฟต์ตามที่คาดการณ์ โดยผู้ที่
คาดว่าตนจะต้องจ่ายค่าอาหารในราคาที่สูงอย่างตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ 1 ที่ตั้งใจมารับประทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียมและ
คาดว่าต้องจ่ายค่าอาหารในราคา 345 บาท มีการตั้งเป้าหมายปริมาณอาหารที่จะรับประทานไว้สูงและรับประทานอาหาร
มากกว่าผู้ที่คาดว่าจะต้องจ่ายค่าอาหารถูกกว่าอย่างตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ 2 ที่ตั้งใจมารับประทานบุฟเฟต์แบบปกติและคาด
ว่าต้องจ่ายค่าอาหาร 245 บาท นอกจากนี้ผลการประมาณค่าที่ได้จากแบบจาลองที่ (2) ยังพบว่าจานวนเพศชาย (Male) และ
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เพศหญิง (Female) ภายในโต๊ะ มีผลต่อปริมาณการบริโภคทุกรายการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยถ้าจานวนผู้บริโภคในโต๊ะ
เพิ่มขึ้น (ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิง) ปริมาณการบริโภคอาหารจานหลักเพิ่มขึ้นไปด้วย
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาปริมาณการรับประทานอาหารจานหลักตามสมการที่ (2) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของทั้ง
ตัวแปรกลุ่มทดลองที่ 1 และ กลุ่มทดลองที่ 2 มีค่าเป็นลบและมีนัยสาคัญทางสถิติทั้งในแบบจาลองที่ 3 ที่มีเฉพาะตัวแปร
Dummy ของกลุ่มการทดลอง และแบบจาลองที่ 4 ที่มีตัวแปร Dummy กลุ่มการทดลองและลักษณะของตัวอย่าง 3 โดยจาก
แบบจาลองที่ 4 พบว่าตัวแปรกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -1.67 และ 2.06 หมายความว่าตัวอย่างในกลุ่ม
ทดลองที่ 1 และ 2 มีปริมาณการรับประทานอาหารจานหลักน้อยกว่ากลุ่มควบคุมจานวน 1.67 และ 2.06 ถาดตามลาดับ
นอกจากนั้นตัวแปรจานวนเพศชาย (Male) และเพศหญิง (Female) ภายในโต๊ะ และระดับความหิวมีผลต่อปริมาณการบริโภค
อาหารจานหลักอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน
จากนั้นทางผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อทดสอบว่าจุดอ้างอิงมีผลทาให้ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การรับประทานอาหารในด้านความคุ้มค่า ความพึงพอใจและความอิ่ม แตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้สมการที่ (3), (4) และ (5) ผล
การประมาณค่าแสดงในตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4: ผลกำรประมำณค่ำประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรรับประทำนอำหำร
Satiety
Perceived value
I
II
III
IV
Treatment 1
0.616***
0.613***
0.908***
0.792**
(0.201)
(0.206)
(0.323)
(0.318)
Treatment 2
0.598***
0.586***
1.025***
0.885***
(0.201)
(0.207)
(0.323)
(0.319)
Male
0.014
0.001
(0.123)
(0.190)
Female
0.061
0.145
(0.151)
(0.233)
Mage
0.016
-0.0002
(0.012)
(0.018)
Fage
-0.028*
-0.022
(0.015)
(0.023)
Mweight
-0.006
0.009
(0.006)
(0.009)
Fweight
0.016*
0.006
(0.008)
(0.013)
Hungry
0.054
0 .280***
(0.672)
(0.101)
Constant
8.850***
8.194***
7.411***
4.914***
(0.142)
(0.673)
(0.229)
(1.036)
N
90
90
90
90
𝑅2
0.123
0.184
0.122
0.248

Satisfaction
V
0.700**
(0.332)
0.864**
(0.332)
7.544***
(0.234)
90
0.081

VI
0.551*
(0.324)
0.698**
(0.326)
0.041
(0.194)
0.057
(0.238)
0.004
(0.018)
-0.018
(0.024)
0.005
(0.009)
0.004
(0.013)
0.317***
(0.103)
4.984***
(1.059)
90
0.220

หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บแสดงถึงค่า standard error และ *,**,*** แสดงถึงระดับนัยสาคัญที่ร้อยละ 0.1, 0.05, และ 0.01 ตามลาดับ
3

ผู้วิจยั ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างกลุ่มทดลองว่ามีความแตกต่างหรือไม่ด้วย F-test และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละกลุ่มการทดลองไม่มี
ความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญ 0.1 (p-value > 0.1)
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประมาณค่าสมการที่ (3), (4), และ (5) โดยผลการประมาณค่าที่ได้พบว่าเมื่อควบคุมลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสมการ การประเมินค่าประสบการณ์ที่ได้รับทั้งในแง่ของความอิ่ม ความคุ้มค่าและความพึงพอใจของ
ตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 ซึ่งได้จ่ายค่าอาหารน้อยกว่ากลุ่มควบคุม มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกและมีนัยสาคัญทางสถิติ
ในทั้ง 3 แบบจาลอง โดยระดับความอิ่มเฉลี่ยของตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ 1 มีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอยู่ที่ 0.61 คะแนน
ขณะที่ ตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ 2 มีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอยู่ที่ 0.59 คะแนน ระดับความคุ้มค่าเฉลี่ยของตัวอย่างในกลุ่ม
ทดลองที่ 1 มีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอยู่ที่ 0.79 คะแนน ขณะที่ตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ 2 มีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอยู่ที่ 0.89
คะแนน และระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 มีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอยู่ที่ 0.55 และ 0.70
คะแนนตามลาดับ โดยเมื่อทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 ว่ามีความแตกต่างหรือไม่ด้วย F-test ในแต่
ละสมการพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญ 0.1 (p-value > 0.1)
สรุปและอภิปรำยผล
งานศึกษานี้มุ่งตอบประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพลของการพึ่งพาจุดอ้างอิง (reference-dependent preference) ต่อ
ปริมาณการบริโภคอาหารในบริบทบุฟเฟต์ โดยการศึกษามีการค้นพบที่สาคัญสองประการ คือ
1. เมื่อพิจารณาด้านปริมาณการบริโภค ผลจากการทดลองพบว่าผู้บริโภคมีการพึ่งพาจุดอ้างอิงในการตัดสินใจถึง
ปริมาณอาหารที่ต้องการรับประทาน โดยผู้บริโภคมีการกาหนดเป้าหมายปริมาณอาหารที่จะรับประทานตาม
ราคาที่คาดว่าตนจะต้องจ่ายและใช้เป้าหมายดังกล่าวเป็นจุดอ้างอิงในการรับประทาน โดยเมื่อเป้าหมายปริมาณ
การบริโภคถูกตั้งไว้ต่า ผู้บริโภคก็จะรับประทานอาหารน้อยลงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามหากเป้าหมาย
ปริมาณการบริโภคถูกตั้งไว้สูงพวกเขาก็จะยิ่งเพิ่มระดับการบริโภคให้มากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่ง
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับพฤติกรรมการพึ่งพาจุดอ้างอิงโดยมีเป้าหมายเป็นจุดอ้างอิงในงานศึกษาของ Heath
และคณะ (1999) และ Cramer (2009) ที่ระบุว่า ตามทฤษฎีความคาดหวังแล้วการสูญเสียจะเจ็บปวดมากกว่า
ความสุขที่ได้จากการได้รับในปริมาณเท่ากัน ดังนั้นเมื่อบุคคลมีจุดอ้างอิงเป็นเป้าหมายในการจะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ให้สาเร็จ บุคคลจะมองผลลัพธ์ที่ได้ในแง่ของการประสบความสาเร็จหรือการล้มเหลวเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ซึ่ง
การล้มเหลวหรือการได้ผลลัพธ์ต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งใจไว้จะทาให้พวกเขารู้สึกแย่ต่อตนเอง ดังนั้นบุคคลจึงมักจะ
พยายามมากขึ้นเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้บรรลุเป้าหมายที่ตนตั้งไว้
อย่างไรก็ตามผลของการพึ่งพาจุดอ้างอิงจากราคาและผลของราคาโดยตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคควร
แยกออกจากกัน โดยจากการทดลองพบว่าถึงแม้ว่าการลดราคาจะทาให้ตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ 1 รับประทาน
อาหารจานหลักน้อยว่าตัวอย่างในกลุ่มควบคุม แต่เมื่อพิจารณาปริมาณการรับประทานอาหารทุกรายการจะ
เห็นว่า ทั้ง 2 กลุ่มมีปริมาณการรับประทานอาหารทุกรายการไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ราคาที่ลดลง
จะทาให้ตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ 1 ลดปริมาณการรับประทานอาหารจานหลักลง แต่กลุ่มตัวอย่างได้หันมา
รับประทานอาหารรายการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นแทน จนทาให้สุดท้ายแล้วปริมาณอาหารที่รับประทานโดยรวมไม่
ต่างกัน ขณะที่ตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ 2 มีปริมาณการรับประทานทั้งอาหารจานหลักและอาหารทุกรายการ
น้อยกว่ากลุ่มควบคุม ดังนั้นแม้งานศึกษาของ Just และ Wansink (2011) จะเสนอว่าเมื่อราคาเหมาจ่ายของ
บุฟเฟต์ถูกลงจะทาให้ปริมาณการบริโภคลดลงตามเนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการความคุ้มค่าในค่าอาหารที่
จ่ายไปแล้วลดลง ผลการศึกษาชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเป้าหมายปริมาณที่ต้องการรับประทานถูกกาหนดแล้ว
ผู้บริโภคไม่จาเป็นต้องลดปริมาณอาหารที่รับประทานลงแม้ราคาอาหารจะถูกลดก็ตาม
2. เมื่อพิจารณาในด้านประสบการณ์ที่ได้รับจากการรับประทานอาหาร พบว่าจุดอ้างอิงไม่ได้ส่งผลต่อระดับความอิ่ม ระดับ
ความคุ้มค่า และระดับความพึงพอใจของผู้รับประทานอาหาร โดยผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าทั้งตัวอย่างที่ได้รับ
ส่วนลดราคา (กลุ่มทดลองที่ 1) และตัวอย่างที่ได้รับการอัพเกรดรูปแบบการรับประทานอาหาร (กลุ่มทดลองที่ 2) ที่มี
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จุดอ้างอิงในการรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน มีระดับความอิ่ม ความคุ้มค่า และความพึงพอใจสูงกว่าตัวอย่างในกลุ่ม
ควบคุมในปริมาณที่เท่า ๆ กัน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาที่พบว่าผู้บริโภคบุฟ เฟต์มีการกาหนดเป้าหมายหรือจุดอ้างอิงในการบริโภคตามราคาที่คาดว่าตน
จะต้องจ่ายและการพึ่งพาจุดอ้างอิงดังกล่าวมีผลต่อปริมาณการรับประทาน โดยเมื่อผู้บริโภคที่คิดว่าตนจะต้องจ่ายค่าอาหารใน
ราคาที่ถูกจะมีเป้าหมายในการรับประทานอาหารที่ต่ากว่าและรับประทานอาหารน้อยกว่าผู้ บริโภคที่คิดว่าตนจะต้องจ่าย
ค่าอาหารราคาแพง ดังนั้นเพื่อลดพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มากเกินพอดี (Overeat) ในการรับประทานบุฟเฟต์
การตั้งราคาบุฟเฟต์ที่ไม่สูงจนเกินไปและเหมาะสมกับคุณภาพอาหารเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคตั้งเป้าหมายปริมาณอาหารที่จะ
รับประทานสูงจนเกินไป อาจเป็นกลไกลหนึ่งที่ช่วยปรับพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคให้ดีขึ้นได้ ซึ่งจากการศึกษานี้
การลดลงของราคาไม่ได้ส่งผลทาให้ผู้บริโภคมีระดับความคุ้มค่า หรือความพึงพอใจลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นอีกด้วย
อย่างไรก็ตามข้อจากัดในการทาวิจัยครั้งนี้คือราคาบุฟเฟต์ที่ลดลงในบริบทนี้ทั้งในรูปแบบของการอัพเกรดให้ผู้ที่ตั้งใจ
มารับประทานบุฟเฟต์แบบปกติได้ทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียมในราคาเท่าเดิมหรือในรูปแบบของการลดราคาโดยตรงให้ผู้ที่ตั้งใจ
มาทานบุฟเฟต์แบบพรีเมียมได้จ่ายในราคาปกติ เป็นการลดลงของราคาที่ผู้บริโภคมองว่าเป็นส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษ ไม่ใช่
การลดลงของคุณภาพอาหาร ทาให้ไม่สามารถทราบได้ว่าหากร้านอาหารใช้ราคาตั้งต้นเป็นราคาที่ถูกอยู่แล้วแต่แรกจะมีผล
ทาให้ผู้บริโภคมองว่าคุณภาพอาหารลดลงและทาให้ความรู้สึกพึงพอใจและรู้สึกว่าได้รับความคุ้มค่าจากมื้ออาหารน้อยลงตาม
ไปด้ ว ยหรื อ ไม่ ดั ง นั้ น การน ากลยุ ท ธ์ ก ารปรั บ ราคาไปใช้ เ พื่ อ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคในบริ บ ทนี้ ค วรควบคู่ ไ ปกั บ
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงคุณภาพอาหารและหากมีการศึกษาต่อไปควรมีกลุ่มการทดลองที่ได้รับประทานบุฟเฟต์
ในราคาที่ถูกลงเป็นราคาตั้งต้นแต่แรก เพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลของราคาบุฟเฟต์ต่อความรู้สึกหลังรับประทานของผู้บริโภค
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ
คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Factors Influencing the Decision to Study the Graduate Level in
Faculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University
1

อัญญ์ชิสำ ภัทรศิริวรัชยำ
ศิรรัตน์ จิตรนพรัตน์2
บทคัดย่อ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากกลุ่มตัวอย่างนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
เก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า
นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในภาพรวม ด้ า นการเงิ น ด้ า นครอบครั ว ด้ า นสั ง คมและด้ า นสถาบั น อยู่ ใ นระดั บ เห็ น ด้ ว ย
มีการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวม ด้านสนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และด้านจะแนะนาให้มาศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และมีความคิดหวังเมื่อจบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะได้เงินเดือนเพิ่ม
นิสิตที่มีสาขาวิชาที่เรียนแตกต่างกันมีการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวม ด้านสนใจศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา และด้านจะแนะนาให้มาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
ปัจจั ยที่มี ผลต่ อการตัด สิน ใจด้ านสั งคม มีค วามสัม พันธ์ เชิงบวกกับการศึกษาต่อ ระดั บบัณ ฑิตศึ กษาในภาพรวมและด้า น
จะแนะนาให้มาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำสำคัญ: กำรตัดสินใจ ระดับบัณฑิตศึกษำ กำรศึกษำต่อ คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม
Abstract
The purpose of this research was to study the factors influencing the decision to study the
graduate level at the Faculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University. Research
samples consisted of 400 4th year undergraduate and graduate students of the faculty. Questionnaires
were used as data collection tools. Research findings showed that
Most respondents’ overall opinions toward factors affecting the decision to study at the graduate
level included finance, family, society, and institution were at agree levels. In addition, they showed
moderate levels of interests in studying graduate level and also tendencies to suggest others in studying
graduate level. Besides, they highly expected to earn more income after completing the graduate level.
At statistical significance at the level of 0.01, students with different areas of studies pursued their
higher education in overall aspects, with interests in studying graduate level and suggesting others to
1
2

นักจัดการงานทั่วไป สานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นักวิชาการเงินและบัญชี สานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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study the graduate level at statistical significance at the level of 0.01. Moreover factors affecting social
decisions were found to be positively correlated with graduate studies in general, as well as the
recommendation to study at graduate level.
Keywords: Decision Making, Graduate Level, Higher Education, Faculty of Business Administration for
Society
บทนำ
ยุคกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) เกิดการพัฒนาและแนวคิดใหม่ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวั ตกรรม
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ฟันเฟืองสาคัญที่ทาให้
บ้านเมืองพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ก็คือบุคลากร การที่จะทาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ เกิดความรู้ ความคิด และ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อย่างเป็นระบบนั้นต้องอาศัยการศึกษา ซึ่งการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนเกิดการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ตลอดช่วงชีวิตของตนเอง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในด้านต่างๆ
เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในบริบทของการทางานและการดาเนินชีวิตได้ การศึกษา จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้และปัจจัยที่เกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กรมอาชีวศึกษา. 2542 : 2)
จากการเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีรูปแบบการดาเนินงานของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากทั้งภาค
เกษตรกรรม ภาคการผลิต และภาคการค้าและการบริการ ทาให้เกิดความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
สานักงานสถิติแห่งชาติได้มีการศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานในประเทศไทยด้วยการคาดประมาณ
ความต้องการแรงงานด้านอุปทานของผู้ทางานตั้งแต่ปี 2560-2564 ตามลักษณะอาชีพ อุตสาหกรรม และระดับการศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาของแรงานพบว่า ความต้องการแรงงานด้านตัวแทนการให้บริการทางธุรกิจ ร้อยละ 47.86 จาก 8.5 หมื่นคน
เป็น 1.26 แสนคน เป็นอันดับที่ 3 มีความต้องการกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงร้อยละ 31.89 จาก 4.75 หมื่นคน
เป็น 6.26 หมื่นคน เป็นอันดับที่ 5 และแนวโน้มความต้องการแรงงานที่จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จของผู้ทางาน ที่คาด
ว่าตลาดแรงงานต้องการเพิ่มขึ้น ได้แก่ แรงงานที่สาเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เช่น ปริญญาโท ปริญญาเอก ร้อยละ
11.56 จาก 8.42 แสนคนเป็น 9.39 แสนคน (สานักงานสถิติแห่งชาติ. 2560) จากรายงานสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐและเอกชน
มีความต้องการแรงงานที่จบการศึกษาในระดับบั ณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น หลายองค์กรจึงมีความต้องการแรงงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist) จึงเป็นข้อหนึ่งที่ทาให้สถาบันการศึกษามีการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานด้ ว ยการเปิ ด หลั ก สู ต รเฉพาะทางกั น มากขึ้ น อาทิ เ ช่ น หลั ก สู ต รด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขา วิ ช าความเป็ น
ผู้ประกอบการ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 2564) สาขาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
สาขานวัตกรรรมบูรณาการ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (แคมปัส -สตาร์. 2564) เป็นต้น เพื่อผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในการด้านบริหารธุรกิจ ที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมตรงกับความต้องการ
จากที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นจะเห็นได้จากในปัจจุบันสถาบันการศึกษา
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยข้อมูลในปี 2564 มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งสิ้นจานวน 145 แห่งแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ 25 แห่ง สถาบันภาครัฐ 54 แห่ง และสถาบันภาคเอกชน
66 แห่ง (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2564) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง บุคคลที่มีความต้องการศึกษาในระดับสูงนี้เป็นบุคคลที่มี
ความต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้ และยกระดับมาตรฐานการทางานของตนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการเพิ่มพูนทักษะ
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ความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหา (พิมพรรณ รังสิก รรพุม. 2525 : 17) อีกทั้งจะเห็นได้ว่าผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาสามารถยกระดับมาตรฐานการทางานของตนให้มีประสิทธิภาพ ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นจากการเป็นผู้บริหารใน
องค์กร ผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ซึ่งคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยเปิดสอนใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการ จนถึงปัจจุบันก็รวมเป็นระยะเวลา 22 ปี เป็น
หลักสูตรที่ได้รับความนิยมและได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่อยู่
ภายใต้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีคณาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการเสริมสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์จริงในการทางานโดยการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงทางด้านการตลาดและการจัดการมาบรรยาย มีที่ตั้งอยู่ใน
กลางเมืองของกรุงเทพมหานคร การเดินทางและการคมนาคมก็สะดวกสบายเพราะมีระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้า (BTS)
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถยนต์ และทางเรือ ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับงานวิจัขของปุณยนุช เรือนโนวาและคณะ (2560) ที่ได้
ทาการศึกษาเรื่อง ความเป็นไปได้ทางการตลาดในการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นอกเวลาราชการ (ภาคค่า)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อที่จะสามารถทราบถึง
ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และยังสามารถทราบถึงสิ่งที่ผู้สนใจศึกษาที่มีต่อคณะ
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยนาผลการวิจัยนี้ไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนเป็นการ
สร้างการแข่งขันทางด้านการศึกษา และเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร อาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2. เพื่อศึกษาสิ่งที่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
สมมุติฐำนของกำรวิจัย
1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม สาขาวิ ชา และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแตกต่าง
กัน
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านครอบครัว ด้านสังคม และด้านสถาบันการศึกษา
แตกต่างกัน มีการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแตกต่างกัน
ขอบเขตของกำรวิจัย
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ สั งคม มหาวิ ท ยาลั ย ศรี
นคริน ทรวิโ รฒ โดยศึ กษาปัจ จัย ที่มี ผ ลต่ อการตัด สิ นใจ ประกอบด้ วย ด้ า นการเงิ น ด้ านครอบครัว ด้ านสังคม และด้ า น
สถาบันการศึกษา โดยงานวิจัยนี้ศึกษาจากนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ
เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กรอบควำมคิดที่ใช้วิจัย
งานวิจ ัย เรื ่อ ง “ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ สั งคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” มีกรอบความคิดในการวิจัยดังนี้
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
2. เกรดเฉลี่ยสะสม
3. วิชาเอก
4. รายได้ครัวเรือนต่อเดือน

การศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา

ปัจจัยต่อการตัดสินใจ
1. ด้านการเงิน 2. ด้านครอบครัว
3. ด้านสังคม
4. ด้านสถาบันการศึกษา
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ประชำกร (Population) คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจเพื่อ
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งสิ้นจานวน 765 คน (ทะเบียนนิสิต ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562)
ตัวอย่ำง (Sample) คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจเพื่อ
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากทราบจานวนประชากร ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามา
เน่ (Taro Yamane) โดยกาหนดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้เท่ากับ 5% ได้ขนาด
ตัวอย่างเท่ากับ 263 คน เพิ่มตัวอย่าง 52% ได้จานวนนิสิตทั้งหมดเท่ากับ 137 คน รวมขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ผู้วิจัย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (convenience sampling)
ผลกำรวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนใหญ่เป็นหญิง
ร้อยละ 78.75 มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 3.01 – 4.00 ร้อยละ 84.75 เรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ร้อยละ 21.50 และมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 38.00
2. กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ สามารถนามาวิเคราะห์ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ
1. ด้ำนกำรเงิน
1.1 ค่าบารุงการศึกษามีความเหมาะสม
1.2 ค่าหน่วยกิตและค่าลงทะเบียนมีความเหมาะสม
1.3 ค่าเอกสาร ตารา และอุปกรณ์การเรียน
1.4 ค่าอาหาร
1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะ



S.D.

3.57
3.59
3.62
3.52
3.55
3.57

0.767
1.022
1.044
0.965
0.908
0.958
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แปลผล
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เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ
2. ด้ำนครอบครัว
2.1 รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
2.2 ความพร้อมทางด้านการเงิน เช่น เงินออมที่มีเหลือเก็บ
2.3 การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการศึกษาจากครอบครัว
2.4 การมีรายได้พิเศษ เช่น ค่าล่วงเวลา และงานพิเศษ
2.5 ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวที่ท่านจะต้องแบกรับภาระ
3. ด้ำนสังคม
3.1 ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น
3.2 ทาให้เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานและหัวหน้า
3.3 ทาให้มีเพื่อนใหม่มากขึ้น
3.4 มีความรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
3.5 ทาให้ได้รับเกียรติจากคนรอบข้าง
3.6 ทาให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.7 ทาให้ได้สร้างประโยชน์กับสังคม
4. ด้ำนสถำบัน
1. ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผสู้ อนเป็นที่ยอมรับ
ของวงการศึกษา
2. ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน
3. ช่วงเวลาในการเรียน (เสาร์ และอาทิตย์)
4. ระยะเวลาในการศึกษา (2 ปี)
5. ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
6. ความภาคภูมิใจในการสอบคัดเลือกได้
7. หลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการ
8. ความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่หน้า สื่อโสตทัศนูปกรณ์
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินเข้ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำในภำพรวม



S.D.

3.87
4.00
3.94
4.04
3.62
3.74
3.82
3.74
3.86
3.75
3.97
3.73
4.02
3.70
3.90
4.10

0.682
0.866
0.888
0.841
0.929
0.963
0.618
0.829
0.781
0.845
0.762
0.809
0.799
0.847
0.621
0.813

แปลผล
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

3.96
3.59
3.91
3.98
3.81
4.00
3.84
3.79

0.930
1.068
0.798
0.790
0.833
0.854
0.904
0.520

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

จากตารางที่ 1 พบว่า นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตคณะ
บริ หารธุร กิ จเพื่ อสั งคม มหาวิท ยาลั ยศรี นคริ นทรวิโ รฒ มี ความคิ ดเห็ นปั จ จัย ที่ มีผ ลต่อ การตัด สิ นใจเข้ า ศึก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับเห็นด้วย อันดับหนึ่งได้แก่ ด้านสถาบัน รองลงมาได้แก่ ด้านครอบครัว ด้านสังคม และด้านการเงิน
ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ด้ำนสถำบัน พบว่า นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ มีความคิดเห็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านสถาบันอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านสถาบันอยู่ในระดับเห็นด้วย อันดับหนึ่งได้แก่ ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนเป็นที่ยอมรับของวง
การศึกษา รองลงมาได้แก่ หลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการ ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ความสะดวกในการ
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เดินทางมาเรียน ระยะเวลาในการศึกษา (2 ปี) ความพร้อ มในด้านต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่หน้า สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ความ
ภาคภูมิใจในการสอบคัดเลือกได้ และช่วงเวลาในการเรียน (เสาร์ และอาทิตย์) ตามลาดับ
2.2 ด้ำนครอบครัว นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านครอบครัวอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับ
บัณ ฑิต ศึก ษาด้ านครอบครัว อยู่ใ นระดั บ เห็ นด้ ว ย อัน ดับ หนึ่งได้ แ ก่ การสนั บสนุน ค่ าใช้จ่ ายในการศึ กษาจากครอบครั ว
รองลงมาได้แก่ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ความพร้อมทางด้านการเงิน เช่น เงินออกที่มีเหลือเก็บ ค่าใช้จ่ายภายใน
ครอบครัวที่ท่านจะต้องแบกรับภาระ และการมีรายได้พิเศษ เช่น ค่าล่วงเวลา และงานพิเศษ ตามลาดับ
2.3 ด้ำนสังคม นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตคณะ
บริ หารธุร กิ จเพื่ อสั งคม มหาวิท ยาลั ยศรี นคริ นทรวิโ รฒ มี ความคิ ดเห็ นปั จ จัย ที่ มีผ ลต่อ การตัด สิ นใจเข้ า ศึก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษาด้านสังคมอยู่ในระดับเห็นด้วย อันดับหนึ่งได้แก่ ทาให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รองลงมาได้แก่ มีความรู้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทาให้เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานและหัวหน้า ทาให้มีเพื่อนใหม่มากขึ้น ต้องการให้เป็นที่
ยอมรับของบุคคลอื่น ทาให้ได้รับเกียรติจากคนรอบข้าง และทาให้ได้สร้างประโยชน์กับสังคม ตามลาดับ
2.4 ด้ำนกำรเงิน นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้า นการเงินอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิต
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านการเงินอยู่ในระดับเห็นด้วย อันดับหนึ่งได้แก่ ค่าหน่วยกิตและค่าลงทะเบีย นมีความเหมาะสม รองลงมา
ได้แก่ ค่าบารุงการศึกษามีความเหมาะสม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และค่าเอกสาร ตาราและอุปกรณ์การ
เรียน ตามลาดับ
3. กำรวิเครำะห์กำรศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ด้านสนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และจะแนะนาให้มา
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถนามาวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 แสดงการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
กำรศึกษำต่อในระดับบัณฑิตศึกษำ
1. สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
2. จะแนะนาให้มาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
รวม



S.D.

3.37
3.02
3.20

1.112
1.056
0.933

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่ า นิ สิ ต คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ สั งคม มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โรฒมี ก ารศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
บัณฑิตศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒอยู่ในระดับปานกลาง อันดับหนึ่งได้แก่ สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รองลงมาได้แก่ จะแนะนาให้มา
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ควำมคำดหวังเมื่อจบกำรศึกษำ พบว่า นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒส่วนใหญ่มี
ความคาดหวังเมื่อจบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาว่าจะได้เงินเดือนเพิ่ม จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามี
ความคาดหวังเมื่อจบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาว่าจะได้เลื่อนตาแหน่ง จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 ได้งาน
ใหม่ที่ดีกว่า จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 อื่นๆ ได้แก่ ได้ความรู้เพิ่ม ได้ Connection จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
5.00 และไม่คาดหวังการเปลี่ยนแปลง จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามลาดับ
- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -
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ควำมคิดเห็นต่อปัญหำ อุปสรรคที่จะส่งผลให้ไม่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ พบว่า นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อ
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 43 คน มีความคิดเห็นต่อปัญหา อุปสรรคที่จะส่งผลให้ไม่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา อันดับหนึ่งได้แก่ ไม่มีห้องเรียนและสถานที่เรียนเป็นของตนเอง ต้องเดินไปเรียนที่อาคารอื่น จานวน 17 คน
รองลงมาได้แก่ ค่าธรรมเนียนมการศึกษานอกเวลาราชการสูงเกินไป จานวน 10 คน ไม่มีห้ องสาหรับค้นคว้าข้อมูลสาหรับ
นิสิต จานวน 7 คน การแจ้งข้อมูลข่าวสารสาหรับนิสิตยังไม่ครอบคลุม จานวน 6 คน และไม่มีการประชาสัมพันธ์เรื่อง
ช่องทางในการสื่อสารของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จานวน 3 คน ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงที่จะส่งผลให้ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ พบว่า นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 57 คน มีข้อเสนอแนะและแนวทางที่จะส่งผลให้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา อันดับ
หนึ่งได้แ ก่ ควรมี อาคารที่ เป็น คณะบริ หารธุรกิ จเพื่ อสังคมเป็น ของตนเอง จานวน 18 คน รองลงมาได้แก่ ควรปรั บลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เหมาะสม จานวน 15 คน การสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาควรจะเป็นการสอบสัมภาษณ์
ทางวิชาการอย่างเดียว จานวน 10 คน ควรมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย จานวน 7 คน มีทุนการศึกษาสาหรับ
นิสิต จานวน 5 คน และควรเปิดสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาให้หลากหลายมากกว่านี้ จานวน 2 คน ตามลาดับ
4. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม สำขำวิชำ และรำยได้เฉลี่ยของครอบครัว
ต่อเดือนแตกต่ำงกัน มีกำรศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แตกต่ำงกัน ผลการวิจัยพบว่า
4.1 นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีเพศ เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได้
เฉลี่ ย ของครอบครั ว ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกั น มี ก ารศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในภาพรวม ด้ า นสนใจศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
บัณฑิตศึกษา และด้านจะแนะนาให้มาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทางการวิจัย
4.2 นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เรียนสาขาวิชาแตกต่างกันมีการศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนิสิ ตที่เรียนสาขาวิชาการบัญชีมี
การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวมน้อยกว่ำนิสิตที่เรียนสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4.3 นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เรียนสาขาวิชาแตกต่างกันมีการศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านสนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนิสิตที่
เรียนสาขาวิชาการบัญชีสนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาน้อยกว่ำนิสิตที่เรียนสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชา
การเงิน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เรียนสาขาวิชาแตกต่างกันมีการศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษาด้านสนใจศึกษาต่ อในระดับบัณฑิตศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนิสิตที่
เรียนสาขาวิชาการตลาดสนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาน้อยกว่ำนิสิตที่เรียนสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และ
สาขาวิชาการเงิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.4 นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เรียนสาขาวิชาแตกต่างกันมีการศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านจะแนะนาให้มาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยนิสิตที่เรียนสาขาวิชาการบัญชีจะแนะนาให้มาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาน้อยกว่ำนิสิตที่เรียนสาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
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5. ปัจ จัย ที ่ม ีผ ลต่อ กำรตัด สิน ใจ ประกอบด้ว ย ด้ำ นกำรเงิน ด้ำ นครอบครัว ด้ำ นสัง คม และด้ำ น
สถำบันกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีกำรศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม มหำวิทยำลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒแตกต่ำงกัน ผลการวิจัยพบว่า
5.1 นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี ปัจจัยที่มีผลต่อ การตัด สินใจด้าน
สังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวม โดยตัวแปรดังกล่าวส่งผลต่อการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาในภาพรวม ร้อยละ 22.20 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวม ได้ เท่ากับ 0.824 กล่าวคือ ถ้านิสิตคณะบริหารธุ รกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านสังคมเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวม
เพิ่มขึ้น
นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มี ปัจจัยที่มีผ ลต่อการตัด สิน ใจด้าน
การเงิน ด้านครอบครัว และด้านสถาบันไม่ส่งผลต่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวม
5.2 นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้าน
สถาบันและด้านสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาโดยตัวแปรดังกล่ าวส่งผลต่อความ
สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 14.80 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณการความสนใจศึ กษาต่อ ระดั บบั ณ ฑิต ศึ กษา ได้ เ ท่ ากั บ 1.029 กล่ า วคื อ ถ้ านิ สิ ตคณะบริห ารธุ ร กิจ เพื่ อ สังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านสถาบันและด้านสังคมเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อความสนใจศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น
นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มี ปัจจัยที่มีผ ลต่อการตัด สิน ใจด้าน
การเงินและด้านครอบครัวไม่ส่งผลต่อความสนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้าน
สังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะแนะนาให้มาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยตัวแปรดังกล่าวส่งผลต่อจะแนะนาให้มา
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 18.40 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณจะแนะนาให้มาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ได้ เท่ากับ 0.956 กล่าวคือ ถ้านิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านสังคมเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อจะแนะนาให้มาศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น
นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มี ปัจจัยที่มีผ ลต่อการตัด สิน ใจด้าน
การเงิน ด้านครอบครัว และด้านสถาบัน ไม่ส่งผลต่อจะแนะนาให้มาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
สรุปและอภิปรำยผล
1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม สำขำวิชำ และรำยได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน
แตกต่ำงกัน มีกำรศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒแตกต่ำง
กัน จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ
กำรศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ
นิสิตที่มีสาขาวิชาที่เรียนแตกต่างกันมีการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวม ด้านสนใจศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา และด้านจะแนะนาให้มาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
นิสิตที่เรียนสาขาวิชาการบัญชีและการตลาดมีการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวมน้อยกว่านิสิตที่เรียนสาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สาขาวิชาการบัญชีเป็นสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านและเป็นสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงเพราะต้องการผู้ที่มี ความรู้
- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -
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ความสามารถด้านนี้มาทาการบัญชีให้กับหน่วยงานหรือองค์กร วิชาชีพนี้จึงได้รับค่าตอบแทนที่สูง จึงอาจทาให้นิสิตที่สาเร็จ
การศึกษาทางสาขาวิชาการบัญชี ต้องการที่จะทางานเพื่อหารายได้ก่อน จึงยังไม่จาเป็นต้องศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ส่วน
นิสิตที่เรียนสาขาวิชาการตลาด สนใจที่จะไปประกอบอาชีพก่อนเนื่องจากการประกอบอาชีพด้านการตลาดยังคงเป็นสาขาวิชา
ที่ตลาดแรงงานยังมีความต้องการสูง เพราะในปัจจุบันการตลาดมีบทบาทกับการทาธุรกิจทุกประเภทจึงจาเป็นต้องใช้บุคลากร
ที่มีทักษะด้านการตลาด เป็นผู้ที่มีความคิดนอกกรอบ ชอบวางแผนจาก อาชีพนักการตลาดจึงเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับนิสิตสาขาวิชาการตลาดได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ JobsDB (2563) ที่กล่าวว่า 5 อาชีพยุคใหม่มาแรงแห่งปี
2020 ที่ตลาดแรงงานต้องการ ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรการเงิน ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางไซเบอ ร์
นักจิตวิทยาบาบัด และนักการตลาด การที่นิสิตการตลาดไปประกอบอาชีพก่อนที่จะศึกษาต่อก็เพื่อหาประสบการณ์ให้กับ
ตนเองก่อน เพื่อที่ในอนาคตจะได้ก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงต่อไป การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาจึงเป็นสิ่งที่นิสิตสาขาการตลาดคิดที่
จะเรียนเมื่อต้องนามาใช้ในการก้ าวเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ Luker, Bowers and Power
(1989) มีเหตุผ ล 4 ประการในการเลือกเรียน MBA คือ (1) บรรลุเป้าหมายอาชีพในระยะยาว (2) เลื่อนตาแหน่งหรือ
ต้องการความก้าวหน้า (3) แข่งขันกับตลาดแรงงาน และ (4) มีรายได้สูงขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปุณยนุช เรือน
โนวาและคณะ (2560) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความเป็นไปได้ทางการตลาดในการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นอกเวลาราชการ (ภาคค่า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตที่เรียนสาขาวิชาแตกต่างกัน มีแนวโน้มการศึกษาต่อใน
ภาพรวม ด้านความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตร และด้านการแนะนาให้เพื่อนมาศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นอก
เวลาราชการ (ภาคค่า) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับต่ากว่า .05
2. ปัจ จัย ที่มีผลต่อ กำรตัดสิน ใจ ประกอบด้วย ด้ำ นกำรเงิน ด้ำ นครอบครัว ด้ำ นสัง คม และด้ำ นส ถำบัน กำรศึก ษำ
แตกต่ำงกัน มีกำรศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒแตกต่ำง
กัน จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ
2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวม
และด้านจะแนะนาให้มาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการแสดงให้บุคคลอื่นเห็นว่าตนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ได้รับเกียรติจากบุคคลรอบข้าง เป็นที่
ยอมรับของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้บั งคับบัญชา อีกทั้งการเรียนระดับบัณฑิตศึกษายังเปิดโอกาสให้ตนได้
แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อีกทั้งยังทาให้ตนเองได้ความรู้ที่สามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนมีเพื่อนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ปัจจัยด้านสังคมนี้จึ งมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่จะทาให้นิสิต
ตัดสินใจเลือกที่จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและยังคิดที่จะแนะนาให้บุคคลอื่นมาศึกษาต่อเหมือนกับตนด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Panitz,1995 ที่ก ล่า วว่า นัก ศึก ษา MBA ที่ทางานและเรีย นนอกเวลาราชการ จะมีก ารแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ก ารทางานและต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ ซึ่งจะเป็นประเด็นสาคัญในการ
ตัดสินใจอย่างดีเยี่ยม และยังสอดคล้องกับแนวคิดของบุญคง หันจางสิทธิ์ (2543) ที่กล่าวว่า การเปรียบเทียบต้นทุนทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา ส่งผลต่อการพิจารณาเงินเดือน ความมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่การงาน
เพื่อโอกาสในการหางานที่ต้องการ และได้รับการปรับขั้นตาแหน่ง เป็นต้น ดังนั้น ถ้าผลประโยชน์มากกว่าต้นทุนจะทาให้การ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมีมากขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอุทุมพร ไวฉลาดและจงดี โตอิ้ม (2559) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจัยโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับสูง โดยด้านสังคม
และเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
2.2 ปัจจัยที่มีผ ลต่อการตัด สิน ใจด้านสถาบันและด้านสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสนใจศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนคริ นท
- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -
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รวิโรฒเป็นสถาบันที่อาจารย์ผู้สอนเป็นที่ยอมรับของแวดวงการศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมายาวนานถึง 70 ปี มีความ
พร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของตนเอง
และตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสะดวกในการเดินทาง โดยสามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางน้า มี
รถไฟฟ้าล้อมรอบ อีกทั้งการสอบผ่านการคัดเลือกที่สถาบันแห่งนี้ยังเป็นที่ยอมรับของสังคม ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้นิสิตมี
ความสนใจที่จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ Mujtaba and McAtavey, 2006; Bowers and
Pugh (1973) ที่กล่าวว่า การเลือกเรียนในระดับบัณฑิตศึกษามีเหตุผลที่สาคัญ 2 ประการ คือ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาและ
ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขณะที่มีปัจจัยอื่นๆ เช่น ภูมิศาสตร์ การเงิน สังคม วัฒนธรรม และสภาพที่อยู่อาศัย นิสิต
และผู้ปกครองจะพิจารณา เรื่องวิชาการเป็น เรื่อ งที่สาคัญ ที่สุด ความสาคัญด้านวิชาการมีอิทธิพ ลต่อ การตัดสินใจเลือ ก
มหาวิทยาลัยจากนิสิตและผู้ปกครอง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อยู่ในระดับมาก คือ
ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหลักสูตร ด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย และด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัย ส่วนด้านอุปกรณ์การ
เรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอุทุมพร ไวฉลาดและจงดี โตอิ้ม (2559) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจัยโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับสูง โดยปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคือ ด้านคุณลักษณะสถาบัน ด้านการประกอบอาชีพ ด้านหลักสูตร และด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย ดังนี้
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านการเงิน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ผู้บริหาร
หลักสูตรควรพิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และควรจะรวมค่าเอกสาร
ตาราและอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดไว้ในค่าธรรมเนียมการศึกษา จะเป็นสิ่งจูงใจให้นิสิตมีความสนใจหรือสามารถตัดสินใจได้ง่าย
ขึ้นที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมมีหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่
แล้ ว จึงควรเพิ่ ม การประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ กว้ า งขวางเพื่อ จู งใจให้ นิ สิต หรื อบุ ค คลภายนอกสนใจที่ จ ะเข้ า มาศึก ษาต่อ ที่ ค ณะ
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านครอบครัว ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ผู้บริหาร
หลักสูตรควรมีการจูงใจในด้านการให้ทุนสนับสนุนการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษากับนิสิตที่เรียนในระดับปริญญาตรี
เพื่อที่จะกระตุ้นให้นิสิตสนใจที่ศึกษาต่อโดยไม่ต้องรอให้มีเงินออมที่เหลือเก็บ หรือพิจารณาที่จะเปิดการเรียนการสอนภาคค่า
เพื่อรองรับนิสิตที่ต้องทางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว จะได้มีทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถเข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้
เอกสำรอ้ำงอิง
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กำรประเมินตัวชี้วัดกำรขนส่งผลไม้สำหรับส่งออกบนเส้นทำง R3A กรณีศึกษำบริษัทขนส่ง ABC
Evaluation of Transportation Key Performance Indicators for Fruits Exporting Company
via R3A Route (A Case Study of Transport Company ABC)
1

ปรียำพร สำยตำ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ระหัตร โรจนประดิษฐ์
รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นพัฒนาตัวชี้วัดด้านการขนส่งผลไม้ผ่านระบบคอนเทนเนอร์ทาความเย็น บนเส้นทาง R3A ผ่านการ
ทบทวนวรรณกรรมจานวน 20 งานวิจัยเพื่อกาหนดปัจจัยเชิงโลจิสติกส์ที่สาคัญในการนามาสู่การกาหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
โดยกาหนดปัจจัยหลักเชิงโลจิสติกส์จากปัจจัย 3 มิติของสานักโลจิสติกส์ ได้แก่ มิติต้นทุน 1 ตัวชี้วัด มิติเวลา 2 ตัวชี้วัดและมิติ
ความเชื่อถือได้ 4 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดสร้างมาจากการสนทนากลุ่ม ระดมความคิดจากคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขนส่ง
ABC และกาหนดค่าน้าหนักผ่านกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) ที่ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 7 คนประเมินความสาคัญ
ของปัจจัย ซึ่งสามารถสรุปลาดับความสาคัญตามค่าน้าหนักของปัจจัยหลักจากมากไปน้อยดังนี้ มิติด้านต้นทุน (56%) มิติด้าน
ความเชื่อถือได้ (31%) และมิติด้านเวลา (13%) เมื่อทาการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พบว่าบริษัทขนส่ง ABC มีคะแนนตัวชี้วัด
เต็ม 5 คะแนน ได้แก่ ความสามารถในการส่งมอบสินค้าตรงเวลา อัตราความเสียหายของตู้ทาความเย็นที่เสียระหว่างการขนส่ง
และอัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถขนส่ง ทางด้านตัวชี้วัดที่บริษัทควรให้ความสาคัญ ได้แก่ อัตราการวิ่งเที่ยวเปล่า 2.75 คะแนน
สุดท้ายภาพรวมของการประเมินตัวชี้วัดการขนส่งบริษัทขนส่ง ABC เฉลี่ยทั้ง 3 ปีอยู่ที่ 4.40 คะแนน แม้ว่าการประเมินผล
โดยรวมจะอยู่ในระดับดี แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดบางตัวที่บริษัทควรให้ความสาคัญ เพราะหากเพิกเฉยหรือละเลยอาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาในอนาคตได้
คำสำคัญ: กำรส่งออกผลไม้, เส้นทำง R3A, ตัวชี้วัดกำรขนส่ง
Abstract
This research focuses on developing a set of refrigerated container indicators on the R3A route
through reviews of 20 studies to determine the key logistics factors. The key logistics factors have been
selected from the three dimensions of the Bureau of Logistics Department of Primary Industries and
Mines: 1 indicator of cost dimension, 2 indicators of time dimension, and 4 indicators of reliability
dimensions. A focus group discussion with staffs from top level management and relevant department
from ABC transport company was conducted to determine weights of indicators through the Analytic
Hierarchy Process (AHP) that allows the seven experts to assess the given questionnaire by a pairwise
comparison method. Then, the priority according to the weight of the main factors were summarized, and
the result shows the priority of indicators as cost dimension (56%), the reliability dimension (31%), and the
time dimension (13%) respectively. After the data of the past 3 years were collected, it was found that
the ABC transport company received the score of 5 for the following KPIs: on time delivery, damaged rate
1
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of refrigerated container during transportation, and transport vehicles accident rate. On the other hand,
company should pay more attention on backhauling rate indicator (score of 2.75) because backhaul is non
value added activity. Finally, the overall score of the ABC Transportation Indicators is 4.40. Although the
overall assessment is considered as good, there are some indicators that the company should pay
attention because it will bring problems back in the future.
Keywords: Thai fruit exports, R3A, Transportation KPIs
บทนำ
ปัจจุบันการเปิดกว้างทางการค้าจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้การค้าทาได้อย่างเสรีมากขึ้น โดยจีน
นับว่าเป็นคู่ค้าที่สาคัญในการนาเข้าและส่งออกผลไม้กับไทย ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็น ด่านที่มีความสาคัญ
โดยเชียงรายนั้นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา ลาวและสามารถเชื่อมโยงไปยัง
ประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งสาคัญต่อการค้า การลงทุน ข้อมูลจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในโครงการศึกษาการจัดการจราจรที่
เหมาะสมในพื้นที่ศูนย์โลจิสติกส์ของภาครัฐและเอกชนในอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายปี 2563 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ
การค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้โดยมีพื้นที่ศึกษาได้แก่ ด่านศุลกากรแม่สาย เชียงแสนและเชียงของ พบว่าด่านศุลกากรเชียง
ของมีมูลค่าการค้ารวม 16,500 ล้านบาทซึ่งเป็นด่านที่มีมูลค่าการค้ารวมมากที่สุดจากด่านศุลกากรเชียงแสนและด่านศุลกากร
แม่สายอีกด้วย นับได้ว่าด่านศุลกากรเชียงของนั้นเป็นด่านที่มีศักยภาพและควรผลักดันให้รองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นตาม
เส้นทางความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย ลาวและจีน ในการสร้างเส้นทาง R3A เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางตามแนวเศรษฐกิจเหนือ –
ใต้ (North – South Economic Corridor) และสนับสนุนแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง (Greater Mekong Sub Region Economic Cooperation Program : GMS)
พิมพ์ชนก วอนขอพร (2563) กล่าวว่าปัจจุบันภาพรวมการส่ งออกของไทยยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทาให้ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไม่คล่องตัว และอุปสรรคด้าน
การขนส่งและต้นทุนที่สูงขึ้นทาให้ผู้นาเข้าชะลอการสั่งซื้อแม้ว่าจะมีความต้องการสินค้าก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ นค้าผลไม้ที่
ต้องการความสดอยู่เสมอและเป็นสินค้าที่ต้องระมัดระวังในการจัดส่งเนื่องจากเน่าเสียง่ายอีกด้วย รวมทั้ง Niwat Sermsai
and Thanakit Vongmahasetha (2010) ศึกษาเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสาหรับผู้ประกอบการผลไม้ไทย
กล่าวว่าผลไม้สดจัดได้ว่าเป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย การจัดการทางโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานจึงมีส่วนสาคัญอย่างมากสาหรับ
การช่วยให้สินค้าที่ส่งออกจากมือผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคอยู่ในสภาพที่เหมาะสม ดังนั้นการจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานล้วนแล้วแต่มีความสาคัญ โดยเฉพาะการให้ความสาคัญต่อประสิทธิภาพการขนส่ง โดยการประเมินการขนส่งนั้น
Katerina Konsta and Evi Plomaritou (2012) ใช้การกาหนดตัวชี้วัด (KPIs) ในการวัดประสิทธิภาพหลักของบริษัทขนส่ง
เรือบรรทุกน้ามันของกรีก โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือการตั้งตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมและศึกษาตัวชี้วัดที่ให้ประโยชน์
กับบริษัท เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัท เหมือนกับทางด้าน กุณฑญา เปลี่ยนสมัย (2551) ก็ได้พัฒนาดัชนี
ชี้วัดการดาเนินงานหลัก (KPIs) ที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการกากับดูแลและประเมินผลการดาเนินการด้านคุณภาพการบริการ
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย โดยรวบรวม KPIs ที่เกี่ยวข้องกับนามาจาแนกออกเป็น 4 มุมมอง จากนั้นทาการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารและวิเคราะห์ให้ค่าน้าหนักของแต่ละปัจจัย โดยวิธีกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ เช่นเดียวกับ เลิด
สะไหม วิไลสุกและ ภีม พรประเสริฐ (2562) ที่ได้เลือกใช้ การกาหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพและการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เอกสารวิจัยและเทคนิคการสัมภาษณ์กลุ่มการตัดสินใจ ( Nominal Group
Technique) และการประเมินปัจจัยผ่านการเปรียบเทียบแบบคู่จากกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) เพื่อประเมิน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เหมาะสมสาหรับกองบริการกองช่างไฟฟ้าลาวในจังหวัดสาละวันทั้งหมด 35 ปัจจัย
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ดังนั้นปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว หากไม่มีการติดตามและรับมือก็จะส่งผลเสียต่อการส่งออกในระยะยาวและยากที่
จะฟื้นฟู ดังนั้นหากมีการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่ง และโลจิสติกส์ให้ดีก็จะสามารถส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจและขยายการ
ส่งออกของไทยให้ดีมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและทาให้ลกู ค้าของบริษัทที่รับขนส่งสินค้าเกิด
ความพึงพอใจ เพราะหากบริษัทขนส่งทราบประสิทธิภาพการขนส่งของตัวเองก็จะสามารถนามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการ
บริการให้ดีขึ้นและวางแผนสาหรับการพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรองรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่
คาดคิดที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในอนาคต
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อกาหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้สาหรับการประเมินการขนส่งผลไม้ ที่ส่งออกโดยระบบคอนเทนเนอร์ทาความเย็นผ่าน
เส้นทาง R3A ของบริษัทขนส่ง ABC
ขอบเขตของกำรวิจัย
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตด้ำนประชำกร
งานวิจัยนี้ศึกษาและวิเคราะห์ประเมินผลโดยใช้ข้อมูลจากบริษัทขนส่ง ABC ซึ่งเป็นบริษัทกรณีศึกษาที่ขนส่ง
ผลไม้โดยตู้คอนเทนเนอร์ระบบทาความเย็น
2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่
พื้นที่ศึกษาของงานวิจัยนี้ คือพื้นที่ที่มีต้นทางครอบคลุมเส้นทางการขนส่งผลไม้ของบริษัทขนส่ง ABC รวม
12 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน น่าน อุตรดิตถ์ จันทบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ชุมพร
นครศรีธรรมราช นครราชสีมา และสิ้นสุดการขนส่งที่ปลายทางประเทศจีน ระยะทางเฉลี่ย 1,800 กิโลเมตร
3. ขอบเขตด้ำนเวลำและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยนี้จะศึกษาและเก็บข้อมูลจากบริษัทขนส่ง ABC ย้อนหลัง 3 ปี (2561-2563)
กรอบควำมคิดที่ใช้วิจัย
งานวิจัยนี้จะใช้ปัจจัยเชิงโลจิสติกส์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ มิติด้านต้นทุน มิติด้านเวลา มิติด้านความเชื่อถือได้ และกาหนด
ปัจจัยรองแต่ละด้านจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งจะเลือกปัจจัยรองที่มีความถี่หรือซ้ากันเป็นจานวนมากในแต่ละด้า นมา
กาหนดตัวชี้วัดและประเมินผลการขนส่งผลไม้ โดยระบบคอนเทนเนอร์ทาความเย็นบนเส้นทาง R3A ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภำพที่ 1 กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย
จากกรอบแนวคิดการวิจัยดังกล่าวข้างต้น งานวิจัยนี้มีขั้นตอนการดาเนินงานเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1) การรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
2) การกาหนดตัวชี้วัดการขนส่งและกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
3) การประเมินลาดับความสาคัญของปัจจัย โดยใช้วิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น (AHP)
4) การศึกษากระบวนการขนส่งของบริษัทขนส่ง ABC เพื่อประเมินผลและวิเคราะห์การขนส่งของบริษัท
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. กำรรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่ง
ผู้วิจัยกาหนดปัจจัยหลักเชิงโลจิสติกส์จากปัจจัย 3 มิติของสานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ ได้แก่ มิติด้านต้นทุน มิติด้านเวลาและมิติด้านความเชื่อถือได้ และกาหนดปัจจัยรองจากการทบทวนวรรณกรรมจานวน 20
งานวิจัย โดยสรุปปัจจัยทั้งหมดได้ ดังตารางที่ 1 จากนั้นผู้วิจัยได้เลือกตัดปัจจัยที่มีความถี่ที่พบในวรรณกรรมน้อยออกไป
ดังนั้นสามารถสรุปปัจจัยที่เลือกใช้ในงานวิจัย ได้ดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 1 ปัจจัยทั้งหมดจำกกำรทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยหลัก
ปัจจัยรอง
ความถี่
การเลือก
ต้นทุน (C)
ต้นทุนการขนส่ง
8
/
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1
X
อัตราค่าขนส่งของสถานที่ขนส่งสินค้าแต่ละแห่งซึ่งรวมอยู่ในการ
1
X
ส่งสินค้า
ค่าธรรมเนียมข้ามแดน
1
X
เวลำ (T)
เวลาที่ใช้ในการขนส่งการขนส่ง/ความเร็วในการขนส่ง
11
/
ความตรงต่อเวลาในการขนส่งและความสามารถในการให้บริการ
12
/
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ปัจจัยรอง
ขนส่ง สินค้าได้อย่างสม่าเสมอของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ความถี่ในการขนส่ง จานวนครั้งในการขนส่งสินค้าต่อเดือนจากต้น
ทางไปปลายทาง
ระยะเวลาขนถ่าย ความรวดเร็วของระยะเวลาในการขนถ่ายตู้
คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ
ความเสี ย หาย สภาพของสิ น ค้ า เมื่ อ ถึ ง ปลายทางที่ เ กิ ด ความ
เสียหายระหว่างการขนส่ง
คุณภาพของการขนส่งสินค้า
ระดับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน สถานีบริการน้ามันและ
จุดพักรถบนเส้นทาง R3A
การใช้ประโยชน์อย่างเต็มความสามารถของยานพาหนะ
การอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
ความสะดวกในการดาเนินเอกสารผ่านแดน
กฎระเบียบและมาตรฐานการขนส่ง ค่าธรรมเนียมการขนส่ง
ระดับการให้บริการและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ระบบควบคุมอุณหภูมิการขนส่งไม่สามารถใช้การได้
การจัดการต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การบีบอัดสินค้าเนื่องจากการวางน้าหนักในการบรรทุก
กล่องบรรจุภัณฑ์/หีบห่อสินค้า
การวางซ้อนที่ไม่เหมาะสมระหว่างการขนส่ง
การติดเชื้อราหรือก่อเกิดศัตรูพืชระหว่างการขนส่ง
ขาดการควบคุมอุณหภูมิ / ความชื้นระหว่างการขนส่ง

ตำรำงที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรขนส่ง
ปัจจัย
Code

ความถี่

การเลือก

1

X

1

X

12

/

7
6

/
/

5
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1

/
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ปัจจัยย่อย

ต้นทุน (C)

C1

ต้นทุนการขนส่ง

เวลำ (T)

T1

เวลาที่ใช้ในการขนส่งการขนส่ง/ความเร็วในการขนส่ง

T2
R1

ความตรงต่อเวลาในการขนส่งและความสามารถในการให้บริการขนส่ง สินค้าได้
อย่างสม่าเสมอของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ความเสียหาย สภาพของสินค้าเมือ่ ถึงปลายทางที่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

R2

คุณภาพของการขนส่งสินค้า

R3

ระดับความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐาน สถานีบริการน้ามันและ จุดพักรถบนเส้นทาง
R3A
การใช้ประโยชน์อย่างเต็มความสามารถของยานพาหนะ

ควำมเชื่อถือได้ (R)
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2. กำรกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรขนส่ง (KPI)
งานวิจัยนี้จะใช้รูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อระดมความคิดจากคณะผู้บริหารระดับสูง
และส่วนงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทขนส่ง ABC มาช่วยในการพิจารณากาหนดตัวชี้วัดหรือ KPI เกณฑ์การให้คะแนน
รวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์ตัวชี้วัดแต่ละตัว
3. กำรประเมินลำดับควำมสำคัญของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง โดยใช้วิธีกระบวนกำรลำดับชัน้ เชิงวิเครำะห์ (AHP)
ผู้วิจัยได้อ้างอิงขั้นตอนกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์จาก Saaty (1994) โดยใช้แบบ แบบสอบถาม
เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที ล ะคู่ ใ นการวิ เ คราะห์ ห าค่ า น้ าหนั ก ของปั จ จั ย หลั ก และปั จ จั ย รองที่ ไ ด้ ม าจากการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจานวน 7 คนที่มีความเกี่ยวข้องกับขอบเขตงานคมนาคม
การขนส่งและโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
4.

กำรศึกษำกระบวนกำรขนส่งของบริษัทขนส่ง ABC เพื่อประเมินผลและวิเครำะห์กำรขนส่งของบริษัท
ขนส่ง ABC
บริษัทขนส่ง ABC เป็นผู้ให้บริการขนส่งผลไม้สด โดยระบบควบคุมอุณหภูมิระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศจีน โดยมีความร่วมมือกับบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งของจีน บริษัทขนส่ง ABC ให้บริการเส้นทางการบริการขนส่ง
ทางบก ประเทศไทย - ประเทศจีน โดยมีกลุ่มรถบรรทุกสมรรถนะสูง จานวนมากกว่า 100 คัน รวมทั้งคนขับรถมี
ประสบการณ์การขับขี่บนเส้นทาง R3A นโยบายของบริษัทเป็นการขนส่งแบบเหมาคันและไม่มีการบรรจุหีบห่อใหม่
ระหว่างการขนส่ง กระบวนการของบริษัทเริ่มจากการรับคาสั่งจากลูกค้าให้ไปรับสินค้าที่ล้ง ลูกค้าแจ้งรายละเอียด
วันที่ เวลา จานวนรถที่ต้องการใช้เพื่อขนส่งสินค้า โดยที่การให้บริการของบริษัทเป็นนโยบายแบบเหมาคัน ทาให้ไม่มี
การนาเอาสินค้าของลูกค้ามาปะปนกัน จากนั้นบริษัทจะโทรแจ้งรถคอนเทนเนอร์เพื่อตรวจเช็คสภาพรถ ตรวจสอบ
สภาพคนขับให้พร้อมต่อการให้บริการและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกาหนดการที่ต้องไปรับสินค้า รถคอนเทนเนอร์ไป
รับสินค้าที่ล้งตามที่ลูกค้าระบุและเดินทางไปส่งของสถานที่ปลายทางที่กาหนด โดยระหว่างการขนส่งบริษัทจะมีการ
สุ่มตรวจ GPS ของรถที่วิ่งว่ายังคงอยู่ในเส้นทาง รวมทั้งคนขับรถเองต้องมีการตรวจสอบอุณหภูมิทาความเย็นอย่าง
สม่าเสมอ
หลั ง จากที่ ไ ด้ ตั ว ชี้ วั ด ครบตามแต่ ล ะปั จ จั ย ข้ า งต้ น แล้ ว ผู้ วิ จั ย จะท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แหล่งข้อ มูล ที่ไ ด้ท าการรวบรวมจาก KPI Dictionary โดยเก็ บรวบรวมข้ อมู ลย้ อนหลั ง 3 ปี และนาผลมา
วิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บรายปี ถึ ง ความส าคั ญ ของปั จ จั ย ที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง ของบริ ษั ท ที่ ค วรรั ก ษาไว้ แ ละปั จ จั ย ที่ มี
ปัญหาควรหาแนวทางปรับปรุงต่อไป

ผลกำรวิจัย
ตัวชี้วัดสาหรับการขนส่งผลไม้ที่ส่งออกผ่านเส้นทาง R3A ดังภาพที่ 2 โดยตู้คอนเทนเนอร์ทาความเย็น ที่ถูกออกแบบ
และพัฒนาขึ้นมาจากปัจจัยที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมและผู้วิจัยได้ทาการสรุ ปตามตารางที่ 2 จานวน 7 ตัวชี้วัด
แบ่งเป็นมิติด้านต้นทุน 1 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ 3 มิติด้านเวลา 2 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 4-5 และมิติด้านความเชื่อถือได้
4 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 6-9
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ภาพที่ 2 เส้นทาง R3A เชื่อมระหว่างคุนหมิง-กรุงเทพฯ
ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ (2557)
ตำรำงที่ 3 ตัวชี้วัดด้ำนต้นทุน
ชื่อตัวชี้วัด
บาท/กม.
ควำมหมำย
ต้นทุนค่าน้ามันต่อระยะทางการขนส่ง
หน่วยกำรวัด
บาทต่อกิโลเมตร
สูตร
ค่าน้ามัน/ระยะทาง
แหล่งที่มำของข้อมูล
บันทึกการเดินทาง
เจ้ำของ
แผนกบัญชี
ค่ำคะแนนประเมิน
0 – 10 บาท ประเมินได้ 5 คะแนน
11 - 20 บาท ประเมินได้ 4 คะแนน
21 – 30 บาท ประเมินได้ 3 คะแนน
31 – 40 บาท ประเมินได้ 2 คะแนน
40 บาทขึ้นไป ประเมินได้ 1 คะแนน
ตำรำงที่ 4 ตัวชี้วัดด้ำนเวลำ
ชื่อตัวชี้วัด
ความสามารถเดินทางผ่านด่านข้ามแดน
ควำมหมำย
บริษัทสามารถเดินทางผ่านด่านข้ามแดนได้ทันเวลา
หน่วยกำรวัด
%
สูตร
(จานวนครั้งที่รถขนส่งมาทัน/จานวนเที่ยววิ่งทั้งหมด) *100
แหล่งที่มำของข้อมูล
ใบงาน
เจ้ำของ
แผนกขนส่ง
ค่ำคะแนนประเมิน
ร้อยละ 0-49 ประเมินได้ 1 คะแนน
ร้อยละ 50-59 ประเมินได้ 2 คะแนน
ร้อยละ 60-69 ประเมินได้ 3 คะแนน
ร้อยละ 70-79 ประเมินได้ 4 คะแนน
ร้อยละ 80-100 ประเมินได้ 5 คะแนน
*อ้างอิง จากมะนิกา ละมณี และคณะ (2563)
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ตำรำงที่ 5 ตัวชี้วัดด้ำนเวลำ (ต่อ)
ชื่อตัวชี้วัด
ความสามารถในการส่งมอบสินค้าตรงเวลา
ควำมหมำย
บริษัทสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลา
หน่วยกำรวัด
%
สูตร
(จำนวนครั้งที่ส่งสินค้าทันเวลา)/จำนวนเที่ยววิ่งทั้งหมด) *100
แหล่งที่มำของข้อมูล
ใบงำน
เจ้ำของ
แผนกขนส่ง
ค่ำคะแนนประเมิน
ร้อยละ 0-49 ประเมินได้ 1 คะแนน
ร้อยละ 50-59 ประเมินได้ 2 คะแนน
ร้อยละ 60-69 ประเมินได้ 3 คะแนน
ร้อยละ 70-79 ประเมินได้ 4 คะแนน
ร้อยละ 80-100 ประเมินได้ 5 คะแนน
*อ้างอิง จากมะนิกา ละมณี และคณะ (2563)

ตำรำงที่ 6 ตัวชี้วัดด้ำนควำมเชื่อถือได้
ชื่อตัวชี้วัด
จานวนข้อร้องเรียนจากลูกค้ากรณีสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง
ควำมหมำย
บริษัทสามารถที่จะขนส่งสินค้าไปถึงลูกค้าโดยมีสภาพเรียบร้อย ไม่เสียหาย
หน่วยกำรวัด
ครั้ง
สูตร
ระดับ 1 จำนวนข้อร้องเรียนมำกกว่ำ 6 ครั้ง
ระดับ 2 จำนวนข้อร้องเรียน 5 - 6 ครั้ง
ระดับ 3 จำนวนข้อร้องเรียน 3 - 4 ครั้ง
ระดับ 4 จำนวนข้อร้องเรียน 1 - 2 ครั้ง
ระดับ 5 ไม่มีข้อร้องเรียน
แหล่งที่มำของข้อมูล
บันทึกข้อร้องเรียน
เจ้ำของ
แผนกขนส่ง
ค่ำคะแนนประเมิน
ระดับ 1 ประเมินได้ 1 คะแนน
ระดับ 2 ประเมินได้ 2 คะแนน
ระดับ 3 ประเมินได้ 3 คะแนน
ระดับ 4 ประเมินได้ 4 คะแนน
ระดับ 5 ประเมินได้ 5 คะแนน
ตำรำงที่ 7 ตัวชี้วัดด้ำนควำมเชื่อถือได้ (ต่อ)
ชื่อตัวชี้วัด
อัตราความเสียหายของตู้ทาความเย็นที่เสียระหว่างการขนส่ง
ควำมหมำย
ความสามารถในการจัดการดูแล รักษาตู้ทาความเย็น
หน่วยกำรวัด
ร้อยละ
สูตร
(จานวนครั้งที่ตู้ทาความเย็นเสียระหว่างการขนส่ง/จานวนเที่ยววิ่งทั้งหมด)*100
แหล่งที่มำของข้อมูล
บันทึกประวัติการซ่อมตู้คอนเทนเนอร์
เจ้ำของ
แผนกซ่อมบารุง
ค่ำคะแนนประเมิน
ร้อยละ 0-5 ประเมินได้ 5 คะแนน
ร้อยละ 6-10 ประเมินได้ 4 คะแนน
ร้อยละ 11-15 ประเมินได้ 3 คะแนน
ร้อยละ 16-20 ประเมินได้ 2 คะแนน
ร้อยละ 21-100 ประเมินได้ 1 คะแนน
*อ้างอิง จากมะนิกา ละมณี และคณะ (2563)
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ตำรำงที่ 8 ตัวชี้วัดด้ำนควำมเชื่อถือได้ (ต่อ)
ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถขนส่ง
ควำมหมำย
ควำมปลอดภัยที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่งสินค้ำ
หน่วยกำรวัด
ครั้ง
สูตร
(จานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ/จานวนเที่ยววิ่งทั้งหมด)*100
แหล่งที่มำของข้อมูล
บันทึกกำรเกิดอุบัติเหตุ
เจ้ำของ
แผนกซ่อมบำรุง
ค่ำคะแนนประเมิน
ร้อยละ 0-5 ประเมินได้ 5 คะแนน
ร้อยละ 6-10 ประเมินได้ 4 คะแนน
ร้อยละ 11-15 ประเมินได้ 3 คะแนน
ร้อยละ 16-20 ประเมินได้ 2 คะแนน
ร้อยละ 21-100 ประเมินได้ 1 คะแนน
*อ้างอิง จากมะนิกา ละมณี และคณะ (2563)

ตำรำงที่ 9 ตัวชี้วัดด้ำนควำมเชื่อถือได้ (ต่อ)
ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการวิ่งเที่ยวเปล่า
ควำมหมำย
ความสามารถของบริษัทในการจัดการกับการวิ่งเที่ยวเปล่า
หน่วยกำรวัด
ร้อยละ
สูตร
(จานวนการวิ่งเที่ยวเปล่า/จานวนเที่ยววิ่งทั้งหมด)*100
แหล่งที่มำของข้อมูล
บันทึกประวัติการซ่อมตู้คอนเทนเนอร์
เจ้ำของ
แผนกซ่อมบารุง
ค่ำคะแนนประเมิน
ร้อยละ 0-5 ประเมินได้ 5 คะแนน
ร้อยละ 6-10 ประเมินได้ 4 คะแนน
ร้อยละ 11-15 ประเมินได้ 3 คะแนน
ร้อยละ 16-20 ประเมินได้ 2 คะแนน
ร้อยละ 21-100 ประเมินได้ 1 คะแนน
*อ้างอิง จากมะนิกา ละมณี และคณะ (2563)

จากนั้นผู้วิจัยได้กาหนดค่าน้าหนักจากการสรุปผลจากกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาค่า
น้าหนักความสาคัญของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกผลไม้โดยตู้คอนเทนเนอร์ทาความเย็น ผ่านเส้นทาง R3A ซึ่งได้
รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 7 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านคมนาคม ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ จากนั้นทาการทดสอบความสอดคล้อง (Consistency Ratio; C.R.) มีค่าไม่เกิน 5% หากปัจจัยมีจานวน 3
ปัจจัย ค่าไม่เกิน 8% สาหรับจานวน 4 ปัจจัย (Saaty,1994) เมื่อพิจารณาความสอดคล้อง หากผู้เชี่ยวชาญท่านใดที่มี ค่า C.R.
เกินที่กาหนดจะทาการนาแบบสอบถามกลับไปทบทวนอีกครั้ง ดังนั้นแล้วเมื่อทาการพิจารณาค่า C.R. ตามเกณฑ์ข้างต้น
เรียบร้อย สามารถสรุปค่าน้าหนักของปัจจัย (Eigenvector) ของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ดังแสดงในตารางที่ 10 และผลการ
วิเคราะห์เชิงลาดับขั้น เรียงตามความสาคัญของแต่ละปัจจัยได้ดังตารางที่ 11
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ตำรำงที่ 10 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำควำมสำคัญของปัจจัยจำกผู้เชี่ยวชำญ
ค่ำน้ำหนักของปัจจัย (Eigenvector)
ปัจจัย
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6
ปัจจัยหลัก
มิติด้านต้นทุน
0.33
0.07
0.81
0.49
0.26
0.33
มิติด้านเวลา
0.14
0.17
0.12
0.06
0.33
0.33
มิติด้านความเชื่อถือได้
0.53
0.76
0.07
0.45
0.41
0.33
ค่า Consistency Ratio
0.05
0.05
0.05
0.01
0.05
0.00
ปัจจัยรองมิติด้ำนต้นทุน
ต้นทุนการขนส่ง
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ค่า Consistency Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปัจจัยรองมิติด้ำนเวลำ
เวลาและความเร็วของการขนส่ง
0.17
0.13
0.75
0.50
0.10
0.25
ความตรงต่อเวลา
0.83
0.87
0.25
0.50
0.90
0.75
ค่า Consistency Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปัจจัยรองมิติด้ำนควำมเชื่อถือได้
ความเสี ย หายและสภาพของสิ น ค้ า เมื่ อ ถึ ง 0.29
0.51
0.22
0.69
0.60
0.25
ปลายทาง
คุณภาพการขนส่ง/ความปลอดภัย
0.16
0.33
0.59
0.16
0.17
0.30
ระดั บ ความพร้ อ มของโครงสร้ า งพื้ น ฐาน 0.04
0.11
0.14
0.09
0.13
0.21
สถานีบริการน้ามันและจุดพักรถบนเส้นทาง
R3A
การใช้ประโยชน์อย่างเต็มความสามารถของ 0.51
0.05
0.05
0.06
0.10
0.24
ยานพาหนะ
ค่า Consistency Ratio
0.08
0.04
0.08
0.07
0.08
0.07

คนที่ 7
0.76
0.17
0.07
0.05
1.00
0.00
0.10
0.90
0.00
0.65
0.22
0.08

0.05
0.08

ตำรำงที่ 11 ผลกำรวิเครำะห์ลำดับควำมสำคัญของปัจจัย
ลำดับ

ปัจจัย

ปัจจัยหลัก
1
มิติด้านต้นทุน
2
มิติด้านความเชื่อถือได้
3
มิติด้านเวลา
ปัจจัยรองมิติด้ำนต้นทุน
1
ต้นทุนการขนส่ง
ปัจจัยรองมิติด้ำนเวลำ
1
ความตรงต่อเวลา
2
เวลาและความเร็วของการขนส่ง
ปัจจัยรองมิติด้ำนควำมเชื่อถือได้

ค่ำเฉลี่ยน้ำหนัก
ของปัจจัย

%

0.5554
0.3112
0.1334

56%
31%
13%

1.0000

100%

0.8054
0.1946

81%
19%
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ค่ำเฉลี่ยน้ำหนัก
ของปัจจัย
ความเสียหายและสภาพของสินค้าเมื่อถึงปลายทาง
0.5530
คุณภาพการขนส่ง/ความปลอดภัย
0.2626
ระดับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน สถานีบริการน้ามันและจุด 0.9700
พักรถบนเส้นทาง R3A
การใช้ประโยชน์อย่างเต็มความสามารถของยานพาหนะ
0.8740
ปัจจัย

%
55%
26%
10%
9%

จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีเพื่อนามาวิเคราะห์การขนส่งของบริษัท ABC สรุปได้ ตารางที่ 12 และการ
คานวณค่าน้าหนักเพื่อดูภาพรวมของบริษัทได้ผล ดังตารางที่ 13
ตำรำงที่ 12 ผลกำรประเมินกำรขนส่งรำยปีของบริษัทขนส่ง ABC
ผลกำรประเมิน
ค่ำ
น้ำหนัก

ตัวชี้วัด
มิติด้ำนต้นทุน
บาท/กิโลเมตร
มิติด้ำนเวลำ
ความสามารถเดินทางผ่านด่านข้ามแดน
ความสามารถในการส่ ง มอบสิ น ค้ า ตรง
เวลา
มิติด้ำนควำมเชื่อถือได้
จานวนข้อร้องเรียนจากลูกค้ากรณีสินค้า
เสียหายระหว่างการขนส่ง
อัตราความเสียหายของ
ตู้ทาความเย็นเสียระหว่างการขนส่ง
อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถขนส่ง
อัตราการวิ่งเที่ยวเปล่า

56%
100%
13%
19%
81%

(คะแนน1 - 5 คะแนน)

หน่วย
2561

2562

2563

ค่ำเฉลี่ย
2561-2563

บาท/กม.

4.00

3.92

4.67

4.19

ร้อยละ
ร้อยละ

4.92

3.58

4.33

4.28

5.00

5.00

5.00

5.00

4.67

4.58

4.58

4.61

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00
3.58

5.00
3.08

5.00
1.58

5.00
2.75

31%
55%
26%
10%
9%

ครั้ง
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ตำรำงที่ 13 ภำพรวมผลกำรประเมินกำรขนส่งรำยปีของบริษัทขนส่ง ABC
ผลกำรประเมิน
ตัวชี้วัด
มิติด้านต้นทุน
บำท/กิโลเมตร
มิติด้านเวลา
ควำมสำมำรถเดินทำงผ่ำนด่ำนข้ำมแดน
ควำมสำมำรถในกำรส่งมอบสินค้ำตรงเวลำ
มิติด้านความเชื่อถือได้

ค่ำน้ำหนัก

(หลังจำกนำค่ำน้ำหนักมำคำนวณ)

56%
100%
13%
19%
81%
31%

2561
2.24
4.00
0.65
0.93
4.05
1.45

2562
2.19
3.92
0.62
0.68
4.05
1.43
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ผลกำรประเมิน
ตัวชี้วัด
จำนวนข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำกรณีสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรขนส่ง
อัตรำควำมเสียหำยของ
ตู้ทำควำมเย็นเสียระหว่ำงกำรขนส่ง
อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุของรถขนส่ง
อัตรำกำรวิ่งเที่ยวเปล่ำ
ผลรวมคะแนน

ค่ำน้ำหนัก

(หลังจำกนำค่ำน้ำหนักมำคำนวณ)

55%

2561
2.57

2562
2.52

2563
2.52

26%

1.30

1.30

1.30

10%
9%

0.50
0.32
4.34

0.50
0.28
4.23

0.50
0.14
4.63

สรุปและอภิปรำยผล
การประเมินการขนส่งผลไม้ที่ส่งออกโดยระบบคอนเทนเนอร์ทาความเย็นผ่านเส้นทาง R3A ของบริษัทขนส่ง ABC
ผู้วิจัยได้ทาการทบทวนปัจจัยจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จานวน 20 งานวิจัยเพื่อที่จะสรุปปัจจัยเชิงโลจิสติกส์ที่
ส่งผลต่อการส่งออกผลไม้ จากนั้นผู้จัยได้เลือกใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) โดยส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 7 คนทาการประเมินปัจจัยซึ่งสามารถสรุปลาดับความสาคัญตามค่าน้าหนักของปัจจัยหลักจากมากไปน้อยดังนี้ มิติด้าน
ต้นทุน (56%) มิติด้านความเชื่อถือได้ (31%) และมิติด้านเวลา (13%) จากนั้นผู้วิจัยได้นาปัจจัยไปผ่านการระดมความคิดกับ
บริษัทขนส่ง ABC เพื่อสร้างตัวชี้วัดการขนส่งขึ้นมาทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นมิติด้านต้นทุน 1 ตัวชี้วัด มิติด้านเวลา 2 ตัวชี้วัด
และมิติด้านความเชื่อถือได้ 4 ตัวชี้วัด และทาการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (2561-2563) พบว่าบริษัทขนส่ง ABC มีคะแนน
ตัวชี้วัดที่ได้รับ 5 คะแนน คือ ความสามารถในการส่งมอบสินค้าตรงเวลา อัตราความเสียหายของตู้ทาความเย็นเสียระหว่าง
การขนส่ง และอัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถขนส่ง ซึ่งนับว่าเป็น จุดแข็งสาหรับบริษัทเพราะบริษัทขนส่งที่ดีควรที่จะเกิด
อุบัติเหตุให้น้อยที่สุดหรือแทบจะไม่มีเลย รวมทั้งการจัดการกับสินค้าประเภทที่เน่าเสียง่ายให้ดีด้วย ทางด้านตัวชี้วัดที่บริษัท
ควรให้ความสนใจมากขึ้นได้แก่ อัตราการวิ่งเที่ยวเปล่า ที่ได้ 2.75 คะแนนเพราะหากมีการขนส่งเที่ยวเปล่ามากขึ้นก็จะทาให้
บริษัทแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้นมา รวมทั้งยังเป็นการใช้ประโยชน์จากยานพาหนะได้อย่างไม่เต็มที่อีกด้วย สรุปภาพรวมของการ
ประเมินตัวชี้วัดการขนส่งบริษัทขนส่ง ABC เฉลี่ยทั้ง 3 ปีอยู่ที่ 4.40 คะแนน แม้ว่าการประเมินผลโดยรวมจะอยูใ่ นระดับดี แต่ก็
ยังมีตัวชี้วัดบางตัวที่บริษัทควรให้ความสาคัญ เพราะหากเพิกเฉยหรือละเลยอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้
การกาหนดตัวชี้วัดการขนส่งที่ผ่านมามักจะกาหนดปัจจัยการประเมินเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เช่นมองเพียงด้าน
ต้นทุน Jean-Paul Rodrigue (2017) มองว่าต้นทุนการขนส่ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารขนส่ง (Terminal) ต้นทุนการ
ขนส่งทางบกถึงท่าขนส่ง (Linehaul) และต้นทุนเงินทุน (Capital) ที่จะส่งผลต่อการประเมินการขนส่ง รวมถึง Jean-Paul
Rodrigue and Theo Notteboom (2020) ที่กล่าวว่าเวลาในการขนส่งเป็นมิติที่สาคัญในการประเมินการขนส่ง หรือกาหนด
ปัจจัยการประเมินการขนส่งจากภาพรวม โดยที่ไม่มีหลักในการแบ่งแยกมิติที่ชัดเจน B. Vittaldasa Prabhu and Aditya
Kudva S (2015) ได้ศึกษาเรื่องการวัดประสิทธิภาพของการขนส่งโดยรถบรรทุก โดยคานึงถึง การวัด 3 แบบ คือ การวัด
ทรัพยากร การวัด Output ของระบบ และความยืดหยุ่น ดังนั้นจากการรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง รวมทั้งได้แบ่ง
มิติการประเมิน อ้างอิงมาจากสานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่มีความน่าเชื่อถือ ทาให้ผลการวิจัย
ที่ออกมาได้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและสามารถนาไปใช้ เพื่อต่อยอดในการประเมินกิจกรรมการขนส่งให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การขนส่ง หรือนาไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการประเมินกิจกรรมทางโลจิสติกส์ด้านอื่นๆต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1. บริษัทกรณีศึกษาสามารถต่อยอดการวัดผลจากตัวชี้วัดที่กาหนดในงานวิจัย โดยขยายขอบเขตการวั ดไปสู่
กิจกรรมอื่นๆในองค์กรและสามารถวางแผนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้สาหรับการประเมินตัวชี้วัดที่ขาดหายไป
2. ค่าน้าหนักปัจจัยที่ได้จากกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) ผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ขนส่งและส่งออก สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการให้ค่าตัวชี้วัดของบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
กิตติกรรมประกำศ
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ผลกระทบของโรคระบำดระดับโลก โควิด-19 ที่มีต่อรำคำหลักทรัพย์ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Effects of A Global Pandemic COVID-19 to Security Price in
The Stock Exchange of Thailand
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ให้ความสนใจกับผลกระทบของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยศึกษาจาก จานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในแต่ละวันในประเทศไทย กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศ โดยพิ จารณาจากดั ชนีร าคาหลั กทรัพ ย์ต ลาดหลั ก ทรั พย์ แห่ งประเทศไทยรวม และดัชนีร าคาหลั กทรั พย์ ตลาด
หลักทรัพย์ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด mai ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง เมษายน 2564 โดยการเก็บข้อมูลเป็น รายวัน การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ในการหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คืออัตราการเพิ่มขึ้น
ของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีต่อตัวแปรตาม คือ ค่าการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยใช้ตัวแปรควบคุม คือ จานวนการซื้อขายหลักทรัพย์
ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุน ค่าความเสี่ยงจากสภาพคล่องของการลงทุน ราคาน้ามัน ราคาทองคา ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจ
ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า อัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใหม่ในแต่ละวัน มีผลกระทบต่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีอิทธิพลในทางลบ และอิทธิพลร่วมระหว่างอัตรา
การเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 กับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ ในทางบวก
คำสำคัญ: โควิด-19, ดัชนีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลำดหลักทรัพย์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Abstract
The purpose of this research is to focus on the effects of COVID-19 pandemic in Thailnad to
Thailand securities market. The study examines the daily increasing number of confirmed COVID-19 cases
and the SET index of Thailand securities market which considering on the overall securities market price
index, each industry sector index, and mai index. Therefore, the population of this research is Thailand
securities market. The data were collected daily between March, 2020 to April 2021. The multiple
regression analysis was applied to analyze the data which helps estimating the influence of independent
variables to dependent variable. The independent variable of the study was the growth of daily new
confirmed COVID-19 cases. The dependent variables of the study were the change of SET index price and
change of stock market price of each sector. The control variables in the study were trading volume,
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investor confidence index, liquidity risk, price of oil, price of gold, consumer confidence index, and
business confidence index.
The major conclusion of this study was that the daily growth of new confirmed COVID-19 cases
have caused a reduction of stock price index in Thailand securities market significantly. Besides, there
were joint influence between the daily growth of new confirmed COVID-19 cases and Consumer
confidence index positively effect to stock price index in Thailand securities market.
Keywords: COVID-19, SET Index, The Stock Exchange of Thailand
บทนำ
การระบาดทั่วโลกของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เริ่มครั้งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี พ.ศ.2562
จากนั้น เชื้อโรคชนิดนี้ได้มีการระบาดข้ามประเทศ ข้ามสายพันธ์ ทาให้กลายเป็นโรคที่ระบาดใหญ่ไปทั่วโลก นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2563 เป็นต้นมา จนกระทั่งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ประกาศว่าการระบาดของไวรัสโคโรน่า
ในครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วโลกใน
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ขณะที่รัฐบาลไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคโควิด -19 เป็น โรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์2563 (สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563)
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ด้วยเช่นกัน การติดเชื้อของคนไทยในช่วง
เริ่มต้นเมื่อต้นปี พ.ศ.2563 นั้นอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขยังสามารถควบคุมโรคได้ โดยมีค่าเฉลี่ยผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ในช่วง
เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2563 เท่ากับ 47.74 คน ค่าเฉลี่ยผู้ป่วยได้รับการรักษาหาย 43.59 คน และค่าเฉลี่ยจานวน
ผู้เสียชีวิตเท่ากับ 0.89 คน (กรมควบคุมโรค, 2564) แต่การอุบัติของโรคกลับมากขึ้นในระลอก 2 ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2563 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อใหม่เป็น 93.10 คน (กรมควบคุมโรค, 2564) อย่างไรก็ตาม การเกิดการแพร่กระจายระบาดของ
เชื้อโรคโควิด-19 นี้กลับมาเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อและระดับอาการของโรคที่รุนแรงมากกว่า 2 ครั้งแรกที่
ผ่านมา ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นมาถึงปัจจุบั น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อใหม่ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2564 เป็น
1,209.67 คน (กรมควบคุมโรค, 2564) นอกจากนี้ นพ.คานวณ อึ้งชูศักดิ์และคณะ (2564) เสนอในรายงานของ TDRI ว่า
เนื่องจากการระบาดรอบนี้เป็นเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 การระบาดกว่าร้อยละ 80-90 เกิดจากการแพร่เชื้อจากผู้ติดเชื้อ
ไปยังสมาชิกในครอบครัว ญาติมิตร และผู้ร่วมงาน สภาพการณ์ดังกล่ าวเป็น การกระจายของเชื้ อโรคในวงกว้ าง ( Wide
Community Spreading) ในส่วนของอาการของโรค นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งข้อสังเกต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ปกติโดยทั่วไปถ้าเป็นเชื้อระลอกที่ผ่านมา 7 วันไปแล้ว
เชื้อจะน้อยลงแม้ว่าตรวจ PCR บวกแต่จะเพาะเชื้อไม่ขึ้น แต่เชื้อของระลอกนี้ 10 วันแล้วยังเพาะเชื้อขึ้นอยู่ แสดงว่าเชื้ออยู่ใน
ร่างกายได้นานขึ้น 2) รอบก่อนๆ ไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นที่สุขภาพแข็งแรงเกิดปอดอักเสบ แต่รอบนี้พบมากขึ้นกว่าเดิม 3) หลังจากที่
ติดเชื้อไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ คนที่มีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรงจะเริ่มมีอาการให้เห็น แต่รอบนี้เร็วกว่าเดิม ไม่ถึงสัปดาห์
ก็เริ่มมีอาการมากขึ้น การอักเสบเกิดขึ้นเร็ว การให้ยาต้านไวรัสกับยาสเตียรอยด์ต้องพร้อม การวินิจฉัยปอดอักเสบต้องทาได้
เร็ว และ 4) ปริมาณเชื้อในโพรงจมูกและเสมหะมีมากกว่าเดิม เชื้อกระจายได้ง่าย (มติชนออนไลน์, 2564) ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่สาคัญว่า ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ซึ่งค่าเฉลี่ยผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ 1,209.67 คน นั้น ค่าเฉลี่ยผู้ป่วยได้รับการรักษา
หายเป็น 294.27 คน และค่าเฉลี่ยจานวนผู้เสียชีวิตเท่ากับ 3.63 คน (กรมควบคุมโรค, 2564)
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ภาพที่ 1 แสดงแนวโน้มระดับการติดเชื้อโรคโควิดในประเทศไทย
ที่มา: covid19workpointnews.com (2564)
การระบาดไปทั่วโลกของโรคระบาดในครั้งนี้ ส่งผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติ ไม่เพียงสร้างผลกระทบใน
ภาคสาธารณสุข แต่ยังส่งผลกระทบไปทั้งทางด้านระบบสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ และอื่นๆ ด้วย (Phan D.H.B. and
Narayan P.K., 2020) ดังเห็นได้จากการที่คนต้องเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินชีวิต การมีมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) การต้องทางานที่บ้าน (Work from home) การปิดสถานศึกษา การสั่งปิดธุรกิจบางประเภทชั่วคราวจาก
คาสั่งของรั ฐบาล การห้า มออกนอกเคหะสถาน การระงั บการเดิ นทางข้า มพรมแดน มีผ ลท าให้ก ารเดิ นทางระหว่ างกั น
หยุดชะงัก การท่องเที่ยวชะลอตัว การลดเงินเดือน การให้คนออกจากงาน และการปิดกิจการของหลายๆ ธุรกิจ (กอง
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563, กันต์ เอี่ยมอินทรา, 2563, ไทยรัฐออนไลน์, 2563, Pran Suwannatat, 2020)
ผลการวิจัยของ Krungsri Research (Sujit Chaivichayachat and Rachot Leingchan, 2020) เสนอผลกระทบ
จากโควิด-19 ในประเทศไทยว่า จากการศึกษาในบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า จานวน 747,390 บริษัทนั้น บริษัทที่
เปราะบางและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องรุนแรงจะเพิ่มขึ้นจาก 102,076 บริษัทก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19
ไปเป็น 192,046 บริษัท คือเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าจากเดิม โดยใช้การประเมินจากข้อมูลจีดีพีรายภาคธุรกิจมาประเมินร่วมกับ
กับข้อมูลรายบริษัท ในส่วนของการประเมินผลกระทบแบ่งตามขนาดบริษัท บริษัทขนาดเล็กคือกลุ่มที่เปราะบางที่สุด โดย
จานวนบริษัทที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3 ขณะที่บริษัทขนาดกลางและบริษัทขนาด
ใหญ่ที่อาจจะมีปัญหาสภาพคล่องมีจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 และร้อยละ 7.2 ตามลาดับ ทั้งนี้ บริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในธุรกิจ
ร้านอาหาร ดีลเลอร์รถยนต์ และโรงแรม มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผล กระทบจากการระบาดของไวรัสโควิค-19 และมีความเสี่ยง
ที่จะผิดนัดชาระหนี้มากกว่าบริษัทใหญ่ในธุรกิจอื่นๆ ส่วนบริษัทขนาดกลางที่มีความเปราะบางคือ ร้านอาหาร บริการทางการเงิน
อื่นๆ และตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทในประเทศไทยต้องการเงินหมุนเวียนระยะสั้นสูงถึง
1.7 ล้านล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 10 ของจีดีพี โดยภาคการค้าส่งและการค้าปลีกจะต้องการเงินหมุนเวียนประมาณ 4
แสนล้านบาท เพื่อชาระหนี้ในระยะสั้น หากไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้และปรับโครงสร้างธุรกิจ ในขณะที่ธุรกิจโรงแรม ขนส่ง
ทางอากาศ และร้านอาหารจะต้องการใช้เงินประมาณ 3 – 5 หมื่นล้านบาทเพื่อความอยู่รอด โดยรวมแล้ว เกือบร้อยละ 60
ของบริษัทที่ประสบปัญหาจะต้องใช้เงินมากกว่า 1 ล้านบาทต่อบริษัท
ในส่วนของปัจจัยจากการระบาดของโควิค -19 ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั้น ข้อมูลของไทยรัฐ
ออนไลน์ (2563) ระบุว่า ในกลางเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ดัชนีหุ้นไทยมีการปรับตัวต่าที่สุดในรอบ 3 ปี 3 เดือน นับจากวันที่
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ซึ่งโดยรวมแล้ว นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2563 ตลาดหุ้นไทยมีการปรับฐานลงรวม 461 จุด (ร้อยละ- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -
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29.4) โดยเป็นผลมาจากที่เกิดการขาดความเชื่อมั่น คือ แนวโน้มการเติ บโตเศรษฐกิจ ปี 2563 ที่เห็นสัญญาณชะลอตัวชัดเจน
และผลจากการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Commodity Channel Index) เดือน
กุมภาพันธ์ เหลือระดับ 64.8 จุด ซึ่งต่าที่สุดในรอบ 21 ปี
การซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เป็นการลงทุนในตลาดทุนที่สาคัญที่สุดใน
ประเทศไทย เป็นส่วนสาคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาค และระดับมหภาคในประเทศ ตามบทบาทของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการที่เป็นทั้งผู้ทาให้เกิดการออมและการระดมทุน อันจะส่งผลต่อทั้งภาคประชาชนในฐานะของ
นักลงทุน และภาคธุรกิจในบทบาทของการดาเนินธุรกิจเพื่อการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด -19 หาได้เป็นเพียงภัยพิบัติระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อระบบการสาธารณสุขของ
ประเทศไทยเท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจอีกด้วย ในการนี้ จึงเป็นที่น่าสนใจว่า การติดเชื้อโควิด -19 ที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในภาค
ส่วนต่างๆ อย่างไร ในทิศทางใดบ้าง
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในภาพรวม
2. เพื่อศึกษาลักษณะผลกระทบของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีต่อตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. เพื่อเกิดแนวทางการพยากรณ์ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการลงทุนของนักลงทุน
ไทย
สมมุติฐำนของกำรวิจัย
1. จ านวนผู้ ติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 ในประเทศไทยรายใหม่ อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า ความเปลี่ ย นแปลงของดั ชนี ร าคาตลาด
หลักทรัพย์ และค่าความเปลี่ยนแปลงของ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และดัชนีราคา
หลักทรัพย์ในตลาด mai
1.1 จานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน มีอิทธิพลต่อ ค่าความเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ และค่าความเปลี่ยนแปลงของ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และดัชนีราคา
หลักทรัพย์ในตลาด mai
1.2 อัตราการเติบโตของจานวนผู้ตดิ เชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน มีอิทธิพลต่อ ค่าความเปลี่ยนแปลง
ของดั ชนี ร าคาตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และค่ า ความเปลี่ ย นแปลงของ ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ย์ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข องแต่ ล ะกลุ่ ม
อุตสาหกรรม และดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด mai
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชากรในการวิจัย คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นที่ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยรวม และดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาด
หลั กทรัพย์กลุ่มเกษตรและอุ ตสาหกรรมอาหาร ดัชนีราคาหลั กทรัพย์ตลาดหลั กทรัพย์กลุ่มสิ นค้ าอุ ปโภคบริ โภค ดั ชนี ราคา
หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเงิน ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ดัชนีราคาหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากร ดัชนี ราคาหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มบริการ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีและดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด mai
2. ระยะเวลาในการวิจยั คือข้อมูลในช่วงเวลา เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -
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กรอบควำมคิดที่ใช้วิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

กำรติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย
1. จานวนผู้ติดเชื้อโควิด- 19 ใหม่ในประเทศ
ไทย
2. อัตราการเติบโตของจานวนผู้ตดิ เชื้อโควิด19 ใหม่ในประเทศไทย
ตัวแปรควบคุม
1. จานวนการซื้อขายหลักทรัพย์
2. ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3. ค่าความเสีย่ งจากสภาพคล่องของการ
ลงทุน
4. ราคาน้ามัน
5. ราคาทองคา
6. ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
7. ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจ

กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
- ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
- ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์กลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค
- ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจ
การเงิน
- ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม
- ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากร
- ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์กลุ่มบริการ
- ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี
- ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม mai

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา: ดัดแปลงจาก O’Donnell N. et al., 2021
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้ ใช้การรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (secondary data) โดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อ ถือได้ ใน
เว็บไซต์ทั้งของไทยและต่างประเทศ
1.1 ตัวแปรอิสระ คือ จานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ใช้การเก็บข้อมูลทุติยภูมิจาก
www.data.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของประเทศไทย โดยศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open
Government Data) ภายใต้ชื่อ “data.go.th” นี้ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้น
ภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศ
1.2 ตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม และดัชนีราคาหลักทรัพย์
ตลาดหลั ก ทรั พย์ ข องแต่ ล ะกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม และดั ชนีร าคาหลั ก ทรัพ ย์ ใ นตลาด mai ใช้ก ารเก็ บ ข้ อ มูล ทุ ติ ย ภู มิ จ าก
www.investing.com เพื่อเก็บข้อมูล ในส่วนของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย
1.3 ตัวแปรควบคุม คือ จานวนการซื้อขายหลักทรัพย์ ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุน ค่าความเสี่ยงจากสภาพ
คล่องของการลงทุน ราคาน้ามัน ราคาทองคา ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจ ใช้การเก็บข้อมูล
ทุติยภูมิจาก www.investing.com, www.set.or.th, www.fetco.or.th, และ www.tradingeconomics.com
2. การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -
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2.1 ตัวแปรอิสระ คือ จานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ใช้ข้อมูลที่เป็นค่าของจานวนผู้ติดเชื้อ
ที่เพิ่มขึ้นในวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวันที่มีผู้ติดเชื้อในวันที่เป็นวันหยุดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะนามารวมในทีม่ ีการซื้อขายในวันถัดไป จากนั้นจะคานวณค่าอัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน เมื่อเทียบกับวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผ่านมา
2.2 ตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม และดัชนีราคาหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด mai ใช้ข้อมูลเป็นค่าความเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และค่าความเปลี่ยนแปลงของ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
และดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด mai
2.3 ตัวแปรควบคุม คือ จานวนการซื้อขายหลักทรัพย์ ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุน ราคาน้ามัน ราคาทองคา
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจ จะเลือกใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนของตัวแปรทั้งหมด
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่เป็นฐาน ส่วน ค่าความเสี่ยงจากสภาพคล่องจากการลงทุน ใช้การคานวณหาความแตกต่างระหว่าง อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคาร กับ อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน
2.4 ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลร่วมกัน คือ ค่าอิทธิพลร่วมระหว่างอัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้ อโควิด-19
รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน กับ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุน อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจ คือผลคูณของ ค่าอิทธิพลร่วมระหว่าง
อัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน กับ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่น
ของนักลงทุน ค่าอิทธิพลร่วมระหว่างอัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน กับ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และค่าอิทธิพลร่วมระหว่างอัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ราย
ใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน กับ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 .สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1.1 สถิติวิจัยในการบรรยายข้อมูล ในการวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อหาผล
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ของข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด ในทุกๆตัวแปร
3.1.2 สถิติวิจัยในการหาอิทธิพลของตัวแปร ในการวิจัยนี้ใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยเริ่มจาก
การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม กับตัวแปรอิสระ เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปรอิสระ จานวนผู้ติดเชื้อโควิด
รายใหม่ที่เพิ่ม ขึ้นในแต่ละวั น และจานวนอั ตราการเติบโตของจานวนผู้ติ ดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่ มขึ้นในแต่ละวัน ว่า ตัวใดมี
ความสัมพันธ์ (Correlation) กับตัวแปรตาม คือ ค่าความเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยรวม และค่าความเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และดัชนีราคา
หลักทรัพย์ในตลาด mai มากกว่ากัน จากนั้น เมื่อได้ข้อสรุปว่าตัวแปรอิสระตัวใดมีความสัมพันธ์มากกว่าแล้ว จะใช้ตัวแปร
อิสระตัวนั้นในการหาค่าอิทธิพลระหว่าง ตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุม ที่มีต่อตัวแปรตาม เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ในขั้น
สุดท้าย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรอิสระ ตัวแปรควบคุม และตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลร่วมกัน ที่มีต่อตัวแปรตาม
ต่อไป
ผลกำรวิจัย
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรควบคุม และตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลร่วมกัน

- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -
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ตำรำงที่ 1 แสดงสถิติเชิงพรรณนำของตัวแปรอิสระ ตัวแปรควบคุม และตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลร่วมกัน ที่มา: จากการ
คานวณ (2564)
ตัวแปร
X̅
S.D
จานวนผู้ตดิ เชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน (new_case)
206.86
685.31
อัตราการเติบโตของจานวนผู้ตดิ เชือ้ โควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่
ละวัน (growth_new_case)
111.54
443.29
อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนการซื้อขายหลักทรัพย์ (set_vol)
1.31
15.44
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุน (ISI)
17.78
65.53
อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าความเสี่ยงจากสภาพคล่องจากการ
ลงทุน (spread)
0.03
0.06
อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ามัน (oil_price)
-1.05
19.44
อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคา (gold_price)
0.05
1.29
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CCI)
-2.38
6.29
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจ (BCI)
0.54
9.22
อิทธิพลร่วมระหว่างอัตราการเติบโตของจานวนผู้ตดิ เชื้อโควิด-19 ราย
ใหม่ที่เพิ่มขึ้นกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภค (growth_new_CCI)
-359.96
3,521.34
อิทธิพลร่วมระหว่างอัตราการเติบโตของจานวนผู้ตดิ เชื้อโควิด-19 ราย
ใหม่ที่เพิ่มขึ้นกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจ
(growth_new_BCI)
251.95
2719.84ฃ
อิทธิพลร่วมระหว่างอัตราการเติบโตของจานวนผู้ตดิ เชื้อโควิด-19 ราย
ใหม่ที่เพิ่มขึ้นกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุน (growth_new_ISI)
3,080.03
24,920.25
จากตารางที่ 1 พบว่า จานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศไทยแต่ละวัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 206.86 คนต่อวัน มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่อนข้างสูง เนื่องจากมีช่วงของการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในแต่ละวันแตกต่างกันค่อนข้างมาก
ด้านอัตราอัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน มีค่าเฉลี่ยเป็น 111.54 คน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานคิดเป็น 443.29
ในส่วนของตัวแปรควบคุม อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนการซื้อขายหลักทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.31 อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่ นของนักลงทุนในช่วงเวลาของการที่มีโรคโควิด -19 ระบาด มีค่าเฉลี่ยเป็น 17.78 โดยมีค่า
เบี่ย งเบนมาตรฐานค่อ นข้ างสูง เห็ นได้ว่ านั กลงทุ นมีค่ าความเชื่อ มั่นที่ เปลี่ย นแปลงไปในแต่ ละวัน ค่อ นข้า งสู ง อัต ราการ
เปลี่ยนแปลงของค่าความเสี่ยงจากสภาพคล่องจากการลงทุน มีค่าเฉลี่ย 0.03 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเพียงเล็กน้อย
อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ามัน มีค่าเฉลี่ยในทางลดลง โดยมีค่าเป็น -1.05 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ 19.44
ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคา มีค่าเฉลี่ยความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 0.05 และค่าความเบี่ย งเบน
มาตรฐานเป็น 1.29 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยในทางลบ คือ มีค่าเท่ากับ -2.38 ส่วน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย คือ 0.54
ในกลุ่มของตัวแปรที่เป็นค่าอิทธิพลร่ วม พบว่าค่าอิทธิพลร่วมระหว่างอัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19
รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีค่าเป็น 3,080.03 และค่า
- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -
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อิทธิพลร่วมระหว่างอัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยเป็นไปในทางลบ คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -359.96
1.2 ตัวแปรตาม
ตำรำงที่ 2 สถิติเชิงพรรณนำของตัวแปรตำม ที่มา: จากการคานวณ (2564)
X̅
ตัวแปร
S.D
ความเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (chg_set)
.015
1.70
ความเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาตลาดกลุ่มกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร (chg_agro)
.051
1.65
ความเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาตลาดกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
(chg_consume)
.073
1.76
ความเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาตลาดกลุ่มธุรกิจการเงิน (chg_fin)
.029
2.101
ความเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาตลาดกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
(chg_indus)
.120
2.14
ความเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาตลาดกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
(chg_property)
.003
1.64
ความเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาตลาดกลุ่มทรัพยากร (chg_resource)
-.001
2.29
ความเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาตลาดกลุ่มบริการ (chg_service)
-.015
1.72
ความเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาตลาดกลุ่มเทคโนโลยี (chg_tech)
.077
2.103
ความเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาตลาดกลุ่ม mai (chg_mai)
.159
1.32
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าความเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์มีค่าเฉลี่ยความเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.015
และมีค่าความเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อย คิดเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.70 เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พบว่าค่าความเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดกลุ่ม mai มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 0.159 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.32 และค่าความเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดกลุ่มทรัพยากร มีค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลง ต่าที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
-0.001 โดยมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเท่ากับ 2.29 ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีค่า ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลสูง
ที่สุด

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET index ในแต่ละวัน
ที่มา: จากการคานวณ (2564)
- เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการธนาคาร -
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ภาพที่ 4 อัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน
ที่มา: จากการคานวณ (2564)
จากภาพที่ 3 และ 4 จะแสดงให้เห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของ ค่าความเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
ที่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละวัน และอัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งมีช่วง
ของอัตราการเติบโตที่มากบ้างน้อยบ้าง ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ.2564 หากสังเกตให้ดี
จะพบว่าในวันที่มีจานวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีค่าการเปลี่ยนแปลงในทางลดลง
ค่อนข้างสูง
2. สถิติวิจัยในการหาอิทธิพลของตัวแปร
ตำรำงที่ 3 ควำมสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตำม
Covid-19 growth
indicator
Index price
chg_se chg_a chg_c chg_f chg_i
t
gro
onsu incial ndus
mp

ที่มา: จากการคานวณ (2564)

chg_ chg_re chg_s chg_te chg_m
prop sourc ervic
ch
ai
con
e

Independent variable
new_case
(Standard Error)
growth_new_case

-0.233

-0.220

-0.053

-0.213

-0.203 -0.203 -0.187 -0.233 -0.120 -0.290

(Standard Error)
Constant

0.000
0.097

0.000
0.125

0.000
0.098

0.000
0.135

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.163 0.163 0.080 0.078 0.126 0.229

(Standard Error)
Observations
R2

0.100
314
0.056
0.050
1.662

0.097
314
0.05
0.043
1.614

0.107
314
0.003
-0.004
1.764

0.124
314
0.045
0.039
2.058

0.126
314
0.055
0.049
2.091

Adjusted R2

Res.Std.Error
(df=313)
F Statistic
(df=2; 311)

0.021
0.000

0.018
0.000

-0.007 -0.004 0.104 0.104 23.000 0.001 0.016 0.051
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

9.164 8.104 0.433 7.371

9.02

0.126 0.136 0.102 0.126 0.076
314 314 314 314 314
0.055 0.036 0.055 0.015 0.089
0.049 0.03 0.049 0.009 0.083
2.091 2.256 1.683 2.091 1.263

9.02 5.861 8.985 2.352 15.22
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จากตารางที่ 3 เป็นผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม โดยที่ไม่พิจารณาอิทธิพลของตัวแปรควบคุม เพื่อ
พิจารณาผลว่าตัวแปรอิสระตัวใด ระหว่าง จานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน กับ อัตราการเติบโตของ
จานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และดัชนีการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ในกลุ่มต่างๆ ทั้ง 9 กลุ่ม นั้น มากกว่า จากผลค่าความสัมพันธ์ในตารางพบว่า อัตราการเติบโตของจานวนผู้
ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึน้ ในแต่ละวัน มีความสัมพันธ์กับ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และดัชนีการซื้อขายหลักทรัพย์ในกลุ่ม
ต่างๆ ทั้ง 9 กลุ่ม มากกว่า จานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้น จึงเลือก ตัวแปรอิสระ อัตราการ
เติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึน้ ในแต่ละวัน เป็นตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์หาอิทธิพลตัวแปรตาม ในขั้น
ต่อไป
ตำรำงที่ 4 อิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตำม วิเครำะห์โดยมีตัวแปรควบคุม ที่มา: จากการคานวณ (2564)
Dependent variable: Index price
chg_set chg_ chg_c chg_ chg_in chg_ chg_re chg_ chg_t chg_mai
agro onsu finci dus
prop sourc servi ech
mp
al
con
ce
Independent variable
growth_new_cas
e
-0.233 -0.220 -0.053 -0.213 -0.203 -0.203 -0.187 -0.233 -0.120 -0.290
(Standard Error)
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.093
Sig.
0.000 0.000 0.414 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.038 0.000
set_vol
0.012 0.072 -0.011 0.136 0.089 0.089 0.087 0.105 -0.001 -0.048
(Standard Error)
0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.006 0.008 0.005
Sig.
0.046 0.117 0.828 0.008 0.062 0.062 0.064 0.035 0.847 0.552
ISI
0.095 0.039 0.028 0.063 0.036 0.036 0.028 0.017 0.017 0.088
(Standard errors)
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001
Sig.
0.684 0.966 0.989 0.676 0.478 0.478 0.686 0.838 0.533 0.539
spread
0.063 0.091 0.052 0.053 0.076 0.076 0.050 0.045 0.038 0.153
(Standard errors)
1.709 1.656 1.832 2.064 2.157 2.157 2.322 1.731 2.176 1.280
Sig.
0.457 0.156 0.389 0.881 0.470 0.470 0.667 0.579 0.688 0.011
oil_price
-0.012 -0.018 0.005 -0.032 0.031 0.031 0.012 -0.060 0.037 -0.036
(Standard errors)
0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.005 0.006 0.004
Sig.
0.845 0.685 0.999 0.960 0.492 0.492 0.784 0.291 0.525 0.267
gold_price
0.016 0.033 -0.028 -0.009 0.025 0.025 0.054 0.003 -0.001 0.043
(Standard errors)
0.073 0.070 0.078 0.089 0.092 0.092 0.099 0.074 0.092 0.054
Sig.
0.637 0.469 0.600 0.988 0.572 0.566 0.261 0.775 0.955 0.476
CCI
0.102 0.119 0.076 0.144 0.102 0.102 0.087 0.076 0.002 0.167
(Standard errors)
0.017 0.017 0.019 0.021 0.022 0.022 0.024 0.018 0.022 0.013
Sig.
0.105 0.065 0.222 0.034 0.063 0.063 0.138 0.241 0.924 0.012
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Dependent variable: Index price
chg_set chg_ chg_c chg_ chg_in chg_ chg_re chg_ chg_t
agro onsu finci dus
prop sourc servi ech
mp
al
con
ce
BCI
-0.020 0.000 0.009 0.016 -0.051 -0.051 -0.028 -0.019
(Standard errors)
0.014 0.014 0.015 0.017 0.018 0.018 0.019 0.014
Sig.
0.476 0.854 0.878 0.708 0.128 0.128 0.356 0.740
Constant
0.116 0.124 0.104 0.162 0.250 0.250 0.123 0.081
(Standard Error)
0.125 0.121 0.133 0.153 0.157 0.157 0.169 0.126
Sig.
0.353 0.304 0.438 0.288 0.113 0.113 0.466 0.524
Observations
314
314
314
314
314
314
314
314

-0.027
0.018
0.565
0.088
0.159
0.556
314

0.016
0.010
0.788
0.209
0.093
0.026
314

R2

0.287

0.079

0.012

0.091

0.076

0.076

0.061

0.08

0.018

0.14

Adjusted R2

0.058
1.655

0.055
1.604

-0.014
1.774

0.068
4.112

0.052
2.088

0.052
2.088

0.036
2.249

0.056
1.676

0.007
2.107

0.117
1.24

chg_mai

Res.Std.Error
(df=313)
F Statistic
3.413 3.269 0.472 2.028 3.125 3.125 2.475 3.329 0.718 6.181
(df=8; 305)
ตารางที่ 4 เป็นผลของการหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุมที่มีต่อตัวแปรตาม ซึ่งเห็นได้ว่า อัตราการ
เติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน และอัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนการซื้อขายหลักทรัพย์
มีอิทธิพลต่อ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
หลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้รับอิทธิ พลจาก ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวนี้ในแนวทางกัน และเป็นเช่นเดียวกันสาหรับความ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มบริการ ในขณะที่ อัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นใน
แต่ละวัน อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าความเสี่ยงจากสภาพคล่อง และ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้ บ ริ โ ภค มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงของดั ชนี ร าคาหลั ก ทรั พ ย์ ก ลุ่ ม mai ส่ ว นในกลุ่ ม ที่ เ หลื อ คื อ กลุ่ ม เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร และ
กลุ่มเทคโนโลยี นั้น ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มต่างๆ ดังกล่าว คือ อัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 เมื่อพิจารณา
ทิศทางของอิทธิพลของตัวแปรอัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ทั้งในตลาดรวม และตลาดที่แยกเป็นกลุ่มทุกกลุ่มแล้ว พบว่ามาความสัมพันธ์ในทางลบ กล่าวคือ เมื่อ
อัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์จะเป็นไปในทางลดลง และ
เมื่อเมื่ออัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดลง ความเปลี่ ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์จะเป็นไปในทางที่
เพิ่มขึ้น
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ตำรำงที่ 5 อิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตำม วิเครำะห์โดยมีตัวแปรควบคุม และอิทธิพลร่วมของตัวแปร ที่มา: จาก
การคานวณ (2564)
Dependent variable: Index price
chg_set chg_ chg_con chg_fi chg_in chg_p
agro sump
ncial
dus ropco
n
Independent variable
growth_new_cas
e
-0.233 -0.220 -0.053 -0.213 -0.203 -0.203
(Standard Error)
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sig.
0.778 0.788 0.240 0.170 -0.966 0.966
set_vol
0.095 0.072 -0.011 0.136 0.089 0.089
(Standard Error)
0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008
Sig.
0.516 0.516 0.564 0.081 0.340 0.340
ISI
0.035 0.039 0.028 0.063 0.036 0.036
(Standard errors)
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Sig.
0.789 0.789 0.661 0.921 0.523 0.523
spread
0.063 0.091 0.052 0.053 0.076 0.076
(Standard errors)
1.647 1.602 1.815 2.020 2.099 2.099
Sig.
0.136 0.136 0.323 0.444 0.470 0.470
oil_price
-0.012 -0.018 0.005 -0.032 0.031 0.031
(Standard errors)
0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006
Sig.
0.620 0.620 0.918 0.402 0.527 0.527
gold_price
0.016 0.033 -0.028 -0.009 0.025 0.025
(Standard errors)
0.069 0.068 0.077 0.086 0.089 0.089
Sig.
0.662 0.662 0.434 0.765 0.753 0.753
CCI
0.102 0.119 0.076 0.144 0.102 0.102
(Standard errors)
0.019 0.017 0.019 0.022 0.022 0.022
Sig.
0.709 0.709 0.675 0.341 0.597 0.597
BCI
(Standard errors)
Sig.
growth_new_CCI
(Standard Error)
Sig.
growth_new_BCI
(Standard Error)

-0.020
0.014
0.846
0.366
0.132
0.000
0.044
0.131

0.000
0.013
0.846
0.370
0.000
0.000
0.113
0.000

0.009
0.015
0.632
0.161
0.000
0.032
0.114
0.000

0.016
0.017
0.803
0.379
0.000
0.003
0.163
0.000

-0.051
0.018
0.165
0.347
0.000
0.000
0.093
0.000

-0.051
0.018
0.165
0.347
0.000
0.000
0.093
0.000

chg_r
esour
c
0.187
0.000
0.717
0.087
0.008
0.364
0.028
0.003
0.690
0.050
2.256
0.680
0.012
0.006
0.818
0.054
0.096
0.368
0.087
0.024
0.930
0.028
0.019
0.443
0.341
0.000
0.000
0.093
0.000

chg_s chg_ chg_m
ervice tech
ai

-0.233
0.000
0.444
0.105
0.006
0.238
0.017
0.002
0.994
0.045
1.684
0.590
-0.060
0.005
0.242
0.003
0.072
0.979
0.076
0.018
0.915

-0.120 -0.290
0.000 0.000
0.399 0.049
-0.001 -0.048
0.008 0.005
0.558 0.156
0.017 0.088
0.002 0.001
0.502 0.789
0.038 0.153
2.138 1.254
0.689 0.010
0.037 -0.036
0.006 0.004
0.549 0.211
-0.001 0.043
0.091 0.053
0.780 0.646
0.001 0.167
0.023 0.013
0.219 0.154

-0.019
0.014
0.895
0.356
0.000
0.000
0.088
0.000

-0.027
0.018
0.625
0.236
0.000
0.001
0.077
0.000
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Dependent variable: Index price
chg_set chg_ chg_con chg_fi chg_in chg_p
agro sump
ncial
dus ropco
n
Sig.
0.995 0.995 0.163 0.952 0.587 0.587
growth_new_ISI
0.287 0.035 0.014 0.150 0.071 0.071
(Standard Error)
0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sig.
0.395 0.359 0.099 0.129 0.951 0.951
Constant
0.018 0.042 0.032 0.101 0.168 0.169
(Standard Error)
0.122 0.118 0.134 0.149 0.155 0.155
Sig.
0.722 0.722 0.814 0.499 0.278 0.278
Observations
314
314
314
314
314
314

chg_r
esour
c
0.482
0.065
0.000
0.894
0.030
0.166
0.856
314

chg_s chg_ chg_m
ervice tech
ai
0.494
0.065
0.000
0.574
0.023
0.124
0.856
314

0.700
0.049
0.000
0.743
0.010
0.158
0.947
314

0.692
0.060
0.000
0.331
0.176
0.093
0.058
314

R2

0.188

0.151

0.045

0.168

0.138

0.138 0.128

0.143

0.067

0.187

Adjusted R2

0.158
1.564

0.12
1.547

0.100
1.752

0.137
1.950

0.106
2.027

0.106 0.096
2.027 2.178

0.112
1.626

0.033
2.064

0.157
1.211

Res.Std.Error
(df=313)
F Statistic
6.349 4.887 1.301 5.536 4.378 4.378 4.021 2.232 1.972 6.314
(df=11; 302)
จากตารางที่ 5 ซึ่งเป็นการหาอิทธิพลของตัวแปรที่มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง ตัวแปรอิสระ กับตัวแปรควบคุมในส่วนที่
เป็นค่าดัชนีความเชื่อมั่น จึงวิเคราะห์ ผลของตัวแปรที่มีอิทธิพลร่วม 3 ตัว คือค่าอิทธิพลร่วมระหว่างอัตรา การเติบโตของ
จานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน กับ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุน อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจ ที่มีต่อตัวแปรตาม
เพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก ตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุม จากผลในตาราง จะเห็นได้ว่า อิทธิพลร่วมระหว่างอัตราการเติบโต
ของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค มี
อิทธิพลต่อ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรวม และในตลาดทุกๆ กลุ่ม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ทั้งนี้ ค่าของอิทธิพลเป็นไปในทางบวก กล่าวคือ อัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละ
วัน สู งขึ้ น แต่ ห ากอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของดั ชนี ค วามเชื่ อมั่ น ของผู้ บ ริ โ ภคเพิ่ ม สู งขึ้ น ด้ ว ยเช่ น กั น จะท าให้ อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงของจานวนการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดจะเพิ่มสูงขึ้นในทิศทางเดียวกัน ในทางตรงข้ามแม้ว่าอัตราการเติบโต
ของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันจะลดลง แต่หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่น ของ
ผู้บริโภคลดลงด้วยด้วยเช่นกัน อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดจะเป็นไปในทางที่ลดลง และ
เมื่อพิจารณาค่าความสามารถในการอธิบาย (Adjusted R2 ) เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ตารางที่ 4 กับ ตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า
ค่าความสามารถในการอธิบาย นี้ ในตารางที่ 5 มีค่าสูงกว่า ตารางที่ 4 เมื่อเทียบกันตลาดต่อตลาด นั่นคือ เมื่อมีการเพิ่มค่าตัว
แปรที่เป็นอิทธิพลร่วมเข้าไปในการวิเคราะห์จะสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของจานวนการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดได้
ดีขึ้น
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สรุปและอภิปรำยผล
1. โรคโควิด-19 ในประเทศไทย มีผลกระทบต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในภาพรวม จากผลการศึกษาที่
พบว่าอัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน มีอิทธิพลในทางลบต่อความเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET Index) ซึ่งมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลการศึกษาเรื่องตลาดหลักทรัพ ย์กับความสาคัญของ
การระบาดทั่วโลกของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยศึกษาเปรียบเทียบในหลายๆ ประเทศ พบว่าจานวนรวมของผู้ติด
เชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน มีค วามสัม พัน ธ์กับ ความเปลี่ย นแปลงของดัชนีร าคาหลัก ทรัพ ย์ข องประเทศ
สเปน อิตาลี อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา แต่ไม่พบอิทธิพลแบบเดียวกันที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (O’Donnell
N. et al., 2021)
2. โรคโควิด -19 ในประเทศไทย มีลั กษณะผลกระทบในทางลบต่ อตลาดในอุ ตสาหกรรมต่างๆ ที่มี อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าอัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน มี
อิทธิพ ลในทางลบต่อ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาหลัก ทรัพ ย์ในกลุ่มต่ างๆ ทั้ง 9 กลุ่ม ได้แ ก่ ราคาหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ดัชนีราคา
หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์กลุ่ มธุรกิจการเงิ น ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม ดัชนีราคา
หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากร ดัชนีราคา
หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มบริการ ดัชนีราคาหลักทรั พย์ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี และดัชนีราคาหลักทรัพย์ใน
ตลาด mai ซึ่งคล้ายกับผลการศึกษาในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไนจีเรีย ซึ่งพบว่า จานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ในแต่ละ
วัน มีอิทธิพลในทางลบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และมีความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในดัชนีตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (Abu N. et.al., 2021)
3. ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้เกิดแนวทางการพยากรณ์แนวโน้มของผลกระทบจากโรคโควิด -19 ในประเทศไทย
เพื่อใช้ประกอบการลงทุนของนักลงทุนไทย คือ นักลงทุนไทยจะสามารถพยากรณ์ได้ว่าแม้ว่าเมื่ออัตราการเติบโตของจานวนผู้
ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดในทางลบ แต่หากความเชื่อมั่นของ
ผู้บ ริโ ภคยังคงมี อัต ราที่เ พิ่ม ขึ้น จะท าให้เ กิด อั ตราการเปลี่ย นแปลงของจ านวนการซื้อ ขายหลั กทรัพ ย์ใ นทางบวกได้ โดย
สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ว่า อัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน มีอิทธิพลในทางลบ
ต่อความเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET Index) นอกจากนี้การศึกษายังพบอิทธิพลร่วมระหว่างอัตราการเติบโต
ของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค มี
อิทธิพลต่อ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรวม และในตลาดทุกๆ กลุ่ม ในทางบวก ซึ่ง
ใกล้เคียงกับผลการศึกษาอิทธิพลของการติดเชื้อโควิด -19 กับผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ใน
สหรัฐอเมริกา โดยพิจารณา ดัชนี DJI, S&P 500 และ NASDAQ พบว่า อิทธิพลร่วมระหว่างจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละ
วันร่วมกับราคาน้ามัน สามารถใช้ในการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตได้
(Štifanić D. et al.,2020)
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่พบว่า เมื่อมีการวิเคราะห์อิทธิพลร่วมระหว่างอัตราการเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แล้วพบว่ามีอิทธิพลในทางบวก กับ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของจานวนการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรวม และในตลาดทุกๆ กลุ่ม โดยที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคไม่มีอิทธิพลต่อ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรวม และในตลาดทุกๆ
กลุ่มหมายความว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บ ริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นนั่นคือมีความเชื่อมั่นในการลงทุน โดยที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
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ในทางที่ดีขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดภาวะผิดปกติทางด้านสาธารณสุขจนทาให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจ มีผลต่อการตัดสินใจในตลาด
หลักทรัพย์ในทางลบ แต่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นสิ่งที่ทาให้ตลาดกลับอยู่ในภาวะที่เป็นบวกได้ ดังนั้น บทบาทของ
ภาครัฐในการบริหารจัดการในด้านความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในระดับประเทศเป็นเรื่องที่สาคัญในการสร้างความมั่นใจให้แก่นัก
ลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนี้ หมายรวมถึงภาวะการจ้างงานในปัจจุบันและอนาคต รายได้
ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550) ดังนั้นการบริหาร
ความเชื่อมั่นในปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลกระทบในทางที่เป็นบวกต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกแหล่งหนึ่ง
ที่สาคัญในการออมของภาคประชาชน และการสร้างเงินทุนให้แก่ภาคธุรกิจต่อไป
การวิจัยในครั้งนี้ ให้ความสนใจกับตัวแปรอิสระคือ จานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน กับ อัตรา
การเติบโตของจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน และพบว่า อิทธิพลร่วมระหว่างอัตราการเติบโตของ
จานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ดังนั้นการ
จะนาเสนอผลการวิจัยในด้านการเสนอแนวทางในการบริหารจัดการในด้านความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้นั้น ควรเพิ่มการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวของกับการกาหนดนโยบาย หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ภาวะการจ้างงานในปัจจุบันและอนาคต รายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะทาให้
ได้มุมมองที่มีประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทางการบริหารความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้สมบูรณ์เพิ่มขึ้นในการวิจัยครั้งต่อไป
เอกสำรอ้ำงอิง
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มาตรฐานผู้สูงอายุในเขตเมือง
The Standard of Elderly Facilities in Urban Areas
ศุภณัฐ พานา1
กฤติยา คันธโชติ1
ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์1
ภูมิ มูลศิลป์1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed method) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของศูนย์บริการผูส้ ูงอายุใน
เขตเมืองและเพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานทางกฎหมายด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ และการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ให้ผู้สูงอายุของศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการผู้สูงอายุ จานวน 11 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกอย่างเจาะจง โดยมีเกณฑ์สาคัญคือ เป็น
ศูนย์บริการที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองของจังหวัดนั้น ๆ และเป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุที่เต็มใจให้คณะผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลกับผู้
ให้บริการ ผู้รับบริการ และอนุญาตให้คณะผู้วิจัยนาข้อมูลมาใช้เพื่อการวิจัยได้ จากการศึกษาพบว่า ศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขต
เมืองมีปัญหาที่สาคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านสัดส่วนของผู้ดูแลกับผู้เข้ารับบริการไม่เพียงพอ ปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุที่เข้า
รับบริการไม่สอดคล้องกับความต้องการของญาติ ปัญหาในการจัดกิ จกรรมให้แก่ผู้รับบริการ และปัญหาด้านที่พักอาศัยของ
ผู้สูงอายุ โดยพบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความพึงพอใจในศูนย์บริการผู้สูงอายุด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่มากกว่าด้านห้องพักอาศัย ส่วนที่ค่อนข้างไม่พึงพอใจ คือ เฟอร์ นิเจอร์ไม่มีมุมแหลมที่อาจ
ก่ออันตราย ภายในห้องน้ามีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยที่สามารถรับและส่งสัญญาณ
ดังนั้น มาตรฐานด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ คือ ควรมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์บริการผู้สูงอายุเพื่อ
ส่งเสริมมาตรฐานด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ห้องพักอาศัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้ให้บริการ การจัดการ และการบริการ และด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้ใช้บริการของศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมืองโดยมีการจัด
กิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่มีการเคลือ่ นไหวร่างกายเท่าที่ทาได้อย่างสม่าเสมอกับกิจกรรมที่ทาให้ผู้สูงอายุมีชีวิตชีวา
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีความรู้เท่าทันยุคสมัยปัจจุบัน และมีความภาคภูมิใจในบทบาทของตนทั้งทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
คำสำคัญ: ศูนย์บริการผู้สูงอายุ มาตรฐานทางกฎหมายด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ
Abstract
This research uses mixed method—survey and interview. The data were collected from eleven
people at an elderly care center in Pathumthani. It aims to study problems that occur in the elderly care
centers in urban areas and to propose the legal standard of living accommodation for the elderly and
organizing activities for the elderly. The study found that the elderly care center in urban areas has
several problems including the proportion of caretakers and service attendees are insufficient, the needs
of the elderly are not in accordance with the needs of their relatives, problems in organizing learning
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activities for elderly, and problems regarding the living areas. The elderly are more satisfied in the overall
venue of the elderly center than the residential area. The elderly are somewhat unsatisfied that the
furniture has sharp corners that can cause harm.
Therefore, the residential standard of the elderly that is in line with the laws and regulations, the
government should launch laws that discuss elderly center venues, residential areas, the surrounding
environment, caregivers, management teams, and related services. In terms of organizing activities for the
elderly, the elderly service center in the urban area should have activities that encourage the elderly to
be physically active, allow the elderly to be lively and interact with other people, inspire elderly to be up
to date with modern changes, and boost elderly pride in themselves both socially and economically
Keywords: Elderly Care Centers, Legal standard of living accommodation, Organizing activities
บทนา
ปัจจุบันการแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันตามแต่ละประเทศและแต่ละศาสตร์ บางประเทศและบาง
ศาสตร์แ บ่งผู้ สูงอายุเ ป็นหลายช่วงอายุ เช่น 65-74 ปี 75-84 ปี และ 85 ปีขึ้น ไป ทั้งนี้ งานวิ จัยนี้ ใช้เ กณฑ์ ผู้สูงอายุ ตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ประเทศไทย ซึ่งได้กาหนดว่า ผู้สูงวัยคือบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ (กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2546) อย่างไรก็ดี เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปทาให้รูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนไปด้วย
เช่นกัน จากเดิมที่เป็นครอบครัวขยาย มีคนหลายรุ่นอาศัยอยู่ร่วมกัน เปลี่ ยนมาเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีพ่อแม่ลูกเป็นหลัก การ
เปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุหลายคนไม่ได้วางแผนการใช้ชีวิตในวัยชรา หรือหาก
วางแผนก็อาจมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่ทาให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต อาทิ การเงินมีปัญหา คู่ครองเสียชีวิต เป็นต้น
ทั้ งหมดนี้ ล้ ว นกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข องคนชรา โดยเฉพาะคนชราที่ ไ ม่ ส ามารถดู แ ลตั ว เองได้ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบกับสังคมเมืองที่มีปัญหาความเหลื่อมล้าสูงและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา (สุปรียา หวัง
พัชรพล และคณะ, 2560) ผู้สูงอายุในเขตเมืองจึงประสบปัญหาการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสิ่งอานวยความสะดวก แต่
ทั้งนี้การลดปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมีวิธีการหรือนโยบายที่ต่างออกไป เนื่องจากบริบทสังคมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
และเมื่อผู้สูงอายุมีจานวนมากขึ้นปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาที่สาคัญที่ควรนามาพิจารณา
เมื่อคณะผู้วิจัยได้ศึกษาจานวนประชากรไทยพบว่า สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ พ.ศ.2553 ซึ่งมีจานวน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 8.4 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 13.2 ของประชากรทั้งหมด (เกื้อ วงศ์บุญสินและคณะ,
2560) อีกทั้ง วีรศักดิ์ เมืองไพศาล และคณะ (2560) ยังคาดการณ์ ไว้ว่า จานวนประชากรผู้สูงอายุ ของไทยใน พ.ศ. 2563 จะ
เพิ่มขึ้นอีก 741,766 คน และเพิ่มขึ้น 1,103,754 คนใน พ.ศ. 2573 หน่วยงานหรือธุรกิจที่จะมาบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
คือ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ การวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาศูนย์บริการผู้สูงอายุแบบสถานบริการดูแลระยะยาวที่ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้ ซึ่งเป็นธุรกิจบริการผู้สูงอายุในลักษณะสถานดูแลผู้สูงอายุประจาวัน มีการบริการที่ครอบคลุมที่พักค้างคืน บริการ
อาหาร การดูแลความสะอาดเสื้อผ้าและที่พัก ตลอดจนความสะอาดของร่างกาย พร้อมทั้งติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่าง
ใกล้ชิด แต่ไม่ได้ให้การรักษาพยาบาล หากมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจะบริการนาส่งต่อแผนกคนไข้ของโรงพยาบาล
ใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาพยาบาลต่อไป (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2555)
อย่ า งไรก็ ต าม จ านวนศู น ย์ บ ริ ก ารผู้ สู งอายุ ข องภาครั ฐ ในเขตเมื อ งเช่ น กรุ งเทพมหานครมี เ พี ย ง 3 แห่ ง ได้ แ ก่
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และบ้านผู้สูงอายุบางแค เมื่อเทียบกับ
สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุกับศูนย์บริการแล้ว แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาศูนย์บริการผู้สูงอายุไม่เพียงพอย่อมเกิดขึ้นได้ ปัญหา
ความขาดแคลนศูนย์บริการผู้สูงอายุดังกล่าว ทาให้ในปัจจุบันมีธุรกิจภาคเอกชนให้ความสนใจเปิดบริการศูนย์บริการผู้สูงอายุ
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เพิ่มมากขึ้นและมีการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย องค์การอนามัยโลกและวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่ง
สหรัฐอเมริกา (American College of Sports Medicine, 2009) และ ประเสริฐ อัสสันตชัย และคณะ (2560) ได้ให้
คาแนะนาว่า ผู้สูงอายุไม่ควรอยู่นิ่ง ๆ หรือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย ควรออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ หากมีโรคที่ทาให้ไม่สามารถ
ออกกาลังกายได้สม่าเสมอก็ควรเคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ทาได้ เพื่อคงความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวัน
อีกทั้งผู้สูงอายุยังควรได้รับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสาน เกิดความพึงพอใจ ได้
พบปะเพื่อนวัยเดียวกัน หรืออาจเป็นกิจกรรมที่สามารถทาได้คนเดียวขึ้นอยู่กั บรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละคน
นอกจากนี้ยังควรมีกิจกรรมที่ทาประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อนาไปสู่การเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริการผู้สูงอายุแต่ละแห่งนั้นยัง ขาดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุที่ชัดเจน บางแห่ งเน้น
กิจกรรมเพื่อชุมชน บางแห่งเน้ นกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ทาให้ผู้สูงอายุยังมีความต้องการได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพแห่งตนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสภาพจิตใจ ดังที่ จารุวรรณ สุกใส และ วิมลฤดี พงษ์หิรัญญ์ (2558) พบว่า ผู้สูงอายุ
ในกรุงเทพมหานครมีปัญหาทางสภาพจิตใจ กล่าวคือ มีความเครียด บางรายมีอาการซึมเศร้าและท้อแท้ และมีบางรายที่
พยายามถามหางานทาและอยากทางานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ตนเอง อีกทั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ ยังมีข้อจากัดด้านวัสดุอุปกรณ์
จัดกิจกรรมไม่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ ไม่สม่าเสมอ กิจกรรมมีน้อย ขาดการดูแลด้านโภชนาการ สภาพแวดล้อมอาคารและสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ูงอายุไม่ครอบคลุมทุกด้าน และไม่มีแผนการดาเนินงาน มาตรฐานการจัดบริการ และการติดตาม
ประเมินผล (ระเบียบ กูบกระบี, บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย และเพชร รอดอารีย์ , 2561) อีกทั้งในประเทศไทยยังไม่มีการกาหนด
มาตรฐานการประกอบกิจการดังกล่าว ทาให้มีการจัดตั้งธุรกิจและปิดบริการลง ระบบการจัดการภายในของธุรกิจยังไม่เป็น
ระบบ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการ
คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ขอบข่ายการกาหนดมาตรฐานการประกอบกิจการบริการผู้สูงอายุของงานวิจัยนี้ สามารถ
เพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ได้ การกาหนดเนื้อหาของกฎหมายในส่วน
นี้ ควรประกอบไปด้วยเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ห้องพักอาศัย อนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้ให้บริการ การจัดการ และ
การบริการ ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า ศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมืองมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้น ทางภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรเร่งพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุที่ทาให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ เป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุ ที่มีมาตรฐานทาง
กฎหมายด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง
2. เพื่อเสนอมาตรฐานทางกฎหมายด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ และแนวทางจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุของศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุในเขตเมือง
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพปัญหาและเสนอมาตรฐานทางกฎหมายด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุและแนวทางการ
จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเมือง
1. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง และผู้สูงอายุในเขตเมือง
2. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดปทุมธานี
จานวน 11 คน
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัญหาและเสนอแนวทางในการกาหนดมาตรฐานศูนย์บริการด้านที่พักอาศัยของ
ผู้สูงอายุและแนวทางการจัดกิจกรรม 6 เดือน
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กรอบความคิดที่ใช้วิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เ ป็ นการวิ จั ย แบบผสมวิ ธี โดยเก็ บ ข้ อ มู ลจากผู้ มี ส่ว นได้ ส่ วนเสี ย จากการสั มภาษณ์ แ ละการตอบ
แบบสอบถาม รวมไปถึงการให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 สรุปสภาพปัญหาของการให้บริการของศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการผู้สูงอายุ ได้แก่ พัฒนาการของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอายุ
2. พัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐาน
ศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง (2) แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการผู้สูงอายุ ข้อคาถาม
ได้มาจากการสังเคราะห์วรรณกรรม การตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ตลอดจนความสอดคล้องกับหลัก
จริยธรรมสากล กฎหมาย ข้อบังคับและข้อกาหนดภายในประเทศ โดยคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่
ทาในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แล้วปรับปรุงแก้ไข
3. นาเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อสรุปสภาพปัญหาของการให้บริการของศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุในเขตเมืองที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยคณะผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
3.1 เป็นศูนย์บริการที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองของจังหวัด
3.2 เป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุที่เต็มใจให้คณะผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลกับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ได้ และอนุญาตให้คณะผู้วิจัยนาข้อมูลมาใช้เพื่อการวิจัย เนื่องจากศูนย์บริการผู้สูงอายุมีความเปราะบางในการเปิดเผยข้อมูล
และการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการ เนื่องมาจากทัศนคติของคนส่วนใหญ่ทมี่ องว่าการนาผูส้ งู อายุมาฝากไว้เป็นการนาพ่อแม่มา
ทิ้ง หรือผู้รับบริการบางรายมีโรคประจาตัวไม่เหมาะแก่การเข้าไปเก็บข้อมูล เป็นต้น
ระยะที่ 2 เสนอแนะมาตรฐานที่พัก อาศัยของผู้สูงอายุและแนวทางการจัดกิจกรรมให้ผู้ใช้บริการของศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุในเขตเมือง
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาของศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมืองในด้านการจัดที่พัก อาศัยของผู้สูงอายุของ
ศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง และด้านการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ใช้บริการของศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง
2. เสนอแนะมาตรฐานทางกฎหมายด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ และแนวทางจัดกิ จกรรมให้ผู้สูงอายุของ
ศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง
3. ตรวจสอบคุณภาพโดยนามาตรฐานทางกฎหมายด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ และแนวทางจัดกิจกรรมที่
พัฒนาขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปัญหาศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : แสดงปัญหาของศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง
ลักษณะของปัญหา
1. ปัญหาของผู้
ให้บริการ

2. ปัญหาของ
ผู้รับบริการ

3. ปัญหาในการจัด
กิจกรรม

รายละเอียด
(1) สัดส่วนของผู้ดูแลกับผู้เข้ารับบริการไม่เพียงพอ เพราะผู้ดูแลต้องประกบผู้เข้ารับบริการเป็น
รายคน เพื่อป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้
(2) มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า ศูนย์บริการผู้สูงอายุ คือ โรงพยาบาล ทาให้ในบางกรณี
ผู้สูงอายุที่มีโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ต้องอยู่โรงพยาบาล แต่มีความประสงค์จะมาอยู่
ที่ศูนย์บริการ ซึ่งทางศูนย์ฯ ไม่สามารถให้บริการได้
(3) อุปกรณ์บางชนิดขาดแคลน
(4) ปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพของอาหารสาหรับผู้สูงอายุ พบว่า หากเป็นอาหารที่ถกู หลัก
โภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะตาหนิศูนย์ฯ หรือไม่รับประทานอาหารนั้น ๆ
(5) ผู้ดูแลมีความรู้สึกผูกพันกับผู้สูงอายุ ทาให้เมื่อผู้สูงอายุที่ตนดูแลเสียชีวิตจึงเกิดความรู้สึกเศร้า
เสียใจ เกิดภาวะนอนไม่หลับ
(1) ความต้องการของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการไม่สอดคล้องกับความต้องการของญาติ
(2) ผู้สูงอายุมีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะการเลือกผู้ดแู ล ทาให้เกิดความ
ยากลาบากในการเวียนผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(3) ผู้สูงอายุบางรายเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ทาให้
ผู้ดูแลมีอุปสรรคในการเข้าให้บริการ
(4) หากผู้สูงอายุเห็นญาติของผู้รับบริการรายอื่น ๆ มาเยีย่ ม จะทาให้ผู้สูงอายุรายนั้นเกิดความ
น้อยใจและซึมเศร้า
(1) มีความยากลาบากในการจัดกิจกรรมกลุ่ม การรับประทานอาหารร่วมกัน การจัดกิจกรรม
ตามเทศกาลสาคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุมคี วามต้องการที่หลากหลาย ส่วนใหญ่จึงมีแต่การจัด
กิจกรรมนันทนาการเดี่ยว ได้แก่ การกายภาพบาบัดพื้นฐาน การพาผู้รับบริการเดินออก
กาลัง กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การบริการหนังสือให้อ่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(2) กิจกรรมการเรียนรู้ไม่เป็นที่นิยม เพราะผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการส่วนใหญ่ชอบที่จะชมรายการ
โทรทัศน์มากกว่า
(3) ความยากลาบากในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น ทัศนศึกษา กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
(4) ทางศูนย์บริการไม่มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมรายได้

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้สารวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามเพื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจด้านที่พัก
อาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งผลค่าเฉลี่ยปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความพึงพอใจด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุ
ข้อความ
อาคารสถานที่
1. สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย และมีเส้นทางคมนาคมสามารถเข้าถึงแหล่งชุมชนและ
สถานพยาบาลได้สะดวก
2. อาคารสถานที่มีการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสมภายในอาคารและห้องพักอาศัยและพื้นที่
ส่วนกลางอย่างเพียงพอ
3. อาคารที่ให้บริการผู้อยู่อาศัยตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป มีลิฟท์โดยสารอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ผู้อยู่อาศัยสามารถ
ใช้งานได้สะดวกและขึ้นลงได้ทุกชั้น
4. ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างเหมาะสม รถเข็นสามารถผ่านได้ ระดับพื้นผิวเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มี
สิ่งกีดขวาง และมีราวจับยาวต่อเนื่องในส่วนที่เป็นทางเดินทุกแห่งภายในอาคาร
5. มีทางหนีไฟจากทางเดินภายในอาคารออกไปภายนอกอาคาร มีป้ายชี้นาทางออกที่ชัดเจน ทางหนีไฟ
ป้องกันควันได้ วัสดุปูพื้นไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง
6. ทางเข้าอาคารเป็นพื้นที่เรียบเสมอกันไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นอันตรายต่อ
ผู้สูงอายุ หากมีพื้นที่ตา่ งระดับ ศูนย์ฯ มีบันไดและทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวกและอยู่ใกล้ที่

ระดับคะแนน
ความคิดเห็น
S.D.
X
4.73

1.42

6.00

0.63

6.18

0.60

5.45

1.13

5.09

1.64

5.27

1.19
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ข้อความ
จอดรถ
7. มีป้ายแสดงทิศทาง ตาแหน่งของสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้อยูอ่ าศัยที่ชดั เจนสามารถมองเห็น
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
8. ที่จอดรถมีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับจานวนห้องพักอาศัย และจัดทีจ่ อดรถไว้ใกล้ทางเข้าอาคาร
9. มีหน่วยบริการของศูนย์ฯ ทีบ่ ริการตลอด 24 ชั่วโมง เกีย่ วกับการประสานแจ้งเหตุหรือเตือนภัย การ
อานวยความสะดวก และการจัดบริการระหว่างผู้ดาเนินการกับผู้อยู่อาศัยและบุคคลภายนอก
10. ศูนย์บริการมีการจัดทารายชือ่ ผู้อยูอ่ าศัย และระบบโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับผู้อยู่อาศัยทุก
ห้องพักและภายนอก ระบบสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยที่สามารถรับและส่งสัญญาณกับทุก
ห้องพัก
11. ศูนย์บริการมีความสะอาดเรียบร้อย มีการกาจัดขยะที่เป็นระบบ เช่น การแยกขยะติดเชื้อ
รวม
ด้านห้องพักอาศัย
1. พื้นทางเข้าห้องพักมีระดับที่เสมอกับพื้นที่อาคาร และไม่มีธรณีประตู
2. ประตูเข้าห้องพักอาศัยเป็นแบบเปิดออกสู่ภายนอกหรือแบบบานเลื่อน มีมือจับแบบก้านโยกหรือ
แกนผลัก และไม่ติดอุปกรณ์บังคับประตูให้ปิดเองได้
3. ข้างที่นอนมีการติดตั้งสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัย
4. เฟอร์นิเจอร์ไม่มีมุมแหลมที่อาจก่ออันตราย
5. มีห้องน้าในห้องพักอาศัย (หากไม่มีกรุณาข้าม)
5.1 วัสดุปูพื้นไม่ลื่น
5.2 พื้นลาดเอียงพอ ไม่มีน้าขัง
5.3 ข้างโถส้วมมีราวจับเพื่อช่วยพยุงตัว
5.4 บริเวณที่อาบน้า มีราวจับ
5.5 ภายในห้องน้ามีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยที่สามารถรับและส่งสัญญาณ
5.6 สามารถนารถเข็นเข้าออกห้องน้าได้อย่างสะดวก
รวม
รวมทั้ง 2 ด้าน

ระดับคะแนน
ความคิดเห็น
S.D.
X
4.36

2.11

5.82

1.47

6.64

0.67

5.55

1.04

6.64
5.61

0.20
1.1

4.27

1.74

4.91

2.21

4.27
3.55

1.95
2.42

5.18
5.36
6.36
6.00
3.73
4.27
4.79
5.20

1.66
1.29
0.50
1.41
2.53
2.28
1.80
1.45

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความพึงพอใจด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุของ
กลุ่มเป้าหมายแสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่มากกว่าด้านห้องพักอาศัย ด้านอาคาร
สถานที่ คือ การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสมภายในอาคารและห้องพักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลางอย่างเพียงพอ การมี
หน่วยบริการของศูนย์ฯ ที่บริการตลอด 24 ชั่วโมง เกี่ยวกับการประสานแจ้งเหตุหรือเตือนภัย การอานวยความสะดวก และ
การจัดบริการระหว่างผู้ดาเนินการกับผู้อยู่อาศัยและบุคคลภายนอก และความสะอาดเรียบร้อย มีการกาจัดขยะที่เป็นระบบ
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับ 6 และ มีระดับความพึงพอใจเฉย ๆ คือ สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย มีเส้นทาง
คมนาคมสามารถเข้าถึงแหล่งชุมชนและสถานพยาบาลได้สะดวก และการมีป้ายแสดงทิศทาง ตาแหน่งของสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับผู้อยู่อาศัยที่ชัดเจนสามารถมองเห็นได้ทั้ งกลางวันและกลางคืน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับ 4 ส่วนด้าน
ห้องพักอาศัยที่พึงพอใจ คือ บริเวณห้องน้าที่ข้างโถส้วมมีราวจับเพื่อช่วยพยุงตัวและบริเวณที่อาบน้ามีราวจับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตอยู่ในระดับ 6 ส่วนที่ค่อนข้างไม่พึงพอใจ คือ เฟอร์นิเจอร์ไม่มีมุมแหลมที่อาจก่ออันตราย ภายในห้องน้ามีสัญญาณบอก
เหตุหรือเตือนภัยที่สามารถรับและส่งสัญญาณ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับ 3
2. มาตรฐานทางกฎหมายด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ และแนวทางจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุของศูนย์บริการผู้สูงอายุ
ในเขตเมือง
2.1 มาตรฐานทางกฎหมายด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ คณะผู้วิจัยได้ พบว่า มาตรฐานทางกฎหมายด้านที่พักอาศัย
ของผู้สูงอายุ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ อาคารสถานที่ ห้องพักอาศัย อนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้ให้บริการ และการจัดการ ดัง
ตารางที่ 3
- สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย -
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ตารางที่ 2 : แสดงมาตรฐานทางกฎหมายด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ
ด้าน
อาคารสถานที่

ห้องพักอาศัย

อนามัย
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียด
(1) สถานที่ตั้งควรอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งชุมชนและสถานพยาบาลได้โดยสะดวก
(3) จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสมทั้งภายในอาคารและห้องพักอาศัย และจัดพื้นที่ส่วนกลางอย่างเพียงพอ
(4) อาคารที่ให้บริการผู้อยู่อาศัยตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป ควรมีลิฟท์โดยสารอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ผู้อยู่อาศัยใช้ได้สะดวก
(5) ทางเดินภายในอาคาร ควรมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ระดับพื้นผิวเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีบันไดและทางลาดเชื่อม
ระหว่างชั้นของอาคาร ขนาดความกว้างของบันไดทางเดียวกว้างอย่างน้อย 0.9 เมตร บันไดเดินสวนกันได้กว้างอย่างน้อย 1.5 เมตร ลูก
นอนขนาด 0.3 เมตร และมีราวจับยาวต่อเนื่องในส่วนที่เป็นทางเดินทุกแห่ง
(6) มีทางหนีไฟจากทางเดินภายในอาคารออกไปภายนอกอาคาร มีป้ายชี้นาทางออกที่ชัดเจน ทางหนีไฟมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร มี
ราวจับยาวต่อเนื่องตลอดทางหนีไฟ ป้องกันควันได้ วัสดุปูพื้นไม่ลื่น และไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นทางลาดยาวตลอดจากชั้นบนสุดของอาคาร
ลงไปยังบริเวณที่มีความปลอดภัย
(7) ทางเข้าอาคารเป็นพื้นเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุ ในกรณีพื้นอาคารมีระดับต่างกัน
ควรมีบันไดและทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวก และอยู่ใกล้ที่จอดรถ
(8) มีป้ายแสดงทิศทางตาแหน่งของสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้อยู่อาศัย ทางหนีไฟ หมายเลขชั้นของอาคาร หมายเลขห้อง ที่มีขนาดและ
สีที่ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน และทราบความหมายได้ทันที
(9) ที่จอดรถมีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับจานวนห้องพักอาศัย และจัดที่จอดรถไว้ใกล้ทางเข้าอาคาร
(10) มีหน่วยบริการของผู้ดาเนินการ เพื่อเป็นศูนย์บริการตลอด 24 ชั่วโมง เกี่ยวกับการประสาน การแจ้งเหตุหรือเตือนภัย การอานวยความ
สะดวก และการจัดบริการระหว่างผู้ดาเนินการกับผู้อยู่อาศัย และบุคคลภายนอก
(1) ระดับพื้นทางเข้าห้องพักอาศัยมีระดับเสมอกับพืน้ ภายในห้องพักอาศัย ไม่มธี รณีประตู
(2) ประตูเข้าห้องพักอาศัยเป็นแบบเปิดออกภายนอกหรือแบบบานเลื่อน มีขนาดกว้างไม่ต่ากว่า 90 เซนติเมตร มือจับแบบก้านโยกหรือแกน
ผลัก และไม่ติดอุปกรณ์บังคับประตูปิดได้เอง
(3) ภายในห้องพักอาศัยมีพื้นที่ตั้งแต่ 15 ตารางเมตรขึน้ ไป และจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้ไม่น้อยกว่า 3 ส่วน ได้แก่ ที่นอน ห้องน้า และพื้นที่ใช้
ประโยชน์ทั่วไป
(4) ระดับพื้นภายในห้องพักทุกส่วนมีระดับเสมอกัน วัสดุปูพื้นไม่ลนื่ และไม่มีสิ่งกีดขวาง
(5) ส่วนที่นอนติดตั้งสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัย และโทรศัพท์ มีหน้าต่างมองเห็นทิวทัศน์และระบายอากาศได้ดี
(6) ห้องน้า มีห้องน้าในห้องพักอาศัยทุกห้อง
(6.1) มีขนาดกว้างไม่ต่ากว่า 1.5 เมตร x 2 เมตร
(6.2) ประตูเป็นแบบเปิดออกภายนอกหรือแบบบานเลื่อน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มือจับแบบก้านโยกหรือแกนผลัก ไม่
ติดอุปกรณ์บังคับประตูปิดได้เอง และไม่มีธรณีประตู
(6.3) ระดับพื้นผิวภายในห้องน้ามีระดับเสมอกับภายนอก วัสดุปูพื้นต้องไม่ลนื่ มีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องน้าทิ้ง
(6.4) มีโถส้วมชนิดนั่งราบสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 50 เซนติเมตร มีพนักพิงหลัง และมีราวจับบริเวณด้านทีช่ ิด
ผนังอย่างน้อย 1 ด้าน
(6.5) มีอ่างล้างมือและมีราวจับข้างอ่างล้างมือสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ให้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังจนถึงขอบอ่างเป็นที่ว่าง
ก๊อกน้าเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกด หรือก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ
(6.6) บริเวณที่อาบน้าจัดให้มที ี่นั่งสาหรับอาบน้าที่มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 50 เซนติเมตร มีราวจับใน
แนวนอนที่ดา้ นข้างของที่นั่งสูงจากพื้น 65 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 เซนติเมตร ก๊อกน้าของฝักบัวเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้าน
หมุนหรือระบบอัตโนมัติ
(6.7) ติดตั้งสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยภายในห้องน้า
(6.8) มีระบบทาน้าอุน่ ที่ปลอดภัย
(6.9) มีราวจับตั้งแต่ประตูไปจนถึงโถส้วมและบริเวณทีอ่ าบน้า
(7) ระบบไฟฟ้าภายในห้องพักอาศัย
(7.1) มีหลอดไฟฟ้าติดตั้งไว้ทั้งในส่วนที่นอน ห้องน้า และพืน้ ที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป
(7.2) สวิตช์ติดสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตรจากพื้น
(7.3) ปลัก๊ ไฟติดสูงไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตรจากพื้น
(7.4) มีระบบตัดไฟฟ้าลัดวงจรอัตโนมัติ
(8) เครื่องเรือนภายในห้องพักอาศัยควรเป็นชนิดไม่มีมุมแหลมหรือทีจ่ ะก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย
(1) มีน้าสะอาดตามมาตรฐานคุณภาพน้าทีท่ างราชการกาหนด และมีปริมาณเพียงพอตามความต้องการ
(2) มีระบบรองรับน้าเสียและมีการบาบัดน้าเสียให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
(3) มีทกี่ ักเก็บสิ่งปฏิกูลและทาการบาบัดหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการเกิดโรคและการก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ราคาญ
(4) มีการบริการเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอยที่ถกู สุขลักษณะให้แก่ทกุ ห้องพักอาศัย
(5) มีการป้องกันและกาจัดไม่ให้แมลงและสัตว์นาโรคเข้าไปสร้างความเดือดร้อน หรือเป็นพาหะนาโรค
(6) กรณีที่มกี ารประกอบอาหารบริการให้แก่ผู้อยู่อาศัย
(6.1) สถานที่ประกอบอาหารเป็นบริเวณที่จะไม่ทาให้สิ่งแวดล้อมของผูอ้ ยู่อาศัยได้รับการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก ไม่กอ่ ให้เกิดความ
เดือดร้อนราคาญอันเนื่องมาจากกลิน่ เสียง ควัน
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รายละเอียด
(6.2) จัดอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพโดยคานึงถึงความต้องการทางโภชนาการของผู้สูงอายุ ให้สะอาดและถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
(1) ผู้ดาเนินการ เป็นผู้จัดการหรือเป็นผูท้ าหน้าที่ดแู ลการดาเนินงานให้บริการของพนักงานในบ้านพักผู้สูงอายุ โดยอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในบ้านพัก
ผู้สูงอายุ มีคุณสมบัติสาคัญ คือ มีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ สาเร็จการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 420 ชั่วโมง ทีจ่ ัด
โดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
(2) พนักงาน เป็นผู้ทาหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงาน รับการติดต่อ การแจ้งเหตุหรือเตือนภัย แจ้งข่าวสาร อานวยความสะดวก จัดกิจกรรม
และบริการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพแก่ผู้อยู่อาศัย โดยอยู่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ในอัตราส่วนพนักงาน 1 คนต่อผู้สูงอายุที่อยู่อาศัย 15
คน มีคุณสมบัติสาคัญ คือ มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ สาเร็จการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 420 ชั่วโมง ที่จัดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาต และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่
น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และสาเร็จการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 70
ชั่วโมง ที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือโรงเรียนที่ได้รับอนุญาต
(3) ควรจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้และทักษะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(1) จัดทารายชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผูอ้ ยูอ่ าศัย ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และข้อมูลของญาติหรือผู้ทมี่ าติดต่อได้
(2) จัดระบบการติดต่อและอานวยความสะดวกหรือช่วยเหลือระหว่างผู้ดาเนินการและพนักงานกับผูอ้ ยู่อาศัยทุกห้องทางโทรศัพท์ และ
สัญญาณบอกเหตุ หรือเตือนภัยทีเ่ ป็นเสียงและแสง
(3) จัดให้พนักงานทุกคนได้รับการอบรมเพิม่ เติมเกี่ยวกับการดูแลผู้สงู อายุอย่างต่อเนือ่ ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4) จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉกุ เฉิน
(5) ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ ทีส่ ่วนกลาง
(6) การกาจัดขยะและขยะติดเชื้อ ตามข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(7) การดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(8) จัดให้มียาสามัญประจาบ้านและมีพนักงานดูแลการให้ยา และจัดการให้มกี ารให้ภูมคิ ุ้มกันโรคแก่ผู้สูงอายุตามความจาเป็น
(9) จัดให้มีระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสารอง
(10) จัดให้มีเครือ่ งมือดับเพลิงและดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(11) จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ดาเนินการ ผูพ้ ักอาศัย และพนักงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้องกัน หนีภัย ระงับอัคคีภัย และเหตุฉกุ เฉินอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(12) จัดระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้อยูอ่ าศัย
(13) ดูแลความสงบเรียบร้อยของผูอ้ ยู่อาศัย ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง หรือความเดือดร้อนราคาญในการอยู่อาศัยร่วมกัน

2.2 แนวทางจัดกิจกรรมให้ผสู้ ูงอายุของศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง ประกอบด้วยหลักการ แนวทางและการ
ออกแบบกิจกรรมซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 หลักการ แนวทาง และการออกแบบการจัดตามกิจกรรมแนวทางการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะของ
ผู้ใช้บริการของศูนย์บริการผูส้ ูงอายุในเขตเมือง
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพปัญหาศึกษาของศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมืองและผลการสังเคราะห์มาตรฐานที่พักของ
ผู้สูงอายุและแนวทางด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้ใช้บริการของศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลใน
3 ประเด็น ดังนี้
1. สภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง
การศึกษาสภาพปัญหาพบว่า ศูนย์บริการผู้สูงอายุแห่งนี้มีกิจกรรมหลากหลายให้แก่ผู้สูงอายุ อาทิ กิจกรรม
นันทนาการกลุ่ม ได้แก่ การรับประทานอาหารร่วมกัน การจัดกิจกรรมตามเทศกาลสาคัญ กิจกรรมนันทนาการเดี่ยว ได้แก่ การ
ทากายภาพบาบัดพื้นฐาน การพาผู้รับบริการเดินออกกาลัง กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การบริการหนังสือให้อ่านโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ การทาบุญตักบาตรในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น สอดคล้องกับ
ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ที่เป็นทฤษฎีย่อยของทฤษฎีคติการหน้าที่ (Functionalism) ซึ่งอธิบายว่า ผู้สูงอายุที่มี
กิจกรรมเยอะจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข (Havighurst, 1961; Havinghurst et al. 1968; Havighurst, 1972; Neugarten,
1964) อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีดังกล่าวถูกวิพากษ์ว่า ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนที่รู้สึกมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการพบปะ
ผู้คน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงค้นพบข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ของผู้สูงอายุ ญาติของผู้สูงอายุ พนักงานที่ดูแล
ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าของศูนย์บริการผู้สูงอายุ แห่งนี้ว่า ผู้สูงอายุแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ผู้สูงอายุบางรายมี
ความเป็นส่วนตัวสูงหรือบางรายเป็นโรคซึมเศร้า และไม่ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จึงไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สูงอายุ
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บางรายมีอาการเป็นโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) และผู้สูงอายุบางรายเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงและไม่สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ เป็นต้น ลักษณะเฉพาะทางบุคคลดังกล่าว ทาให้ศูนย์บริการผู้สูงอายุมีอุปสรรคในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ และ
จากการสารวจพบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการส่วนใหญ่ชอบชมรายการโทรทัศน์มากกว่า เนื่องจากตนสามารถเลือกชมสิ่งที่ตน
สนใจได้ สอดคล้องกับทฤษฎีการกระทาระหว่างกันเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic interactionism) และทฤษฎีวัฒนธรรมย่อยของ
ผู้สูงอายุ (Subculture of Aging Theory) ที่ได้อธิบายไว้ว่า ผู้สูงอายุจะมีวิธีการใหม่ ๆ ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ๆ ที่มี
ความสนใจและภูมิหลังที่คล้ายกัน (Rose, 1962) เนื่องจากในศูนย์บริการผู้สูงอายุอาจไม่มีผู้สูงอายุที่มีพื้นฐานความคิดหรือพื้น
หลั งความเป็ น อยู่ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น จึ งเป็ น ปกติ ที่ ผู้ สู งอายุ จ ะตั ด สิ น ใจอยู่ ต ามล าพั ง อี ก ทั้ งยั งสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพโดยการทดแทน (Selective Optimization with Compensation Theory) ที่อธิบายว่า บุคคลจะเลือกทา
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตนมากที่สุด ดังนั้นการเลือกเข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมบางชนิดของผู้สูงอายุจึงสอดคล้อง
กับทฤษฎีนี้ เพราะผู้สูงอายุอาจเลือกใช้เวลาและพละกาลังไว้ไปทากิจกรรมที่สนองความต้องการของตนมากที่สุด
2. มาตรฐานที่พักอาศัยของผู้สูงอายุของศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง
ในมิติ ท างกฎหมายได้ นิย ามความหมายของ “สถานดู แลผู้สู งอายุ ” ว่า หมายถึง สถานบริก ารที่ ไม่ ใ ช่
โรงพยาบาล มีการให้บริการที่พานัก บริการยาแก่ผู้สูงอายุที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเป็นประจา ซึ่งครอบคลุม
การให้บริการที่พักค้างคืน อาหาร การดูแลความสะอาดเสื้อผ้าและที่พัก ตลอดจนความสะอาดของร่างกาย พร้อมทั้งติดตาม
ดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด หากมีความเจ็บป่วยจะบริการนาส่งต่อแผนกคนไข้ของโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการ
รักษาพยาบาลต่อไป ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุสามารถดาเนินการได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ในปัจจุบัน แต่เนื่องจากกิจการดังกล่าวมิได้ถือเป็นสถานพยาบาล จึงมิได้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสถานประกอบกิจการ
ดูแลผู้สูงอายุ ดังที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2555) ระบุว่า ศูนย์บริการผู้สูงอายุที่ไม่มีการบริการลักษณะสถานพยาบาล
สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ตามวิธีการในลักษณะธุรกิจทั่วไป ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า มาตรฐานที่พักของผู้สูงอายุที่
ควรระบุภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ควรประกอบด้ วยเนื้อหาที่ครอบคลุมบริบททั้งใน
ด้าน (1) ลักษณะอาคารและสถานที่ตั้งบ้านพักผู้สูงอายุ (2) มาตรฐานห้องพักอาศัย (3) มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(4) มาตรฐานผู้ให้บริการ (5) มาตรฐานการจัดการภายในสถานดูแลผู้สูงอายุ และ (6) มาตรฐานการบริการของเจ้าหน้าที่
เพราะหลังจากที่คณะผู้วิจัยศึ กษาและสารวจสภาพปัญหาแล้วพบว่า ศูนย์บริการผู้สูงอายุมีลักษณะของการบริการและดูแล
ผู้สูงที่ป่วยหรือติดเตียงเป็นส่วนมาก ดังนั้นการดูแลส่วนใหญ่จะต้องดูแลผู้สูงอายุแต่ละคนตามพยาธิสภาพของร่างกายและโรค
ที่เป็นอยู่ โดยมาตรฐานทั่วไปเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บและความปลอดภัยของผู้สูงอายุมีความสาคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการ
กาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ห้องพักอาศัย อนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้ให้บริการ การจัดการ และการบริการของ
ศูนย์บริการผู้สูงอายุจะส่งผลให้เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย สวัสดิภาพ รวมถึงความสุขและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (2558) อุสาสันต์ กอธรัช และคณะ (2560) และพิงค์ รัตน
ไพศาล (2561) ที่ระบุว่า ศูนย์บริการผู้สูงอายุควรมีสภาพแวดล้อมในบ้านพัก อาทิ ห้องน้า ประตู บันได ทีม่ ีความปลอดภัยและ
สะดวกสบายในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน และควรจัดสรรพื้นที่ให้มีความอเนกประสงค์ เช่น การเลือกใช้เตียง
แบบพับเก็บได้ ห้องน้ามีการติดราวจับช่วยพยุงตัว และพื้นที่ครัวใช้โต๊ะวางของที่มีที่ว่างใต้โต๊ะสาหรับการจัดวางถังแก๊ส เป็น
ต้น ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการที่ถูกต้อง
และปลอดภัยต่อไป
3. แนวทางการจัดกิจกรรมให้ผู้ใช้บริการของศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมือง
แนวทางของศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมืองด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้ใช้บริการ มีหลักการที่สาคัญ คือ การ
จัดกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ทาได้อย่างสม่าเสมอกับกิจกรรมที่ทาให้ผู้สูงอายุมี
ชีวิตชีวามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีความรู้เท่าทันยุคสมัยปัจจุบัน และมีความภาคภูมิใจในบทบาทของตน ทั้งทางด้านสังคม
และเศรษฐกิจ สอดคล้องกับสาระสาคัญของกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุที่ระบุว่า ผู้สูงอายุ
ควรออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ หรือเคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ทาได้ เพื่อคงความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน อีกทั้งควรมีกิจกรรมที่ทาให้ผู้สูงอายุ ตื่นตัว มีชีวิตชีวา และได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ได้ค้นหาคาตอบในเรื่องที่
ตนเองสนใจ และพัฒนาผู้สูงอายุให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ได้รับความเพลิดเพลิน เกิดความพึงพอใจและภูมิใจในบทบาท
ของตนเอง ตลอดจนมีรายได้เสริมและแบ่งเบาภาระครอบครัว (American College of Sports Medicine, 2009; ประเสริฐ
อัสสันตชัย และคณะ 2560) อีกทั้งแนวทางและการออกแบบกิจกรรมยังนาสภาพปัญหาที่พบในศูนย์บริการผู้สูงอายุแห่งนี้ คือ
การที่ผู้สูงอายุมีความยากลาบากในการจัดกิจกรรมกลุ่มและการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ไม่นิยมกิจกรรมการเรียนรู้ และทาง
- สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย -
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ศูนย์บริการไม่มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมรายได้ มาพิจารณาเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการได้เข้าร่วมกิจกรรมมาก
ขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณพร พิทักษ์ และณรงค์ ศรีสวัสดิ์ (2553) ที่ระบุว่า ผู้บริการควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ของ
ผู้สูงอายุ เพราะปัจจัยที่แตกต่างกันมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างกัน ปัจจัยที่สาคัญ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ)
ปัจจัยทางครอบครัว (รายจ่าย การประกอบอาชีพเดิม) ความพึงพอใจต่อสถานที่เข้าร่วมกิจกรรม (การจัดบริการตู้น้าดื่ม การ
จัดบริการห้องน้า การดูแลของเจ้าหน้าที่ การประชาสัมพันธ์) ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินการทาวิจัยเรื่อง มาตรฐานผู้สูงอายุในเขตเมือง ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องนี้ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนามาตรฐานด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้ใช้บริการของศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขตเมืองไปใช้
1.1 ก่อนเริ่มต้นจัดกิจกรรมใด ๆ ให้กับผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุควรคานึงถึงพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและจิตใจและความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้สูงอายุแต่ละบุคคลด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุมีความต้องการที่แ ตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับภูมิหลังของแต่ละบุคคล
1.2 ศูนย์บริการผู้สูงอายุควรคานึงถึงสัดส่วนของผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้เข้ารับบริการให้สอดคล้องกัน เพราะ
กิจกรรมบางชนิด เช่น การพาผู้สูงอายุเดินออกกาลังกาย การพาผู้สูงอายุอาบน้า จาเป็นต้องมีผู้ดูแลประกบผูส้ ูงอายุเป็นรายคน
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ การกระทาเช่นนั้นก็จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการให้บริการซึ่งส่งผลต่ออัตรา
ค่าบริการ หรืออาจนัดหมายเวลาล่วงหน้ากับผู้สูงอายุแต่ละคนเพื่อให้ผู้ดูแลสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
1.3 ศูนย์บริการผู้สูงอายุควรให้ความสาคัญกับการติดต่อสื่อสารระหว่างผูใ้ ห้บริการและผู้สูงอายุ บ่อยครั้งที่
ผู้สูงอายุปฏิเสธที่จะรับประทานอาหารบางชนิดที่ทางศูนย์บริการจัดหาให้แม้จะเป็นอาหารที่ถูกหลักโภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ
แต่เนื่องจากผู้สูงอายุมองว่ารสชาติอาจจืดเกินไป หรือบางครั้งอาหารแข็งเกิน ไป ผู้สูงอายุไม่สามารถเคี่ยวได้ ทาให้บางมื้อ
ผู้สูงอายุรับประทานได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ด้วยเหตุนี้การสื่อสารที่ดีจึงเป็นแนวทางที่สาคัญในการให้บริการผู้สูงอายุ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการดาเนินการการให้บริการระหว่างศูนย์บริ การผู้สูงอายุของภาครัฐกับ
ภาคเอกชน
2.2 ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น การการให้ บ ริ ก ารระหว่ า งศู น ย์ บ ริ ก ารผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัด
2.3 ควรน าแนวการจั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก ารผู้ สู งอายุ ใ นเขตเมื อ งไปทดลองใช้ กั บ
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ เพื่อนาข้อค้นพบมาพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินคุณภาพอากาศในจังหวัดนครปฐม
An Application of Geographic Information System on Air Quality Assesssment in
Nakhon Pathom Province
อริศา จิระศิริโชติ1
บทคัดย่อ
มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การประเมินคุณภาพอากาศเพื่อระบุพื้นที่เฝ้า
ระวังจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเข้มข้นของการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศในจังหวัดนครปฐม ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือ ข้อมูลสถิติการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและ
พื้นที่ใกล้เคียง พ.ศ. 2563 จานวน 9 สถานี จากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เทคนิคการประมาณค่าในช่วง (interpolation) ผลการศึกษาพบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าความเข้มข้นในการแพร่กระจายเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยพบค่า
ความเข้มข้นสูงสุดและเกินมาตรฐานในช่วงฤดูหนาว (เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และธันวาคม) การประยุกต์ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่ของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2563 พบว่า ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ (CO) ก๊าซโอโซน (O3) และฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าตรงกับเกณฑ์คุณภาพอากาศดีมาก และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มี
ค่าตรงกับเกณฑ์คุณภาพอากาศดี พื้นที่เฝ้าระวังอันเนื่องมาจากมีค่าความเข้มข้นของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศสูงสุด
จากการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ พื้นที่อาเภอสามพราน
คำสำคัญ: คุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศ การประมาณค่าในช่วง นครปฐม
Abstract
Air pollution can affect on human health and environments. Air quality assessment for
identification of surveillance area is important. The purpose of this research was to analyze the
concentration of air pollutants distributed in Nakhon Pathom province. The statistics of air quality
measurement in Nakhon Pathom province and neighbor 9 stations in 2021, which conducted by Air
Quality and Sound Management Office, Pollution Control Department, was used in this study.
Interpolation technique is used in this research. Results showed that distributed concentration of dust
particles less than 10 microns (PM10) and dust particles less than 2.5 microns (PM2.5) were exceeded the air
quality standard. The maximum concentration and exceeding the air quality standard were found in
winter season (January, February and December). GIS technique applied to analyze the concentration of
air pollutants distribution in Nakhon Pathom province in 2020 revaled that concentration of surfur dioxide
(SO2) nitrogen dioxide (NO2) carbon monoxide (CO) ozone (O3) and dust particles less than 10 microns
(PM10) were ranked in good level. Moreover, the concentration of dust particles less than 2.5 microns

1

อาจารย์ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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(PM2.5) was ranked in very good level. The surveillance area was Sam Phran district because of the highest
concentration.
Keywords: air quality, air pollution, interpolation, Nakhon Pathom
บทนา
อากาศบริสุทธิ์คือสิ่งสาคัญในการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในโลก เราทุกคนล้วนต้องการอากาศในการหายใจ แต่ 9 ใน
10 ของประชากรโลกกาลังหายใจด้วยอากาศที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามแนวทางคุณภาพอากาศที่องค์การอนามัยโลกกาหนด
(องค์การอนามัยโลก, 2563) มลพิษทางอากาศคือภาวะที่อากาศมีสิ่งเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานาน
พอที่จะทาให้เกิด อันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองจากลมพายุ
ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า และในกรณีที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ ได้แก่ มลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ จาก
โรงงานอุตสาหกรรม จากขบวนการผลิต จากกิจกรรมด้านการเกษตร และจากการระเหยของก๊าซบางชนิดที่เกิดจากขยะมูล
ฝอยและของเสีย เป็นต้น (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2558)
ปัญหามลพิษทางอากาศเกิดขึ้นมากในเมืองใหญ่และเมืองที่มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง การ
กลายเป็นสังคงเมือง (urbanization) การที่ผู้คนนิยมอาศั ยและประกอบอาชีพอยู่ในเมือง การที่ตลาดแรงงานต่าง ๆ มีการ
เคลื่อนย้ายเข้าสู่เมือง ล้วนเป็นปัจจัยที่ทาให้สภาวะและผลกระทบของมลพิษทางอากาศทวีความรุนแรงขึ้น (ภัทรพงศ์ พจนารถ
, 2555) มีหลักฐานมากมายที่ระบุว่า มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ ทาความเสียหายต่อพืชและ
ดิน ส่งผลให้วัสดุต่าง ๆ เกิดการผุผัง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ รวมไป
ถึงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของอากาศในหลาย ๆ ด้าน เช่น ลดทัศนวิสัย ลดปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์ (WHO, 1998)
มนุษย์ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศโดยการหายใจ ผ่านทางเดินหายใจเข้าไปในปอด ในบางกรณีที่มลพิษมี
ปริมาณสูง อาจเกิดอันตรายได้โดยตรงจากการสัมผัส (ผิวหนังและดวงตา) อันตรายที่เกิดขึ้นอาจเริ่มตั้งแต่การก่อให้เกิดการ
ระคายเคือง เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยไม่แสดงอาการ จนกระทั่งมีอาการชัดเจน และถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด (ภัทรพงศ์
พจนารถ, 2555) อันตรายต่อสุขภาพอาจเกิดโดยทางอ้อมจากโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เมื่อร่างกายอ่อนแอจากการได้รับหรือ
สัมผัสกับสารพิษทางอากาศ อาการและโรคที่มักพบบ่อยจากมลพิษทางอากาศ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจต่าง ๆ เช่น ปอด
อักเสบ หลอดลมอักเสบ หอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคทรวงอก โรคระบบหลอดเลือด เยื่อบุตาอักเสบ และโรคมะเร็ง (องค์การ
อนามัยโลก, 2563)
จังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลของกองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครปฐม (2562) พบว่า พ.ศ. 2562 จังหวัดนครปฐมได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทาให้มีผลต่อ
ปัญหาและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา
32 วัน ซึ่งจังหวัดนครปฐมมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สถานีผลิตน้าประปานาสร้าง อาเภอเมืองนครปฐม แสดงค่าเฉลี่ย
PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) คือ กระบวนการทางานเกี่ยวกับข้อมูลเชิง
พื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างมี ประสิทธิภาพ ทาให้
เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น GIS สามารถนาเข้า จัดเก็บ จัดการ ปรับปรุง สืบค้น วิเคราะห์และ
แสดงผลเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถอ้างอิงตาแหน่งเชิงภูมิศาสตร์ได้ (ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, ม.ป.ป.)
GIS ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ (Jha, et al., 2011; Londoño-Ciro and
Cañón-Barriga, 2015; Zhang and Shen, 2015) ด้วยเทคนิคการประมาณค่าในช่วง (interpolation) ซึ่งมีหลายวิธี เช่น
Inverse Distance Weighting (IDW), Kriging (KRIG), Natural neighbour (NN) และ Spline (SP) เป็นต้น จากงานศึกษา
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ดังกล่าวพบว่า เทคนิคการประมาณค่าในช่วงด้วยหลักการ IDW ให้ค่าความถูกต้องดีที่สุด IDW เป็นวิธีการประมาณค่าในช่วง
ตามระยะทางที่ไกลออกไปจะได้รับผลกระทบตามระยะทาง โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลต่อเนื่องที่สามารถประมาณค่า
จากจุดใกล้เคียง วิธีนี้เหมาะสาหรับการทานายจุดภาพในข้อมูลประเภทราสเตอร์ (raster) จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจากัด
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในจังหวัดนครปฐม และ
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะแสดงผลที่ได้จาก
การศึกษาในรูปแบบของแผนที่เพื่อนามาประเมินพื้นที่เฝ้าระวังมลพิษทางอากาศในจังหวัดนครปฐม และนาผลที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้วางแผน ควบคุม และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
2. เพื่อประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
3. เพื่อประเมินพื้นที่เฝ้าระวังจากการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ศึกษา คือ จังหวัดนครปฐม ประกอบไปด้วย 7 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนครปฐม อาเภอนครชัยศรี อาเภอบางเลน
อาเภอกาแพงแสน อาเภอดอนตูม อาเภอสามพราน และอาเภอพุทธมณฑล มีพื้นที่ทั้งหมด 2,168 ตารางกิโลเมตร (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาและตาแหน่งของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
2. ขอบเขตด้านเวลา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินคุณภาพอากาศในจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาความเข้มข้นของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจานวน 6 ชนิด ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ (CO) ก๊าซโอโซน (O3) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รวมถึงการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการแพร่กระจายของสาร
ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศดังกล่าว และระบุพื้นที่เฝ้าระวังจากการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
- สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย -

230

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ
1.1.1 ข้อมูลตาแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 9 สถานี ผู้วิจัยดาเนินการเก็บพิกัดด้วย
เครื่องกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยสมาร์ทโฟน (assisted global positioning system: A-GPS)
1.1.2 ข้อมูลการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในจังหวัดนครปฐม พ.ศ.
2563 ทั้ง 6 ชนิด ด้วยวิธีการประมาณค่าในช่วง (interpolation) แบบ IDW
1.1.3 พื้นที่เฝ้าระวังจากการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ
1.2.1 ข้อมูลรายงานคุณภาพอากาศของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศทั้ง 6 ชนิด ตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งรายงานเป็นค่าเฉลี่ยรายเดือน แต่จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า บางสถานีมีข้อมูล
คุณภาพอากาศไม่ครบทั้ง 6 ชนิด เนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศขัดข้อง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1: รายละเอียดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
นครปฐม - อ่างเก็บน้าประปา (81T)
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (02T)
ริมถนนกาญจนาภิเษก (03R)
สมุทรสาคร - แขวงการทางสมุทรสาคร (14T)
พระนครศรีอยุธยา - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (21T)
นนทบุรี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (22T)
ราชบุรี - สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (26T)
สมุทรสาคร - โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (27T)
กาญจนบุรี - สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (79T)
√ มีข้อมูล
* เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศขัดข้อง

SO2
√
*
*
√
√
*
*
√
√

ข้อมูลคุณภาพอากาศของสารที่กอ่ ให้เกิดมลพิษ
NO2
CO
O3
PM10 PM2.5
√
√
√
√
√
*
*
*
√
√
*
*
*
√
√
√
√
√
√
√
√
*
√
√
√
*
*
*
√
√
*
√
*
√
√
√
*
√
√
√
*
*
√
√
√

1.2.2 ข้อมูลด้านเอกสารสิ่งพิมพ์ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความวิชาการในวารสาร รวมไปถึง
การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลมลพิษทางอากาศ สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครปฐม รวมทั้งข้อมูลความรู้และเทคนิคของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
1.2.3 ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับอาเภอ จาก
กรมแผนที่ทหาร
2. วิธีรวบรวมข้อมูล
2.1 การศึกษาความเข้มข้นของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ รวบรวมข้อมูลจากรายงานคุณภาพ
อากาศในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง จานวน 9 สถานี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จากกรม
ควบคุมมลพิษ ซึ่งรายงานข้อมูลค่าสูงสุดของมลพิษทางอากาศทั้ง 6 ชนิด เพื่อนามาวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารที่ก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศเชิงเวลา
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2.2 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ รวบรวมข้อมูลจากรายงานคุณภาพอากาศของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจานวน 9 สถานี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งรายงานเป็นค่าเฉลี่ยรายเดือน นามาวิเคราะห์การแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ ด้วยวิธีการประมาณค่าในช่วง (interpolation) แบบ IDW
2.3 การประเมินพื้นที่เฝ้าระวังจากการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้มาจากการ
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
3. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การศึกษาความเข้มข้นของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ วิเคราะห์ค่าสูงสุดของสารที่ก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศทั้ง 6 ชนิด รายเดือน พ.ศ. 2563 และเทียบค่าดังกล่าวกับค่าดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (ตารางที่
2 และตารางที่ 3)
ตารางที่ 2: ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ
SO2
NO2
O3
PM10
CO
AQI
ค่าเฉลี่ย 1 ชม.
ค่าเฉลี่ย 1 ชม.
ค่าเฉลี่ย 8 ชม.
ค่าเฉลี่ย 8 ชม. ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
(ppb)

(ppb)

(ppb)

(ug/m )

ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
(ug/m3)

0 - 35
36 - 50
51 -70
71 - 120
121 ขึ้นไป
70

0 - 50
51 - 80
81 -120
121 - 180
181 ขึ้นไป
120

0 - 25
26 - 37
38 - 50
51 - 90
91 ขึ้นไป
50

(ppm)

0 - 25
0 - 100
0 - 60
0 - 4.4
26 - 50
101 - 200
61 - 106
4.5 - 6.4
51 - 100
201 -300
107 -170
6.5 - 9.0
101 - 200
301 - 400
171 - 340
9.1 - 30.0
มากกว่า 200 401 ขึ้นไป
341 ขึ้นไป
30.1 ขึ้นไป
ค่ามาตรฐาน
300
170
9
ที่มา: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (2564)
ตารางที่ 3: ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย
0 - 25
26 - 50
ความหมายของสี
ดีมาก
ดี

PM2.5

51 - 100
ปานกลาง

3

101 - 200
เริ่มมีผลต่อ
สุขภาพ

201 ขึ้นไป
มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ

ที่มา: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (2564)
3.2 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ ด้วยคาสั่ง Interpolation ในโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์จากเครื่องมือการวิเคราะห์ ArcToolbox เรียกใช้งาน
Extension: 3D Analyst ในฟังก์ชัน Raster Interpolation ด้วยวิธีการ IDW ดังสมการ (Zhang and Shen, 2015) ต่อไปนี้
𝑍

𝑍𝑝 =

∑𝑛𝑖=1 ( 𝑝𝑖 )
𝑑
𝑖

1

∑𝑛𝑖=1 ( 𝑝)
𝑑
𝑖
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เมื่อให้ 𝑍𝑝 คือ ค่าประมาณของ 𝑝, 𝑍𝑖 คือ ค่าของจุดที่ทราบค่า 𝑖, 𝑑𝑖 คือ ระยะทางระหว่าง 𝑝 และ 𝑖
และ 𝑛 คือ จานวนของจุดที่ทราบค่า
การประเมินค่าความผิดพลาดจากผล Interpolation ด้วยวิธี IDW สามารถประเมินด้วยวิธีการ 2 วิธี คือ
รากที่สองของค่าเฉลี่ยความผิดพลาดกาลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) และค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย
(Mean Absolute Error: MAE) ดังสมการต่อไปนี้
∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 )2
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
𝑛
𝑛

1
𝑀𝐴𝐸 = ∑|𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 |
𝑛
𝑖=1

เมื่อ 𝑂𝑖 คือ ค่าจากการตรวจวัด, 𝐸𝑖 คือ ค่าจากการประมาณค่า และ 𝑛 คือ จานวนนับ
3. การประเมินพื้นที่เฝ้าระวังจากการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในจังหวัดนครปฐม พิจารณา
ค่าสูงสุดของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศทั้ง 6 ชนิด ซึ่งเป็นผลจากการการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยระบุ
เป็นรายอาเภอ
ผลการวิจัย
1. การศึกษาความเข้มข้นของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
จากการศึกษาข้อมูลความเข้มข้นสูงสุดเฉลี่ยของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศทุกสถานีในพื้นที่ศึกษา ตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ (2564) ในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 หากค่าเกินมาตรฐานหมายความว่าเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ผลการศึกษา
พบว่า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ (CO) มีค่าความเข้มข้นใน
การแพร่กระจายไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่หากพิจารณาค่าความเข้มข้นสูงสุดเฉลี่ยจาก 9 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จะพบว่า
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมกราคม (30 ppb) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่า
ความเข้มข้นเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกุมภาพั นธ์ (85 ppb) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ (CO) มีค่าความเข้มข้นสูงสุดเดือนธันวาคม
(2.1 ppm) ดังตารางที่ 4
ในขณะที่ก๊าซโอโซน (O3) มีค่าความเข้มข้นในการแพร่กระจายเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในเดือนมกราคม
กุมภาพันธ์ เมษายน และธันวาคม โดยมีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ (78 ppb) ซึ่งอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อ
สุขภาพ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าความเข้มข้นในการแพร่กระจายเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ โดยมีค่าสูงสุดเฉลี่ยในเดือนมกราคม (141 ug/m3) อยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ และฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าความเข้มข้นในการแพร่กระจายเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในเดือน
มกราคม กุมภาพันธ์ พฤศจิกายนและธันวาคม โดยมีค่าสูงสุดเฉลี่ยในเดือนมกราคม (91 ug/m3) อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ ดังตารางที่ 4

- สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย -
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ตารางที่ 4: ค่าคุณภาพอากาศสูงสุดเฉลี่ยจาก 9 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
สารที่ก่อให้
เกิดมลพิษ
SO2
ค่าเฉลี่ย 1 ชม.
(ppb)
NO2
ค่าเฉลี่ย 1 ชม.
(ppb)
CO
ค่าเฉลี่ย 1 ชม.
(ppm)
O3
ค่าเฉลี่ย 8 ชม.
(ppb)
PM10
ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
(ug/m3)
PM2.5
ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
(ug/m3)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

เดือน
มิ.ย. ก.ค.

300

30

18

16

18

14

13

16

16

17

28

170

82

85

40

49

41

28

36

28

41

60

61

71

30

1.9

2.1

1.4

1.6

1.1

1.3

1.1

1.1

1.2

1.3

1.6

2.1

70

75

78

67

77

66

43

42

43

45

70

72

70

120

141

129

74

73

54

37

37

42

44

82

97

113

50

91

82

48

46

27

16

16

19

21

43

53

62

ค่ามาตรฐาน

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

28

19

ที่มา: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (2564)
2. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
จากการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยเทคนิค Interpolation วิธี IDW ในการประเมินการกระจายเชิง
พื้นที่ของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2563 พบว่า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) มีค่าความ
เข้มข้นสูงสุด 7.87 ppb และค่าความเข้มข้นต่าสุด 1.17 ppb ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าความเข้มข้นสูงสุด 17.74
ppb และค่าความเข้มข้นต่าสุด 4.86 ppb ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ (CO) มีค่าความเข้มข้นสูงสุด 0.75 ppm และค่าความ
เข้มข้นต่าสุด 0.20 ppm ก๊าซโอโซน (O3) มีค่าความเข้มข้นสูงสุด 23.08 ppb และค่าความเข้มข้นต่าสุด 10.73 ppb ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าความเข้มข้นสูงสุด 48.91 ug/m3 และค่าความเข้มข้นต่าสุด 39.08 ug/m3 ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่าความเข้มข้นสูงสุด 26.79 ug/m3 และค่าความเข้มข้นต่าสุด 20.41 ug/m3 (ภาพ
ที่ 2)

- สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย -
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SO2

NO2

CO

O3

PM10

PM2.5

ภาพที่ 2 การแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2563
เมื่อนาค่าความเข้มข้นสูงสุดในการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศทั้ง 6 ชนิด ดังภาพที่ 2 มา
พิจารณาร่วมกับเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยพบว่า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ (CO) ก๊าซโอโซน (O3) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าตรงกับเกณฑ์
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสาหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว ส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มี
ค่าตรงกับเกณฑ์คุณภาพอากาศดี สามารถทากิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
การประเมินค่าความผิดพลาดจากผลการ Interpolation ด้วยวิธี IDW พบว่า มีค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่ามาก
หากพิจารณาค่าความผิดพลาดต่าสุด คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ (CO) มีค่า MAE เท่ากับ 0.0002 และค่า RMSE เท่ากับ
0.0004 ค่าความผิดพลาดสูงสุด คือ ก๊าซโอโซน (O3) มีค่า MAE เท่ากับ 0.0014 และค่า RMSE เท่ากับ 0.0019 (ตารางที่ 5)

- สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย -
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ตารางที่ 5: ค่าการประเมินความผิดพลาดของผล Interpolation
Parameter
SO2
NO2
CO
O3
PM10
PM2.5

IDW
MAE
0.0004
0.0013
0.0002
0.0014
0.0011
0.0005

RMSE
0.0007
0.0017
0.0004
0.0019
0.0016
0.0007

3. การประเมินพื้นที่เฝ้าระวังจากการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
แม้ว่าผลจากการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินการกระจายเชิงพื้นที่ของสารที่ก่อให้เกิดมลพิ ษทาง
อากาศในจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2563 จะพบว่า สารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศทั้ง 6 ชนิด แสดงค่าคุณภาพอากาศอยู่ใน
เกณฑ์ดีมากและดี ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวใช้เพียงข้อมูลค่าเฉลี่ยรายปีเท่านั้น แต่หากพิจารณาค่าความเข้มข้นสูงสุดในการ
แพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศดังกล่าว ก็จะสามารถระบุพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่กระจายของสารมลพิษทาง
อากาศได้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในวางแผนและควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศต่อไป
จากภาพที่ 2 พื้นที่เฝ้าระวังจากการแพร่กระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ (CO) คือ พื้นที่อาเภอสามพราน พื้นที่เฝ้าระวังจากการแพร่กระจายของก๊าซโอโซน (O3) คือ
พื้นที่อาเภอเมืองนครปฐม พื้นที่เฝ้าระวังจากการแพร่กระจายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) คือ พื้นที่อาเภอ
สามพราน อาเภอพุทธมณฑล และอาเภอบางเลน และพื้นที่เฝ้าระวังจากการแพร่กระจายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5) คือ พื้นที่อาเภอสามพรานและอาเภอพุทธมณฑล จะเห็นได้ว่าพื้นที่อาเภอสามพรานพบค่าความเข้มข้นของ
สารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศสูงสุดถึง 5 ชนิด
สรุปและอภิปรายผล
ความเข้มข้นของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในจังหวัดนครปฐมรายเดือน พ.ศ. 2563 พบว่า ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซต์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ (CO) มีค่าความเข้มข้นในการแพร่กระจายไม่
เกินค่ามาตรฐาน โดยพบค่าสูงที่สุดในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และธันวาคม ในขณะที่ก๊าซโอโซน (O3) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าความเข้มข้นในการแพร่กระจายเกินค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศบางเดือน โดยพบค่าความเข้มข้นสูงสุดและเกินมาตรฐานในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤศจิกายนและ
ธันวาคม สารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศทั้ง 6 ชนิด ล้วนมีความเข้มข้นสูงสุดในการแพร่กระจายช่วงฤดูหนาว อากาศเย็นใน
ฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงจากทางตอนเหนือเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมพื้นที่ของประเทศไทย ทาให้รูปแบบการ
เคลื่อนตัวของชั้นอากาศเหนือประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เพราะพื้นดินคายความร้อนอย่างรวดเร็ว ทาให้อากาศที่อยู่เหนือ
พื้นดินนั้นเย็นตามไปด้วย เมื่ออากาศร้อนดันขึ้นไปอยู่คั่นกลางระหว่างชั้นอากาศเย็น จึงกลายสภาพเป็นเกราะหรืออากาศปิด
เนื่องจากไม่มีช่องว่างให้อากาศไหลผ่านไปตามระบบ อากาศ รวมถึงฝุ่นพิษที่สะสมอยู่จึงไหลย้ อนกลับลงสู่พื้นดินอีกครั้ง เมื่อ
เกิดอากาศปิด ค่าความเข้มข้นของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจึงสูงตามไปด้วยนั่นเอง หากได้รับสารที่ก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศทั้ง 6 ชนิด ในปริมาณมากหรือในช่วงเวลานาน อาจทาให้เกิดการสะสมในเนื้อเยื่อปอด อาจทาให้เกิดผังผืดหรือแผล
ในปอดได้ ทาให้การทางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพ เกิดโรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง และเกิดโรคระบบทางเดินหายใจและมี
อาการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ (กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2564)
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ผลการศึกษาพบว่า ก๊าซโอโซน (O3) มีค่าความเข้มข้นในการแพร่กระจายเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ (70 ppb)
ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ เมษายน และธันวาคม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าความเข้มข้นในการ
แพร่กระจายเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ (120 ug/m3) ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าความเข้มข้นในการแพร่กระจายเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ (50 ug/m3)
ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤศจิกายนและธันวาคม อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษา
ของศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนุบรี (2559) ที่ได้ประเมินปริมาณฝุ่นละออง (PM10) ในประเทศไทย จากภาพถ่ายดาวเทียม EOS-TERRA และ AQUA
และปริมาณโอโซน (O3) โอโซนชั้นสตราโตสเฟียร์และโอโซนชั้นโทรโพสเฟียร์จากดาวเทียม MSL/AURA ขององค์การนาซา ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า พ.ศ. 2558 เดือนที่พบปริมาณ PM10 สูงกว่า 120 ug/m3 จะอยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน
หลังจากนั้นค่าสูงสุดของปริมาณ PM10 จะลดลงทั่วทั้งประเทศ ส่วนปริมาณโอโซน พ.ศ. 2558 มีค่าเพิ่มขึ้นทั่วประเทศในช่วง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ซึ่งอาจเกิดจากการเผาไหม้ป่าทาให้เกิดสารตั้งต้นของโอโซนสูง จากนั้นค่าจะค่อย ๆ ลดลงจนถึง
เดือนกันยายน ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากในฤดูฝนมีการชะล้างสารตั้ง ต้นของโอโซนพื้นผิวทาให้ปริมาณโอโซนมีค่าต่า ส่วนในฤดู
แล้ง มีความเข้มรังสีอาทิตย์มากและมีปริมาณสารตั้งต้นของโอโซนมากจึงทาให้ปริมาณโอโซนมีค่าสูง
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่ของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศใน
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2563 วิเคราะห์โดยใช้การประมาณค่าในช่วง (interpolation) ด้วยหลักการ IDW โดยมีวิธีการ
ดาเนินการที่สอดคล้องกับการศึกษาของ Zhang และ Shen (2015) ผลการศึกษาพบว่า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ (CO) ก๊าซโอโซน (O3) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
มีค่าตรงกับเกณฑ์คุณภาพอากาศดีมาก และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าตรงกับเกณฑ์คุณภาพอากาศดี
การระบุพื้นที่เฝ้าระวังจากการแพร่กระจายของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ พบว่า พื้นที่อาเภอสามพรานมีค่า
ความเข้มข้นของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศสูงสุดถึง 5 ชนิด ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ (CO) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5) ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับจานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(2564) พบว่า อาเภอสามพรานมีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในจังหวัดนครปฐม จานวน 1,167 โรงงาน สอดคล้องกับ
การศึกษาของมินตรา ผาระสิทธิ์ และ ธัญญรัตน์ ไชยคราม (2562) ที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของสาร
ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมลพิษทางอากาศมากที่สุดเกิดจาก
การจราจรแออัด รองลงมาคือ มลพิษทางอากาศที่พบจากโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ พื้นที่อาเภอเมืองนครปฐม อาเภอบางเลน และอาเภอพุทธมณฑล ก็ควรเฝ้าระวังจากการแพร่กระจาย
ของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศด้วย โดยกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม (2562) ได้สรุป
แหล่งกาเนิดฝุ่นละอองในจังหวัดนครปฐมไว้ดังนี้ 1) การคมนาคมและขนส่ง จากสถิติจานวนผู้ประกอบการขนส่งและจานวน
รถ จากสานักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สานักงานขนส่งสาขากาแพงแสน และ สาขาบางเลน (ข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน
2562) มีรถบบรรทุกจานวนทั้งสิน 36,955 คัน เป็นอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และมีเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่านลงไป
จังหวัดภาคใต้ คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสายรอง 2) การ
เผาในที่โล่ง แบ่งออกเป็นการเผาภาคเกษตร และการเผาภาคครัวเรือน 3) ภาคอุตสาหกรรม 4) การก่อสร้าง 5) หมอกควัน
ข้ามแดน จังหวัดนครปฐมไม่ได้เป็นจังหวัดเขตติดต่อชายแดนแต่เป็นจังหวัดติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ที่มี
เขตติดต่อชายแดน จึงอาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) เป็นครั้งคราว
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ข้อเสนอแนะ
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพอากาศในจังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ เป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พ.ศ. 2563 จากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษเท่านั้น โดยไม่ได้
วิเคราะห์ร่วมกับอุณหภูมิ ปริมาณน้าฝน ความชื้น และทิศทางลม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรพิจารณาปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย เพื่อเพิ่มความถูกต้องของผลการศึกษา รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศย้อนหลังหลายปีเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของคุณภาพอากาศ และวิเคราะห์หา
สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศต่อไป นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงามหรือผู้ที่สนใจ
เพื่อนาไปศึกษา ปรับปรุง แก้ไข และนาไปใช้การวางแผน ควบคุม และหาแนวทางในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในอนาคต
ต่อไป
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ฮูปแต้มวัดไชยศรี บ้านสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
กับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อสร้างพลังชุมชน
Empowering Community through Cultural Resource: a Case Study of
Chaisri Temple’s Hooptam, Sawathee Village, Khon Kaen, Thailand
เปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์ 1
บทคัดย่อ
การศึกษา “ฮูปแต้มวัดไชยศรี บ้านสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างพลังชุมชน” มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของ “ฮูปแต้ม” 2) ศึกษาประวัติความเป็นมา
ของบ้านสาวะถี และฮูปแต้มวัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ 3) ศึกษากระบวนการนาเอาทรัพยากร
วัฒนธรรม “ฮูปแต้ม” มาจัดการให้เกิดการสร้างพลังของคนในชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชุมชนอื่น ๆ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งเอกสาร การลงภาคสนาม รวมถึงมีการนาเอาทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม
มาใช้เพื่อตรวจสอบการวิจัย
ผลวิจัยพบว่า ภาคอีสานปรากฏวัฒนธรรม “ฮูปแต้ม” มากว่าสองพันปีแล้ว จากการขีดเขียนบนผนังถ้า จนมีการรับ
เอาศาสนาพุทธและมีการแต้มลงบนสิม ส่วนวัดไชยศรีสร้างขึ้นพร้อม ๆ กับการเข้ามาตั้งบ้านเรือนของชาวบ้านทุ่มเมื่อสองร้อย
ปีก่อน ปัจจุบันมีสิมที่ได้รับการยกย่องว่ามีฮูปแต้มเรื่องสินไซที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ทาให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก ต่อมา
พระครูบุญชยากรได้ตระหนักถึงคุณค่า เป็นผู้นาในการนาเอา “ฮูปแต้ม” มาจัดการร่วมกับทรัพยากรวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่มีใน
ชุมชน เพื่อช่วยสร้างพลังให้กับคนในชุมชนทุกเพศทุกวัยจนประสบความสาเร็จ
คำสำคัญ: ฮูปแต้ม การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม พลังชุมชน บ้านสาวะถี
Abstract
The aim of this study is to explore 1) the history and meaning of “Hooptam”, 2) the history of
Sawathee Village and Chai Sri Temple’s Hooptam at Sawathee Village, Mueang District, Khon Kaen
Province, and 3) the application of cultural resource as “Hooptam” in empowering the community which
could serve as an example for other communities in the future. This study employed qualitative research
method in terms of both documentary and fieldwork. Besides, it applied the Structural-Functional Theory
in order to prove the research’s reliability.
The research found that the culture of Hooptaem emerged in the northeastern region of Thailand
over 2,000 years ago in the form of ancient cave paintings. Later, with the arrival of Buddhism, Hooptam
evolved into paintings in Sim (the main hall of Buddhist temple). The origin of Chai Sri Temple’s
Hooptaem dated back a hundred years ago, around the time the settlers from Thoom Mueang Song
village emigrated. Today, Sim at Chai Sri Temple is believed to be one of the most flawless Hooptam
illustrations of Sin-sai, a renowned northeastern literature, in the region. Subsequently, Abbot Pra Kru
Chayakorn of Chai Sri Temple, having realized the value of this heritage, successfully implemented
1

นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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resource management of Hooptam along with other cultural resources available in the community in
order to empower and enhance the potential of each and every member in the community.
Keywords: Hooptam, Cultural Resource Management, Empowering Community, Sawathee Village
บทนา
ทรัพยากรวัฒนธรรม ถือเป็นคาใหม่ที่อาจไม่ค่อยคุ้นเคยนักสาหรับคนทั่วไป แต่แท้จริงแล้วทรัพยากรวัฒนธรรมเป็น
สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์ทุกคนและถือเป็นคาที่ได้รับการยอมรับกันในระดับโลก ทรัพยากรวัฒนธรรมคือส่วนประกอบของระบบ
วัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์ทั้งที่จับต้ องได้และจับต้องไม่ได้ ทั้งที่เป็นของเก่าและของใหม่เพิ่งสร้าง แต่ถ้ามีการนามา
จัดการแล้วสามารถทาให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ นั่นก็หมายถึงทรัพยากรวัฒนธรรมได้เช่นกัน ดังเช่น “ฮูปแต้ม” ที่ถือเป็น
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นของเก่า แต่สามารถนาเอามาจัดการให้เกิดประโยชน์ในการสร้างพลังให้กับคนในชุมชน ทาให้ชุมชน
เกิดความสามัคคี การสร้างพลังชุมชน หมายถึง การรวมตัวกันของคนในชุมชนอย่างเข้มแข็ง มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน มีความ
สามัคคีช่วยเหลือกันที่จะทาให้ชุมชนนั้นสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสมดุ ลภายในชุมชน
การสร้างพลังให้กับคนในชุมชนสามารถทาได้หลายทาง แต่การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งก็
คือ “ฮูปแต้ม” วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
บ้านสาวะถีเป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้คนที่อยู่อาศัยเป็นชาวอีสาน มี
วิถีวัฒนธรรมแบบชาวอีสานทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างไปจากชุมชนอื่น ๆ ในภาคอีสาน คือ บ้านสาวะถีมีวัดไชยศรี ซึ่งนอกจากจะ
เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อในศาสนาพุทธของคนในชุมชนแล้ว ยังมีสิมที่เป็นโบราณสถาน ยิ่งไปกว่านั้นภายใน
สิมยังมีฮูปแต้มที่สวยงามและสมบูรณ์จากฝีมือช่างท้องถิ่นในอดีตและยังคงมีชื่อเสียงในปัจจุบัน เนื่องจากความสมบูรณ์และ
สวยงามของฮูปแต้มได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว นักวิชาการและผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมในชุมชน นอกจากนี้คนในชุมชนได้มีการ
จัดการเพื่อต้อนรับและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการในการเข้ามาท่องเที่ยวและเรียนรู้ของคนนอกได้เป็นอย่างดี
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้เห็นว่า ชุมชนบ้านสาวะถี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แม้จะเป็น
ชุมชนเล็ก ๆ ที่อยู่ห่างจากตัวเมือง แต่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชนที่มีฮูปแต้มที่สวยงาม มีการอนุรักษ์เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์
อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ทาให้ผู้วิจัยสนใจว่าชุมชนแห่ง
นี้มีกระบวนการการจัดการกับทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ได้อย่างไร และมีวิธีการดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่านั้นจนเกิดความสาเร็จจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปได้อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของฮูปแต้ม
2. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของบ้านสาวะถี และฮูปแต้มวัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3. เพื่อศึกษากระบวนการนาเอาทรัพยากรวัฒนธรรมฮูปแต้มมาจัดการให้เกิดการสร้างพลังของคนในชุมชน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
สมมติฐานของการวิจัย
1. “ฮูปแต้ม” เป็นภาษาท้องถิ่นอีสาน หมายถึง จิตรกรรมฝาผนังที่มีประวัติมาอย่างยาวนานสามารถเชื่อมโยงได้กับ
ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสาน อนึ่ง ในภาคอีสานจะมี “ช่างแต้ม” ที่เรียนรู้การวาดภาพจากภูมิปัญญาของคน
ในท้องถิ่นภาคอีสาน และมีการวาดภาพตามความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
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2. วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นวัดที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเข้ามาอยู่อาศัย
ของกลุ่มคนที่เป็นบรรพบุรุษของคนในชุมชนบ้านสาวะถี ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ และมี
การสรรค์สร้างงานศิลปะฮูปแต้มของศิลปินพื้นถิ่นที่เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
3. เมื่อกาลเวลาผ่านไป ฮูปแต้มที่เกิดจากศิลปะแบบชาวบ้านที่หลงเหลืออยู่บนสิมของวัดไชยศรีไม่ได้ถูกทาลาย
เหมือนดังฮูปแต้มที่วัดอื่น ๆ ทาให้ฮูปแต้มวัดไชยศรีกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสานที่ทรงคุณค่า และมีการนาเอา
องค์ความรู้นี้มาตั้งต้นเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน มีเจ้าอาวาสวัดเป็นแกนหลักในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมนี้
4. บ้านสาวัตถีกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมถึงเป็นพื้นที่ในการแสดงออกทางด้านภูมิ
ปัญญาของคนในชุมชน และสามารถใช้พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมที่ประสบความสาเร็จที่ชุมชนอื่น ๆ จะสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตของการวิจัยแบ่งเป็น 2 ด้านด้วยกัน คือ
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจยั ต้องการศึกษาวิจัยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน ณ
ที่นี้คือ “ฮูปแต้ม ” มาวิ เคราะห์ถึงวิธี การใช้ป ระโยชน์เพื่อท าให้เกิ ดการสร้างพลังของคนในชุมชนบ้านสาวะถีจ นประสบ
ความสาเร็จในที่สุด
2. ขอบเขตด้านพื้นที่และประชากร
ด้านพื้นที่ ผู้วิจัยได้ใช้หมู่บ้านสาวะถี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่วิจัย ส่วนด้าน
ประชากร ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มบุคคลที่สามารถนาเอาองค์ความรูม้ าวิเคราะห์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้ คือ กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ
และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้นาเอาแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของชุมชน
บ้านสาวะถี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มีการจัดการโดยนาเอาฮูปแต้มภายในสิมของวัดไชยศรีซึ่งถือเป็น
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่โดดเด่น และมี ชื่อเสียงน ามาจัดการเพื่ อสร้ างพลั งชุม ชน และศึ กษาวิ ธีการเชื่อ มโยงเอาทรัพ ยากร
วัฒนธรรมอื่น ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมด้วย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการใช้วิธีการวิจัยทั้งทางด้านเอกสาร (Documentary) และ
การศึกษาจากการลงภาคสนาม (Field Work) มีรายละเอียด คือ
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
ผู้ศึกษาได้มีการค้นคว้า รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฮูปแต้ม วัดไชยศรี ชุมชนบ้านสาวถี รวมถึงการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและพลังชุมชน จากหนังสือ บทความจากวารสาร และเว็บไซต์ของหน่วยงานทางราชการ
2. การศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม
นอกจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารแล้ว ผู้ศึกษาได้มีการลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาข้อมูลภาคสนามโดยการ
กาหนดวันในการเดินทางลงภาคสนามช่วงวันสาคัญทางศาสนาที่คนในชุมชนมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการ
ศึกษาวิจัย โดยผู้ศึกษาได้ใช้การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ทั้งชนิดมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
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ผู้ที่ให้ข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดไชยศรี ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถี รวมไปถึงชาวบ้านที่เข้าร่วมทากิจกรรมกับ
ชุมชน เป็นต้น
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ตั้งคาถามเอาไว้แล้วล่วงหน้า เพื่อนาไปใช้ในการ
ถามข้อมูลที่ตรงกับประเด็นในการศึกษาวิจัย คือ การนาเอาทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างพลังชุมชน
3.2 การสารวจภาคสนาม
3.3 การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
3.2 เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป สมุด ปากกา
จากนั้นจึงนาเอาข้อมูลที่ได้มารวบรวม จัดหมวดหมู่ และนาเสนอข้อมูลแบบพรรณาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ผลของการศึกษาฮูปแต้มวัดไชยศรี บ้านสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างพลังชุมชน สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับฮูปแต้ม การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
เหล่านี้ อาทิ จักริน เงินทอง (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “จิตรกรรมฝาผนังอีสานที่ปรากฏอิทธิพลจิตรกรรมไทยภาคกลาง:
กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น ” ผลการวิจัยพบว่า ภาพจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดขอนแก่นนั้นมีการเขียนขึ้นประมาณในสมัย
รัชกาลที่ 5-7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันจิตรกรรมเหล่านี้ได้หลุดลอก สีซีดจางลง และผนังสิมมีการแตกร้า วตามกาลเวลา
ทางด้านอิทธิพลที่เกิดขึ้นจากจิตรกรรมไทยภาคกลางนั้นพบว่าเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิศาสตร์ และภูมิลาเนาของช่างเขียนที่
ผสมผสานกันและถ่ายทอดมายังจังหวัดขอนแก่น
มิ่งขวั ญ สายเมื อง (2557) ได้ศึก ษาวิ จัยเรื่อง “จิตรกรรมฝาผนังอี สาน: ความสั มพันธ์ ทางสังคม
วัฒนธรรมของชาวต่างชาติกับชุมชนท้องถิ่น ” โดยทาการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังใน 6 จังหวัดภาคอีสาน พบว่า มีกลุ่ม
ชาวต่างชาติที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังจานวน 4 ชนชาติ คือ ชาวจีน ชาวเวียดนาม ชาวตะวันตก และชาวมุสลิม โดยมีคน 2
กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น คือ คนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากและสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และกลุ่มคนมุสลิม
ที่อพยพหนีภาวะสงครามและความยากจน ในขณะที่กลุ่มคนเวียดนามและชาวตะวันตกไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับชุมชน
ท้องถิ่นแต่อย่างใด
ปิยนัส สุดี (2557) ได้เสนองานดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ฮูปแต้ม: ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในเขตอีสาน
ตอนกลาง” ผลการวิจัยพบว่า พื้นที่อีสานตอนกลางมีกลุ่มคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างยาวนาน กลุ่มคนที่มีมากที่สุดคือกลุ่มไทยลาว โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 24 มีวัฒนธรรมแบบล้านช้าง คือ นับถือพุทธศาสนาและมี
ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ซึ่งส่งผลต่อลักษณะรูปแบบ เนื้อหา เรื่องราวของฮูปแต้มที่ใช้เป็นพุทธบูชาและสอนศีลธรรม มี
ลักษณะเป็นศิลปะพื้นบ้าน มีความเรียบง่าย องค์ประกอบของภาพขึ้นอยู่กับช่างและขนาดของสิม สีที่ใช้หาได้ตามท้องถิ่น เกิด
ภาพสะท้อนออกมาเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นทางพระพุทธศาสนาและภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านในช่วงเวลานั้น
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบ้านสาวะถี เช่น พชญ อัคพราหมณ์ (2561) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “สุดสะแนน-สาวะถี: การสร้างสรรค์การแสดงจากทุนวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงความทรงจาและคุณค่าชุมชนอีสาน
กรณีศึกษา ชุมชนสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ” ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมละครที่มีการออกแบบและนาไปใช้ใน
กระบวนการวิจัยสามารถทาให้ผู้มีส่วนร่วมระลึกถึงความทรงจาที่มีต่อตนเองและชุมชนได้ และสามารถนามาพัฒนาเป็นการ
แสดงสมัยใหม่เรื่องสุดสะแนน
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วชิรพงษ์ สืบมา และโอชัญญา บัวธรรม (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยว จิตรกรรม
สิมอีสาน “ฮูปแต้ม” ในมิติของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาวัดไชยศรี บ้านสาวะถี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวโดยรวม 4 ด้าน คือ ด้านคุณค่าทางสังคม ด้านคุณค่าและ
ความศรัทธาต่อแหล่งท่องเที่ยว ด้านคุณค่าทางกายภาพ และด้านคุณค่าทางสุนทรียภาพ ล้วนอยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นเมื่อ
พิจารณาศักยภาพการท่องเที่ยวจิตรกรรมอีสาน “ฮูปแต้ม” ในมิติของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 16 ข้อ มีความเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง
วนิดา อ่อนละมัย และสุดสันต์ สุทธิพิศาล (2558) ได้นาเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การปรับใช้วรรณกรรม
สินไซโดยชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ผลที่ได้คือ จะต้องมีการจัดทาฐานข้อมูลและถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับวรรณกรรมสินไซเพื่อการท่องเที่ยว ฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมสินไซ จัดทากฎระเบียบและ
ข้อปฏิบัติสาหรับนักท่องเที่ยว และจัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภายใต้แผนการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสมดุล
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ทบทวนทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ลวิจัยในครั้งนี้ คือ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
นิยม ซึ่งเป็นทฤษฎีใหญ่ที่สามารถอธิบายโครงสร้างและการกระทาในสังคมของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี โครงสร้างแต่ละส่วนของ
สังคมจะมีหน้าที่ของตนเองและประสานสัมพันธ์กับโครงสร้างอื่น ๆ สังคมจึงจะมีดุลยภาพ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2552) ได้สรุป
ความหมายของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมไว้ว่า “หัวใจของทฤษฎีนี้มีสมมุติฐานว่า สังคมเป็นเสมือนสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง
สิ่งมีชีวิตนี้จะมีส่วนประกอบหลายอย่าง แต่ละอย่างจะมีหน้าที่เฉพาะจะต้องปฏิบัติ เพื่อการคงอยู่ของส่วนรวมคือตัวสิ่งมีชีวิต
นั้น สังคมมนุษ ย์ก็เ ป็นอย่างนั้น ทุกส่ว นของสังคมมีหน้า ที่จะต้องปฏิบัติ ส่ว นต่าง ๆ เหล่านั้น ของสังคมรวมกัน เข้าก็เป็ น
โครงสร้างของสังคม และสังคมต้องมีความมั่นคงไม่สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อว่าถ้าส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของสังคมเปลี่ยนไปส่วนประกอบอื่นจะปรับปรุงไปด้วย เพื่อที่จะให้สังคมส่วนรวมมีความมั่นคงต่อไป”
สนธยา พลศรี (2545) ได้สรุปสาระสาคัญของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมไว้ว่า “สังคมประกอบไปด้วย
โครงสร้างที่เป็นระบบย่อย ๆ หลายระบบ แต่ละระบบจะมีหน้าที่ของตนแตกต่างกันออกไป ซึ่งสมาชิกสามารถยอมรับร่วมกัน
สังคมทุกสังคมมีลักษณะเป็นพลวัต คือ มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในสังคมและทาให้สังคมเกิดดุลยภาพ การปรับตัวนี้เป็นการใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อควบคุม
สังคม เช่น การใช้กฎระเบียบ การกาหนดสถานภาพและบทบาท การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม เป็นต้น ” ทฤษฎีนี้ผู้วิจัยจะ
ได้นาไปใช้เพื่อตรวจสอบงานวิจัยในครั้งนี้
2. ประวัติความเป็นมา และความหมายของฮูปแต้ม
ในภูมิภาคอีสาน เมื่อพูดถึงจิตรกรรมฝาผนัง (Mural Painting) แล้ว คนทั่วไปก็สามารถเข้าใจได้ แต่มี
คาศัพท์เฉพาะในภาคอีสานที่คนท้องถิ่นเรียกกันจนติดปากและเป็นคาที่ไพเราะเต็มไปด้วยความหมาย นั่นก็คือ คาว่า “ฮู
ปแต้ม” ซึ่งแปลว่า “ภาพเขียน” จากการศึกษาเรื่องฮูปแต้มในภาคอีสานพบว่า อีสานมีเรื่องราวของฮูปแต้มมาตั้งแต่อดีตอย่าง
ยาวนานมากกว่ า 2,000 ปี ม าแล้ วในยุค ก่ อนประวัติ ศ าสตร์ที่ นั กวิ ชาการเรีย กว่า “ภาพเขีย นสีก่ อ นประวั ติศ าสตร์ ” คื อ
ภาพเขียนตามเพิงผาหน้าถ้า เช่น ภาพเขียนที่ภูพระบาท อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ภาพเขียนสีที่ผาแต้ม อาเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น มักจะเขียนรูปสัตว์ รูปคน รูปฝ่ามือ รูปเรขาคณิต และสัญลักษณ์อื่น ๆ (อุดม บัวศรี, 2547)
แม้วัฒนธรรมการสร้างฮูปแต้มบนผนังสิมหรือผนังโบสถ์ในภาคอีสานจะไม่ได้สืบทอดมาจากวัฒนธรรมการ
สร้างฮูปแต้มบนผนังถ้าโดยตรง แต่คติในการสร้างฮูปแต้มเพื่อความงามนั้นมีมานาน ช่างทาฮูปแต้มหรือช่างวาดรูปนั้นใน
ท้องถิ่นอีสานจะเรียกกันว่า “ช่างแต้ม” แนวคิดในการวาดฮูปแต้มไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวขึ้นอยู่กับขนาดของสิม ความเหมาะสม
ของฝาผนัง และตามความพึงพอใจของช่างแต้ม การจัดวางรูปต่าง ๆ ก็เป็นไปตามธรรมชาติหรือเป็นไปตามความรู้สึกว่า
“งาม” ที่มีอยู่ในตัวช่าง ส่วนเรื่องราวที่วาดก็มีทั้งเรื่องราวที่ช่างแต้มรู้ข้อเท็จจริงจากที่ได้เห็น ได้ปฏิบัติ และได้ร่วมในประเพณี
พิธีกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องที่คิดจินตนาการ บางครั้งก็วาดตามความประสงค์ของเจ้าอาวาสหรือเจ้าของสถานที่นั้น ๆ (สุมาลี
เอกชนนิยม, 2548)
- สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย -
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เนื้อหาของฮูปแต้มส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการสั่งสอนศีลธรรม แสดงเรื่อ งราวที่เป็นความเชื่อความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ส่วนเรื่องราวที่เป็นวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นมักเป็นส่วนเสริมเนื้อหาหลัก เรื่องราวเหล่านี้จะบอกเล่าตามแต่
แนวคิดของช่าง (สุมาลี เอกชนนิยม, 2548) ที่สาคัญที่สุดคือ การบอกเล่าประเพณีศิลปวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่น เช่น
ประเพณีฮดสรง งานบุญผะเหวด พิธีเผาศพ ประเพณีสู่ขวัญ การละเล่นหมอลาหมอแคน ประเพณีการลงข่วง รสนิยมและการ
แต่งกายทั้งคนพื้นเมืองและคนต่างวัฒนธรรม รวมถึงการแสดงออกทางเรื่องเพศอย่างซื่อตรง (ติ๊ก แสนบุญ , 2553) เรื่องราวที่
เกี่ยวกับวิถีชีวิตเหล่านี้มีคุณค่ากลายมาเป็นภาพสะท้อนทาให้คนในปัจจุบันได้เห็นถึงสภาพบ้านเมือง วิถีวัฒนธรรมของคน
อีสานในอดีตย้อนไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปัจจุบันมีให้เห็นน้อยลงอย่างมาก
3. ประวัติความเป็นมาของบ้านสาวะถี และฮูปแต้มวัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
บ้านสาวะถี ตาบลสาวะถี เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 200 ปีเศษ เพราะมีราษฎรอพยพมาจากบ้านทุ่ม มาตั้ง
บ้านเรือนอยู่บริเวณ “โนนเมือง” ซึ่งเป็นที่สูงติดกับหนองน้า ต่อมาได้มีการตั้งวัดขึ้น หลังจากนั้นชาวบ้านได้มีการขุดสระน้า
รอบ ๆ วัดเป็นจานวนมากโดยได้ขุดสระที่ติดต่อกัน จึงเรียกติดปากว่า “สระวัดถี”่ ต่อมาได้แปลงชื่อเป็นสาวะถี ซึ่งเป็นชื่อบ้าน
และชื่อตาบลมาจนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลตาบลสาวะถี อาเภอเมือง ขอนแก่น , ม.ป.ป.) ในปัจจุบัน หมู่บ้านสาวะถีได้แบ่งเป็น 4
หมู่บ้าน คือ หมู่ 6 บ้านสาวะถี (ป่าหม้อ) หมู่ 7 บ้านสาวะถี หมู่ 8 บ้านสาวะถี และหมู่ 21 บ้านสาวะถี ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้
ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ 20 กิโลเมตร
วั ด ไชยศรี เป็ น วั ด ของชาวชุ ม ชนสาวะถี ประกาศตั้ งวั ด เมื่ อ วั น ที่ 22 มี น าคม พ.ศ. 2408 และได้ รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2460 ชาวบ้านเรียกว่าวัดใต้ ลักษณะทางกายภาพมีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน
88 ตารางวา ปัจจุบันมีอาคารสาคัญคือ ศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน และสิมหรือโบสถ์ของวัด วัดแห่งนี้
ได้ รับ ยกย่อ งว่ าเป็น วั ดที่ มีภู มิทั ศน์ และบรรยากาศอนุ รัก ษ์โ บราณสถานอย่า งดี ยิ่ ง ส่ว นฮู ปแต้ม นั้น หลวงปู่อ่ อนสาเป็ น ผู้
กาหนดให้เขียนเรื่อง “สินไซ” ซึ่งเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานที่ได้รับความนิยมในยุคนั้น และมีช่างแต้มคือนายทอง ทิพย์ชา
ทั้งสองท่านได้ช่วยกันรังสรรค์ฮูปแต้มเพื่อถ่ายทอดธรรมะ พุทธจริยา และไตรภูมิไว้สั่งสอนคุณธรรมแก่ผู้พบเห็น ปัจจุบันสิมวัด
ไชยศรีถือว่าเป็นสิมที่มีฮูปแต้มสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน (อุดม บัวศรี, 2547)
ลักษณะรูปแบบของสิมวัดไชยศรีเป็นรูปแบบดั้งเดิม กล่าวคือ เป็นสิมทึบแบบพื้นบ้านอีสาน ฐานสูงมีมุข
หน้า การก่ออิฐใช้กาวหนังสัตว์ ยางผงและน้าอ้อยเป็นตัวประสาน ก่อสร้างด้วยฝีมือช่างชาวบ้านร่วมกับรองเจ้ าอาวาสในสมัย
นั้น ฐานเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนเหลื่อมลดหลั่นกัน 3 ชั้น ตลอดแนวความยาวทั้ง 4 ด้าน ทาเช่นนี้ 2 แถว ชั้นบนมี
ขนาดช่องเล็กกว่าแถวล่างยาวตลอดทั้ง 4 ด้าน เช่นเดียวกัน เป็นรูปแบบที่งามแปลกตาและมีมิติ รูปแบบเช่นนี้นิยมสร้างกันใน
เขตจังหวัดขอนแก่นหลายแห่ง เช่น สิมวัดโพธิ์ศรี อาเภอเมือง สิมวัดศรีบุญเรือง อาเภอพล สิมวัดบึงแก้ว อาเภอชนบท สิมวัด
สระทอง อาเภอมัญจาคีรี เป็นต้น บันไดทาเป็นรูปม้ายืนปูนปั้นมีเอกลักษณ์และสง่างามมาก มีทางเข้าด้านหน้าด้านเดียว ผนัง
มุขหน้าแต่ละด้านเจาะช่องหน้าต่างสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ตกแต่งกรอบหน้าต่างยอดโค้งซ้อนเหลื่อมกัน 3 ชั้น ด้านล่างถัดลงมา เจาะ
ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ยอดแหลมเรียงกัน 4 ช่อง ผนังด้านหน้ามุขตกแต่งเจาะเป็นช่องแบบผนังด้านข้างมุข ปัจจุบันไม่เห็นแล้วถูก
รื้อออกเพื่อขยายทาบันไดนาค เหลือเฉพาะเสามุมหน้ามุขสองข้างเท่านั้น ผนังด้านหน้าสิมเจาะช่องประตู 1 ช่อง บานประตู
เป็นฝีมือแกะสลักของพระอธิการอ่อนสา เป็นรูปพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่ตรงกลางขนาบด้วยรูปพระยืนพนมมือ ที่มุมทั้งสี่
เป็นรูปเทพนม กรอบประตูสลักลายประจายามงดงามมาก เหนือบานประตูทาซุ้มปูนปั้นนูนต่าแบบซุ้มบันแถลง รูปพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยปลายซุ้มสองข้างเป็นรูปเศียรนาคขนาบด้วยซุ้มแบบเดียวกันขนาดเล็กกว่า ปูนปั้นทาสีเหลืองและคราม ปัจจุบันสิม
แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอนพิเศษที่ 127 ง. ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2544
(สานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น, 2543)
ฮูปแต้มวัดไชยศรี เป็นผลงานของช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคามชื่อ นายทอง ทิพย์ชา มีการแต้มไว้บนผนัง
ทั้งด้านในด้านนอกของสิม เนื่องจากสุภาพสตรีไม่สามารถเข้าไปในสิมได้ ดังนั้นการแต้มฮูปเพื่อสอนสั่งคนในชุมชนจึงต้องมีการ
แต้มไว้ที่ผนังด้านนอกเพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยได้เห็นและนาไปปฏิบัติในการใช้ชีวิต มีการใช้สีฝุ่นโทนสีคราม เหลือง ขาว
ลักษณะการเขียนภาพเน้นสัดส่วนที่เกินจริง อารมณ์ของภาพดูสนุกสนาน ตัวละครจะออกท่าทางโลดโผน ด้านในเป็นเรื่องราว
- สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย -
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เกี่ยวกับอดีตพระพุทธเจ้า เรื่องพระเวสสันดรชาดก สินไซ (สังข์ศิลป์ชัย) ภาพเทพ บุคคลและสัตว์ต่าง ๆ ส่วนผนังด้านนอกเป็น
การแต้มเรื่องนรกเจ็ดขุม เรื่องพระเวสสันดรชาดก สินไซ และภาพทวารบาล (สานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ม.ป.ป.)
จะเห็นได้ว่า การเลือกแต้มภาพซสินไซนั้นถือเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานั้น และยังสะท้อน
ให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในชุมชน ความเชื่อเกี่ยวกับนรกสวรรค์ ที่จะสามารถใช้สอนศีลธรรมเพื่อทาให้
คนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
4. กระบวนการนาเอาทรัพยากรวัฒนธรรม “ฮูปแต้ม” มาจัดการให้เกิดการสร้างพลังของคนในชุมชน
จากที่กล่าวถึงวัดไชยศรีและสิมที่มีฮูปแต้มอันทรงคุณค่า งดงาม และสมบูรณ์ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็น
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่สาคัญในชุมชน ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง ส่วนประกอบของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์
ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งก่อสร้างที่จับต้ องมองเห็นได้ และที่เป็นความหมาย ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ กฎระเบียบ
แบบแผนเพื่อการปฏิบัติ จินตภาพ ความรู้สึกนึกคิด ศิลปะและการแสดงออก ที่ไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสทางกายภาพได้
เป็นสิ่งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การดารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละชุมชน แต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยได้ และทรัพยากร
วัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดมาจากอดีต และสิ่งที่ยังมีการสร้างสรรค์ดัดแปลงขึ้นมาใหม่เพื่อ
ใช้สอยให้สมประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550)
ทรัพยากรวัฒนธรรมในชุ มชนสาวะถีซึ่งก็คือสิมและฮูปแต้มของวัดไชยศรีจึงกลายเป็นที่มาของทุนทาง
สังคมของคนในชุมชนที่สามารถนามาจัดการเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ ดูแลรักษา เผยแพร่ จนนาไปสู่ความร่วมแรงร่วมมือกันของคน
ในชุมชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางภูมิปัญญาอื่น ๆ ต่อเนื่องกันไปเพื่อพัฒนาและสร้ างพลังในชุมชนจนเห็นผลสาเร็จได้
พลังชุมชน หมายถึง การรวมตัวกันของชุมชนที่เข้มแข็ง มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เกื้อกูลกัน ช่วยเหลือกันส่งผลให้ชุมชนนั้น
สามารถปรับตัว แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และกลับคืนสู่การดาเนินชีวิตตามปกติของชุมชน พลังในชุมชนเป็นพลังที่ช่วยให้ คนใน
ชุมชนเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ได้ (กรมสุขภาพจิต, 2559)
ดังจะเห็นได้จากที่ชุมชนสาวะถีมีการนาเอาทรัพยากรทางวัฒนธรรมซึ่งก็คือฮูปแต้มมาบูรณาการในชุมชน
จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชนแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความสนใจวรรณกรรมเรื่อ งสิน
ไซและฮูปแต้มอีสาน กอปรกับมีผู้นาที่ดี นั่นก็คือพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรีและท่านยังเป็นลูกหลานของคนใน
ชุมชน ที่มีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนโดยเน้นการพัฒนาคนเป็นหลัก มีการใช้ชุมชนยุคครูบาอ่อนสาเป็นต้นแบบ ใช้วัฒนธรรม
ชุมชนคือฮีตสิบสอง เพื่อเผยแพร่ธรรมะและพัฒนาคนในชุมชนร่วมกันไป ทาให้ชุมชนแห่งนี้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
เช่น ภูมิทัศน์ของวัดสวยงาม สะอาดตา จนได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ (พระครูบุญชยากร, 2562) มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่
รวบรวมเอาสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตของคนในชุมชน สิ่งของเหล่านั้นมาจากการบริจาคของคนในชุมชนเอง ทาให้เกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกัน (สุมาลี สุวรรณกร, 2559)
ทางด้านการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน มีโรงเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเรียนการสอนที่มีการนาเอาทุนทางสังคมในชุมชน นั่นก็คือฮูปแต้มบนผนังสิม มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนสาวะถี โดยนาเอาชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
มาใช้ โดยมีการให้เด็กได้เป็นผู้เลือกตามความสนใจว่าต้องการทากิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชน เช่น มัคคุเทศ ก์
น้อย หรือ หมอลา หมอแคน ตีกลอง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการลาฮูปแต้มสินไซ ที่โรงเรียนได้สร้างขึ้นมา 9 ด่านตามในฮู
ปแต้ม ในปัจจุบันนี้นักเรียนในโรงเรียนสามารถลาได้ 3 ด่านแล้ว อีกทั้งมีกิจกรรมเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ เช่น ทาหุ่นจาก
กระติ๊บข้าวเพื่อใช้ร่วมกันกับการแสดง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทาให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้และซึมซับว่าในชุมชนของเขา
เหล่านั้นมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ทาให้สามารถสืบต่อองค์ความรู้ การดูแลรักษาและการอนุรักษ์ต่อไปได้ในอนาคต
การจัดการนี้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้ จากเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีมีความกล้าแสดงออก มีองค์
ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสูง และยังเคยแสดงเฉพาะพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วย (นงนุช สิริภูมิ, 2562)

- สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย -
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นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการจัดการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ยังสามารถดึงเอาศักยภาพของ
คนในชุมชนกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน และโดยเฉพาะกลุ่มผู้สงู อายุ เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมอยู่มาก แต่
ในปัจจุบันถูกละเลย ทาให้กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า เป็นต้น เหตุของการเจ็บป่วยได้ จากการจัดการของพระครู
บุญชยากร และเข้ามาของหน่วยงานต่าง ๆ ทาให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพทางด้านภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของตนเองได้มากขึ้น เช่น
องค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์บายศรี การทาข้าวจี่ การแสดงหมอลา รวมถึงมีการดึงเอาแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมอื่ น ๆ ที่มีใน
ชุมชน เช่น เหล่าพระเจ้า โนนเมือง (คูเมืองโบราณ) มาทาเป็นฐานการเรียนรู้แต่ละฐาน เพื่อให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน สิ่งเหล่านี้ทาให้ผู้สูงอายุรวมถึงทุกคนในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ ดี
เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมร่วมกันที่วัด ทาให้เกิดการพบปะพูดคุย เกิดรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสามัคคีภายในชุมชน (ลา
บุญมี, 2562) กิจกรรมเหล่านี้ท่านพระครูบุญชยากรได้มองความสุขของคนในชุมชนเป็นหลัก มีการทดลองทดสอบกิจกรรมต่าง
ๆ เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน หากสิ่งใดสามารถทาให้เกิดประโยชน์ก็จะมีการนามาใช้ในชุมชน และสุดท้ายก็จะเป็น
ความจริงที่เมื่อกระทาแล้วเห็นผลข้างต้น
จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันวัดไชยศรีถือเป็นวัดที่มีฮูปแต้มที่เก่าแก่และสวยงามเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัด
ขอนแก่นและภาคอีสาน ถือเป็นโชคดีของชาวบ้านสาวะถีที่สามารถปกป้องรักษาสิมเก่าและฮูปแต้มไว้ได้ ต่างจากสิมที่อยู่ในวัด
อื่น ๆใกล้ เ คี ย ง ที่ ใ นอดี ต ล้ ว นแล้ ว แต่ มี ฮู ป แต้ม อั น งดงาม แต่เ มื่ อ กาลเวลาล่ ว งเลยไป คนรุ่ น ใหม่ ก ลั บ ไม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า และ
ความสาคัญทาให้เกิดการรื้อทาลายและสร้างสิมใหม่ที่ใหญ่โตทันสมัย แทนสิมเก่าที่เป็นภูมิปั ญญาของบรรพบุรุษไปเสียสิ้น ทา
ให้ชุมชนเหล่านั้นขาดรากที่จะยึดโยงอดีตกับปัจจุบัน ต่างจากชุมชนสาวะถีที่สามารถยืนหยัดรักษามรดกทางวัฒนธรรมชิ้น
สาคัญของบรรพบุรุษเอาไว้ได้ ทาให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาที่หลากหลายดังที่กล่าวมาข้างต้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมพลังของ
ชุมชนที่เกิดจากความรักและหวงแหนฮูปแต้มของสิมแห่งนี้เช่นเดียวกัน ทาให้เกิดความสามัคคี และสามารถพัฒนาชุมชนได้
อย่างรวดเร็ว ดังคากล่าวของพระครูบุญชยากรที่ว่า “ถ้าไม่มีฮูปแต้ม ชุมชนก็สามารถพัฒนาได้อยู่...แต่ก็ไม่รู้จะออกมาแนวใด...
แต่อาจไม่ขนาดนี้”
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาเรื่องฮูปแต้มวัดไชยศรี บ้านสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างพลังชุมชน เป็นการศึกษาวิจัยที่ใช้ทั้งเอกสารและการลงพื้นที่จริงเพื่อให้ได้รับองค์ความรู้ที่ครอบคลุมถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย คื อ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของฮูปแต้ม 2) เพื่อศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของบ้านสาวะถี และวัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ 3) เพื่อศึกษากระบวนการนาเอา
ทรัพยากรวัฒนธรรม “ฮูปแต้ม” มาจัดการให้เกิดการสร้างพลังของคนในชุมชนเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
การศึกษาในครั้งนี้มีข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฮูปแต้ม วัดไชยศรี ชุมชนบ้านสา
วะถี รวมถึงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและพลังชุมชน จากหนังสือ บทความจากวารสาร และเว็ บไซต์ของหน่วยงานทาง
ราชการ นอกจากนี้ผู้วิจัยมีการศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม โดยได้สังเกตการณ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวันสาคัญทางศาสนา
ของชุมชน การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการอีกด้วย สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ประวัติความเป็นมา และความหมายของฮูปแต้ม
“ฮูปแต้ม” เป็นภาษาถิ่นอีสานที่หมายถึง “ภาพเขียน” ในดินแดนอีสานมีการค้นพบว่า มีการแต้มฮูปมา
เป็นเวลากว่าสองพันปีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่นักวิชาการเรียกกันว่า “ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ” แต่อย่างไรก็ดี
การแต้มฮูปในปัจจุบันนั้นถูกสรรค์สร้างโดย “ช่างแต้ม” ซึ่งเป็นช่างชาวบ้านที่ไม่ได้มีการเล่าเรียนมาอย่างเป็นทางการ ทาให้
การแต้มฮูปไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพึงพอใจในความงาม แม้กระทั่งอารมณ์ขันของช่างแต้มแต่
ละคน ซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ของฮูปแต้มอีสาน แต่อย่างไรก็ดี เนื้ อหาของการแต้มฮูปก็จะมีกรอบอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสั่ง
สอนศีลธรรม ความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก และมีการสอดแทรกวิถีการดารงชีวิต สภาพบ้านเมือง
หรือเครื่องแต่งกายของคนในยุคนั้นเอาไว้ด้วย
- สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย -
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2. ประวัติความเป็นมาของบ้านสาวะถี และฮูปแต้มวัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
บ้านสาวะถีเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างวัดไชยศรีเมื่อประมาณสองร้อยปีก่อน เนื่องจากมีการอพยพผู้คน
มาจากบ้านทุ่ม มีการตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ ณ พื้นที่ที่เรียกว่า “โนนเมือง” และสร้างวัดขึ้นในคราวเดียวกันเพื่อเป็นศูนย์ รวม
จิตใจและใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของคนในชุมชน ชื่อหมู่บ้าน “สาวะถี” เพี้ยนมาจาก “สระวัดถี่”
เนื่องจากชาวบ้านได้มีการขุดสระน้าไว้รอบบริเวณวัดเป็นจานวนมาก
ทางด้านวัดไชยศรีถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับชุมชน แต่มีการประกาศตั้งวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 22
มีนาคม พ.ศ. 2408 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2460 คนในชุมชนมักเรียกว่า “วัดใต้” ฮู
ปแต้มที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนั้นวาดอยู่บนสิม (ในภาคกลางเรียกโบสถ์) โดยมีครูบาอ่อนสาเป็นผู้กาหนดให้เขียนเรื่อง “สินไซ”
ซึ่งเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนั้น มีช่างแต้มคือนายทอง ทิพย์ชา ปัจจุบันสิมวัดไชยศรีได้ชื่อว่า
เป็นสิมที่มีฮูปแต้มสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสานที่สามารถสะท้อนความคิด ความเชื่อ ค่านิยมในการเขียนรูปสินไซ ซึ่งถือ
เป็นนิทานพื้นบ้านที่เป็นที่นิยมมาก อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ได้เป็นอย่างดี
3. กระบวนการนาเอาทรัพยากรวัฒนธรรม “ฮูปแต้ม” มาจัดการให้เกิดการสร้างพลังของคนในชุมชน
ฮูปแต้มภายในสิมวัดไชยศรีถือเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่โดดเด่นในชุมชนบ้านสาวะถี เนื่องจากฮูปแต้มยัง
สมบูรณ์ ไม่ถูกรื้อทาลาย ทาให้เกิดการจัดการทั้งจากภาครัฐที่กรมศิลปากรได้เข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และจากคน
ในชุมชนที่มีการจัดการ เริ่มต้นจากการมีผู้นาคนสาคัญคือพระครูบุญชยากร ซึ่งเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม และ
มีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนที่เน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคน อีกทั้งท่านยังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในชุมชน ทา
ให้การจัดการราบรื่นยิ่งขึ้น ท่านได้เป็นผู้นาในการจัดการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาภูมิทัศน์ของวัดให้สะอาดสวยงาม เป็นแกนนา
ในการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการนาเอาสิ่งของจากในครัวเรือนของตนมาบริจาคเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์
เพื่อให้เกิดการเป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นต้น รวมถึงมีการดึงเอาโรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) มาร่วมในการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยใช้ฮูปแต้มวัดไชยศรีมาสร้างเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน จน
ทาให้นักเรียนมีทักษะ มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชน เมื่อเด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์ก็จะส่งผลไปถึงบรรดาผู้ปกครองซึ่งเป็นคนในชุ มชนที่จะได้ซึมซับถึงคุณค่าของทรัพยากร
วัฒนธรรมเหล่านี้ด้วย
นอกจากนั้น พระครูบุญชยากรยังได้มีการจัดการโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น หน่วยงาน
ทางด้านการท่องเที่ยว และสถานศึกษา มีการนาเอานักท่องเที่ยวที่สนใจ นักเรียน นักศึกษามาเข้าค่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม
โดยนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในชุ มชนมาสร้างเป็นฐานการเรียนรู้ โดยมีคนในชุมชนเป็นผู้ให้
ความรู้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ในปัจจุบันยังมีการจัดกิจกรรมเหล่านี้ทุกปีและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนทุกวัยใน
ชุมชนจนประสบความสาเร็จและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป สิ่งเหล่านี้ทาให้ชุมชนเกิดความสามัคคี ถือเป็นสิ่งสาคัญในการ
เสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อทาให้เกิดการพัฒนาชุมชนในด้านอื่น ๆ ต่อไป
4. การตรวจสอบผลการวิจัยกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม
ผลที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม ที่ทาให้เห็นว่าชุมชนบ้านสาวะถีเป็นสังคมที่
ประกอบไปด้วยโครงสร้างต่าง ๆ ซึ่งมีปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันไป เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไปก็ทาให้สังคมเปลี่ยนไปด้วย ทา
ให้คนในชุมชนต้องมีการปรับตัวให้โครงสร้างทางสังคมเป็นไปอย่างสมดุล ดังจะเห็นได้จากการเกิดผู้นาทางสังคมเป็นผู้ที่คนใน
สังคมให้ความเคารพนับถือ มีความพยายามในการจัดการนาเอาของเก่าที่มีอยู่ในชุมชนที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่ามาสร้าง
ประโยชน์ให้กับสมาชิกในสังคม เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อทาให้เกิดดุลยภาพทั้งทางด้านการอนุรักษ์สิ่งเก่าดั้งเดิม และ
การพัฒนาที่เข้ากับยุคสมัย เช่น การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวให้เหมาะสมกั บคนแต่ละเพศแต่ละวัย กล่าวคือ วัยเด็กและ
เยาวชนมีการบูรณาการร่วมกับครูจากโรงเรียนในชุมชน มีกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากฮูปแต้ม และมีการสร้าง
การแสดงลาฮูปแต้มสินไซให้กับเด็กนักเรียน มีการอบรมมัคคุเทศก์น้อย นอกจากเด็กจะเกิดองค์ความรู้ทางด้านประวัติ ศาสตร์
และวัฒนธรรมแล้ว องค์ความรู้และความภาคภูมิใจยังส่งผ่านไปถึงผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่งด้วย ทางด้านผู้สูงวัยมีการจัด
- สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย -
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กิจกรรมการนาเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาถ่ายทอด เช่น ภูมิปัญญาการทาบายศรี การทาข้าวจี่ เป็นต้น ส่วนการดึงการ
มีส่วนร่วมของคนทั้งชุมชนของพระครูบุญชยากรคือการให้ชาวบ้านนาเอาสิ่งของที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมารวบรวมเพื่อจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์ของชุมชน ทาให้คนทุกคนในชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน อีกทั้งสิ่งเหล่านี้ยังเป็นการทาให้ทุกคน
ในสังคมให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาโบราณสถานและทรัพยากรวัฒนธรรมอื่น ๆ ของชุมชนตามมา ทาให้
ชาวบ้านในแต่ละช่วงวัยเกิดความใกล้ชิดกัน และเมื่อมีการจัดกิจกรรมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัด ทาให้ชาวบ้านเข้าใกล้ศาสนามาก
ขึ้นและทาให้เกิดการพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน ทาให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีดุลยภาพ ไม่ เกิดการ
ทาลายโบราณสถานหรือละเลยภูมิปัญญาดั้งเดิม เนื่องจากมีการจัดการให้สมสมัยและใช้งานได้จริงในปัจจุบัน อีกทั้งทุกคนใน
ชุมชนมีภาระหน้าที่ในการจัดการตามองค์ความรู้และความถนัดของตนเองตามหลักทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม ซึ่งผู้วิจัยจะได้
สรุปเป็นภาพ ดังนี้

ทรัพยากรวัฒนธรรม
“ฮูปแต้ ม” วัดไชยศรี
ผู้นา
พระครูบญ
ุ ชยากร

ครู

ชาวบ้านทุกเพศทุกวัย

การสืบค้น
ทรัพยากรวัฒนธรรม
อื่นๆ ที่มีอยู่ในชุมชน
- เหล่าพระเจ้า
- พิพิธภัณฑ์
- โนนเมือง

โรงเรียน

การฟื้นฟู
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- ข้าวจี่
- บายศรี
- หมอลา

พลังชุมชน

นักเรียนซึ่งเป็น
เด็กและเยาวชน
ในชุมชน
- การแสดงลาฮูปแต้มสินไซ
- มัคคุเทศก์น้อย
- หมอลา หมอแคน ตีกลอง
- หุ่นกระติ๊บข้าว

การตรวจสอบโดยใช้
ทฤษฎีโครงสร้าง
หน้าที่นิยม

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อสร้างพลังชุมชนของพระครูบุญชยากร
ที่มา: เปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์ (2564)
- สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย -
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จากจุดเริ่มต้นที่ชุมชนมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทางด้านการอนุรั กษ์ ซึ่งก็คือกรม
ศิลปากร ได้มาทาการขึ้นทะเบียนสิมเป็นโบราณสถาน แต่ถ้าไม่มีผู้นาที่ดีและมีวิศัยทัศน์ที่จะต่อยอดในการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ก็คง
จะไม่มีการจัดการที่ดีอย่างเช่นทุกวันนี้ที่ชาวบ้านเห็นความสาคัญของสิมเก่า ไม่คิดที่จะทุบทาลายเพื่อสร้างของใหม่ อีกทั้งมี
การรื้อฟื้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว ก็ทาให้ชุมชนนี้
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ไม่ใช่แต่เฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ทาให้เยาวชนในชุมชนหันมาสนใจภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษ มีการต่อยอดใช้ประโยชน์ ดังจะเห็นได้จากการรวมกลุ่มของนักเรียนในการแสดงที่เกี่ยวข้องกับฮูปแต้ม
และฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ของชาวบ้านข้างต้น คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้า อีกทั้งมีผลพลอยได้จากเม็ดเงินที่
เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพียงเรื่องวิธีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อทาให้เกิดพลังในชุมชน ทางผู้วิจัย
เล็งเห็นประเด็นสาคัญที่ควรได้รับการศึกษาควบคู่กันไปเพื่อทาให้เห็นถึงความสาเร็จในการจัดการชุมชนได้อย่างชัดเจนคือ
การศึกษาทางด้านสุขภาพของผู้สูงวัยที่เชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรม เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ผู้สูงวัยล้วนรู้สึกมีความสุขและ
เห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้นเมื่อมีนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาเดินทางเข้ามาเพื่อศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตัว
ผู้สูงอายุเหล่านั้น ดังนัน้ ประเด็นนี้จึงน่าสนใจศึกษาให้เป็นรูปธรรมอย่างยิ่ง นอกจากนั้น จากการศึกษาพบว่าผู้นาเป็นตัวแปร
สาคัญในความสาเร็จหรือล้มเหลวของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เนื่องจากการมีผู้นาที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และ
คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักจะทาให้การจัดการสิ่งใดก็ตามประสบผลสาเร็จได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการจัดการต่าง
ๆ ต้องมีผู้นาที่ดี การจัดการเหล่านั้นจะมีโอกาสประสบผลสาเร็จอย่างสูง
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
ทางผู้วิจัยขอขอบคุณชาวบ้านทุกเพศทุกวัยในชุมชนที่สละเวลาเพื่อให้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และพูดคุย รวมถึงพระครู
บุญชยากรที่สร้างกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อทาให้คนในชุมชนได้ใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญามาสืบทอดกับคนรุ่นหลังและเป็นหลักใน
การอนุรักษ์ดูแล “ฮูปแต้ม” ในสิมวัดไชยศรีที่เป็นหัวใจสาคัญทาให้เกิดการพัฒนาชุมชนต่อไป
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ปัญหาและแนวทางแก้ไขการดาเนินนโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านมุมมองผู้มีส่วนได้เสีย กรณีศึกษาตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
Problems of the Old Age Allowance Policy Implementation through
the Stakeholders’ Perspective: a Case Study of Tumbol Suan Phueng,
Amphur Suan Phueng, Ratchaburi Province
เขมรินทร์ เพ็ญแสงอ่อน1
คัทลียา คงเมือง2
ธันย์ชนก ศิลปกิจโกศล3
นันทวรรณ ไทยประสานทรัพย์ 4
บทคัดย่อ
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ แม้ว่าหน่วยงานรัฐจะดาเนินนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมายาวนาน มีการปรับเปลี่ยน
การดาเนินนโยบายจากสวัสดิการแบบเจาะจงมาเป็นแบบถ้วนหน้าสาหรับประชาชนชาวไทยในปี พ.ศ. 2552 แต่จากงานวิจัยที่
ศึกษาเรื่องการดาเนินนโยบายล้วนพบปัญหาในการดาเนินนโยบายทั้งสิ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการจัด
โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตาบลสวนผึ้ง และเพื่อศึกษาปัญหาของผู้สูงอายุในตาบลสวนผึ้งในการ
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมเอกสาร
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมทั้งการสนทนากลุ่มกับผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปัญหาที่เกี่ยวกับการการยื่นของบประมาณ การกรอกข้อมูลที่มีส่วนผิดพลาด และการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุที่
ซ้าซ้อน เมื่อกรมบัญชีกลางรับหน้าที่เข้ามาดูแลในส่วนของการยื่นของบประมาณ ทาให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีบทบาทน้อยลง
แต่ก็ยังมีปัญหาในส่วนของการกรอกข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่ ส่วนผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพนั้น มีปัญหาเรื่องการเข้าถึ ง
เบี้ยยังชีพที่ยากลาบากในเรื่องการเดินทางและการเข้าถึงเทคโนโลยี เนื่องจากการรับเบี้ยยังชีพต้องรับผ่านทางบัญชีธนาคาร
ขณะที่ผู้สูงอายุส่วนมากไม่สามารถไปถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มเองได้ จึงต้องฝากลูกหลานให้ดาเนินการให้ นามาซึ่งการถูกโกง
หรือในบางกรณีต้องเสียค่าจ้างในการฝากถอนเงิน
คำสำคัญ: เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; สวัสดิการผู้สูงอายุ; ตาบลสวนผึ้ง
Abstract
Thailand has entered an aging society. Although the government has long implemented a social
pension policy for the elderly. The policy implementation was shifted from targeting welfare to universal
for Thai people in 2009. However, most studies on the old age allowance policy implementation have
encountered problems in policy implementation. This research aims to study problems from the relevent
government organizations’ perspective in implementing the old age allowance for the elderly in Suan
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Phueng Sub-district and to study the problems from the elderly in Suan Phueng Sub-district in obtaining
the elderly living allowance which including the resolutions of that problems. The study was applied a
qualitative research method by a documentary research, an in-depth interview with the stakeholders, and
focus group with the elderly. The results of the study showed that the relevant government organizations
have problems with the budget application, error in filling in the recipients’ information, and double
registration. When the Comptroller General's department take care of the budget request, this caused
local authorities to have fewer roles. There are still problems in the part of the error information of the
beneficiaries. Moreover, the elderly recipients found difficulty in accessing to the Old Age Allowance since
the uncomfortable transportation and technology access since the method of receiving the benefit must
be through a bank account. Most of the elderly are unable to withdraw money from ATMs themselves.
Therefore, the elderly persons have to leave the children to do which led to fraud or, in some cases,
have to pay a transaction cost for withdrawing the cash.
Keywords: Old Age Allowance, Elderly Welfare, Suan Phueng
บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้กาหนดให้รัฐจะต้องดาเนินการถ่ายโอน หรือกระจายอานาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็น อิสระในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อให้ท้องถิ่นมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ ท้องถิ่นได้มีโครงการที่จะช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ คือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ที่ได้ให้สิทธิประโยชน์ที่
ผู้สู งอายุ ให้ มี สิท ธิ์ไ ด้รั บการคุ้ มครอง การส่งเสริ ม และการสนับ สนุ นในด้ า นต่ าง ๆ ประเทศไทยเริ่ มด าเนิน การด้า นการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นอยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในปี พ.ศ. 2544-2545 รัฐได้มีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น โดยให้องค์การส่วนท้องถิ่นจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุให้เดือนละ 200 บาท นับเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 มีการตรา
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุซึ่งระบุไว้ว่าให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยเลี้ยงยังชีพ
ตามความจาเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 500 บาทต่อเดือน และมีการแก้ไข
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2553 ให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
เมื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งต่อภารกิจด้านงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และมีการดาเนินงานสวัสดิการสังคมต่อมา มีงานศึกษาพบว่ามีปัญหาในการดาเนินงาน เช่น ปัญหาใน
กระบวนการคัดเลือกผู้สูงอายุ การตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งใช้ระยะเวลายาวนาน การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุไม่ทั่วถึง
อัตราเบี้ยยังชีพที่ไม่เหมาะสมต่อการดารงชีวิต ทัศนคติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการคัดเลือกผู้สูงอายุ และ
ศักยภาพทางการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อภิญญา เวชยชัย , 2544) นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าโครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในระยะหลังจะมีการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกผู้สูงอายุให้ครอบคลุม โดยให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุทุกคนที่มี
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีการปรับอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เป็นแบบขั้นบันไดที่แปรผันตามอายุของผู้สูงอายุ แต่
ปัญหาในการดาเนินโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงมีอยู่ เช่น ปัญหาเรื่องการไม่มีการจัดทาทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ ย
ยังชีพผู้สูงอายุเพื่อตรวจสอบสิทธิที่แท้จริง ปัญหาการเบิก จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิ เนื่องจากได้รับสิทธิบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ เป็นต้น
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องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งและเทศบาลตาบลสวนผึ้ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่
ตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่ได้เริ่มดาเนินโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และได้พบปัญหา
ในการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว งานวิจัยชิ้นนี้จึงศึกษาปัญหาในการดาเนินนโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งจาก
ที่เป็นปัญหาจากการบริหารจัดการของภาครัฐและจากมุมมองผู้สูงอายุของตาบลสวนผึ้ ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบโครงการเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตาบล
สวนผึ้ง
2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุในตาบลสวนผึ้งในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขอบเขตของการวิจัย
1. พื้นที:่ ตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
2. เวลา: การจัดการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
3. เนื้อหา: การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาในการดาเนินนโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านมุมมอง
ผู้มีส่วนได้เสียในตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทั้งด้านผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุ และครอบครัวของ
ผู้สูงอายุ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เทศบาลตาบลสวนผึ้งและองค์การบริหารส่วน
ตาบลสวนผึ้ง)
วิธีดาเนินการวิจัย
แบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยศึกษาและประมวลจากเอกสาร บทความ
วิชาการ วารสารทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุโดยตรง และนาข้อมูลมาประกอบเป็นข้อมูลของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เนื่องจากคาถามบางคาถามที่
ผู้วิจัยตั้งไว้นั้นสามารถหาคาตอบได้ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเท่านั้น ไม่สามารถที่จะหาคาตอบด้วยวิธีการอื่นได้ โดยจะใช้วิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุและครอบครัวของผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นคาถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่
ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ เทศบาล
ตาบลสวนผึ้งและองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในด้านวัตถุประสงค์ กระบวนการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และวิธีการแก้ไขปัญหา
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาจะแบ่งตามพื้นที่รับผิดชอบหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตาบลสวนผึ้งและองค์การบริหารส่วนตาบล
สวนผึ้ง เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของปัญหา ดังนี้
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1. เทศบาลตาบลสวนผึ้ง
1.1 ปัญหาในการจัดการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแนวทางการแก้ไขก่อนที่กรมบัญชีกลางจะ
เข้ามาดาเนินการจ่ายตรง
1) ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณที่กระทรวงการคลังจัดสรรมา
สนับสนุนมีไม่เพียงพอต่อการจ่ายเบี้ยให้กับผู้สูงอายุที่มีจานวนมาก
แนวทางการแก้ไข ส านั ก งานเทศบาลต าบลสวนผึ้ งมี ก ารแก้ ไ ขปั ญหาโดยการใช้
งบประมาณที่สานักงานตั้งไว้เป็นเทศบัญญัติสารองพลางจ่ายไปก่อน และกระทรวงการคลังจึงจะโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่
สานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้งได้สารองพลางจ่ายไปก่อนคืนกลับมาภายหลัง
2) ปัญหาจากแนวทางการปฏิบัติ เมื่อดาเนินการสวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุไปได้สักระยะหนึ่ง
จานวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพก็เพิ่มมากขึ้น ทาให้การนาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในรูปแบบเดิมด้วยการให้เจ้าหน้าที่นา
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปส่งให้ตามที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองมีความยากลาบาก
เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากการนาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่จะต้องถือเงินจานวนมากอยู่กับตัวเอง และด้วย
จานวนผู้สูงอายุที่มีจานวนมากขึ้น ทาให้ใช้ระยะเวลาในการนาจ่ายเบี้ยยังชีพเพิ่มมากขึ้น เกินระยะเวลาไปจนถึงตอนกลางคืน
ทาให้เสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรมเป็นอันตรายต่อตัวเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้นาจ่าย
แนวทางการแก้ไข มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการนาจ่ายเป็นการโอนจ่ายเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้สูงอายุหรือบุคคลในครอบครัวของผู้สูงอายุแทน
3) ปัญหาด้านการกรอกข้อมูล เนื่องจากการที่มีข้อมูลจานวนมาก บางครั้งเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้งจึงกรอกข้อมูลเข้าฐานระบบผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผิดพลาด ทาให้เงิน
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ทั่วถึงและครอบคลุม
แนวทางการแก้ไข มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องและมีการกาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความรอบคอบในการกรอกข้อมูลเข้าฐานระบบผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มากขึ้น
4) ปัญหาการประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเมื่อมีผู้สูงอายุ
ย้ายภูมิลาเนาออกจากพื้นที่เทศบาลตาบลสวนผึ้ง ข้อมูลดังกล่าวของผู้สูงอายุไ ม่ได้ถูกลบออกจากฐานข้อมูลด้านการจัด
สวัสดิการด้วย ทาให้หลายครั้งมีการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สงู อายุที่ย้ายภูมิลาเนาออกจากพื้นที่เทศบาลตาบลสวนผึ้ง
ไปแล้ว
แนวทางแก้ไข เมื่อมีผู้สูงอายุย้ายออกจากพื้นที่เทศบาลตาบลสวนผึ้ง เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้งจะแจ้งให้ผู้สูงอายุไปขึ้นทะเบียนรายชื่อในพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ และทางสานักงานที่ผู้สูงอายุไปขึ้น
ทะเบียนรายชื่อใหม่จะมาประสานงานกับทางสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้งให้จาหน่ายรายชื่อผู้สูงอายุออกจากระบบ
สารสนเทศของสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้ง ทาให้ลดปัญหาของการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้าซ้อน
5) ปั ญ หาด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ส านั ก งานเทศบาลต าบลสวนผึ้ ง จะมี ก ารประกาศ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยการใช้เครื่องกระจายเสียงตามสายไปยังแต่ละหมู่บ้านให้
ผู้สู งอายุ ม ารั บเบี้ ยยั งชี พ ผู้ สู งอายุ รวมทั้งประสานงานกั บผู้ ใหญ่ บ้า นและเจ้า หน้า ที่ส านั ก งานเทศบาลต าบลสวนผึ้ งช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง แต่ก็เกิดปัญหาที่ผู้สูงอายุไม่เข้าใจข่าวสารที่ทางสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้งประชาสัมพันธ์ มี
ความสับสน เนื่องจากได้ยินเสียงจากเครื่องกระจายเสียงติดขัด ไม่ชัดเจน และไม่เข้าใจในการใช้คาบางคา เช่น คาบางคาเป็น
ภาษาราชการ เป็นต้น
แนวทางแก้ไข ทางสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้งใช้คาศัพท์ที่ง่ายต่อความเข้าใจของ
ผู้สูงอายุ พูดออกเสียงให้ชัดเจน และตรวจสอบเครื่องกระจายเสียงของทางสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้งว่าได้ยินชัดเจน
หรือไม่ และประสานไปยังผู้นาหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์กับทางผู้สูงอายุให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
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6) ปัญหาจากตัวผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การนาจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุของสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้งด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้น ผู้สูงอายุจะต้องมาแจ้งกับทางสานักงาน
เทศบาลตาบลสวนผึ้งว่าจะใช้บัญชีธนาคารไหนในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งไม่จาเป็นจะต้องเป็นบัญชีส่วนตัวของ
ผู้สูงอายุเอง สามารถใช้บัญชีธนาคารของบุคคลในครอบครัวยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ
บุคคลเจ้าของบัญชีธนาคารที่ผู้สูงอายุมาแจ้งขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้น นาเงินเบี้ยยังชีพไปใช้จ่ายส่วนตัว ทาให้เงินเบี้ย ยัง
ชีพผู้สูงอายุนั้นไม่ถึงตัวผู้สูงอายุหรือได้รับเงินเบี้ยยังชีพแต่ได้ไม่ครบจานวนเงิน
แนวทางการแก้ไข ทางสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้งได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการ
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการที่จะต้องใช้บัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้น
1.2 ปัญหาในการจัดการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแนวทางการแก้ไขหลังจากที่กรมบัญชี กลาง
จะเข้ามาดาเนินการจ่ายตรง
1) ปัญหาด้านการกรอกข้อมูล ถึงแม้ว่าจะมีกรมบัญชีกลางเข้ามาดาเนินงานในการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุแล้วนั้น แต่ทางเจ้าหน้าที่ของสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึง้ ก็ยังคงมีความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลของผู้สูงอายุ
เข้าฐานระบบ ทาให้มีปัญหาเรื่องเงินงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการแก้ไข มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องและมีการกาชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความ
รอบคอบในการกรอกข้อมูลเข้าฐานระบบผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพมากขึ้น
2) ปัญหาของผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถึงแม้ทางสานักงานเทศบาล
ตาบลสวนผึ้งจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มาเป็นการที่จะต้องใช้บัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับ
สิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ก็มีผู้สูงอายุบางรายที่ไม่สามารถเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ธนาคารได้
เนื่องจากปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน เช่น ไม่สะดวกเดินทางมาธนาคารด้วยตนเองได้เพราะไม่มียานพาหนะที่จะสามารถเดินทาง
มายังธนาคารได้ ไม่มีความรู้ความชานาญด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น จึงมีการจ้างบุคคลที่รู้จั ก เช่น คนในครอบครัว เครือ
ญาติ บุคคลในบริเวณละแวกบ้านเดียวกัน เป็นต้น มารับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ธนาคารหรือตู้กดเงิน ATM แทน ซึ่งต้องมีการ
เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลมารับเงิน โดยจานวนเงินที่เป็นค่าจ้างในการจ้างบุคคลมารับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ ละครั้ง
นั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายคือ ฝ่ายผู้สูงอายุ และฝ่ายบุคคลที่จ้างมารับเงินแทน บุคคลที่จ้างมารับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุบางรายมีการเอาเปรียบผู้สูงอายุด้วยการโกงเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับมา เช่น มีการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงด้ว ย
การบอกผู้สูงอายุว่าตนเองได้รับเงินจานวน 600 บาท ทั้งที่ความจริงแล้วผู้สูงอายุคนนั้นได้รับเงินจานวน 700 บาท เป็นต้น
แนวทางการแก้ไข ทางสานักงานเทศบาลสวนผึ้งยังไม่มีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้
2. องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง
2.1 ปัญหาในการจัดการสวัสดิการเบี้ยยังชี พผู้สูงอายุและแนวทางการแก้ไขก่อนที่กรมบัญชีกลางจะ
เข้ามาดาเนินการจ่ายตรง
1) ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ได้มีปัญหาในเรื่องที่กระทรวงการคลังมีงบประมาณมา
สนับสนุนไม่เพียงพอต่อจานวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ โดยเฉพาะเดือนกันยายนที่เป็นเดือนสุดท้ ายของการตัด
งบประมาณประจาปี ทาให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งมีเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุไม่เพียงพอต่อการนาจ่ายให้กับผู้สงู อายุ
แนวทางการแก้ไข ทางกระทรวงการคลังส่งหนังสือทาเรื่องยืมเงินสะสมมาสารองจ่าย
ให้กับผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งสารองเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพลาง
จ่ายไปก่อน เพราะทางองค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถสารองจ่ายไปก่อนได้ถ้ากระทรวงการคลังไม่ได้ส่งหนังสือสั่งการมา
ให้ทาเรื่องยืมเงินสะสมมาสารองจ่ายไปก่อน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งจะต้องไปทาเรื่องบันทึกขอเบิกเงิน
และจัดทาฎีกาขออนุมัติเบิกเงินที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการต่อไปที่ที่ว่าการอาเภอสวนผึ้ง และที่ว่า
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การจังหวัดราชบุ รี และทางองค์ การบริ หารส่วนตาบลสวนผึ้ งจึงจะตามเรื่อ งเงิ นสะสมที่สารองพลางจ่ ายไปก่อ นกับ ทาง
กระทรวงการคลังตามหลัง เพราะจะไม่สามารถปิดบัญชีงบประมาณประจาปีได้ถ้าจานวนเงินไม่ครบ
2) ปัญหาด้านการกรอกข้อมูล ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลส่วนผึ้งได้มีการกรอก
ข้อมูลเข้าฐานระบบผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผิดพลาด ทาให้เงินงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุให้ทั่วถึงและครอบคลุม
แนวทางการแก้ ไข ทางเจ้า หน้า ที่อ งค์ ก ารบริ หารส่ว นต าบลสวนผึ้ งจะไปทาเรื่ อ ง
ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี และชมรมพัฒนาชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งเรื่องที่กรอกข้อมูลเข้าฐานระบบผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผิดพลาด และมี
ความรอบคอบในการกรอกข้อมูลเข้าฐานระบบผู้สูงอายุมากขึ้น
2.2 ปัญหาในการจัดการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแนวทางการแก้ไขหลังจากที่กรมบัญชีกลาง
จะเข้ามาดาเนินการจ่ายตรง
1) ปัญหาด้านการกรอกข้อมูล ถึงแม้ว่าจะมีกรมบัญชีกลางเข้ามาทาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แทนองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง และองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งมีหน้าที่เพียงทาการกรอกข้อมูลผู้สูงอายุเข้าฐาน
ระบบผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งก็ูงคงเกิ
ยั
ดความผิดพลาดในการ
กรอกข้อมูลเข้าฐานระบบ ทาให้กรมบัญชีกลางไม่ได้จัดเตรียมงบประมาณให้กับูสู
ผู้ งอายุที่เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตาบล
สวนผึ้งมีการกรอกข้อมูลผิดพลาด
แนวทางการแก้ ไข ทางเจ้า หน้า ที่อ งค์ ก ารบริ หารส่ว นต าบลสวนผึ้ งจะไปทาเรื่ อ ง
ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี และชมรมพัฒนาชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งเรื่องที่กรอกข้อมูลเข้าฐานระบบผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชี พผู้สูงอายุผิดพลาด และมี
ความรอบคอบในการกรอกข้อมูลเข้าฐานระบบผู้สูงอายุมากขึ้น
2) ปั ญ หาด้ า นการตรวจสอบคุ ณสมบั ติของผู้ สู ง อายุ หลั งจากที่ ก รมบัญ ชี ก ลางเข้ า มา
ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ที่ตรวจสอบข้อมู ลผู้สูงอายุที่
ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ซึ่งในฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลางนั้นจะตรวจสอบข้อมูลได้ละเอียดกว่าฐานข้อมูล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง ทาให้พบว่าก่อนกรมบัญชีกลางเข้ามาดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้น องค์การ
บริหารส่วนตาบลสวนผึ้งได้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกินให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับราชการแต่ได้รับบานาญของสามีเป็น
ระยะเวลา 10 ปี ทางกรมบัญชีกลางจึงได้แจ้งหนังสือมาถึงองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งว่าผู้สูงอายุคนนี้ได้รับบานาญพิเศษ
แนวทางการแก้ไข ทางองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งจึงเรียกเงินคืนย้อนหลัง โดย
ใช้วิธีการทาหนังสือแจ้ง โทรศัพท์แจ้ง หรือลงพื้นที่ติดตามทวงถาม โดยที่หลังจากผู้สูงอายุได้รับหนังสือแจ้งเรียกเงินคืนแล้วนั้น
ผู้สูงอายุจะต้องจ่ายเงินคืนเป็นเงินสดภายในระยะเวลา 60 วันนับจากที่ได้รับหนังสือแจ้งเรียกเงิูนคื น และถ้าผู้สูงอายุไม่ยอม
จ่ายเงินคืนให้กับทางองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งก็จะประสานทนายดาเนินการฟ้องร้อง
ต่อไป
3) ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลของสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งนั้น ใช้วิธีการให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งช่วยประชาสัมพันธ์
ทาหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าชุมชน รวมถึงทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ แต่ก็มีปัญหาการประชาสัมพันธ์ที่ผิดพลาด
เกิดขึ้น ยกตัวอย่างกรณีของผู้สูงอายุหญิง อายุ 62 ปี คนหนึ่งที่ได้รับประชาสัมพันธ์ให้ไปยื่นเรื่องขอรับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตอนอายุ 60 ปี ซึ่งปกติทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งจะตรวจสอบว่าบุคคลใดที่อายุ 59 ปี ทาง
เจ้าหน้าที่จะไปแจ้งข่าวให้ผู้สูงอายุคนนั้นมายื่นเรื่องขอรับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพ และผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตอน
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อายุ 60 ปีพอดี แต่ผู้สูงอายุหญิงคนนี้ได้รับการแจ้งข่าวจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งตอนอายุ 60 ปี ทาให้
ผู้สูงอายุหญิงคนนี้ไปทาเรื่องขอรับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุช้าไปหนึ่งปี และได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตอนอายุ 61 ปี
แนวทางการแก้ไข มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้สูงอายุให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้น
เพื่อลดความผิดพลาด และรักษาสิทธิของผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
4) ปัญหาจากตัวผู้สูงอายุและครอบครัว ทางองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งมีรูปแบบการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยการที่ผู้สูงอายุจะต้องมารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง แต่
ผู้สูงอายุก็สามารถทาหนังสือมอบอานาจสิทธิให้บุคคลในครอบครัวมารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ โดยบุคคลในครอบครัวที่ม า
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนนั้นจะต้องมีหนังสือมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษร และใช้สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียน
บ้านของทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพแทน โดยมายื่นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง แต่บุคคลในครอบครัวที่มารับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนนัน้ บางรายนาเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว ทาให้ผู้สูงอายุเสียผลประโยชน์
แนวทางการแก้ไข มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการให้
ผู้สูงอายุมาเปิดบัญชีธนาคารเพื่อสะดวกต่อการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพราะไม่ต้องเดินทางมารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้วย
ตนเองที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง
2.3 ปัญหาที่พบในการเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตการปกครองของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง และแนวทางการแก้ไขขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง
ปัญหาของผู้สูงอายุ และครอบครัวของผู้สู งอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หลังจากที่เปลี่ยนวิธีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรูปแบบการโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้วนั้น ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของความ
ลาบากในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพราะถึงจะเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
แล้วนั้น แต่ผู้สูงอายุบางคนที่ไม่มีบัตร ATM ก็จะต้องไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ธนาคารกรุงไทย สาขาชัฏป่าหวาย ซึ่ง
ธนาคารกรุงไทย สาขาชั ฏป่าหวายนั้น อยู่ห่า งจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลสวนผึ้งประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็ น
ระยะทางที่ค่อนข้างไกล ผู้สูงอายุนั้นจึงมีการจ้างคนเพื่อไปรับที่ธนาคารกรุงไทย สาขาชัฏป่าหวาย เพราะไม่มียานพาหนะหรือ
คนในครอบครัวที่จะสามารถพาไปรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ธนาคารได้ และมีการจ้างคนให้ไปกดเงินสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุที่ตู้ ATM เนื่องจากผู้สูงอายุหลายคนนั้นกดเงินที่ตู้ ATM ด้วยตนเองไม่เป็น เพราะการกดเงินจากตู้ ATM นั้น
ต้องอาศัยความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี
แนวทางการแก้ไข ทางองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งไม่มีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องปัญหาในการดาเนินนโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านมุมมองผู้มีส่วนได้เสีย ตาบลสวนผึ้ง
อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้
1. ปัญหาการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ
ผลการศึกษาการดาเนินการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึง้ อาเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบว่า มีประเด็นเกี่ยวกับการดาเนินการ
การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีปัญหาในการดาเนินนโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุร่วมกันจานวน 3 ประเด็น ดังนี้
1) ขั้นตอนในการยื่นของบประมาณสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้ง
และองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง พบว่า ก่อนที่กรมบัญชีกลางจะเข้ามาดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนสานักงาน
เทศบาลตาบลสวนผึ้ง และองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งนั้น มีขั้นตอนในการยื่นของบประมาณสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มีความไม่สะดวกเนื่องจากมีขั้นตอนในการดาเนินงานที่ซับซ้อน โดยสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้งและองค์การบริหารส่วน
ตาบลสวนผึ้งเป็นผู้ดาเนินขั้นตอนทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การเปิดรับลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชี พผู้สูงอายุ ตรวจสอบข้อมูล
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พื้นฐานของผู้สูงอายุ กรอกข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าฐานระบบ ดาเนินเรื่องขอเบิกงบประมาณ
จากธนาคาร และนาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายห ลังในเดือน
มกราคมปี พ.ศ. 2563 กรมบัญชีได้เข้ามาดาเนินการในเรื่องของการเงินทั้งหมด ทาให้ ณ ปัจจุบัน สานักงานเทศบาลตาบล
สวนผึ้งและองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งมีหน้าที่เพียงเปิดรับลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตรวจสอบข้อมูล
พื้นฐานของผู้สูงอายุ และกรอกข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าฐานระบบ
หลังจากที่กรมบัญชีกลางเข้ามาดาเนินการในเรื่องของการเงินทั้งหมด ในขั้นตอนของการเบิก
งบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการจ่ายงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทาให้สานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้งและองค์การ
บริหารส่วนตาบลสวนผึ้งมีการดาเนินงานที่สะดวกสบายและง่ายมากขึ้น จะเห็นได้จากคาสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่สานักงาน
เทศบาลตาบลสวนผึ้งที่มีหน้าที่รับผิดด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่กล่าวถึงขั้นตอนการดาเนินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุว่ามีความซับซ้อน
2) การกรอกข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิเข้าฐานระบบผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ก่อน
กรมบัญชีกลางจะเข้ามานั้นเจ้าหน้าที่ของสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึง้ และองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งที่รับผิดชอบด้าน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ กรอกข้อมูลเข้าฐานระบบ และดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพียง
ฝ่ายเดียว ทาให้การตรวจสอบนั้นมีเพียงแค่เจ้าหน้าที่ของสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้งและองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง
เป็นฝ่ายตรวจสอบเท่านั้น แต่หลังจากที่กรมบัญชีกลางเข้ามาทาหน้ าที่ดาเนินการในเรื่องของการเงินแทน มีขั้นตอนในการ
ตรวจสอบมากขึ้น ดังนี้ เจ้าหน้าที่สานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้งและองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง เปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ และกรอกข้อมูลเข้าฐานระบบของกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางจะมีการตรวจสอบคุณ สมบัติ
ของผู้อายุที่ยื่นขอรับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลดความผิดพลาดในด้านข้อมูลของผู้สูงอายุ เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เลขบัตรประชาชน และคุณสมบัติอื่น ๆ ทาให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น จะเห็นได้จากคาสัมภาษณ์ของ
เจ้าหน้าที่สานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้ง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งที่มีหน้าที่รับผิดด้านสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุที่กล่าวถึงเรื่องของความแม่นยาในการตรวจสอบข้อมูล
3) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้าซ้อน พบว่า การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุว่าเป็นผู้ที่ได้รั บ
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ เช่น เงินบานาญ บานาญพิเศษ เบี้ยหวัด หรือไม่นั้น ในช่วงก่อนที่
กรมบัญชีกลางจะเข้ามาทาหน้าที่ดาเนินการในเรื่องของการเงิน ฐานระบบข้อมูลของสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้ง และ
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งนั้นเป็นฐานระบบข้อมูลที่ตรวจสอบได้แค่ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สูงอายุ ทาให้มีผู้สูงอายุบางคน
ได้รับเบี้ยยังชีพซ้าซ้อน ทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและสวัสดิการอื่น ๆ ของรัฐไปพร้อมกัน แต่เมื่อกรมบัญชีกลางเข้ามาทาหน้าที่
ดาเนินการในเรื่องของการเงินแทน ฐานระบบข้อมูลของกรมบัญชีกลางนั้ นเป็นฐานระบบขนาดที่ใหญ่กว่า สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ลึกและละเอียดกว่า เช่น ข้อมูลของครอบครัว เครือญาติของผู้สูงอายุ ว่าเป็นใคร ประกอบอาชีพอะไร ทาให้ตรวจสอบ
ได้ว่าผู้สูงอายุคนใดได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นทางอ้อมจากหน่วยงานของรัฐ เช่น บานาญพิเศษ ทาให้ ช่วยลดความ
ผิดพลาดในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้าซ้อน แต่การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้าซ้อนนั้นไม่ได้เกิดแค่กับผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือ
สิทธิประโยชน์อื่นทางอ้อมจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับกรณีของการย้ายออกจากภูมิลาเนา ทาให้เกิดการจ่ายเบี้ย
ยังชีพซ้าซ้อน
4) การจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า กระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณมาไม่เพียงพอ
ส่งผลให้ทางสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึง้ และองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งไม่สามารถจัดสรรงบประมาณที่ให้เพียงพอต่อ
จานวนผู้สูงอายุได้ ทาให้สานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้ งและองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งจะต้องมีวิธีการแก้ไข ซึ่ง 2
หน่วยงานนี้มีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกัน โดยสานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้งจะมีวิธีการแก้ไข คือ การใช้เงินที่สานักงานเทศบาล
ตาบลสวนผึ้งตั้งไว้เป็นเทศบัญญัติสารองพลางจ่ายไปก่อน และกระทรวงการคลังจึงจะโอนเงิ นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่สานักงาน
เทศบาลตาบลสวนผึ้งได้สารองพลางจ่ายไปก่อนคืนกลับมาภายหลัง ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งมีวิธีการแก้ไขคือ
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ทางกระทรวงการคลังส่งหนังสือทาเรื่องยืมเงินสะสมมาสารองจ่ายให้กับผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้งสารองเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพลางจ่ายไปก่อน เพราะทางองค์การบริหารส่วนตาบลไม่
สามารถสารองจ่ายไปก่อนได้ถ้ากระทรวงการคลังไม่ได้ส่งหนังสือสั่งการมาให้ทาเรื่องยืมเงินสะสมมาสารองจ่ายไปก่อน
2. ปัญหาจากมุมมองผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาปัญหาในการเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุในตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี พบว่า มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมกันจานวน 2 ประเด็น ดังนี้
1) ความลาบากในการเดินทางไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตการปกครองของ
สานักงานเทศบาลตาบลสวนผึ้ง และองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง มีความลาบากในการเดินทางไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ได้แก่
1.1) สถานที่ ตั้ งส านั ก งานธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) และ
ธนาคารกรุงไทย สานักงานธนาคารที่ใกล้ที่สุดของตาบลสวนผึ้ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
และธนาคารกรุงไทยที่ตั้งอยู่อาเภอชัฏป่าหวาย ซึ่งอยู่ห่างจากตาบลสวนผึ้งเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร
1.2) ยานพาหนะ เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายไม่มียานพาหนะเป็นของตนเอง ทาให้จาเป็นที่
จะต้องเสียค่าจ้างเป็นจานวนเงินประมาณ 100-300 บาท เพื่อที่จะไปรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.3) สุขภาพไม่เอื้ออานวยต่อการเดินทาง มีผู้สูงอายุที่ป่วยและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
พิการ/ทุพพลภาพ (ติดเตียง) ทาให้ผู้สูงอายุจะมีการจ้างคนที่ รู้จัก เช่น ครอบครัว เครือญาติ หรือคนรู้จักในหมู่บ้าน มอบ
อานาจให้ไปรับเบี้ยยังชีพแทน
2) การเข้าถึงเทคโนโลยี พบว่า ผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีความไม่
เข้าใจเรื่องเทคโนโลยี รูปแบบการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ปัจจุบันจะเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น การรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุจะมี 2 วิธีคือการเดินทางไปรับที่สานักงานธนาคาร กับกดเงินตามตู้ ATM ซึ่งที่ตั้งของตู้ ATM อยู่ใกล้กับที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุในตาบลสวนผึ้งมากกว่าสานักงานธนาคารที่ตั้งอยู่ตาบลชัฏป่าหวาย แต่เ กิดปัญหาตรงที่ผู้สูงอายุไม่เข้าใจ
หลักการใช้งานของตู้ ATM ทาให้ไม่สามารถกดเงินด้วยตนเองได้ จึงเปลี่ยนการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมที่จะไปกดเงิน
ที่ตู้ ATM ด้วยตนเอง เป็นการจ้างคนมากดรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ตู้ ATM แทน หรือเดินทางไปรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง
ที่สานักงานธนาคาร ตาบลชัฏป่าหวาย ทาให้มีการเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนไปกดเงินที่ตู้ ATM จะเห็นได้จากคาสัมภาษณ์
ของกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในตาบลสวนผึ้งที่กล่าวถึงเรื่องความลาบากในการใช้งานตู้ ATM
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การศึกษาทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการสมรสเพศเดียวกัน
The Study of Youth Attitudes towards Same-sex Marriage
เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการสมรสโดยถูกต้องตาม
กฎหมายของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน และเพื่อหาเหตุผลของการสนับสนุนหรือคัดค้านการออกกฎหมายการสมรสเพศเดียวกัน
ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่จาเป็นในการผลักดันร่างพระราชบั ญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตให้ผ่านและ
ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ โดยเป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ คือ แบบผสมผสาน (Mix Method Research) เชิงปริมาณได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทุกชั้นปีและทุกเพศจากการสุ่มอย่างง่ายจานวน 453 คน โดยการตอบแบบสอบถามออนไลน์
และเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นิสิตทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก คละเคล้ากันไปทุกชั้นปี
โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศทางเลือกนั้น ผู้วิจัยคัดเลือกด้วยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และสาหรับ
กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง ผู้วิจัยคัดเลือกโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จานวนทั้งหมด 15 คน
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่จะให้มีกฎหมายรับรองการใช้ชีวิตคู่โดยถูกต้องตาม
กฎหมายของคู่รักเพศเดียวกันในประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่าคนทุกคนไม่ว่าเพศใดก็ตามควรมีสิท ธิเท่าเทียมกัน หากไม่มี
กฎหมายรับรองสถานะการใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศเดียวกันแล้วจะเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และยังเห็นว่าหากจะ
มีกฎหมายใดเพื่อออกมารับรองสิทธิแล้ว ควรจะเป็นกฎหมายเพื่อให้จดทะเบียนสมรสกันมากกว่าที่จะจดทะเบียนคู่ชีวิต
เนื่องจากจะทาให้ได้สิทธิและประโยชน์เท่ากับคู่สมรสชายหญิง นอกจากนี้ในงานวิจัยยังมีข้อเสนอแนะว่ารัฐบาลควรมีมาตรการ
เพื่อช่วยเหลือการใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศเดียวกัน เช่น รัฐบาลควรเร่งรีบเสนอกฎหมายเพื่อให้ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติ
บัญ ญั ติ ใ นการออกกฎหมายเพื่ อ รับ รองสิท ธิ ใ นการอยู่ กิน ร่ ว มกั นได้ หรือ ควรกาหนดสัด ส่ ว นที่ นั่งในสภาให้ ค นที่ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันกฎหมายให้กับคนกลุ่มนี้ และรัฐควรร่วมมือกับองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) หรือองค์กรและมูลนิธิที่ทางานรณรงค์สิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ และสื่อมวลชนในการ
รณรงค์ให้มีการนาเสนอภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในทางสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจความรู้สึก
นึกคิดและสิทธิของคนกลุ่มนี้
คำสำคัญ: การจดทะเบียนคู่ชีวิต การสมรสเพศเดียวกัน คนที่มีความหลากหลายทางเพศ
Abstract
This research aims at studying attitudes of youths towards same-sex marriage and finding reasons
why they support or oppose same-sex marriage law in order to have legislative know important
information for issuing the law. This research employs mix-methods; quantitative method collected data
from 453 Srinakarintarawirot students of all sexes and genders by online surveys. Qualitative method
collected data by interviewing 15 students. LGBT interviewees were collected by purposive sampling and
male and female interviewees were collected by accidental sampling.
1
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The results found that most of the sample group highly agreed on legalizing same-sex marriage in
Thailand. They agreed that all human being whatever sex should have an equal right. Denial of the
recognition of same-sex marriage law is a denial of their fundamental human rights. Moreover, they also
think that if the law is passed, the legislative should issue Same-sex Marriage Bill more than Civil
Partnership Bill for the reason that it grants more rights and benefits of marriage as similar as the
heterosexual couple. They also suggested that legislative should not only issue related laws, but should
also prescribe portion of members of parliament for LGBT so that they can be an MP in order to help
support law for their groups. Government should cooperate with NGOs or LGBT associations to help LGBT
and cooperate with media in creating campaigns so that people will understand them more.
Keywords: Civil Partnership Bill, Same-sex Marriage, LGBT
บทนา
ปัจจุบัน ในเรื่อ งของเพศนั้นมิ ได้มีเพี ยงแค่เ พศชายและหญิ งเท่านั้ น แต่ยั งมีบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
(Gender Diversity) หรือกลุ่มเพศที่สาม หรือ LGBT (Lesbian Gay Bisexual and Transgender – หญิงรักหญิง ชายรัก
ชาย ผู้ที่รักสองเพศและผู้ที่ข้ามเพศ) หรือที่ปัจจุบันเรียกอีกอย่างว่า “LGBTQ” (Questioning or Queer) ซึ่งจะมีทั้งพวกเกย์
เลสเบี้ยน ทอม กระเทย และอีกหลายกลุ่มซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ที่ เ ขามองว่ า คนทุ ก เพศควรได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เท่ า เที ย มกั น โดยไม่ มี ก ารอคติ ห รื อ แบ่ ง แยกระหว่ า งเพศหรื อ ความแตกต่ า งทางเพศไม่ อ าจนามาเป็ น ข้ อ อ้ า งในการ
เลื อ กปฏิ บั ติ การแบ่ ง แยก การกี ด กั น หรื อ การจากั ด สิ ท ธิ แ ละโอกาสในการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรและสวั ส ดิ ก ารของรั ฐ
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ลุ่ ม คนที่ นิ ย ามตนเองว่ า เป็ น Non-binary gender คื อ กลุ่ ม คนที่ มี สานึ ก หรื อ อั ต ลั ก ษณ์ ท างเพศที่
ไม่ ใ ช่ ช ายหรื อ หญิ ง ตามบรรทั ด ฐานของสั ง คม อาจจะมี ห ลากหลายเพศสภา พแล้ ว แต่ ก ารนิ ย ามและการแสดงออก
(ชีรา ทองกระจาย. 2561) ในหลาย ๆ ประเทศจึงมีคนที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคนที่มีเพศเดียวกับตนเอง และอยู่ร่วมกันเฉกเช่นชาย
และหญิงที่ เป็นคู่รักต่ างเพศ พวกเขาจึงมองว่าการใช้ชีวิตคู่ เช่นนี้ไม่มี ความมั่นคงและปลอดภัยเลยทั้ งในด้านการจัดการ
ทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งและการลงนามในเรื่องของการตัดสินใจรักษาพยาบาล และเรื่องอื่น ๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือขาด
หลักประกันในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั่นเอง ฉะนั้น หลายประเทศจึงมีการรวมกลุ่มของคนรักเพศเดียวกันเพื่อต่อสู้เรียกร้องให้
รัฐบาลเห็นความสาคัญของประเด็นการใช้ ชีวิตคู่โดยมีกฎหมายรองรับ ประเทศแถบทวีปยุโรปถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีการ
ผ่านกฎหมายการสมรสเพศเดียวกันมากที่สุดโดยประเทศเนเธอแลนด์เป็นประเทศแรกในโลก เริ่มจากการมีกฎหมายห้ามมิให้มี
การแบ่งแยกหรือกีดกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม (Discrimination against any person, not just a homosexual) แต่
ภายหลังมีคู่รักเพศเดียวกันเรียกร้องให้มีกฎหมายคุ้มครองการสมรสของคนเพศเดียวกัน จึงเกิดกฎหมายที่ให้คนเพศเดียวกันอยู่
กินกันได้แบบ Domestic Partnerships ก่อน ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลสองคนซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เลือกที่จะมาใช้ชีวิต
ด้วยกันมีความสัมพันธ์กันคล้ายกับเป็นคู่ชีวิตและมาจดทะเบียนกันเพื่อที่จะให้ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่างตามที่กฎหมาย
กาหนด เช่น สิทธิในการได้รับมรดกหากคู่รักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย สิทธิในการได้รับสิทธิประโยชน์จากการทางานของ
อีกฝ่ายหนึ่งรวมถึงการประกันสุขภาพ สิท ธิในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่ง และสิทธิในการยื่น
ภาษีร่วมกัน (Government of the Netherlands. 2019) แต่การจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตแบบนี้ยังไม่เพียงพอ ต่อมาภายหลัง
เกิดแรงกดดันของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศซึ่งมารวมตัวประท้วงกันนอกรัฐสภาทุกวั นเพื่อให้มีการผ่านกฎหมายการสมรส
เพศเดียวกัน แต่ก็มีทั้งฝ่ายที่คัดค้านและเห็นด้วย โดยฝ่ายที่คัดค้านให้เหตุผลว่าการสมรสเพศเดียวกันทาให้สถาบันครอบครัว
- สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย -
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เสื่อมลง แต่อีกฝ่ายเห็นว่าไม่ควรไปจากัดสิทธิของพวกเขา และระหว่างที่รัฐบาลกาลังพิจารณาร่างกฎหมายอยู่นั้น มี จน
ภายหลังรัฐบาลก็ได้ผา่ นกฎหมายอนุญาตให้มีการสมรสเพศเดียวกันขึ้นใน พ.ศ. 2544 ซึ่งในประเทศนี้การสมรสเพศเดียวกันถือ
ว่าเป็นสิ่งที่ปกติมาก มีคู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสและอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาทั่ว ๆ ไปหลายคู่และก็มีการหย่าร้าง
ตามปกติด้วย (Dittrich. 2011)
การผ่านกฎหมายรับรองการสมรสเพศเดียวกันของประเทศเนเธอแลนด์นั้น ส่งผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างในทวีป
ยุโรปเพราะมีอีกหลายประเทศที่มีการเรียกร้องสิทธิ โดยสองปีต่อจากนั้นประเทศเบลเยียมเป็นประเทศที่สองของโลกที่อนุญาต
ให้มีการสมรสเพศเดียวกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย นาโดยกลุ่มสิทธิเกย์และเลสเบี้ยนที่ใหญ่ที่สุดคือกลุ่ม Holebifederatie
กดดันรัฐบาลให้เปลี่ยนคาจากัดความของคาว่า “การสมรส” ให้รวมถึงการสมรสของคนเพศเดียวกันด้วย ซึ่งในที่สุดรัฐบาลก็
แก้ไขกฎหมายให้การสมรสนั้นรวมถึงคนรักเพศเดียวกัน ผลของการผ่านกฎหมายนี้ทาให้คนรักเพศเดียวกันมีสิทธิเหมือนกับคน
รักต่างเพศเกือบทุกประการ เช่น สิทธิในทรัพย์สินร่วมกัน สิทธิในการรับมรดกสิทธิในการยื่นแบบภาษีเงินได้ร่วมกัน โดย
กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2546 (Robinson. 2003) ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ 2548 ประเทศสเปน
เป็นประเทศที่สามของโลกที่แก้ไขกฎหมายอนุญาตให้มีการสมรสเพศเดียวกันโดยมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งเพิ่ม
ข้อความว่า “การสมรสไม่ว่าจะเป็นการสมรสเพศเดียวกันหรือต่างเพศให้มีผลเหมือนกัน” ซึ่งการให้สิทธิต่าง ๆ แก่คู่สมรสเพศ
เดียวกันนี้ ทาให้ประเทศสเปนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้สิทธิแ ก่เกย์มากที่สุดในโลก อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่มีการแก้ไข
กฎหมายแล้ว ก็ยังมีกลุ่มผู้คัดค้านหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิก นิกายโปแตสแตนท์ออโธด็
อกซ์ กลุ่มชุมชนชาวยิว แสดงความไม่พอใจเนื่องจากเห็นว่าการยินยอมให้มีการสมรสเพศเดียวกันนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขัดต่อ
ส่วนรวมและขัดต่อหลักคาสอนของศาสนาและหลักศีลธรรม เพราะเขาเชื่อว่าการสมรสและอยู่กินระหว่างชายและหญิงเท่านั้น
เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานของสั งคมและวั ฒ นธรรม และเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของประเพณี ข องชาวยิ ว และชาวคริ ส ต์ หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการแต่งงานนี้ ก็ควรจะขอความเห็นชอบหรือประชามติจากประชาชนด้วย แต่กลุ่มที่สนับสนุนก็ให้
เหตุผลว่ามนุษย์ควรมีสิทธิที่จะเลือกคนที่จะนอนเคียงข้างหรือเลือกอยู่กับคนที่คิดว่าดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม ( DW.
2004) นอกจากนี้ในยุโรปมีประเทศที่มีกฎหมายรับรองสิทธิของคนรักเพศเดียวกันคือประเทศสวีเดน (Zeldin. 2009)
นอกเหนือจากทวีปยุโรปแล้วนับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่ 21 ของ
โลกที่มีกฎหมายรับรองการสมรสเพศเดียวกันในทุก ๆ รัฐ (ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงบางรัฐเท่านั้น) ก่อนหน้านี้มีกฎหมายฉบับหนึ่ง
เรียกว่า “Defense of Marriage Act” (DOMA) เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2539 ในสมัยประธานาธิบดีบิล คลินตัน
ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal Law) กฎหมายฉบับนี้บัญญัติว่าการสมรสจะมีได้เฉพาะชายและหญิงเท่านั้น แต่
กระนั้นกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามที่แต่ ละรัฐจะรับรองการสมรสเพศเดียวกัน เพียงแต่กาหนดข้อห้ามในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ของการเป็นคู่สมรสเท่านั้น ซึ่งสิทธิต่าง ๆ นี้จะไม่เท่าเทียมกับการสมรสระหว่างชายและหญิง และกฎหมายยังมีข้อกาหนดอีกว่า
อนุญาตให้แต่ละรัฐปฏิเสธหรือไม่รับรองการสมรสเพศเดียวกันที่ทาในรัฐอื่น ๆ ได้ และกฎหมายยังมีข้อห้ามมิให้คู่สมรสที่เป็นเพศ
เดียวกันได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเป็นคู่สมรสภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง เช่น มาตรา 3 บัญญัติไม่
รับรองการสมรสเพศเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น การได้รับประโยชน์ในกรมธรรม์จากการเป็น
ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ สิทธิในประกันสังคมของการเป็น คู่สมรส การเข้าเมือง การล้มละลาย และการยื่นภาษีเงินได้
ร่วมกัน
การสมรสเพศเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นแต่ละรัฐมีข้อกฎหมายแตกต่างกัน เช่น บางรัฐให้มีการจดทะเบียน
ความสัมพันธ์กันได้แบบที่เรียกว่า Civil Unions หรือบางรัฐอนุญาตให้จดทะเบียนแบบ Domestic Partnerships เท่านั้น การ
จดทะเบียนทั้งสองประเภทนี้ถูกบัญญัติขึ้นโดยมีข้อกาหนดว่าอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันอยู่กินหรือมีความสัมพันธ์หรือมีความ
ผูกพันกันอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะชน แต่ไม่ได้เรี ยกว่าเป็นการสมรส การจดทะเบียนทั้งสองประเภทนี้มีข้อแตกต่างกันและ
แตกต่างจากการสมรสที่เรียกว่า Marriage ด้วย กล่าวคือ Civil Unions หมายถึงการที่คู่รักตกลงใจที่จะอยู่กินกัน โดยผลของ
การจดทะเบียนประเภทนี้มีผลเฉพาะในรัฐที่ตนเองอาศัยเท่านั้น ไม่สามารถจะไปกล่าวอ้า งว่าได้จดทะเบียนความสัมพันธ์โดย
- สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย -
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ถูกต้องในรัฐอื่น ๆ ได้ การจดทะเบียนความสัมพันธ์นี้คู่รักเพศเดียวกันจะมีสิทธิและหน้าที่ไม่แตกต่างจากการสมรสแบบ
Marriage แต่สิทธิต่าง ๆ ที่มีนั้นจะอยู่ในระดับรัฐเท่านั้น ไม่รวมถึงการจะไปเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง
ส่วนการจดทะเบียนความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนชีวิต (Domestic Partnerships) นั้น หมายถึง การที่บุคคลสองคนซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะหรือเป็นผู้ใหญ่แล้ว เลือกที่จะมาใช้ชีวิตด้วยกันมีความสัมพันธ์กันคล้ายกับเป็นคู่ชีวิตกัน โดยการใช้ชีวิตคู่ประเภทนี้จะมี
ในบางรัฐเท่านั้น และหากคู่ ใดที่ยอมผูกพันตนมาใช้ชีวิตร่วมกันนั้นจะต้องมีการไปจดทะเบียนกันก่อนเพื่อที่จะให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์บางอย่างตามที่กฎหมายของแต่ละรัฐกาหนด ทั้งนี้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ไม่รวมถึงสิทธิตามที่รัฐบาลกลางกาหนดอนึ่ง
สิทธิประโยชน์ที่คู่รักเพศเดียวกันจะได้รับภายหลังจากจดทะเบียน Civil Unions และDomestic Partnerships นั้น ได้แก่
สิทธิในการได้รับมรดกหากคู่รักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย สิทธิในการได้รับสิทธิประโยชน์จากการทางานของอีกฝ่ายหนึ่ง
รวมถึงการประกันสุขภาพ สิทธิในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่ ง สิทธิในการยื่นภาษีร่วมกัน เป็น
ต้น (Winsor. 2017)
สาหรับในทวีปเอเชีย สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน) นับเป็นประเทศแรกที่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมายตามคาตัดสินของศาลฎีกา โดยคณะผู้พิพากษาศาลฎีกามีคาพิพากษาว่ากฎหมายฉบับที่ห้ามการ
แต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันเป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่กาหนดคุ้มครองเสรีภาพการแต่งงานและความเสมอภาค และ
สั่งให้แก้ไขหรือออกกฎหมายฉบับใหม่แทนที่ภายใน 2 ปี หากแต่ในขณะนั้นบริบททางสังคมก็ยังคงมีกลุ่มบุคคลจานวนมากที่ได้
แสดงความคิดเห็นไปในทางคั ดค้านการแก้ไขกฎหมายดังกล่ าว จึงทาให้ยั งไม่ได้มีการแก้ ไขกฎหมายตามคาวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญ ผลที่ออกมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คือประชาชนประเทศไต้หวันได้ลงประชามติไม่เห็นด้วยกับการ
สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายของเพศเดียวกัน (Nation TV. 256; The Momentum. 2561) ต่อมารัฐบาลไต้หวันได้
เดินหน้าผลักดันกฎหมายนี้โดยไม่ฟังเสียงประชามติ ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นเรื่องที่ทาได้เพราะการลงประชามติไม่มีผลผูกมัดตาม
กฎหมาย แม้การผ่านกฎหมายการแต่งงานของเพศเดียวกันจะเป็นเรือ่ งที่ดีในด้านการสร้างสังคมที่ยอมรับความหลากหลาย แต่
ประชาชนส่วนหนึ่งกลับไม่พอใจ และในที่สุดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รัฐสภาก็ได้ผ่านกฎหมายการสมรสเพศ
เดียวกันมีผลให้การสมรสเพศเดียวกันในประเทศนี้ถูกต้องตามกฎหมายและถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีกฎหมายฉบับนี้
(CNN. 2019) แต่ทว่ากฎหมายฉบับนี้ (Enforcement Act of Judicial Yuan Interpretation No. 748) จะรับรองสิทธิของคู่
สมรสเพศเดียวกันระหว่างชาวไต้หวันด้วยกันเอง และจะรับรองสิทธิเฉพาะในกรณีที่ LGBTQ ชาวไต้หวันมีคู่สมรสที่มาจาก
ประเทศที่ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้แล้วเท่านั้น ซึ่ง กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันระบุว่าประเทศที่จะให้การรับรองมี
ทั้งหมด 26 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, บราซิล, แคนาดา, โคลอมเบีย, เดนมาร์ก,
ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เม็กซิโก, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์,
โปรตุเกส, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา และอุรุกวัย คาดการณ์ว่าสังคมผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศจะยังคงเดินหน้าเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกันทางเพศในประเด็นที่ครอบคลุมมิติอื่น ๆ ต่อไป เช่น การสมรสกับ
ชาวต่างชาติที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ยังไม่ประกาศใช้กฎหมายสมรสเพศเดีย วกัน รวมถึงสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน
เพื่อปูทางไปสู่การสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงในอนาคต อนึ่ง เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2562 นายเฉินจงเยี่ยน รัฐมนตรีช่วย
ว่า การกระทรวงมหาดไทยของไต้ หวั น เปิ ดเผยว่ า ไต้ ห วัน จะเริ่ มต้ น จดทะเบี ยนสมรสให้ แ ก่คู่ รั กเพศเดี ยว กั นในวัน ที่ 24
พฤษภาคมนี้ โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการเตรียมความพร้อมและฝึกอบรมข้าราชการและบุคลากรทุกคนเพื่อรองรับการจด
ทะเบียนสมรสที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งเน้นย้าให้ทุกคนปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและให้เกียรติซึ่งกัน และกันโดยไม่คานึงถึงเพศ
และเชื้อชาติ (ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ. 2562) จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสาคัญกับการสมรสของ
เพศเดียวกันมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเริ่มจากประเทศในทวีปยุโรปก่อน ตามมาด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบลาติน
อเมริกา เช่น ประเทศอาร์เจนตินาเป็นประเทศแรกใน พ.ศ. 2553 ประเทศโคลอมเบีย ประเทศบราซิล ประเทศอุรุกวัย และ
ล่าสุด คือ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน) ของทวีปเอเชีย และจากการผ่านกฎหมายในไต้หวันทาให้เกิดแรงกระแส
เรียกร้องสิทธิในประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย
- สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กฎหมาย -
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สาหรับประเทศไทยมีการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถอยู่กินร่วมกันได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยกลุ่มที่เรียกร้องมีหลายกลุ่มและดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กลุ่มที่ผลักดันหรือมีความต้องการให้มีการแก้ไข
กฎหมายนั้น เป็นที่แน่นอนคือกลุ่มผู้ได้รั บผลกระทบโดยตรงจากการที่ยังมิได้มี กฎหมายใช้บั งคับ เช่น กลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศ รวมทั้งองค์กรที่ทางานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ องค์กรสิทธิ
มนุษยชน มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร ตัวแทนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ มูลนิธิอัญจารี กลุ่มสะพาน กลุ่มฟ้าสีรุ้งแห่ง
ประเทศไทย องค์การบางกอกเรนโบว์ เป็นต้น แนวคิดในการผลักดันให้มีการสมรสเพศเดียวกันนี้ถือได้ว่ามีรปู แบบที่ไม่แตกต่าง
จากประเทศอื่น ๆ ซึ่งทุกประเทศล้วนแล้วแต่เริ่มมาจากการที่คู่รักเพศเดียวกันไปยื่นขอจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และเจ้าหน้าที่รัฐปฏิเสธ ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน กล่าวคือในปี 2012 คุณนที ธีระโรจนพงษ์ ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวและเป็น
ประธานกลุ่มเกย์การเมืองไทย และคุณอรรถพล จันทวี คู่รักเพศเดียวกันได้ไปยื่นขอจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ แต่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิเสธ คาขอจดทะเบียนสมรสโดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถกระทาได้เพราะขัดกับหลักกฎหมาย
ไทย ซึ่งตามกฎหมายไทยแล้วในเรื่องนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 หมวด 2 มาตรา 1448 กาหนดเงื่อนไขแห่ง
การสมรสไว้ว่า “การสมรสจะทาได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์” มาตรา 1457 กาหนดว่า “การสมรสตาม
กฎหมายจะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น ” และมาตรา 1458 กาหนดว่า “การสมรสจะทาได้ต่อเมื่อชายหญิง
ยินยอมเป็นสามีภรรยากันและต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึก
ความยินยอมนั้นไว้” การที่กฎหมายกาหนดไว้เช่นนี้ ทาให้คู่สมรสตามกฎหมายไทยต้องเป็นคู่สมรสที่เป็นชายและหญิงเท่านั้น
ฉะนั้น กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนี้จึงเป็นการจากัดสิทธิของบุคคลเพศเดียวกันที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนี้ไป ตัวอย่างของการเสีย
สิทธิตามกฎหมาย เช่น หากมีการทามาหาได้ร่วมกัน และฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตโดยมิ ได้ทาพินัยกรรม ทรัพย์สินของฝ่ายที่
เสี ย ชี วิ ตก็ ต้ อ งตกเป็ น มรดกของทายาทตามกฎหมายของผู้ นั้ น เช่ น บิ ดามารดา พี่ น้ อ ง เป็ น ต้น จากนั้น กลุ่ ม ผู้ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศจึงมีการร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการด้านกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
เมื่อปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมาธิการด้านกฎหมายฯ จึงตั้งคณะทางานขึ้นเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของ
กลุ่ ม บุ ค คลที่ มีค วามหลากหลายทางเพศ แล้ ว พบอุ ป สรรคทางกฎหมายหลายประการที่ เ กี่ ยวกั บ การจดทะเบี ย นสมรส
คณะทางานจึงเสนอแนวคิดว่า น่าจะมี “ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต” ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน แล้ว
จะเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพรรคการเมืองผลักดันร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป แต่ร่าง
พระราชบัญญัตินี้ได้หยุดชะงักในพ.ศ. 2557 ด้วยเหตุผลทางการเมืองของประเทศ ต่อมาใน พ.ศ. 2559 กรมคุ้ มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ดาเนินงานพิจารณาศึกษาและปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ทว่าบทบัญญัติของร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้ให้ศักดิ์ศรี สิทธิ ความเสมอภาคเทียบเท่าการสมรสและคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่าการอยู่กินร่วมกันของบุคคลเพศเดียวกันสมควรที่จะมีกฎหมาย
รับรองหรือไม่ หรือแม้แต่ฝ่ายที่เห็นว่าควรมีการรับรองสถานะทางกฎหมายก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันไปอีกว่าควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้คู่สมรสไม่ว่าจะต่างเพศกันหรือเพศเดียวกันมีสถานะ สิทธิ และหน้าที่ที่
เท่าเทียมกัน แต่ก็มีอีกความเห็นหนึ่งว่าควรบัญญัติเป็นกฎหมายแยกต่างหาก (ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร และภาณุมาศ ขัดเงางาม.
2560) จึงเห็นได้ว่าความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังมีความหลากหลายอยู่ระหว่างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้ว ยให้มีกฎหมายรองรับ หรือ
หากเห็นด้วยว่ามีกฎหมายรองรับ ควรบัญญัติเป็นกฎหมายอย่างไร ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาทัศนคติของเยาวชนเนื่องจาก
เห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มเยาวชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์และน่าจะเป็นผู้ที่มีความคิดก้าวหน้า โดยเลือกที่
จะศึกษาเฉพาะกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากเห็นว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีกลุ่มนิสิตที่เป็นกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศจานวนมาก จึงต้องการที่จะสอบถามว่าบุคคลเหล่านี้มีความคิดเห็นประการใดต่อประเด็นการสมรสเพศ
เดียวกันนี้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายของกลุ่มคน
รักเพศเดียวกัน
2. เพื่อหาเหตุผลของการสนับสนุนหรือคัดค้านการออกกฎหมายการสมรสเพศเดียวกัน
กรอบความคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมคือทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เชิงปริมาณ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกเพศและทุกชั้นปีที่ได้จาก
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) จานวน 453 คน
1.2 เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับการสารวจความคิดเห็นในประเด็นเรื่องการรับรอง
การใช้ ชีวิ ต คู่ข องคู่ รั ก เพศเดี ย วกั น ทางกฎหมาย โดยมาจากการประมวลเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น บทความทั้ งไทยและ
ต่างประเทศ กฎหมายการสมรสเพศเดียวกันในต่างประเทศ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข่าวต่าง ๆ
1.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
1.3.1 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและดาเนินการจัดทาแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้
Google Docs และส่งไปยังนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับการตอบกลับจานวน 453 คน
1.3.2 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าความถี่และค่าร้อยละในรูปตารางสถิติและเพื่อผู้อ่านจะ
ได้ทาความเข้าใจที่สะดวกยิ่งขึ้น
1.3.3 กรณีที่กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจะทาการเก็บข้อมูลซ้าอีกครั้งเพื่อความ
ครบถ้วนของข้อมูล
2. เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นิสิตทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก คละเคล้ากันไป
ทุกชั้นปี โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศทางเลือกนั้น ผู้วิจัยคัดเลือกด้วยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และ
สาหรับกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง ผู้วิจัยคัดเลือกโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จานวนทั้งหมด15
คน
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อ
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการสมรสเพศเดียวกัน
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
คือ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ในด้านอายุ เพศ รสนิยมทางเพศและความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศวิถีของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 36.4 มีอายุต่ากว่า 20 ปี, ร้อยละ 27.4 อายุ 20 ปี, ร้อยละ 17.7 อายุ 21 ปี, ร้อย
ละ 7.1 อายุ 22 ปี, ร้อยละ 5.5 อายุ 23 ปี และร้อยละ 6 อายุ 24 ปี เพศหญิงตอบแบบสอบถามร้อยละ 48.8, เพศชายร้อย
ละ 30.7, เพศทางเลือกร้อยละ 17.7 และไม่ระบุเพศร้อยละ 2.9
สาหรับรสนิยมทางเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม รสนิยมรักเพศตรงข้ามร้อยละ 58.3 รักเพศเดียวกันร้อยละ
18.8 กลุ่มที่รักทั้ง 2 เพศ (Bisexual) ร้อยละ 16.6 ไม่ระบุเพศร้อยละ 4 และไม่ประสงค์จะตอบ ร้อยละ 2.4
สาหรับประเด็นความคิดเกี่ยวกับสาเหตุของการเลือกเพศวิถีหรือการมีรสนิยมทางเพศนั้น ร้อยละ 48.1 คิด
ว่าบุคคลเลือกที่จะเป็นเอง, ร้อยละ 18.3 เชื่อว่าเป็นมาแต่กาเนิด, ร้อยละ 17.7 คิดว่าเกิดจากการเลี้ยงดูหรือสภาพแวดล้อม,
ร้อยละ 11.4 คิดว่าบุคคลเห็นตัวอย่างจากคนในสังคมจึงเลือกที่จะเป็น และเหตุผลอื่น ๆ ร้อยละ 4.5
1.2 จากการสารวจเมื่อถามว่าทราบว่าประเทศไทยมีความพยายามร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คู่ชีวิต พ.ศ..... เพื่อให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถอยู่กินกันได้โดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57 ทราบ และร้อย
ละ 43 ไม่ทราบว่ากาลังมีความพยายามในการร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่
1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นที่ต้องมีกฎหมายรับรองสถานะการใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศเดียวกัน
ร้อยละ 96.5 เห็นว่ามีความจาเป็น และร้อยละ 3.5 เห็นว่าไม่มีความจาเป็นต้องมีการออกกฎหมายดังกล่าว
1.4 เหตุผลหลักในการสนับสนุนความคิดเห็นว่าควรมีกฎหมายรับรองสถานะของการใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศ
เดียวกันนั้น ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ร้อยละ 92.05 เห็นว่าคนทุกคนไม่ว่าเพศใดก็ตามควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน รองลงมาคือ
ร้อยละ 73.06 เห็นว่าคนไทยควรเปิดกว้างต่อความคิดใหม่ ๆ ถัดมาคือร้อยละ 63.13 เห็นว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทาง
เพศไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนในสังคม ถัดมาคือร้อยละ 38.18 เห็นว่าหากไม่มีกฎหมายรับรองสถานะการใช้ชีวิตคู่ของ
คู่รักเพศเดียวกันแล้วจะเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และน้อยที่สุดคือความคิดเห็น อื่น ๆ ร้อยละ 1.76
1.5 ความเห็นต่อผลกระทบเชิงบวกต่อการมีกฎหมายรับรองสถานภาพการใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศเดียวกัน
ปรากฏตามตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นด้านผลกระทบเชิงบวกของการที่มีกฎหมายรับรองสถานภาพการใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศ
เดียวกัน
ประเด็น
จานวนคน
ร้อยละ
1. เป็นการเพิ่มโอกาสทางสังคม
340
75.05
2. เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
232
51.21
3. ทาให้กลุ่มคนรักเพศเดียวกันเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
284
62.69
4. เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันได้
340
75.05
5. เกิดความเข้าใจของคนในสังคมมากขึ้น
315
69.53
6. ทาให้คนต่างชาติมองคนไทยดีขึ้น
104
22.95
7. เหตุผลอื่น ๆ
12
2.64
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จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันทัศนคติของเยาวชนจะเป็นความคิดที่สมัยใหม่คือให้โอกาสคนกลุ่มนี้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจของคนในสังคมและเพื่อต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและรู้สึกว่า
กลุ่มคนรักเพศเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
1.6 เหตุผลหลักที่สนับสนุนความคิดเห็นว่าไม่ควรมีกฎหมายรับรองสถานะทางกฎหมายของการใช้ชีวิตคู่
ของคู่รักเพศเดียวกัน ได้แก่ ร้อยละ 3.31 เห็นว่าขัดต่อประเพณีไทย, ร้อยละ 3.31 เห็นว่าเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติ , ร้อยละ
3.09 เห็นว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม, ร้อยละ 2.20 เห็นว่าเป็นเหตุผลในเรื่องความเชื่อหรือข้อห้ามทางศาสนา, ร้อยละ
1.3 เห็นว่าผิดศีลธรรม และร้อยละ 1.10 ให้เหตุผลอื่น ๆ
1.7 ความคิดเห็นต่อผลกระทบเชิงลบต่อการมี กฎหมายรับรองการใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศเดียวกันปรากฏ
ตามตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลกระทบเชิงลบของการที่มีกฎหมายรับรองสถานะภาพการใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศเดียวกัน
ประเด็น
จานวนคน
1. เกิดพฤติกรรมรักร่วมเพศมากขึ้น
113
2. เสี่ยงการติดโรคทางเพศสัมพันธ์
134
3. ทาให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบต่อประเทศไทย
34
4. ทาให้ประชากรในประเทศลดน้อยลง
220
5. เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
120
6. เหตุผลอื่น ๆ
14

ร้อยละ
24.94
29.58
7.50
48.56
26.49
3.09

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าในแต่ละหัวข้อมีเพียงบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยนั้นมีทั ศนคติในเรื่องของการเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบในด้านรักร่วมเพศ และเกรงว่าจะทาให้ประชากรในประเทศลดน้อยลงและทาให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบต่อ
ประเทศไทย
1.8 จากการสารวจว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศ และ/หรือคนเพศเดียวกัน ควรจดทะเบียนคู่ชีวิต
หรือจดทะเบียนสมรสกัน ร้อยละ 74.4 เห็นว่าควรจะจดทะเบียนสมรสกัน (แยกเป็นเพศหญิงร้อยละ 49.25 เพศทางเลือกร้อย
ละ 23.73 เพศชายร้อยละ 23.14 และไม่ระบุเพศร้อยละ 3.85) และร้อยละ 25.6 เห็นว่าควรจะจดทะเบียนคู่ชีวิต (แยกเป็น
เพศชายร้อยละ 52.58 เพศหญิงร้อยละ 47.41 ส่วนเพศทางเลือกและที่ไม่ระบุเพศไม่มีผู้ใดเห็นด้วยกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต)
1.9 จากการสารวจว่ารัฐบาลควรมีมาตรการใดบ้างเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคู่รัก/คู่แต่งงานเพศเดียวกัน ร้อยละ
74.83 เห็นว่าควรมีกฎหมายที่ปกป้องสิทธิคู่รัก / คู่แต่งงานเพศเดียวกัน ร้อยละ 56.95 เห็นว่าควรมีกฎหมายที่ให้สิทธิเท่ากั บ
คู่รัก / คู่แต่งงานต่างเพศ ร้อยละ 53.64 เห็นว่าควรกาหนดสัดส่วนที่นั่งในสภาให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศได้เข้ามาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันกฎหมายให้กับคนกลุ่มนี้ ร้อยละ 52.53 เห็นว่ารัฐควรร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) ให้ความช่วยเหลือคู่รัก/ คู่แต่งงานเพศเดียวกัน ร้อยละ 5.96 เห็นว่าไม่ควรออกมาตรการใด ๆ ทั้งสิ้น
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ภาพที่ 1 แผนภาพต่อไปนี้เป็นการสรุปความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการสมรสเพศ
เดียวกัน ที่มา: ผู้เขียน

นอกจากนี้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมจากท้ายแบบสอบถามเชิงปริมาณที่เป็นกลุ่มรักต่าง
เพศ โดยสรุปความเห็นได้ว่าปัจจุบันในมหาวิทยาลัยมีนิสิตที่มีความหลากหลายทางเพศจานวนมากทั้งคู่รักชายกับชาย และ
หญิงกับหญิง แต่มักพบเห็นคู่ชายรักชายมากกว่าหญิงรักหญิง หรือมีบางคนก็ไม่ได้แสดงตัวตนออกมา (ซึ่งพวกเขาเองสัมผัสได้
ว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ) หรือบางคนก็ไม่สามารถระบุเพศของตนเองได้ แต่คนเหล่านี้ก็สามารถอยู่กับกลุ่ม
เพื่อนได้โดยสามารถเข้ากับเพื่อนได้ดี และไม่ได้ทาให้เพื่อนคนอื่นเดือดร้อน และคนกลุ่มนี้มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนพวกรักต่าง
เพศทุกประการ มีความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีต่อคู่รักเพศเดียวกัน บางคนใช้เงินกระเป๋าเดียวกัน และปัจจุบันมี
การแสดงออกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการแต่งกาย เพราะยุคสมัยนี้บริบททางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก พวกตนเห็นว่าควร
คุ้มครองสิทธิให้คนรักเพศเดียวกันด้วย ไม่ว่าคนเราจะเกิดเป็นเพศไหนหรือเลือกที่จะเป็นเพศใดก็ตาม ควรได้รับสิทธิเท่าเทียม
กันทุกประการ ดังนั้น สังคมควรปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองคนกลุ่มนี้ได้แล้วเพราะโลกเริ่มเปลี่ยนไปแล้ว
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กลุ่มรักเพศเดียวกันให้ข้อคิดเห็นว่า ถึงแม้ว่าพวกตนจะเป็นชายรักชาย หรือหญิงรักหญิงก็ต าม พวกตนควรมีสิทธิใน
ความรักเทียบเท่ากับคนรักต่างเพศ สังคมควรจะยอมรับได้แล้ว เพราะบิดามารดาของพวกตนก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติและยอมรับพวก
ตนแล้ว คือจะเป็นเพศใดก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีก็พอ พวกตนจึงอยากให้สังคมยอมรับมากขึ้น เพราะเท่าที่สัมผัสคือกลุ่มเพื่อน
ยอมรับพวกตนได้ แต่เพื่อนผู้หญิงจะยอมรับพวกตนได้มากกว่าเพื่อนผู้ชาย นอกจากนี้กลุ่มคนหลากหลายทางเพศควรมีสิทธิในการ
สร้างครอบครัวเช่นเดียวกับชายและหญิงทั่ว ๆ ไป เพราะนอกจากสิทธิในการอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้ว สิ่งที่สาคัญไม่น้อยไปกว่านั้น
ก็คือสิทธิในการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน รวมทั้งสิทธิในการรับมรดกของกันและกัน เพราะถือว่าพวกเขาทามาหาได้ร่วมกันมา จะ
นาทรัพย์สินไปให้คนที่ไม่ได้ทามาหากินร่วมกันได้อย่างไรแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นญาติก็ตาม มันเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมสาหรับคู่รัก
เพศเดียวกัน จึงต้องการให้หน่วยงานภาครัฐรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และทาความเข้าใจกับสังคมก่อนเพื่อปรับทัศนคติของคนใน
สังคม
สาหรับการออกกฎหมายนั้น กลุ่มตัวอย่างบางคนเคยเรียนวิชาสิทธิมนุษยชนมา และรับรู้จากอาจารย์และจากการ
นาเสนอของเพื่อนร่วมชั้นเรียนว่าต่างประเทศมีการคุ้มครองสิทธิให้แก่คนหลากหลายทางเพศหลายด้าน โดยเฉพาะในยุโรป มี
การออกกฎหมายให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเช่นกัน แต่บางส่วนก็ให้
ความเห็นโดยรวมว่ายังไม่ทราบเนื้อหาของกฎหมายที่กาลังจะมีขึ้นในประเทศไทยเท่าใดนัก แต่ของต่างประเทศจะทราบจาก
การออกข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ก็ดีใจและยินดีกับประเทศเหล่านั้นมากที่คนหลากหลายทางเพศจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่า
เทียมกับคู่รักต่างเพศ และรอคอยอย่างมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในการใช้ชีวิตคู่บ้าง
ส่วนที่ 2 เหตุผลของการสนับสนุนหรือคัดค้านการออกกฎหมายการใช้ ชีวิตคู่ร่วมกัน และ/หรือการสมรสเพศ
เดียวกัน
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจงจานวน 15 คน เพื่อหาเหตุผลของการสนับสนุนการ
ออกกฎหมายการสมรสเพศเดียวกัน ผู้วิจัยขอสรุปผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้
การสมรสโดยมีกฎหมายเป็นฐานรองรับหรือการมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตนั้นนับว่าเป็นการเปิดพื้นที่แห่ง
การยอมรับและเคารพกันในเรื่องของ “ความหลากหลายทางเพศ” ของปัจเจกชนเเต่ละบุคคลกล่าวคือ ปัจจุบันนี้ค่านิยมและ
รสนิยมทางเพศของแต่ละบุคคลในสังคมปัจจุบันนั้นไม่ได้มีเพียงแค่เพศชายรักเพศหญิงเท่านั้น เพราะปั จจุบันความรักนั้นไม่ได้
จากัดขอบเขตในเรื่องเพศอีกต่อไป ค่านิยมดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเนื่องมาด้วยสภาพสังคมที่มีการเปิดกว้างและมีการยอมรับอย่าง
เป็นหลักสากลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเสนอร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตถือเป็นการสร้างบรรทัดฐาน วัฒนธรรม และค่านิยมใหม่
รวมถึงการสร้างความเข้าใจทางเพศให้กับสังคมไทยอันนาไปสู่ความเท่าเทียมและเสมอภาค อีกทั้งยังเพื่อขจัดอคติหรือการ
แบ่งแยกเรื่องเพศ ดังการสัมภาษณ์ที่ว่า “เห็นด้วยกับการสมรสเพศเดียวกัน เพราะกฎหมายควรมีการเปิดกว้าง และต้องทา
ความเข้าใจถึงสภาพปัจจุบันที่ไม่ได้มีแค่เพศชายและเพศหญิงที่รักกัน แต่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าเพศไหนก็สามารถมีความรักกันได้
ดังนั้น ผู้ร่างกฎหมายควรเล็งเห็นถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป” (ก., ข., ง., จ. และ ฉ.สัมภาษณ์. 2563.)
“การเสนอร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลต่าง ๆ สามารถกระทาการได้
อย่างไม่มีคาว่า “เพศ” เป็นข้อจากัดในการแบ่งแยก ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีที่สังคมและประเทศชาติกาลังเข้าสู่
การเป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนยอมรับในความเสมอภาคของบุคคล โดยพยายามขจัดเกณฑ์ในการ
แบ่งคนที่ถูกตราหน้าว่าแตกต่างออกจากคนหมู่มาก หรือที่เรียกว่า แบ่ง “พวกเขา” ออกจาก “พวกเรา”
ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแสดงออกของสังคมที่มีความหลากหลาย พระราชบัญญัติคู่ชีวิตฉบับนี้จะ
กลายเป็นบรรทัดฐานสาคัญในการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นได้ในสังคม แม้จะเป็นเพียงก้าวเล็ก ๆ แต่
ก็นับว่าเป็นก้าวที่สาคัญสาหรับสังคมที่พยายามเรีย กตนเองว่า สังคมประชาธิปไตย” (ค., จ., ช., ช, ญ.,
และ ฎ. สัมภาษณ์. 2563.)
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จากการให้สัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าการมีกฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตในสังคมนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องมือใน
การเปิดพื้นที่สู่สังคมแห่งความเท่าเทียม และความเสมอภาคของบุคคลที่มีความหลากหลายในสังคมแล้วนั้น ยังเป็นเครื่องมือ
พิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐาน หรือสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และคู่สมรสระหว่างเพศเดียวกัน เช่น สิทธิในการ
รักษาพยาบาล การจัดการทรัพย์สิน การรับสวัสดิการ การประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังเพื่อลดการถูกตีตราทางสังคมและเพื่อ
ป้องกันการถูกตัดโอกาศจากสังคมอันจะกระทบถึงสถาบันครอบครัวดังการสัมภาษณ์ที่ว่า“พระราชบัญญัตินี้อาจเป็นใบเบิกทาง
ของการสร้างการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมไทย ผ่านการยอมรับด้วยตัวกฎหมายเอง ทั้งยังช่วยลดความกดดันและความเครียด
จากความคาดหวังของครอบครัว สังคมได้...” (ฃ., ค., ฅ., ฆ., ฌ. และ ฏ. สัมภาษณ์. 2563.)
สรุปและอภิปรายผล
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่องการรับรองการใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศเดียวกันทางกฎหมาย สามารถอนุมานได้ว่าไม่ว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นเพศหญิง เพศชาย กลุ่มหลากหลายทางเพศ ต่างมีความเห็นสนับสนุนการให้มีร่างพระราชบัญ ญัติ
คู่ชีวิตทั้งสิ้น โดยเกือบทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 96.5 มีความเห็นว่าจาเป็นที่จะต้องมีการออกกฎหมาย และมี
เพียงร้อยละ 3.5 เท่านั้นที่ไม่เห็นความจาเป็นดังกล่าว โดยเหตุผลหลัก ๆ ที่สนับสนุนคือ (1) ปัจจุบันสังคมโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว
และเป็นสังคมแห่งการยึดถือหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศเป็นหลัก (2) รัฐบาลควรเปิดกว้างต่อความคิดใหม่
ๆ (3) กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนในสังคม และ (4) หากไม่มีกฎหมายรับรอง
สถานะการใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศเดียวกันแล้วจะเป็นการละเมิดสิทธิขั้ นพื้นฐานของมนุษย์ ตามลาดับ ส่วนเหตุผลเชิงบวก คือ
เห็นว่าการมีกฎหมายดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกคือ (1) เป็นการเพิ่มโอกาสทางสังคมให้กับคนกลุ่มนี้ (2) เกิดความ
เข้าใจของคนในสังคมมากขึ้น (3) เป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันได้ (4) ทาให้กลุ่มคนรักเพศ
เดียวกันเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (5) เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ (6) ทาให้คนต่างชาติมองคนไทยดี
ขึ้น ตามลาดับ ส่วนที่ไม่เห็นด้วยนั้นมีเพียงร้อยละ 3.5
จากข้อคิดเห็นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จะเห็นได้ว่าทัศนคติของกลุ่มนิสิตยอมรับความหลากหลายทางเพศมาก
ขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันในทุกเพศ นอกจากนี้ กลุ่มนิสิตมีแนวโน้มที่จะเข้าใจและทันต่อ
สถานการณ์ของโลกมากขึ้น กล่าวคือ นิสิตส่วนใหญ่รับรู้ว่าต่างประเทศมีกฎหมายรับรองสิทธิของคู่รักเพศเดียวกัน ในบาง
ประเทศก็มีกฎหมายคู่ชีวิต หรือบางประเทศก็ให้สิทธิมากกว่านั้นคือกฎหมายสมรสเพศเดียวกันเลย โดยแหล่งที่มาของข้อมูล
ส่วนใหญ่ล้วนมาจากสื่อสังคมออนไลน์ ขณะเดียวกันนิสิตที่มีความหลากหลายทางเพศต่างติดตามและเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ประเทศ
ไทยจะมีกฎหมายรับรองสิทธิเช่นว่านี้บ้าง เพราะเห็นว่ามีกระแสการต่อสู้มาเป็นเวลานานแล้ว และสิ่งสาคัญที่สุดคือทุกคนไม่ว่า
จะมีเพศสภาพแบบใดควรมีสิทธิในการสร้างครอบครัวเช่นเดียวกับชายและหญิงทั่ว ๆ ไป เพราะนอกจากสิทธิในการอยู่กินฉัน
สามีภรรยาแล้ว สิ่งที่สาคัญไม่น้อยไปกว่านั้นก็คือสิทธิในการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน รวมทั้งสิทธิในการรับมรดกของกันและกัน
เพราะถือว่าทามาหาได้ร่วมกันมา จะนาทรัพย์สินไปให้คนที่ไม่ได้ทามาหากินร่วมกันได้อย่างไรแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นญาติก็
ตาม มันเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมสาหรับคู่รักเพศเดียวกันเลย
อภิปรายผล
ในส่วนของการอภิปรายผล กลุ่มตั วอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการรับรองการใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศเดียวกันทาง
กฎหมาย เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุและเพศ พบว่ากลุ่มเยาชนและผู้หญิงเห็นด้วยกับการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายและการ
ได้รับสิทธิและผลประโยชน์ในการสมรสของคู่รักเพศเดียวกันในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมลพรรณ อิศรภักดี
(2558) ที่ศึกษาทัศนคติต่อการยอมรับความหลากหลายทางเพศของกลุ่มบุคคลที่มีวัยต่างกัน รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลอื่น ๆ
ด้วย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการสารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และโครงการสารวจ
สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2554 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ และพบว่ากลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่ม Gen Y และ Gen X มี
แนวโน้มที่จะยอมรับคนรักเพศเดียวกันมากกว่ากลุ่มที่มีอายุมากกว่าหรือกลุ่ม Baby Boomer ขึ้นไป อาจเป็นเพราะกลุ่มอายุ
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น้อยมีความคิดเป็นของตัวเอง และไม่ชอบการถูกบังคับในกรอบประเพณี เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย
ในการยอมรับคนรักเพศเดียวกัน พบว่าผู้หญิงยอมรับพฤติกรรมชายทาตัวเป็นหญิงและหญิงทาตัวเป็นชายมากกว่ากลุ่มผู้ชาย
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าทัศนคติของบิดามารดาต่อบุตรที่เป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
เป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยผลักดันกฎหมายการสมรสเพศเดียวกัน และพบว่าการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมก็เป็นสิ่งที่
สาคัญมากต่อคนกลุ่มหลากหลายทางเพศเช่นกัน เนื่องจากการที่รัฐบาลจะออกกฎหมายการใช้ชีวิตคู่หรือการสมรสเพศ
เดียวกันนั้น ทัศนคติของคนในสังคมจึงควรปรับเปลี่ยน มิฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้จะไม่สามารถออกได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ (2558) ที่พบว่าบิดามารดาต้องทาความเข้าใจใหม่ว่าการเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตเวช แต่เป็นความพึงพอใจทางเพศของแต่ละคน และไม่ควรแสดงความโกรธหรือความไม่พอใจต่อ
หน้าบุตร ควรชื่นชมในความกล้าเปิดเผยตัวตนให้คนอื่นรับรู้ จากนั้นพยายามปรับทัศนคติของตนเองต่อบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ เพราะบิดามารดาหรือคนใกล้ชิดในครอบครัวเป็นกลุ่มคนสาคัญที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กลายเป็น
บุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม
ข้อเสนอแนะ
1. กฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิตหรือการสมรสเพศเดียวกัน ควรรีบออกมาบังคับใช้เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีพื้นที่อยู่ของ
ตนและมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกับคนที่ตนเองรัก และถือเป็นการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์อันพึงมีพึง ได้ตามหลัก
สิทธิมนุษยชน
2. หากมีการผ่านกฎหมายการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้ว และหากเป็นไปได้ควรออกกฎหมายโดยการให้สิทธิในการจด
ทะเบียนสมรสมากกว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิต เพราะการจดทะเบียนสมรสแบบชายหญิงนั้น คู่รักเพศเดียวกันน่าจะมีสิทธิ
มากกว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิต
3. ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือองค์กรและมูลนิธิที่ทางานรณรงค์สิทธิของคนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ และสื่อมวลชนในการรณรงค์ให้มีการนาเสนอภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในทางสร้างสรรค์
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและสิทธิของคนกลุ่มนี้
เอกสารอ้างอิง
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การทบทวนการพัฒนาภาษาอังกฤษของไทย: กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย
Reconsidering Thailand’s English Education:
ธันนิกานต์ สูญสิน้ ภัย1
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การทบทวนนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของไทย กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์ 2
ประการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายการศึกษาของไทยด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบกับกรณีตัวอย่างนโยบาย
การศึ ก ษาด้ า นทั ก ษะภาษาอั ง กฤษของประเทศมาเลเซี ย และเพื่ อ เสนอแนะแนวทางพั ฒ นาความสามารถด้ า นทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย โดยเป็นการวิจัยเชิงผสม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 88
คน และสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องจานวน 5 คน โดยสรุปผลการศึก ษาได้ว่าระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ของนิสิตนักศึกษาไทยอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวได้ว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาทางการศึกษาทักษะภาษาอังกฤษ แต่ขาด
นโยบายในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ต่างจากกรณีศึกษาประเทศอื่นซึ่งส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาในชีวิตประจาวันมากกว่า
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมจากการที่มเี วลาเรียนและฝึกฝนในชั้นเรียนน้อยเกินไป ผู้สอนไม่มอบหมายงานที่ส่งเสริมการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษ และสภาพแวดล้อมในสังคมไทยทาให้ไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันมากนัก แนวทางการแก้ไข
คือต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย รัฐบาลควรเป็นผู้นาในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษในระยะยาวอย่างเป็น
รูปธรรมทั้ง 4 ทักษะภาษา โดยเฉพาะการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษและการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ด้วยการ
ฝึกปฏิบัติจริง
คำสำคัญ: การศึกษาของไทย ภาษาอังกฤษ การพัฒนาภาษาอังกฤษของไทย
Abstract
This paper aimed to investigate various facets of English language development in Thailand, a
case of study of Malaysia, namely, to compare Thailand's English policy with that of a case study of
Malaysia, and to suggest English language development ways. The researcher employed the mixed
methods approach. Eighty-eight undergrad students answered the questionnaires. In qualitative analyses,
in-depth interviews were conducted to elicit subtle data from five academic respondents. Based on the
survey retrieved from the sample group, many respondents raised that even though the Thai government
has supported English learning development for a long time, practical actions were not equipped and
implemented. Unfortunately, unlike other countries, such as Malaysia, they encouraged more practical
learning practices a great deal. This study found that student's daily lives, many forms of English practice
skills, and assignments in the classroom setting were minimal and impractical. One reason might lie in that
the Thai speaking environment was a dominant factor negatively affecting students' learning and impeding
students' opportunities of exposure to an authentic/natural English language. To sum up, the author
argued that a corporation from societies themselves and the government were needed in order to
constitute long-term encouraging learning experiences and activities in all four skills.
Keywords: Thailand’s Education, English Language, Thailand’s English language development
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บทนา
ธุ ร กิ จ การค้ า ขาย การท างาน การเรี ย น ตลอดจนการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งประเทศต่ า งๆ ในปั จ จุ บั น นั้ น มี
ภาษาอั งกฤษเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ งที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ภาษาอั งกฤษได้ รั บ การยอมรั บ ให้ เ ป็ น
ภาษาสากลในการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งยังเป็นภาษาหลักในการใช้สื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นกัน (ธันนิ กานต์,
2557: 3-4) กล่าวได้ว่า รัฐบาลไทยเองก็เล็งเห็นถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษ อันเห็นได้จากการที่ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งใน
รายวิชาบังคับที่นักเรียนไทยทุกคนต้องศึกษา รวมถึงเป็นทักษะประการหนึ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดคุณสมบัติ เช่น การสอบ
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ หรื อ การสอบเข้ า ท างาน เป็ น ต้ น นโยบายของรั ฐ บาลภายใต้ ก ารน าของ พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวนโยบายด้านการศึกษาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริ หารส่วนภูมิภาค และข้าราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เป็นนโยบายทั่วไป 17 เรื่อง โดยข้อที่ 10 เป็นนโยบายเรื่องการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร “ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้และ
สามารถใช้ ในการสื่ อ สารเพื่ อ การเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นรวมถึ งครู อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ” (ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2558: 4)
นอกจากนี้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารยั ง ได้ ก าหนดจุ ด เน้ น 6 ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ เป็ น แนวทางการด า เนิ น งานของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ยังให้ความสาคัญกับการจัดทามาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ Boot-camp สาหรับการแถลงผลงานรัฐบาลด้านศึกษารอบ 2 ปี (12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2559) ของ
รัฐบาลภายใต้การนาของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านผลงาน “การพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษา” ซึ่ง
รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน 6 ประเด็นสาคัญ โดยประเด็นที่ 1 เป็นการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
มีผลการดาเนินงานคือ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ได้ปรับหลักสูตรการเรียนรู้ เดิมใช้เวลาเรียนภาษาอังกฤษเพียง 1
คาบ/สัปดาห์ ได้ขยายเวลาเรียนเป็น 5 คาบ/สัปดาห์ โดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และจัดทาแอพพลิเคชั่นกว่า 260
เรื่อง บรรจุลงในสมาร์ทโฟน ทาให้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา” (มติชนออนไลน์, 2559) รวมถึงสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานซึ่งมีการวางยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานนโยบายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ด้วยเช่นกัน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ โดยส่งเสริมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา นอกจากนี้ จุดเน้นการ
ดาเนินงานด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ยังเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละ
ช่วงชั้น
อย่างไรก็ตาม จากผลการสารวจของ Education First (EF, 2020) ซึ่งแบ่งระดับทักษะความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) ทักษะความสามารถระดับสูงมาก 2) ทักษะความสามารถระดับสูง 3) ทักษะความสามารถ
ระดับปานกลาง (4) ทักษะความสามารถระดับต่า และ 5) ทักษะความสามารถระดับต่ามาก พบว่าประเทศไทยมี ระดับทักษะ
ความสามารถภาษาอังกฤษระดับต่ามากอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 1) โดยประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 89 จาก 100 ประเทศทั่วโลก
และอยู่ในอันดับที่ 20 จาก 24 ประเทศในเอเชีย ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีการลงทุน การสนับสนุน และมีค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ถึง 20.7% แต่ก็ยังไม่สามารถยกระดับภาษาอังกฤษขึ้นมาได้เทียบเท่ากับประเทศอื่นที่มีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับ
ใกล้เคียงกัน กล่าวได้ว่า เป็นประเด็นที่ควรให้ความสาคัญในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างยิ่ง แม้รัฐบาลจะผลักดันการ
พัฒนาทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ แต่ก็ยังพบว่าทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยนั้นยังไม่พัฒนาในระดับดีเท่าที่ควร
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ภาพที่ 1: ลาดับสิทธิภาพทักษะภาษาอังกฤษของไทยและมาเลเซีย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554-2563
การวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคที่ส่งผลให้ระดับภาษาอังกฤษของไทยนั้นไม่อยู่ในระดับที่ดีเท่าที่ควร
เปรียบเทียบนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมผลักดันการศึกษาภาษาอังกฤษ โดยจะยกกรณีตัวอย่างแนวทางการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยที่มีระดับทักษะทางภาษาอยู่ใน
ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางหรือนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายการศึกษาของไทยด้ านทักษะภาษาอั งกฤษ โดยเปรี ยบเทีย บกับกรณี ตัวอย่า ง
นโยบายการศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษของประเทศมาเลเซีย
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเอกสารด้านนโยบายทางการศึกษาของไทยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ
ศึกษาเอกสารกรณีตัวอย่างด้านนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษของประเทศมาเลเซียที่มีผลการวัดระดับภาษาอังกฤษใน
ระดับที่ดีกว่าของไทย รวมถึงมีการสารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ โดยจะเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 88 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากกลุ่ม
ตัวอย่างขนาดเล็กจานวน 5 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สาหรับการกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายระดับความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างโดยวิเคราะห์ปัญหาหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นการวัดระดับความถี่ในการใช้ โดยแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ
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ผลการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
1. นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประเทศมาเลเซีย
นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประเทศมาเลเซีย มีลักษณะเป็นนโยบายแบบ
“ชาตินิยม” เพราะ หมวด 23 ของพระราชบัญญัติการศึกษา ค.ศ. 1996 ระบุว่า หากสถานศึกษาใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษา
ประจาชาติเป็นสื่อการสอน ต้องสอนภาษาประจาชาติเป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งด้วยหมวด 41 บัญญัติว่า สถานศึกษาสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนได้ โดยขออนุมัติล่วงหน้าจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.มหาเธร์โมฮัมหมัด อดีต
ผู้นาของประเทศได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า “การเรียนภาษาอังกฤษจะเสริมสร้างความรู้สึกชาตินิยมเพราะจะถูกใช้เพื่อนาการ
พัฒนาและความก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติ” ซึ่งจะช่วยให้ประเทศพัฒนาแบบก้าวกระโดดขึ้นไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจฐานความรู้ส่วนในด้านต่างๆ พบว่ามีนโยบายด้านหลักสูตร วิธี สอน ครู การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และ
ด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
1) นโยบายด้านหลักสูตร คือ สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลใช้ยุทธศาสตร์การปูพื้นฐานระดับประถม
และมัธยมศึกษาใช้ยุทธศาสตร์ การสอนเป็นวิชาแกนระดับหลังมัธยมปลายและอุดมศึกษา ใช้ยุทธศาสตร์การสอนภาษาเพื่อ
การปฏิบัติงานจริง และการค้นคว้าความรู้ระดับสากล
2) นโยบายด้านวิธีสอนเน้นวิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยเทคนิควิธีสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็น
ภาษาที่สอง ยุทธศาสตร์ด้านวิธีสอน คือ เริ่มจากเน้นการสื่อสารด้วยการฟังและพูดในระดับประถมศึกษา แล้วก้าวสู่การสื่อสาร
ที่ยากขึ้นและเพิ่มทักษะการอ่านและเขียนในระดับมัธยมศึกษา แล้วเน้นความรู้เฉพาะทางในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษใน
ระดับสูงกว่าอุดมศึกษา
3) นโยบายด้านครูผู้สอน เน้นการยกระดับความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาที่สอง
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครู ยุทธศาสตร์คือ ยกระดับการจัดการศึกษาสาหรับครูสอนภาษาอังกฤษ และมีโครงการ
ปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันครุศาสตร์ (ESOL Improvement in Public Schools and Teacher Training
Institutes) และโดยกลุ่มความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ (Trust Schools Initiative)
4) นโยบายด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เน้นการวัดผลสัมฤทธิ์ควบคู่กับการประเมิน
ระหว่างเรียน โดยใช้ยุทธศาสตร์การจัดสอบวัดความรู้เมื่อจบระดับการศึกษาด้วยข้อสอบระดับชาติ
5) นโยบายด้านสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เน้นการใช้กลุ่มความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ (Trust Schools Initiative) เพื่อเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ช่ว ยให้ ค รู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ เช่ น การสนั บ สนุ น การบู ร ณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอนโครงการโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (Smart School) เป็นต้น
เมื่อเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของไทยด้านทักษะภาษาอังกฤษกับนโยบายการศึกษาของด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ประเทศมาเลเซียพบว่ า ในส่วนของนโยบายการศึกษาของไทยด้านทักษะภาษาอังกฤษกับนโยบายการศึกษาด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษของประเทศมาเลเซียมีการนาเนินนโยบายในลักษณะความเป็นชาตินิยมเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ประเทศไทย
ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ ซึ่งแตกต่างจากประเทศมาเลเซียซึ่งเคยเป็นอดี ตอาณานิคมของอังกฤษดังนั้นโดย
พื้นฐานประชากรของประเทศมาเลเซียจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นอยู่แล้ว ส่วนกรณีของไทยนั้นมีการส่งเสริม
การศึกษาภาษาอังกฤษมาอย่างยาวนานแต่ก็ไม่ประสบผลสาเร็จทางนโยบายมากนัก นโยบายการสอนภาษาอังกฤษของ
ประเทศมาเลเซียจะมีความชัดเจนกว่านโยบายการสอนภาษาอังกฤษของไทยตามแนวการศึกษาภาษาที่สอง โดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษาซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมความรู้ทางเทคนิค เฉพาะสาขานั้นทางด้านภาษาอังกฤษ ในส่วนของไทย
ยังไม่มีความชัดเจนในการส่งเสริมภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษามากนัก ด้านนโยบายด้านการพัฒนาครูผู้สอน ประเทศ
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มาเลเซี ย เน้ น การยกระดั บ ความสามารถในการสอนภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ผ่ า นโครงการปรั บ ปรุ งการสอน
ภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันครุศาสตร์ซึ่งเรียกว่า “ESOL Improvement in Public Schools and Teacher Training
Institutes” จึงทาให้มีสถาบันสาหรับการปรั บปรุงภาษาอังกฤษแก่ครูผู้สอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนของนโยบาย
การพัฒนาครูผู้สอนไทยมีการดาเนินการพัฒนาครูผู้สอนในระดับที่ต่ากว่าระดับอุดมศึกษา ส่วนในระดับอุดมศึกษายังไม่มี
นโยบายในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพครูผู้สอนที่ชัดเจน และนโยบายด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการพัฒนาการสอน
ภาษาอังกฤษ ประเทศไทยมีการยกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีโดยมุ่งไปที่การยกระดับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ
นโยบาย “Thailand 4.0” ส่งผลให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
สื่อทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น มีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ที่มีเนื้อหาทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา มีจานวนมากและ
มีความหลากหลาย เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซียที่มีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ โดยมียุทธศาสตร์คือ การสนับสนุนการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน การ
มอบหมายให้กรมเทคโนโลยีการศึกษาดูแลและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และโครงการคุณภาพมาตรฐาน (ทักษ์ อุดมรัตน์,
2557)
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในระดับความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ
กล่าวได้ว่านโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาทัก ษะภาษาอังกฤษของรัฐบาลไม่มีความชัดเจนมากนัก เป็นที่
รับรู้ในวงจากัด รัฐจึงต้องปรับปรุงด้วยการเสนอนโยบายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างที่ชัดเจนและรับรู้ใน
วงกว้าง รวมทั้งจะต้องนานโยบายดังกล่าวไปลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การกาหนดให้ส ถาบันการศึกษาจัด
การศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องให้ความสาคัญกับการดาเนินการในการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างในระดับอุดมศึกอย่างจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนในการส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง เช่น การส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การอบรม ด้านภาษาอังกฤษของคณาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ และมีความครอบคลุมทุก
มิติ เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การทบทวนนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของไทย กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย สรุปผลการศึกษา
และอภิปรายผลดังนี้ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงนโยบายส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาอังกฤษของรัฐบาลไทย รวมทั้งรัฐบาล หรือ
สถาบันการศึกษามีนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งน่าจะพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยได้ดี การ
ได้รับการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเนื่องจากนโยบายส่งเสริมภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อย รวมทั้งการจัดการศึกษาในประเทศ
ไทยด้านการเรียนภาษาอังกฤษนั้นเพียงพอต่อการนาภาษาอังกฤษไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวันและการทางาน และการ
รับรู้ถึงระดับความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆของกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนชาวไทย
อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการวิจัยสรุปว่า การรับรู้ถึงนโยบายส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาอังกฤษของรัฐบาลประเทศอื่นของกลุ่มตัวอย่างอยู่
ในระดับน้อยส่งผลให้ผู้เรียนชาวไทยไม่มีความกระตือรือร้ นในการพัฒนาคุณภาพของตนเองเพื่อแข่งขันกับประเทศอื่นๆ
รวมทั้งในส่วนของผลการวิจัยผ่านการสัมภาษณ์พบว่ารัฐบาลขาดนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นิสิตอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะไม่ได้มีการกาหนดบังคับให้มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการภาษาที่สอง ทาให้อ งค์กร
ต่างๆ ไม่ได้ให้ความสาคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ กลุ่มตัวอย่างไม่เห็นความสาคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เนื่องจากหลังจบการศึกษาหากเข้าไปทางานในองค์กรบางองค์กรก็ไม่ได้มีการกาหนดให้มีการใช้ภาษาอังกฤษภายในองค์กร
นั้นๆ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ทักษ์ อุดมรัตน์ (2557) ซึ่งศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียน
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การสอนภาษาต่างประเทศในประเทศอาเซียนบวกสาม: กรณีประเทศมาเลเซียพบว่าประเทศมาเลเซียกาลังส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษามลายูในฐานะภาษาประจาชาติ และสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาที่สอง ตั้งแต่เด็ กเข้าเรียนในระดับ
อนุบาล นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นภาษาอังกฤษ เพื่อวิชาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารถูกเน้นในทุกระดับการศึกษาของมาเลเซีย ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
และอุดมศึกษาเน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วย เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีนโยบายให้ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาในเอเชียเพิ่มขึ้นใน
การเรี ย นการสอนภาษาต่ า งประเทศด้ ว ย เน้ น ภาษาญี่ ปุ่ น เกาหลี จี น และไทย มี ยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม
ภาษาต่ างประเทศคือ การพั ฒนาครูและการ ส่งเสริมการใช้เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ
นอกจากนี้เมื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรณีตัวอย่างนโยบายการศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษของประเทศ
มาเลเซียนั้นพบว่าประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีนโยบายการศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษในลักษณะชาตินิยมโดยมี
ภาษาทางราชการของตนเองซึ่งไม่ใช่ภาษาอังกฤษ แต่ทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ในส่วนของความแตกต่างประเทศไทยไม่มีนโยบายการส่งเสริมและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาที่ชัดเจน ต่างจากประเทศมาเซียซึ่งมีนโยบายในการพัฒนาด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรม สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทาให้ประเทศไทยไม่สามารถมีนโยบายการศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างชัดเจนเนื่องมาจากความไม่มั่นคงทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการสานต่อทางนโยบาย
ทางการศึกษามีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้กาหนดนโยบายทางการศึกษา ส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานระดับนโยบายไม่มีการพัฒนาหรือดาเนินการทางด้านนโยบายทางการศึกษาในการพัฒนา ปรับปรุงด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ผลการศึกษาดังกล่าวยัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pradhan (2012) ซึ่งกล่าวถึงนโยบาย
ระดับชาติของประเทศอินเดียด้านภาษาว่ามีข้อบัญญัติไว้ในตอนที่ 17 แห่งรัฐธรรมนูญว่าด้วยภาษาต่างๆ ที่ใช้ในราชการ
(Official Languages) ของประเทศอินเดีย ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 343-351 ว่าให้ใช้ภาษาฮินดีซึ่งเขียนด้วยอักษรเทวนาครีเป็น
ภาษาราชการของสหพันธรัฐ (Official Language of the Union) และให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการได้ ต่อไปตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 1965 ส่วนภาษาต่างๆ ที่มาตรา 345 ให้การยอมรับในฐานะเป็น ภาษาราชการมี 18
ภาษา เช่น Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Punjabi, Sanskrit, Tamil และ Nepali เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. สาหรับในสถาบันอุดมศึกษาควรเน้นนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีความชัดเจน ให้
เป็นวาระของสถาบันนั้นๆ เนื่องจากในระดับอุดมศึกษาภาษาอังกฤษถือเป็นปัจจัยสาคัญเป็นอย่างมากต่อนิสิตและคณาจารย์ใน
การพัฒนาทักษะทางวิชาการ การได้รับโอกาสต่างๆ นอกจากนี้สถาบันการศึกษายังควรจะต้องส่งเสริมในการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษทั้งสาหรับกลุ่มตัวอย่าง และคณาจารย์เอง โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาต่อ การแลกเปลี่ยนทั้งระยะยาว ระยะ
สั้นในต่างประเทศ การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2. ในระดับอุดมศึกษาโดยส่วนใหญ่ในหลักสูตรปกติจะมีการเรียนการสอนเน้นไปที่รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รูปแบบ
กล่าวคือ รูปแบบแรกเป็นการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อปรับฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างที่
พึงเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา รูปแบบที่สองเป็นการศึกษาภาษาเฉพาะสาขานั้นๆ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกล่าวคือ มี
การแบ่งรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเฉพาะ คณาจารย์ผู้สอนไม่มีการประชุม
ร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน จึงเกิดปัญหาความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทางใน
การเน้นทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มตัวอย่างเอง นอกจากนี้ส่งผลก่อให้เกิดปัญหาความต่อเนื่องในการเรียนการสอน การ
เสริมทักษะแก่กลุ่มตัวอย่างด้วยเช่นกัน จึงเสนอให้สถาบันการศึกษาควรที่จะให้คณาจารย์ซึ่งเป็นผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานและรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะสาขามีการประชุมร่วมกัน เพื่อกาหนดแนวทางในการจัดการสอนภาษาอังกฤษแก่
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ผู้เรียนภาคปกติ รวมทั้งจะได้มีการบูรณาการในการถกเถียงระดมความคิด แก้ไขสภาพปัญหา ข้อบกพร่องในการเรียนการสอน
และกาหนดแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน
3. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยให้สถาบันการศึกษากาหนดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดในทุก
รายวิชาจะช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างจะมีความคุ้นชินในการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยจะต้องเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน
โดยอาจจะค่อยๆ ปรับการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้
4. สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ยังมิได้กาหนดการสอบประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
นั้น เสนอให้สถาบันการศึกษาดังกล่าวจั ดสอบประมวลความรู้เป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นเกณฑ์ในการจบการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างก็จะช่วยให้นิสิตมีความตระหนักและตื่นตัวในการเตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษา
5. ในส่วนของคณาจารย์ผู้สอนอาจจะต้องปรับแผนการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดให้แก่ กลุ่มตัวอย่าง
รวมทั้งเนื้อหาในการเรียนการสอนจะต้องมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจใน
เนื้อหาการสอน รวมทั้งการพัฒนาการสอนด้วยรูปแบบอื่นๆที่ ไม่น่าเบื่อ ดึงดูดให้กลุ่มตัวอย่างสนใจมากขึ้น โดยอาจจะการนา
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสอน การจัดทากราฟฟิคที่มีความคิดสร้างสรรค์น่าสนใจ รวมทั้งการพัฒนาการนาเสนอ
ผลงานของนิสิตโดยเปิดโอกาสให้นิสิตคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วยตนเองไม่จากัดความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่าง เพียง
กาหนดให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่า งน าเสนอเป็ น ภาษาอั งกฤษ ตลอดจนการสอนภาษาอั งกฤษให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งสามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้ การปลูกฝังทางความคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสาคัญในการประกอบอาชีพ การได้รับโอกาสที่ดีกว่าบุคคลที่
ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
6. สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรจะสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการเชิญครูผู้สอนชาวต่างประเทศซึ่ง
เป็นครูผู้สอนที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้มาสอนกลุ่มตัวอย่างโดยอาจจะเป็นเจ้าของภาษา หรือเป็นชาติอื่นๆ ที่สามารถ
สอนเป็นภาษาอังกฤษได้
7. รัฐบาลไทยต้องมีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาอย่าง
ชัดเจน โดยมุ่ง เน้น การปรับสภาพแวดล้อมทั้ งการส่งเสริ มปัจจั ยภายในคือ ผู้เรีย น และปัจจัย ภายนอก การปรับ เปลี่ย น
วัฒนธรรม การส่งเสริมให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการตามแนวทางการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง การส่งเสริม
งบประมาณในการฝึกประสบการณ์การสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน โดยปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจาหลัก
ไวยากรณ์มากเกินไป การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งอาจจะศึกษานโยบายของ
ประเทศมาเลเซียในการเป็นต้นแบบด้านการพัฒนานโยบายทางการศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษของไทยเช่น โครงการ
ปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษในมาเลเซีย หรือ“ESOL Improvement in Public Schools and Teacher Training
Institutes” จึงทาให้ครูผู้สอนมีสถาบันสาหรับการปรับปรุงภาษาอังกฤษให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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แนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Trends of Studying in the Bachelor of Business Administration Program in Digital
Business Management (International Program) of the Faculty of Business Administration
for Society in Collaboration with the College of Social Communication Innovation,
Srinakharinwirot University
ปุณยนุช เรือนโนวา 1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ สั งคม ร่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.01-3.50 แผนการเรียน
เป็นศิลป์-ภาษา และมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจาหน่าย และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ความสัม พั นธ์ กัน ในระดั บสู ง และเป็ นความสัม พัน ธ์ ในทิศ ทางเดี ยวกั น ปัจ จัย ส่ วนประสมทางการตลาด ด้า นผลิ ตภั ณ ฑ์
ด้านราคา ด้ านบุค ลากรหรือพนั กงาน และด้านลั กษณะทางกายภาพ มีความสัม พันธ์กั บแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05
ตามลาดับ โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่า และเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด แนวโน้มการศึกษาต่อ การจัดการธุรกิจดิจิทัล
Abstract
This research aimed to study the trends of studying in the Bachelor of Business Administration
Program (International Program) of the Faculty of Business Administration for Society cooperating with the
College of Social Communication Innovation, Srinakharinwirot University. The research samples were 400
students in the secondary school at Grade 12 level by using a questionnaire as a tool for collecting data.
The statistics used in analyzing data included frequency, percentage, mean score, standard deviation and
the measure of correlation using the Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient.
The results of the research revealed that most respondents were female with GPA between 3.013.50, majoring in Language – Arts program, and the family monthly income was less than or equal to
40,000 baht. The results of the hypothesis testing were found that the factors of the marketing mix on
1

นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพือ่ สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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distribution and process related to the trends of study in the Bachelor of Business Administration Program
(International Program) at statistically significant levels of .01 with a high-level and positive correlation. In
addition, the factors of the marketing mix on product, price, people and employee, and physical evidence
related to the trends of study in the bachelor of business administration program (International Program)
at statistically significant levels of .01 and .05 respectively, with a low-level and positive correlation.
Keywords: marketing mix, trends of studying, digital business management
บทนา
เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นนโยบายหลักทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยการผลักดันของ ม.ร.ว.ปรียาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบั ญญัติแ ห่งชาติ เมื่ อวันที่ 12 กันยายน 2557 กล่าวว่า “ส่งเสริมภาค
เศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้
ทั น โลกและสามารถแข่ ง ขั น ในโลกสมั ย ใหม่ ไ ด้ ซึ่ ง หมายรวมถึ ง การผลิ ต และการค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดิ จิ ทั ล โดยตรง
ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการ
ให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับ
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ให้ดูแลและผลักดันงานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่ องนี้อย่าง
จริงจัง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 เกิดการปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น “กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอานาจหน้าที่เกี่ยวการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และ
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
รูปแบบ “ดิจิทัลไทยแลนด์ ” ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการทางาน เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มี
ความรู้ มีทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล (สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2558, น. 1-3.) หากเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจแบบดิจิทัลได้โดยสมบูรณ์ นักศึกษาจบใหม่ที่ไม่มีเงินทุนมากแต่
อยากเป็นผู้ประกอบการ ก็จะสามารถเปิดกิจการขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้เงินลงทุนน้อย และไม่ต้องมีหน้าร้าน
ไม่ต้องจ้างพนักงาน ต้นทุนในการสต็อกสินค้าต่า ผู้ขายสามารถสั่งซื้อสินค้าหลังจากได้รับคาสั่งซื้อจากลูกค้า ในส่วนของการ
ชาระเงินค่าสินค้าก็สามารถทาได้โดยสะดวก คนสมัยใหม่นิยมทาธุรกรรมผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรแทนเงินสด
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจะไม่ได้จากัดเฉพาะด้านอุปทาน ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ แต่จะมีผลไปถึงด้านอุปสงค์
ซึ่งก็คือ ผู้บ ริโภค เพราะพฤติกรรมของผู้บริ โภคจะมีก ารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่การซื้อสินค้าจะต้องเห็นของจริงก่อ น
กลายเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่ามาก และยังมีผลต่อการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของ
ผู้ประกอบการไทย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) จะสามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น
ต้นทุนของการทาธุรกิจในยุคดิจิทัลจะลดลงกว่าเดิม โดยมีเพียงโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว และมีเงินทุนสาหรับสั่งซื้อสินค้า
ล็อตแรกก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้แล้ว ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพนั้นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจาเป็นที่จะต้อง
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะการที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นจะกลายมาเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องมีการวิจัย
และพัฒนา ตลอดจนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและความน่าสนใจให้กับสินค้าของตน
ความพร้อมประการหนึ่งทีจ่ าเป็นสาหรับเศรษฐกิจดิจิทัลก็คือ ความพร้อมของบุคลากรไทย ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาอังกฤษ และด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแรงงาน
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ไทยยังขาดทักษะพื้นที่จาเป็นทั้ง 3 ด้าน รวมทั้งยังขาดความสามารถในการคานวณอีกด้วย การแก้ปัญหาการขาดแคลนทักษะ
ที่จาเป็นสาหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จึงจาเป็นที่จะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุซึ่งก็คือระบบการศึกษาของไทย จากข้อมูลการประชุมของ
World Economic Forum (WEF) - The Global Information Technology Report 2013 เปิดเผยว่าคุณภาพการศึกษา
ของประเทศไทยอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน โดยคุณภาพของระบบการศึกษาโดยรวมของไทยอยู่ใน
ลาดับที่ 6 เหนือกว่าเพียงเมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนามเท่านั้น และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาไทยก็อยู่ในลาดับที่
5 จึงไม่น่าแปลกที่บุคลากรของไทยจะขาดทักษะที่จาเป็นทุกด้านสาหรับเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น หากเราต้องการจะก้าวไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ และจะต้องกระทาอย่างเร่งด่วนไม่เช่นนั้นแล้วเรา
อาจได้เห็นภาพที่ผู้ประกอบการไทยต้องนาเข้าบุคลากรที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและไอทีจากประเทศในอาเซียน เช่น
ฟิลิปปินส์ เข้ามาทางานแทนที่คนไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ (ชยงการ ภมรมาศ, 2557, ออนไลน์.)
เมื่อสารวจแนวโน้มของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาที่แต่ละมหาวิทยาลัยพยายามออกแบบการ
เรียนให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่ผู้เรียนสามารถออกไปสู่ตลาดงาน คือ การพัฒนาหลักสูตรเรียนข้ามศาสตร์ ผสมผสานให้ผู้เรียน
มีความรู้หลากหลาย หลักสูตรความร่วมมือภายในคณะ (double major) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะด้านที่
ตลาดงานต้ อ งการและหลั ก สู ต รที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร ส าหรั บ หลั ก สู ต ร
“ข้ามศาสตร์” ทีเ่ กิดขึ้นในหลายมหาวิทยาลัยนั้น มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่หลากหลาย และนาไปใช้กับการทางานได้
จริ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งส าหรั บ ผู้เ รี ย นที่ ต้อ งการออกไปพั ฒนาธุ ร กิ จของตั วเอง ไม่ว่ า จะเป็น กลุ่ ม startup และกลุ่ ม
ผู้ประกอบการรายเล็ก (SMEs) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ ในการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปให้แก่นิสิตทุกคณะภายใต้ชื่อรายวิชา SWU โดยส่งเสริมให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น นิสิตสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เช่น คณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ จะได้เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาส ตร์ ศิลปะ การวิจัย ทาง
สังคมศาสตร์ และเพิ่มเติมองค์ความรู้ข้ามศาสตร์จากที่เรียนในหลักสูตรตามวิชาชีพของผู้เรียน ส่วนนิสิตสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จะได้เรียนเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การคิดคานวณ การเงินสุขภาพและเทคโนโลยี ซึ่งในวิชาเหล่านี้จะ
กระจายให้นักเรียนในช่วงระดับชั้นปี 1-3 (ประชาชาติธุรกิจ, 2563, ออนไลน์.)
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จึงได้ ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (Bachelor of Business Administration Program in Digital Business Management)
หลักสูตรนานาชาติ (International Program) ขึ้น โดยอาศัยมิติการบูรณาการศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ รวมเข้ากับศาสตร์
ด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี และการจัดการเชิงธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อการจัดการธุรกิจยุคใหม่ที่ตอบสนองการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นิสิตมีความเป็นเลิศ
ทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จากผลดีหลายประการที่กล่าว
มาข้างต้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการศึกษาต่อจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด กับแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ดิ จิ ทั ล (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม ร่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย น วั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
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2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด กับแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม แผนการเรียน และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
ต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสั มพันธ์กับแนวโน้มการศึกษาต่อสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 596,473 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ. 2562: ออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
เนื่องจากทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงคานวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane,
1973 อ้างโดย ประสพชัย พสุนนท์. 2555:188) กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในสถานศึกษาของรัฐบาล และเอกชน จานวน 400 คน
ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัย
ดาเนินการแจกแบบสอบถามที่เตรียมไว้ให้กับนักเรียนที่ยินดีให้ข้อมูล โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
มิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ. 2563 หากไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ครบตามจานวน 400 ตัวอย่างจะขยายระยะเวลาในการเก็บ
แบบสอบถามออกไปจนกว่าจะเก็บตัวอย่างได้ครบตามจานวน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) แผนการเรียน และ
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 2) ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ตัวแปรตาม ได้แก่ แนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร
นานาชาติ)
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
แนวคิดในการสร้างกรอบวิจัยได้จากการวิเคราะห์ทฤษฎี และงานวิจัยในอดีตเพื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานวิจัย
ซึ่งผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 1) ลักษณะประชากรศาสตร์ และ 2) ส่วนประสมทางการตลาด
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550: 57-59) และตัวแปรตาม ได้แก่ แนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ลักษณะประชากรศาสตร์
1)
2)
3)
4)

เพศ
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
แผนการเรียน
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix '7Ps)
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากรหรือพนักงาน
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ

แนวโน้มการศึกษาต่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทลั
(หลักสูตรนานาชาติ)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้
สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบไปด้วยข้อคาถาม 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) แผนการเรียน
และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ซึ่งมีลักษณะข้อคาถามเป็นแบบปลายปิด (Close Ended Question) มีคาตอบหลาย
ตัวเลือก (Multiple choice)
ส่วนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ซึ่งมีลักษณะข้อคาถามเป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ให้ผู้ตอบเลือกคาตอบระดับความคิดเห็นของตน
ส่วนที่ 3 ข้อคาถามเกี่ยวกับแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรนานาชาติ) จานวน 2 ข้อ ซึ่งมีลักษณะข้อคาถามเป็นแบบ Semantic Differential Scale และข้อคาถามเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการหลักสูตร จานวน 3 ข้อ ประกอบด้วย รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะข้อคาถามเป็นแบบปลายปิด (Close Ended
Questionnaire) แบบให้เลือกคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริง
จากนั้นนาแบบสอบถามไปหาคุณภาพและทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด เพื่อ
นาผลที่ได้มาทาการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the Test) ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Coefficient of Alpha) ของ Cronbach (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550: 41-42) ซึ่งค่าแอลฟาที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่
ของแบบสอบถามจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง การกาหนดเกณฑ์ของค่า
ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามที่ ย อมรั บ ได้ ค วรมี ค่ า มากกว่ า 0.70 จึ ง จะเป็ น แบบสอบถามที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น และน า
แบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับ
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ส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีค่า Cronbach’s Alpha (α) เท่ากับ 0.799,
0.745, 0.827, 0.803, 0.724, 0.834 และ 0.856 ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ประเภทของข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่รวบรวมเพื่อการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้กาหนดไว้
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการสืบค้น
จากหนังสือ ตารา วารวิจัยและวารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 299 คน
คิดเป็นร้อยละ 74.8 มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.01 – 3.50 มากที่สุด จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์มากที่สุด จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน คือ รายได้ต่า
กว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ดิ จิ ทั ล (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น โด ยรวม อยู่ ใ นระดั บ เห็ น ด้ ว ย
( x =4.03) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านลักษณะทางกายภาพ ( x =4.31, 4.29 และ 4.21 ตามลาดับ) ส่วน
ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วย ได้แก่ ด้านราคา ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านกระบวนการ และ
ด้านการจัดจาหน่าย ( x =4.14, 4.10, 3.48 และ 3.43 ตามลาดับ)
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรนานาชาติ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้มการศึกษาต่อ อยู่ในระดับศึกษาต่อแน่นอน ( x =3.39) และ
มีแนวโน้มที่จะแนะนา/บอกต่ อบุคคลที่รู้จักมาศึกษาต่อ อยู่ในระดับแนะนา/บอกต่อแน่นอน ( x =3.36) มีความต้องการให้
หลักสูตรจัดการจัดเรียนสอนรูปแบบมีทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกงานในต่างประเทศมากที่สุด จานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ
60.8 มีความต้องการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานในต่างประเทศมากที่สุด จานวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3
และมี ความสนใจเข้ า ร่ วมโครงการแลกเปลี่ ย นนิ สิ ต กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในต่ า งประเทศมากที่ สุ ด จ านวน 284 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 71.0
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม แผนการเรียน และ
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มการศึกษาต่อสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) แตกต่างกัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ เกรดเฉลี่ยดสะสม แผนการเรียน และรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัวต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
(หลั ก สู ต รนานาชาติ ) ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ มี ค่ า
Probability (prob.) เท่ากับ .070, .838, .066 และ .059 ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จ าหน่ า ย ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด ด้ า นบุ ค ลากรหรื อ พนั ก งาน ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ และด้ า นกระบวนการ มี
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ความสัมพันธ์กับแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดกับแนวโน้มการศึกษาต่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
แนวโน้มการศึกษาต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด
ทิศทาง
Pearson
(Marketing Mix '7Ps)
Sig. (2-tailed) ระดับความสัมพันธ์
Correlation (r)
.179**
.000
ต่า
เดียวกัน
 ด้านผลิตภัณฑ์
.116*
.021
ต่า
เดียวกัน
 ด้านราคา
.743**
.000
สูง
เดียวกัน
 ด้านการจัดจาหน่าย
.094
.061
ไม่มีความสัมพันธ์
 ด้านส่งเสริมการตลาด
.140**
.005
ต่า
เดียวกัน
 ด้านบุคลากรหรือพนักงาน
.135**
.007
ต่า
เดียวกัน
 ด้านลักษณะทางกายภาพ
.758**
.000
สูง
เดียวกัน
 ด้านกระบวนการ
รวม
.491**
.000
ปานกลาง
เดียวกัน
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 **มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 พบว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดโดยรวม มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แนวโน้ ม การศึ ก ษาต่ อ หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (r = .491, P-value = .000) แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และเป็น
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมที่ดี ก็จะทาให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านการจัดจาหน่าย และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
การศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทั ล (หลักสูตรนานาชาติ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (r = .743 และ .758 ตามลาดับ P-value = .000) แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง และเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับควา มคิดเห็น
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านการจัดจาหน่าย และด้านกระบวนการที่ดี ก็จะทาผู้ตอบแบบสอบถามให้มี
แนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) เพิ่มขึ้นในระดับสูง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แ ก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากรและพนักงาน และด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร
นานาชาติ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (r = .179, .116,.140 และ .135
ตามลาดับ P-value = .000, .021, .005 และ .007 ตามลาดับ) แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับต่า และเป็น
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากรหรือพนักงาน และด้านลักษณะทางกายภาพที่ดี ก็จะทาผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้ม
การศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) เพิ่มขึ้นในระดับต่า
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แ ก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มี ความสัมพันธ์ กับแนวโน้ม การศึกษาต่ อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (r = .094, P-value = .061)
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษางานวิจัย เรื่อง แนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม แผนการเรียน และรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัวต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรนานาชาติ) แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในปัจจุบันเพศชาย และเพศหญิงต่างก็มีความ
เท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา มีความต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นเพศจึง
ไม่มีผลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของชุตินันท์ เจียมจิระเศรษฐ์ (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งได้ระบุว่า นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอุษณีย์ แจ่มใส (2551) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้ระบุว่า นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
รังสิตไม่แตกต่างกัน
1.2 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน มีแนวโน้มการศึกษาต่อ
แนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากปัจจุบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า นั้น มีทางเลือกในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้มากยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยใช้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่ (TCAS) ทาสามาถเลือกสมัครเข้าเรียนได้
หลายอันดับตามเกรดเฉลี่ยสะสม และคะแนนสอบ อีกทั้งมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็มีการขยายโอกาสทาง
การศึกษาโดยเปิดรับเข้าเรียนทั้งภาคปกติ และโครงการพิเศษต่างๆ ดังนั้นเกรดเฉลี่ยสะสมจึงไม่มีผลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิ จบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิ ทัล (หลักสูตรนานาชาติ) สอดคล้องกับ งานวิจัยของสุพิชญา
หงษ์ทอง (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวโน้มการศึกษาต่อในระดับ ปวส. ของนักศึกษาระดับ ปวช. (หลักสูตรวิชาอุตสาหกรรม) ที่
มีต่อวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ซึ่งได้ระบุว่า นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน มีแนวโน้มการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิค
เพชรบูรณ์ในระดับปริญญาตรีไม่แตกต่างกัน เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เลือกเรียนสายอาชีพมักต้องการเพียงความรู้ขั้น
พื้นฐานเพื่อนาไปประกอบอาชีพมากกว่าการคานึงถึงระดับการศึกษา จึงส่ง ผลให้เกรดเฉลี่ยไม่ส่งผลต่อการศึกษาต่อในระดับ
ปวส.
1.3 แผนการเรี ยน ผู้ ตอบแบบสอบถามที่มี แ ผนการเรี ยนแตกต่า งกั น มี แนวโน้ มการศึ กษาต่ อ แนวโน้ ม
การศึ ก ษาต่ อ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) ไม่ แ ตกต่ า งกั น
อาจเนื่องมาจากในการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และวิทยาลัย
นวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้น ไม่ได้กาหนดแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บังคับไว้ ดังนั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่ มีผลคะแนน O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ จึงสามารถ
เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงธรรม ธีระกุล และคณะ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการ
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ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้ระบุว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในแผนการ
ศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณโดย
ภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน
1.4 รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีแนวโน้มการศึกษาต่อแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร
นานาชาติ) ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในปัจจุบันมีกองทุนของรัฐบาล เพื่อให้นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรี ยนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาได้มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ หรือนอกระบบจนถึงระดับปริญญาตรี
นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาประเภทอื่นๆ ในลักษณะให้เปล่าทั้งทุนภายในมหาวิทยาลัย และทุนจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงฤทัย แก้วคา และวิมลพรรณ อาภาเวท (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตดุสิต ซึ่งได้ระบุว่า นักศึกษาที่มี
รายได้ของครอบครัวต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
การศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) พบว่า
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่า และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนในศึกษาต่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) เห็นว่าหลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบัน
หรือองค์กรเอกชนเพื่อรองรับการเข้าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา และมีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน อีกทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรนานาชาติ) สามารถที่จะต่อยอดไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ เป็นการสร้างโอกาสที่จะสามารถสร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพการงานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
เรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งได้ระบุว่า ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่มีผลต่อ
การเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คือ ปัจจัยด้านหลักสูตรโดยเห็น
ว่ามหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เมื่อเรียนจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เป็นความสาคัญอันดับแรก
2.2 ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่าและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรนานาชาตินี้เมื่อเทียบกับ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ มีความคุ้มค่า น่าสนใจ และดึงดูดใจให้เข้ามาศึกษาต่อ เพราะค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นค่าธรรมเนียมที่ทางผู้ปกครองหรือทางบ้านมีความสามารถที่จะจ่ายชาระได้ เนื่องจากผลการวิจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการศึกษาต่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษมสิทธิ์ มลิทอง (2554)
ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจโดยรวมและแนวโน้มการศึกษาต่อของผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีต่อโรงเรียนพระรามหก
เทคโนโลยี ซึ่งได้ระบุว่า ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีด้านราคาโดยรวม กับความพึงพอใจโดยรวม
ต่อโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.3 ด้านการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูง และเป็นไปใน
- การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรัชญา สื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ -
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ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใจกลางเมือง ทาให้
นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้ โดยสะดวก เนื่องจากมีระบบขนส่งและคมนาคมได้หลายช่องทาง เช่น รถโดยสารประจา
ทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (Airport Rail Link) และเรือโดยสารคลอง
แสนแสบ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬนี วิริยะกิจไพศาล (2559) ที่ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาดกับการตัดสินใจเลือก
เข้ าศึ กษา ในโรงเรีย นกวดวิชาของนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ซึ่ งได้ร ะบุ ว่า การวิเ คราะห์ค วามสั มพั นธ์ ระหว่ า ง
กลยุทธ์การตลาดกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยรวมและรายคู่ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดระดับปานกลาง คือกลยุทธ์ ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย
2.4 ด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในสถานการณ์ปัจจุบัน
การส่งเสริมการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาโดยส่วนใหญ่มีความใกล้เคียงกัน และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในลักษณะการ
จัดงานเปิดบ้าน (Open House) การจัดนิทรรศการวิชาการ การออกบูธประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อตามโรงเรียนต่างๆ อีกทั้ง
การใช้ช่องทางสื่อสังคมโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook, Instagram, และ Twitter นั้น สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งไม่
แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการศึกษาต่อ
สอดคล้องกับงานวิจัยของมรกต ยิ้มนิยม (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้น
มัธยมปลาย ในอาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ระบุว่า ด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
เรียนกวดวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในอาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และกนิษฐา สนเผือก (2554) ที่ศึกษาเรื่อง
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งได้ระบุว่า ด้านการส่งเสริม
การตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.5 ด้านบุ คลากรหรือ พนัก งาน ความสัมพั นธ์กั บแนวโน้มการศึก ษาต่อ หลัก สูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่าและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความเห็นว่า
คณาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษา รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอน และเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และบริการอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดความประทับใจ และเชื่อมั่นว่าบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้
รอบรู้ และมีความสามารถ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ ขัตติวงค์ และพุฒิธร จิรายุส (2561) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้าน
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
ได้ระบุว่า ส่วนประสมการตลาดด้านการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านบุคลากร
2.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการศึก ษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่าและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีอาคารเรียน
ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน มีความปลอดภัย และมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน เช่น คลินิกรักษาโรคทั่วไป คลินิก
รักษาโรคผิวหนัง คลิกทันตกรรม โรงแรม ศูนย์อาหาร ร้าน 7-eleven ร้านหนังสือ ลานจอดรถ และสถานที่ออกกาลังกาย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา มักเชียว (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน
เข้าศึกษาในโรงเรียนโชติกาญจน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกศึกษาโดยรวม
กับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านทางกายภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง
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2.7 ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพั นธ์ในระดับสูง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มีกระบวนการในการโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และพัฒนาทักษะอื่นๆ ทางวิชาการและ
วิชาชีพเพิ่มเติมให้กับนิสิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2012) กล่าวว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
วิธี ก ารและงานปฏิ บั ติใ นด้ านการบริ การ ที่ น าเสนอให้ กั บผู้ ใ ช้ บริ ก ารเพื่ อมอบการให้ บ ริ การอย่ า งถูก ต้ อ งรวดเร็ ว ท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพล สระบัว และคณะ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดของนักเรียนในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งได้ระบุว่า ปัจจัยด้านกระบวนการที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสู ตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ลาดับแรกที่มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก คือ ขั้นตอนในการรับสมัครไม่ยุ่งยาก
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการศึกษาต่อสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะผลที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ หากสถาบันการศึกษา
ต้องการขยายฐานลูกค้าควรนาส่วนประสมทางการตลาดบริการมากาหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร
ได้แก่ ด้านการจัดจาหน่าย โดยเพิ่มช่องทางที่จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มบุคคลหรือ
ตัวกลางสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูประจาชั้น หรือ
คุณครูแนะแนว และด้านกระบวนการ เช่น มีกระบวนการรับสมัครที่สะดวกเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก มีระยะเวลาในการรับ
สมัครนิสิตที่เหมาะสม เอกสารในการสมัครไม่ซับซ้อน และช่องทางการส่งเอกสารการสมัครมีความสะดวก สามารถส่งเอกสาร
ได้ หลากหลายช่ องทาง หรื อการเพิ่ มช่ อ งทางออนไลน์ ที่ ร วดเร็ว สะดวกและเป็ น การประหยั ดค่ า ใช้ จ่ ายของผู้ สมั ค ร
เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครมีความสะดวก ประทับใจ และเกิดการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) เพิ่มขึ้นได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆที่คาดว่าจะส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กับการเลือก
ศึกษาต่อ โดยใช้เครื่องมือเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ผ่านตัวบุคคลเป็นต้น ซึ่งการใช้เครื่องมือเชิงคุณภาพจะทาให้ได้ข้อมูล
ที่ครอบคลุมในเนื้อหาที่ทาการศึกษา และควรมีการศึกษาแนวโน้มการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดต่างๆ ตามภูมิภาค ของประเทศไทย
เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่ครอบคลุม และ
สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการตลาดบริการได้อย่างแม่นยามากขึ้น
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ประสิทธิผลของการนวดแบบราชสานักต่อการรักษาโรคหัวไหล่ติด
Effectiveness of Traditional Thai Royal Massage for Treatment of Frozen Shoulders
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชสานักต่อการรักษาโรคหัวไหล่ติด เป็น
การศึกษากลุ่มตัวอย่างอายุ 20 ปีขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชายที่มีอาการโรคหัวไหล่ติด จานวน 30 คนโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดจันทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวรอ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลมะขามสูง โรงพยาบาลวังทอง และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโ ลก ที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ว่ามีอาการโรคหัวไหล่ติดและยินยอมเป็นกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ โดยวิธีการนวดแบบ
ราชสานักต่อการรักษาโรคหัวไหล่ติด ประเมินผลก่อนและหลังการรักษาด้วยแบบบันทึกข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินระดับความเจ็บปวด (Visual Analogue Scales: VAS) แบบประเมิน
ข้อไหล่ติด (Thai Arthrometric Navigator Scale: TAN Scale) แบบประเมินวัดองศาไหล่ Goniometer ใช้สถิติ paired
sample t-test ผลการรักษาพบว่าองศาการเคลื่อนไหวของไหล่ ท่ายกแขนขึ้นไปด้านหน้า (Forward flexion) ท่าที่ 1 ท่ายก
แขนขึ้นไปด้านหน้า (Forward flexion) ท่าที่ 2 ท่ากางแขน (Abduction) ท่าหมุนหัวไหล่ออก (External rotation) และท่า
หมุนหัวไหล่เข้า (Internal rotation) ก่อนและหลังการรักษา มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ (p-value =
0.05, 0.001 ) ระดับความเจ็บปวด VAS ก่อนและหลังการรักษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ (p < 0.001)
จากการศึ ก ษาการนวดแบบราชส านั ก ต่อ การรัก ษาโรคหั ว ไหล่ ติด มี ประสิท ธิ ผลในการช่ วยลดอาการโรคหัว ไหล่ ติ ดเพิ่ ม
ความสามารถในการใช้งานของหัวไหล่ได้ดีขึ้นเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ความรู้สึกเจ็บปวดลดลง
คำสำคัญ: โรคหัวไหลติด, อาการโรคหัวไหล่ติด, การนวดรักษาโรคหัวไหล่ติดแบบราชสานัก
Abstract
The objective of this research was to study the effectiveness of royal massage for treatment of
Frozen Shoulders. This study was a study of 30 subjects aged 20 years and over, both female and male
with Frozen Shoulders, using a sample group who received services at Wat-Chan Subdistrict Health
Promoting Hospital, Hua-Ro Health Promoting Hospital, Makham- Sung Health Promoting Hospital, Wang
1
2

อาจารย์ภาควิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ภาควิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
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Thong Hospital And Sirindhorn College of Public Health Phitsanulok. Who have been diagnosed by Thai
traditional medicine or applied Thai traditional medicine that have Frozen Shoulders and agree to be a
sample this time The royal massage method for the treatment of shoulder blades was evaluated before
and after the recorded therapy using percentage, mean and standard deviation statistics. Data analysis of
pain level assessment (Visual Analogue Scales (VAS), Thai Arthrometric Navigator Scale (TAN Scale),
Goniometer shoulder angle assessment using paired sample t-test statistics. Of the shoulder Forward
flexion, position 1, forward flexion, second, abduction, external rotation, and internal rotation first. And
after treatment There was a statistically significant difference at the (p-value = 0.05, 0.001) level. The pretreatment and post-treatment VAS pain level was statistically different at the (p <0.001) level from the
study. A royal massage against the treatment of Frozen Shoulders is effective in reducing the symptoms of
Frozen Shoulders, improving the operability of the shoulder blades, increasing the degree of shoulder
movement, reducing pain.
Keywords: Frozen shoulder, Shoulder infection symptoms, Traditional Thai massage
บทนา
ในปัจจุบันจากรายงานของข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคกล้ามเนื้อ พบว่าความชุกของอาการปวดคอและไหล่ใน
ประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 38.50 โดยเพศหญิงมีความเสี่ ยงสูงกว่าเพศชาย ประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วยที่มีอาการปวดไหล่
จากการอักเสบบริเวณข้อไหล่ และอาจกลายเป็นข้อไหล่ติดข้อมูลจากศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยได้แสดงให้เห็นว่าในปี
พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ และไหล่ 274,188 ราย และ 88,871 รายตามลาดับ (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข , 2557) พบได้ร้อยละ 2-5 ของประชากรทั่วไป (Ebadi S et al., 2017) และ
ร้อยละ 10-20 ในผู้ป่วยเบาหวาน (Sigh H, Goyal M et al., 2016) พบมากที่อายุ 40-65 ปี (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, 2557) โดยอาการเริ่มจากข้อไหล่ทีละข้างพบว่าร้อยละ 20-30 ของผู้ป่วยข้อ
ไหล่ติดมีอาการข้อไหล่ติดด้านตรงข้าม แต่อาการมักไม่เป็นซ้ากับข้อไหล่ข้างเดิม(สมควร ภารดีรุจิรา, 2557) ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้
เกิดภาวะข้อไหล่ติด คือ ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ และการผ่าตัด , การเคลื่อนไหวข้อไหล่ลดน้อยลง, โรคเบาหวาน, โรค
ไทรอยด์, โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง และโรคพาร์กินสัน (Jewell DV Riddle et al., 2009) สามารถจาแนกชนิดของข้อ
ไหล่ติด แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดปฐมภูมิ (Primary frozen shoulder, idiopathic frozen shoulder) เกิดโดยไม่ทราบ
สาเหตุ และไม่มีความผิดปกติของระบบอื่นร่วม และชนิดทุติยภูมิ (Secondary frozen shoulder) ผู้ป่วยมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
นามาก่อน ได้แก่ สาเหตุภายในข้อไหล่ (Intrinsic cause) เช่น การอักเสบหรือการฉีกขาดของเอ็นกล้ามเนื้อกลุ่ม Rotator
cuff การอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อ Biceps brachii การหักของกระดูกบริเวณข้อไหล่เป็นต้น สาเหตุภายนอกข้อไหล่
(Extrinsic cause) เช่น โรคพาร์กินสันโรคหลอดเลือดสมองโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งทาให้เกิดภาวะจากัดการเคลื่อนไหว
ของข้อไหล่จากกล้ามเนื้อเกร็งตัว (Spasticity, Rigidity) หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงส่งผลให้เกิดการยึดติดของข้อไหล่ตามมาใน
ภายหลังได้ และโรคทางระบบของร่างกาย (Systemic disease) เช่น โรคเบาหวานโรคต่อมไทรอยด์ (Jain TK, Sharma NK,
2014) ระยะข้อไหล่ติดระยะข้อไหล่ติด แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก คือ ระยะปวด (Painful phase) ระยะนี้อาการปวดที่
ไหล่ ค่ อ ย ๆ เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารขยั บ เคลื่ อ นไหวข้ อ ไหล่ อ าจปวดมากตอนกลางคื น จนรบกวนการนอนหลั บ และพิ สั ย การ
เคลื่อนไหวข้อไหล่ค่อย ๆ ลดลงระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 3-9 เดือน ระยะที่สอง คือ ระยะข้อติด (Stiff phase) ระยะนี้อาการ
ปวดจะลดลงเริ่มมีการจากัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เพิ่มขึ้นนาไปสู่การจากัดการทางานของข้อไหล่ในชีวิตประจาวันระยะนี้
ใช้เวลาประมาณ 4-12 เดือน ระยะที่สาม คือ ระยะฟื้นตัว (Recovery phase) ระยะนี้อาการปวดลดลงมากพิสัยการ
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เคลื่อนไหวของข้อไหล่จะเพิ่มมากขึ้นระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 12-26 เดือนหรือมากกว่า(Walmsley S et al., 2009) ซึ่งปัญหา
ของโรคนั้นควรได้รับการดูแลและรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต
โดยแนวทางวิธีการรักษาโรคหัวไหล่ติดทางการแพทย์แผนปัจจุบันโดยการใช้ยาการรักษาในระยะแรกของผู้ที่มีอาการ
หัวไหล่ติด เพือ่ ช่วยบรรเทาอาการปวดและลดอาการบวมให้น้อยลง โดยแบ่งกลุ่มตัวยาออกเป็น ยาแก้ปวด (Pain Medicine)
เช่น ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) ยาเอ็นเสด (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug: NSAIDs) ยาไอบูโพรเฟน
(Ibuprofen) ยาโคเดอีนผสมพาราเซตามอล การฉีดยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) การทากายภาพบาบัด
(Physical Therapy) เป็นวิธีที่ใช้รักษาผู้ที่มีอาการในระยะที่สองถึงระยะที่สามหรือผู้ที่มีอาการปวดอยู่มากในช่วงแรก โดยอาจ
เป็นการนวดบาบัดการใช้อุณหภูมิบาบัด (Thermotherapy) ด้วยการประคบร้อนหรือประคบเย็น เพื่อช่วยลดอาการปวด การ
ยื ด กล้ า มเนื้ อ ในลั ก ษณะต่ า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ความแข็ งแรง และความยื ด หยุ่ น ของหั ว ไหล่ โดยท าภายใต้ ค าแนะน าของนั ก
กายภาพบาบัดในช่วงแรกการผ่าตัด (Surgery) และจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manipulation Under Anaesthetic) เป็นการรักษา
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและรักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผลนานกว่า 6 เดือน (พบแพทย์, 2559) อย่างไรก็ตามในการรักษาในบางราย
อาจจะเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาหากใช้เป็นระยะที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน
ในส่วนของแนวทางการรักษาหัวไหล่ติด โดยการนวดทางการแพทย์แผนไทย แบ่งศาสตร์การรักษาออกเป็น 2 แบบ
ได้แก่ การนวดแบบเชลยศั กดิ์ หมายถึง การนวดแบบสามัญชน ที่มีการสืบทอดฝึกฝนแบบแผนจากการนวดตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ใช้สองมือและอวัยวะส่วนอื่น การนวดแบบเชลยศักดิ์เป็นการนวดกล้ามเนื้อ และข้อต่าง ๆ ของร่างกาย (สมัชญ์ดิษดี
พิศาลก่อสกุล, 2553) การนวดแบบราชสานัก หมายถึง การนวดเพื่อถวายกษัตริ ย์ และเจ้านายชั้นสูงของราชสานัก การนวด
แบบราชสานักพิจารณาคุณสมบัติของผู้เรียนอย่างประณีตถี่ถ้วน การสอนมีขั้นตอนจรรยามารยาทของการนวด การนวดต้อง
สุภาพ ใช้อวัยวะในการสัมผัสผู้ป่วยน้อย และต้องตรงตามจุด จึงกล่าวได้ว่า การฝึกมือ และการนวดมีเอกลักษณ์เฉพาะ (เอษา
คงสุทธิ์, 2553) โรคหัวไหล่ติดทางการแพทย์แผนไทย มีสาเหตุการเกิดโรคหัวไหล่ติด ดังนี้ 1. อุบัติเหตุ 2. ความเสื่อมของ
ร่างกาย เช่น ระบบไหลเวียนเลือดไม่สะดวก ทาให้ไขข้อแห้ง มีเสียงดังเวลาเคลื่อนไหว 3. สภาวะการใช้งาน เช่น มีการใช้งาน
น้อยสาหรับผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตและการใช้งานมากเกินกาลัง ทาให้อักเสบเกิดข้อไหล่ติดได้ 4. เกิดร่วมกับโรคสัญญาณ 4
หลัง ลักษณะอาการโรคหัวไหล่ติด มีดังนี้ ยกแขนไม่ขึ้น มีอาการปวด เจ็บเสียว บริเวณหัวไหล่ร้าวลงไปแขน และขึ้นศีรษะ
กล้ามเนื้อบ่าข้างที่เป็นแข็งตึง องศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในมุมต่าง ๆ ถูกจากัด อาจพบเป็นแบบเฉียบพลันหลังจากได้รับ
บาดเจ็บที่หัวไหล่ หรือเป็นแบบเรื้อรัง ไม่มีอาการเจ็บปวด เกิดพังผืดทาให้หัวไหล่ติดมีหินปูนเกาะ อาจพบข้อหัวไหล่มีเสียงดัง
ขณะเคลื่อนไหว การตรวจวินิจฉัยโรคทาได้ดังนี้ 1. ชูแขนชิดหู 2 ข้าง ข้างที่เป็นโรคจะชูแขนไม่ได้องศา 2. เท้าสะเอว ข้างที่
เป็นไม่ได้องศา 3. มือไพล่หลัง ข้างที่เป็นไม่ได้องศา 4. เขยื้อนหัวไหล่ ถ้าเกิดจากลาบองไม่ควรเขยื้อนเพราะมีอาการอักเสบ 5.
บิดแขนเข้า–ออก หาตาแหน่งที่เป็นโรค คือ บิดปลายแขนออก แสดงว่าเป็นด้านหน้าหัวไหล่ บิดปลายแขนเข้า แสดงว่าเป็ น
ด้านหลังของหัวไหล่ 6. ดูลักษณะทั่วไปของหัวไหล่ เช่น ความเย็น ร้อน อ่อน แข็ง และการบวม เป็นต้น 7. ทาปูนตรวจหัวไหล่
ติดจากลมลาบอง พบว่าปูนไม่แห้งเป็นน้าเยิ้มบริเวณหัวไหล่ (มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย ,
2555)
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้ นของความรุนแรงของโรคหัวไหล่ติดนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษา
ประสิทธิผลของการรักษาโรคหัวไหล่ติดด้วยวิธีการนวดไทยแบบราชสานัก เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรคหัวไหล่ติดให้กับ
ผู้ป่วย โดยสถานที่เก็บข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดจันทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
หัวรอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมะขามสูง โรงพยาบาลวังทอง และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสานักต่อการรักษาโรคหัวไหล่ติด
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สมมุติฐานของการวิจัย
การนวดราชสานักสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคหัวไหล่ติด
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) รูปแบบการวิจัย (One Group Pretest Posttest Design) ผู้ป่วยผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทยหรื อแพทย์แผนไทยประยุกต์ว่ามีอาการโรคหัวไหล่ติดทาง
การแพทย์แผนไทย และยินยอมเป็นกลุ่มตัวอย่าง สถานที่เก็บข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดจันทร์ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวรอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมะขามสูง โรงพยาบาลวังทอง และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคมพ.ศ. 2563 จานวน 30 คน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทยหรือ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ว่ามีอาการโรคหัวไหล่ติดทางการแพทย์แผนไทย
กลุ่มตัวอย่าง สาหรับการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ (กชกร สุข
จันทร์ และคณะ, ม.ป.ป.) เรื่องผลของการนวดไทยรักษาอาการหัวไหล่ติดเป็นงานวิจัยเชิงทดลองลักษณะใกล้เคียงกันโดยนา
ผลการวิจัยมากาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 30 คน
การคัดเลือกอาสาสมัคร
การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ป่วยที่มีอาการของโรค
หัวไหล่ติด และยินยอมเป็นกลุ่มตัวอย่างสถานที่เก็บข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดจันทร์ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลหัวรอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมะขามสูง โรงพยาบาลวังทอง และวิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลกโดย อาสาสมัครต้องได้รับการอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการทาวิจัยที่ชัดเจนโดยมีเอกสารแบบฟอร์มการ
ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ แก่อาสาสมัครให้เข้าใจตามเกณฑ์การคัดเข้าโครงการวิจัยโดยมีการพิจารณาตามรายละเอียด ดังนี้
เกณฑ์การรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)
1.1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
1.2. ได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์แผนไทยมีอาการโรคหัวไหล่ติด คือ ยกแขนไม่ขึ้น มีอาการปวด เจ็บ
เสียว บริเวณหัวไหล่ร้าวลงไปแขน และขึ้นศีรษะ กล้ามเนื้อบ่าข้างที่เป็นแข็งตึง องศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในมุมต่าง ๆ ถูก
จากัด อาจพบเป็นแบบเฉียบพลันหลังจากได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ หรือเป็นแบบเรื้อรัง ไม่มีอาการเจ็บปวด เกิดพังผืดทาให้
หัวไหล่ติดมีหินปูนเกาะ อาจพบข้อหัวไหล่มีเสียงดังขณะเคลื่อนไหว
1.3. มีระดับความเจ็บปวด (VAS) อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
1.4. มีการจากัดขององศาการเคลือ่ นไหวของข้อไหล่
1.5. ไม่มีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส
1.6. ไม่เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลัน
1.7. ไม่มีอาการอักเสบจากการติดเชื้อ
1.8. ไม่มีบางส่วนของร่างกายที่กระดูกหัก เปราะ ร้าว เคลื่อน
1.9. ไม่เป็นโรคหัวใจ
1.10. ไม่เป็นความดันโลหิตสูง
1.11. ไม่เป็นโรคไขมันในเลือดสูง
1.12. ไม่เป็นโรคเบาหวาน
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1.13. ไม่เป็นโรคผิวหนัง
1.14. ไม่มบี าดแผลเปิดเรื้อรัง
1.15. ไม่เป็นโรคติดต่อที่แพร่เชื้อสูผ่ ู้อื่นได้
1.16. ไม่เป็นโรคมะเร็ง
1.17. ไม่เคยเข้ารับการผ่าตัด แต่แผลหายสนิทแล้ว
1.18. ไม่มีอาการหลอดเลือดดาอักเสบ
1.19. ไม่มีอาการกระดูกพรุนอย่างรุนแรง
1.20. ผู้ป่วยไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน
1.21. มีความยินยอมและสมัครใจในการเข้าร่วมวิจยั
เกณฑ์การไม่รับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Exclusion criteria)
2.1. ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตาบลที่เกี่ยวข้อง
2.2. ไม่สามารถทาตามข้อตกลงการวิจัยได้
2.3. ในระหว่างการศึกษาผู้ป่วยรับการรักษาอย่างอื่น
2.4. ไม่มีความยินยอมและสมัครใจในการเข้าร่วมวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คณะผู้วิจัยทาการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม คณะผู้วิจัยทาการสร้างเครื่องมือ
แบบประเมินระดับความเจ็บปวด (Visual Analogue Scales: VAS) โดยจะทาการวัดโดยเป็นการวัดโดยใช้เส้นตรงยาว 10
เซนติเมตร ให้ปลายข้างหนึ่งแทนค่าด้วยเลข 0 หมายถึง ไม่ป วด ปลายอีกข้างหนึ่งแทนค่าด้วยเลข 10 หมายถึง ปวดรุนแรง
มากที่สุด วิธีการวัดกระทาโดยผู้ป่วยทาเครื่องหมายบนเส้นตรงนี้เพื่อแสดงความรุนแรงของความปวดขณะที่ข้อต่อหัวไหล่มีการ
เคลื่อนไหว แบบประเมินวัดองศาไหล่ Goniometer ทาการประเมินทั้งหมด 4 ท่า โดยท่าที่ 1 ท่ายกแขนขึ้นไปด้านหน้า
(Forward flexion) ท่าที่ 2 ท่ากางแขน (Abduction) ท่าที่ 3 หมุนหัวไหล่ออก (External rotation) และท่าที่ 4 หมุนหัวไหล่
เข้า (Internal rotation) และทาการดัดแปลงจากเครื่องมือแบบประเมินข้อไหล่ติด (Thai Arthrometric Navigator Scale:
TAN Scale) จากคู่มือการใช้เครื่องมือวัดข้อไหล่ตนเองของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ,2561) คณะผู้วิจัยนา
เครื่องมือวัดค่าความเที่ยง (Index of item objective congruence: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้ผลการประเมิน
เฉลี่ยระหว่าง 0.66 – 1.00 ทดสอบความเชื่อมั่ นของเครื่องมือ (Reliability) ด้วยการทดสอบกับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม

ตัวแปรควบคุม

ผู้ป่วยโรคหัวไหล่ติด
ผลจากการนวดรักษาโรคหัวไหล่ติดแบบราชสานักก่อนและหลังการทดลอง
- ระดับความเจ็บปวด (Visual Analogue Scales: VAS)
- ผลประเมินวัดองศาไหล่ Goniometer
ข้อปฏิบัติตัวระหว่างการเข้าร่วมวิจัย
- ห้ามอาสาสมัครรับประทานยากลุ่ม NSAIDs พาราเซตามอน หรือยาที่มีผลต่ออาการปวด
- ผู้นวดต้องเป็นคนเดียวกัน

- การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรัชญา สื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ -

300

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

วิธีดาเนินการวิจัย
1. เสนอขออนุ มั ติ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษย์ โ ดยผ่ า นการรั บรองจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ จ าก
คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่
29 เมษายน พ.ศ.2563 โดยได้รับหมายเลขรับรองจริยธรรมเลขที่ SCPHPL 2/2563-11
2. คณะผู้วิจัยทาหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการศึกษวิจัยเมื่อได้ตอบรับคณะผู้วิจัยเข้าชี้แจงรายละเอียดกับ
บุคลากรและเจ้าของสถานพยาบาล
3. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคณะผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดการดาเนินการคัดกรองและเอกสารข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยให้กับ
แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้ตรวจคัดกรอง
4. คัดกรองอาสาสมัครตามเกณฑ์การวิจัย (Inclusion criteria, Exclusion criteria)
5. ชี้แจงอาสาสมัครให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทาวิจัย โดยใช้เอกสารขั้นตอนชี้แจง การให้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจโดยมี
การกาหนดรายละเอียดให้ครอบคลุมตั้งแต่ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ข้อปฏิบัติของการเข้าร่วมโครงการ และ
การปกป้องสิทธิของอาสาสมัคร ตลอดจนถึง การเก็บรักษาความลับของอาสาสมัคร หากอาสาสมัครตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการวิจัยจะได้รับ การลงนามในใบยินยอม เพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรของการทาวิจัยตามระเบียบการทาวิจัยและ
ทาการชี้แจงรายละเอียดและคาแนะนาในการปฏิบัติตัว
6. ให้อาสาสมัครทาแบบสอบถาม VAS และวัดองศาของหัวไหล่ก่อนเริ่มทาการนวดรักษา
7. ทาการนวดรักษานวดแบบราชสานักติดต่อกัน 7 ครั้ง ห่างกัน 3 วันต่อครั้ง ประเมินผลก่อน และหลังการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน(Inferential statistics) เปรียบเทียบประสิทธิผลก่อน และหลังของกลุ่มเดียวกันด้วยสถิติ Paired t-test
ผลการวิจัย
ข้อมูลผลทั่วไป
พบว่า อายุเฉลี่ย เท่ากับ 57.80 น้าหนักเฉลี่ย เท่ากับ 62.87 ส่วนสูงเฉลี่ย เท่ากับ 160.73 ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 อาชีพไม่ได้ทางาน จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 พ่อบ้าน/แม่บ้าน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33
รับจ้าง จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ค้าขาย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 คน คิดเป็นร้อยละ
13.33 อื่น ๆ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ13.33 มีอาการไหล่ติดข้างซ้าย จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ข้างขวา คิด
เป็นร้อยละ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 มีอาการปวดไหล่เป็นระยะเวลา 3-5 เดือน จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 611 เดือน จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 1-3 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 มากกว่า 3 ปี จานวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.33
ผลการระดับความเจ็บปวด (Visual Analogue Scales: VAS)
ผลการประเมินระดับความเจ็ บปวด (Visual Analogue Scales: VAS) ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ก่อนการ
รักษาปวดในระดับน้อย มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ปวดในระดับปานกลาง มีจานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67
ปวดในระดับรุนแรง มีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 หลังการทดลองระดับความเจ็บปวดอยู่ในระดับน้อย มีจานวน 17
คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 ปวดในระดับปานกลาง มีจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33
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ผลการวิเคราะห์ทางสถิติระดับความเจ็บปวด (Visual Analogue Scales: VAS)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติระดับความเจ็บปวด (Visual Analogue Scales: VAS) ก่อน-หลัง
ระดับความรู้สึก
Paired Differences
t
df P-Value
เจ็บปวด(n=30) Mean
95% Confidence Interval of
SD.
the Difference

Lower
1.76

Upper
3.10

ก่อน - หลัง
2.43
1.79
7.42
29
.001*
*P=0.001
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังการทดลองวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ Paired t-test พบว่า
ระดับความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001
ผลการประเมินวัดองศาไหล่ Goniometer
ผลการประเมินวัดองศาไหล่ Goniometer พบว่า องศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ก่อนการทดลอง ท่าที่ 1 ท่ายก
แขนขึ้นไปด้านหน้า (Forward flexion) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 107.66±24.33 ท่าที่ 2 กางแขน (Abduction) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
110.33±18.33 ท่าที่ 3 หมุนหัวไหล่ออก (External rotation) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.50±27.42 ท่าที่ 4 หมุนหัวไหล่เข้า
(Internal rotation) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.75±21.88 หลังการทดลอง ท่าที่ 1 ท่ายกแขนขึ้นไปด้านหน้า (Forward flexion)
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 260.32±22.33 ท่าที่ 2 กางแขน (Abduction) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 131.66±24.6 ท่าที่ 3 หมุนหัวไหล่ออก
(External rotation) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 62.33±25.35 ท่าที่ 4 หมุนหัวไหล่เข้า (Internal rotation) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
60.00±11.13
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ทางสถิติการประเมินเปรียบเทียบการวัดองศาไหล่ Goniometer ก่อน-หลัง
ประเมินวัด
Paired Differences
t
df P-Value
องศาไหล่
95% Confidence Interval of
Mean
SD.
(n=30)
the Difference
Lower
Upper
ท่าที่ 1
-26.83 25.10
-36.20
-17.45
-5.85
29
.001*
ท่าที่ 2
-21.33 26.71
-31.30
-11.35
-4.37
29
.001*
ท่าที่ 3
-15.83 26.81
-25.84
-5.82
-3.23
29
.003**
ท่าที่ 4
-21.25 22.37
-30.69
-11.80
-4.65
29
.001*
*P=0.001 **P=0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินวัดองศาไหล่ Goniometer วิเคราะห์ผลด้วยสถิติ Paired t-test ระดับพิสัย
องศาการเคลื่อนไหวของไหล่ก่อนและหลังการทดลอง ท่าที่ 1 ท่ายกแขนขึ้นไปด้านหน้า (Forward flexion) เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 ท่าที่ 2 กางแขน (Abduction) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 ท่าที่ 3
หมุนหัวไหล่เข้า (External) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 ท่าที่ 4 หมุนหัวไหล่ออก (Internal) เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001
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สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยพบว่าการศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชสานักต่อการรักษาโรคหัวไหล่ติดพบว่าการนวดไทย
แบบราชสานักช่วยลดระดับความเจ็บปวด (Visual Analogue Scales: VAS) ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานของข้อไหล่
ได้ดีขึ้นซึ่งของอาการโรคหัวไหล่ติดทางการแพทย์แผนไทยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Young-Ran Yeun ที่พบว่าการนวด
นั้นเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดข้อไหล่ และมีประสิทธิภาพในระยะยาวช่วยเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว
ของหัวไหล่ในท่าที่ 1 ท่ายกแขนขึ้นไปด้านหน้า (Forward flexion) ท่าที่ 2 ท่ากางแขน (Abduction) ท่าที่ 3 หมุนหัวไหล่
ออก (External rotation) และท่าที่ 4 หมุนหัวไหล่เข้า (Internal rotation) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของภาณุมาศ ชิณ
วงษ์ และกมลรัตน์ พบบุญ ที่พบว่าการรักษาตามวิธีการนวดไทยแบบราชสานักมีผลต่อองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่และลด
ระดับความเจ็บปวดโดยวิธีการนวดรักษาแบบราชสานักเป็นการกดและยืดคลายมัดกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะบัก บ่า ต้นแขน
ต้นคอ หน้าอก รักแร้ กระดูกต้นแขน และกระดูกสะบักซึ่งเป็นองค์ประกอบของข้อไหล่และทาให้เกิ ดการเคลื่อนไหวของข้อ
ไหล่นอกจากนี้ประโยชน์ของการนวดรักษาช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต และกระตุ้นระบบประสาททาให้กล้ามเนื้อเกิดการคลาย
ตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นจึงสามารถลดระดับความเจ็บปวดและเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ได้จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการรักษาอาการหัวไหล่ติดจากการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการนวดแบบราชสานักมีประสิทธิผลในการรักษาโรคหัวไหล่
ติดได้ช่วยให้สุขภาพกายของกลุ่มตัวอย่างดีขึ้น การนวดแบบราชสานักสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคหัวไหล่ติด
ข้อเสนอแนะ
การนาผลการวิจัยไปใช้
1. ข้อมูลวิจัยสามารถนาไปใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ให้กับการรักษาโรคหัวไหล่ติดด้วยการนวดแบบราชสานัก
2. เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับการพัฒนางานวิจัยด้านการนวดไทยแบบราชสานัก
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มการศึกษาในกลุ่มเปรียบเทียบเพื่อดูประสิทธิผลการรักษาที่มีมาตรฐานมากขึ้น
2. ควรติดตามผลการรักษาหลังจากสิ้นสุดการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการรักษาระยะยาว
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย เรื่ อ งประสิ ท ธิ ผ ลของการนวดแบบราชส านั ก ต่ อ การรั ก ษาโรคหั ว ไหล่ ติ ด ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลงได้ ด้ ว ยดี
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ผู้อานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถานพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดจันทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวรอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมะขาม
สูง และโรงพยาบาลวังทอง ที่ช่วยให้คาปรึกษาชี้แนะแนวทางการจัดทาและอานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลบุคลากรและ
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สุมรณกรรม: ปรัชญา ความตายและความหมายของชีวิต
Euthanasia: Philosophy, Death and the Meaning of Life
พิพัฒน์ สุยะ1
บทคัดย่อ
บทความนี้พยายามจะเสนอให้พิจารณาประเด็นสุมรณกรรมผ่านมุมมองทางปรัชญาเกี่ยวกับความตายในทัศนะของ
ทอดด์ เมย์ โดยวิเคราะห์โครงสร้างการอ้างเหตุผลของเขาเกี่ยวกับความตาย อันสะท้อนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของ
ความตายในอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้เราประเมินข้อถกเถียงเรื่องสุมรณกรรมต่างจากที่เคยเป็นมา ผลการศึกษาพบว่า
ทัศนะของทอดด์ เมย์ช่วยให้เราพิจารณาความตายในฐานะภาวะหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นจุดสิ้นสุดของประสบการณ์
แต่ไม่ใช่การบรรลุผลหรือเป้าหมายแต่อย่างใด เราหลีกเลี่ยงความตายไม่ได้ แต่ความตายก็ไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ซึ่งจะ
นาเราไปสู่ข้อเสนอที่ว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไร้แก่นสาร เมื่อนาทรรศนะของเขามาพิจารณาประเด็นสุมรณกรรมด้วยความ
เข้าใจที่ว่า ความตายไม่ใช่เรื่องโหดร้ายหรือการจากพราก แต่เป็นภาวะหนึ่งของชีวิต ดังนั้นการตายจึงสามารถเป็น “การตายที่
ดี” ได้ ไม่จาเป็นต้องเกิดจากการฆ่าหรือทาลายชีวิตเท่านั้น ความหมายของชีวิตมนุษย์จึงไม่ได้จากัดเพียงแค่การมีชีวิตอยู่แต่
เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการตายที่ดีด้วย เมื่อความตายเป็นสิ่งที่ไร้แก่นสาร เราก็สามารถใช้ความตายสร้างความหมาย
ให้แก่ชีวิตมนุษย์ได้ ดังนั้นสุมรณกรรมแบบเจ้าตัวร้องขอเองจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้
คำสำคัญ: สุมรณกรรม สุมรณกรรมแบบเจ้าตัวร้องขอ ความตาย ความหมายของชีวิต
Abstract
This study aims to propose consideration about euthanasia through philosophical aspects of
Todd May, by analyzing his structure of argument on death which reflects understanding in nature of
death. This can lead to different aspects for the discussion about death. It was found that Todd May’s
concept brought about realization that death is an end of human being’s experiences, not about
achievement. People can neither escape death, nor predict the arrival of death. This also leads to another
view that death is absurd. To realize his concept with understanding, it was found that death is not about
cruelty or parting, but a state of life. As a result, a good kind of death is not about destroying life at all,
then the meaning of life is not only about existence, but also good death. Although death is absurd, it can
define meanings of life. Hence, voluntary euthanasia is acceptable.
Keywords: Euthanasia, Voluntary Euthanasia, Death, Meaning of Life
บทนา
คาว่า “euthanasia” นั้นคนไทยมักจะแปลว่า “การุณยฆาต” (สมภาร พรมทา, 2535: 142) หรือ “เมตตามรณะ”
(สิวลี ศิริไล, 2553: 226) อันแปลมาจากภาษาอังกฤษคาว่า Mercy Killing อีกที ซึ่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็จะมี
ความหมายในทานองที่ว่า เป็นการฆ่าด้วยความกรุณาหรือทาให้ตายด้วยความเมตตา ความหมายในลักษณะนี้เองที่มักจะทาให้
เราเข้าใจผิดว่า ความตายนั้นเกิดจากการฆ่าหรือทาลายชีวิต แต่เพียงอย่างเดียว หรือภาพลักษณ์ที่ติดมากับความคิดเรื่อง
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรัชญา สื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ -

305

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

euthanasia จึงเป็นสิ่งที่โหดร้ายทารุณขัดกับระบบคุณค่าบางอย่างในสังคม ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเห็นว่าความตายที่เกิดจากการ
ฆ่าหรือทาลายชีวิตนั้นเป็นเรื่องผิดบาปตามแนวคิดจากจารีตประเพณีหรือศาสนาที่ตนยึดถือ ส่งผลให้ข้อถกเถียงที่ว่าการร้อง
ขอยุติชีวิตตนเองหรือสุมรณกรรมแบบเจ้าตัวร้องขอเป็นที่ยอมรับได้ยากในสังคมไทย
อันที่จริงคาว่า euthanasia นั้นเป็นภาษากรีก มาจากการผสมคาระหว่าง eu ที่แปลว่า ดี (well, good) กับ
thanatos ซึ่งหมายถึงความตาย (death) รวมทั้งสองคาเข้าเป็น euthanasia จึงแปลว่า ความตายที่ดี (good death) ถ้าเรา
พิจารณาความหมายที่แท้จริงของคา ๆ นี้ก็จะพบว่า ไม่ได้มีนัยประหวัดไปถึงการฆ่าหรือทาลายชีวิต ฉะนั้นผู้เขียนจึงขอเสนอให้
ใช้คาว่า “สุมรณกรรม” แทน ซึ่งแปลว่า “ความตายที่ดี” ตรงกับความหมายดั้งเดิมของคาว่า euthanasia ทั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่อง
ภาษาเท่านั้น แต่คาดังกล่าวจะทาให้เราเข้าใจประเด็นนี้ได้ดีขึ้นและยังนาไปสู่ความเข้าใจความหมายของชีวิตและธรรมชาติของ
ความตายได้ในอีกมุมมองหนึ่ง อันจะส่งผลให้เราพิจารณาเรื่อง “สุมรณกรรม” ได้ด้วยตัวของมันเอง
สุมรณกรรมนั้ นโดยทั่ วไปหมายถึ งการทาให้ ผู้ป่ว ยตายอย่างตั้งใจหรื อท าให้ เกิด ความตายเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่ อ
ประโยชน์ของตัวผู้ป่วยเอง เช่น ผู้ป่วยที่เห็นได้ชัดว่ามีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายหรือจิตใจ หรือแม้กระทั่งอยู่ใน
สภาพที่แสดงถึงความไร้เกียรติหรือไร้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กล่าวอีกอย่างก็คือ สุมรณกรรมเกี่ยวข้องกับการทาให้
ความตายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากสภาวะปกติหรือสภาวะที่ต้องได้รับความช่วยเหลือหรือกาลังรักษาทางการแพทย์อยู่ก็ตาม
ฉะนั้นปัญหาที่ตามมาเสมอก็คือข้อถกเถียงที่ว่าเราควรอนุญาตให้มีสุมรณกรรมเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะความเข้าใจของเราส่วน
ใหญ่จ ะเห็น ว่า การทาให้ คน ๆ หนึ่งตาย หรื อบางคนอาจจะมองไปมากกว่า นั้น คือ การฆ่ า เมื่ อเกิด การถกเถีย งเกี่ย วกั บ
สุมรณกรรมไม่ว่าในวงการปรัชญาหรือสังคมทั่วไปก็ตามก็จะพบความยุ่งยากไม่สบายใจเกิดขึ้นอยู่เสมอ ผู้เขียนจึงเห็นว่า หาก
เราทาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการตายได้และพิจารณาความตายในฐานะความตายโดยตัวมันเอง ก็อาจจะเป็น
พื้นฐานสาหรับการพิจารณาประเด็นสุมรณกรรมในสังคมได้อีกแง่มุมหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาความคิดเรื่องสุมรณกรรมด้วยมโนทัศน์เรื่องความตายจากมุมมองทางปรัชญาของทอดด์ เมย์
2. ประเมินข้อถกเถียงเรื่องสุมรณกรรมผ่านมโนทัศน์เรื่องความตายจากมุมมองทางปรัชญาของทอดด์ เมย์
สมมุติฐานของการวิจัย
ในปัจจุบันดูเหมือนว่าประเด็นเรื่องสุมรณกรรมยังไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย เพราะผู้วิจัยคิดว่าคนส่วนใหญ่ยังคิด
ว่าสุมรณกรรมก็คือการฆ่าหรือทาลายชีวิตให้สูญสิ้นไป แต่ถ้าหากเราเปลี่ยนความเข้าใจต่อธรรมชาติของความตายได้ ก็อาจจะ
ทาให้สังคมไทยยอมรับสุมรณกรรมมากขึ้น โดยผู้วิจัยคิดว่าทัศนะเรื่องความตายของทอดด์ เมย์ จะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติ
ของความตายได้ในอีกแง่มมุมหนึ่ง ซึ่งอาจจะทาให้เราประเมินข้อถกเถียงเรื่องสุมรณกรรมได้
ขอบเขตของการวิจัย
จะพิจารณาสุมรณกรรมประเภทแรก คือสุมรณกรรมแบบเจ้าตัวร้องขอเอง ผ่านการทาความเข้า ใจมโนทัศน์เรื่อง
ความตายโดยการวิเคราะห์กระบวนการอ้างเหตุผลของทอดด์ เมย์
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ในบทความนี้จะใช้แนวทางการวิเคราะห์ความตายของ ทอดด์ เมย์ (Todd May) เป็นแนวทางในการพิจารณา
ธรรมชาติของความตาย จากหนังสือ The Art of Livings Series: Death (2011) แล้วผู้เขียนจะชี้ให้เห็นว่าหากเราพิจารณา
ความตายจากมุมมองปรัชญาแนวทางนี้ จะทาให้เราเข้าใจธรรมชาติอันแท้จริงของความตาย อันนาไปสู่การประเมินข้อถกเถียง
เรื่องสุมรณกรรมได้
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยพื้นฐาน (basic research) และใช้วิธีวิจัยเอกสาร (documentary research method)
โดยการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสุมรณกรรม และปรัชญาความตาย แล้วนามาสังเคราะห์ผ่านข้อถกเถียง
ทางปรัชญาและเสนอทางออกต่อปัญหาของการวิจัย
2. วิเคราะห์โครงสร้างการอ้างเหตุผลของทอดด์ เมย์ ที่เสนอไว้เกี่ยวกับความตาย ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ ถ้า
สมเหตุสมผลแล้วสามารถนามาทาความเข้าใจธรรมชาติของความตายได้หรือไม่ แล้วสามารถเป็นฐานในการ
ตัดสินใจเรื่องสุมรณกรรมได้หรือไม่
ผลการวิจัย
คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ไม่รู้จักความตาย แต่ถามให้ถึงที่สุดว่าเรารู้จักความตายดีแค่ไหน คงตอบได้ยากไม่ต่างจาก
ปริศนาอย่างอื่นของชีวิตมนุษย์ ที่สาคัญ เราไม่เคยมีประสบการณ์กับความตายโดยตรงด้วยตัวของเราเอง เรามีประสบการณ์
กับความตายได้ก็เพียงแค่กับความตายของผู้อื่นเท่านัน ฉะนั้นความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับความตายจึงเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์อยู่
ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็เป็นความกังวลใจเช่นกันที่เราต้องแบกถือความไม่รู้นี้ไปตลอด นักปรัชญาก็เช่นกัน ที่สนใจและสงสัย
ในเรื่องความตาย เพียงแต่นักปรัชญาจะวิเคราะห์ความคิดเรื่องความตายอย่างละเอียด โดยใช้ความคิดของนักปรัชญายุคต่าง ๆ
มาเชื่อมร้อยทาความเข้าใจ
ทัศนะของทอดด์ เมย์ เกี่ยวกับความตาย
ทอดด์ เมย์ นักปรัชญาผู้สนใจปัญหาเรื่องความตาย ได้วิเคราะห์ถึงธรรมชาติของความตายไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า The Art
of Livings Series: Death (May, 2011) เขาเริ่มต้นโดยมองว่า ความตายเป็นข้อเท็จจริง (fact) ของชีวิตมนุษย์ คือเป็น
ข้อเท็จจริงที่ว่า เราเป็นสิ่งที่ต้องตาย (mortal) ถ้าหากมนุษย์เป็นอมตะ (immortal) เราคงจะไม่มีโอกาสที่จะไตร่ตรองเกี่ยวกับ
ชีวิตของเรา หรือไม่รู้ว่าการมีชีวิตนั้นมันสาคัญอย่างไร เมย์เชื่อว่า ความตายนั้นมีลักษณะที่เป็นเรื่องโศกเศร้า (tragic) ไม่
แน่นอน (arbitrary) และไร้ความหมาย (meaningless) เขาพยายามเสนอว่าความตายเป็นข้อเท็จจริงที่สาคัญที่สุดของชีวิตเรา
แน่นอนเขาไม่ได้หมายความว่า ไม่มีข้อเท็จจริงที่สาคัญอื่น ๆ ของมนุษย์ ตรงกันข้ามมนุษย์ยังมีข้อเท็จจริงที่สาคัญเป็นจานวน
มาก เช่น ความรัก มิตรภาพ การทางาน เพศสัมพันธ์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่ สาคัญสาหรับมนุษย์ทั้งนั้น ถ้าชีวิต
ใครขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนอื่นอาจมองว่าชีวิตของคนนั้นไม่สมบูรณ์ สาหรับมนุษย์จึงไม่ได้มีข้อเท็จจริงที่สาคัญเพียงข้อเท็จจริงใด
ข้อเท็จจริงหนึ่ง แต่ความตายนั้นไม่ได้เป็นเพียงข้อเท็จจริงที่สาคัญเท่านั้น แต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่สาคัญที่สุด เพราะเมย์เห็นว่า
ความตายนั้นเป็นจุดสิ้นสุดของทุกข้อเท็จจริงอื่น ๆ เกี่ยวกับเรา มันจะเป็นจุดสิ้นสุดของมิตรภาพ โครงการต่าง ๆ ของเรา หรือ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องในโลกนี้ แม้ว่าความตายจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่สาคัญเพียงอย่างเดียวที่เกี่ยวกับเรา แต่ก็จะไม่มี
แง่มุมอื่นใดเหมือนกับความตายเรา (May, 2011: 3) กล่าวคือความตายสามารถซึมซับเอาทุกข้อเท็จจริงอื่น ๆ สามารถนา
แง่มุมอื่นของชีวิตเราให้ตกอยู่ภายใต้อานาจของมัน
สิ่งที่ทาให้ความตายเป็นข้อเท็จจริงที่สาคัญที่สดุ เกี่ยวกับมนุษย์เราก็คือ ความตายสามารถที่จะปฏิเสธทุก ๆ ส่วนพื้นฐาน
อย่างอื่นของชีวิตเรา และนอกจากนี้ ความตายอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยตระหนักถึงมัน และยังพยายามที่จะหลีกหนี
มันด้วยซ้า เมย์เห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องตายไม่เฉพาะเพียง ณ จุดสุดท้ายของชีวิต แต่ตายได้ตลอดทั้งชีวิต ในฐานะที่เป็น
มนุ ษย์ สิ่ งที่ เรามี ร่ว มกั น คือ ความตายที่ เราไม่ สามารถหลี กเลี่ย งได้ (inevitability) ควบคู่ ไปกั บการไม่ มีค วามแน่น อน
(uncertainty) คือความตายจะทาให้ประสบการณ์ของเราสิ้นสุด และเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ยิ่งกว่านั้นการไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้และความไม่แน่นอนนั้นเป็นลักษณะของความตายที่เราไม่สามารถหลีกหนีได้ ถึงที่สุดแล้วเราก็คือสิ่งมีชีวิตที่ตระหนักถึงจุด
สุดท้ายที่รอคอยเราอยู่ (May, 2011: 10) จะเห็นได้ว่า ความตายมีลักษณะที่สาคัญคือ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเหลีกเลี่ยงได้
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และ ความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ทั้งสองลักษณะนี้เ องที่เป็นธรรมชาติของความตาย นอกจากนี้ เมย์ได้วิเคราะห์อ้างเหตุผล
เกี่ยวกับความตายดังต่อไปนี้
1) ความตายเป็นจุดสิ้นสุดของเราและประสบการณ์ของเรา
2) จุดสิ้นสุดนั้นไม่ใช่การบรรลุผลหรือเป้าหมาย มันเป็นเพียงการหยุดหรือระงับ (stoppage)
3) ความตายเป็นทั้งสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่มีความแน่นอน คือเราจะต้องตายอย่างแน่นอน แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ดังนั้น
ความตายจึงไม่เพียงแต่อยู่ ณ จุดสิ้นสุดชีวิตของเรา แต่ความตายยังแพร่กระจายอยู่ทุกช่วงของชีวิต
4) จากลักษณะทั้งสามของความตายทาให้เราสงสัยต่อไปว่าชีวิตของมนุษย์นั้นมีความหมายหรือไม่
เมย์ได้อธิบายต่อไปว่าเมือ่ เราตาย ก็จะไม่มีตัวเราอีกต่อไป เมย์ยอมรับว่า มันยากที่เราจะจินตนาการถึงตรงนี้ เมื่อเราคิด
เกี่ยวกับความตายของเรา บ่อยครั้งเราก็จะคิดเกี่ยวกับโลกที่ดาเนินต่อไปหลังจากการตายของเรา แต่ภาพนั้นก็จะมาจาก
มุมมองซึ่งยังคงมีเราอยู่ในภาพนั้นเช่นเดิม ราวกับว่าโลกถูกจ้องมองจากข้างบนหรือภายนอกภาพนั้น ทุกสิ่งดาเนินไปเหมือน
เช่นก่อน ยกเว้นเพียงแต่เรามองดูจากภายนอก เราแยกออกจากโลกแล้ว แต่ก็ยังคงอยู่ตรงนั้น (May, 2011: 22)
ข้อน่าสังเกตประการหนึ่งจากการอ้างเหตุผลของเมย์คือ ข้ออ้างที่ 1 เมย์นามาจากแนวคิดของนักปรัชญากรีกคนสาคัญ
ซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่สนใจประเด็นความตาย นั่นก็คือ เอพิคิวรัส (Epicurus: 341–270 BC) โดยเมย์ยกข้อความของเอพิคิวรัสที่ว่า
“ความตายไม่ใช่อะไรเลยสาหรับเรา เพราะว่าสิ่งที่ได้สลายไปแล้วย่อมไม่มีประสบการณ์ และสิ่งที่ไม่มีประสบการณ์ก็ย่อมไม่ใช่
อะไรเลยสาหรับเรา” เหตุที่เมย์ยกความคิดของเอพิคิรัสขึ้นก็ ก็เพราะว่า สาหรับเอพิคิรัสแล้ว ชีวิตเป็นเรื่องของ ความสุข
(pleasure) และ ความทุกข์ทน (pain) ความคิดนี้ได้มาจากคาว่า epicurean ซึ่งอ้างถึงคนที่อุทิศตนแก่ประสบการณ์ กับ
ความสุขทุกประเภท น่าเสียดายที่พวกที่คิดแบบเอพิคิวรัส (epicurean) ได้ดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาที่ขัดแย้งกับตัว เอพิ
คิวรัสเอง ทัศนะของเอพิคิวรัสนั้นไม่ได้เห็นว่า คนเราควรแสวงหาความสุข แต่ควรจะหลีกเลี่ยงความทุกข์มากกว่า อันที่จริง
ความพยายามที่จะแสวงหาความสุขนั้นเป็นการทาลายตัวเอง (self-defeat) บ่อยครั้งจะจบลงด้วยความผิดหวังหรือไม่พอใจ
และความปรารถนามักจะนาไปสู่ความปรารถนาไม่สิ้นสุด ดังเช่นที่ชาวพุทธเข้าใจ ดังนั้นในที่สุดก็พบแต่ความผิดหวัง อย่างไรก็
ตามเอพิคิวรัส ได้แก้ไขปัญหานี้โดยแตกต่างจากชาวพุทธ แทนที่เราจะกาจัดความอยากหรือความปรารถนา เราควรจะแสวงหา
เพียงความสุขที่เรียบง่าย อาหารที่ให้พลัง ที่สาหรับหลับพัก มิตรภาพและความเป็นเพื่อน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบของ
ชีวิตที่ดี เมื่อเราตระหนักรู้ว่าไม่มีอะไรจาเป็นมากไปกว่านี้ แล้วเราก็จะพบความสงบสุขและกาจัดทุกข์ ได้เป็นส่วนใหญ่ (May,
2011: 23)
เอพิคิวรัสไม่ได้ให้เราละทิ้งความผิดหวังหรือความไม่พอใจที่เราไม่สามารถเอาชนะได้ แต่เขาเสนอวิถีชีวิตที่เราพอใจ
เท่าที่เราสามารถอยู่ได้ภายใต้ข้อจากัดทางธรรมชาติของการเป็นมนุษย์ หนึ่งในข้อจากัดเหล่านั้นก็คือความตาย เขากล่าวว่า
เมื่อเราตาย “มนุษย์ทั้งหมดอยู่ในเมืองที่ไร้กาแพง” แล้วเราจะเผชิญกับความตายที่ยอมทนต่อความกลัวซึ่งอยู่ในตัวเราได้
อย่างไร ก็โดยการตระหนักว่าความตายไม่ได้เป็นอะไรเลยสาหรับเรา เมื่อเราตาย เราก็จะไม่มีอยู่อีกต่อไป ไม่มีอะไรหลงเหลือ
ให้เรามีประสบการณ์กับความเจ็บปวดของความตาย ในขณะที่เรามีชีวิต เราก็จะสามารถมีประสบการณ์กับความสุขและความ
ทุกข์ได้ แต่เมื่อเราตาย เราจะไม่สามารถมีประสบการณ์ได้อีกต่อไป เราอาจมีประสบการณ์กับมันหรือไม่มี ก็เป็นได้ ถ้าเรามี
ประสบการณ์ก็จะไม่มีความตายเกิดขึ้น และก็ไม่มีสิ่งใดที่เราจะต้องกลัวความตาย แต่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์แล้ว เราก็ย่อม
ตายไปเรียบร้อยแล้ว และคงไม่มีอะไรเหลือให้เรากลัวความตายได้อีกต่อไป
ที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้หมายความว่าเอพิคิวรัสให้เราหลีกเลี่ยงการเผชิญความตาย เพราะการหลีกเลี่ยงความตายดู
เหมือนจะตรงกันข้ามกับจารีตทางศาสนาอย่างสิ้นเชิง เพราะว่าจารีตทางศาสนามักจะเห็นว่าการเอาชนะความกลัวตายนั้นเป็น
รากที่มาในการรอดชีวิตของเราจากความตายของเราเอง เปรียบเทียบกับเอพิคิวรัส ได้ว่า เอพิคิวรัสค้นหาคาปลอบประโลมจาก
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ข้อเท็จจริงที่ว่า เราไม่ได้รอดชีวิต สาหรับเขาแล้ว มันเป็นเพียงการกาจัดตัวเราทีค่ วามตายไม่อาจทาให้เจ็บปวดได้อีกต่อไป เมื่อ
ตัวเราไม่มีมีอยู่ก็จะไม่มีตัวรับรู้หรือตัวที่ไปมีประสบการณ์กับความตายนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม เมย์เห็นว่า ความคิดหลักของเอพิคิวรัสก็ คือว่า การตายก็คือการปราศจากประสบการณ์ และการ
ปราศจากประสบการณ์ก็คือการปราศจากทุกข์ เราอาจจะกลัวความตายจากจุดยืนของสิ่งที่มีชีวิตอยู่ เราจึงต้องการที่จะมีชีวิต
อยู่ต่อไป แต่ถ้ามองความตายมาจากจุดยืนของความตายเอง ก็จะไม่มีอะไรต้องกลัว กล่าวอีกอย่างได้ว่า เอพิคิวรัสไม่ได้ลดทอน
ชีวิตลงไปเป็นเรื่องความสุขและความทุกข์ แต่เขาเปลี่ยนทัศนะเรื่องความตายจากคนที่มีชีวิตอยู่ผู้ซึ่งกลัวความตาย ไปสู่คนตาย
ที่ปราศจากประสบการณ์ ของความกลัวหรือประสบการณ์ ด้านอื่น ๆ เมย์เห็นว่า เอพิคิวรัสจึงไม่ได้พูดว่าความตายไม่ไ ด้
เกี่ยวข้องกับความสุขความยินดี (pleasure) และ ความทุกข์ความเจ็บปวด (pain) อีก แต่เขาพูดว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์ของสิ่งใด ๆ อีกต่อไป อันที่จริงแล้ว ความตายก็มิได้เป็นปัญหาสาหรับคนตายแต่อย่างใด (May, 2011: 25) ตรงนี้
ก็มีคนวิจารณ์เอพิคิวรัสไว้ว่า ทัศนะของเอพิคิวรัสไม่อาจยอมรับได้ เนื่องจากการปฏิเสธความมีอยู่ของประสบการณ์หลังการ
ตายโดยสิ้นเชิง (โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ , 2549: 15) กล่าวคือ ความคิดเอพิคิวรัสเองยังอยู่บนสมมติฐานที่ว่า โลกของ
ประสบการณ์เท่านั้นที่เป็นจริง แต่สาหรับคนที่เชื่อว่ามีโลกหลังความตายหรือประสบการณ์หลังความตาย ก็จะไม่ได้คิด
เช่นเดียวกับเอพิคิวรัส
เมย์ยังเห็นต่อไปว่า คาถามที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือ เราสามารถเปลี่ยนมุมมองในลักษณะนั้นได้หรือไม่ การก้าวออกมาจาก
มุมมองของชีวิตเราเองนั้นเพียงพอที่จะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองของความตายได้หรือไม่ หรือข้อเท็จจริงที่ว่าเราไม่ใช่สิ่งใด
เลยเมื่อเราตายนั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะแยกแยะเราออกจากความเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหมดทั้งมวลของชีวิตเรา ถ้าการตายเป็น
จุดสิ้นสุดของประสบการณ์ แล้วจะมีวิธีที่จะปกป้องเราจากการคุกคามของความตายได้หรือไม่ หรือจะยิ่งเป็นการคุกคามมาก
ยิ่งขึ้นไปอีก
จากตรงนี้นี่เองที่เป็นลักษณะที่สองของความตายที่กลายมาเป็นสิ่งสาคัญสาหรับเรา คือ ความตายไม่ใช่การบรรลุผล
(accomplishment) ไม่ใช่เป้าหมาย (goal) มันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการหยุดขาด (stoppage) ของชีวิตเรา เพื่อที่จะให้
เราเข้าใจการหยุดขาดดังกล่าว เมย์ได้อ้างถึงความคิดของไฮเดกเกอร์ (Heidegger: 1889-1976) กล่าวคือ ไฮเดกเกอร์ใช้การ
เปรียบเทียบสองอย่างเพื่อที่ทาความเข้าใจประเด็นนี้ คือ ความตายไม่ใช่การสุกงอม (ripening) และไม่ใช่ การนาไปสู่ความเป็น
ทั้งหมดทั้งมวลของชีวิต (bringing-to-wholeness of life) ที่ไฮเดกเกอร์กล่าวว่าความตายไม่ใช่การสุกงอมนั้นเป็นการเปลี่ยน
เทียบกับผลไม้ เมื่อผลไม้สุกงอม เราสามารถพูดได้ว่ามันได้กลายเป็นสิ่งซึ่งมันจะมุ่งไปข้างหน้า การสุกงอมของมันเป็นชั่ว
ขณะที่มันเป็นผลไม้ตามลักษณะที่มันเป็นมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น แอปเปิลเมื่อมันสุก มันก็พร้อมจะถูกเก็บ ดังนั้นมันจึงพร้อม
จะแพร่เมล็ดพันธุ์มันออกไป นี่ไม่ได้หมายความว่าแอปเปิลนั้นมีเป้าหมายของตัวมันเอง มันหมายความเพียงแค่ว่า แอปเปิล
มาถึงการบรรลุผลคือการสุกงอมนั่นเอง
แต่ความตายไม่ได้มีลักษณะเช่นนั้น ความตายไม่ใช่การแสดงออกอย่างสมบูรณ์เต็มที่สุดของชีวิต มันไม่ได้นาชีวิตไปสู่สิ่ง
ที่ชีวิตตามลักษณะอย่างที่มันเป็นมากที่สุด แต่ความตายเป็นสิ่งตรงกันข้ามมากกว่าการแสดงออกถึงชีวิต มันทาให้ชีวิตสูญ
สลาย มันกาจัดชีวิตมากกว่าการเติมเต็มชีวิต ความตายไม่สามารถถือว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิต ดังนั้นการสุกงอมจึงไม่ใช่วิธีการที่
เพียงพอที่จะเข้าใจถึงความตาย (May, 2011: 26)
ด้วยเหตุผลทานองเดียวกัน ความตายก็ไม่ใช่ ‘การนาไปสู่ความเป็นทั้งหมดทั้งมวลของชีวิต ’ ในความหมายหนึ่ง ความ
ตายนั้นได้ทาให้ชีวิตเต็มสมบูรณ์ ซึ่งในความหมายนี้ไม่มสี ิ่งใดเตือนว่าชีวิตเรามีลกั ษณะนี้เมื่อเราตาย ความตายทาให้ชีวิตเป็นสิ่ง
ทั้งหมด (a whole) โดยการทาให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่อีกต่อไปสาหรับชีวิต แต่นี่ไม่ใช่ความหมายที่เราต้องการจะพูด
ถึง ความเป็นทั้งหมดทั้งมวลของชีวิตนั้นมีความหมายเปรียบได้กับคาว่า ‘น่าพึงพอใจ’ (satisfying) อุปมากับนวนิยาย ละคร
หรืองานศิลปะต่าง ๆ ที่เมื่อเราเสพงานศิลปะเหล่านั้นแล้วมันเปิดโอกาสให้เราใคร่ครวญไตร่ตรองความหมายของมัน ใน
ความหมายนี้ งานศิลปะเหล่านี้นาไปสู่ความเป็นทั้งหมดทั้งมวล (wholeness) มันทาให้ตัวมันสมบูรณ์มากกว่าแค่การจบหรือ
สิ้นสุด
- การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรัชญา สื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ -
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แต่เมย์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ชีวิตเราซึ่งประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ต่าง ๆ ก็มีลักษณะความหมายอย่างที่ว่ามานั้น แต่
ความสัมพันธ์ของเรามิได้เป็นเช่นนวนิยาย มันไม่ได้ มีจุดจบหรือสิ้นสุดที่จะนาไปสู่ความหมายของมันที่อยู่ข้างหน้า มันมี
ความหมายของตัวมันเอง ถ้าเราคนใดคนหนึ่งตายในวิธีซึ่งเราเห็นได้ล่วงหน้า เราอาจจะครุ่นคิดถึงความหมายบางอย่าง
เกี่ยวกับมันได้ แต่ความตายนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าวิธีที่จะจัดการกับจุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์ กับตัวมันเอง มันไม่ได้
เป็นวิธีการที่จะทาให้มันสมบูรณ์แต่อย่างใด (May, 2011: 28)
สาหรับพวกเราส่วนใหญ่ ความตายไม่ได้บรรลุผลอะไรเลย มันเพียงแต่หยุดรั้งในสิ่งที่เราต้องการจะดาเนินต่อ ซึ่งก็คือ
โครงการและข้อผูกมัดต่าง ๆ ของชีวิตเรา (the projects and engagements of our lives) ความคิดในทานองนี้ก็ได้นาเรา
กลับไปที่การครุ่นคิดเกี่ยวกับทัศนะของเอพิคิวรัส เอพิคิรัสก็จะตอบเราว่า แม้ว่าชีวิตมนุษย์จะเต็มไปด้วยข้อผูกมัดมากมาย แต่
กระนั้นก็ตาม สาหรับความตายแล้ว ข้อผูกมัดเหล่านั้นก็จะจบสิน้ ไปด้วย ไม่มีสิ่งใดที่จะพลาดอะไรไป เพราะว่าไม่มีใครที่จะเป็น
คนพลาดสิ่งเหล่านั้นได้ นี่อาจจะเป็นคาตอบที่รับฟังได้ แต่ดูเหมือนว่าเมย์ก็ตระหนั กดีว่าคาตอบลักษณะนี้มันพลาดประเด็น
บางอย่างที่ลึกซึ้งไป
เมย์จึงได้วิจารณ์เอพิคิวรัสว่า เอพิคิวรัสกล่าวถึงความตายราวกับว่ามันเป็นสวิทช์ปิดเปิด (an on-off switch) ที่ใดที่มี
มโนสานึก (consciousness) การตระหนักรู้ (awareness) ที่นั่นก็มีชีวิต แต่พอไม่มีมโนสานึก ที่นั่นก็จะมีความตาย แต่มโน
สานึกโดยตัวมันเองนั้นเป็นอะไรที่มากไปกว่าเพียงแค่ การตระหนักรู้ (being aware) มันยังเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับสิ่งอื่นด้วย
(being involved) และโอกาสของการสูญเสียความสัมพันธ์เหล่านั้นก็คือส่วนสาคัญของการรู้ที่แสนเจ็บ ปวดว่า เราเป็นสิ่งที่
ต้องตาย (May, 2011: 32)
จากสิ่งที่เราได้ไตร่ตรองมาอันที่จริงก็ได้กล่าวถึงประเด็นที่สามไปบ้างแล้ว ซึ่งก็คือ ความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
(inevitable) และไม่แน่นอน (uncertain) ลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ของความตายนั้นเป็นสิ่ง ที่เห็นได้ชัด คือเราเป็น
สิ่งมีชีวิตที่ต้องตาย (mortal creature) ดังนั้นเราจะต้องตาย ส่วนลักษณะที่เป็นความไม่แน่นอนนั้นอาจจะไม่ชัดเจนเท่า
เพราะโดยส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่า เราต้องอายุมากก่อนถึงจะตาย แต่ทจี่ ริงแล้วความตายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะเวลา ความ
ตายจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เสมอ ดังเช่นที่เขาพูดกันว่า เมื่อเราเกิด เราก็แก่พอที่จะตายได้ หากสังเกต การอ้างเหตุผลของเมย์ข้อ
ที่สองและสาม จะใช้ความคิดของนักปรัชญาชาวเยอรมัน คือมาร์ติน ไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger)
สิ่งที่ได้จากประเด็นนี้ก็คือ เราไม่สามารถหลีกหนีความตายของเราได้ และเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะให้ความตาย
จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ นี่คือแก่นของประเด็นที่สาม เพราะถ้าไม่มีลักษณะสาคัญแบบประเด็นที่สามก็จะทาให้เกิดความลักลั่นในการ
จินตนาการถึงความตายของเรา ยกตัวอย่างตรงกันข้าม สมมติถ้าเราสามารถหลีกหนีความตายของเราได้แล้ว พลังของความ
ตายก็จะก็สลายไป และมันก็จะไม่แน่นอนว่าเราจะตายหรือไม่ตาย นี่ก็จะทาให้เราเกิดความกังวลบางอย่างขึ้น แต่มันก็อาจจะ
ให้ความหวังบางอย่างแก่เราด้วยเช่นกัน ถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงความตายของเราได้แล้ว เราก็จะไม่มีความจาเป็นที่จะต้อง
เกี่ยวข้องกับความตาย หรือยิ่งกว่านั้น เราจะเกี่ยวข้องกับความตาย ก็เพียงแค่การพยายามที่จะหลีกเลี่ยงมันมากกว่าที่จะ
ยอมรับมันอย่างง่าย ๆ นี่ไม่ใช่ความกังวลประเภทเดียวกันกับการที่เรารู้ อย่างแน่นอนว่าเราจะตาย แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ตรงกัน
ข้าม ถ้าเรารู้ว่าเมื่อไหร่เราจะตาย มันก็จะทาให้เกิดความกังวลอีกประเภทหนึ่งที่แตกต่างกัน (May, 2011: 35)
ความยุ่งยากที่เราจินตนาการถึงความตายในสถานการณ์ดังกล่าวได้บอกเราถึงความไม่แน่นอน (uncertainty) ของ
ความตายของเราว่าเป็นลักษณะหนึ่งของการมีอยู่ของเรา ความคิดที่อยู่เบื้องหลังของการรวมลักษณะทั้งสองเข้าไว้ด้วยกันก็คือ
ว่า เราจะตายอย่างแน่นอนและมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา นี่หมายความว่าความตายนั้นอยู่กับเราเสมอ มันคอยหลอกหลอน
เรา มันจะติดตามเราไปทุกชั่วขณะของชีวิต เราไม่เคยไกลห่างความตาย เพราะว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเราไม่
สามารถควบคุมได้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหน
ดังนั้นสาหรับความตายแล้ว เรารู้ว่าเราจะตาย และเรารู้ว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะตาย ไฮเดกเกอร์คิดว่า ผู้คนส่วนใหญ่
ดาเนินชีวิตไปโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการปฏิเสธความตาย เขาไม่ได้หมายความว่าผู้คนเหล่านั้นไม่ได้ครุ่นคิดเกี่ยวกับความ
ตายเอาเสียเลย อันที่จริงมีบางคนครุ่นคิดอยู่บ้าง แต่การครุ่นคิดเกี่ยวกับความตายก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการปฏิเสธด้วย
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เพราะว่าการครุ่นคิดถึงมัน ก็เป็นวิธีการหนึ่งของการพยามที่จะควบคุมความตาย สิ่งที่เขาหมายถึงก็คือ เราไม่สามารถยอมรับ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความตายของเราด้วยลักษณะต่าง ๆ ของมัน เช่น การเป็นจุดสิ้นสุด (finality) การไร้ซึ่งเป้าหมาย (goallessness) การหลีกเลี่ยงไม่ได้ (inevitability) ความไม่แน่นอน (uncertainty) ความตายจึงช่วยในการกาหนดโครงสร้างของ
ชีวิตเรา มันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นที่มีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิตเรา แต่เราไม่ได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับมันมากนัก ไม่ได้ใช้มันมาอธิบาย
ถึงการตัดสินใจในการกาหนดชีวิตของเรา
เมย์ให้ความเห็นตรงนี้ไว้ว่าการคิดถึงความตายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราส่วนใหญ่มักจะชอบหลีกเลี่ยง มันทาให้เรา
เผชิญกับตัวเราเองในทางที่เราไม่ค่อยจะพึงพอใจนั ก และมันทาให้เกิดความเป็นได้ที่เรามักไม่ค่อยพิจารณาถึง ความตาย ซึ่งก็
คือ ชีวิตของเราแท้จริงแล้วไม่มีความหมายหรือแก่นสารใด ๆ จากตรงนี้เองจะนาเราไปสู่ลักษณะที่สี่ของความตาย
เมย์กล่าวว่า ลักษณะที่สี่นี้อาจไม่เหมือนกับสามประเด็นที่ผ่านมา เพราะลักษณะนี้มันเป็นผลที่ตามมามากกว่า ความ
ตายเป็นจุดสิ้นสุด มันเป็นการหยุดขาดโดยปราศจากเป้าหมายหรือความเป็นทั้งหมดทั้งมวล มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และไม่
สามารถคานวณได้ มันไม่ได้ไร้ความหมายโดยตัวมันเอง แต่มันสามารถทาให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองนั้นไร้ความหมาย (May,
2011: 35)
ความหมายของ ‘การไร้ ค วามหมาย’ (meaninglessness) เกิ ดจากสามประเด็ นก่ อ นหน้ า นี้ เราอาจจะคิ ด ถึ ง
ความสัมพันธ์มันได้อย่างนี้ อย่างแรก ความตายเป็นจุดสิ้นสุดของเรา ไม่มีอะไรที่เราหลงเหลืออยู่หลังจากเราตาย เราเป็นเพียง
สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ขณะนี้ ชีวิต เหล่านั้นไม่ได้มีแก่นสารอื่นใดมากไปกว่าตัวมันเอง มันไม่ได้นาไปสู่สิ่งอื่นใด ไม่มีรางวัล ไม่มีการ
ลงโทษ ถนนทุกสายมุ่งไปสู่เพียงแต่สุญญภาวะ (annihilation) ของเรา และอย่างที่สอง ยิ่งกว่านั้นตัวความตายเองไม่ได้ให้
ความหมายใดแก่ชีวิต ในความตาย เส้นด้ายที่ผูกมัดเราเข้ากับโลก ไม่ได้มัดเป็นเงื่อนปมเราไว้ด้วยกันหรือไม่ได้ถักทอเราเข้าไป
ในเส้นใยผืนใหญ่ มันเป็นการตัดตอนให้เหลืออยู่โดยที่ไม่มีแบบแผนหรือการเชื่อมโยงใด ๆ อย่างที่สาม ความตายนั้นได้ตัด
เส้นด้ายเหล่านั้นที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา จะไม่มีความยุติธรรมใดเมื่อมันเกิ ดขึ้น แม้ว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นก็ตาม เรามี
ชีวิตอยู่ในการรับรู้เสมอ ถ้าหากไม่มีการตระหนักรู้แบบไตร่ตรอง ชีวิตของเราก็จะมาถึงการหยุดสิ้น สุดในสักวันหนึ่งโดย
ปราศจากการปิดกั้นหรือร้องขอ และวันนั้นก็จะมาถึง ไม่วันใดก็วันหนึ่ง บางวันอาจจะมีความเป็นได้มากกว่าวั นอื่น ๆ แต่ต้อง
มาถึงสักวัน (May, 2011: 36) จะเห็นว่า ประเด็นที่สี่นี้ เมย์ใช้แนวคิดของธอมัส เนเกิล (Thomas Nagel: 1937- ) นักปรัชญา
อเมริกันร่วมสมัยมาใช้สนับสนุนเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่า ความตายเป็นสิ่งที่ไร้แก่นสารหรือไม่มีความหมายใดสาหรับชีวิตมนุษย์
จากความคิดของเมย์ ที่ใช้แนวคิดของนักปรัชญาทั้งสามคมคือ เอพิคิวรัส ไฮเดกเกอร์และเนเกิล เพื่อมาพิจารณา
ธรรมชาติของความตาย และพบว่า ความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์เราหลีกเหลี่ยงไม่ได้ แต่เมื่อเกิดขึ้นกับเรา ตัวเราไม่อาจรับรู้ถึงผล
ของความตายได้ ฉะนั้นการคิดหรือจินตนาการถึงความตายว่าเป็นการสิ้นสูญ ความเศร้า หรือเป็นจุดสุดท้ายแล้วของชีวิตที่ไม่มี
อีกต่อไป ล้วนไม่ได้ตระหนักถึงธรรมชาติที่แท้จริงของความตาย เพราะสุดท้ายความตายไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนในแง่ของเวลา แต่เรา
แค่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้นความตายจึงเป็นสิ่งที่ไร้ความหมาย ไร้แก่นสารสาหรับมนุษย์ นั่นเอง
จากตรงนี้แม้ว่าเมย์จะสรุปว่า ความตายเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายหรือไร้แก่นสาร แต่ลักษณะของความตายเช่นนี้เองที่ทา
ให้ชีวิตมนุษย์มีความหมาย (meaningful) ขึ้นมา เพราะหากเราตระหนักถึงธรรมชาติของความตายตามที่เมย์ได้วิเคราะห์เอาไว้
ความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย หรือ น่าโศกเศร้า หรือจะลดทอนความเป็นมนุษย์ให้สูญหายไปได้ แต่ความตายต่างหากที่จะมา
ทาให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้น เพราะทาให้เราตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ ว่าไม่ใช่เพียงแค่การมีชีวิตเท่านั้นที่เป็น
ลักษณะสาคัญของมนุษย์ แต่การไม่มีชีวิตหรือความตายก็เป็นสามัญลักษณะของชีวิตมนุษย์ เช่นเดียวกัน ฉะนั้นหากเราเข้าใจ
ว่า euthanasia เป็นการเรียกร้องการตายที่ดี หรือ สุมรณกรรมนั้น จะทาให้เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติของความตายในอีก
ลักษณะหนึ่ง เป็นความเข้าใจที่ตระหนักว่าความตายไม่จาเป็นต้องเป็นการฆ่า ความโหดร้าย หรือผิดบาป แต่เป็นการร้องขอยุติ
การมีชีวิตของตน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม บางครั้งการยุติชีวิตต่างหากที่จะทาให้ชีวิตเรามีความหมายมากกว่าการดันทุ
รังมีชีวิตแต่ไม่ได้มีความหมายแต่อย่างใด
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ข้อถกเถียงเรื่องสุมรณกรรม
โดยปกติสุมรณกรรมนั้นจะแบ่งออกเป็นสองประเภท (สิวลี ศิริไล, 2553: 227) ประเภทแรกคือ สุมรณกรรมแบบเจ้าตัว
ร้องขอเอง (voluntary euthanasia) ซึ่งจะหมายถึงกรณีที่ผู้ป่วยตระหนักและเข้าใจถึงอาการของตน แต่ทนทุกข์ทรมานจาก
ความเจ็บปวดไม่ไหวจึงร้องขอยุติชีวิต ประเภทที่สองคือ สุมรณกรรมแบบเจ้าตัวไม่ได้ร้องขอเอง (involuntary euthanasia)
กรณีนี้จะหมายถึงผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะที่ไม่รู้สึกตัว ไม่อาจกาหนดตัดสินใจใด ๆ ในชีวิตตนเองได้ แต่อาการป่วยอยู่ในขั้นวิกฤต
หรือหมดหวังในการรักษา ญาติผู้ป่วยหรือแพทย์อาจจะช่วยในการยืดชีวิตให้อยู่ต่ อไป หรือลงความเห็นให้ยุติชีวิต ทั้งสอง
ทางเลือกก็มักจะถูกตั้งคาถามว่า เป็นการกระทาที่ สามารถทาได้หรือไม่ แต่คาตอบสาหรับสุมรณกรรมแบบที่สองนั้นอาจจะ
ตัดสินใจได้ยาก เพราะสิทธิในการมีชีวิตสาคัญที่สุด การยอมให้เกิดการสละชีวิตหรือยอมให้มีสุมรณกรรมเกิดขึ้นก็น่าจะมาจาก
เจ้าตัวเอง เมื่อเจ้าตัวไม่สามารถให้คายืนยันได้ เราก็คงไม่มีสิทธิที่จะล่วงล้าสิทธิของผู้ป่วย แต่รายละเอียดยังมีความซับซ้อนไป
มากกว่านี้ เช่น ถ้าเราเห็นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว แต่ก็ทุกข์ทรมานมากมายเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทนได้ ถ้ายอมให้ใช้เทคโนโลยี
ทางการแพทย์เข้ามาช่วยยืดชีวิตก็จะทาให้ผู้ป่วยไม่ต่างจากสภาพที่เรามักจะเรียกกันว่าเป็น ผัก นอกจากทรมานและยังไม่
เหลือเกียรติภูมิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีกต่อไป เราจะยอมให้มีสุมรณกรรมหรือไม่
ปัญหาสุมรณกรรมไม่ได้จากัดอยู่แค่เรื่องเจ้าตัวร้องขอหรือไม่ร้องขอ แต่ยัง เกี่ยวข้องไปถึงเรื่องสิทธิ เรื่องศีลธรรมกับ
สาธารณะ ตลอดจนเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ตัว อย่างเช่น หากรัฐอนุญาตให้มีสุมรณกรรมได้ แล้วสมมติมีคนอายุ
ประมาณ 20-25 ปี ไม่ได้ป่วยไข้แต่อย่างใด แต่มาร้องขอให้รัฐทาสุมรณกรรมให้ รัฐจะตัดสินใจอย่างไร หรือสุมรณกรรมโดย
แพทย์เป็นสิทธิหรือไม่ (ไมเคิล แซนเดล, 2558: 174-179) หรือกรณีครอบครัวของผู้ป่วยอัมพาตแต่ยงั สามารถสื่อสารแจ้งความ
ประสงค์ได้ และมีชีวิตอยู่ด้วยการดูแลรักษาทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากในการพยาบาล แต่ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวไม่อาจแบกรับค่าใช้จ่ายดั งกล่าวได้ หากคนไข้ร้องขอให้ยุติชีวิตของเขา เราควรยอมให้มีสุมรณกรรมเกิดขึ้นได้
หรือไม่ และถ้าเป็นกรณีคนไข้ที่ไม่สามารถสื่อสารแจ้งความสงค์ใด ๆ ได้ด้วยตนเอง ผลการพิจารณาจะยากง่ายแตกต่างจาก
กรณีแรกหรือไม่
กรณี ตั ว อย่ า งล่ า สุ ด นี้ เ องที่ ถู ก จั ด ว่ า เป็ น สุ ม รณกรรมประเภทที่ ส องคื อ สุ ม รณกรรมแบบเจ้ า ตั ว ไม่ ไ ด้ ร้ อ งขอเอง
(involuntary euthanasia) ซึ่งยังมีรายละเอียดและปัจจัยอื่น ๆ จานวนมากที่จะต้องนามาร่วมพิจารณา หรือกล่าวอย่างถึง
ที่สุด หลักการเรื่องสิทธิในการมีชีวิต ที่เราไม่สามารถละเมิดเจ้าของชีวิตนั้นได้ก็เป็นหลักประกันที่ทาให้เราไม่สามารถประเมิน
ข้อถกเถียงเรื่องสุมรณกรรมได้ ด้วยอุปสรรคปัญหาดังกล่าวในบทความนี้จึงมีความประสงค์จะศึกษาเฉพาะสุมรณกรรมประเภท
แรก คือ สุมรณกรรมแบบเจ้าตัวร้องขอเอง (voluntary euthanasia) เท่านั้น ว่าเราสามารถยอมรับให้เกิดขึ้นในสังคมได้
หรือไม่ โดยเฉพาะในสังคมไทย เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีหลายประเทศที่อนุญาตให้มี สุมรณกรรมเกิดขึ้นได้แล้วโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย (พิพัฒน์ สุยะ, 2561: 40) เนื่องจากกรณีนี้เราตัดเงื่อนไขเรื่องการละเมิดชีวิตผู้อื่นออกไปได้ หมายความว่า เจ้าตัว
ยินยอมหรือร้องขอให้มีการยุติชีวิต สังคมจะยอมรับได้หรือไม่ หรือสังคมไทยจะอนุญาตให้มีกฎหมายเกี่ยวกับสุมรณกรรม
หรือไม่
มโนทัศน์เรื่องความตายกับสุมรณกรรมแบบเจ้าตัวร้องขอเอง
หากเราพิจารณาการอ้างเหตุผลคัดค้านการอนุญาตให้มีสุมรณกรรม เดวิด โจนส์ (David Jones, 2015) ให้เหตุผลทั้ง
แปดข้อไว้เพื่อเสนอว่า ไม่ควรยอมให้มีสุมรณกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถึงแม้ว่าโจนส์ใช้คาว่า ‘การฆ่าตัวตายโดยความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์’ - Physician Assisted Suicide) ก็ตาม แต่โดยลักษณะกิจกรรมก็คือสิ่งเดียวกัน นอกจากนี้ โจนส์ยัง
มองว่าสุมรณกรรมนั้นยังเป็นเรื่องการฆ่า การกระทาที่ผิดอยู่เช่นเดิม ถ้าหากโจนส์เปลี่ยนความเข้าใจที่มีต่อความตายว่าเป็น
การยุติการมีชีวิตอยู่ต่อไป เพราะชีวิตของมนุษย์ประกอบไปด้วยหลายมิติ และที่สาคัญการยุติการมีชีวิต ก็ทาให้ชีวิตของมนุษย์
มีความหมายได้เช่นกัน มนุษย์ไม่ใช่แค่หน่วยทางพันธุกรรมหรือสิ่งมีชีวิตที่รอเวลาสุกงอมแต่เพียงเท่านั้น แต่มนุษย์ยังสามารถ
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สร้างความหมายให้แก่ชีวิตของตนได้จากการไม่นิยามความหมายของชีวิตเพียงแค่การมีชีวิตอยู่เท่านั้น ความตายก็สามารถ
สร้างความหมายให้แก่ชีวิตได้ไม่ต่างกัน
ทรรศนะทีม่ องว่าความตายเป็นสิ่งชั่วร้าย ไม่ควรกระทาการใดที่นาไปสู่ความตายไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม เห็นได้ชัดเจน
อย่างยิ่งจากข้อกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับสุมรณกรรมที่ว่า ในปัจจุบันนี้สุมรณกรรมเป็นการกระทาที่เข้าองค์ประกอบ
ความผิดอาญาไทย ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามมาตรา 288 หรือ 289 แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจาคุก
ตลอดชีวิต หรือจาคุกตั้งแต่ 15 – 20 ปี ถึงแม้สุมรณกรรมแบบเจ้าตัวร้องขอเองจะกระทาโดยความสมัครใจ แต่กฎหมายของ
ไทยยังถือว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนาที่ผิดกฎหมาย (อรรัมภา ไวยมุกขและคณะ, 2560: 38)
อย่างไรก็ตาม หากเรานามโนทัศน์เรื่องความตายจากทรรศนะของทอดด์ เมย์ มาพิจารณาทาความเข้าใจในกรณีของ
สุมรณกรรมก็จะพบว่า เมื่อความตายเป็นเรื่องปกติที่เราไม่สามารถควบคุมได้ อันสะท้อนถึงการมีลักษณะที่ไร้แก่นสารของ
ความตาย ความกลัวหรือความพยามพยามหลีกเลี่ยงความตายจึงเป็นสิ่งที่ ขัดแย้งกับธรรมชาติ หากเรายอมรับว่าชีวิตมนุษย์
ไม่ได้มีความสาคัญเฉพาะแค่การมีชีวิตอยู่เท่านั้น เราก็จะสามารถสร้างความหมายใหม่ให้แก่ชีวิตมนุษย์ได้แม้ว่าเราจะเผชิญกับ
ความตายก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้นหากเราไม่จากัดความหมายของชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีอยู่เท่านั้น เราก็ จะพบว่า สุมรณกรรมแบบเจ้า
ตัวร้องขอเองก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ที่เลวร้ายโดยตัวของมันเอง
กรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ก็คือกรณีของ นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียนามว่า เดวิด วิลเลียม กู๊ดดอลล์
(David William Goodall) อายุ 104 ปี ร้องขอยุติการมีชีวิตโดยขอความช่ วยเหลือทางการแพทย์ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
(พิพัฒน์ สุยะ, 2561: 40) แม้ว่าเขาจะอายุมากและสุขภาพก็มีเสื่อมถอยตามวัยที่ควรจะเป็น แต่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากมาย
จนถึงขั้นต้องนอนติดเตียง ตรงกันข้ามก่อนหน้านี้เขายังทางานได้ตามปกติ เพิ่งจะมาสองปีที่แล้วนี้เองที่เขาออกจากตาแหน่ง
ด้ว ยเหตุ ผ ลเรื่ อ งความปลอดภัย จากอุ บั ติเ หตุ ที่เ กิ ด ขึ้น กั บ กู๊ด ดอลล์ ก่ อ นหน้ า นั้น เล็ กน้ อ ย สาเหตุ ที่ กู๊ ดดอลล์ร้ อ งขอให้ มี
สุมรณกรรมก็คือ เขาไม่ได้รู้สึกรื่นรมย์กับการมีชีวิตอีกต่อไป เขากล่าวว่า เขาหยุดสนุกหรือไม่มีความสุขกับชีวิตมาตั้งแต่ 5-10
ปีที่แล้ว อาจเป็นเพราะในแต่ละวัน วงจรชีวิตของกู๊ดดอลล์ก็คือ ตอนเช้าจึงตื่นขึ้นมาก็ทากิจวัตรประจาวันไปเรื่อย ๆ เพื่อให้
หมดวันไปก็แค่นั้น แล้วรอวันพรุ่งนี้เพื่อจะทากิจกรรมแบบเดิมอันซ้าซากอยู่อย่างนี้ และยิ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ เขารู้สึกไม่มี
ชีวิตชีวาเลย อันเนื่องมาจากการดาเนินชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปเนื่องจากจากปัญหาสุขภาพ ที่แม้ไม่ได้เป็นโรคร้าย แต่ด้วย
ความเสื่อมของร่างกาย เขาถูกห้ามขับรถและเล่นละครเวที อันเป็นกิจกรรมที่เขาชื่นชอบ เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้
ทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงทาให้กู๊ดดอลล์ ไม่ต้องการจะดาเนินชีวิตต่อไป เขายินดีที่จะมีโอกาสยุติมัน ชีวิตลงเสีย ตรงนี้ต่างหาก
ที่กู๊ดดอลล์สร้างความหมายให้แก่ชีวิต ไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตไหลไปเรื่อย ๆ ตามกระแสของเวลา
จากที่กล่าวมา หากเราไม่มองว่า ‘การร้องขอความตาย’ เป็นการเรียกร้องให้คนอื่นมาฆ่าหรือทาลายชีวิตเรา แต่เห็นว่า
เป็นการช่วยเหลือให้ยุติชีวิตของคน ๆ หนึ่ง อย่างมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ พร้อมทั้งความเข้าใจของเราที่มีต่อความตาย
ว่าป็นการยุติชีวิตตามที่ต้องการ ก็จะตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของเราได้ โดยไม่มัวแต่กังวลกับคุณค่าอย่างอื่นที่เรา
เพียงแต่คุ้นเคยมาตลอดชีวิต แต่ไม่ได้สร้างความหมายให้แก่ชีวิตของเราแต่อย่างใด
สรุปและอภิปรายผล
โดยทั่วไป หากเราพิจารณาข้อถกเถียงที่ว่า สังคมควรอนุญาตให้มีสุมรณกรรมแบบเจ้าตัวร้องขออย่างถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่ การอ้างเหตุผลสนับสนุนส่วนใหญ่ในทางปรัชญาว่าควรอนุญาตให้ มีสุมรณกรรมได้ก็มักจะอ้างเรื่องสิทธิ
(rights) มาหักล้างคาตอบของฝ่ายที่คัดค้านว่าไม่ควรอนุญาตให้มีสุมรณกรรมการ แต่การพิจารณาปัญหานี้จากฐานเรื่องสิทธิ
นั้นก็ยังเห็นว่าความตายเป็นเรื่องของการฆ่าหรือทาร้ายล้างอยู่ดี ไม่ได้พยายามพิจารณาถึงธรรมชาติของความตายในลัก ษณะ
แบบอื่น
หากเราพิจารณาเรื่องสุมรณกรรมด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของความตายตามทรรศนะของทอดด์ เมย์ ก็จะพบว่า
ความตายนั้นมีลักษณะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และไม่แน่นอน และมีความเป็นไปได้ตลอดช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าเราจะ
- การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรัชญา สื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ -

313

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ป้องกันหรือระวังไม่ให้เกิดความตายขึ้นมากน้อยขนาดไหนก็ตาม เรารู้ว่าทุกคนจะต้องตาย แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ป้องกันก็ไม่ได้
คาดการณ์ก็ไม่เป็นผล ตรงนี้เองที่บ่งบอกถึงความไร้แก่นสารของชีวิตเรา แต่การไร้แก่นสารนี้กลับทาให้ชีวิตของมนุษย์มี
ความหมาย แม้กระทั่งเมื่อการไม่มีอยู่ของเราเกิดขึ้นแล้วก็ตาม เพราะถ้าเรามองว่า ความตายเป็นจุดสิ้นสุด เป็นเป้าหมาย เป็น
ความโศกเศร้า เป็นการทาลายชีวิต เราก็จะเห็นแต่เพียงความตายในแง่เดียวเท่านั้น แต่ถ้าหากเราพิจารณาว่าความตายเป็น
วิถีทางไปสู่ความหมายบางอย่างของชีวิต เป็นภาวะที่ไม่เป็นเชิงลบ แต่เป็นธรรมชาติหรือเนื้อแท้ของมนุษย์ นั่นก็คือความปกติ
และเราทุกคนย่อมมีสิทธิในการเรียกร้องของความปกติให้แก่ชีวิตของตน ‘การตายที่ดี’ หรือ สุมรณกรรม ไม่ได้เป็นด้านที่
ตรงกันข้ามกับการมีชีวิต แต่เป็นภาวะที่ควบคู่อยู่กับจากการมีชีวิตนั่นเอง
ฉะนั้น สุมรณกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบเจ้าตัวร้องขอเอง จึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ในฐานะที่จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการ
กาหนดความหมายของชีวิตมนุษย์ด้วยตนเอง หาไม่แล้ว เราก็คงไม่ต่างจากสิ่งอื่นที่เราเชื่อกันว่าถูกกาหนดมาอย่างไรก็จะ
ดาเนินชีวิตอย่างนั้นไปตลอด ชีวิตเช่นนั้นคงไม่ใช่ชีวิตเป็นแน่แท้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่า สุมรณกรรมแบบเจ้าตัวร้องขอเองนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ หากพิจารณาจากปรัชญาความตาย
ตามทรรศนะของทอดด์ เมย์ หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ในการศึกษาครั้งหน้า อาจเป็นไปได้ที่จะนาเอาทรรศนะดังกล่าวของทอดด์
เมย์มาพิจารณา สุมรณกรรมประเภทที่สองคือ สุมรณกรรมแบบเจ้าตัวไม่ได้ร้องขอเองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรใน
การยอมรับ สุม รณกรรมประเภทที่ส อง และในเชิ งนโยบายนั้ น ในปัจ จุบั น ประเทศไทยยั งไม่มี กฎหมายที่อ นุญ าตให้ มี สุ
มรณกรรมเกิดขึ้น มีเพียงมาตรา 12 ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งอนุญาตให้ผู้ป่วยระยะท้ายปฏิเสธการรักษาที่
ไม่ได้ประโยชน์เท่านั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ สังคมไทยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพิจารณาประเด็นปัญหาเรื่องนี้ และหากเราใช้
ความเข้าใจในธรรมชาติของความตายแบบทอดด์ เมย์ ก็อาจจะทาให้กฎหมายเกี่ยวกับสุมรณกรรมเกิดขึ้นได้ในสังคมไทย
กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบคุณคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่อนุมัติให้ทุนสนับสนุนการนาเสนอบทความฉบับนี้ และ
ขอขอบคุณภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่สนับสนุน อานวยความสะดวกและให้อิสระแก่ผู้ เขียน
ด้วยดีเสมอมา
เอกสารอ้างอิง
หนังสือ
ไมเคิล แซนเดล. (2558). ปรัชญาสาธารณะ: ความเรียงว่าด้วยสิทธิ ศีลธรรมและประชาธิปไตย. แปลโดย สฤณี
อาชวานันทกุล. กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์.
สมภาร พรมทา. (2535). พุทธศาสนากับจริยศาสตร์: โสเภณี ทาแท้ง และการุณยฆาต. กรุงเทพฯ: พุทธชาด
สิวลี ศิรไิ ล. (2553). จริยศาสตร์สาหรับพยาบาล. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์. (บรรณาธิการ). (2549). ความตายกับการตาย: มุมมองจากศาสนากับวิทยาศาสตร์.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
May, Todd. (2011). The Art of Livings Series: Death, UK: Acumen.
บทความ
พิพัฒน์ สุยะ. (2561). สุมรณกรรม (Euthanasia): ทุกคนควรมีสทิ ธิที่จะขอยุตชิ ีวิตตน. มติชนสุดสัปดาห์, 38, 1975 (ฉบับ
ประจาวันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2561), หน้า 40-41.
- การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรัชญา สื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ -

314

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

อรรัมภา ไวยมุกขและคณะ. (2560). การุณยฆาตเชิงรุกโดยสมัครใจกับความรับผิดทางอาญา: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
ไทย – เยอรมัน. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3, หน้า 38-70
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
David Albert Jones. (2015). Eight Reasons Not to Legalize Physician Assisted Suicide.
http://bioethics.org.uk/EightReasonsNottoLegalizePAS.pdf

- การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรัชญา สื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ -

315

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

การพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรในเขตพื้นที่สูง
Media Development for Support Online Learning
to Disseminate Highland Agriculture Knowledge
รัฐพล พรหมมาศ1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อพัฒนาเนื้อหาบรรจุลงในบทเรียนออนไลน์จานวน 4 หลักสูตร และเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงที่มีต่อ บทเรียนออนไลน์ 4 หลักสูตร การวิจัยครั้งนี้ใช้การเก็บข้อมูล
จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน เลือกใช้แนวคาถามสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาจะต้องพัฒนาเป็นบทเรียนเบื้องต้น และใช้แบบประเมินความพึงพอใจสาหรับผู้เข้ารับการอบรม
ผลการศึ ก ษาพบว่ า สื่ อ ที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น มาสามารถใช้ ใ นการน าเสนอเนื้ อ หาความรู้ ในลั ก ษณะของสื่ อ ประสม
ประกอบด้วย แฟ้มข้อมูลเอกสารการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข้อมูลวิดีโอ แฟ้มข้อมูลภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แบบทดสอบก่อน
เรียน และหลังเรียน ซึ่งรองรับสมรรถนะการทางานยุคใหม่ สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน สาหรับข้อเสนอแนะจาก
การวิจัยครั้งนี้คือ ต้องมีการกาหนดขอบเขตของเนื้อหาอย่างชัดเจน มีการพัฒนาเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ก่อนการจัดทา
บทเรียนออนไลน์ จะเป็นการลดระยะเวลา ลดขั้นตอนในการทางานลงได้ค่อนข้างมาก กาหนดกลุ่มผู้เรียนอย่างชั ดเจนก่อน
พัฒนาบทเรียน ในส่วนของระบบออนไลน์จะต้องมีการออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายสาหรับผู้ใช้งานในทุกระดับ การทาระบบให้
รองรับการเพิ่มเติมเนื้อหาซึ่งหลากหลายรูปแบบให้ง่าย และมีความสะดวกมากขึ้น
คำสำคัญ: การเรียนรู้ออนไลน์, พื้นที่สูง, สื่อประสม
Abstract
The purpose of this research is to develop 4 online courses and satisfaction assessment Highland
Research and Development Institute officers towards 4 online courses. This research collected data by
deep interview Highland Research and Development Institute executive. For Officer, This research used a
question that implicates about the online course and used satisfaction assessment form for participants.
The empirical result reveals that blended media, online learning materials, video files, 2d
animation files, and pre-test - post-test, successful in exhibited knowledge and appropriate for new
normal lifestyle and work. Recommended of this research are defined content of online courses for
developed content before manipulated online courses for shortening the time, Groupings participants,
online course planning and add content for conveniently.
Keywords: online learning, highlander, multimedia
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บทนา
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สวพส. ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง ขึ้ น มาเพื่ อ เป็ น หน่ ว ยงานใน
การเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ การเสริมสร้างและการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การเก็บรักษา
คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวง และการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่ สูง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าต้นน้าลาธาร รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้จะสามารถดาเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ได้นั้น ต้องอาศัยบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านองค์ความรู้วิชาการ ทักษะด้านการปฏิบัติ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ เพื่อนาความรู้ที่ได้นั้นไปสู่การนาไปปฏิบัติใช้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ
อันก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากลักษณะงานของสถาบันจะมุ่งเน้นในการพัฒนาเฉพาะในเขตซึ่งเรียกว่าเขตพื้นที่สูง โดยเป็นพื้นที่ที่มีความ
สูงกว่าระดับน้าทะเลห้าร้อยเมตรขึ้นไป โดยพื้นที่สูงในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 67.22 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 53
ของพื้นที่ 20 จังหวัด ในเชิงสังคมประชากรบนพื้นที่สูงประกอบด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ 15 เผ่า มีจานวนประชากรประมาณ
1,070,354 คน (ประมาณ 270,886 ครัวเรือน) ใน 4,205 กลุ่มบ้านใน 20 จังหวัด (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง , 2561) สิ่ง
เหล่ า นี้ ส่ ง ผลให้ ท างสถาบั น ฯ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ ส ามารถจะท างานได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ ถือเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นในการพัฒนาองค์กร กอปรกับได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019
ส่งผลให้จะต้องมีการหาช่องทาง หรือวิธีการสาหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งทาง
สถาบันฯ ได้มีการดาเนินการจัดทาระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้มีการ
นามาใช้กันอย่างกว้างขวางในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากมีความเหมือนกับการเรียนการสอนในชั้ นเรียน ที่ผู้สอนจะต้อง
จัดเตรียมกิจกรรมและประสบการณ์เรียนให้กับผู้เรียนโดยคานึงถึง และการเรียนการสอนที่ดีนั้น ผู้เรียนและผู้สอนควรต้อง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การเรียนออนไลน์จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาเนื้อหาบทเรียนผ่าน
ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น หากแต่ยังต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมกับสื่อประสมประกอบการเรียนรู้โดย
คานึงถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ (จักรกฤษณ์ โพดาพล, 2563) การดาเนินโครงการครั้งนี้แล้วเสร็จตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ 2562 เป็น
ระบบที่ ร องรั บ การท างานทั้ ง จากการใช้ ง านผ่ า นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล และสามารถใช้ ง านระบบสั ม ผั ส ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้งานสามารถใช้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ทุกเวลา แต่ยังมิได้มีการบรรจุเนื้อหาของ
บทเรียน และยังมิได้มีการวางแผนสาหรับการพัฒนาเนื้อหาหรือคอร์สสาหรับใช้ในการเรียนสาหรับระบบดังกล่าวนี้
จากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น สถาบันฯ ได้มอบหมายให้ผู้วิจัยทาการศึกษาและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ออนไลน์ระบบดังกล่าว เพื่อเป็นการนาร่องสาหรับการพัฒนาด้านเนื้อหาบทเรียนให้ระบบฯ การพัฒนาในด้านการจัดทา
บทเรียน เพื่อให้ระบบฯ สามารถใช้เป็นช่องทางในการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการทางานให้แก่บุคลากรของทาง
สถาบันฯ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันฯ สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ทุกเวลาได้ต่อไป การวิจัยครั้งนี้เป็นการรายงานผลสรุปการศึกษาเบื้องต้นของโครงการ เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งระบบ พร้อมกับการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเนื้อหาบรรจุลงในบทเรียนออนไลน์จานวน 4 หลักสูตร
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงที่มีต่อ บทเรียนออนไลน์ 4 หลักสูตร
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คาถามการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหาเรื่องใดบ้างที่ตรงกับความต้องการของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงที่มีต่อบทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับใด
ขอบเขตของการวิจัย
1. การพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2. ความพึงพอใจของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
1. กรอบแนวคิดในด้านระบบการเรียนรู้ จะต้องดาเนินการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุก
เวลา ซึ่งมีสัญญาอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ และจะต้องใช้กับระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ ได้ทุก
หลักสูตร แต่ละบทเรียนจะเป็นสื่อรูปแบบสื่อมัลติมิเดียประกอบด้วย ข้อความ, ภาพ, เสียงประกอบ, วีดิทัศน์ , วีดีโอ , อินโฟกราฟ
ฟิค , อินเทอร์แอคทีฟ มีโครงสร้างบทเรียนออนไลน์ที่ชัดเจน
2. กรอบแนวคิดในด้านเนื้อหา ประกอบด้วยการเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรสถาบันฯ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
การทางานของตนเองได้ ดังนั้นเนื้อหาของบทเรียน จะต้องเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านทักษะปฏิบัติ / การถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ส่วนของเนื้อหาจะต้องมีความทันสมัยเหมาะสมกับบริบทสังคมยุคใหม่ อิงตามองค์ความรู้
หลักของทางสถาบันฯ และเนื้อหาบางส่วนสามารถให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้
สามารถสรุปกรอบแนวคิดออกมาเป็นแผนภาพได้ดังนี้
สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ความพึงพอใจการใช้งาน
ภาพที่ 1 แผนภาพกรอบแนวคิดในการพัฒนา

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
1.1.1 ผู้บริหาร คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ 5 คน เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน
ทั้งหมด
1.1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะต้องพัฒนาเป็นบทเรียน 10 คน
1.1.3 ผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ จานวน 16 คน
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1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารของทางสถาบันฯ ตารา หนังสือ เอกสารจาก
หน่วยงานราชการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา ฐานข้อมูลและเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับผู้บริหาร คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
2.2 แนวคาถามสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจสาหรับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนรู้ออนไลน์ โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามตาม
แบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลได้พัฒนาจากวงจรการพัฒนาระบบ 7 ขั้นตอน (SDLC) เป็นตัวกาหนดในการดาเนินการ
โดยเป็นการนาแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงาน เพื่อช่วยให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งการดาเนินการที่ดีต้อง
มีแนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาระบบงานที่ชัดเจน สามารถควบคุมระยะเวลาการทางาน สามารถติดตามผลงานได้ง่าย
และอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสม (นเรศร์ บุญเลิศ, 2556) โดยปรับเปลี่ยนบางขั้นตอนให้เหมาะสม สรุปผลได้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : แสดงขั้นตอนในการดาเนินตามวงจรการพัฒนาระบบ 7 ขั้นตอน (SDLC)
ขั้นตอน
การดาเนินการศึกษา
1.1. การกาหนดโครงการ
ทาการกาหนดขอบเขตโครงการ วางกรอบแนวคิดในการจัดทา
หลักสูตรเบื้องต้นทั้ง 4 หลักสูตร
1.2 วางแผนการดาเนินงาน
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารฯ เพื่อการใช้กาหนดกรอบเนื้อหา
บทเรียน
1.3. การวิเคราะห์ระบบ
ศึกษาโครงสร้างการทางานของระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ที่มีอยู่ ทาการประสานงานเพื่อปรับเปลีย่ นของระบบให้
มีความเหมาะสมสาหรับการใช้งาน
1.4. กาหนดขอบเขตเนื้อหา
สนทนากับเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
หลักสูตร / ดาเนินการจัดทา กาหนดขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
1.5. การสรรหาและการพัฒนา ดาเนินการจัดทาเนื้อหาหลักสูตร
1.6. ทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน
นาระบบมาใช้งานจริง / ปรับปรุงระบบให้สามารถทางานตาม
จริง
ข้อเสนอแนะ / อบรมการใช้งาน
1.7. สรุปผล
ทาการประเมินผล สรุปผลการวิจยั

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดย
4.1 นาข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ มาทาการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและพัฒนาเนื้อหา
4.2 นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ จานวน 16 ชุด มาทาการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
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4.2.1 ข้อมูลส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ และร้อยละ
4.2.2 ข้อมูลในส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจการเรียนรู้ออนไลน์ใช้ลักษณะของคาถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ และร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย คะแนนที่ได้จะนามา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
4.2.3 ข้อมูลในส่วนที่ 3 นามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
5. การรายงานผล ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจะอยู่ในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา
สาหรับข้อมูลในส่วนของการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะจะรวบรวมและนามาสรุปผลเป็นส่วนของเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย
1. ขั้นที่ 1 การกาหนดโครงการ เป็นดาเนินการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งมี
สัญญาอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ โดยบทเรียนที่พัฒนาครั้งนี้ จะต้องสามารถทางานได้กับระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ที่พัฒนาไว้ในปีงบประมาณ 2562 ได้ครบทุกหลักสูตร แต่ละบทเรียนจะเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ
ออนไลน์ชนิดมัลติมิเดียประกอบด้วย ข้อความ, ภาพ, เสียงประกอบ, วีดิทัศน์, วิดีโอ, อินโฟกราฟฟิค, อินเทอร์แอคทีฟ
นอกจากนั้น เนื้อหาซึ่งถูกบรรจุลงในบทเรียน จะต้องมีส่วนที่สามารถให้ผู้เรียนทาการบันทึกออกเป็นไฟล์เอกสารคาสอน ภาพ
ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการศึกษาด้วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนในระบบออนไลน์ พร้อมกับการจัดทาแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละบทเรียน สาหรับให้ผู้เรียนได้นาไปใช้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในส่วนสถาบันฯ จะต้องมีการดาเนินการ
สารวจความต้องการของผู้บริห ารในการจัดทาบทเรียนออนไลน์ และสารวจความต้องการบทเรียนออนไลน์ของบุคคลากร
สถาบันฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการวางแผนจัดทาบทเรียนออนไลน์ โดยมีกรอบระยะเวลาในการดาเนินการทั้งหมดคือ
120 วัน
2. ขั้นที่ 2 วางแผนการดาเนินงานได้ข้อสรุปดังนี้
2.1 จานวนบทเรียนออนไลน์ ทั้งหมดคือ 4 บทเรียน โดยมาจากผลสารวจความต้องการของผู้บริหารใน
การจัดทาบทเรียนออนไลน์จานวน 2 หลักสูตร และผลสารวจความต้องการบทเรียนออนไลน์ของบุคคลากรสถาบันฯ จานวน 2
หลักสูตร โดยแต่ละบทเรียนจะใช้ระยะเวลาในการเรียนบทเรียนละ 3 ชั่วโมง อ้างอิงจากการจัดอบรมเพื่อ พิ่มพูนความรู้ให้กับ
บุคคลากรของสถาบันฯ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะใช้ระยะเวลาอบรมจานวน 3 ชั่วโมง
2.2 บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนานั้น จะใช้เป็นช่องทางในการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการทางาน
ให้แก่บุคลากรของทางสถาบันฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ / สื่อสารองค์ความรู้ต่างๆให้กับผู้อื่น และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสถาบันฯ นั่นคือ กลุ่มเกษตรกร นักเรียน ผู้สนใจศึกษา โดยหัวใจสาคัญขององค์ความรู้นั้นคือ เป็นเรื่องของการเกษตรใน
พื้นที่สูง ซึ่งจะมีบริบทที่แตกต่างจากการเกษตรทั่วไป
2.3 รูปแบบของเนื้อหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรูข้ องผู้เรียน มุ่งไปสู่ระบบการเรียนรู้ด้วย
สื่อแบบผสมผสาน โดยมีทั้งในส่วนของเนื้อหา แบบทดสอบเพื่อประเมินผู้เรียน ภาพประกอบ สื่อวีดิทัศน์ เพื่อสร้างความ
น่าสนใจให้กับผู้เรียน
2.4 เนื้อหา / องค์ความรู้ที่จะนาไปจัดทาบทเรียนจะมีทั้งในส่วนที่สถาบันฯ ได้มีการจัดเก็บไว้บางส่วน และ
การสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่
3. ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ระบบ เป็นการศึกษาโครงสร้างการทางานของระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีอยู่
เดิม สามารถรายงานผลภาพรวมของระบบการเรียนรู้ได้ดังนี้
3.1 ระบบถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบเพื่อทาหน้าที่เฉพาะสาหรับผู้ใช้โดยตรง (Web Application) การใช้
งานสามารถใช้งานได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์มือถือ
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3.2 สถาบันฯ สามารถใช้งานในการจัดทาบทเรียนออนไลน์ได้ โดยมีส่วนประกอบดังนี้
3.2.1 ระบบการสมัครเข้าใช้งานระบบ
3.2.2 แยกระบบของผู้ดูแลไว้อีกส่วนจากผู้ใช้งานทั่วไป
3.2.3 การทางานมีการวางระบบแบบเส้นตรง โดยผู้ใช้งานระบบจะต้องเข้าทาการเรียนในเนื้อหา
ตามลาดับนั่นคือ ทาแบบฝึกหัดก่อนเรียน เข้าทาการเรียนในแต่ละเนื้อย่อย เมื่อเรียนครบถ้วนตามเนื้อหา จะต้องทาแบบฝึกหัด
หลังเรียน
3.2.4 แบบฝึก หัดมี ระบบการประเมิน สามารถก าหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึก ษาในแต่ล ะ
หลักสูตรได้
3.2.5 การบรรจุเนื้อหาสามารถทาได้ทั้งในส่วนของแฟ้มข้อมูลเอกสาร แฟ้มข้อมูลวิดีโอ รูปภาพ
3.3 ระบบฯ สามารถใช้งานพัฒนาบทเรียนออนไลน์ได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ แต่เนื่องจากการจัดวาง
และออกแบบทั้งหมดเป็นไปตามการเขียนโปรแกรม การปรับแก้ไขจะทาได้จากัด และในการใช้งานระบบภายหลังจาก
การพัฒนาเสร็จสิ้น ต้องมีการให้คาแนะนา / จัดทาคู่มือการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานทั่วไป และผู้พัฒนาบทเรียน
3.4 หลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์ระบบทั้งหมดแล้ว ผู้ วิจัยได้ทาการประสานงานผู้พัฒนาระบบเดิม รวมถึง
ทาการประสานงานกับหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่ดูแลระบบของสถาบันฯ เพื่อทาการปรับเปลี่ยนระบบให้มีความเหมาะสมสาหรับ
การใช้งาน สามารถทางานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ตามผลของการศึกษาที่ได้รายงานไว้ และตรงตามความต้องการของ
ผู้บริหารสถาบันฯ
4. กาหนดขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร / ดาเนินการจัดทาเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 4 บทเรียน โดยเนื้อหาทั้ง 4
บทเรียนจะมีลักษณะเป็นการเรียนแบบทีละหลักสูตร ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ การจัดเรียงลาดับบทเรียน
จัดทาตามมติที่ประชุมร่วมระหว่าง คณะทางานพัฒนาระบบฯ และผู้บริหาร สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
4.1 หลักสูตรเกษตรกรยุคใหม่ เป็นเนื้อหาซึ่งผู้บริหารสถาบันฯ ได้กาหนดไว้เป็นบทเรียนออนไลน์ที่ 1
เนื่องจากเป็นการนาเสนอถึงผลงานซึ่งทางสถาบันฯ ได้ดาเนินงานมาตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันฯ เป็ นการแนะนา
ให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงการพัฒนาตนเองสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ตามบริบทเกษตรพื้นที่สูง
4.2 หลักสูตรการตลาดออนไลน์ เป็นบทเรียนซึ่งมาจากผลสารวจความต้องการของบุคลากรสถาบันฯ โดย
พันธกิจหลักของสถาบันฯ คือการส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตพื้นที่สูง สามารถจานวนผลผลิ ตทางการเกษตรได้ด้วยตนเอง
บุคลากรของสถาบันฯ ส่วนใหญ่มาจากสาขาด้านการเกษตร ขาดองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ ดังนั้นหลักสูตรนี้ จะมี
ประโยชน์ต่อบุคลากรของสถาบันฯ นอกจากนั้น ยังสามารถเป็นบทเรียนเพื่อให้เกษตรกร รวมถึงบุคคลากรภายนอกองค์กร
สามารถเข้ามาทาการศึกษาได้
4.3 หลักสูตรการเล่าเรื่องและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นบทเรียนซึ่งมาจากผลสารวจความต้องการ
อันดับหนึ่ง ของบุคลากรสถาบันฯ โดยมีเนื้อหาซึ่งสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเล่าเรื่อง การเขียนเพื่อ
การสื่อสาร รวมถึงการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นพื้นฐานที่มีความจาเป็นสาคัญบุคคลกร ของสถาบันฯ
เมื่อจะต้องเดินทางลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน
4.4 หลักสูตรการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับเพื่อการค้าเป็นเนื้อหาซึ่งผู้บริหารสถาบันฯ ได้กาหนดไว้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับ พร้อมกับเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้การดูแลของสถาบันฯ
5. ขั้นที่ 5 การสรรหาและการพัฒนา เป็นดาเนินการจัดทาเนื้อหาหลักสูตร โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.1 จัดทา เรียบเรียงเนื้อหา เนื้อหาของหลักสูตร
5.2 ดาเนินการจัดทาเนื้อหาสื่อทั้งหมด
5.3 ดาเนินการถ่ายทาเนื้อหาตามที่ได้วางแผนไว้
- การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรัชญา สื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ -
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5.4 ดาเนินการสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
5.5 ดาเนินการตัดต่อลงเสียงสื่อวีดิทัศน์
5.6 บรรจุเนื้อหาทั้งหมดลงในระบบฯ

ภาพที่ 2 แสดงเบื้องหลังการจัดทาสื่อ
6. ขั้นที่ 6 ทดสอบระบบโดยผู้ใช้งานจริง เป็นขั้นตอนที่ได้ทาการทดสอบนาบทเรียนบรรจุลงในระบบร่วมกับทาง
สถาบันฯ เนื่องจากจะต้องมีการปรับแก้ไขในส่วนของระบบให้สามารถรองรับการทางานได้ ทาการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
เหมาะสม พร้อมกับได้ร่วมกันวางแผนสาหรับการจัดอบรมเพื่อทาการทดสอบระบบใช้งานจริง และเป็นการอบรมให้เจ้าหน้าที่
สถาบันฯ สามารถนาไปพัฒนาเนื้อหาและสร้างเป็นบทเรียนออนไลน์ของตนเองได้

ภาพที่ 3 แสดงภาพจากการจัดอบรมเพื่อทดสอบระบบโดยผู้ใช้งานจริง
7. ขั้นที่ 7 สรุปผล ในขั้นตอนนี้จะเป็นการสรุปผลจากการประเมินของผู้รับการอบรม โดยได้ทาการอบรมเพื่ออธิบาย
ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รบั จากการดาเนินโครงการครั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมทาการสมัครเข้าทดลองใช้
งานระบบฯ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นทาการประเมินผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เช้ารับการอบรมที่เข้าใช้งานระบบและ
ลงทะเบียนเรียนจนครบทั้ง 4 หลักสูตร จานวน 21 คน มีการทาแบบประเมินจานวนทั้งสิ้น 16 คน สามารถรายงานผลได้ดังนี้
7.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน ผู้ตอบแบบประเมินฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.50 เป็น
เพศชาย ร้อยละ 37.50 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 66.67 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 33.33
7.2 ส่วนที่ 2 สรุปผลจากแบบการประเมินความพึงพอใจสามารถสรุปได้ดังนี้
7.2.1 ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากโดยได้ค่าเฉลี่ย 3.83 ในรายละเอียดมีความ
- การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรัชญา สื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ -
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พึงพอใจมากเรี ย งล าดับ คื อ ความรู้ ความเข้า ใจในเรื่อ งนี้ห ลั งการอบรมได้ ค่า เฉลี่ ย 4.00 สามารถอธิ บ ายรายละเอี ย ด
การออกแบบเนื้อหาได้ ค่าเฉลี่ย 3.94 สามารถบอกประโยชน์จากการอบรมได้ ค่าเฉลี่ย 3.75 สามารถนาไปบูรณาการทาง
ความคิดสู่การทางานและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ได้ค่าเฉลี่ย 3.69 และ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรมได้
ค่าเฉลี่ย 3.63
7.2.2 ความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไปใช้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการนา
ความรู้ไปใช้โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากโดยได้ค่าเฉลี่ย 3.73 ในรายละเอียดมีความพึงพอใจมากเรียงลาดับคือ มีความมั่นใจ
และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ค่าเฉลี่ย 3.80 สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้ และสามารถนา
ความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.75 และสามารถให้คาปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ ค่าเฉลี่ย 3.63
7.3 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ ผู้ตอบแบบประเมินทุกคนแสดงความคิดเห็นคือสามารถใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์
ได้ ระบบมีลักษณะการใช้งานที่ง่าย เนื้อหามีความน่าสนใจ สามารถที่จะดานเนิการจัดทาหลักสูตรของตนเองได้ในอนาคต แต่
บุคลากรจะมีปญ
ั หาในการจัดทาเนื้อหาของแต่ละบทเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดอบรมเฉพาะอีกครั้ง โดยเน้นหนักไปที่การ
พัฒนาองค์ความรู้สู่เนื้อหาบทเรียน และการจัดทาสื่อการเรียนรู้
สรุป
สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ 4 หลักสูตร ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมานั้น สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบของการเรียนรู้ออนไลน์ได้
ในตัวบทเรียนสามารถใช้ในการนาเสนอเนื้อหาความรู้ ในลักษณะของสื่อประสม ประกอบด้วย แฟ้มข้อมูลเอกสารการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข้อมูลวิดีโอ แฟ้มข้อมูลภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แบบทดสอบทั้งก่อนเรียน และ แบบทดสอบหลังเรียน เกณฑ์
ในการประเมินเพื่อให้ผู้เรียนได้รบั ใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบตามหลักสูตร รองรับสมรรถนะการทางานยุคใหม่ สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์มือถือ โดยบทเรียน
ที่จั ด ทาตามความต้อ งการของผู้บ ริ หารสถาบัน ฯ เพื่อ เป็น การเผยแพร่อ งค์ค วามรู้ และน าเสนอ / ประชาสัม พั นธ์ ก าร
ดาเนินงานของสถาบันฯ ประกอบด้วย หลักสูตรเกษตรกรยุคใหม่ และหลักสูตรการผลิตไม้ดอกและไ ม้ประดับเพื่อการค้า
สาหรับอีกสองหลักสูตรซึ่งมาจากความต้องการของบุคลากรสถาบันวิจัยฯ ประกอบด้วย หลักสูตรการตลาดออนไลน์ และ
หลักสูตรการเล่าเรื่องและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยในแต่ละบทเรียนการพัฒนาเนื้อหานั้น จะต้องอิงตามองค์ความรู้หลัก
ของทางสถาบันฯ นั่นคือการเกษตรในเขตพื้นที่สูง สาหรับการสรุปผลจากการประเมินของผู้รับการอบรมจานวน 16 คน นั้น
ในด้านความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจที่
ได้ รั บจากการอบรมโดยรวมมี ค่า เฉลี่ย ในระดั บมากโดยได้ค่ า เฉลี่ ย 3.83 ความพึงพอใจด้ านการน าความรู้ไ ปใช้ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไปใช้โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากโดยได้ค่าเฉลี่ย 3.73 และความพึงพอใจ
ด้านการนาความรู้ไปใช้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไปใช้โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากโดยได้
ค่าเฉลี่ย 3.73
อภิปรายผล
ในการพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนรูอ้ อนไลน์นั้น ผู้บริหารซึ่งมองในเชิงนโยบาย จะให้ความสาคัญกับส่วนของเทคนิค
การจัดทาสื่อ โดยจะมองในมุมของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง เรียนรู้ได้อย่างไม่มีข้อจากัดในด้านเวลาและ
สถานที่ ซึ่งการจัดทาสื่อออนไลน์ค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้ดี สอดคล้องกับภาสกร เรืองรอง และคณะ (2556) ที่ได้ทาการศึกษา
เรื่อง “โซเชียลมีเดียกับการศึกษาไทย” ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า การใช้โซเชียลมีเดียในการจัดการเรียนรู้ เป็นการนา
เครื่องมือที่มีอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นสาหรับ
นักเรียน ทั้งยังเป็นการลดข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่ในการเรียนรู้
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สาหรับระดับผู้ปฏิบัติงาน จะให้ความสาคัญกับเนื้อหาซึ่งจะต้องบรรจุลงในบทเรียน ซึ่งมีหลายส่วนจะต้องทาการ
ปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับการจัดทาบทเรียนออนไลน์ และสื่อที่ใช้จะต้องมีรูปแบบที่ดึงดูดความน่าสนใจจากผู้เข้าเรียน
รวมถึงการมีสื่อประสมที่หลากหลายสอดคล้องกับงานวิจัยของรุจจนนท์ ทูลพันธ์ (2559) ที่ได้ทาการศึกษาการใช้เทคนิค
มัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สาหรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกร รมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในส่วนของรูปแบบสื่อการเรียนการสอนสาหรับวิชาด้านการฝึกทักษะการปฏิบัตินั้น ควรใช้สื่อ การ
เรียนการสอนซึ่งประกอบไปด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มีตัวอักษรประกอบภาพ เนื่องจากผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่ม
นักศึกษามีความสนใจในรูปแบบของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเนื่องจากสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการฝึกทบทวนในด้านการฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเองได้มากกว่าสื่อซึ่งเป็นเอกสาร สร้างความรู้ความเข้าใจได้เพิ่มขึ้นจากการเรียนในห้องเรียน นอกจากนั้น
นักศึกษายังมีความต้องการที่จะนาเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการศึก ษาผ่านสื่อเหล่านี้ไปปรับใช้พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
การดาเนินการครั้งนี้เป็นโครงการนาร่องสาหรับให้บุคลากรของสถาบันฯ สามารถทาการพัฒนาบทเรียนได้ด้วย
ตนเอง โดยในการวางแผนการทางานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ 2562 เป็นการจัดทาระบบการเรียนรู้ หรือการจัดทา
เครื่องมือเพื่อเตรียมใช้งาน สาหรับในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งก็คือการดาเนินงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการจัดทาโปรแกรมเพื่อ
บริหารจัดการบทเรียนการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งผลการวิจัยนี้ จะนาสู่โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันฯ
ในการจัดทาสื่อสาหรับบทเรียนออนไลน์ ในปีงบประมาณ 2564 ดังนั้นผู้วิจัยได้จัดทาสื่อเหล่านี้ โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมิได้มีความซับซ้อนยุ่งยากต่อการพัฒนา บุคลากรซึ่งจะต้องเข้ามารับผิดชอบจัดทาบทเรียน
ออนไลน์ในอนาคต สามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมินของผู้เข้ารับการ
อบรม ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจน นั่นคือมีความกังวลสาหรับการจัดทาบทเรียนและสื่อประกอบการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเอง อนึ่ง
ได้มีการวางแผนเตรียมดาเนินการในส่วนนี้ไว้เรียบร้อย เพื่อทาการขยายผล และดาเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แต่ติดปัญหาจาก
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ระรอกที่ 2 และ 3 ส่งผลให้มีการชะลอโครงการทั้งหมด แต่ผลการศึกษาเบื้องต้นครั้งนี้ มี
ประโยชน์อย่างมากกับองค์กร เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนดาเนินการจากสถาบันฯ ผู้วิจัยทาหน้า ที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ
รวมถึ งการท าหน้ า ที่ พี่ เ ลี้ย งส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ ซึ่ งกาด าเนิ น การนี้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา
การจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยยึดตามหลักการ ให้นักเรียนเป็นผู้
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอานวยความสะดวก (Facilitator)
ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของผู้เรียน สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายให้บุคลากรของสถาบันฯ
จะต้องพัฒนาตนเองต่อเพื่อให้ก้าวทันกับสภาพของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การพัฒนาต่อในอนาคตสามารถดาเนินการต่อไป สามารถสรุปข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาหลักสูตร ในการ
พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาในการบรรจุลงสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นั้น จะต้องมีการวางแผนไอ้อย่างละเอียดโดยดาเนินการดังนี้
1. กาหนดขอบเขตของเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยมีการพัฒนาเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ก่อนการจัดทาบทเรียนออนไลน์
จะเป็นการลดระยะเวลา ลดขั้นตอนในการทางานลงได้ค่อนข้างมาก โดยจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ในการดาเนินงาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์นี้ ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีงบประมาณ จะเป็นช่วงระยะเวลาในการพัฒนาเนื้อหา 6
เดือน การผลิตสื่อ การจัดทาด้านการผลิต 4 เดือน และ 2 เดือนหลังจะเป็นการประเมิน และปรับปรุง
2. กาหนดกลุ่มผู้เรียนอย่างชัดเจน เนื่องจาก บางหลักสูตรนั้น มีเนื้อหาค่อนข้างเฉพาะเหมาะสาหรับให้ผู้เรียนบาง
กลุ่ม การออกแบบเนื้อหาแบบหลักสูตรกลาง ๆ ตามที่ได้ท าการพัฒนาเป็ นหลักสูตรนาร่ อง 4 หลักสูตรนี้ บางหลักสูต ร
สามารถให้ความรู้แบบกว้าง ๆ จากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นไว้ว่า การทาแบบทดสอบเบื้องต้น จะใช้ได้กับ
หลักสูตรซึ่งเป็นการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านความรู้ แต่จะไม่สามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติได้ ดังนั้น หากจะต้องมีการพัฒนา
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หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะปฏิบัติ จะต้องมีการวางหลักสูตรใหม่ และปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประเมิน เช่น อาจจะ
ต้องมีการประเมินโดยการให้ผู้เรียนทดลองปฏิบัติ และส่งผลงานกลับมาเพื่อทาการประเมิน เพิ่มเติมจากการทาแบบทดสอบ
3. การเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทาหลักสูตร ทั้งในเรื่องของข้อมูลเอกสาร ภาพ นิ่ง วิดีโอ มีความสาคัญ เนื่องจาก
ข้อมูลเหล่านี้อยู่อย่างกระจัดกระจาย บางส่วนมิใช่แฟ้มข้อมูลต้นฉบับ ส่งผลให้ไม่สามารถนามาใช้จัดทาสื่อได้
4. ในส่วนของระบบออนไลน์ที่ ใช้งานนั้น อาจจะต้องมีการปรับแก้ไขเพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน เนื่องจาก
การออกแบบระบบการเรียนรู้ออนไลน์เหล่านี้ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ การออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายสาหรับผู้ใช้งานในทุกระดับ
รวมถึงการทาระบบให้รองรับการเพิ่มเติมเนื้อหาซึ่งหลากหลายรูปแบบให้ง่าย และมีความสะดวกมากขึ้น
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คาเพื่ออรรถรสทางเสียงในกลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์
A Linguistic Analysis of Phonaesthetic Word in Verse Play Named Phramalethethai
มนทรัตม์ พิทักษ์1
บทคัดย่อ
บทความเรื่อง “คาเพื่ออรรถรสทางเสียงในกลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ: การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์” นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสม่าเสมอ (regularity) ของรูปแบบพยางค์ของชุดคาเพื่ออรรถรสทางเสียงในกลอนบทละคร
เรื่องพระมะเหลเถไถ และศึกษาปรากฏการณ์ทางสัทวิทยา (phonological phenomena) ของชุดคาเพื่ออรรถรสทางเสียงใน
กลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ
ผลการศึกษาพบว่าสามารถจัดชุดคาตามรูปแบบทางสัทวิทยาได้ 12 ชุดคา โดยแบ่งเป็นชุดคาเพื่ออรรถรสทางเสียงที่
มีสามพยางค์จานวน 10 ชุด และชุดคาเพื่ออรรถรสทางเสียงที่มีสองพยางค์จานวน 2 ชุด แสดงให้เห็นว่าชุดคาเพื่ออรรถรสทาง
เสียงที่ปรากฏในกลอนบทละครสามารถวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีทางสัทวิทยาได้อย่างเป็นระบบ และผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็น
ว่าคาเพื่ออรรถรสทางเสียงในกลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถมีความคงที่ของรูปแบบพยางค์ที่แสดงความสม่าเสมอของ
องค์ประกอบในโครงสร้างพยางค์ และแสดงปรากฏการณ์ทางสัทวิทยาที่สามารถจัดรูปแบบทางสัทวิท ยาได้ ได้แก่ ลักษณะ
ความสอดคล้องกลมกลืนของเสียงสระและวรรณยุกต์ (vowel and tone harmony) และการซ้าเสียงพยัญชนะ (repetition
of consonant) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นอัจฉริยภาพทางการประพันธ์ของคุณสุวรรณ
คำสำคัญ: คาเพื่ออรรถรสทางเสียง กลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ ภาษาศาสตร์
Abstract
This research article aims to study the regularity of syllable configuration and the phonological
phenomena of phonaesthetic word in Verse Play Named Phramalethethai.
The research findings suggest that there are 12 syllable configurations which consist of 10 syllable
configurations of three - syllabic phonaesthetic words and 2 syllable configurations of two - syllabic
phonaesthetic words. These suggest that the phonaesthetic words in this Verse Play can be analyzed by
phonological theory systemically, namely, the analysis findings show that the syllable configuration of the
phonaesthetic words in this Verse Play are consistant, and show the phonological configuration of the
phonological phenomena those are vowel and tone harmony and repetition of consonant. These
research findings show the literary remarkable aptitude of “Khun Suwan”
Keywords: phonaesthetic word, Verse Play Named Phramalethethai, Linguistics
บทนา
กลอนบทละครเรื่อง “พระมะเหลเถไถ” ของ “คุณสุวรรณ” ประพันธ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 “คุณสุวรรณเป็นธิดาของ
พระยาอุไทยธรรม (กลาง) ราชินิกุลบางช้าง มีอุปนิสัยใจรักการแต่งกลอนมาแต่ยังเด็ก ได้ถวายตัวทาราชการฝ่ายในตามเหล่า
สกุล เมื่อในรัชกาลที่ 3 อยู่ที่ตาหนักพระเจ้าลู กเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ...เมื่อกรมหมื่นอัปสรฯ สิ้นพระชนม์แล้ว คุณ
1

อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรัชญา สื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ -

326

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

สุวรรณก็อยู่ในพระราชวังต่อมา แต่ไม่ปรากฏว่าทาราชการในตาแหน่งพนักงานใด” (กรมศิลปากร, 2514 : 4) กลอนบทละคร
เรื่อง “พระมะเหลเถไถ” มีกลวิธีทางการประพันธ์ ที่โดดเด่น กล่าวคือในแต่ละวรรคจะมี คาที่ไม่มีความหมายตามระบบ
ความหมายของคาในภาษาไทยปรากฏร่วมกับคาที่มีความหมายตามระบบความหมายของคาในภาษาไทยไปตลอดทั้งเรื่อง
ตัวอย่างเช่น “เมื่อนั้นพระมะเหลเถไถมะไหลถา”
คาที่ไม่มีความหมายตามระบบความหมายของคาในภาษาไทยที่ปรากฏในกลอนบทละครเรื่องนี้ พิณทิพย์ ทวยเจริญ
(2528 : 38, 2537 : 11) เรียกว่า คาอรรถรสทางเสียง (phonaesthetic word) ซึ่งเป็นคาที่ไม่มีความหมาย แต่ให้อรรถรส
ทางเสียง และเมื่อเกิดในบริบทกล่าวคือเกิดร่วมกับคาที่มีความหมายตามระบบความหมายของคาในภาษาไทย ซึ่งพิณทิพย์
ทวยเจริญ (2537 : 11) เรียกว่า คาในระบบ เชื่อได้ว่าน่าจะสื่อความหมายได้ ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารง
ราชานุภาพได้เขียนไว้ในคาอธิบายเรื่องบทละครของคุณสุวรรณ ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2463 ในขณะที่ทรงดารงตาแหน่ง
สภานายกหอพระสมุดวชิรญาณ ว่า “บทละครของคุณสุวรรณที่เป็นของแปลกนั้น คือ บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ คุณ
สุวรรณแต่งเป็นภาษาบ้างไม่เป็นภาษาบ้างปะปนกันไปแต่ต้นจนปลาย แต่ใครอ่านก็เข้าใจความได้ตลอดเรื่อง ความขบขัน
อยู่ที่ตรงข้อนี้...” ยกตัวอย่างเช่น “แล้วจะไปเที่ยวชมมะลมเต” “แล้ว” “จะ” “ไป” “เที่ยว” “ชม” เป็นคาในระบบ ส่วน
“มะลมเต” เป็นคาอรรถรสทางเสียง
แม้รูปแบบคาประพันธ์ร้อยกรองจะได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงยุคปัจจุบัน แต่ไม่มีกวีคนใดใช้กลวิธีการประพันธ์ใน
ลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในกลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ ทั้ง ๆ ที่กลวิธีทางการประพันธ์ของคุณสุวรรณที่ปรากฏใน
กลอนบทละครเรื่องนี้น่าสนใจโดยเฉพาะในเชิงปรากฏการณ์ทางภาษาศาสตร์ กล่าวคือสามารถใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
โดยเฉพาะทฤษฎีทางสัทวิทยาวิเคราะห์คาเพื่ออรรถรสทางเสียงในกลอนบทละครดังกล่าวได้ กลวิธีทางการประพันธ์ในกลอน
บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถมีความโดดเด่นทางเสียงซึ่งสัมพันธ์กับนัยทางความหมาย ดังนั้นการศึกษากลวิธีทางการประพันธ์
ดังกล่าวผ่านมุมมองทางภาษาศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีทางสัทวิทยาในการวิเคราะห์จะช่วยให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสัท
วิทยาในกลอนบทละครดังกล่าวได้อย่างกระจ่างและแสดงให้เห็นพลังแห่งการใช้ภาษาที่มีอย่างเต็มเปี่ยมในตัวผู้ประพันธ์ซึ่ง
สะท้อนออกมาจากกลอนบทละคร ถ่ายทอดสู่ผู้ฟังและผู้อ่านผ่านกาลเวลาอันยาวนาน นับเป็นการนาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
มาใช้ในการศึกษาข้อมูลทางวรรณกรรมได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ คาเพื่ออรรถรสทาง
เสียงในกลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถตามแนวภาษาศาสตร์โดยใช้ทฤษฎี ทางสัทวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีสัทวิทยาสัทสัมพันธ์
(prosodic phonology) ในการวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาความสม่าเสมอของรูปแบบพยางค์ของชุดคาเพื่ออรรถรสทางเสียงในกลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ
2. ศึกษาปรากฏการณ์ทางสัทวิทยาของชุดคาเพื่ออรรถรสทางเสียงในกลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ
ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาคาเพื่ออรรถรสทางเสียงทั้งหมดที่ปรากฏในกลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถของคุณสุวรรณซึ่งมีจานวน
ทั้งสิ้น 318 คา
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บข้อมูลชุดคาเพื่ออรรถรสทางเสียงในกลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ
3. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยจัดเป็นชุดข้อมูลตามปรากฏการณ์ทางสัทวิทยา ตามแนวทฤษฎี
สัทวิทยาสัทสัมพันธ์ (prosodic analysisi) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช 1934 ผู้เสนอทฤษฎีนี้คือศาสตราจารย์
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เจ อาร์ เฟิร์ธ (J. R. Firth) นักสัทวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยลอนดอน การวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี
ดังกล่ าวให้ ผลการวิ เคราะห์ ที่ส มบูร ณ์แ ละครอบคลุ มทั้ ง ความสั ม พัน ธ์เชิง ระบบ (paradigmatic relation) ซึ่ งเป็ น
ความสัมพันธ์ที่แสดงความสอดคล้องกันของหน่วยภาษาที่ปรากฏในตาแหน่งเดียวกัน เช่น ระบบของพยัญชนะต้นพยางค์ ท้าย
พยางค์ และระบบของสระ และความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (syntagmatic relation) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงความ
เชื่ อ มโยงกัน ระหว่ า งหน่ ว ยภาษาที่ป รากฏในโครงสร้ า งของถ้ อยค า เช่ น ความสั ม พั นธ์ เ ชื่ อมโยงระหว่า งพยัญ ชนะ สระ
วรรณยุกต์ ในโครงสร้างพยางค์ ได้แก่ การขึ้นต้นพยางค์ด้วยเสียงควบกล้า การใช้ลิ้นส่วนหน้า ปากห่อ การมีวรรณยุกต์ระดับ
ขึ้น เป็นต้น (Firth, J.R. 1948 : 1-26) ในการวิเคราะห์คาเพื่ออรรถรสทางเสียงในกลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถตามแนว
ทฤษฎีสัทวิทยาสัทสัมพันธ์กาหนดใช้สัญลักษณ์ดังนี้


มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงเสียงพยัญชนะต้นพยางค์

T

มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงเสียงพยัญชนะระเบิด ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง ไม่มีลม 

K

มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงเสียงพยัญชนะระเบิด เพดานอ่อน ไม่กอ้ ง ไม่มีลม 

M

มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงเสียงพยัญชนะนาสิก ริมฝีปาก ก้อง 



มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระ



มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระลิ้นส่วนหน้า สูง สั้น ปากไม่หอ่ 



มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระลิ้นส่วนกลาง กลาง สั้น ปากไม่ห่อ 

u

มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระลิ้นส่วนหลัง สูง สั้น ปากห่อ   



มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระ 

มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระ  ในพยางค์ที่ไม่มีการลงเสียงหนัก
()
เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเสียงที่ปรากฏในวงเล็บอาจมีหรือไม่มีก็ได้
เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเสียงใดเสียงหนึ่งที่ปรากฏในวงเล็บเป็นเสียงที่ปรากฏ
ในคาแต่ละคาในชุดข้อมูล
T1
มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงวรรณยุกต์ระดับกลาง (mid tone)
T2
มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงวรรณยุกต์ระดับต่า (low tone)
T3
มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงวรรณยุกต์ระดับลง (falling tone)
T4
มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงวรรณยุกต์ระดับสูง (high tone)
T5
มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงวรรณยุกต์ระดับขึ้น (rising tone)
y
มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงพยางค์ที่มีเสียงสระที่ใช้ลิ้นส่วนหน้า ปากไม่ห่อ
x
มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงพยางค์ที่มีเสียงสระที่ใช้ลิ้นส่วนกลาง ปากไม่ห่อ
w
มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงพยางค์ที่มีเสียงสระที่ใช้ลิ้นส่วนหลัง ปากห่อ
4. สรุปผลและนาเสนอตามรูปแบบงานวิจัย


ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลชุดคาสามพยางค์
ชุดข้อมูลที่ 1
ชุดประสานกลมกลืน คือ ชุดคาสามพยางค์ที่ในพยางค์ที่สองและพยางค์ที่สามมีโครงสร้าง
พยางค์เหมือนกัน ถ้าเป็นพยางค์เปิดจะมีเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงเดียวกัน ถ้าเป็นพยางค์ปิดทั้งพยางค์เป็นและ
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พยางค์ ต ายจะมี เ สี ย งสระ เสี ย งพยั ญ ชนะท้ า ยพยางค์ และเสี ย งวรรณยุ ก ต์ เ ป็ น เสี ย งเดี ย วกั น ยกเว้ น เพี ย ง 1 ค า ได้ แ ก่
 ‘มะลุกปุก’ ซึ่งเป็นพยางค์ตาย ที่มีเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์ที่สองและสามต่างกัน
1.1 ปรากฏการณ์ทางเสียงในชุดประสานกลมกลืน ข้อมูลชุดนี้มีคาจานวน 35 คา ลักษณะเด่นทางเสียง
ของข้อมูลชุดนี้คือ มีลักษณะการประสานสอดคล้องของเสียงสระและวรรณยุกต์ (Vowel and Tone Harmony) ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ทางสัทวิทยา (phonological phenomena) รูปแบบหนึ่ง ลักษณะการประสานสอดคล้องของเสียงสระและ
วรรณยุกต์ปรากฏในพยางค์ที่สองและพยางค์สุดท้าย เช่น    ‘มะโหลโต๋’    ‘มะลุกปุก ’
   ‘กะงวยกวย’ เป็นต้น
1.2 การวิเคราะห์ทางสัทวิทยาในชุดประสานกลมกลืน เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
y-y, x-x, w-w, T1-5-T1-5





u


u

T
K
M

 (M)

1

1

(3)

2

1 (3)

การทดสอบสูตร คาที่ปรากฏในชุดข้อมูลที่ 1 ชุดประสานกลมกลืนทุกคาเขียนเป็นสูตรซึ่งแสดงลักษณะ
การประสานกลมกลืนของเสียงสระ เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ และเสียงวรรณยุกต์ได้ดังสูตรที่แสดงข้างต้น ในที่นี้จะสุ่มคาใน
ชุด นี้ อ อกมา 1 ค า เพื่ อทดสอบให้เ ห็ น ว่ า เป็ นค าที่ มี ก ารจัด รู ป แบบทางสั ท วิ ท ยาตามสู ต รดั งกล่ า ว ได้แ ก่ มะหรู จู๋
   เป็นพยางค์เปิดทั้ง 3 พยางค์ พยางค์แรกมีเสียงสระ [a] และวรรณยุกต์กลาง ส่วนพยางค์ที่ 2 และ 3 มีเสียง
สระ  ซึ่งเป็นสระลิ้นส่วนหลัง ปากห่อ และมีเสียงวรรณยุกต์ระดับขึ้น เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
w-w, T5-T5
M  1 1
2 1
ลักษณะการประสานสอดคล้องของสระและวรรณยุกต์ (vowel and tone harmony) ในคาว่า มะหรูจู๋
แสดงด้วยโครงสร้างพยางค์เปิดเหมือนกันในพยางค์ที่สองและสาม คือ 1 1 และ 2 1 หน่วยหลัก 1
ปรากฏเหมือนกันในพยางค์ที่สองและสาม รวมทั้ง สัทสัมพันธ์ w-w มีนัยนามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระที่ใช้ลิ้นส่วนหลัง
ปากห่อเหมือนกันทั้งในพยางค์ที่สองและสาม และสัทสัมพันธ์ T5-T5 หมายถึงพยางค์ที่สองและสามมีวรรณยุกต์ระดับขึ้น
(rising tone) เหมือนกัน
อนึ่ง นัยนามธรรมทางเสียง เป็นศัพท์ที่ใช้ในทฤษฎีสัทวิทยาสัทสัมพันธ์ หมายถึง บ่งบอกหรือสื่อถึงเสียงใน
ระดับนามธรรม กล่าวคือ ข้อมูลทางเสียงเป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะทางกายภาพของเสียงจริง ๆ ได้แก่ ลักษณะการบังคับกลไก
กระแสลมซึ่งบรรยายด้วยชื่อลักษณะของเสียง เช่น เสียงระเบิด เสีย งเสียดแทรก เสียงรัว ฐานกรณ์ที่ใช้ในการออกเสียง เช่น
ริมฝีปาก ปุ่มเหงือ เพดานแข็ง ลักษณะการทางานของเส้นเสียงซึ่งทาให้เกิดเสียงก้อง และเสียงไม่ก้อง เป็นต้น จึงถือเป็น
ลักษณะที่เป็นรูปธรรม ส่วนการจัดรูปแบบทางสัทวิทยาไม่ได้มุ่งแสดงลักษณะทางกายภาพของเสียง กล่าวอี กนัยหนึ่งคือไม่ได้
มุ่งแสดงกระบวนการผลิตเสียงพูด แต่มุ่งแสดงรูปแบบทางเสียงที่สามารถจัดเป็นชุดตามลักษณะร่วมทางเสียงของแต่ละชุด
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จึงถือเป็นการแสดงนัยนามธรรมทางเสียง
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ชุดข้อมูลที่ 2
ชุดประสานสระหน้า-หน้า
2.1 ปรากฏการณ์ทางเสียงในชุดประสานสระหน้า-หน้า ข้อมูลชุดนี้มีคาจานวน 11 คา ลักษณะเด่นทาง
เสียงของข้อมูลชุดนี้คือ มีการใช้สระลิ้นส่วนหน้า (front vowel) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสัทวิทยา (phonological
phenomena) รูปแบบหนึ่ง ข้อมูลชุดนี้เป็นคาสามพยางค์ทั้งหมด มีลักษณะการใช้สระลิ้นส่วนหน้าในพยางค์ที่สองและพยางค์
สุดท้าย เช่น    ‘มะแลวฉี’    ‘กะทิงถิน’    ‘กะลิงเฉียบ’
2.2 การวิเคราะห์ทางสัทวิทยาในชุดประสานสระหน้า-หน้า เขียนเป็นสูตรแสดงชุดคาที่มีการประสาน
ของสระหน้าได้ดังนี้
T1, 3, 4-T1, 2, 5

u

TH
K
M

  Y

()

 Y ()

การทดสอบสูตร เช่น    ‘มะลิดเป๋’ พยางค์แรกเป็นพยางค์เปิด มีเสียงสระ [a] และวรรณยุกต์
กลาง ส่วนพยางค์ที่ 2 และ 3 มีเสียงสระหน้า พยางค์ที่สองเป็นพยางค์ปิด ส่วนพยางค์ที่สามเป็นพยางค์เปิด ดังนี้
T4-T5
M  Y   Y
ลักษณะการประสานของสระหน้าในคาว่า มะลิดเป๋    แสดงด้วยสัญลักษณ์ Y-Y ซึ่งมีนัย
นามธรรมแสดงเสียงสระที่ใช้ลิ้นส่วนหน้า ปากไม่ห่อเหมือนกันทั้งในพยางค์ที่สองและสาม
ชุดข้อมูลที่ 3
ชุดประสานสระหน้า-กลาง
3.1 ปรากฏการณ์ทางเสียงในชุดประสานสระหน้า-กลาง ข้อมูลชุดนี้มีคาจานวน 28 คา ลักษณะเด่นทาง
เสียงของข้อมูลชุดนี้คือ ชุดคาทั้งหมดเป็ นคาสามพยางค์ พยางค์แรกมีเสียงสระ  พยางค์ที่สองมีสระลิ้นส่วนหน้า (front
vowel) พยางค์ที่สามมีเสียงสระกลาง (central vowel) สม่าเสมอไปทั้งชุดข้อมูล เช่น    ‘มะแรงตา’
   ‘กะแรนฉา’    ‘ทะเวกา’
3.2 การวิเคราะห์ทางสัทวิทยาในชุดประสานสระหน้า -กลาง เขียนเป็นสูตรแสดงชุดคาที่มีการประสาน
ของสระหน้า-กลาง ได้ดังนี้
T1, 3-5-T1, 2, 4, 5


u

u

() 
 Y ()  X ()
การทดสอบสูตร เช่น    ‘มะลีทา’ ทั้งสามพยางค์เป็นพยางค์เปิด และมีเสียงวรรณยุกต์กลาง
พยางค์แรกมีเสีย งสระ [a] ส่วนพยางค์ที่ 2 มีเสียงสระที่ใช้ลิ้นส่วนหน้า ได้แก่  และพยางค์ที่สามมี เสียงสระที่ใช้ลิ้ น
ส่วนกลาง ได้แก่  เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
T1-T1
  Y

X
ดังนั้น การทดสอบสูตร แสดงให้เห็นว่าสูตรข้างต้นครอบคลุมชุดข้อมูลชุดนี้
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ลักษณะการประสานของสระหน้า-กลางในคาว่า    ‘มะลีทา’ แสดงด้วยสัญลักษณ์ Y-X
ชุดข้อมูลที่ 4
ชุดประสานสระหน้า-หลัง
4.1 ปรากฏการณ์ทางเสียงในชุดประสานสระหน้า-หลัง ข้อมูลชุดนี้มีคาจานวน 11 คา ลักษณะเด่นทาง
เสียงของข้อมูลชุดนี้คือ พยางค์แรกมีเสียงสระ  พยางค์ที่สองมีสระลิ้นส่วนหน้า (front vowel) พยางค์ที่สามมีเสียงสระลิ้น
ส่วนหลัง (back vowel) สม่าเสมอไปทั้งชุดข้อมูล เช่น    ‘กะเปลู’    ‘มะลิงออง’   
‘มะลีสม’
4.2 การวิเคราะห์ทางสัทวิทยาในชุดประสานสระหน้า-หลัง เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
T1,4-T1,5
K
  Y ()  W ()
M
การทดสอบสูตร เช่น    ‘มะแลงชอน’ พยางค์แรกเป็นพยางค์เปิด พยางค์ที่สองและ
สามเป็นพยางค์ปิด และมีเสียงวรรณยุกต์ระดับกลาง พยางค์แรกมีเสียงสระ [a] พยางค์ที่ 2 มีเสียงสระหน้า ได้แก่  และ
เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์  ส่วนพยางค์ที่สามมีเสียงสระหลัง ได้แก่  และเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์  ดังนี้
T1-T1
M  Y   W 
ลักษณะการประสานของสระหน้า-หลังในคาว่า ‘มะแลงชอน’ แสดงด้วยสัญลักษณ์ Y - W
ชุดข้อมูลที่ 5
ชุดประสานสระกลาง-หน้า
5.1 ปรากฏการณ์ทางเสียงในชุดประสานสระกลาง-หน้า ข้อมูลชุดนี้มีคาจานวน 33 คา ลักษณะเด่นทาง
เสียงของข้อมูลชุดนี้ คือ มีสระที่ใช้ลิ้นส่วนกลางในพยางค์ที่สอง และสระที่ใช้ลิ้นส่วนหน้าในพยางค์ที่สาม ส่วนพยางค์แรกมี
เสียงสระ  และ  เช่น    ‘มะไลฉี’    ‘มะไหลเถ’    ‘มาลังปี’๋
5.2 การวิเคราะห์ทางสัทวิทยาในชุดประสานสระกลาง-หน้า เขียนเป็นสูตรแสดงชุดคาสาม
พยางค์ที่มีการประสานของสระกลาง-หน้าได้ดังนี้
T1,3,4,5-T1,2,5


u
   X ()
 Y ()
การทดสอบสูตร เช่น    ‘มะรึกเข’ พยางค์แรกเป็นพยางค์เปิด มีเสียง
สระ [a] และวรรณยุกต์กลาง ส่วนพยางค์ที่ 2 มีเสียงสระกลาง และพยางค์ที่ 3 มีเสียงสระหน้า เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
T4-T5
   X   Y
ลักษณะการประสานของสระกลาง-หน้าในคาว่า มะรึกเข    แสดงด้วยสัญลักษณ์ X -Y
ชุดข้อมูลที่ 6
ชุดประสานสระกลาง-กลาง
6.1 ปรากฏการณ์ทางเสียงในชุดประสานสระกลาง-กลาง ข้อมูลชุดนี้มีคาจานวน 45 คา ลักษณะเด่น
ทางเสียงของข้อมูลชุดนี้คือ มีสระที่ใช้ลิ้นส่วนกลางในพยางค์ที่สองและพยางค์ที่สาม ส่วนพยางค์แรกมีเสียงสระ  เช่น
   ‘กะปาลัน’    ‘มะลาไช’    ‘มะไหลถา’
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6.2 การวิเคราะห์ทางสัทวิทยาในชุดประสานสระกลาง-กลาง เขียนเป็นสูตรแสดงชุดคาสามพยางค์ที่มี
การประสานของสระกลาง-กลาง ได้ดังนี้
T1,3,4,5-T1,2,4,5











 X



()

 X

()

การทดสอบสูตร เช่น    ‘มะลาตึก’ พยางค์แรกเป็นพยางค์เปิด มีเสียงสระ [] และ
วรรณยุกต์กลาง ส่วนพยางค์ที่ 2 และ 3 มีเสียงสระกลาง ได้แก่  และ  ตามลาดับ เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
T1-T2
 
 X
 X 
ลักษณะการประสานของสระกลาง-กลางในคาว่า มะลาตึก    แสดงด้วยสัญลักษณ์ X - X
ชุดข้อมูลที่ 7
ชุดประสานสระกลาง-หลัง
7.1 ปรากฏการณ์ทางเสียงในชุดประสานสระกลาง-หลัง ข้อมูลชุดนี้มีคาจานวน 49 คา ลักษณะเด่นทาง
เสียงของข้อมูลชุดนี้คือ มีสระที่ใช้ลิ้นส่วนกลางในพยางค์ที่สอง และสระที่ใช้ลิ้นส่วนหลังในพยางค์ที่สาม ส่วนพยางค์แรกมีเสียง
สระ    และ  เช่น    ‘สุราก๋อย’    ‘มะลางฉู’    ‘มะไหลถอน’
7.2 การวิเคราะห์ทางสัทวิทยาในชุดประสานสระกลาง-หลัง เขียนเป็นสูตรแสดงชุดคาสาม
พยางค์ที่มีการประสานของสระกลาง-หลังได้ดังนี้
T1,3-5-T1,2,3,5



K
S
M





 X

()

 W ()

T
การทดสอบสูตร เช่น    ‘กะปาโล’ พยางค์แรกเป็นพยางค์เปิด มีเสียงสระ [a] และ
วรรณยุกต์กลาง ส่วนพยางค์ที่ 2 มีเสียงสระกลาง และพยางค์ที่สามมีเสียงสระหลัง เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
T1-T1
K   X
 W
ลักษณะการประสานของสระกลาง-หลังในคาว่า กะปาโล    แสดงด้วยสัญลักษณ์ X–W
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ชุดข้อมูลที่ 8
ชุดประสานสระหลัง-หน้า
8.1 ปรากฏการณ์ทางเสียงในชุดประสานสระหลัง-หน้า ข้อมูลชุดนี้มีคาจานวน 22 คา ลักษณะเด่น
คือ มีสระที่ใช้ลิ้นส่วนหลังในพยางค์ที่สอง และสระที่ใช้ลิ้นส่วนหน้าในพยางค์ที่สาม เช่น    ‘กะลองเต็ด ’
   ‘มะหลดติด’    ‘สะรองกี้’
8.2 การวิเคราะห์ทางสัทวิทยาในชุดประสานสระหลัง-หน้า เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
T1-4 -T1, 2, 3, 5


 W () ()  Y () ()
การทดสอบสูตร เช่น    ‘มะลูถ’ี พยางค์แรกเป็นพยางค์เปิด มีเสียงสระ  และวรรณยุกต์
กลาง ส่วนพยางค์ที่ 2 มีเสียงสระหลัง และพยางค์ที่ 3 มีเสียงสระ เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
T1-T5
 
 W  Y
ลักษณะการประสานของสระหลัง-หน้าในคาว่า มะลูถี    แสดงด้วยสัญลักษณ์ W-Y
ชุดข้อมูลที่ 9
ชุดประสานสระหลัง-กลาง
9.1 ปรากฏการณ์ทางเสียงในชุดประสานสระหลัง-กลาง ข้อมูลชุดนี้มีคาจานวน 27 คา ลักษณะเด่นคือ
มีสระที่ใช้ลิ้นส่วนหลังในพยางค์ที่สอง และสระที่ใช้ลิ้นส่วนกลางในพยางค์ที่สาม เช่น    ‘มะรงฉา’
   ‘มะลอนชา’    ‘มะลูเตา’
9.2 การวิเคราะห์ทางสัทวิทยาในชุดประสานสระหลัง-กลาง เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
T1, 2, 4-T1,5



 
การทดสอบสูตร เช่น



 W ()  X
()
   ‘กะโปลา’ พยางค์แรกเป็นพยางค์เปิด มีเสียงสระ
()

 และวรรณยุกต์กลาง ส่วนพยางค์ที่ 2 มีเสียงสระหลัง และพยางค์ที่สามมีเสียงสระกลาง เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

T1-T1
 
 W  X
ลักษณะการประสานของสระหลัง-กลางในคาว่า กะโปลา    แสดงด้วยสัญลักษณ์ W-X
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ชุดข้อมูลที่ 10 ชุดประสานสระหลัง-หลัง
10.1 ปรากฏการณ์ทางเสียงในชุดประสานสระหลัง-หลัง ข้อมูลชุดนี้มีคาจานวน 20 คา ลักษณะเด่นทาง
เสี ย งของข้ อ มู ล ชุ ด นี้ คื อ มี ส ระที่ ใ ช้ ลิ้ น ส่ ว นหลั ง ในพยางค์ ที่ 2 และพยางค์ ที่ 3 ส่ ว นพยางค์ แ รกมี เ สี ย งสระ  เช่ น
   ‘มะลอนฉู’    ‘มะลุยปอย’    ‘มะลูตอง’
10.2 การวิเคราะห์ทางสัทวิทยาในชุดประสานสระหลัง-หลัง เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
T1,2, 3, 4-T1,4,5


 W () ()  W () ()
การทดสอบสูตร เช่น มะโรตอน    เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
T1-T1
   W  W 
ลักษณะการประสานของสระหลัง-หลังในคาว่า มะโรตอน    แสดงด้วยสัญลักษณ์ W - W
การวิเคราะห์ข้อมูลชุดคาสองพยางค์
ข้อมูลชุดที่ 1
ชุดประสานกลมกลืน
1.1 ปรากฏการณ์ทางเสียงในชุดประสานกลมกลืน ข้อมูลชุดนี้มีคาจานวน 6 คา ลักษณะเด่นทางเสียง
ของข้อมูลชุดนี้คือ มีลักษณะการประสานสอดคล้องของเสียงสระและวรรณยุกต์ (Vowel and Tone Harmony) ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ทางสัทวิทยา (phonological phenomena) รูปแบบหนึ่ง ลักษณะการประสานสอดคล้องของเสียงสระและ
วรรณยุกต์ปรากฏในพยางค์ที่ 1 และพยางค์ที่ 2 เช่น   ‘ปาลา’   ‘เลือบเชือบ’

 ‘หงองก๋อง’
1.2 การวิเคราะห์ทางสัทวิทยาในชุดประสานกลมกลืน เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
y-y, x-x, w-w, T1,3,4,5 - T1,3,4,5
1
1 () (3) 2
1() (3)
การทดสอบสูตร เช่น แปงแมง   ทั้งพยางค์ที่ 1 และ 2 เป็นพยางค์ปิด มีเสียงสระ  ซึ่ง
เป็นสระลิ้นส่วนหน้า ปากไม่ห่อ และมีเสียงวรรณยุกต์ระดับกลาง เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
y-y, T1 - T1
1
1
3
2
1
3
ลักษณะการประสานสอดคล้องของสระและวรรณยุกต์ในคาว่า แปงแมง แสดงด้วยสัทสัมพันธ์ y-y
ข้อมูลชุดที่ 2
ชุดซ้าเสียงพยัญชนะต้นพยางค์
2.1 ปรากฏการณ์ทางเสียงในชุดซ้าเสียงพยัญชนะต้นพยางค์ ชุดนี้มีคาจานวน 31 คา ลักษณะเด่น
ทางเสียงของข้อมูลชุดนี้คือ มีลักษณะการซ้าเสียงพยัญชนะต้นพยางค์ในพยางค์แรกและพยางค์ที่สอง เช่น   ‘โปเป’
  ‘จิงจ้อ’   ‘ไชเช’
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลชุดซ้าเสียงพยัญชนะต้นพยางค์ เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
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y, x, w, T1-5





u
1(L)

การทดสอบสูตร เช่น ปาป๋อง 
x - w, T1 – T5
1




u

(2) 1(L) 
(3)
 ทั้งพยางค์ที่ 1 และ 2 มีพยัญชนะต้นพยางค์เป็นเสียงเดียวกัน
1

1

3

ลักษณะการซ้าเสียงพยัญชนะต้นพยางค์ ในคาว่า ปาป๋อง   แสดงด้วยสัญลักษณ์ 1
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
1. สรุปผลการศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
คาเพื่ออรรถรสทางเสียงสามารถจัดชุดคาตามรูปแบบทางสัทวิทยาได้ 12 ชุดคา แบ่งเป็นชุดคาสามพยางค์
10 ชุดคา ได่แก่ 1) ชุดประสานกลมกลืน 2) ชุดประสานสระหน้า-หน้า 3) ชุดประสานสระหน้า-กลาง 4) ชุดประสานสระหน้าหลัง 5) ชุดประสานสระกลาง-หน้า 6) ชุดประสานสระกลาง-กลาง 7) ชุดประสานสระกลาง-หลัง 8) ชุดประสานสระหลังหน้า 9) ชุดประสานสระหลัง-กลาง 10) ชุดประสานสระหลัง-หลัง และชุดคาสองพยางค์ 2 ชุดคา ได้แก่ 1) ชุดประสาน
กลมกลืน 2) ชุดซ้าเสียงพยัญชนะต้นพยางค์
ชุดคาสามพยางค์ชุดที่ 7) ชุดประสานสระกลาง-หลัง ปรากฏความถี่สูงสุด ส่วนชุดที่ 2) ชุดประสานสระหน้าหน้า และชุดที่ 4) ชุดประสานสระหน้า-หลัง ปรากฏความถี่ต่าสุด
ชุดคาสองพยางค์ชุดที่ 2) ชุดซ้าเสียงพยัญชนะต้นพยางค์ ปรากฏความถี่สูงสุด ส่วนชุดที่ 1) ชุดประสาน
กลมกลืน ปรากฏความถี่ต่าที่สุด
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าคาเพื่ออรรถรสทางเสียงในกลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถมีความคงที่ของ
รูปแบบพยางค์ที่แสดงความสม่าเสมอขององค์ประกอบในโครงสร้างพยางค์ และแสดงปรากฏการณ์ทางสัทวิทยาที่สามารถ
จัดรูปแบบทางสัทวิทยาได้ ได้แก่ ลักษณะความสอดคล้องกลมกลืนของเสียงสระและวรรณยุกต์ (vowel and tone
harmony) และการซ้าเสียงพยัญชนะ (repetition of consonant)
2. อภิปรายผลการศึกษา
2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาวรรณกรรมกับการศึกษาทางภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์คาเพื่อ
อรรถรสทางเสียงแสดงให้เห็นการนาข้อมูลทางวรรณคดีมาวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี สัทวิทยา การศึกษาวรรณกรรมในมุมมองทาง
ภาษาศาสตร์ช่วยขยายองค์ความรู้ของการศึกษาทางวรรณกรรมให้มีมิติเพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะห์พิสูจน์ให้เห็นว่าทฤษฎีสัท
วิทยาสัทสัมพันธ์สามารถวิเคราะห์คาเพื่ออรรถรสทางเสียงในกลอนบทละครและแสดงให้เห็นปรากฏการณ์ทางสัทวิทยารวมทั้ง
แสดงความสม่าเสมอของรูปแบบพยางค์ของชุดคาเพื่ออรรถรสทางเสียง
อนึ่ง คาเพื่ออรรถรสทางเสียงในกลอนบทละครมีนัยทางความหมายแฝงอยู่เมื่อปรากฏร่วมกับคาในระบบซึ่ง
ได้แก่คาที่มีความหมายในระบบภาษาไทยดังเช่นที่ พิณทิพย์ ทวยเจริญ (2528 : 31-42) ได้นาคาเพื่ออรรถรสทางเสียงที่
ปรากฏในกลอนบทละครเรื่องนี้ไปทดสอบความเข้าใจการสื่อความหมาย โดยอ่านกลอนบทละครให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 และ 4 จานวน 20 คน ฟังทีละวรรค แล้วให้นักศึกษาตีความความหมายของคาเพื่ออรรถรสทางเสี ยงซึ่งปรากฏ
ร่วมกับคาในระบบในแต่ละวรรค ทั้งนี้คาเพื่ออรรถรสทางเสียงที่นามาทดสอบทุกคาจะมีประเภททางความหมาย (semantic
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category) กากับอยู่ด้วย ผลปรากฏว่านักศึกษาสามารถตีความความหมายของคาเพื่ออรรถรสทางเสียงได้แม้ว่าคาเหล่านั้นจะ
ไม่มีความหมายตามระบบความหมายของคาในภาษาไทย และโดยภาพรวมแล้วความหมายที่นักศึกษาแต่ละคนระบุ สอดคล้อง
และเป็นไปในทางเดียวกัน เช่น กะโปลา เมื่อปรากฏร่วมกับคาในระบบในวรรค “สถิตย์ยังแท่นทองกะโปลา” สื่อนัยทาง
ความหมายว่า เก่า ๆ ปอน ๆ โทรม ๆ ผุ ๆ ผุพัง เป็นต้น
การศึกษาคาเพื่ออรรถรสทางเสียงในกลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถทั้งสองลักษณะดังกล่าวข้างต้นแสดง
ให้เห็นว่าการศึกษาวรรณกรรมในมุมมองทางภาษาศาสตร์ สามารถกระทาได้ทั้งในระดับเสียง (phonetics) ระดับระบบเสียง
(phonology) และระดับความหมาย (semantics) ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลในระดับคา (morphology)
2.2 คุณค่าของกลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ กลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถมีกลวิธีทางการ
ประพันธ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เคยมีวรรณคดีหรืองานประพันธ์ร้อยกรองใดที่มีลีลาการประพันธ์ในลักษณะเดียวกับกลอน
บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถมาก่อน จึงนับเป็นวรรณคดีที่มีกลวิธีการประพันธ์ที่เป็นต้นแบบ ให้อรรถรสแก่ผู้ฟังดังที่สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (กรมศิลปากร, 2514 : 4-5) กล่าวไว้ว่า
คุณสุวรรณมามีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อรัชกาลที่ 4 เหตุด้วยเสียจริต แต่ไม่คลั่งไคล้อันใด
เป็นแต่ฟุ้งไปในกระบวนแต่งกลอน จึงแต่งบทละคร 2 เรื่อง ที่พิมพ์ในสมุดเล่มนี้ เรียกกันว่า
เรื่องพระมะเหลเถไถเรื่องหนึ่ง กับอุณรุทร้อยเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง เล่ากันมาว่า คุณสุวรรณอยู่
เรือนที่แถวนอก ใครไปหาถ้าบอกว่าอยากจะฟังบทละคอนที่แต่งใหม่ คุณสุวรรณก็ว่าบท
ละคอน 2 เรื่องนี้ให้ฟังโดยจาไว้ได้แม่นยา ผู้ที่ได้ฟังเห็นขบขันก็พากันชอบ ที่จาได้บ้างก็มาว่า
ให้ผู้อื่นฟังต่อ ๆ มา เพราะฉะนั้นบทละคอนของคุณสุวรรณจึงแพร่หลาย พวกผู้ดีชาววังจากัน
ได้มากบ้างน้อยบ้างแทบจะไม่เว้นตัว…
คากล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าชาววังต่างชื่นชอบกลอนบทละคอนเรื่องพระมะเหลเถไถจนสามารถจดจามา
เล่าต่อ ๆ กันได้ และหากนาไปเล่นละครก็น่าจะให้อรรถรสที่สร้างความประทับใจให้ผู้ชมได้ด้วยตัวบทที่มีกลวิธีทางการ
ประพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณสุวรรณ
นอกจากจะเป็นต้นแบบในด้านกลวิธีการประพันธ์แล้ว ยังเป็นต้นแบบในด้านการเป็นวรรณคดีล้อเลียนอีก
ด้วย ดังที่อภิลักษณ์ เกษมผลกูล (2556: 28) ได้กล่าวไว้ว่ากลอนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถเป็นกลอนบทละครที่ล้อเลียน
วรรณคดีเรื่องอิเหนา โดยนาคาที่ไม่มีความหมายมาแต่งร่วมกับคาที่มีความหมาย ล้อเลียนวรรณคดีเรื่องอิเหนาที่แต่งโดยใช้คา
ในภาษาชวามลายูปนกับคาในภาษาไทย กล่าวคือ ในวรรณคดีเรื่องอิเหนามีคาภาษาชวามลายูปนอยู่ซึ่งบางคาน่าจะเป็นศัพท์
ยาก อาจต้องอาศัยคาบริบทซึ่งได้แก่คาไทยที่ปรากฏร่วมในกลอนวรรคเดียวกันเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมาย คุณสุวรรณจึง
นามาล้อเลียนโดยสร้างกลวิธีการประพันธ์ในลักษณะเดียวกัน แต่ปรับจากการใช้คาในภาษาชวามลายูมาเป็นการใช้คาเพื่อ
อรรถรสทางเสียงแทน ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะเข้าใจนัยทางความหมายของคาเพื่ออรรถรสทางเสียงได้ก็ต่อเมื่ออาศัยการตีความ
ร่วมกับคาในระบบภาษาไทย
2.3 อัจฉริยภาพทางการประพันธ์ของคุณสุวรรณ ผลการวิเคราะห์คาเพื่ออรรถรสทางเสียงแสดงถึง
อัจฉริยภาพทางการประพันธ์ของคุณสุวรรณ คุณสุวรรณยังคงรักษาขนบของการแต่งคาประพันธ์ประเภทกลอนบทละครและ
กลบท รวมทั้งความนิยมสัมผัสในทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นยุคหลังสุนทรภู่ จึงได้รับอิทธิพล
จากกลอนของสุนทรภู่ที่เน้นสัมผัสในเพื่อให้เกิดความไพเราะ สิ่งที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากลีลาการประพันธ์ตามขนบคือการสร้าง
คาเพื่ออรรถรสทางเสียง และใช้คาเพื่ออรรถรสทางเสียงร่วมกับคาในระบบไปตลอดทั้งเรื่อง ลักษณะของคาเพื่ออรรถรสทาง
เสียงแม้จะเป็นคาที่ไม่มีความหมายในระบบภาษาไทย แต่ก็สื่อนัยทางความหมายเมื่อปรากฏร่วมกับคาในระบบ (ดังที่ได้
ยกตัวอย่างการปรากฏร่วมกันของคาในระบบและคาเพื่ออรรถรสทางเสียงไว้ในบทนาและในการอภิปรายผลการศึกษาหัวข้อ
2.1 ข้างต้น) การเล่นเสียง เล่นคา และเล่นความเป็นกลวิธีทางการประพันธ์ที่มีมาแต่เดิม แต่เป็นการใช้คาที่มีความหมายใน
ระบบภาษา คุณสุวรรณนากลวิธีที่มีอยู่เดิมมาสร้างสรรค์โดยเล่นเสียงด้วยคาที่ไม่มีความหมายในระบบภาษา
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การศึกษาผลงานของคุณสุวรรณซึ่งสะท้อนความเป็นอัจฉริยะทางการประพันธ์ของคุณสุวรรณนี้ มีผู้ศึกษาไว้
หลายท่านและมักมีข้อสรุปไปในทางเดียวกันคือคุณสุวรรณเป็นผู้มีความสามารถทางการประพันธ์อย่างยิ่งยวด และอาจไม่ได้บ้า
หรือเสียสติ แต่อาจถูกทาให้เชื่อว่าบ้าก็เป็นได้ (อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 2556: 37 และจุมพฏ คาสนอง 2539)
ข้อเสนอแนะ
ผู้สนใจศึ กษาวิเ คราะห์ ระบบเสียงด้ว ยทฤษฎีท างสัทวิ ทยา อาทิ ทฤษฎีสั ทวิ ทยาสัทสั มพั นธ์อ าจนาทฤษฎี
ดังกล่าวไปวิเคราะห์รูปแบบทางสัทวิทยาของคาในระบบประเภทต่าง ๆ ที่มีลักษณะโดดเด่นทางเสียง เช่น คาสแลง แล้วนามา
เปรี ย บเที ย บกั บ รู ป แบบทางสั ท วิ ท ยาของค าเพื่ อ อรรถรสทางเสี ย งในกลอนบทละครเรื่ อ งพระมะเหลเถไถ เพื่ อ ให้ เ ห็ น
ลักษณะร่วมและลักษณะต่างของชุดคาที่มีลักษณะเด่นทางเสียงที่ใช้ในยุคสมัยต่างกัน
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เสรีภาพกับความรับผิดชอบ : ความสัมพันธ์ระหว่าง ‘ตัวเรา’ และ ‘ผู้อื่น’ ตามทัศนะของฌอง ปอล ซาร์ท
Freedom and Responsibility: the Relationships between ‘I’ and ‘The Others’
in the Idea of Jean Paul Sartre
ชลลดา นาคใหญ่ 1
บทคัดย่อ
เสรีภาพเป็นภาวะสาคัญในการอธิบายการดารงอยู่ของมนุษย์ ตามทัศนะของฌอง ปอล ซาร์ท การหลอกตนเองด้วย
คากล่าวอ้างว่า ‘ไม่มีทางเลือก’ จึงเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะดั้งเดิมของมนุษย์อีกทั้งยังแสดงให้เห็นภาวะของการไม่
ตระหนักรู้ในการปรากฏของตนเองที่ถูกบังคับให้ต้องเลือกและรับผิดชอบการกระทาของตนเองอยู่เสมอ การที่ต้องเผชิญหน้า
กับสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองทาให้มนุษย์เต็มไปด้วย ‘ความปวดร้าว’ ‘ความโดดเดี่ยว’ และ ‘ความสิ้นหวัง’ จนนาไปสู่ความเข้าใจ
ผิดว่าตนเองไม่มีเสรีภาพ แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ไม่สามารถทาลายข้อเท็จจริงที่ว่าแม้จะอยู่ในสภาวะเช่นไร ‘การเลือก’ ยังคง
เป็นเหมือนกับคาสาปที่ผูกติดอยู่กับธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะปฏิเสธอย่างไรก็ตาม
ด้วยเหตุที่การเลือกเป็นความหมายสาคัญของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ความรับผิดชอบต่อการเลือกจึงต้องถูกจัด
วางอยู่ในพื้นที่ความสัมพันธ์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น จนไม่อาจปฏิเสธด้วยข้อกล่าวอ้างใดตราบเท่าที่ยังดารงฐานะความเป็น
มนุษย์ผู้มีอานาจในการเลือกด้วยตนเอง
คำสำคัญ: เสรีภาพ ความรับผิดชอบ การเลือก
Abstract
In the idea of Jean-Paul Sartre, freedom is the main concept to describe human existence. To
claim that one ‘has no choice’ is therefore considered a bad faith, which is inconsistent with the Being of
human. Furthermore, such claim shows us the unawareness of one’s existence that is always force to
choose and must be responsible for all one’s actions. The confrontation with everything by oneself in the
act of choosing brings about the state of ‘anguish’ ‘forlornness’ and ‘despair’ which lead to the
misunderstanding that one has no freedom. But even so, this cannot negate the fact that no matter the
situation, one is undeniably condemned to make a choice by the very nature of one’s existence.
The act of choosing is what gives meaning to human’s sociality. Responsibility for the act of
choosing therefore must be placed within the relationship between oneself and others. This implied the
undeniable involvement with others and society as long as one exists as human being with potential to
choose for oneself.
Keywords: freedom, responsibility, choice
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บทนา
มนุษย์ในสังคมร่วมสมัยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นตั้งแต่ระดับที่เล็กที่สดุ จนกระทั่งไปถึงการอยู่
ร่วมกันในประชาคมโลก เสรีภาพถือเป็นอีกความคิดหนึ่งที่มีอิทธิพลและมีบทบาทในการอธิบายการกระทาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในทางสังคมการเมืองที่มีความพยายามในการสร้างพื้นที่ในการอยู่รว่ มกันท่ามกลางความหลากหลาย ท่ามกลางแนวคิดที่ถูกท้า
ทายกันในพื้นที่เหล่านี้ คาถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพและความรับผิดชอบที่ดูราวกับจะเป็นสิ่งที่มีมาพร้อมกันก็
เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจว่าถึงที่สุดแล้วมโนทัศน์ทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดกันแน่ และเหตุใดมโนทัศน์ที่ราว
กับจะถูกยึดโยงเอาไว้ด้วยกันจึงมักมีปัญหาเวลาที่ถูกนาไปปฎิบัติอยูเ่ สมอ ด้วยเหตุนี้การย้อนกลับมาพยายามทาความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพและการรับผิดชอบจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตอบคาถามเกี่ยวกับตัวตน
และความสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม
การดาเนินชีวิตของมนุษย์มักจะถูกท้าทายความเข้าใจด้วยการตั้งคาถามเพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ตั้งคาถามเกี่ยวกับการดารงอยู่ของตนเองที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นท่ามกลางความหลากหลายและการดารงอยู่ของการรวมตัว
กันทางสังคมการเมือง หนึ่งในคาถามที่น่าสนใจและนาไปสู่การตอบโจทย์ความพยายามในการจัดวางตาแหน่งแห่งที่ของตัว
มนุษย์เองก็คือการตั้งคาถามเกี่ยวกับตัวตนว่าภาวะที่เรียกว่ามนุษย์นั่นกาลังบ่งถึงสิ่งใดกันแน่ มนุษย์มีธรรมชาติหรือสภาวะ
ดั้งเดิมที่เป็นจุดร่วมกันระหว่างตนเองและผูอ้ ื่นหรือไม่ เพื่อเป็นคาอธิบายว่าเราควรมีมุมมองต่อโลกและตนเองอย่างไร คาถามนี้
ถูกท้าทายโดยนักคิดที่นาเสนอมุมมองออกมาในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในการทาความเข้าใจต่อประเด็นนี้ เราไม่อาจ
ปฏิเสธว่ามีนักคิดที่มีอิทธิพลต่อการตั้งคาถามเกี่ยวกับคาอธิบายเรื่องตัวตนของมนุษย์เป็นอย่างมาก นั่นคือ ฌอง ปอล ซาร์ท
(Jean-Paul Sartre) ผู้ซึ่งผูกโยงมนุษย์เข้ากับเสรีภาพที่ราวกับจะเป็นภาวะอันไม่อาจหลีกหนีตราบเท่าที่ยังดารงความเป็น
มนุษย์อยู่เช่นนั้น
อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงการดารงอยู่ของมนุษย์กับการมีเสรีภาพไม่ได้ถูกกล่าวอ้างเพียงแค่การที่มนุษย์มีอะไร
บางอย่างแต่เป็นการนาไปสู่คาอธิบายเกี่ยวกับการตระหนักรู้ตนเองในภาวะต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ความจาเป็นในการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่นบ่อยครั้งนาไปสู่ภาวะอันไม่น่าพึงปรารถนาและมีการอธิบายการกระทาเหล่านั้นด้วยประโยคเดิมซ้า ๆ ว่าเป็นการ
กระทาเพราะ ‘ไม่มีทางเลือก’ หรือต้อง ‘ตัดสินใจเลือก’ อะไรบางอย่างโดยไม่ได้เป็นไปตามเจตจานงตั้งต้นของตนเอง แต่
ภาวะเช่นนี้อาจไม่ได้ปรากฏขึ้นจริงตามทัศนะของซาร์ทเมื่อเขายึดโยงมนุษย์เข้ากับการมีตัวตนที่สามารถกาหนด ‘การเลือก’
ของตนเองได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นใด มนุษย์ล้วนแล้วแต่ต้องเลือกและรับผิดชอบการเลือกของตนเองอยู่เสมอ
แน่นอนว่าการทาความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกของมนุษย์ในมุมมองของซาร์ทเช่นนี้อาจนาไปสู่ความสับสนและการปฏิเสธ
ตัวตนของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกล่าวอ้างว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นการกระทาที่เกิดขึ้นจากการบีบบังคับของสถานการณ์
ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป การทาความเข้าใจที่ราวกับจะอยู่คนละด้านของ ‘การเลือก’ และ ‘ไม่มีทางเลือก’ จึงมีความ
น่าสนใจเมื่อประกอบเข้ ากับ การอยู่ร่ วมกัน กับผู้ อื่น บทความชิ้ นนี้จึ งพยายามนาเสนอภาพ ของการตอบค าถามเกี่ ยวกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพและความรับผิดชอบตามทัศนะของฌอง ปอล ซาร์ท เพื่อนาไปสู่การหาคาตอบว่าอะไรเป็นสิ่งที่
เราสามารถเลือกได้อย่างแท้จริง โดยมีสมมติฐานสาคัญคือเสรีภาพเป็นภาวะสาคัญของมนุษย์และด้วยเหตุผลที่มนุษย์เป็นผู้มี
อานาจในการเลือกด้วยตนเองเช่นเดียวกับมนุษย์ผู้อื่นที่เข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ขอบเขตของเสรีภาพที่ยึดโยงกับการมีอยู่
ของมนุษย์จึงต้องถูกนามาใช้อธิบายในพื้นที่ของการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อื่น เสรีภาพจึงไม่ใช่ภาวะที่ดารง
อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่จาเป็นต้องปรากฏควบคู่ไปกับความรับผิดชอบซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทาความเข้าใจการดารงอยู่ของสองสิ่งนี้
โดยแยกขาดออกจากกัน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพและความรับผิดชอบตามทัศนะของฌอง ปอล ซาร์ท (Jean-Paul Sartre)
2. เพื่อศึกษาคาอธิบายเกี่ยวกับตัวตนของมนุษย์
3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการแสวงหาแนวทางในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
เสรีภาพเป็นภาวะของมนุษย์ที่ไม่อาจปฏิเสธการดารงอยู่ของตนเองในฐานะของตัวตนที่สามารถให้ความหมายกับสิ่ง
ต่าง ๆ และด้วยเหตุที่มนุษย์มีการเลือกที่เกิดจากการมีพื้นที่ว่างระหว่างตนเองและบุคคลอื่น ความสัมพันธ์กับโลกและผู้อื่นที่
เกิดขึ้นจึงทาให้มนุษย์ไม่สามารถปฏิเสธการรับผิดชอบที่มีที่มาจากการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เอกสารโดยมี เ อกสารส าคั ญ 2 ชิ้ น ของฌอง ปอล ซาร์ ท (Jean-Paul Sartre) คื อ Being and
Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology (1943) และ Existentialism Is a Humanism (1946)
ผลการวิจัย
ฌอง ปอล ซาร์ท (Jean-Paul Sartre : 1905 - 1980) กล่าวไว้ในตอนหนึ่งของงานเขียนชื่อ Existentialism Is a
Humanism ว่า ‘มนุษย์ถูกสาปด้วยเสรีภาพ’ (Man is Condemned to Be Free) (Sartre, 2007) ประโยคนี้ได้รวมเอา
คาอธิบายเกี่ยวกับมนุษย์ตามทัศนะของเขาเอาไว้ได้อย่างชัดเจน สิ่งที่น่าสนใจสาหรับประโยคนี้คือ เหตุใดในความคิดของซาร์ท
เสรีภาพที่มักจะถูกนาไปใช้อธิบายความหมายในเชิงบวกถึงความเป็นอิสระในการปกครองตนเองจึงถูกนามาเปรียบเทียบกับ
คาสาปที่แสดงนัยยะในด้านลบและเต็มไปด้วยความรุนแรง เหตุใดจึงมีการผูกโยงมนุษย์เข้ากับสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพ เห็นได้ว่า
ซาร์ทนาเสนอแนวคิดนี้โดยไม่ได้เป็นเพียงการตอบคาถามว่ามนุษย์ควรกระทาการหรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ อย่างไร แต่
ยังรวมไปถึงการเน้นย้าความสาคัญในการมองกลับไปถึงความเชื่อมโยงในการอธิบายตัวตนและการดารงอยู่ของมนุษย์ การทา
ความเข้าใจประโยคนี้ของซาร์ทจึงจาเป็นต้องกลับไปรื้อฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการมีอยู่ของมนุษย์ที่จะนาไปสู่ข้อสรุปใน
ท้ายที่สุดว่ามนุษย์เป็นอะไรและมีความสัมพันธ์อย่างไรระหว่าง ‘ตัวเรา’ และ ‘ผู้อื่น’ ท่ามกลางการให้ความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ
ของการดารงอยู่ภายในโลก
มนุษย์ สานึกในตัวตนและความสัมพันธ์กับสื่งอื่น
ซาร์ทอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดารงอยู่ของมนุษย์กับสิ่งต่าง ๆ ว่าเกิดจากการที่ สานึก (consciousness) อัน
เป็นภาวะของมนุษย์ สาหรับซาร์ทการสานึกรู้ดังกล่าวทาให้เรามองเห็นภาพของกระบวนการที่เกิดขึ้นในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง
อื่นเมื่อสานึกได้ชี้ให้เราเห็นภาวะของช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างผู้คิดกับสิ่งที่คิดที่เกิดขึ้นจากการมีการให้ความหมายกับสิ่งที่อยู่
นอกเหนือจากการดารงอยู่ของตนเองออกไป อะไรบางอย่างในจิตและเนื้อหาของความคิดนี้จะต้องมีความสัมพันธ์อะไร
บางอย่างกับโลก ในขณะที่เราสานึกรู้ความคิดอะไรบางอย่าง เราก็จะสานึกว่าเรากาลังสานึกรู้นั้นด้วยเช่นกัน อิทธิพลเช่นนี้เป็น
สิ่งที่ซาร์ทได้รับมาจากแนวคิดปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) ของฮุสเซิร์ล (Edmund Gustav Albrecht Husserl :
1859 - 1938) ในการพิจารณาว่าสานึกรู้ของเรามีธรรมชาติหรือลักษณะอย่างไร (เนื่องน้อย, 2544) ดังเช่นที่ปรากฏใน Being
and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ‘สานึกตามที่ฮุสเซิร์ลแสดงให้
เห็นนั้นเป็นสานึกในบางสิ่งบางอย่าง นั่นหมายความว่าไม่มีสานึกอะไรที่อยู่ในตาแหน่งที่ก้าวข้ามไปจากวัตถุหรือก็คือการที่
สานึกนั้นปราศจากเนื้อหา’ (Sartre, 1981) การกล่าวเช่นนี้มีความหมายเป็นอย่างมากเมื่อเรากาลังกล่าวถึงการจ้องมองไปที่
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โลกโดยมีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างตัวเรากับสิ่งที่ถูกจ้องมอง ช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้นาไปสู่การอธิบายความเป็นไปได้ในการกาหนด
ความหมายของสิ่งและเป็นการแยก ‘สิ่ง’ และ ‘มนุษย์’ ออกจากกัน
การปรากฏของช่องว่างนี้มีความสาคัญอย่างไร มันอาจช่วยตอบคาถามเราได้หากมีคนถามเราว่า ‘มนุษย์’ ต่างจาก
‘สิ่ง’ ที่ปรากฏอย่างอื่น ๆ อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ทาไมมนุษย์ถึงถูกทาความเข้าใจในความหมายที่แตกต่างไปจากก้อนหิน
อะไรคือสิ่งที่ทาให้สานึกของเราให้ความหมายต่อสิ่งที่ปรากฏภายนอกเหล่านั้นต่างกัน เพื่อตอบคาถามนี้เราต้องไปสู่การทา
ความเข้าใจซาร์ททีแ่ บ่งการมีอยู่ออกเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันตามภาวะที่ปรากฎ รูปแบบแรก คือ The in – itself หมายถึง
สิ่งต่างๆที่ไม่ใช่มนุษย์ เป็นสิ่งที่ปรากฎในแบบที่มันเป็น กล่าวได้ว่าความเป็น The in – itself นั้น ‘ในตัวเองเต็มไปด้วยตัวมัน
เองและไม่มีพื้นที่สาหรับการจินตนาการถึงความเป็นสิ่งอื่นได้อีกต่อไป ไม่มีการเทียบเท่าที่สมบูรณ์แบบของเนื้อหาไปยังสิ่ง
รองรับ ไม่มีพื้นที่ว่างแม้แต่น้อยในการมีอยู่ ไม่มีแม้กระทั่งรอยแตกเล็ก ๆ ที่ความว่างเปล่าอาจจะแทรกเข้ามาได้’ (Sartre,
1981) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ The in – itself เป็นสิ่งที่ครอบคลุมการดารงอยู่ของตนเองโดยไม่เปิดพื้นที่ให้กับความเป็นไปได้
อื่น ๆ อีกต่อไป
ตัวตนเช่นนี้มีความแตกต่างอย่างยิ่งกับสิ่งที่ซาร์ทเรียกว่าเป็น The for – itself อันหมายถึงสิ่งที่มีความรู้สานึกและ
สามารถกาหนดคุณค่าให้แก่ทุกสิ่งเพื่อประโยชน์ของตนเองได้ หรือกล่าวให้เฉพาะเจาะจงไปเลยก็คือซาร์ทกาลังกล่าวถึง The
for – itself ในฐานะของความเป็นมนุษย์ ความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนสาหรับ The in – itself และ The for – itself
ก็คือ หากกล่าวว่า The in – itself เป็นสิ่งที่ไม่สามารถนึกถึงความเป็นไปได้อื่น ๆ โดยตัวของมันเอง The for – itself หรือ
มนุษย์กลับมีความเป็นไปได้ที่ต่างกับการดารงอยู่ในประเภทแรก ในทางกลับกัน The for – itself กลับเป็นสิ่งไม่สมบูรณ์ใน
ฐานะที่มีช่องว่างหรืออาจกล่าวว่า เป็นสิ่งที่สามารถให้ความหมายกับสิ่งอื่น ช่องว่างที่เกิดขึ้นจึงเป็นความเป็นไปได้ที่ซาร์ทให้
ความหมายว่านั่นคือเสรีภาพที่ทาให้มนุษย์กลายเป็นผู้มีอานาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง
เสรีภาพที่เกิดขึ้นจากช่องว่างระหว่างสานึกนี้ถูกอธิบายได้ในความหมายที่ในด้านหนึ่ง มนุษย์รู้ตัวเองว่ามีศักยภาพและมี
ความเป็นไปได้ที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากกว่าที่เป็นอยู่ หรืออีกนัยหนึ่งคือมีการเปิดพื้นที่ให้เกิดการให้ความหมายที่
หลากหลาย ส่วนอีกด้านหนึ่ง เมื่อมนุษย์มีพื้นที่ของความเป็นไปได้ในการให้ความหมายกับสิ่งต่าง ๆ มันเลยทาให้มนุษย์เป็นได้
ทั้งการยอมรับหรือการปฏิเสธสิ่งที่เรากาลังมีปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือแม้แต่กระทั่งในการทาความเข้าใจของตัวเราเอง ภาวะเช่นนี้
จึงนาไปสู่เสรีภาพที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่ต่างไปจากความสัมพันธ์ที่มีต่อสิ่งที่ปรากฏต่อสานึกของเรา ความสานึกจึงเป็น
สภาพหรือพลังที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ ไม่เพียงแต่รู้ว่า สิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างไร แต่ยังเป็นสภาวะที่จะรู้สิ่งต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไรในทาง
ตรงกันข้ามด้วย ช่องว่างที่เกิดขึ้นของ The for – itself นี้จึงเป็นคาอธิบายที่ซาร์ทให้ความสาคัญที่มันจะเป็นตัวกาหนดความ
เข้าใจถึงสิ่งที่เราจะกระทาต่อสิ่งอื่น เขาเน้นย้าความสาคัญของพื้นที่ว่างระหว่างตัวตนของมนุษย์กับสิ่งซึ่งสานึกพุ่งไปนี้ ว่า ‘การ
ปฏิเสธเป็นความว่างเปล่าของการดารงอยู่และเป็นการทาลายทั้งคู่ไปพร้อมกัน ไม่มีใดที่เราจะสามารถเข้าใจอย่างบริสุทธิ์ได้
มากกว่านี้ ทุกที่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราต้องให้ความสาคัญกับ being-in-itself เสมือนเป็นความว่างเปล่า แต่ความว่างเปล่าที่
เกิดขึ้นในสานึกนั้นเป็นไปไม่ได้ มันถูกสร้าง (ให้ความหมาย - ผู้เขียน) ขึ้นมา ตัวอย่างเช่นความเชื่อ มัน ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของ
การมีอยู่อื่นใด มันคือการปรากฏของตัวมันเองจากการเบียดขับความเป็นอยู่ที่ปรากฏขึ้น ไม่เช่นนั้นเอกภาพของ the foritself มันจะกลายเป็นการแยกออกเป็นสองของ the in-itself ซึ่งมันเป็นการเบียดขับตนเองของการดารงอยู่ the for-itself
จะต้องเป็นความว่างเปล่าโดยตัวของมันเอง การมีอยู่ของสานึกปรากฏห่างออกจากตัวมันเองเสมือนกับกาลังปรากฏต่อตัวเอง
อยู่และระยะห่างนี้ก็คือความว่างเปล่าที่กาลังปรากฏอยู่’ (Sartre, 1981)
เมื่อตัวตนของมนุษย์เป็นสิ่งที่มีพื้นที่ว่างให้กับการสร้างสรรค์ความหมายซึ่งไม่เพียงแต่เป็นสิ่งอื่นที่สานึกของมนุษย์เข้า
ไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย แต่ยังรวมไปถึงการตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่มากกว่าของการทาความเข้าใจภาวะที่ตนเองเป็นหรือไม่
เป็น การมองกลับมายังตัวตนของตนเองหรือการตระหนักรู้ในภาวะที่ตนเองเป็นทาให้ซาร์ทมองว่าหากเรามีมุมมองต่อความ
เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นเช่นนี้ คาอธิบายที่ยึดโยงมนุษย์อยู่กับภาวะที่แน่นอนย่อมมีปัญหา เขาจึงเสนอว่าไม่มีธรรมชาติที่กาหนด
มาตั้งแต่ต้นหรือสารัตถะของการดารงอยู่ของมนุษย์เพราะ ‘การดารงอยู่มาก่อนสารัตถะ’ (Aho, 2014) มนุษย์ปรากฏเมื่อเขา
- การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรัชญา สื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ -

341

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ตระหนักรู้ว่าเขาเป็นอะไร โดยการตระหนักรู้นี้ไม่ได้ถูกโยงโดยการมีธรรมชาติตั้งต้นมาตั้งแต่แรก เป็นที่น่าสนใจว่ามีหลาย
แนวคิดที่อธิบายเกี่ยวกับลักษณะสากลบางอย่างที่มนุษย์มีร่วมกันและเป็นสิ่งกาหนดคุณค่าในการให้ความหมายต่อสิ่ง แต่
สาหรับซาร์ทมันไม่ได้มีสิ่งที่เป็นสารัตถะ ในทางกลับกันการตระหนักรู้ในการให้คุณค่ากับสิ่งเกิดขึ้นจากการให้ความหมายของ
สานึกที่จะพุ่งไปสู่สิ่งต่าง ๆ และให้ความหมายต่อสิ่งเหล่านั้นว่า ‘เป็น’ หรือ ‘ไม่เป็น’ อะไร มนุษย์เป็นผู้กาหนดธรรมชาติ ของ
ตนเองและเป็นอิสระที่จะเลือกภายในสถานการณ์ สิ่งทั้งหลายจะเป็นอะไร มีความหมายอย่างไรขึ้นอยู่กับมนุษย์ซึ่งถ้าถอดสิ่งที่
มนุษย์กาหนดให้ออก สิ่งเหล่านี้ก็เพียงแต่มีอยู่เท่านั้น ยกตัวอย่างเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการทาลาย ให้ลองนึกภาพภูเขาไฟ
ระเบิดและพ่นเถ้าถ่านออกมาจานวนมาก หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือเมืองก็จะถูกบ่งชี้ว่าเกิดความเสียหายขึ้นมา
ในทันที จะมีการให้ความหมายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหา ในทางกลับกัน หากสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในสถานที่ห่างไกลที่
อยู่นอกเหนือการรับรู้ของมนุษย์ มันก็จะเป็นเพี ยงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้น เห็นได้ว่าการให้ความหมาย
เกิดขึ้นเมื่อสานึกของมนุษย์ได้พุ่งไปสู่บางสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากตนเองและพยายามจะทาความเข้าใจกับมันจนเกิดการสร้าง
คุณค่าขึ้นมา
เมื่อการปรากฏขึ้นของเสรีภาพถูกฝังอยู่กับการมีอยู่ของมนุษย์โดยไม่ได้เป็นเพียงการให้คุณค่าในภายหลังแต่เป็นสิ่งที่ทา
ให้การให้ความหมายต่อโลกสามารถเป็นไปได้ เสรีภาพจึงกลายเป็นสิ่งที่ผูกติดกับมนุษย์อย่างแยกไม่ออก แต่ภาวะเช่นนี้ได้
ปรากฎอย่างตรงไปตรงมาเสมอหรือไม่ ซาร์ทให้คาอธิบายว่าแม้จะดูราวกับว่าเราถูกผูกมัดไว้ด้วยเสรีภาพ การปรากฎของมัน
กลับไม่ได้เดินไปเป็นเส้นตรง เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ที่คือภาพแสดงของความเป็นไปได้ ภาวะของมนุษย์และเสรีภาพก็มีช่องว่าง
ปรากฎขึ้นเช่นเดียวกันและก็เป็นช่องว่างนั่นเองที่นาไปสู่การมีความเข้าใจที่ผิดพลาด (bad faith) จากการที่มนุษย์ต้องเผชิญ
กับ‘ความปวดร้าว’ ‘ความโดดเดี่ยว’ และ ‘ความสิ้นหวัง’ ซึ่งทาให้เกิดการสั่นคลอนความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อโลก
การเลือก เสรีภาพและความรับผิดชอบ
ซาร์ทให้คาอธิบายกับเราถึงที่มาของเสรีภาพที่ผูกโยงอยู่กับการมีตัวตนของมนุษย์ เมื่อมันเป็นสิ่งที่มาพร้อมกันตราบ
เท่าที่การมีอยู่ของมนุษย์เป็น The for – itself และไม่สามารถเป็นสิ่งอื่นได้ เราจึงจะเห็นความสาคัญของเสรีภาพในฐานะที่
เป็นแกนหลักในการกระทาการสิ่งต่าง ๆ อันนาไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่าง ‘ฉัน’ กับ ‘ผู้อื่น’ อย่างไรก็ตามด้วยเหตุที่มนุษย์มี
สานึกที่พุ่งออกไปสู่สิ่งอื่น ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นในช่องว่างระหว่างตนเองและสิ่งอื่นนี้ก็ได้นาไปสู่ทั้งภาวะแห่งการตระหนักรู้
ตนเองและภาวะแห่งการปฏิเสธตนเองได้เช่นกัน
ภาวะที่เกิดขึ้นได้เช่นนั้นเป็นเพราะการที่เขาพิจารณาเห็นการแยกออกจากกันของภาวะทั้ง 2 ด้าน นั่นคือการมีอยู่ของ
มนุษย์และสิ่งซึ่งสานึกมีความสัมพันธ์ด้วย ซึ่งซาร์ทมองตัวตนในฐานะของสิ่งที่พุ่งไปโดยปราศจากการสร้างรากฐานที่ยึดตัวเอง
ไว้อย่างแน่นหนา (Natanson, 1952) ภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างมนุษย์ผู้มี เสรีภาพในการเลือกให้
ความหมายต่อสิ่งและสิ่งที่อยู่รายล้อมอันเป็นภาวะที่ซาร์ทเรียกว่าข้อเท็จจริงแวดล้อม (facticity) เขาบอกกับเราว่ามนุษย์อยู่ใน
ภาวะที่ ‘นี่เป็นสิ่งที่จาเป็นกับ ‘การยอมรับธรรมชาติเพื่อออกคาสั่งต่อมัน’ เป็นการแทรกแซงการกระทาเข้าไปในเครือข่ายของ
สิ่ ง ที่ ถู ก ก าหนดไว้ มั น มากกว่ า การเป็ น เพี ย ง ‘สร้ า งตนเอง’ มนุ ษ ย์ ร าวกั บ ‘ถู ก สร้ า ง’ โดยโลก เชื้ อ ชาติ ชนชั้ น ภาษา
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของมัน สถานการณ์ในวัยเด็ก นิสัย เหตุการณ์ใหญ่น้อยในชีวิต’ (Sartre, 1981)
การกล่าวเช่นนี้หมายความว่าแม้ว่าซาร์ทจะมองว่ามนุษย์คือ The for – itself ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ แต่ความ
เป็นไปได้นั้นไม่ได้ปรากฎอย่างเลื่อนลอย มันถูกผูกอยู่กับสภาวะบางอย่างที่เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในโลก ดังเช่นที่เขาแสดงให้
เห็นว่ามันมีภาวะพื้นฐานบางอย่าง เช่น เชื้อชาติหรือประวัติศาสตร์ร่วมของกลุ่มที่มันมีอยู่ในฐานะของการที่คุณเป็นสมาชิกของ
บางสิ่งบางอย่าง หรืออาจจะเป็นประวัติศาสตร์หรือสถานการณ์ร่วมสมัยที่คุณกาลังเผชิญหน้ากับมันในพื้นที่หนึ่ง ซาร์ทไม่ได้
ปฏิเสธการดารงอยู่ของข้อเท็จจริงเหล่านี้ แต่สิ่งที่เขาพยายามเน้นย้าให้เห็นอยู่เสมอก็คือ ในสถานการณ์ที่สานึกของ The for –
itself ได้พุ่งไปสู่การให้ความหมายกับสิง่ รอบตัว เรามี ‘ทางเลือก’ ในการเผชิญหน้าหรือการตัดสินใจเลือกทาสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ
นั่นหมายความว่าเวลาที่เราพูดถึงเสรีภาพ มันไม่ใช่การที่เราจะทาอะไรก็ได้หรือจะต้องได้มาในสิ่งที่น่าพึงปรารถนาหรือเป็นไป
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ตามความคาดหวังเสมอไป ในทางกลับกันการได้มาในทุกสิ่งที่เราต้องการอาจสื่อนัยยะถึงการถูกผูกติดอยู่กับความแน่นอนที่
เป็นการทาลายความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่องว่างของการไม่มีอะไรที่ยึดโยงอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้น
หากแต่เป็นเสรีภาพที่เราสามารถ ‘เลือก’ อยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบใดก็ตาม การเลือกจึงถือเป็นความเคารพต่อ
เสรีภาพอย่างสมบูรณ์ที่แม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถเลือกการได้มาของบริบทต่าง ๆ แต่เราสามารถมีเสรีภาพในการเลือกรับสิ่ง
เหล่านั้นเข้ามาได้ (Jones, 2015) พูดอีกนัยหนึง่ คือแม้ว่าการมีอยู่ของมนุษย์จะดารงอยู่ท่ามกลางข้อเท็จจริงแวดล้อม แต่ถึงจะ
เป็นแบบนั้นมนุษย์ก็ยังมีทางเลือกเพื่อทาให้ความเป็นไปได้อื่น ๆ เกิดขึ้นได้
การมีชีวิตอยู่ในช่วงของสงครามหรืออยู่ในสถานการณ์ที่กดดันไม่ว่าจะเป็นจากภาวะโรคระบาดหรือความตกต่าทาง
เศรษฐกิจอาจเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้เลือกด้วยตนเองหรือกล่าวได้ว่าเป็นเพียงสถานการณ์ที่อยู่ในแง่ของการได้รับมา แต่มนุษย์ยัง
มีทางเลือกที่เป็นการตัดสินใจของตนเองได้ และการที่มนุษย์เลือกที่จะทาอย่างไรในสภาวะเช่นนั้น นั่นคือ เสรีภาพในการเลือก
ของมนุษย์ เพียงแต่ต้องทาความเข้าใจในความหมายที่ว่า เสรีภาพของมนุษย์ผู้มีสานึกรู้ไม่ได้หมายถึงเสรีภาพที่จะได้มาในสิ่งที่
เลือกเสมอไป การเลือกจาเป็นต่อเสรีภาพแต่การเลือกก็ไม่อาจสร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยหรือสิ้นสุดเพียงเท่านั้น
หากแต่มันต้องการบางอย่างที่เป็นอิสระจากตัวของมันเองที่จะทาการเลือกและเป้าหมายคือสิ่งที่จะนาการเลือกไปสู่การปรากฏ
ขึ้นได้ (Helstrom, 1972) ซึ่งนาไปสู่ความเป็นไปได้ที่แตกต่างกัน กล่าวได้ว่าแม้มนุษย์อาจมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ถูกวางไว้เป็น
เค้าโครงการใช้ชีวิตแต่ในที่สุดการเลือกความเป็นไปได้ก็ยังเป็นอานาจของมนุษย์ผู้ทาการตัดสินใจอยู่ดี
นอกเหนือไปจากการเลือกของมนุษย์ในสถานการณ์จากัดของข้อเท็จจริงแวดล้อมนั้น อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องให้
ความสาคัญก็คือไม่ใช่แต่เพียงการมีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นของ The for – itself แต่มนุษย์ยังต้องให้ความสาคัญกับการที่สานึก
ต้องตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ในการใช้เสรีภาพของตนเองด้วย ซาร์ทเน้นย้ากับเราว่าการแสดงออกซึ่งเสรีภาพนั้นก็ต้องมาพร้อมกับ
ความรับผิดชอบ กล่าวคือ มนุษย์จะต้องรับผิดชอบต่อการเลือกและการตัดสินใจหรือก็คือภาวะที่สานึกได้ให้ความหมายต่อสิ่ง
ต่าง ๆ และตัดสินใจเลือกว่าจะแสดงออกในรูปของปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอื่นอย่างไร เมื่อเป็นสิ่งที่มาจากการตัดสินใจของตนเอง
มนุษย์จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นนั้นได้ ‘ผลกระทบประการแรกของแนวคิดอัตถิภาวนิยมคือการทาให้
มนุษย์สานึกรู้ในสิ่งที่เขาเป็น (และด้วยเหตุนั้น) ทาให้เขาต้องรับผิดชอบต่อการดารงอยู่ของตนเอง และเมื่อเรากล่าวว่ามนุษย์
ต้องรับผิดชอบตนเอง เราไม่ได้หมายความแค่ว่าเขาจะรับผิดชอบแค่เฉพาะการกระทาในฐานะที่เขาเป็นปั จเจกเท่านั้น แต่มัน
คือความรับผิดชอบที่เขามีต่อมนุษย์ทั้งหมดด้วย’ (Sartre, 2007) เมื่อเป็นเช่นนี้เราอาจเห็นภาพของความรับผิดชอบที่แบ่งออก
ได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง ความรับผิดชอบในการสร้างตนเองในการให้ความหมายและ
การตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง ๆ ความรับผิดชอบนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะการเป็น The for – itself ทีเ่ กิดมา
อย่างว่างเปล่า มันจึงเป็นภาวะของการตระหนักตัวตนเสมือนเป็นผู้สร้างสรรค์สถานการณ์ และสร้างความรับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจในการสร้างบทบาทตามการให้คุณค่าของตนเอง (Butler, 2015) เมื่อเป็นเช่นนี้ คุณจึงไม่อาจปฏิเสธช่องว่างแห่งความ
เป็นไปได้ในการเลือกการกระทาเพราะมันเป็นการตัดสินใจตามการให้คุณค่าของตนเอง ด้วยเหตุนี้เสรีภาพและความรับผิดชอบ
ไม่อาจแยกออกจากกันและเป็นภาวะที่สาคัญของมนุษย์
ในส่วนที่สองเป็นความรับผิดชอบที่มีต่อ ‘โลก’ นี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่เราอาจตั้งคาถามได้ว่าเมื่อเราต้องรับผิดชอบ
การกระทาของตัวเราเองแต่เพียงผู้เดียวแล้ว เหตุใดเราจึงยังต้องให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งอื่นต่อไปอีกด้วย ซาร์ท
ตอบประเด็นนี้แก่เราว่า ‘ความรับผิดชอบของเรายิ่งใหญ่มากกว่าที่เรานึกถึง เพราะมันเกี่ยวพันไปยังมนุษย์คนอื่น ๆ ด้วย’
(Sartre, 2007) เพราะการเลือกของเราจะเป็นการยืนยันคุณค่าของสิ่งที่เราเลือกไปในตัว มันคงไม่มีอะไรที่เป็นทางเลือกที่ดี
สาหรับเราแค่คนเดียวโดยที่มันไม่ได้ดีกับคนอื่นไปด้วย เพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่มีการดารงอยู่ที่ซ้อนทับกับผู้ อื่นในพื้นที่อยู่เสมอ
ในการตัดสินใจเลือกกระทาของเราจึงมีความเป็นไปได้ที่จะไปซ้อนทับกับความสัมพันธ์ที่มีกับผู้อื่นด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่
อาจปฎิเสธความรับผิดชอบในการเลือกกระทาการทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในความหมายเช่นนี้
เมื่อทุกอย่างถูกชี้เข้ามาในพื้นที่ข องมนุษย์และไม่มีคุณค่าตายตัว ใดที่จะมากาหนดตัดสินการกระทานอกจากการ
ตัดสินใจเลือกให้ความหมายของมนุษย์ด้วยตัวเอง ความรับผิดชอบทุกอย่างจึงตกอยู่กับมนุษย์ที่ไม่สามารถโยนความรับผิดชอบ
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ให้กับสิ่งใด อย่างไรก็ตาม สภาวะเช่นนี้กลับไม่ได้เป็นไปด้วยความราบรื่น การที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจเลือกด้วยตัวคน
เดียวนามาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า ความปวดร้าว (anguish) ความโดดเดี่ยว (forlornness) และความสิ้นหวัง (despair) จากการมี
ความรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งเพราะไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากการให้คุณค่าของมนุษย์เองในและทุกสิ่งเกิดขึ้นจากเสรีภาพในการ
เลือก ทาให้มนุษย์รู้สึกราวกับถูกฉีกทึ้งตัวตนออกจากกันจากความเป็นไปได้อื่น ๆ ที่อาจตามมาได้เสมอ
ความปวดร้าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ ‘มนุษย์กระทาโดยตัวของเขาเองและเขาตระหนักว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงที่เขาเลือกจะ
เป็นเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ออกกฏการเลือกในเวลาเดียวกับที่มนุษยชาติโดยรวมควรจะเป็น มันไม่ช่วยอะไรเลยเมื่อเราต้อง
ตระหนักถึงความรับผิดทั้งหมดโดยสมบูรณ์ของตนเอง เป็นความจริงที่ว่าผู้คนมากมายไม่ได้แสดงออกซึ่งความปวดร้าว แต่เรา
ยืนยันได้ว่าพวกเขาเพียงเก็บซ่อนมันเอาไว้หรือพยายามที่จะไม่เผชิญหน้ากับมัน’ (Sartre, 2007) ภาวะเช่นนี้เป็นดั่งที่ซาร์ทพูด
ตั้งแต่ต้นว่าการที่มนุษย์เป็น The for – itself นั่นทาให้เราสามารถสร้างความเป็นไปได้อื่นขึ้นมาแต่เมื่อความเป็นไปได้นั้นต้อง
มาพร้อมกับความรับผิดชอบ มันจึงทาให้มนุษย์รู้สึกเจ็บปวดเพราะเขาได้ตระหนักว่าไม่ได้มีเพียงแต่สิ่งที่เขาต้องการเท่านั้น
ส่วนที่สองคือความโดดเดี่ยวมาพร้อมกับสิ่งที่เราต้องเลือกด้วยตัวเอง อีกทั้งยังไม่มีใครมารองรับหรือช่วยแบ่งเบาความ
รับผิดชอบที่เกิดขึ้น ดังที่ซาร์ทกล่าวว่า ‘มนุษย์คืออนาคตของมนุษย์เอง นี่คือความจริงอย่างที่สุด อย่างไรก็ตาม การที่เรามี
ความเข้าใจเช่นนี้นั่นก็หมายถึงอนาคตนั้นถูกจารึกไว้ในสวรรค์และพระเจ้าทรงทราบว่ามันคืออะไร แต่นั่นจะเป็นเท็จเพราะมัน
จะไม่เป็นอนาคตอีกต่อไป ในทางกลับกันหมายความว่าไม่ว่า มนุษย์จะเป็นอย่างไรก็มีอนาคตที่รอการถูกสร้างขึ้น - อนาคตที่
แท้จริง - คาพูดนั้นก็จะเป็นจริง แต่สาหรับตอนนี้เราได้ถูกทอดทิ้งไปแล้ว’ (Sartre, 2007) เขายกตัวอย่างคนที่ต้องเลือก
ระหว่างการไปทาสงครามเพื่อชาติกับการดูแลคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเลือกทางใดก็จะมีสิ่งที่ถูกทอดทิ้งอยู่เสมอและแม้แต่
กระทั่งตัวเขาเอง เขาก็ถูกทอดทิ้งให้ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลาบากนี้โดยลาพัง มันจึงไม่น่าแปลกที่เราจะรู้สึกถึงความ
โดดเดี่ยวและการทอดทิ้งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าจะไม่มีใครช่วยเหลือหรือไม่มีใครรองรับการตัดสินที่
เกิดขึ้นของเรานอกไปจากตัวเราเอง
ส่วนที่สามที่เราต้องเผชิญกับมันคือความสิ้นหวัง โดย ‘สาหรับความสิ้นหวัง ความหมายสาหรับคาอธิบายนี้เป็นอะไรที่
พื้นฐานอย่างที่สุด มันหมายความว่าเราจากัดตัวเองอยู่แต่ในเจตจานงของเราหรือเป็นเพียงผลรวมที่ทาให้การกระทาของเรา
เป็นไปได้ เมื่อใดก็ตามที่เรามีเจตจานงในบางสิ่ง องค์ประกอบพวกนี้ก็เป็นไปได้เสมอ’ (Sartre, 2007) การที่มนุษย์ต้อง
รับผิดชอบต่อการเลือกแต่ไม่อาจรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของการทาตามทางเลือกนั้น ๆ หรือไม่มีสิ่งใดสามารถรับประกัน
สิ่งที่ตามมาในการเลือกนั้นได้ นั่นย่อมนาไปสู่การท้าทายกลับไปยังการตีความจุดมุ่งหมายของตนเองที่ต้องถูกสั่นคลอนไปกับ
ข้อเท็จจริงรายล้อมหรือช่องว่างของความเป็นไปได้อยู่เสมอ ในแง่นี้จะเห็นว่าในด้านหนึ่งเรามองพื้นที่ของความเป็นไปได้ว่าเปิด
โอกาสให้เราเป็นหรือคิดในสิ่งต่าง ๆ แต่ในอีกด้านหนึ่งความเป็นไปได้โดยตัวของมันเองก็คือความไม่แน่นอน เมื่อไม่สามารถให้
ความเชื่อมั่นกับการเลือกว่าจะเป็นไปตามสิง่ ที่เราต้องการเสมอซึ่งซาร์ทก็บอกกับเราว่ามันอาจทั้งเป็นได้และเป็นไปไม่ได้ นั่นทา
ให้มนุษย์ตกลงสู่ความสิ้นหวังในที่สุด
ความปวดร้าว ความโดดเดี่ยวและความสิ้นหวังที่เกิดขึ้นทาให้มนุษย์มีแนวโน้มที่จะหลอกตัวเอง (bad faith) กล่าวคือ
เป็นความพยายามที่จะหนีจากความปวดร้าวที่มนุษย์ได้รับเมื่อต้องเผชิญหน้ากับ เสรีภาพในการเลือกของตนเอง จึงกระทา
ตนเองเหมือน ‘สิ่ง’ หรือพยายามจะสร้างชุดคุณค่าอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วยึดโยงตนเองเอาไว้ ‘การหลอกตนเองเป็นการ
ปฏิเสธเสรีภาพ ปฏิเสธว่าเราเป็นใคร มันคือการปฏิเสธศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์’ (Rose, 2003) ยกตัวอย่างเช่นทาสที่ปฎิเสธ
ตัวตนของตนเองและมองว่าเป็นได้เพียงแค่ทาตามคาสั่งของนาย แท้จริงแล้ว ความเป็นทาสอาจเป็นข้อเท็จจริงแวดล้อมที่ให้
สถานะทางสังคมกับคนคนหนึ่ง แต่มันไม่ได้ทาให้ความเป็นมนุษย์ของเขาหายไป ในทางตรงกันข้าม สิ่งที่ลดทอนตัวตนคือ
ทัศนคติที่ถูกนามาใช้เพื่อจากัดการกระทาเพื่อตอบสนองเป้าหมายบางอย่าง มีตัวอย่างที่ซ าร์ทยกมาเพื่ออธิบายประเด็นนี้คือ
‘ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้นาทางการทหารสั่งโจมตีและส่งทหารจานวนหนึ่งไปสู่ความตาย เขาเลือกที่จะทาเช่นนั้นและตัดสินใจ
ด้วยตัวของเขาเอง’ (Sartre, 2007) ในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่ามันคือการตัดสินใจเลือกให้ความหมายของบุคคลหนึ่งและในการ
กระทาของเขาเป็นสาเหตุแห่งการตายของบุคคลอื่น จึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้อื่นได้ในเมื่อมัน
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เป็นการตัดสินใจของตัวเขาเอง หลายครั้งในประวัติศาสตร์ก็มีการใช้ข้อกล่าวอ้างจากแต่ละฝ่ายว่าเป็นไปตามหน้าที่ หากแต่ข้อ
กล่าวอ้างนั้นเป็นไปได้จริ งหรือไม่ในทัศนะของซาร์ท เป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถใช้ข้ออ้างเช่นว่า ‘หน้าที่’ หรือ ‘ไม่มี
ทางเลือก’ เพื่อใช้หลีกเลี่ยงความจริงของการกระทา
คาตอบของซาร์ทคือ ไม่ คุณไม่สามารถใช้ข้ออ้างเหล่านี้มาปฎิเสธความรับผิดชอบของผู้กระทาได้ เพราะในที่สุดคนที่
เป็นคนเลือกตัดสินใจที่จะกระทาการเช่นนั้นก็คือตัวของคุณเอง ในทางกลับกัน การปฏิเสธหรือการหลีกเลี่ยงมันยิ่งแสดงให้เห็น
การที่เราพยายามปกปิดเสรีภาพไม่ใช่แค่จากผู้อื่นแต่เป็นการหลอกลวงตัวเราเองโดยการเสแสร้งว่าเราไม่เป็นอิสระหรือถูก
กาหนดด้วยบทบาทหน้าที่ที่ต้องทา จริงอยู่ที่การดารงอยู่ของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงแวดล้อม ดังที่ซาร์ทก็ยอมรับ
ว่ามีข้อเท็จจริงบางอย่างที่เราไม่ได้เลือกตั้งแต่ต้นและอยู่ในฐานะของการเป็นองค์ประกอบร่วมของบางสิ่ง แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้น
ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทาลายเสรีภาพในการเลือกของมนุษย์ได้ ตราบเท่าที่ข้อเท็จจริงแวดล้อมไม่ใช่ตัวเราและไม่มีวันเป็น
ตัวเราได้เฉกเช่นที่เราพยายามหลอกตนเองให้ยึดโยงอยู่กับบางสิ่งที่เราคิดว่าเป็นรากฐานให้เราได้อย่างมั่นคง ในทางตรงกันข้าม
มันมีช่องว่างระหว่างตัวเราและข้อเท็จจริงแวดล้อมเสมอ และเราก็ไม่มีวันเป็น ‘สิ่ง’ ตราบเท่าที่เรายังดิ้นรนและอยู่ในฐานะของ
การให้ความหมายกับ ‘สิ่งอื่น’ ด้วยตัวของเราเอง
‘ไม่มีทางเลือก’ จึงเป็นตัวอย่างของคากล่าวอ้างที่เกิดขึ้นเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบของตนเอง การที่มนุษย์รับรู้ได้แต่
เพียงการทาทุกสิ่งด้วยกาลังของตนเองโดยไม่มีสิ่งใดคอยรองรับหรือเป็นกาแพงให้สามารถหลบซ่อนตัวเองจากความรับผิดชอบ
ต่าง ๆ อาจทาให้มนุษย์จานวนหนึ่งเลือกที่จะหันหลังให้กับเสรีภาพและวางตนเองให้อยู่กับข้อกล่าวอ้างที่น่าเศร้า ทาให้เกิด
ภาวะที่เราปฏิเสธการมีอานาจในการเลือกของตนเอง โดยให้ความหมายกับตั วตนที่แข็งทื่อ ‘ซึ่งค้นพบความปลอดภัยใน
กฏเกณฑ์และชุดคุณค่าที่ตายตัวของโลกแห่งความเป็นระเบียบและปฏิเสธที่จะตั้งคาถามต่อโครงสร้างที่สุขสบายของสถาบัน
ทางสังคม’ (Charmé, 1991) เมื่อมนุษย์ต้องทาการเลือกภายใต้ข้อเท็จจริงแวดล้อมที่มนุษย์ผู้อื่นต่างก็อยู่ในสภาวะแบบ
เดียวกัน การถูกยึดโยงเข้าหากันจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง การที่เรามีข้อกาหนดหรือชุดคุณค่าบางอย่างในโครงสร้างของ
สังคมที่เรามีตัวตนอยู่ทาให้ความรับผิดชอบจึงไม่อาจจากัดอยู่ที่ตัวเราแต่เป็นสิ่งที่เราแสดงออกในฐานะมนุษย์ที่เป็นหนึ่งใน
โครงสร้างที่เชื่อมโยงข้อเท็จจริงแวดล้อมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นี่จึงเป็นข้อท้าทายประการหนึ่งสาหรับมนุษย์ที่ต้องใช้เสรีภาพของ
ตนเองควบคู่ไปกับการคานึงถึงความเป็นไปได้ของทางเลือกที่หลากหลายอยู่เสมอ แต่ถึงที่สุดแล้วมนุษย์ก็ไม่สามารถปฏิเสธ
ความเป็น The for – itself ที่เป็นภาวะในการดารงอยู่ของตนเองได้ และไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นเพียงแค่ ‘สิ่ง’ เรามี
อิสระที่จะเลือกทั้งการยอมรับหรือปฏิเสธ ทาได้แม้กระทั่งการปฏิเสธสานึกของตนเอง แต่นั่นไม่ได้ทาให้ความสาคัญของการ
เป็น The for – itself หายไป ในทางตรงกันข้าม มันยิ่งเป็นการยืนยันตัวตนของตนเองว่ามีเพี ยงแต่ The for – itself ที่
สามารถเป็นในสิ่งที่ไม่ได้เป็นและไม่เป็นในสิ่งที่เป็นจากการมีช่องว่างของความว่างเปล่าที่เปิดโอกาสให้ความเป็นไปได้ต่าง ๆ ได้
เกิดขึ้น มันอาจต้องแลกมาด้วยความปวดร้าวจากการตระหนักถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ความโดดเดี่ยวที่ต้องเผชิ ญหน้า
กับการเลือกโดยลาพัง ความสิ้นหวังที่เกิดจากความไม่แน่นอน แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นมันก็ยังเป็นการยืนยันการดารงอยู่ของ
มนุษย์ในโลกได้อย่างแท้จริง
สรุป
ซาร์ทมองว่าอัตถิภาวะหรือการมีอยู่นั้นมาก่อนสารัตถะ คือ มนุษย์เกิดขึ้นมาก่อนแล้ว การให้ความหมายของมนุษย์จึง
ตามมา นั่นหมายถึงเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมานั้น มนุษย์ไม่ใช่อะไรเลย ไม่มีธรรมชาติ ไม่ได้เกิดมาเพื่อจุดหมายที่ตายตัว กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ มนุษย์ไม่ใช่อะไรนอกเหนือไปจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง ที่เป็นเช่นนี้เพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่มีเสรีภาพที่สานึกของเขา
จะมีช่องว่างในการพุ่งปะทะกับสิ่งอื่นจึงทาให้เกิดศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าที่ตนเองเป็นอยู่เสมอ อย่างไร
ก็ตามเสรีภาพของมนุษย์ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันหนักอึ้ง จนทาให้มนุษย์ต้องเผชิญกับความปวดร้าว ความโดดเดี่ยว
และความสิ้นหวัง ในที่สุดก็หลอกตัวเองเพื่อไม่ต้องเผชิญกับความจริงที่ต้องเผชิญกับความรับผิดชอบกับสิ่งต่าง ๆ การเลือกของ
มนุษย์จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าดารงอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่หากยึดโยงอยู่กับสภาวะบางอย่างที่มนุษย์ไม่ได้เป็นอิสระจากการดารงอยู่
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ของตัวตนที่ปรากฏอยู่ภายในโลก แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้น แม้ว่าเราจะไม่สามารถเลือกสิ่งที่ได้รับมาหรือต้องเผชิญหน้าในเงื่อนไข
ต่าง ๆ แต่สิ่งที่ซาร์ทยังยืนยันอยู่เสมอคือเราอาจไม่สามารถเลือกข้อเท็จจริงแวดล้อมแต่เราก็สามารถเลือกการตอบสนองต่อ
ข้อเท็จจริงแวดล้อมซึ่งเปิดโอกาสต่อความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันออกไป
ในท้ายทีส่ ุด มนุษย์ถูกสาปให้มีเสรีภาพจึงยืนยันความคิดของซาร์ทในแง่ที่ว่ามนุษย์ไม่อาจปฏิเสธเสรีภาพของตนเองได้
ความเป็นสังคมและทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้เสรีภาพของมนุษย์ซึ่งไม่สามารถยุติการเลือกได้ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ ในทัศนะ
ของซาร์ทนั้น มนุษย์เป็นอยู่โดยการเลื อกด้วยตนเองโดยไม่มีสิ่งใดมาบังคับและมีสิทธิเต็มที่ที่จะปฏิเสธหรือยอมรับสิ่งต่างๆ
มนุษย์ไม่ใช่และไม่มีวันเป็นสิง่ ที่ตายตัว แม้แต่การหลอกตนเองว่า ‘ไม่มีทางเลือก’ ก็ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะต้องเผชิญกับความ
รับผิดชอบที่ตามมาด้วยเช่นเดียวกัน หากไม่มีเสรีภาพ มนุษย์ก็ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป
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การพัฒนาวิธีการนาเสนอผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เชิงสร้างสรรค์ผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook)
The Developing Creative Methods of Presenting Bamboo Wicker Products
through Facebook
ธัญชนก ใหม่รัตนไชยชาญ1
หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
จักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รวมถึงเพื่อพัฒนาการนาเสนอผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
จักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่าผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
จานวน 10 คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม จานวน 1 คน สมาชิกของกลุ่ม จานวน 3 คน ผู้ที่มีความรู้เรื่องงานหัตถกรรม
จักสานไม้ไผ่ จานวน 1 คน ผู้เลือกซื้อสินค้าในชุมชน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า การจักสานไม้ไผ่เป็นหัตถกรรมที่มีคุณค่าทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ผลิตสามารถสร้างความน่าสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้มากขึ้นมีการพัฒนา
วิธีการนาเสนอสินค้าผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ให้ทันสมัยโดยใช้ภาพกราฟิกเพื่อดึงดูดลูกค้าอีกทั้ง
กลยุทธ์การบริหารจัดการและดูแลเอาใจใส่ลูกค้าและมีการต่อยอดพัฒนาไปขายในช่องทางอื่นเพื่อให้เกิดความหลากหลาย
ในตลาดและให้ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้น
คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่, เฟสบุ๊ค, กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
Abstract
This research was aimed to study the history and the steps Bangchacha bamboo wicker products.
Bang Chao Cha, Pho Thong, Angthong. Manufacturing processes of wicker handicrafts. Bang Chao Cha
bamboo and develop the presentation of Bang Chao Cha bamboo weaving handicrafts via Facebook. This
study used qualitative research comprising of Participant Observation Non-Participant Observation and indepth interview. The sample group selected a specific type of 10 people. It consists of one group
chairman, three members of the group, one person with knowledge of bamboo weaving handicrafts and 5
people who shop for products in the community.The research found that Bamboo weaving is a handicraft
that has value of local wisdom. Producers are able to create more attractive and motivating consumers in
choosing and purchasing products. Developing a method for presenting products via (Facebook Fanpage)
to be up to date by using graphics to attract customers. Developing a method for presenting products via
(Facebook Fanpage) to be up to date by using graphics to attract customers. Strategies for managing and
taking care of customers and the development has been developed to sell in other channels and
diversify the market and give customers more options.
Keywords: bamboo wicker products, Facebook, Marketing Communication Strategy
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บทนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่คนในชุมชนสร้างสรรค์ขึ้นจนเป็นเอกลักษณ์ องค์ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ที่
สั่งสมและสืบทอดกันมาในแต่ละสภาพแวดล้อมที่ความแตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของไทยที่มีค วามสาคั ญต่ อการดาเนิน ชีวิต ประจาวันของชาวบ้ าน ทั้งในด้ านของการอ านวยความสะดวกในการดาเนิ น
ชีวิตประจาวัน และด้านคุณค่าทางจิตใจจากความงาม สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (วิบูลย์
ลี้สุวรรณ . 2532 : 129) มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว มีวิธีการผลิตที่แตกต่างกันไปเช่น วิธีจัก วิธีสาน วิธีถัก วิธีทอ ใช้วัสดุที่หาได้ง่าย
และมีอยู่ตามท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่หวายใบลาน กก ฟางใบและก้านมะพร้าวเป็นต้น งานหัตถกรรมจักสานในภาคกลางมีพื้นที่
กว้างขวางและอุดมสมบูรณ์มากกว่าภาคอื่นๆ มีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิศาสตร์ท้องถิ่นและขนบประเพณีของได้เป็นอย่างดี
สร้างสรรค์อย่างตรงไปตรงมาด้วยกระบวนการและกรรมวิธีที่เรียบง่ายสืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น
หัตกรรมจักสานไม้ไผ่ในจังหวัดอ่างทองได้มีวิวัฒนาการไปตามกาลเวลาจากการผลิตเพื่อใช้ภายในครอบครัวมาเป็น
การผลิตเป็นสินค้าเพื่อจัดจาหน่ายซึ่งนับว่ากลุ่มสินค้าหัตถกรรมไทยที่มีความสาคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชน
คนไทยเพราะเป็นแหล่งเพิ่มรายได้เพิ่มการจ้างงานและลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ ตัวเมือง นอกจากนี้สินค้าที่ผลิต
ยังสามารถส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศหรือจาหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวได้อีกด้วย จึงมีการส่งเสริมพัฒนางาน
หัตถกรรมจักสานไม้ ไผ่ใ ห้กว้า งขวางมากขึ้น ดังนั้นการหาแนวทางพั ฒนาออกแบบผลิตภั ณฑ์ หัตถกรรมจั กสานไม้ไผ่ เชิ ง
สร้างสรรค์จึงเป็นทางออกทางหนึ่งที่จะสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนแตกต่างจากที่อื่น เพื่อเสริมสร้าง
คุ ณ ภาพทั้ ง ด้ า นกายภาพและความงามสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ป็ น สื่ อ ส าหรั บ การตลาด
สร้างภาพลักษณ์ กระตุ้นให้การขายสินค้าและบริการอย่างก้าวกระโดด สามารถสร้างแรงดึงดูดและสร้างความเชื่อมั่นด้วยการ
นาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการนั้นรู้สึกได้ถึง ความน่าเชื่อถือ
เหนือคู่แข่ง ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการจานวนมาก จนไม่
สามารถขายสินค้าภายในชุมชนได้ตามปกติและจานวนนักท่องเที่ยวลงลดอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นผู้ประกอบการจึงคิดวิธีการ
นาเสนอและการขายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกและลดปัญหาการติดเชื่อ COVID-19
จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าวผู้วิจัยเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาส่งเสริมภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนแล้วยังสามารถสร้างความเข้มแข็งทางการตลาดรวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ มีการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม โดยการนาสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในกระบวนการสื่อสารยุคปัจจุบันอย่างกว้างขวาง
ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ข องอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ เครื อ ข่ า ยทางสั งคมขนาดใหญ่ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ทั่ ว โลกซึ่ งท าให้ ผู้ ค นสามารถเชื่ อ มโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารถึงกันได้สะดวกมีการส่งเสริมการขายที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและยังสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ให้เข้าถึงการดาเนินชีวิตของคนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อยอดให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นสร้างผลสาเร็จ
เป็นที่ประจักษ์แก่ตัวบุคคลและชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาประวัติและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
2.เพือ่ ศึกษาขั้นตอนและกรรมวิธีการการผลิตของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
3.เพื่อพัฒนาการนาเสนอผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่าผ่านเฟสบุค๊ (Facebook)
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ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
-การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยทาการศึกษาประวัติและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่
ทีช่ ุมชนจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
-ความสาเร็จของผู้ประกอบการ
-แนวทางการต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ เพื่อเพิ่มคุณค่าทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2.ขอบเขตด้านพื้นที่
ชุมชนจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
3.ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทาการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยเสนอกรอบการวิจัย ดังนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ

-ศึกษาประวัติความเป็นมาของ
หัตกรรมจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า
ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
-ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
-ข้อมูลทั่วไปของตาบลบางเจ้าฉ่า
อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

-แนวคิดเกี่ยวกับภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
-แนวคิดเกี่ยวกับหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
-แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
จักสาน
-แนวคิดเกี่ยวการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การพัฒนาวิธีการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เชิง
สร้างสรรค์ผ่านเฟสบุ๊ค
(Facebook)

-ทฤษฎีการพัฒนาและการแพร่กระจาย
-ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
-ทฤษฎีการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์
-ทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดและกลยุทธ์การตลาด

ภาพประกอบที่ 1 แผนผังกรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ บางเจ้าฉ่า ตาบลบาง
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เจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 10 คน โดยการคัดเลือกกลุ่มแบบเจาะจง ดังนี้
ประธานกลุ่ม จานวน 1 คน และสมาชิกของกลุ่ม จานวน 3 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 4 คน ผู้ที่มีความรู้เรื่องงานหัตถกรรมจัก
สานไม้ไผ่ โดยเลือกหน่วยงานราชการที่ดูแลการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม คือ องค์การบริหารส่วนตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 คน ผู้เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่าในชุมชน 5 คน
2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยออกแบบวิจัยโดยจัดทาเครื่องมือ ดังนี้
2.1.วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้วิจัยได้เดินทางเข้าไปสังเกตขั้นตอนการ
ผลิตงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ขั้นตอนแรกจนถึงขึ้นตอนสุดท้ายของการผลิต รวมไปถึงสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการพัฒนา
ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ภายในชุมชน
2.2.วิธีการสังเกตแบบไม่ มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ผู้วิจัยได้เดินทางเข้าไปสังเกต
สภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน บริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภายในชุมชน
2.3.การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงาน
หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานราชการที่มีความรู้เรื่องงานหัตถกรรมจักสานไม่ไผ่ภายในชุมชนบางเจ้าฉ่า
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้
3.1.ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า ผู้ที่มีความรู้
เรื่องงานหัตถกรรมจักสานไม่ไผ่โดยเลือกหน่วยงานราชการและกลุ่มผู้เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ บางเจ้า
ฉ่า ในชุมชนเพื่อทาการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล
3.2.การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 5 ชุด ใช้ระยะเวลาการสัมภาษณ์ ประมาณ
คนละ 15-30 นาที แต่ถ้าเป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Information Interview) ใช้เวลาประมาณคนละ 1 ชั่วโมง
รวมทั้งหมดจานวน 10 คน ดังนี้ กลุ่มผู้ประกอบการ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ประธานกลุ่ม 1 คน สมาชิกของกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
3 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 4 คน ผู้ที่มีความรู้เรื่องงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่โดยเลือกหน่วยงานราชการ จานวน 1 คน กลุ่มคนที่
เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่าในชุมชน 5 คน
3.3.ระยะหนดเวลาในการสัมภาษณ์ช่วงเดือน ธันวาคม–กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
4.การตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1.ผู้วิจัยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการค้นคว้าทางเอกสารต่างๆมาศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ทั้งข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ภาคสนามทั้งแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และนาข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เป็นการแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน
4.2.การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากเอกสาร ข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม โดยการการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาใช้วิธี (Content
Analysis)
4.3.การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดยใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ข้อมูลที่ศึกษานั้นเป็นความจริง มีความชัดเจนต่อเนื่องและเชื่อมโยง
กันพร้อมแสดงตารางและภาพถ่ายประกอบคาบรรยาย
ผลการวิจัย
1.ประวัติและความเป็นมา
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผู้วิจัยได้พบว่าการจัก
สานไม้ไผ่เป็นหัตถกรรมที่มีคุณค่าถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความงามตามธรรมชาติโดยที่มนุษย์คิดทาเครื่องจักสานมา
ตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน การจักสานจึงมีคุณค่าเฉพาะตัวในแต่ละชิ้น ลวดลายจากการสาน สอด ทอ ถัก และ
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รูปแบบเครื่องจักสานแสดงถึงลักษณะพื้นเมืองพื้นบ้านที่แตกต่างกัน เครื่องใช้ที่ทาขึ้นจากวิธีการ จัก สาน ถัก ทอจากวัสดุที่มี
อยู่ตามท้องถิ่นทั่วไป เช่น หวาย ไม้ไผ่ ใบลาน กก ฟาง ก้าน และใบมะพร้าว เป็นต้น ชุมชนบางเจ้าฉ่าเป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นแหล่งหัตถกรรมเครื่องจักสานสาคัญที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทองตั้งอยู่หมู่ 8 บ้านยางทอง ตาบลบางเจ้า
ฉ่า เป็นชุมชนที่มีมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า "บ้านสร้างสามเรือน” ปัจจุบันมีชื่อว่า "บางเจ้าฉ่า” เพราะนาชื่อของ
นายฉ่ามาตั้งชื่อซึ่งนายฉ่านั้นเป็นทั้งผู้นาและเป็นผู้ก่อตั้ง
1.1.บริบทวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน บ้านบางเจ้าฉ่าจะมีกอไผ่เป็นเอกลักษณ์โดนเฉพาะไม้ไผ่สีสุกที่
ขึ้นบริเวณทั่วทั้งหมู่บ้านและชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนนิยมปลูกไว้แล้วก็เลยนามาทาเป็นงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ โดยจะ
จักสานพวกข้าวของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนและเครื่องดักจับสัตว์น้า ในสมัยก่อนชาวบ้านจะทางานจักสานก็ต่อเมื่อว่างเว้น
จากการทางานประจาเท่านั้น แต่ในปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาเป็นอาชีหลักทานชีวิตประจาวันก่อให้เกิดการพัฒนามาอย่างเรื่อยๆ
ไม่หยุดนึ่งจากรุ่นสู่รุ่นรุ่น
1.2.บริบททางด้านสังคม ผู้นาของชุมชนบางเจ้าฉ่าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้นาที่เป็นทางการ เช่น
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้นาตามธรรมชาติ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน เมื่อเกิดปัญหาผู้นาชุมชนและ
ชาวบ้านก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นมีการนาคู่กรณีมาคุยกันเพื่อไกล่เกลี่ยประณีประนอม เพื่อปรับความ
เข้าในซึ่งกันและกัน
1.3.บริบทางด้านประเพณี ชุมชนบ้านบางเจ้าฉ่าแห่งนี้มีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
นั้นก็ คือ “ตาขนมจีนน้ายา” สถานที่จัดงานอยู่ที่วัดยางทองประเพณีนี้จะจัดขึ้นทุกปีก่อนวันลอยกระทง 1 วัน รวมไปถึง
ประเพณีการแสดงพื้นบ้าน “ระบาจักสานไม้ไผ่” ซึ่งนักเรียนที่โรงเรียนวัดยางทองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงพื้นบ้านครั้งนี้
ภายในชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางเจ้า เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานจักสานด้วย ไม้ไผ่ ซึ่งมี
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาส่งเสริม เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เรียกว่า
“เวทีชวนคิด ชวนพูด ชวนทา” คนในชุมชนบางเจ้าฉ่าได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาจะได้สะดุดตากับสินค้าที่ตั้งโชว์อยู่ และร่วมกันคิดค้นแนวทางการพัฒนาชุมชนบางเจ้าฉ่าให้กลายเป็นชุมชน
ท่องเที่ยว รวมไปถึงกลุ่มคนหัวไวใจสู้ เป็นกลุ่มชาวบ้านทุกเพศทุกวัยที่อาศัยอยู่ในชุมชนบางเจ้าฉ่ า ความพร้อมที่จะปรับตัว
และพัฒนาความสามารถของตนเองให้พร้อมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
1.4.การศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง กลุ่มงานจักสานบาง
เจ้าฉ่า (กลุ่มคุณโสภี บารุงศิลป์) โดยเริ่มมาจากที่พี่ชายเป็นคนก่อตั้งกลุ่มอาชีพมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ในช่วงแรกผลิต
ตระกร้า กระบุง กระจาด สุ่มไก่ สุ่มจับปลา ฝาชี แคร่ไม้ไผ่ สานเข่ง ลอบดักปลา ชะลอม เข่งฯลฯ แต่ในปัจจุบันจะเน้นไปทา
กระเป๋าจักสานไม้ไผ่เป็นส่วนใหญ่เพื่อขายปลีก -ขายส่งออกไปทั่วประเทศไทย โครงสร้างการบริหารงานไว้อย่างชัดเจนมี
ตาแหน่งการบริหารที่สาคัญ 9 ตาแหน่งคือ ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม แผนกการผลิตสินค้าและการ
ส่งออก เหรัญญิก แผนกการตลาดทั่วไป แผนกการตลาดออนไลน์ แผนกตรวจสอบสินค้าและที่ปรึกษากลุ่ม
1.4.1.การบริหารการผลิต ด้านการบริหารจัดการเงินของกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า จังหวัด
อ่างทอง จะมีข้อตกลงร่วมกันในลักษณะของการซื้อหุ้น มีการบริหารทุนเป็นการให้สมาชิกกู้ยืมเงินจากทองทุน การจัดสรรเงิน
ส่วนบุคคล การปันผลกาไรคืนให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันทั้งหมด
1.4.2.ด้านการตลาด มีบุคคลภายนอกพื้นที่เดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บาง
เจ้าฉ่า แต่ในปัจจุบัน มีการเพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้นโดย ช่องทางที่เพิ่มเข้ามาคือช่องทางออนไลน์ Facebook fanpage
เป็นการโปรโมทสินค้าให้มีคนเข้ามารู้จักมากขึ้นซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอีกวิธีหนึ่งที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
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2.ศึกษาขั้นตอนและกรรมวิธีการการผลิตของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน ไม้ไผ่บางเจ้า
ผู้วิจัยได้พบว่า การผลิตงานหัตถกรรมจักสานด้วยไม้ไผ่ของกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ มีการพัฒนารูปแบบ
ของประโยชน์ ใ ช้ ส อย วั ต ถุ ดิ บ กระบวนการผลิ ต และจ าหน่ า ยตามแบบสมั ย ใหม่ ลายที่ นิ ย มผลิ ต คื อ ลายดอกพิ กุ ล
ลายแม่บท ลายดั้งเดิม งานหัตถกรรมจักสานไม่ไผ่แต่ละชิ้นมีระยะเวลาในการผลิตไม่เท่ากัน เพราะขึ้นอยู่กับขนด รูปร่าง
รูปทรงจะต้องใช้ระยะเวลาในสานไม่ต่ากว่า 3 วัน มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนว่าใครทาไร เช่น ฝ่ายจักตอก ฝ่ายสาน
ฝ่ายย้อมสีไม้ไผ่ ผ่ายลมควัน ฝ่ายเคลือบเงา ฝ่ายจัดส่ง มีการจัดกาบริหารงานและแบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบ โดยให้คน
ในครอบครัวช่วยกันผลิตเพราะเป็นรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง เนื่องจากมีพื้นฐานงานหัตถกรรมเครื่องจักสานอยู่แล้วจึงเรียนรู้
ไม่นาน ทั้งนี้ทางกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ บางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ จังหวัดอ่างทอง มีการปรึกษาร่วมกันทาการร่างแบบออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มีการทดลองปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ สมาชิกกลุ่มมีการฝึกสอนและฝึกอบรมกันเองภายใน
กลุ่มและบางครั้งก็ออกไปขายสินค้าในที่ต่างๆเช่นมหกรรมสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และงานจัดแสดงสินค้า
ประจาปีเพื่อมาปรับปรุงและแก้ไขผลงานต่อไปในอนาคต มีการวางแผนการจดบันทึกและทาตารางที่ลูกค้าได้สั่งสินค้าเข้ามา
โดยกระจายงานตามที่สมาชิกมีความถนัดในการผลิตและบางงานที่เป็นสินค้าใหม่
3.การพัฒนาการนาเสนอผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บางเจ้าผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook)
ผู้วิจัยได้พบว่า การพัฒนาการนาเสนอการขายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้
สูงขึ้น ดังนี้
3.1.การจัดตารางสินค้า คือการแบ่งตารางการจัดจาหน่ายสินค้าออกเป็นช่องๆต่างๆตามหมวดหมู่มี
สินค้าที่จะจาหน่ายแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน โปรโมชั่นประจาวัน ประจาเดือน ประจาปี ทาให้ผู้ผลิตสามารถวิเคราะห์
แผนการตลาดได้อย่างรัดกุมไม่หลุดไปจากแผนการที่วางเอาไว้
3.2.การเลือกใช้เนื้อหาคาอธิบายสาหรับการนาเสนอบน Facebook fanPag เป็นกลยุทธ์การสื่อสาร
ทางการตลาดที่เป็นการสร้างเนื้อหาให้ดึงดูดและเกิดความประทับใจบน Facebook Fanpage ได้แก่ เนื้อหาคาอธิบายและ
เนื้อหารูปภาพ การเลือกใช้เนื้อหาคาอธิบายสาหรับการนาเสนอ ด้วยหลักการเขียนบรรยายทาให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจ
เนื้อหาสาระได้ทุกคน
3.3.การนาเสนอสินค้าผ่านภาพถ่าย รูปภาพจะทาให้ผู้ซื้อสินค้าได้เห็นรายละเอียดของสินค้าได้อย่าง
ชัดเจนบน Facebook Page โดยให้คานึงถึงว่าหากเป็นการซื้อขายผ่านหน้าร้านจริงสินค้าชิ้นนั้นๆ ลูกค้าต้องการมองเห็นใน
มุมใดบ้าง
3.4.การนาเสนอสินค้าผ่านภาพกราฟิก ได้แก่ ภาพกราฟิกสาหรับผลิตภัณฑ์และภาพกราฟิกสาหรับ
โปรโมชั่นรวมไปถึงภาพกราฟิกสาหรับกิจกรรม มีการตกแต่งให้ลูกค้าเข้าใจง่ายไม่ซ้าซ้อน รูปภาพทุกๆรูปสามารถสื่อสาร
ออกมาได้อย่างชัดเจน ขนาดข้อความหรือตัวอักษรเหมาะสมโดดเด่นอ่านง่าย
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ภาพที่ 2 : กระเป๋าถือลายพิกุลแดง
ที่มา : Facebook กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง

ภาพที่ 3 : กระเป๋าถือลายพิกุลเหลือง
ที่มา : Facebook กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง

ภาพกราฟิกสาหรับโปรโมชั่น เป็นเนื้อหาทีเ่ น้นการลดราคาสินค้า ในช่วงวันเวลาที่จัดรายการโปรโมชั่นจะมีการแบ่ง
ช่วงราคาทั้งปกติและพิเศษเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจง่ายและประเมินความคุ้มค่าด้านราคาส่วนภาพกราฟิกเป็นการประกอบรวม
ภาพของสินค้าแต่ละรุ่นด้านบนและด้านล่างมีชื่อรุ่นของแต่ละสินค้า

ภาพที่ 4 : ภาพโปรโมชั่นสินค้ากระเป๋าจักสานไม้ไผ่
ที่มา : Facebook กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง
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การเปรียบก่อน-หลัง การพัฒนาการนาเสนอการขายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ ภาพถ่ายผลิตภัณ ฑ์
สามารถพบเห็นอันดับแรก ถ้าภาพถ่ายสินค้าสวยลูกค้าก็จะซื้อสินค้า แต่กลุ่มผู้ผลิตมีการพัฒนาการนาเสนอการขายผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยใช้เทคนิคการแต่งภาพกราฟิก เพิ่มสีสันสดใส สามารถดึงดูดลูกค้าให้หัน
มาซื้อสินค้าของกลุ่มตนเองได้มากขึ้น

ภาพที่ 4 : ภาพกระเป๋าก่อนการพัฒนาวิธีนาเสนอการขาย
ที่มา : Facebook กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง

ภาพที่ 5: ภาพกระเป๋าหลังการพัฒนาวิธีนาเสนอการขาย
ที่มา : Facebook กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง

สมาชิกกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่ามีการพัฒนาต่อยอดการนาเสนอขายสินค้าหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ผ่านทาง Facebook
Page ต่อยอดพัฒนาไปขายใน Shopee ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากช่องทางหนึ่ง รวมไปถึงเป็นการขายสินค้าทางภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ให้คนรุ่นใหม่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ภาพที่ 6 : ภาพการนาเสนอการขายกระเป๋าใน Shopee
ที่มา : https://shopee.co.th/peung2486?smtt=0.0.9
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3.4.กลยุทธ์การตั้งราคาสาหรับจาหน่ายทาง Facebook FanPage ต้องคานึงถึงคือการตั้งราคาตั้งแต่ 1,400 1,200
800 400 บาทเนื่องจากราคาเป็นราคาเลขคู่ไม่มีเศษเหลือไม่ต้องทอนเงินซึ่งจะเป็นแรงจูงใจทาให้คนสนใจในสินค้า
3.5.กลยุทธ์การบริการให้เกิดความประทับใจบน Facebook Page เป็นการบริการให้เกิดความประทับใจบน
Facebook fanPage จะนาเสนอการสร้างเนื้อหาอันหลากหลาย ได้แก่ การตอบข้อความลูกค้าแบบตอบกลับอัตโนมัติ
(Automated Responses) การจัดการแก้ไขปัญหาบน Facebook FanPage การบริหารจัดการบริการและดูแลเอาใจใส่
ลูกค้า การบริการและดูแลใส่ใจลูกค้าเป็นส่วนนึ่งของการที่มีความน่าประทับใจเป็นอย่างมาก ควรใส่ใจทุกๆคาตอบแล้ว
พยายามช่วยเหลือแก้ไขทุกๆข้อสงสัยทุกๆปัญหาของลูกค้าให้สาเร็จลุล่วง
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความสาคัญในเรื่องของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ที่ มุ่งเน้นถึง
เรื่องการออกแบบพัฒนาลายสานที่มีความแตกต่างไปจากเดิม ทาให้ขายสินค้าได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่องทางการขายที่เพิ่มเข้ามา
คือช่องทางออนไลน์ Facebook fanpage เป็นการโปรโมทสินค้า การเลือกใช้เนื้อหารูปภาพสาหรับการนาเสนอผ่าน
ภาพกราฟิกและต่อยอดพัฒนาไปขายใน Shoppee เป็นทั้งแหล่งช็อปปิ้งออนไลน์และยังเป็น แหล่งการตลาดออนไลน์ขนาด
ใหญ่ออกเพื่อจัดจาหน่ายเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างตรงจุด ซึ่งสรุปผลการวิจัยตามจุดประสงค์พบว่า
1.การศึ กษาประวัติ และความเป็ น มาของชุ มชนบางเจ้ าฉ่ าและกลุ่ มอาชี พ หั ตถกรรมจั ก สานไม้ ไผ่ บ างเจ้ าฉ่ า
ตาบล บางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง เป็นชุมชนที่มีมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นแหล่งผลิตเครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่ที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดในภาคกลาง งานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ของบ้านบางเจ้าฉ่านี้มีความละเอียดประณีตสวยงามสามารถพัฒนางานฝีมือตาม
ความต้องการของตลาด ไม่ยึดติดกับรูปแบบเก่าจนสามารถส่งออกขายต่า งประเทศ งานหัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่เป็นภูมิ
ปัญญาที่สืบต่อกันมาเป็นเวลานานโดยการนาวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาผ่านกระบวนการแปรรูป เพื่อผลิตเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจาวันอยู่ด้วยเทคนิควิธีแบบเรียบง่าย ผสมผสานศิลปะ ขนบประเพณี วัฒนธรรม สะสมเป็นภูมิปัญญาของแต่ละ
ท้องถิ่น อีกทั้งชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและมีวางแผนอนาคตร่วมกันและริเริ่มพัฒนาโครงการ
ต่างๆ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
ด้านส่งเสริมหน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการยกระดับมาตรฐานสินค้าของชุมชนมีการจัดตั้ง ศูนย์จาหน่าย
ผลิตภั ณฑ์ชุมชนเพื่ อที่จะนามาใช้ในการพั ฒนาและสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชนให้เกิด ขึ้ นโดยยึดหลักตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพีย งที่จ ะน าไปสู่ การพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ทางด้า นการบริห ารจั ด การเงิ น ของกลุ่ม อาชี พ จัก สานไม้ ไ ผ่บ างเจ้า ฉ่ า
ทาข้อตกลงร่วมกันในลักษณะของการซื้อหุ้นและการปันผลกาไรคืนให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันทั้งหมด
ทางด้านการบริหารในส่วนการตลาด ในปัจจุบันมีการเพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้นโดย ช่องทางที่เพิ่มเข้ามาคือ
ช่องทางออนไลน์ Facebook fanpage เป็นการโปรโมทสินค้าให้มีคนเข้ามารู้จักมากขึ้น Facebook Page จาเป็นต้องมีการ
วางแผนการขายสินค้าที่ชัดเจน ใช้สินค้าที่นามาต้องผ่านการเลือกสรรและกาหนดอย่างเหมาะสม มีการทาการตลาดในช่วง
เทศกาลและวันสาคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ ตรุษจีน เข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น การจัดงานแสดงสินค้า OTOP สมาชิก
กลุ่มอาชีพต้องมีการอบรมพัฒนากลุ่มอย่างสม่าเสมอ ผู้ผลิตควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มี
รูปแบบที่หลากหลายเป็นที่ต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภค มีการระดมความคิดเห็น การทดลองผลิตภัณฑ์ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่อไปในอนาคต
2.ขั้นตอนและกรรมวิธีการการผลิตของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ บางเจ้าฉ่า พบว่า สาหรับขั้นตอนและ
กรรมวิธีการการผลิตของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมไม้ไผ่
เพื่อทาตอก ขั้นตอนการเตรียมตอกไม้ไผ่สาหรับสาน ขั้นตอนการขึ้นลาย ขั้นตอนการสานเก็บงาน ผู้ผลิตและสมาชิกกลุ่ม
ทาการศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ โดยคานึงถึง ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อนามาใช้เป็น
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แนวคิดในการออกแบบพัฒนารูปทรงลวดลายและสีสันงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงานจักสานไม้ไผ่ให้มีเรื่องราวความเป็นมาที่
น่าสนใจแล้วถ่ายทอดมาสู่งานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ให้มีความสวยงามสร้างความน่าสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้อ
ของผู้บริโภคให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามยุคสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
โดยละเอียด การสร้างสรรค์ต้านการออกแบบโดยการใช้วัสดุที่มีความหลากหลายสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีความ
สวยงามมีประโยชน์ใช้สอยผลิตเป็นงานทีส่ ร้างเอกลักษณ์ความแตกต่างผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน
3.การผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ บางเจ้า ได้มีการนาเสนอสินค้าผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook) โดยมีการ
พัฒนาทางด้านรูปแบบการนาเสนอ ประกอบไปด้วย 12 ขั้นตอน ได้แก่ โครงสร้างของการจัดตารางจาหน่ายสินค้า การเลือกใช้
เนื้ อ หาค าอธิ บ ายส าหรั บการนาเสนอบน Facebook fanPage การเลื อกใช้ เนื้ อ หาค าอธิ บ ายส าหรั บการนาเสนอบน
Facebook fanPage การนาเสนอสินค้าผ่านภาพถ่าย การนาเสนอสินค้าผ่านภาพถ่าย การนาเสนอสินค้าผ่านภาพกราฟิก
ภาพกราฟิ ก ส าหรั บ โปรโมชั่ น การเปรี ย บก่ อ น-หลั ง การพั ฒ นาการน าเสนอการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมจั ก สานไม้ ไ ผ่
กลยุทธิ์การตั้งราคาสาหรับจาหน่ายทาง Facebook FanPage กลยุทธ์การบริการให้เกิดความประทับใจบน Facebook Page
กลยุทธ์การตอบข้อความลูกค้าแบบตอบกลับอัตโนมัติ (Automated Responses) กลยุทธ์การจัดการแก้ไขปัญหาบน
Facebook FanPage กลยุทธ์การบริหารจัดการบริการและดูแลเอาใจใส่ลูกค้า
กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดและการสร้างเนื้อหาให้ดึงดูดจนเกิดความประทับใจบน Facebook Fanpage
เป็นการนาเสนอเนื้อหาอันหลากหลาย ด้วยหลักการเขียนจากความเข้าใจของแต่ละคน ทาให้ลูกค้าสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระ
ได้ทุกคน วิธีการเขียนข้อความนาเสนอสินค้า คือการสื่อสารออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การเลือกใช้เนื้อหารูปภาพสาหรับ
การนาเสนอ ด้วยการเลือกใช้เนื้อหาภาพถ่าย และการนาเสนอสินค้าผ่านภาพกราฟิก รูปแบบของเนื้อหาที่เป็นภาพกราฟิกนี้
จะนาเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ได้แก่ ภาพกราฟิกสาหรับผลิตภัณฑ์ ภาพกราฟิกสาหรับโปรโมชั่น ภาพกราฟิกจะต้องมีการ
การตกแต่งให้ลูกค้าเข้าใจง่ายไม่ซ้าซ้อน รูปภาพทุกๆรูปสามารถสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจน สามารถสร้างความประทับใจ
และสร้างความสนใจให้กับลูกค้าได้ โดยเน้นรูปแบบเนื้อหาภาพกราฟิกสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ถือว่ามีความสาคัญต่อบรรจุ
ภัณฑ์เป็นอย่างมาก งานออกแบบกราฟิกที่แสดงคุณสมบัติ สรรพคุณและวิธีใช้ของผลิตภัณฑ์ เปรียบเสมือนเป็นพนักงานขาย
สินค้าอีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือ แสดงรูปแบบเฉพาะทาให้ผู้บริโภคจดจาได้ง่ายขึ้น
การเปรียบก่อน-หลัง การพัฒนาการนาเสนอการขายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ เป็นการเปียบเทียบให้เห็นถึง
ความเหมือนและความต่างระหว่าง การภาพถ่ายผลิตภัณฑ์กับการนาเสนอสินค้าผ่านภาพกราฟิก คือการภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
พบว่าถ้าภาพถ่ายสินค้าสวย สินค้าถูกจัดวางอยู่ในมุมที่เหมาะสม จัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สินค้าสามารถสร้างจุดเด่น
ขึ้นมา แต่กลุ่มผู้ผลิตมีการพัฒนาการนาเสนอการขายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยใช้เทคนิค
การแต่งภาพกราฟิก เพิ่มสีสันสดใส สามารถดึงดูดลูกค้าให้หันมาซื้อสินค้าของกลุ่มตนเองได้
ทางกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ มีการต่อยอดพัฒนาไปขายใน Shoppee ที่กาลังได้รับความนิยมมากในการช้อปปิ้ง
ออนไลน์มีการจัดโปรโมชั่น มีการแจกโค้ดส่วนลดราคาสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย สาหรับกลยุทธิ์การตั้งราคาสาหรับจาหน่าย
ทาง Facebook FanPage เป็นแรงจูงใจทาให้คนสนใจในสินค้าควรพิจารณาจากกลุ่มของคู่แข่งในตลาดเดียวกันซึ่งมีสินค้า
ใกล้เคียงกัน โดยทีจ่ ะต้องประเมินตัวเองก่อนว่า Value ของสินค้าอยู่ของกลุ่มอยู่ในระดับไหน อาจจะตั้งราคาได้ใกล้เคียงกับ
ตลาด แต่ไม่จาเป็นต้องราคาเดียวกันก็ได้ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในตลาดและให้ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้น
กลยุทธ์การบริการให้เกิดความประทับใจบน Facebook Page อาจรวมทั้ง กลยุทธ์การตอบข้อความลูกค้าแบบตอบ
กลับอัตโนมัติ กลยุทธ์การจัดการแก้ไขปัญหาบน Facebook FanPage กลยุทธ์การบริหารจัดการบริการและดูแลเอาใจใส่
ลูกค้า ที่จะต้องมีควบคู่ไปด้วยกัน จะต้องพยายามจัดการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือลูกค้าให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องให้ลูกค้า
ประสบปัญหาความลาบาก และกลยุทธ์การบริหารจัดการบริการและดูแลเอาใจใส่ลูกค้า เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการขายสินค้า
บน Facebook FanPage การบริการอาศัยความรวดเร็วฉับไวทุกๆคาถามที่ลูกค้าส่งมาทาง Facebook fanPage ทั้งโพสต์
และกล่องข้อความควรตอบด้วยความสุภาพพยายามรับฟังทุกๆปัญหาของลูกค้าใส่ใจทุกคาตอบ
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1.1.ควรกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้คนในชุมชนตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาทิ เช่น ช่างจักสานผู้อาวุโสในชุมชน ลูกหลานในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานและจัดหา
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ต่อไป
1.2.ควรส่งเสริมให้คนในกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า ได้มีโอกาสการเรียนรู้งานจักสานลวดลายอื่นๆที่
มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและผลิตสินค้าลวดลายใหม่และต่อยอดงาน
หัตถกรรมจักสานต่อไปในอนาคต
1.3.ควรศึกษาทางด้านการตลาดบน facebook มากขึ้น ทั้งด้านสินค้า ราคา การส่งเสริมการขาย เพือ่ ให้
ทราบถึงข้อมูลและปัญหาทีเ่ กิดขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
สามารถสร้างความประทับใจเพิ่มมากขึ้น
2.ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1.ควรศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า เพื่อสืบสาน
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน ให้คงอยู่กับชาวบ้านบางเจ้าฉ่าสืบไป
2.2.ควรมีการศึกษาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ในด้านรูปทรง ลวดลาย สีสันอย่าง
ต่อเนื่อง รวมไปถึงมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาให้ความรู้ และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้อและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2.3.ควรศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางด้านกลยุทธ์การแข่งขันกับสินค้าร้านอื่นเพื่อ
พัฒนาและหาจุดเด่นตามยุคสมัย รวมไปถึงการดึงเอกลักษณ์ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นออกมาเพื่อทาให้เพิ่มยอดขายได้มาก
ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้เพราะได้รับความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์เป็นอย่างดีจาก
คุณโสภี บารุงศิลป์ ประธานกลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า และสมาชิกกลุ่มทุกท่าน คุณทวี จันทร์แก้ว ปราชญ์
ชาวบ้านชุมชนบางเจ้าฉ่า รวมไปถึงผู้เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่าในชุมชน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่เสียสละเวลาอันมีค่า
เพื่อให้คาปรึกษาและให้คาแนะนาตลอดระยะเวลาทีด่ าเนินการวิจัย จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
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การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย
An Analysis of the Competitiveness of Thailand’s Export Automotive Industry
to Malaysia
1
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พิพัทธเวศ วันนารี 2
บทคัดย่อ
การศึกษาปัญหาพิเศษครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และ
เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการส่งออกรถยนต์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปยังประเทศมาเลเซีย โดยใช้วิธิการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลเชิงทุติยภูมิที่ได้ทาการเก็บรวมจากทางภาครัฐและเอกชน ผ่านหลักคิดของแบบจาลอง
ระบบเพชร (Diamond Model) , SWOT Analysis และ TOWS Matrix ทาให้ทราบว่าสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์
ในช่วงปัจจุบันของประเทศไทยนั้น ยังอยู่ในช่วงเติบโตและมีศักยภาพสูงในการส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศมาเลเซีย โดย
การศึกษานี้พบว่า ปัจจัยสาคัญ ๆ ที่ส่งผลดังกล่าวคือ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีแรงงานที่มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญสูง
ทาให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีมาตรฐาน นอกจากนี้ การทาข้อตกลงทางการค้ากับประเทศมาเลเซีย ยังช่วยลดอุปสรรคใน
ด้านภาษีระหว่างประเทศ อีกประเด็นที่สาคัญ คือการได้รับการส่งเสริมจากทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ และการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ทางภาค
ตะวันออกมากยิ่งขึ้น หรือที่รู้จักกันในนาม โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
คำสำคัญ: อุตสาหกรรมยานยนต์, แบบจาลองระบบเพชร, การวิเคราะห์เนื้อหา, ประเทศไทย
Abstract
This special problem study aims to investigate trends and conditions of the Thai Automotive
Industry and analyses its competitiveness in exporting to Malaysia. Content analysis was employed to
analyse secondary data that were collected from government agencies and private sector. Collected data
were examined through the concept of Diamond Model, SWOT Analysis, and TOWS MATRIX. This study
shown that the Thai Automotive industry is currently developing and growing. The industry is highly
competitive in exporting to Malaysia. Factors contribute to these include i) availability of highly-skilled
workforce which helps industry production to meet international standard ii) trade agreements with
Malaysia help to reduce international trade barriers such as tax and tariff iii) more importantly, continuous
supports from government are crucial, for example, rapid expansion of infrastructure to reduce logistics
1
2

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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costs as well as providing incentives to encourage investors to make investments in Eastern region, which
is also known as Eastern Special Development Zone.
Keywords: Automotive industry, Diamond model, Content analysis, Thailand
บทนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญกับเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอย่างมาก มีการ
สร้างรายได้และสร้างงานให้กับประเทศในอัตราที่สูง เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยใน ปี พ.ศ.2561 อุตสาหกรรมนี้มี
มูลค่าประมาณ 1,039,158 คัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 4.2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย ,
2562 ) นอกจากนี้อุตสาหกรรมนี้ยังมีอัตราการจ้างงานทั้งหมด 474,049 ตาแหน่ง (กศร.สป.รง. , 2561)
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ผลิตจากทั่วโลกที่เข้ามาลงทุนอุตสาหกรรม
ดังกล่าว เพื่อรองรับทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก โดยข้อมูลจาก OICA (2562) พบว่าใน พ.ศ. 2562 อุตสาหกรรม
ยานยนต์ของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณการผลิตรถยนต์รวมทุกประเภทเป็นอันดับที่ 11 ของ
โลก ในส่วนของภูมิภาคเอเชียนั้น ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์รวมทุกประเภทเป็นอันดับที่ 5 และในส่วนของ
อาเซียนนั้น ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 1
จากมูลค่าการส่งออกรถยนต์ทั้งหมด ประเทศไทยส่งออกรถยนต์มูลค่าถึง 233,850 ล้านบาท ไปยังภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ประชาชาติธุรกิจ , 2562) โดยส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียเป็นอันดับ 1 และประเทศมาเลเซียเป็น
อันดับ 2 อย่างไรก็ตามผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี 2563 ได้เข้ามาแปรเปลี่ยนทิศทางของอุตสาหกรรม
ยานยนต์เป็นอย่างมาก การปรากฏตัวของไวรัส COVID-19 ได้สร้างวิกฤตและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลก มี
ผลต่อห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ที่ต้องชะลอหรือหยุดตัวลง ในขณะที่กาลังซื้อของผู้บริโภคต่างซบเซาอย่างรุนแรง โดยสังเกตได้
จากยอดการส่ งออกรถยนต์ ที่ล ดลงอย่า งเห็ น ได้ ชัด ซึ่งข้ อมู ล จากศูน ย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร สานั กงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (2563) ได้ระบุว่าในเดือน พ.ค.2563 ไทยส่งออกรถยนต์เพียง 29,894 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อนหน้าถึง 68.64% อันเป็นผลพวงมาจากยอดการส่งออกที่ลดลงเกือบทุกตลาด
หนึ่งในตลาดส่งออกที่สาคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคือประเทศมาเลเซีย ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการส่งออก
รถยนต์ไปประเทศมาเลเซียเป็นจานวนมาก แต่ประเทศไทยก็ยังคงต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการส่งออกนี้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดมาเลเซียและตลาดโลก โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทที่มากขึ้นของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ของประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซียในตลาดมาเลเซีย นอกจากสถานการณ์คู่แข่งแล้ว ในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด 19 ทาให้การผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต้องมีการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
แข่งขันและอยู่เป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติต่อไป ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษา
เกี่ยวกับสถาณการณ์รวมถึงวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการส่งออกรถยนต์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาปัญหาพิเศษนี้ มุ่งวิเคราะห์ถึงศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมรถยนต์จากประเทศไทยไปยังประเทศ
มาเลเซีย โดยข้อมูลที่นามาศึกษานั้นเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้ทาการเก็บรวบรวมจากหน่วยงานรัฐแลเอกชน โดยข้อมูลเหล่านี้จะ
ถูกนามาวิเคราะห์ผ่านทฤษฎี แบบจาลองระบบเพชร (Dimond Model) และการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT
Analysis)
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กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
เพื่อทราบถึงสถานการณ์ของอุต สาหกรรมยานยนต์ไทยและศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้ไปยังประเทศ
มาเลเซีย ทีมวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ และนามาวิเคราะห์ผ่านทฤษฎี 3
ทฤษฎี ได้แก่ แบบจาลองระบบเพชร การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก และ TOWS Matrix
1. แบบจาลองเพชร (Diamond Model)แบบจาลองเพชรเป็นแนวคิดที่นาเสนอโดย Michael E. Porter (1990)
ซึ่งเป็นแบบจาลองที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงความได้เปรียบในการแข่งขันที่ประเทศหรือกลุ่มต่าง ๆ มีอยู่ เพื่ออธิบายว่า
รัฐบาลสามารถทาหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้อย่างไรเพื่อปรับปรุงสถานะทางการแข่งขันของประเทศ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันทั่วโลก นอกจากนี้ แบบจาลองยังชี้ให้เห็นว่าประเทศต่าง ๆสามารถสร้างข้อ
ได้เปรียบด้านปัจจัยใหม่ ๆ ให้กับตนเองได้ โดยแบบจาลองนี้ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยหลักและ 2 ปัจจัยสนับสนุน (กนกพร
ภาคีฉาย, 2559) โดย 6 ปัจจัยนี้ ล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งสิ้น (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แบบจาลองเพชร (GURUOF MANAGEMENT. MICHAEL E. PORTER ,1998)
1.1. ปัจจัยการผลิตในประเทศ คือ สิ่งที่มีความจาเป็นที่จะต้องใส่เข้าไปในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งกับ
คู่แข่งได้ โดยในแต่ละประเทศต่างก็มีปัจจัยทางการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญว่าประเทศใดจะมีศักยภาพทางการ
แข่งขันมากกว่ากัน โดยปัจจัยการผลิตในประเทศสามารถแบ่งกลุ่มได้ ดังนี้ ก) ทรัพยากรมนุษย์ เช่น บุคคลที่ทางานให้กับ
บริษัท รวมไปถึงทางด้านแรงงาน ทักษะ ความชานาญต่าง ๆ ของแรงงาน ต้นทุนในส่วนของค่าแรง รวมไปถึงต้นทุนในด้าน
ของการจัดการ ข) ทรัพยากรทางกายภาพ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ คุณภาพของที่ดิน แหล่งน้า ป่าไม้ ไฟฟ้า สภาพภูมิอากาศ
ที่ตั้งของประเทศที่ มีผลในเรื่องของเวลาที่แตกต่างกั นของประเทศนั้น ๆ
ค) ทรัพยากรด้านความรู้ เช่น ความรู้
ความสามารถทักษะประสบการณ์และนวัตกรรม ง) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ หมายถึง ต้นทุนของเงินทุนภายในประเทศ และ จ)
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบขนส่ง ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณสุขต่าง ๆ รวมไปถึงด้านวัฒนธรรม คุณภาพ ชีวิตประชาชน
สถานที่ทางาน หรือที่อยู่อาศัย
1.2. เงื่อ นไขด้ านความต้ องการของตลาด คือ ความได้ เปรีย บของประเทศที่ มีความต้องการสินค้า และบริการ
อุตสาหกรรมภายในประเทศที่กดดันให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของตนเอง
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อยู่สม่าเสมอ ถ้าความต้องการสินค้ามีสัดส่วนในประเทศมาก ก็จะมีการพัฒนามากในส่วนนั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ ก)
ลักษณะความต้องการของประเทศผู้ซื้อ คือประเทศที่รู้ถึงความต้องการของผู้ซื้อในประเทศและธุรกิจต่าง ๆ และสามารถที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อในประเทศนั้น ซึ่งได้ถือเป็นปัจจัยสาคัญของอุตสาหกรรมที่ทาให้เกิดข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ข) ขนาดความต้องการ และรูปแบบการเติบโต ประกอบด้วย ความต้องการภายในประเทศ , จานวนของผู้บริโภคที่มี
ความเป็นตัวของตัวเอง , อัตราส่วนการเติบโตของความต้องการภายในประเทศ, การรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ
และการอิ่มตัวเร็วของสินค้า โดยที่การได้เปรียบทางการแข่งขันที่สูงจะเกิดจากการที่ประเทศนั้นมีความต้องการภายในประเทศ
ที่จะทาให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี และบุคคลากรภายในองค์การ การเรียนรู้ และการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม ค) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ คือ เมื่อเกิดความต้องการภายในประเทศ
จะช่วยผลักดันสินค้าและบริการในประเทศออกไปยังต่างประเทศได้ และ ง) ปัจจัยความต้องการที่การเกื้อหนุน เช่น เมื่อผู้ ซื้อ
ในประเทศและต่างประเทศย่อมมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกันออกไป ความต้องการที่หลากหลายของผู้ซื้อ
นั้น จะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีการพัฒนาให้ดีขึ้น และทันความต้องการ อีกทั้งยังต้องทันคู่แข่งทางอุตสาหกรรมทั้งคู่แข่ง
ทางตรงและทางอ้อม ทาให้เป็นผู้ที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
1.3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน คือ การมีผู้จัดหาในประเทศ จะมีประโยชน์ต่อบริษัทที่ใช้ผู้จัดหาเพราะ
จะทาให้รู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ง่าย และเข้าถึงปัจจัยการผลิต รวมถึงการจัดสรรได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังทาให้รู้ เกี่ยวกับ
ตลาดก่ อ นผู้ แ ข่ ง ขั น รายอื่ น การมี อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งเยอะในประเทศจะส่ งผลให้ เ กิ ด อุ ต สาหกรรมใหม่ ไ ด้ โดยที่
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะสามารถแบ่งปันความรู้และทรัพยากรให้แก่กันได้ โดยมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เกิดผล
ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถสร้างความได้ เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมได้ แบ่งออกได้คือ ก) ความได้เปรียบใน
อุตสาหกรรมผู้ผลิต ประเทศที่มีการผลิตวัตถุดิบที่สง่ ไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน จะทาให้เกิดอุตสาหกรรมอีกมากมาย
และทาให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การได้เปรียบในเรื่องของต้นทุน เกิดข้อดีในด้านประสิทธิภาพและความรวดเร็วใน
การเข้าสู่ตลาดก่อนคู่แข่ง และ ข) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีองค์กรที่ทาการติดต่อและสนับสนุนอุตสาหกรรม จะทาให้
เกิดข้อได้เปรียบการแข่งขันที่ช่วยให้การสนับสนุน จะให้ทาให้อุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองค วาม
ต้องการของลูกค้า การจัดจาหน่าย การกระจายผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และการบริการ
1.4. กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน เป็นสิ่งที่องค์กรกาหนดขึ้นมา อีกปัจจัยที่สาคัญ คือ เป้าหมาย โดยมี
เป้าหมายองค์กรที่องค์กรกาหนดขึ้นมา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับเจ้าของและการดาเนินงานขององค์กร โดยจะทาให้เกิดการ
พัฒนาทักษะ ความพยายามและความตั้งใจในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งทาให้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กรก็ควรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งจนสามารถใช่เป็นข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันได้ ในด้านการแข่งขันภายในประเทศ ประเทศที่เป็นผู้นาในด้านอุตสาหกรรมจะทาให้การแข่งขันในประเทศสูง
1.5. โอกาส คือ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และเหตุการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ ล้วนมีผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
1. 6. รัฐบาล ซึ่งรัฐบาลส่งผลกระทบพร้อม ๆ กับการได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลักทั้ง 4 ในบางกรณีเป็นผล
ทางด้านบวก แต่ในบางกรณีก็เป็นผลทางลบ อุปสงค์ในประเทศได้รับผลกระทบจากนโยบายด้านมาตรฐานสินค้าและในด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งรัฐบาลยังเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของสินค้ าและบริการในหลายๆชนิด
อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลในด้านการโฆษณาและด้านอื่น ๆ
ยุทธการ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขันในประเทศของบริษัทได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลในด้านภาษี การ
ป้องกันและผูกขาด เหล่านี้เป็นต้น
โดยที่ผ่านมา ได้มีงานวิจัยจานวนมากที่ใช้แนวคิดนี้มาวิเคราะห์ถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากกมาย อาทิ
เช่น งานวิจัยของ ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม (2563) หนึ่งฤทัย เทียนกระจ่าง (2558)และ สกุล ศุภมารค์ภักดี (2552) เป็นต้น

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ -
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT Analysis)
เครื่องมือวิเคราะห์นี้ นาเสนอโดย Albert Humphrey (1960) โดยการวิเคราะห์นี้จะประเมินปัจจัยภายในและ
ภายนอกตลอดจนศักยภาพในปัจจุบันและอนาคต และถือเป็นเทคนิคในการประเมินประสิทธิภาพการแข่งขัน ความเสี่ยงและ
ศักยภาพของธุรกิจ ตลอดจนส่วนหนึ่งของธุรกิจ โดยวิธีการทา SWOT จะนาเอาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร รวมถึงโอกาส
และอุปสรรคเข้ามาใช้พิจารณา อีกทั้งยังวิเคราะห์สถานะภาพของกิจการ เพื่อประโยชน์ในการใช้วางแผนงาน ตลอดจนการ
สร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจ หรือดาเนินกิจการองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพความเป็น
จริงขององค์กรอย่างที่สุด โดย SWOT จะแบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก (Mitchell
Grant , 2020))
2.1. ปัจจัยภายใน หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการ เป็นสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรและภายใต้การควบคุมขององค์ กร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือสิ่งที่ไม่มีตัวตน แบ่งออกเป็น ก) จุดแข็ง
(Strengths) (Hutanuwatr, 1998 อ้างใน นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร, 2544: 1) คือ ข้อได้เปรียบของกิจการ
ซึ่งหมายถึง ลักษณะพิเศษหรือลักษณะเด่นขององค์กร ที่เอื้อต่อการประสบความสาเร็จ สามารถนามาใช้ประโยชน์และใช้
แข่งขันกับคู่แข็งได้ จุดแข็งสามารถจับต้องได้หรือไม่มีตัวตน สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รอบรู้และสิ่งที่มีความเชี่ยวชาญ ลักษณะ รวมถึง
คุณสมบัติที่พนักงานมี (เป็นรายบุคคลและเป็นทีม) และคุณลักษณะเฉพาะที่ทาให้องค์กรของคุณมีความสม่าเสมอ และ ข)
จุดอ่อน คือ ข้อด้อย ข้อเสีย หรือปัญหาภายในองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจการที่สามารถนาไปสู่ความล้มเหลวของ
การทาธุรกิจได้ (นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร, 2544: 2)
2.2. ปัจจัยภายนอก คือ สภาวะภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการและไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
ขององค์กร การพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกช่วยให้นักธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนแผนการตลาดของตนได้อย่างเหมาะสม
เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกได้มากขึ้น มีหลายเกณฑ์ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่โดดเด่น
และสาคัญจาเป็นต้องระบุ แบ่งออกเป็น ก) โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในแง่ของการเอื้อ
ประโยชน์ให้กับการดาเนินกิจการของบริษัท โอกาสจะแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่เป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอกองค์กร แต่ส่งผล
ในทางที่ดีกับองค์กร เป็นความได้เปรียบที่เอื้อต่อ ความสาเร็ จของการดาเนินกิจการสามารถใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขใน
สภาพแวดล้อม เพื่อวางแผนและดาเนินกลยุทธ์ ส่งผลให้สามารถทากาไรได้มากขึ้น องค์กรสามารถได้เปรียบในการแข่งขันโดย
ใช้โอกาสได้ และ ข) อุปสรรค หมายถึง ความเสียเปรียบ หรือผลเสียจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่ อกิจการ อาจนามา
ซึ่งปัญหา และความล้มเหลวของกิจการได้หรือเมื่อเงื่อนไขในสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอันตรายต่อความน่าเชื่อถือและ
ความสามารถในการทากาไรของธุรกิจขององค์กร รวบรวม ช่องโหว่ เมื่อเกี่ยวข้องกับจุดอ่อน ถือเป็นภัยคุกคามที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เมื่อภัยคุกคามนั้นกล่าวถึงความมั่นคงและความอยู่รอดอาจจะเป็นอันตรายได้(นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุ
วัตร, 2544: 2)
งานวิจัยที่ได้มีการนาเอาวิธีการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis ได้แก่ พิมพ์ณฐัชยา บุณยมาลิก (2561) ฐานวัฒน์
เกษประยูร (2560) และ จักรพงศ์ หาญบุญทรง (2556) เป็นต้น
2.3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix
เป็นวิการที่นาเสนอโดย Heinz Weirich (1982) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ได้จากการต่อยอดกระบวนการ
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กรที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้วมาทาการจับคู่
เข้าด้วยกันเพื่อใช้หาความสัมพันธ์กันเพื่อทาสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อนามาใช้ในองค์กร ซึ่ง
ตัวอักษรของคาว่า TOWS มาจากการกลับด้านตัวอักษรของ SWOT จากหลังไปหน้า แม้ว่าปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกดู
แล้วจะไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ถ้าหากสามารหาความสัมพันธ์ของปัจจั ยเหล่านั้น ก็จะสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการกาหนดกล
ยุทธ์ของบริษัทได้
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ -
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งานวิจัยที่ได้มีการนาเอาวิธีการวิเคราะห์แบบ TOWS Analysis ได้แก่ รดากมล สุทธิทักษ์ (2563) รุจิเรข ศิลป์เจริญ
ทรัพย์ (2562) และ วนิดา พิมพ์โคตร (2562)
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ถูกออกแบบมา เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์และศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปยัง
ประเทศมาเลเซีย โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้ทาการเก็บรวบรวมจาก
หน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเครื่อ งมือการวิเคราะห์นี้มีประสิทธิภาพและสามารถทาให้ทราบสภาพการณ์
ปัจจุบันของสิ่งที่ศึกษาว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปในทิศทางใดและยังสามารถสารวจจุดอ่อนต่าง ๆที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานว่ามีข้อบกพร่องหรือต้องปรับปรุงอย่างไรบ้าง (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ , 2522) นอกจากนี้ เครื่องมือวิจัยนี้ยังช่วยให้
นักวิจัยประหยัดเวลาและไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน แต่สามารถได้มาซึ่งการวิเคราะห์เนื้อหาที่เป็นระเบียบและมีความ
สะดวกต่อการดาเนินงานวิจัย ซึ่งมีความเหมาะสมกับสถาณการณ์โควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดและจากัดพื้นที่การเดินทางใน
ยุคปัจจุบัน
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ ก) ขั้นตอนที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือเชิงคุณภาพ
โดยการศึกษา และค้นคว้าจากเอกสาร รายงาน ตารา แล้วเสนอผลในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูล เป็นการศึกษาจาก
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยเก็บข้อมูลเอกสารจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายๆแห่งในประเทศไทย ที่อ้างอิงจากรายงานประจาปีของ
ธนาคารกรุงศรี รายงานประจาปีของธนาคารกรุงไทย ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรายงาน
สถิติการส่งออกรถยนต์ประจาปี ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ฝ่ายวิจัยสถิติ เป็นต้น ข) ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัย โดยทาการหาข้อเปรียบระหว่างการใช้ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ และข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้ความเปรียบเทียบ
หาความเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้วิจัยมากที่สุด โดยการหาข้อมูลทั้งในเรื่องของความหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลปริมาณ หาถึงข้อดีของข้อมูลที่ใช้รวมไปถึงการยกตัวอย่างของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ตัวนั้น ๆ เนื่องด้วยงานวิเคราะห์ของผู้วิจัยจะเน้นไปในส่วนของการรวบรวมข้อมูล การค้นคว้างานวิจัย เอกสาร รายงานและ
ตารา จึงใช้เครื่องมือในการวิจัยโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ ค) ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เครื่องมือเชิงคุณภาพ ในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้แหล่งข้อมูลจากทุติยภูมิ ภูมิจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน โดยใช้แบบจาลองเพชรและ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ในส่วนของแบบจาลองเพชร จะวิเคราะห์
ปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยการผลิตในประเทศ ปัจจัยอุปสงค์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน กลยุทธ์ โครงสร้าง
และสภาพการแข่งขันในประเทศ และวิเคราะห์อีก 2 ปัจจัยที่เป็นส่วนสนับสนับสนุนหรื ออาจจะเป็นอุปสรรคต่อศักยภาพใน
การส่งออกของประเทศ คือ นโยบายรัฐ และ โอกาสของอุตสาหกรรม ในส่วนของปัจจัยภายใน ภายนอกจะทาการวิเคราะห์ 4
ปัจจัย ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และ ง) ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการวิจัย
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงปัจจุบันของ
ประเทศไทยนั้นยังอยู่ในช่วงเติบโต และมีศักยภาพสูงในการส่งออกไปยังตลาดประเทศมาเลเซีย โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนที่
สาคัญ ๆ ได้แก่
1. ปัจ จัยการผลิ ตในประเทศ คือ อุต สาหกรรมยานยนต์ไ ทยนั้น มีแ รงงานที่มี ความเชี่ย วชาญ มีทั กษะ และมี
ประสบการณ์ ทาให้สามารถผลิตยานยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก เช่น
ISO9000, ISO14000, QS9000 เป็นต้น ในส่วนการจ้างงานของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นพบว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ฯ (MoM) มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อย 19.73 (กศร.สป.รง. , 2561) เนื่องจากประเทศไทยมีบริษัทต่างชาติเข้ามา
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ -
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ลงทุน FDI เป็นจานวนมาก โดยในปี 2561 ญี่ปุ่นมีการทา FDI ในไทยกว่า 13.53 หมื่นล้านบาท รองมาเป็นสิงคโปร์ 4.31
หมื่นล้านบาท และ ฮ่องกง 4.14 ล้านบาท (Terrabkk, 2562) จากการเข้ามาลงทุน FDI ของบริษัทต่างชาติจึงทาให้เกิดการ
ถ่ายทอดทรัพยากรความรู้ ทั้งนี้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท เช่น บริษัทญี่ปุ่นจะ
เน้นการถ่ายทอดโดยผ่านการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน หรือเรียกว่า On the job training เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศไทยมี
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะกับการเป็นประเทศศูนย์กลางของการผลิตและส่งออกของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่ รายล้อมไป
ด้วยกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ถือได้ว่าอยู่ในทาเลที่อยู่ตรงกลางในกลุ่ม CLMV ซึ่งจะทาให้ได้เปรียบในเรื่องของการค้าระหว่าง
ประเทศอย่างมาก ในส่วนของระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ถือว่ามีความก้าวหน้าและพัฒนาอยู่เป็นลาดับต้น ๆ
ของภูมิภาค มีความหลากหลายและครอบคลุมไปหลายส่วนของประเทศ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางรถไฟ
ประกอบด้วย เส้นทางสายหลัก 5 เส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่บริการ 47 จังหวัด ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางถนนนั้น
ประเทศไทยถือว่ามีความโดดเด่น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีถนนที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง อีกทั้งยังมีการลงทุนใน
ส่วนของการพัฒนาเครือข่ายไร้สาย โดยมีการพัฒนาระบบเครือข่ายให้เป็นระบบ 5G ซึ่งทาให้การติดต่อสื่อสารแบบไร้ส าย
สะดวกมากขึ้นอีกด้วย เป็นต้น
2. เงื่อนไขความต้องการของตลาด วิเคราะห์ผ่านประเด็นของลักษณะความต้องการของผู้ซื้อ ปัจจุบันผู้บริโภคให้
ความสาคัญสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้นความต้องการรถยนต์ที่มีลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นกัน โดยพฤติกรรมการซื้อ
รถยนต์ของคนไทย คนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเริ่มมีการคานึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะเลือกซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม นอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วนั้นยังให้ความสาคัญกับความคุ้มค่าในการซื้อ และความประหยัดอีกด้วย จึงทาให้
อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องมีการปรับตัว โดยได้ผลิ ตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco car) ซึ่งคุณสมบัติของรถยนต์
ประเภทนี้จะมีลักษณะปล่อยมลพิษต่า และประหยัด นอกจากรถยนต์ Eco car แล้ว ยังมีรถยนต์สมัยใหม่ที่ได้ทาการวิจัยและ
พัฒนาขึ้นมา คือ รถยนต์ไฟฟ้า (EV car) ซึ่งรถยนต์ประเภทนี้จะช่วยลดมลภาวะ นอกจากนี้ยัง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วน
ของค่าน้ามัน เพราะรถยนต์ชนิดนี้ใช้พลังงานไฟฟ้ามาแทนที่ของน้ามันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูง ดังนั้นรถยนต์ประเภทนี้จึงเป็นอีก
หนึ่งตัวเลือกในการเลือกซื้อของผู้บริโภคชาวไทย
3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการผลิตยานยนต์ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และมีการผลิตและส่งออกอันดับต้นๆของโลก และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีตลอดเวลา
ประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนาและยกระดับห่วงโซ่อุปทานเพื่อรับรองเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งการผลิตและการประกอบยานยนต์
โดยมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน อาทิ อุตสาหกรรมเหล็ก โดยมีความต้องการใช้เหล็กในไทย ในปี 2662-2564 คาด
ว่าจะมีปริมาณ 17.0-19.0 ล้านตัน ประเทศไทยมีตลาดเหล็กที่มีศักยภาพค่อนข้างสูง เนื่องจากมีความต้องการใช้เหล็กของ
ประเทศที่ มี แ นวโน้ ม สู งขึ้ น ตามการเติ บ โตของอุ ต สาหกรรม รวมไปถึ ง อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกลและโลหะการ เป็ น
อุตสาหกรรมที่ทาการผลิตส่วนประกอบหรือเครื่องมืออุปกรณ์ ที่จะนาไปใช้ในการผลิตสินค้าสาเร็จรูปในอุตสาหกรรมยานยนต์
ของไทย อีกทั้งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนพลาสติก ที่ไทยยังมีความต้อ งการอยู่มากในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะรถพลังงาน
ทดแทนที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริด และ อีโคคาร์ แต่อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของไทยสามารถรองรับความต้องการได้
เพียงจานวนหนึ่ง ทาให้ต้องนาเข้าจากต่างประเทศเป็นจานวนมาก ปัจจุบันมีผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของ
ประเทศประมาณ 50 รายและอุตสาหกรรมยาง ประเทศไทยมีผลผลิตยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของโลก และเป็นผู้ผลิตและ
ส่งออกยางพารารายใหญ่ โดยในปี 2561 มีการผลิตยางพารา จานวน 4.91 ล้านตัน มีการส่งออก จานวน 4.5 ล้านตันต่อปี
อีกทั้งยังมีเนื้อที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย โดยมีพื้นที่ประมาณ 20.53 ล้านไร่
(สถาบันพลาสติก , 2559) ทาให้มีข้อได้เปรียบในเรื่องของวัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ นั้นก็คือยางรถยนต์ ทั้งนี้
อุตสาหกรรมที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพในกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีความ
แข็งแกร่งและสามารถมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
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4. กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน กว่า
2,435 รายและมีจานวนแรงงานในอุตสาหกรรมสูงถึง 5.5 แสนคน โดยมีผู้ผลิตหรือผู้ประกอบยานยนต์อยู่ทั้งสิ้น 26 ราย มี
ผู้ผลิตรถยนต์จานวน 18 ราย เป็นการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น และผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบยาน
ยนต์อยู่ ประมาณ 1,700 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการ SMEs ภายในประเทศ (ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน, 2563) ใน
ส่วนของกลยุทธ์ที่สาคัญที่บริษัทผลิตยานยนต์นิยมนามาใช้ คือ กลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนจากทั่วโลก (Global
Sourcing) โดยปัจจุบันค่ายรถญี่ปุ่นจะเน้นไปที่กลยุทธ์การกระจายห่วงโซ่อุปทานในแนวนอน (Horizontal Specialization)
ที่เป็นการรวมกลุ่มบริษัทต่าง ๆเพือ่ รวมตัวกันดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน จะถูกมาใช้แทนที่กลยุทธ์การรวมห่วง
โซ่อุปทานในแนวดิ่งเพื่อช่วยให้เกิดการประหยัดเชิงขนาดมากขึ้นในการผลิต รวมถึงลดต้นทุนการวิจัยและพัฒนานอกจากนี้
ชิ้นส่วนรถยนต์ไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าจากการที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่
สาคัญแห่งหนึ่งของค่ายรถญี่ปุ่น อีกทั้งประเทศไทยยังเจอกับปัญหาการส่งออกไปยังต่างประเทศที่ลดลงเนื่องจากต้องเจอกับ
คู่แข่งที่เป็นผู้นาการส่งออก เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น รวมไปถึงการแข่งขั นด้านเทคโนโลยีที่
ปัจจุบันจะเน้นไปในด้านระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า รวมถึงระบบไร้คนขับ เป็นต้น ซึ่ง
ประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องของการลงทุนเพิ่มในสายการประกอบรถยนต์ แต่ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล อีกทั้ง
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังพึ่งพาแรงงานเป็นส่วนใหญ่และต้องพึ่งพาเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศ ซึ่งก็คือชิ้นส่วนรถยนต์
ที่อาศัยเทคโนโลยีและความรู้ชั้นสูง จะเป็นบริษัทต่างชาติหรือต้องนาเข้าเกือบทั้งหมด
5. นโยบายรัฐ ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการลงทุนเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่ EEC ซึ่งพื้นที่ EEC นั้นเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจที่สาคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงนั้นจะมีการเชื่อมพื้นที่ EEC และสนามบิน 3
สนามบินเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการลดระยะเวลาและลดต้นทุนในการเดินทาง นอกจากการลงทุนแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายเพื่อ
สนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC อีกด้วย นั่นคือ หากลงทุนในพื้นที่ EEC จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์ตามเกณฑ์ปกติ (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , 2560) นโยบายนี้ได้ดึงดูดนัก
ลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาทา FDI จานวนมาก ซึ่งจากการเข้ามาลงทุนส่งผลให้ยอดการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยเป็น
อันดับต้นๆของโลก และเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สาคัญอันดับ 1 ในอาเซียน อีกทั้งรัฐบาลได้มีการพัฒนาในส่วนของท่าเรือ
โดยเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในบริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก รวมถึงลดต้นทุนการขนส่งของประเทศ เพิ่ม
การใช้ประโยชน์และศักยภาพของท่าเทียบเรือ และยังช่วยลดระยะเวลาในขณะที่เรือจอดเทียบท่าอีกด้วย (การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย, 2562) ในส่วนของการพัฒนาการขนส่งทางอากาศนั้น รัฐบาลได้ดาเนินการขยายผลโดยจัดทาแผนส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน และการซ่อมบารุงอากาศยานในประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาในด้านการขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย , 2562)
6. โอกาสของอุตสาหกรรม ประเทศไทยได้มีการทาข้อตกลงที่ชื่อว่า Free Trade Area (เขตการค้าเสรี) ซึ่งทาให้การ
ส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศมาเลเซียที่เคยมีข้อกีดกันทางด้านต่างๆ เช่น ข้อกีดกันทางด้านภาษี เมื่อทาข้อตกลงเขตการค้าเสรี
แล้วนั้นทาให้ข้อกีดกันทางด้านภาษีลดลง เมื่อมีการเสียภาษีนาเข้าลดลง ส่งผลให้ราคาของรถยนต์มีมูลค่าถูกลงตามไปด้วย
นอกจากนี้ไทยและมาเลเซียยังมีข้อตกลงร่ วมกันที่จะส่งเสริมและอานวยความสะดวกทางการค้าเพื่อให้การค้าระหว่างกัน
เติบโตเพิ่มขึ้น เพื่อให้การทาธุรกรรมระหว่างไทยและมาเลเซียมีความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง
เงินสกุลท้องถิ่นและบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการทาธุรกรรมระหว่างกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ร่วมกับธนาคารกลางมาเลเซีย หรือ Bank Negara Malaysia (BNM) ประกาศเริ่มดาเนินกลไกการชาระเงินสกุลท้องถิ่นอย่าง
เป็นทางการ ปัจจุบันไทยและมาเลเซียทาธุรกรรมทางการค้าโดยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐประมาณร้อยละ 85 เงินบาทร้อยละ 10
ขณะที่การใช้เงินริงกิตมีสัดส่วนน้อยมาก การลดหย่อนในเรื่องดังกล่าวจะช่วยทาให้คู่ค้าของทั้ง 2 ประเทศ มีต้นทุนลดลงและ
ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินธุรกิจด้วย ซึ่งจะทาให้ปริมาณการค้าขายเป็นเงินบาท-ริงกิตมีมากขึ้น นับเป็น 2
ประเทศแรกในอาเซียนที่มีการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการทาธุรกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ (ฝ่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศธนาคารแห่งประเทศไทย , 2559)
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้ คณะผู้วิจัยเสนอแนะว่า เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในการส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศมาเลเซีย ควรมีการ
ดาเนินการดังนี้
จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาจากการที่ผู้ผลิตยานยนต์ต่างชาติที่สร้างฐานการผลิตในไทย มีแนวโน้มย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศอื่นในอาเซียนเพื่อแสวงหาความได้เ ปรียบด้านต้นทุนการผลิตและตลาด สามารถนา SWOT มาใช้เพื่อ
วิเคราะห์ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบในอุตสาหกรรม โดยสามารถนาจุดแข็งที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่องของฐานการผลิตที่ได้เปรียบ
คู่แข่งสูง รวมทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาและต่อยอดทั้งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มี
บุคลาการที่เข้มแข็ง มีความชานาญและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และจุดอ่อนที่ทาให้อุตสาหกรรมในประเทศไทย
เสียเปรียบ คือการนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศทาให้ต้นทุนสูงและไม่คงที่ อีกทั้งยังมีเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ทาให้นักลุงทุนส่วนใหญ่เกิดความลังเลในการเข้ามาลงทุน ดังนั้น องค์กรควรมีกลยุทธ์ที่จะสามารถเผชิญกับสิ่งที่ต้อง
พบได้ โดยกลยุทธ์เชิงรุก คือเน้นที่การรักษาคุณภาพราคาและภาพลักษณ์ รวมถึงเพิ่มมูลค่าของสินค้า กลยุทธ์เชิงรับ คือพัฒนา
สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง มีความแปลกใหม่และมีคุณภาพ กลยุทธ์เชิงแก้ไข คือส่งเสริมทักษะและมาตรฐานทางด้านภาษาให้
มากขึ้น เพื่อสามารถขยายตลาดไปยังตลาดประเทศมาเลเซียได้อย่างเต็มที่ และสุดท้ายคือ กลยุทธ์เชิงป้องกัน โดยพยายาม
รักษาต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ชะลอการกระทาที่จะทาให้ต้นทุนขององค์กรเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาโดยเก็บข้อมูลเชิงลึกจากประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง เช่น การทา
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การใช้วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องภายในอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงศึกษางานแต่
ละหน่วยงานและหลากหลายบริษัท
นอกจากนี้ ควรศึกษาผู้ ประกอบจากต่างประเทศรวมไปถึงผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งในเรื่องของการผลิต การ
ส่งออก และโครงสร้ างของอุ ตสาหกรรมรวมไปถึงการตีตลาดของอุ ตสาหกรรมยานยนต์ข องประเทศนั้ น ๆ เพื่ อทาการ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย
เอกสารอ้างอิง
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ปัจจัยในการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ของคนรุ่น Y กรณีศึกษาเกม เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
Factors in Knowing the Online Games of Y Generation: A Case Study of Game Be the king.
กัลยรักษ์ โลหะวิจารณ์1
1
กนกวรรณ ผดุงนาม
จุฬารัตน์ หวังดีกลาง1
ธนภูมิ ปัญญาสกุลวงค์1
ศศิพร คันธะวี1
วารุณี ตันติวงศ์วาณิช2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาการเล่นเกม “เรียกข้าว่าท่านอ๋อง” เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยและอิทธิพลที่ส่งผลให้ผู้
เล่นตัดสินใจเติมเกมเป็นมูลค่าสูงและเกิดการซื้อซ้าอย่างต่อเนื่อง โดยเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพ
ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้เล่นเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋องที่มีการเติมเกม จานวน 40 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง
ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจเติมเกมของผู้ที่เล่นเกมเรียกข้าว่าท่านอ๋องเกิดจากปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจทางด้านต่างๆ ดังนี้ 1. สังคมเกมทาให้เกิดแรงจูงใจทางด้านสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกม 2. รางวัลจากการ
แข่งขัน อานาจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ตัวกระตุ้นนี้มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จแต่ไม่ได้มี
อิทธิพลหรือความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง กล่าวคือ ผู้เล่นเกมเรียกข้าว่าท่านอ๋องตัดสินใจ
เติมเกมเป็นมูลค่าสูงเกิดจากปัจจัยในทางด้านแรงจูงใจทางสังคมที่มีสังคมเกมเป็นตัวกระตุ้น
คำสำคัญ: เรียกข้าว่าท่านอ๋อง การเติมเกม สังคมเกม
Abstract
This research, the researcher chose to study the game "Be the king" to be aware of the Factors
and influences that make fill the game a lot and constant repeat purchases. The data of the sample was
collected through a qualitative study and in-depth interviews with online game players, Be the king, who
had 40 game-filled game by purposive sampling.
The results of the study showed that the decision to fill the game by those who played the
game Be the king was due to the factors that stimulus in various areas as follows 1. game society causes
social motivation influencing fill the game making 2. Competitive reward, Domination, skill and expertise
These three stimuli were associated with motivation for success but not influences or the relationship to
the decision to fill the game. that is to say, the game players Be the king decision to fill the game
wherewith social motivation factors that the game society is stimulus.
Keywords: Be the king, fill the game, game society
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บทนา
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงผู้คนให้ติดต่อสื่อสารซึ่งกัน
และกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังสามารถสร้างความบันเทิงได้ โดยเฉพาะการเล่นเกมออนไลน์ที่เป็นที่
นิยมอย่างมากในประเทศไทย จึงสามารถสร้างรายได้ให้ธุรกิจเกมได้อย่างมหาศาล ซึ่งในส่วนของอุตสาหกรรมเกมของประเทศ
ไทยมีจานวนผู้เล่นคิดเป็น 41% ของจานวนประชากรทั่วประเทศ โดยจากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2020 มูลค่าตลาดเกมใน
ประเทศไทยจะเติบโตถึง 2.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งเติบโต 15.8% จากปี ค.ศ. 2019 โดยมีสัดส่วนของเกมจากโทรศัพท์มือถือและ
แท็บเลตถึง 71% ทาให้ผู้บริโภคเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้นทั้งในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน (จิรายุส,2563)
อีกประการหนึ่งที่ทาให้อุตสาหกรรมเกมส์เติบโต คือ การที่นักพัฒนาเกมได้นาเกมมาลงให้ดาวน์โหลดใน App store
และ Google Play โดยให้ผู้บริโภคดาวน์โหลดเกมได้ฟรี (Free-to-Play) แล้วทาการสร้างรายได้โดยการขายไอเทมภายในเกม
แทน (ลงทุนเกม, 2562) ซึ่งเหตุผลที่ทาให้ผู้เล่นเลือกที่จะเติมเกมส์ประกอบด้วยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น รางวัลจากเกม สังคม
เกม รางวัลจากการแข่งขัน อานาจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ (GINA,2017) จากองค์ประกอบข้างต้นอาจจะเกี่ยวข้อ งกับ
หัวข้อปัญหาพิเศษที่ต้องการจะศึกษา
“เกมเรียกข้าว่าท่านอ๋อง” เป็นเกมแนวยุทธศาสตร์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลากหลายประเทศ ผลิตโดย
บริษัท CHUANG COOL ENTERTAINMENT CO., LIMITED โดยให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่ง เริ่มจากการเป็นขุน
นางผู้น้อยแล้วเลื่อนขั้นจนกลายเป็นระดับสูงอย่างฮ่องเต้ ซึ่งต้องทากิจกรรมในเกมหลายรูปแบบเพื่อแข่งขันสร้างบารมี โดย
รายละเอียดเนื้อหาของเกมนี้น่าสนใจเป็นอย่างมาก แม้ลักษณะการเล่นจะมีรูปแบบเรียบง่าย แต่เกมกลับติดอันดับการโหลด
ยอดนิยม 20 อับดับแรกใน App store อีกทั้งยังเป็นเกมที่ถูกจัดว่าเป็น 1 ใน 10 อันดับเกมส์บนมือถือที่มีผู้เล่นเติมเงินมาก
ที่สุดเมื่อปี 2019 โดยผู้ที่อยู่อันดับหนึ่งของประเทศไทยเติมเงินในเกมประมาณ 15 ล้านบาท ซึงปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดใน App
store และ Play store มากกว่า 1 ล้านบัญชี
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาการเล่นเกมออนไลน์ของคนไทย กรณีศึกษาเกม เรียกข้าว่าท่านอ๋อง เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้
ผู้บริโภคการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์ และอิทธิพลของเกมออนไลน์ที่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เป็นมูลค่าสูงและ
เกิดการซื้อซ้าอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาปัญหาพิเศษเรื่องนี้ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีบัญชีเกม เรียกข้าว่าท่าน
อ๋อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด ชัดเจน และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิตเกม และนั กการตลาด ให้สามารถรู้เท่ากันกล
ยุทธ์ของเกม เรียกข้าว่าท่านอ๋อง ที่ส่งผลต่อผู้เล่นในช่วงอายุต่างๆ เพื่อนาไปพัฒนาเกมและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับ
บริษัทเกมให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน สร้างกาไร จนนาไปสู่การเติบโตที่มากขึ้นในอนาคตของอุตสาหกรรมเกม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์ “เรียกข้าว่าท่านอ๋อง”
2. เพื่อทราบถึงอิทธิพลของเกมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์ของคนไทย กรณีศึกษา เกม “เรียก
ข้าว่าท่านอ๋อง”
สมมุติฐานของการวิจัย
1. รางวัลจากเกมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่าน
อ๋อง
2. สังคมเกมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
3. แรงจูงใจทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
4. รางวัลจากการแข่งขันมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกม
ออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
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5. อานาจมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติ มเกมออนไลน์เรียกข้า
ว่าท่านอ๋อง
6. ทักษะและความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติม
เกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
7. แรงจูงใจในการประสบความสาเร็จมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ผู้เล่นเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
กลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้ทั้งวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Methodology) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) เริ่มต้นจากวิธีวิจัยเชิง
คุณ ภาพศึก ษาข้ อ มูล จากเอกสารและงานวิจั ยที่ เ กี่ย วข้อ ง และใช้แ บบสั ม ภาษณ์ชนิ ดกึ่ งมี โ ครงสร้ า ง ( Semi-structured
interview) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ทั้งนี้งานวิจัยนี้เป็นกรณีไม่รู้จานวนประชากรเนื่องจาก อาศัยกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งเป็นผู้เล่นเกมที่มีอายุการ
เล่นตั้งแต่แรกๆ ที่มีเกมนี้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีอายุของเกมไม่เกิน 3 ปี
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น
1) รางวัลจากเกม
2) สังคมเกม
3) รางวัลจากการแข่งขัน
4) อานาจ
5) ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ตัวแปรขั้นกลาง
1) แรงจูงใจทางสังคม
2) แรงจูงใจประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม การตัดสินใจเติมเกมออนไลน์ “เรียกข้าว่าท่านอ๋อง”
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย

ตัวแปรต้น
รางวัลจากเกม
สังคมเกม
รางวัลจากการแข่งขัน
อานาจ
ทักษะ และความ

ตัวแปรขั้นกลาง

ตัวแปรตาม

แรงจูงใจทางสังคม
การตัดสินใจเติมเกมออนไลน์
แรงจูงใจในการ
ประสบความสาเร็จ

เชี่ยวชาญ
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดของเกม
เกมออนไลน์เป็นโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาให้มีความหลากหลายรูปแบบตามบทบาทของแต่ละเกมที่แตกต่างกันไป มี
ระบบซื้อขาย ระบบปรับแต่งตัวละคร ระบบพันธมิตร และการจาลองสถานการณ์ต่างๆที่ต้องเล่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อ
เข้าไปเล่นเกมกับผู้เล่นคนอื่นๆ สามารถเล่นได้แบบเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม และยังพูดคุยสื่อสารกับเพื่อนที่อยู่ในเกมได้อีกด้วย กฤ
ตนัย แซ่อึ้ง (2560) โดยปัณณธร ชัชวรัตน์ และ ดลฤดี เพชรขว้าง (2552) สามารถแบ่งประเภทของเกมออกเป็น 11 ประเภท
ตามหมวดหมู่ ซึ่งเกม “เรียกข้าว่าท่านอ๋อง” เป็นเกมบนมือถือที่จัดอยู่ในประเภทเกมยุทธศาสตร์ (Strategy Games) แนว
วางแผนโดยต้องใช้ความคิดกับกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อนาไปสูช่ ัยชนะ ซึ่งการดาเนินเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ตัวจะประกอบด้วยการ
นาเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานหรือตานานของตัวละครต่างๆ มาผูกเรื่องเข้ากับเกมเพื่อให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และยังเป็นเกมที่
สามารถให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน คลายเครียด หรือทาให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อประสบความสาเร็จ สามารถเอาชนะ
ตามเงื่อนไข (บันฑิต ศรไพศาล, 2549) แต่ในทางกลับกันก็ให้ผลการเล่นเกมออนไลน์ก็มีผลกระทบทางด้านร่างกาย จิตใจ
มุมมองทัศนคติ รวมถึงด้านพฤติกรรมจากใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมอาจทาให้ขาดทักษะชีวิตทางด้านการเข้าสังคม (วิ
โรจ์ อารีกุล, 2549)
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
โกวิทย์ กังสนันท์ (2549) กล่าวว่าการตัดสินใจจะเกิดขึ้นเมื่อมีตัวเลือกหลายทาง ซึ่งต้องทาการเปรียบเทียบก่อนจะ
เลือกทางใดทางหนึ่งตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งและอาจมีบุคคลอื่นๆรอบข้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ โดย Kotler (1997) ได้
แบ่งขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการออกเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งในขั้นตอนที่ 3 ในการประเมินทางเลือก (Evaluation
of Alternative) ของผู้บริโภคเกี่ยวกับเกมเรียกข้าว่าท่านอ๋องที่มีแรงจูงใจของผู้บริโภคเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให้ให้เกิดขั้นตอนที่ 4 คือ การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ของผู้ที่เล่นเกมเรียกข้าว่าท่านอ๋อง หรือการ
ตัดสินใจเติมเกม
2.1 แนวคิดแลทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่ร่างกายและจิตใจถูกกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่จะสามารถกระทาให้บรรลุเป้าหมายของ
ความต้องการ โดยแรงจูงใจไม่สามารถมองเห็นได้จากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาโดยตรง (สุทธิพงศ์,2557) โดยทฤษฎีการ
จูงใจของ Maslow (1943) (Maslow's General Theory of Human & Motivation) ได้สรุปแรงจูงใจเป็นลาดับขั้นตาม
ความต้องการจากต่าไปสูงได้ 5 ขั้น คือ 1. ความต้องการขั้นพื้นฐาน (Physiological Needs) 2. ความต้องการความมั่นคง
ปลอดภัย (Safety Needs) 3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) 4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem
Needs) 5. ความต้องการสาเร็จในชีวิต (Self–Actualization Needs) ซึ่ง Yee (2007) ได้ใช้ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow ใน
การศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจของผู้เล่น (player motivation) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. แรงจูงใจทางสังคม (Social) 2.
แรงจูงในการบรรลุความสาเร็จ (Achievement) และ 3. แรงจูงใจด้านการหมกมุ่น (Immersion) อย่างไรก็ตามแรงจูงใจด้าน
การหมกมุ่นยังมีวิจัยมารองรับไม่เพียงพอจึงไม่เลือกนามาศึกษาในวิจัย (GINA,2017) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกิดแรง
จูงของผู้เล่นในเกมเรียกข้าว่าท่านอ่องที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์ ดังนี้
2.1.1. แรงจูงใจทางสังคม มีปัจจัยที่ทาให้ 2 ปัจจัย คือ รางวัลจากเกม หมายถึง การเติมเงินเพือ่ จะได้รับตาลึงและไอ
เทม ซึ่งสามารถใช้ในการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆในการไต่อับดับ และ 2. สังคมเกม ประกอบด้วย การสื่อสารของคนในเกมส์
หมายถึง การสนทนาภายในเกมหรือนอกเกม โดยใช้การแชทเป็นสื่อกลางในติดต่อและรู้จักกัน , การอยู่ร่วมกันในเซิร์ ฟ
หมายถึง ผู้เล่นเกมอยู่ในพื้นที่เกมเดียวกันแล้ว โดยหากมีการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลเซิร์ฟ ผู้เล่นเกมในเซิ ร์ฟเดียวกันต้องร่วมใจ
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สามัคคีกันในการแข่งขันให้สาเร็จ, การอยู่ร่วมกันในสานัก หมายถึง การเล่นแบบทีมหรือแบบสานัก เนื่องจากลักษณะการเล่ น
ของเกมต้องแข่งกันเป็นทีมดังนั้นผู้เล่นเกมจึงจาเป็นต้องมีสานักอยู่ อีกทั้งการอยู่ในสานักต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ,
การร่วมเติมเกมของสมาชิกในสานัก หมายถึง การที่ผู้เล่นเกมในทีมเดียวกันช่วยกันเติมเกมเพื่อที่จะได้รับรางวัลร่วมกัน ซึ่งทีม
ต้องใช้รางวัลที่ได้จากการเติมเงินในการแข่งขันกิจกรรมระหว่างสานัก
2.1.2. แรงจูงใจในการประสบความสาเร็จ มี 3 ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น คือ 1. รางวัลจากการแข่งขัน คือ การแข่งขัน
ระหว่างสานัก หมายถึง การแข่งขันกับสานักอื่น ซึ่งจะมีรางวัลที่ทาให้ผู้เล่นอยากเอาชนะโดยเฉพาะ ฉายา ซึ่ งต้องแข่งขันได้
สานักที่ 1 เท่านั้นที่จะได้ หัวหน้าสานักจะได้รับชุดอ๋อง และลูกสานักจะได้เป็นชุดกง เป็นสิ่งที่ทาให้ผู้เล่นอยากเติมเกมเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน 2. อานาจ ประกอบด้วย ยศ และตาแหน่ง หมายถึง สิ่งที่วัดความแกร่งของตัวละคร โดยหากมียศ
และตาแหน่งสูงก็จะไม่สามารถมีผู้เล่นอื่นที่จะสามารถทาให้ออกจากเกมได้ ซึ่งทาให้ผู้เกมต้องอัพเกรดยศและตาแหน่ง โดย
ตาแหน่งต้องได้จากการแข่งขันเท่านั้น, สิทธิพิเศษ หรือ เรียกอีกความหมายหนึ่งก็คือ VIP หมายถึง การมีสิทธิพิเศษซึ่งแต่ละ
VIPก็จะได้รับแตกต่าง หาก VIP สูง ก็จะสามรถเล่นง่ายกว่าผู้เล่นคนอื่นๆ ยกตัวอย่าง เช่น VIP9 สามารถติดต่อทางLine กับ
GM ของเกมได้โดยตรง และที่สาคัญ คือ GM จะบอกกิจกรรมล่วงหน้าของวันถัดไปทาให้เรารู้ล่วงหน้าก่อนผู้เล่นคนอื่น ,
อานาจในการควบคุมเซิร์ฟที่เล่น หมายถึง ผู้นาของเซิร์ฟ ที่มีบารมีสูงและเป็นที่ 1 ของเซิร์ฟทาให้ผู้เล่นคนอื่นในเกมให้ความ
เคารพ, อันดับในเซิร์ฟ หมายถึง มีการจัดอันดับภายในเซิร์ฟ เรียงตามบารมีของแต่ล ะผู้เล่น และ 3. ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญ ประกอบไปด้วย ทักษะของทหาร หมายถึง พลทหารของผู้เล่นมีทักษะในการแข่งขันในเกม หากมีทักษะสูงก็จะ
ส่งผลดีต่อผู้เล่นในการป้องกันการตีของฝ่ายตรงข้ามที่จะมาแข่งขันกับตน ซึ่งทักษะของทหารมาจากการตีคัมภีร์และถุงตารา
ซึ่งไอเทมนี้สามารถหาได้จากการเติมเงินและรางวัลในการแข่งขัน , ไอเทมพิเศษ (สกิน และอื่นๆ) หมายถึง ไอเทมที่จัดขึ้นให้
เติมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นเสมือนเป็นแรร์ไอเทม โดยส่วนมากจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นเทศกาลปีใหม่จะมีไอ
เทมสกินของพลทหารขาย
ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ข้างต้น ทาให้ทราบถึงกระบวนการและตัวกระตุ้นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเติม
เกมส์ออนไลน์ผ่านแรงจูงใจทั้ง 2 ด้าน จึงสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรได้โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองต่อตัวกระตุ้น
ภายนอก (S-O-R MODEL: The Stimulus Organism Response) (Mehrabian and Russel, 1974) ในการอธิบายกรอบ
แนวคิด
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นายถนอม ทยานุวัฒน์ (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเติมเงินเกมออนไลน์ของผู้บริโภคในพื้นที่บริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรในพื้นที่บริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร จานวน400คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกเติมเงินเกมออนไลน์ ปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อการเลือกเติมเกมออนไลน์ และ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีผลต่อการเลือกเติมเกมออนไลน์
ชนภัทร วชิรธรรมพร (2561) ปัจจัยการรับรู้คุณค่าและคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจและความตั้งใจซื้อไอ
เท็มภายในเกมของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการตอบแบบสอบถามจานวนทั้งหมด 285 ราย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างเห็นด้วยกับการรับรู้คุณค่า และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ที่ส่งผลถึงแรงจูงใจในการซื้อไอเท็มภายในเกม
วรัลชญาน์ สิงห์ทองวรรณ (2557) ศึกษาความตั้งใจในการซื้อซ้าในเกมออนไลน์ตามบทบาท โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อซ้าไอเทมในเกมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่เล่นเกม
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ออนไลน์ประเภทเล่นตามบทบาทและเคยซื้อไอเทม จานวน 322 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า ปัจจัยด้าน
การรับรู้ราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านความความพึงพอใจส่งผลให้เกิดความตัง้ ใจในการซื้อซ้าไอเท็มใน
เกมมากขึ้นต่อเมื่อผู้เล่นเกมรับรู้ปัจจัยในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น
GINA MILLAR (2017) A study of the drivers influencing players of Multiplayer Online Battle Arena
(MOBA) games to make micro-transactional purchases. โดยงานวิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
กับกลุ่มผู้เล่นเกม “legend of legend” ในประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ผลงานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดแรงจูงใจ
ทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าทางด้านความเพลิดเพลิน (hedonic goods) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าทางกายภาพ(Function good) ส่วนปัจจัยที่ทาให้เกิดแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อสินค้าทางกายภาพแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับสินค้าทางด้านความเพลิดเพลิน จึงสรุปได้ว่าผู้เล่นเกม MOBA มี
ประสบการณ์ในการเติมเงินจากแรงจูงใจที่อยากประสบความสาเร็จจากสินค้าทางกายภาพและมีประสบการณ์ ในการเติมเงิน
จากแรงจูงใจทางสังคมที่จากสินค้าทางด้านความเพลิดเพลิน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้ทั้งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Methodology) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) โดยผู้วิจัยได้กาหนดและดาเนินการตามระเบียบวิจัย
ดังนี้
1. ประชากร ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มคนไทยที่เล่นเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เล่นเกมที่มีอายุการเล่นตั้งแต่แรกๆ ที่มีเกมนี้ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีอายุของเกมไม่เกิน 3 ปี
จานวนทั้งสิ้น 40 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่ง
มีโครงสร้าง (Semi-structured interview) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเติมเงินบนเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่
ส่งผลให้ผู้บริโภคการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์ “เรียกข้าว่าท่านอ๋อง” และเพื่อทราบถึงอิทธิพลของเกมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเติมเกมออนไลน์ของคนไทย กรณีศึกษาเกม “เรียกข้าว่าท่านอ๋อง” จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการ
วิเคราะห์ จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Statistical Package for the Social Science (SPSS) และ
Microsoft Excel
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สาหรับวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมการเล่น
เกมของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ตาม
กรอบแนวคิดของงานวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นเกมและเคยเติมเงิน
ในเกมเรียกข้าว่าท่านอ๋องทั้งหมด โดยคิดเป็นเพศชายร้อยละ 60 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 23 – 39 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่
ที่ปริญญาตรี และทาอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้อยู่ในช่วงระหว่าง 5,000 - 25,000 บาท
2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาเล่นเกมเรียกข้าว่าท่านอ๋องอยู่ในช่วง 1-2 ปี เติมเงินเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ในช่วง 29 - 35 บาท
และมีอัตราการเติมเงินเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 501-3,000 บาท และ 3,001-100,000 บาท โดยส่วนมากอยู่ในอันดับในเซิร์ฟอยู่ที่
อันดับ 1 – 3 ซึ่งตาแหน่งสูงสุดในเกม คือ ตาแหน่งอ๋อง และยศในเกม คือ ขุนนางหลักขั้น 2ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจเล่นเกมนี้
คือเห็นจากการโฆษณาในอินเทอร์เน็ตบนสื่อโฆษณาออนไลน์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติกา ร
Androidและทราบว่าระบบปฏิบัติการ IOS มีการให้ส่วนลดในการเติมเงินแต่ก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนเป็นไปใช้ระบบ IOS
3. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเติมเงินบนเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติมเงินดังนี้ ปัจจัยด้านรางวัล พบว่า ทุกคนเคยเติม
เงินซื้อไอเทม และเติมเงินครบจานวน เพราะต้องการไอเทมพิเศษนั้นมาใช้ในการเล่นเกม ปัจจัยด้านสังคมเกม พบว่าส่วนใหญ่
เห็นด้วยว่าการเล่นเป็นทีม (สานัก) ส่งผลต่อการเติมเกม เพราะการเล่นเกมเป็นทีมทาให้สามารถชนะได้ง่ายกว่า มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทั้งในเกมและนอกเกม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นช่องทางนอกเกม เพราะการใช้ช่องทางอื่นในการติดต่อกัน
สะดวกกว่า และเกิดความผูกพันและความไว้วางใจกับเพื่อนในเกม แต่ก็ยังรู้สึกว่าเพื่อนในเกมออนไลน์และเพื่อนในชีวิตจริงมี
ความแตกต่างกัน เพราะผูกพันกับเพื่อนในชีวิตจริงมากกว่าเพื่อนในเกม ต่อมาคือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจทางสังคม พบว่า ส่วน
ใหญ่เห็นด้วยว่าสังคมในเกม (เพื่อน, คู่แข่ง) มีผลต่อการเติมเกม เพราะอยากมีศักยภาพเหนือกว่าคู่แข่ง แต่ไม่เห็นด้วยว่าการ
เติมเงินในเกมช่วยสร้างการยอมรับจากเพื่อนในเกม อีกทั้งความสนใจจากผู้เล่นคนอื่นไม่ใช่แรงจูงใจในการเติมเงิน แต่เป็น
ปัจจัยอื่น เช่น อยากเอาชนะ ต้องการไอเทม เป็นต้น ปัจจัยด้านรางวัลจากการแข่งขัน พบว่าทุกคนเคยเข้าร่วมการแข่งขันใน
เกมเพราะอยากชนะกิจกรรมและได้รับรางวัล และพบว่ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทาให้อยากเติมเกมเพราะหาก
เติ ม เกมจะได้ รั บ ไอเทมที่ ม ากกว่ า ผู้อื่ น และมี โ อกาสชนะได้ รับ รางวั ล สู งขึ้ น อีก ทั้ งการเติ มเกมเพื่ อ ซื้ อไอเทมจะช่ว ยเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย ปัจจัยด้านอานาจ พบว่า ส่วนใหญ่คิดว่าการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในเกมไม่ใ ช่การแสดง
ถึงความมีอานาจ และหากคู่แข่งแพ้ก็รู้สึกเฉยๆ เพราะ การแข่งขันต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะ อีกทั้งยังไม่เคยเยาะเย้ยคู่แข่งหากแพ้
และคิดว่าเกียรติยศไม่มีความจาเป็นต่อการเล่นเล่นเกมนี้ ต่อมาคือปัจจัยด้านทักษะและความเชี่ยวชาญ พบว่าส่วนใหญ่เติม
เงินเพื่อซื้อสกินของตัวละครในการเล่นเกม เพราะคิดว่าตัวละครสวมใส่สกินแล้วจะสามารถเล่นได้ดีขึ้น อีกทั้งยังเคยซื้อซื้อตารา
หรือคัมภีร์ทักษะของตัวละคร,อัพเกรดตัวละคร (พลทหาร) และตามหาไอเทมหรือตัวละครพิเศษ (ภรรยา พลทหาร) ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จ พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้ วยว่าอันดับในเซิร์ฟมีความสาคัญและเห็นด้วยว่าการเติมเงิน
จานวนมากในเกมเรียกข้าว่าท่านอ๋อง เพราะต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ปัจจัยสุดท้ายด้านการเติมเกม พบว่าส่วนใหญ่
จ่ายมูลค่าเงินในเกมทั้งหมดอยู่ในช่วง 10,000 – 100,000 บาท และมูลค่าเงินที่กลุ่มตัวอย่างจ่ ายมากที่สุด คือ 2,500,000
บาท อีกทั้งยังพบว่าเต็มใจและรู้เท่าทันในการจ่ายเงินทุกครั้ง
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์รางวัลจากเกมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียก
ข้าว่าท่านอ๋อง
สมมติฐาน
ค่าคงที่ (Constant)
รางวัลจากเกมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
R² = 0.02, Adjust R² = -0.0058, F = 0.7763, P< 0.05

B
Beta
t
Sig.
2.694
13.513 0.000
0.556 .0141 0.881 0.3838

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า Adjust R² = -0.0058 อธิบายได้ว่าแรงจูงใจทางสังคมของผู้เล่นเกมเรียกข้าว่าท่านอ๋อง
เป็นผลมาจากรางวัลจากเกม -0.58%
วิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงเส้น ค่า sig. มีค่าเท่ากับ 0.3838 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้นรางวัลจากเกมไม่ใช่
ตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจทางสังคมของผู้เล่นเกมเรียกข้าว่าท่านอ๋อง และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะ
แบบมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่า 0.0141 หมายความว่า รางวัลจากเกมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจทาง
สังคมน้อย
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สังคมเกมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
สมมติฐาน
ค่าคงที่ (Constant)
สังคมเกมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติม
เกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
R² = 0.1039, Adjust R² = 0.08, F = 4.4077, P< 0.05

B

Beta

t

Sig.

2.467
10.933 0.000
0.42 0.322 2.099 0.0424

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่า Adjust R² = 0.08 อธิบายได้ว่าแรงจูงใจทางสังคมของผู้เล่นเกมเรียกข้าว่าท่านอ๋อง เป็น
ผลมาจากสังคมเกม 8% ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 92% เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ทราบได้
วิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงเส้น ค่า sig. มีค่าเท่ากับ 0.0424 ซึ่งต่ากว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้นสังคมเกมจึงเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดแรงจูงใจทางสังคมของผู้เล่นเกมเรียกข้าว่าท่านอ๋อง และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน
(Beta) พบว่ามีค่า 0.322 หมายความว่า สังคมเกมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจทางสังคม กล่าวคือ หาก
สังคมเกมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อแรงจูงใจทางสังคมเพิ่มขึ้น 0.322
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์แรงจูงใจทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
สมมติฐาน
ค่าคงที่ (Constant)
แรงจูงใจทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
R² = 0.1177, Adjust R² = 0.0945, F = 5.0692, P< 0.05

B

Beta

0.781
0.243 0.343

t

Sig.

2.417
2.251

0.021
0.0302
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จากตารางที่ 3 พบว่า ค่า Adjust R² = 0.0945 อธิบายได้ว่าการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง เป็น
ผลมาจากแรงจูงใจทางสังคม 9.45% ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 90.55% เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ทราบได้
วิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงเส้น ค่า sig. มีค่าเท่ากับ 0.0302 ซึ่งต่ากว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้นแรงจูงใจทางสังคม
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง และเมื่อพิ จารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบ
คะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่า 0.343 หมายความว่า แรงจูงใจทางสังคมเกมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง กล่าวคือ หากแรงจูงใจทางสังคมเกมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจเติม
เกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋องเพิ่มขึ้น 0.343
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์รางวัลจากการแข่งขันมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จทีม่ ีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
สมมติฐาน
ค่าคงที่ (Constant)
รางวัลจากการแข่งขันมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
R² = 0.3807, Adjust R² = 0.3644, F = 23.3617, P< 0.05

B

Beta

0.213
0.294 0.617

t

Sig.

1.911
4.833

0.064
0.0000

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่า Adjust R² = 0.3644 อธิบายได้ว่าแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จของผู้เล่นเกมเรียก
ข้าว่าท่านอ๋อง เป็นผลมาจากรางวัลจากการแข่งขัน 36.44% ส่วนที่เหลืออีก 63.56% เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ทราบได้
วิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงเส้น ค่า sig. มีค่าเท่ากับ 0.0000 ซึ่งต่ากว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้นรางวัลจากการแข่งขันเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จของผู้เล่นเกมเรียกข้าว่าท่านอ๋อง และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยในแบบคะแบบมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่า 0.617 หมายความว่า รางวัลจากการแข่งขันมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันกับแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จ กล่าวคือ หากรางวัลจากการแข่งขันเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ประสบความสาเร็จเพิ่มขึ้น 0.617
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์อานาจมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกม
ออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
สมมติฐาน

B

ค่าคงที่ (Constant)
-0.094
อานาจมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จที่มีอิทธิพลต่อการ 0.121
ตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
R² = 0.1289, Adjust R² = 0.104, F = 5.622, P< 0.05

Beta

t

-0.343
0.359 2.371

Sig.
0.733
0.0229

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่า Adjust R² = 0.104 อธิบายได้ว่า อานาจมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการประสบ
ความสาเร็จ เป็นผลมาจากอานาจจากเกม 10.4% ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 89.6 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ทราบได้
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วิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงเส้น ค่า sig. มีค่าเท่ากับ 0.0229

ซึ่งต่ากว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น อานาจเป็น

ตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมเรียกข้าว่าท่านอ๋อง และเมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแบบมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่า 0.359 หมายความว่า อานาจมีความสั มพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันกับแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จ กล่าวคือ หากอานาจเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อแรงจูงใจในการประสบ
ความสาเร็จเพิ่มขึ้น 0.359
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ทักษะและความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการประสบความสาเร็จที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
สมมติฐาน
ค่าคงที่ (Constant)
ทักษะและความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการประสบ
ความสาเร็จที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
R² = 0.2347, Adjust R² = 0.2146, F = 11.6566, P< 0.05

B
0.091
0.252

Beta

t

Sig.

0.485

0.568
3.414

0.573
0.0015

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่า Adjust R² = 0.2146 อธิบายได้ว่าแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง เป็นผลมาจากแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จ 21.46% ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ
78.54% เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ทราบได้
วิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงเส้น ค่า sig. มีค่าเท่ากับ 0.0015 ซึ่งต่ากว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้นทักษะและความ
เชี่ยวชาญเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จ และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนน
มาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่า 0.485 หมายความว่า ทักษะและความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจ
ในการประสบความสาเร็จ กล่าวคือ หากทักษะและความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อแรงจูงใจในการประสบ
ความสาเร็จเพิ่มขึ้น 0.485
ตารางที่ 7 แรงจูงใจในการประสบความสาเร็จมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
สมมติฐาน

B

ค่าคงที่ (Constant)
แรงจูงใจในการประสบความสาเร็จมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์
เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
R² =0.0368, Adjust R² = 0.0115, F =4.8389, P< 0.05

-0.541
0.541

Beta

t

-0.621
0.192 1.206

Sig.
0.539
0.235

จากตารางที่ 7 พบว่า ค่า Adjust R² = 0.0115 อธิบายได้ว่าแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง เป็นผลมาจากแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จ 1.15%
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วิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงเส้น ค่า sig. มีค่าเท่ากับ 0.235 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้นแรงจูงใจในการ
ประสบความสาเร็จไม่ใช่ตัวกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่า 0.192 หมายความว่า แรงจูงใจในการประสบความสาเร็จมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง กล่าวคือ หากแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผล
ต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋องเพิ่มขึ้น 0.192
สรุปและอภิปรายผล
สมมติ ฐานที่ 1 (H1) รางวัล จากเกมมี ความสัม พันธ์ กับแรงจูงใจทางสั งคมที่ มีอิท ธิพลต่อการตัด สินใจเติ มเกม
ออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋องไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีค่า Sig เท่ากับ 0.3838 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า รางวัล
จากเกมไม่มีมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง เพราะว่า
รางวัลจากเกมไม่ได้ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจทางสังคม ซึ่งเวเทน (Weiten, 1997:383) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจทางสังคม (Social
motives) เกิดจากประสบการณ์ทางสังคม เช่น ความต้องการด้านความสัมพันธ์ ความต้องการอิสรภาพ ความต้องการดูแล
ปกป้อง ความต้องการสนุกสนานเพลิดเพลิน จึงไม่สอดคล้องกับรางวัลจากเกม เพราะถือเป็นปัจจัยภายนอก ไม่ได้เกิดจาก
ประสบการทางสังคม ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 (H1)
สมมติฐานที่ 2 (H2) สังคมเกมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียก
ข้าว่าท่านอ๋องมีค่า Sig. เท่ากับ 0.0424 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า สังคมเกมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจทางสังคม ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ (ภคภร ลุ่มเพชรมงคล, 2557) ได้
กล่าวว่า ปัจจัยอิทธิพลของคนรอบข้างในการเล่นเกม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจในการเล่นเกม ซึ่งส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเติมเกม อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 (H2)
สมมติฐานที่ 3 (H3) แรงจูงใจทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋องมีค่า Sig. เท่ากับ
0.0302 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า แรงจูงใจทางสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ (GINA MILLAR, 2017) ได้กล่าวว่า สังคมในเกม การส่งของขวัญ และ รางวัลจากเกม เป็น
ปัจจัยด้านแรงจูงใจทางสังคมที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อไอเทมในเกม อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 3 (H3)
สมมติฐานข้อที่4 (H4) รางวัลจากการแข่งขันมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีค่า Sig. เท่ากับ 0.0000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
หมายความว่า รางวัลจากการแข่งขันที่เป็นแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกม
ออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยในอดีตของ Ho and Wu (2012) ที่กล่าวว่า การได้รับไอเทมทาให้ผู้เล่นเกม
รู้สึกได้รับความพึงพอใจ ทาให้ตัวละครในเกมเก่งและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่4 (H4)
สมมติฐานข้อที่ 5 (H5) อานาจมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติม
เกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีค่า Sig. เท่ากับ0.0229 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า
ความสัมพันธ์ระหว่าง อานาจในการประสบความสาเร็จส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ GINA MILLAR(2017) ได้กล่าวว่า ต้องการที่จะเล่นและมีสกินที่โดดเด่นเพื่อให้มีอานาจ
เหนือผู้อื่น ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 (H5)
สมมุตฐานที่ 6 (H6) : ทักษะและความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.0015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
หมายความว่า ทักษะและความเชี่ยวชาญของตัวละครส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จที่มีอิทธิพลต่อการ
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ตัดสินใจเติมเกมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ Park and Lee (2011) และงานวิจัยของ Hamari and
Lehdonvirta (2010) ได้กล่าวว่า เมื่อผู้เล่นรับรู้ถึงทักษะความสามารถของตัวละครจะส่งผลให้เกิดความตั้งใจซื้อไอเท็มในเกม
เนื่องจากผู้เล่นรู้สึกว่าความสามารถของตัวละครจะเพิ่มขึ้นหลังจากใช้ไอเท็ม อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 6 (H6)
สมมุตฐานที่ 7 (H7) : แรงจูงใจในการประสบความสาเร็จมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่าน
อ๋องไม่ไปในทิศทางเดียวกัน และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.235 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า แรงจูงใจในการประสบความสาเร็จ
ไม่มีอิทธิพลหรือความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ (ถนอม,
2553) ได้กล่าวว่า การประสบความสาเร็จมีผลต่อการเลือกเติมเงินเกมออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดหรือหมายถึง
แรงจูงใจในการประสบความสาเร็จไม่ส่งผลต่อการเติมเกมของผู้เล่นนั้นเอง ซึ่งอยู่ในระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 7 (H7)
สรุปผู้เล่นเกมเรียกข้าว่าท่านอ๋องส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มคนวัยทางานหรือ คนรุ่นวาย (GEN Y) มีรายได้ สูง และมี
ประสบการณ์ในการเล่นเกมมาค่อยข้างนาน รู้จักระบบการเล่นและการเติมเงินในเกมเป็นอย่างดี ดูได้จากอันดับในเซิร์ฟ
ตาแหน่งและยศในเกม ที่อยู่ในระดับสูง และปัจจัยด้านราคาไม่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเนื่องจากเติมเงินในเกมเป็นประจา
อีกทั้งแม้รู้ว่าระบบปฏิบัติการ IOS มีส่วนลดแต่ก็ไม่สนใจที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้ และแม้รางวัลจากการแข่งขัน , ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญและอานาจจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จอย่างมาก แต่แรงจูงใจ
ในการประสบความสาเร็จก็ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าการเติมเงิน
เพราะต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งเท่านั้น ไม่ได้อยากประสบความสาเร็จภายในเกมเพราะแม้จะอยู่ในอันดับ
สูงสุดแล้วก็ตามหากไม่มีความต่อเนื่องในการเล่นเกมก็สง่ ผลให้ผู้เล่นอื่นสามารถแซงอับดับได้ อีกความหมายหนึ่งคือไม่มเี พดาน
ของการประสบความสาเร็จในเกมทาให้ไม่เกิดแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกม แต่อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยสังคมเกมมี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจทางสังคมและแรงจูงใจทางสังคมก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเติมเกมออนไลน์เรียกข้าว่าท่านอ๋องด้วย
เช่นกัน เพราะการเล่นเป็นทีมทาให้เกิดการติดต่อสื่อสารกันจนเกิดความผูกพันและความไว้วางใจกับเพื่อนในเกม ดังนั้น สังคม
ในเกม (เพื่อน, คู่แข่ง) มีผลต่อการเติมเกม เพราะการเล่นเกมเป็นทีมทาให้สามารถชนะได้ง่ายกว่านั้นเอง
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า มีปัจจัยต่างๆที่เกี่ ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่ทาธุรกิจเกมออนไลน์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. จากการสารวจและวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้เล่น
เกมและเคยเติมเงินในเกมเรียกข้าว่าท่านอ๋องทั้งหมด โดยคิดเป็นเพศชายร้อยละ 60 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 23 – 39 ปี ระดับ
การศึกษาสูงสุดอยู่ที่ปริญญาตรี และทาอาชีพเจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้อยู่ที่ 30,000 บาท สาเหตุที่ตัดสินใจเล่น
เกมนี้ คื อ เห็ น จากการโฆษณาในอิ น เทอร์ เ น็ ต บนสื่ อ โฆษณาออนไลน์ ซึ่ ง ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์
ระบบปฏิบัติการ Android บริษัทสามารถนาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการการวางแผน พัฒนา และปรับปรุง กลยุทธ์ต่างๆให้
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและควรให้ความสาคัญกับลูกค้ากลุ่มนี้เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ทารายได้สูงให้กับบริษัท
2. กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ ด้านรางวัลจากการแข่งขัน ทักษะและความเชี่ยวชาญ อานาจ แรงจูงใจทางสังคม
และ สังคมเกม บริษัทควรรักษาการให้ความสาคัญของกลุ่มตัวอย่างเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เล่นต่อไปในส่วนของด้านรางวัล
จากเกมที่ไม่ส่งผลเพราะยังไม่น่าสนใจและมีมูลค่าน้อยและด้านแรงจูงใจในการประสบความสาเร็ จที่ไม่ส่งผล เพราะเนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนที่ประสบความสาเร็จในเกมแล้ว
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึกษาในอนาคต ควรเพิ่มกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงการตั้งสมมุติฐานและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์มากขึ้นแก่ผู้วิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจเกี่ยวกับการเติมเกมออนไลน์
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting the Acceptance of Restaurant Reviews via Online Media of
Generations in Bangkok
นนลณีย์ วงศ์สุวัฒน์1
ชนนภัส สิงขรวัฒน์1
วิลาสินี งามสมจิตร์1
ปานนภา แก้วมณี1
ชัชชญา ศุกระมงคล1
วารุณี ตันติวงศ์วาณิช2
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ รี วิ ว ร้ า นอาหารผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ข องคนรุ่ น ต่ า งๆในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยขอบเขตงานวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มคนรุ่นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร
ผ่านการรีวิวร้านอาหารที่ส่งต่อการยอมรับการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 400 คน นามารวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผล ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ ศึกษาส่งผลต่อการยอมรับรีวิว
ร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครที่ระดับความเชื่อมั่นระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี มีระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้สื่อออนไลน์ 1-2 ประเภท
มีจานวน 1-2 ครั้ง และใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลรีวิวร้านอาหาร ซึ่งผลการทดสอบ
สมมติฐาน มีการยอมรับสมมติฐาน ได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเชื่ อถือของผู้บริโภคที่มีต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่มี
ผลต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
คำสำคัญ: พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรีวิวอาหาร ความคิดเห็นของลูกค้า สื่อสังคมออนไลน์ การตลาดแบบปากต่อปาก
Abstract
This research investigates factors affecting the acceptance of online restaurant reviews among
different generations in Bangkok. The research scope and sample group are people of different
generations in Bangkok. To study consumer behavior towards information exposure, attitudes, satisfaction,
and differences in the behavior of the decision to use the restaurant service. Through reviews that affect
the acceptance of restaurant reviews through the use of online media among different generations. Using
a questionnaire from a sample of 400 people. To collect, analyze and summarize the results.Which
research results It was found that factors affecting the acceptance of restaurant reviews via online media
among different generations in Bangkok have a confidence level, statistically significant level of 0.05. And
1
2

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ -

384

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

it was found that most of the respondents were female, aged 20-29 years. Have a bachelor's degree or
equivalent. Student occupation. Have an average monthly income of less than 10,000 baht. And often to
use social media 1-2 times a week. Use 1-2 types of online media. Use online media to search for
information 1-2 times per restaurant service. And spend less than an hour on social media searching for
restaurant reviews. The results of hypothesis testing have accepted the hypothesis Including to reliability
factor of consumers towards restaurant reviews via social media. behavior factors of exposure to
restaurant reviews via social media. And factors of consumer attitude affecting restaurant reviews via
social media.
Keywords: Media exposure behavior, Food reviews, Customer reviews, Social media,
Word of mouth marketing
บทนา
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้สังคมถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยผ่านเทคโนโลยีและการสื่อสาร จึงทาให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงโลกออนไลน์เพื่อค้นหาสิ่งต่างๆ ส่งผลให้รูปแบบการดาเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป
โดยอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งทางด้านการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่การประกอบธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในรูปแบบการ
ประกอบธุร กิจ และการสื่ อสารทางการตลาดที่ ได้ รับ ความนิ ยมแพร่ หลายในปั จจุ บัน คือ การแสดงความคิ ดเห็นของผู้ใ ช้
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมการแบ่งปันความคิดเห็นระหว่างกลุ่มลูกค้าในด้านประสบการณ์การใช้สินค้าระหว่างกัน
ของกลุ่ม รวมถึงการให้คะแนนกับสินค้าและบริการ ซึ่งเปรียบได้กับการตลาดแบบปากต่อปากที่มี งานวิจัย (Ba and Pavlou,
2002; Dellarocus, 2003) พบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
แต่ยังไม่มีวิจัยที่ศึกษาโดยตรงถึงพฤติกรรมการใช้สื่อจากความคิดเห็นต่างๆของผู้ใช้สินค้าในสังคมออนไลน์ที่มีพฤติกรรม
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร
ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมีให้เลือกมากขึ้นตามความเจริญของสังคมเมืองประกอบกับสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับ
การสื่อสารของผู้บริโภค และผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น จึงได้เปลี่ยนพฤติกรรม
มาใช้ช่องทางการสื่อสารบนออนไลน์เป็นหลักในการค้นหาร้านอาหารเพื่ออ่านรีวิวประกอบการตัดสินใจเลือกรับประทาน
อาหาร โดยใช้คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกในด้านการเข้าถึ งข้อมูลต่าง ๆ บน เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่สาคัญในการค้นหา (บุณยาพร วุฒิธรรมคุณ , 2559)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ เพื่อ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร นักการตลาด หรือผู้ที่สนใจ สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง พฤติกรรมผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจบริการด้านร้านอาหารเพื่อรับรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคใน การใช้สื่อสั งคมออนไลน์ (Social Media) สาหรับเป็น
แนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหารที่ส่งต่อการยอมรับการรีวิวร้านอาหาร
ผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการรีวิวร้านอาหารที่ส่งต่อการยอมรับการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์
ของคนรุ่นต่างๆ
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3. เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ บริโ ภคในการรับข้ อมูลจากการรีวิ วร้า นอาหารที่ ส่งต่อ การยอมรั บการรีวิ ว
ร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ
4. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารผ่านการรีวิวจากช่องทางออนไลน์ของ
แต่ละช่วงอายุ
สมมุติฐานของการวิจัย
1. พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อ
ออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ
2. ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อ
ออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ
3. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อ
ออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มคนทุกรุ่นที่มีอายุต่ากว่า 20 – 59 ปี ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ
ตัวแปรตาม ได้แก่ การยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ
3. ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึง 23 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 87 วัน
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากกรอบแนวคิดสามารถตั้งสมมติฐานได้จานวน 3 สมมติฐาน
H1 : พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อ
ออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ
H2 : ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อ
ออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ
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H3 : ความน่าเชื่อถือของข้อมูลรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อ
ออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ
อธิบายกรอบแนวคิด
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการรีวิว มนุษย์นั้นเมื่อเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจหรือข้องใจในสิ่งที่ตนนั้น กาลังตัดสินใจ
เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องการข้อมูลความรู้ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อจะใช้ข้อมูลนั้นๆประกอบการตัดสินใจในการ
กระทาหนึ่ง (กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขภาพ, 2557)
ความน่าเชื่อถือการตัดสินใจใช้บริการผ่านทางแอพพลิเคชั่นในแต่ละครั้งของผู้บริโภคนั้นมีความจาเป็น อย่างยิ่งที่
ต้องใช้ความน่าเชื่อถือมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อ เพราะผู้บริโภคและผู้จาหน่ายไม่ได้พบปะกัน โดยตรงต้องอาศัย
สื่อกลางที่มีความน่าเชื่อถือมาช่วยในการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแต่ละร้าน นุสรา เรืองสม (2559)
ทัศนคติเป็นการที่บุคคลมีความคิดและความรู้สกึ กับคนรอบข้าง วัตถุ หรือสิ่งแวดล้อมอย่างไรโดยรากฐานของทัศนคติ
มาจากความเชื่อที่อาจต่อต้านพฤติกรรมได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียงความคิด ความรู้สึก หรือความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ต่างๆ ที่เข้ามาโดยผ่านการประเมิน เพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยนับได้ว่าเป็นการสื่อสาร
ภายในตัวบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เป็นผลกระทบมาจากการรับสาร โดยทัศนคติสามารถเป็นสิ่งที่
เชื่อมโยงระหว่างความรู้กับพฤติกรรม คือเมื่อรับรู้สิ่งใดมาแล้วสิ่งนั้นทาให้เกิดทัศนคติด้ านใดด้านหนึ่ง และเกิดการแสดงออก
ถึงการยอมรับและไม่ยอมรับ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533)
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ รี วิ ว ร้ า นอาหารผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ข องคนรุ่ น ต่ า งๆในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ในรูปแบบการวิจัยด้วยวิธีการสารวจ
(Survey Research Method) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ
ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามลาดับดังนี้
1. ประเภทของงานวิจัย
การวิจัย ครั้ งนี้เ ป็น การวิจั ยเชิ งปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยมีก ารใช้แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน โดยรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังนี้ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น วิทยานิพนธ์
2. ประชากรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มคนรุ่นต่าง ๆ ในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
2.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยคานวณจากสูตรของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าเท่ากับ 385 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์ให้แก่การศึกษาและเพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อน ผู้วิจัยจึงได้เก็บแบบสอบถามเพิ่มขึ้นอีก 15 ชุด รวมทั้งหมด 400 ชุด
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (แต่ละส่วนของแบบสอบถาม)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อนามาวิเคราะห์ทั้งข้อมูล
ทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ ดังนี้
4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล โดยในการค้นคว้าอิสระ
นี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์ รวมจานวน 400 ชุด
4.2 ข้อมูลทุตยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากตาราง หนังสือ วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสืบค้นข้อมูล และแหล่งข้อมูลออนไลน์ รวมถึงบทความจากงานวิจัยที่มีการทาการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ผลไว้เรียบร้อยมาก่อน
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมการกลุ่มตัวอย่างไปทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ผ่านโปรแกรม spss (statistical package for social science) และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติผู้วิจัยใช้สถิติดังนี้
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้เก็บมาจากกลุ่มตัวอย่าง อาจจะเกี่ยวข้องกับวิธีการทางสถิติ
5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทาแบบสอบถาม
5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรืออธิบายค่าของตัวแปรของงานวิจัย
5.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสารวจความพึง
พอใจ
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5
รองลงมา คือ เพศชาย จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีช่วงอายุตั้งแต่อายุ 20-29 ปี จานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ
61.2 รองลงมา คือ อายุ 40-49 ปี จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 รองลงมา คือ อายุ 30-39 ปี จานวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.1 และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ ต่ากว่า 20 ปี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 มีระดับการศึกษาสูงสุด
คือระดับชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมากาลังศึกษาในระดับชั้นต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.4 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา คือ ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ จานวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.4 ประกอบอาชีพข้าราชการ จานวน 33คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 19
คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ประกอบอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุ ด
คือ ประกอบอาชีพอื่นๆ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 โดยมี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 129 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมา คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000บาท จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000บาท
จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000-50,000 บาท จานวน 20คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และน้อยมี
รายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดต่อเดือน คือ 50,001 บาทขึ้นไป จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ในด้านความถี่ในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อการค้นหาข้อมูลรีวิวร้านอาหาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 139
คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมา คือ ความถี่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 มีความถี่ในการ
ใช้ทุกครั้ง จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และผู้บตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ มีความถี่5 -6 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน
63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 ส่วนในด้านประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เพื่อการค้นหาการรีวิวร้านอาหารต่อการเลือกใช้
บริการแต่ละพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการใช้สื่อในการค้นหาข้อมูลการรีวิวร้านอาหาร 1-2 ประเภท จานวน 262
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คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 รองลงมา มีการใช้สื่อในการค้นหาข้อมูลการรีวิวร้านอาหาร 3-4 ประเภท จานวน 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.4 และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด มีการใช้สื่อในการค้นหาข้อมูลรีวิ วร้านอาหาร 5-6 ประเภท จานวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.7 และด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลรีวิวร้านอาหารต่อการเลือกใช้บริการ 1 ครั้ง พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้สื่อในการค้นหารีวิวร้านอาหารเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1ชั่วโมงจานวน 268 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.9 รองลงมามีการใช้สื่อในการคันหารีวิวร้านอาหารเป็นระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ
24.8 และมีการใช้สื่อในการค้นหารีวิวร้านอาหารเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ชั่วโมง จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคน
รุ่นต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร
การยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคนรุ่นต่างๆในกรุงเทพมหานคร
(Mean) ของค่าเฉลี่ย (Standard Deviation)
ความน่าเชื่อถือของการยอมรับรีวิวร้านอาหาร
ปัจจัยด้านการแสวงหาข้อมูล
3.24
ปานกลาง
0.82
ปัจจัยด้านการเปิดรับข้อมูล
3.74
มาก
1.06
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลของการยอมรับรีวิวร้านอาหาร
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ
3.40
ปานกลาง
0.840
ปัจจัยด้านความรูส้ ึก
3.62
มาก
0.91
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของการยอมรับรีวิวร้านอาหาร
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือที่มีต่อการรีวิว
3.28
ปานกลาง
0.87
ปัจจัยด้านการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์
3.60
มาก
0.864
จากตารางที่ 1 การยอมรั บรี วิว ร้า นอาหารผ่ านสื่อ ออนไลน์ข องคนรุ่น ต่า งๆในกรุงเทพมหานคร ในด้ านความ
น่าเชื่อถือของการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการแสวงหา
ข้อมูลได้รับการยอมรับในระดับปานกลาง และปัจจัยด้านการเปิดรับข้อมูลได้รับการยอมรับในระดับมาก ในด้านพฤติกรรมการ
เปิดรับข้อมูลของการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ ของคนรุ่นต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านความรู้
ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านความรู้สึกอยู่ในระดับมาก และในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของการ
ยอมรับรีวิวร้านอาหาร ในส่วนของปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือที่มีต่อรีวิว อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านการยอมรับรีวิว
ร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์อยู่ในระดับมาก
การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในงานวิจัย (assumption)
ตารางที่ 1 การทดสอบข้อมูลการแจกแจงแบบปกติ Normality Tests ก่อนการใช้สูตร
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
การยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อ
ออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ

Shapiro-Wilk

Statistic

df

Sig.

Statistic

df

Sig.

.171

404

.000

.924

404

.000
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จากตารางที่ 1 ใช้การวิเคราะห์แบบ Multiple Regression Analysis กาหนดว่าตัวแปรตามและค่าความ
คลาดเคลื่อนต้องเป็นตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ โดยมีค่าระดับนัยสาคัญ (Sig) ต้องมีค่ามากกว่า 0.05 ถ้าหาก มีค่า
ระดับนัยสาคัญ (Sig) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรในงานวิจัยที่ให้กลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามมีการแจกแจงแบบไม่
ปกติ จากตารา พบว่า มีจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน แบบสอบถาม เท่ากับ 404 ตัวอย่าง โดยมีค่าระดับนัยสาคัญ (Sig) อยู่ที่
0.000 ซึ่งมีค่าระดับนัยสาคัญ (Sig) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นแบบสอบถามในงานวิจัยฉบับนี้ จึงเป็นการแจกแจงแบบไม่ปกติ
ตารางที่ 2 การรายงานผลการวิเคราะห์ถดถอย Model Summary
Model Summaryb
Model

R

1

.846a

R Square

Adjusted R
Square

.716

Std. Error of
the Estimate

.714

Durbin-Watson

.46185

1.861

จากตารางที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ความเป็นอิสระจากกันของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่านั้นเป็นอิสระจากกันหรือไม่ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถดถอย โดยจะแสดงค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ (R=0.846) สัมประสิทธ์การ พยากรณ์ (R2 = 0.716) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว ( Adjust R2
= 0.714) จากตารางสามารถตรวจสอบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสจากกันหรือไม่ โดยดูจากค่า Durbin-Watso มีค่าเท่ากับ
1.861 ซึ่งมีค่าอยู่ในระหว่างค่า 1.5 - 2.5 แสดงว่าตัวแปรในแต่ละด้านของงานวิจัยฉบับนี้เป็น อิสระจากกัน
ตารางที่ 3 ข้อตกลงเบื้องต้นได้ขอ้ มูลจากตาราง Residuals Statistics
Residuals Statisticsa
Std.
Deviation
Predicted Value
1.2171
5.0819
3.5965
.73090
Residual
-1.38708
1.83342
.00000
.46013
Std. Predicted Value
-3.256
2.032
.000
1.000
Std. Residual
-3.003
3.970
.000
.996
a. Dependent Variable: การยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ
Minimum

Maximum

Mean

N
404
404
404
404

จากตารางที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ข้อตกลงเบื้องต้นได้ข้อมูลจากตาราง Residuals Statistics เป็นการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อน ซึ่งเป็นการทดสอบความเป็นเชิงเส้นของข้อมูล โดยที่ค่าเฉลี่ย (Mean) ของ Residual มีค่าเท่ากับ 0
หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเป็น 0 ซึ่งจากตาราง พบว่า มีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 0.00 ซึ่งหมายความว่า
ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อนเป็น 0
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ตารางที่ 4 ตาราง ANOVA
ANOVAa
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
215.287
85.324
300.610

df
3
400
403

Mean Square
71.762
.213

F
336.424

Sig.
.000b

จากตารางที่ 4 Anova เป็นตารางเดียวกับ One way ANOVA ที่แปรผลเหมือนกัน ซึ่งโมเดลนี้มีความสอดคล้อง
และเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาค่า Sig จากค่า Anova เมื่อไหร่ที่ค่าไม่ Sig แสดงว่าโมเดลนี้มีปัญหาไม่สามารถแสดงค่าได้
และต้องการให้ปฎิเสธสมมติฐาน จากตารางข้างต้น พบว่ามีนัยสาคัญ (p=0.000) ถือว่าโมเดลนี้ตัวแปรต้นร่วมกันพยากรณ์ตัว
แปรตามได้
ตารางที่ 5 ตาราง Coefficients Statistics
Model
ผลรวมปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
ผลรวมปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหาร
ผลรวมปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภค

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
0.522
1.914
0.400
2.498
0.281
3.563

จากตารางที่ 5 ในตาราง Coefficients จะแสดงค่า Tolerance และ VIF ซึ่งค่า Tolerance จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1
หากค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปรเป็นอิสระจากกัน ถ้าหากเข้าใกล้ 0 จะเกิดปัญหา multicollinearity ดังนั้นค่า Tolerance
จะต้องมีค่ามากกว่า 0 และค่า VIF ต้องน้อยกว่า 10 จากตาราง พบว่า ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือมีค่า Tolerance เท่ากับ
0.522 ส่วนค่า VIF เท่ากับ 1.914 ปัจจัยมีด้านพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหารมีค่า Tolerance เท่ากับ 0.400
ส่วนค่า VIF เท่ากับ 2.498 และ ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภคมีค่า Tolerance เท่ากับ 0.281 ส่วนค่า VIF มีค่าเท่ากับ
3.563 ดังนั้นตัวแปรแต่ละด้านไม่มีความสัมพันธ์กันเอง

ภาพที่ 2 Normal P-P Plot of Regression Standaradized Residual
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จากภาพที่ 2 เป็นการตรวจสอบการแจกแจงความแปรปรวนของตัวแปร เป็นการตรวจสอบ การแจกแจงของข้อมูล
ในรูปแบบการแจกแจงแบบปกติ หรือการแจกแจงแบบไม่ปกติ โดยจะดูจากจุดที่ ปรากฏต้องมีการจับกลุ่มรวมตัวกัน ซึ่งค่า
ของข้อมูลอยู่ใกล้เส้นตรงหมายความว่าค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ

ภาพที่ 3 Histogram การยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่ออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ
จากภาพที่ 3 Histogram เป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับความถี่ของข้อมูล ซึ่งข้อมูลข้างต้นมีการ
แจกแจงที่สมมาตร โดยเส้นสูงสุดของกราฟอยู่ตรงกลางและเส้นทั้งสองข้างลาดลง ถือว่ามีลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็น
แบบรูประฆังคว่าเรียกว่าเส้นโค้งปกติ (Normal Curve) แสดงถึงการทดสอบแจกแจงของค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
พบว่า เป็นการแจกแจงข้อมูลแบบแบบ ปกติถือว่าเป็นลักษณะของข้อมูลที่ดี
การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์แต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อ
ออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนามาตอบสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งขึ้น กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ได้แก่
สมมติฐานที1่ (H1) : ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพล
ต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 (H2) : ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อ
การยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 (H3) : ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่ อ
การยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 6 ตาราง Coefficientsa
Coefficientsa
Model

1

(Constant)

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std.
Beta
Error
0.251 0.109

t

Sig.

2.307

0.022

ความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 0.179

0.037

0.180

4.883

0.000

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการรีววิ ร้านอาหารผ่านสือ่ สังคมออนไลน์

0.234

0.042

0.233

5.540

0.000

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์

0.553

0.053

0.520

10.347 0.000
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จากตารางที่ 6 เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของ
คนรุ่ นต่า งๆ ในจั งหวั ดกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การวิเ คราะห์ก ารถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Liner Regression)
เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
การรีวิวร้านอาหาร และ ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่มีอิทธพลต่ อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่น
ต่างๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากค่าระดับนัยสาคัญ (Sig) กาหนดไว้ว่าค่าต้องไม่เกิน 0.05 พบว่า ตัวแปรที่
สามารถ พยากรณ์หรือมีอิทธิพลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภค Beta = 0.520 , Sig = 0.000) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับ
ข้อมูลการรีวิวร้านอาหาร Beta = 0.233, Sig = 0.000) ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ (Beta = 0.180 , Sig = 0.000)
สมมติฐานที1่ (H1) : ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพล
ต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 (H2) : ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อ
การยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 (H3) : ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อ
การยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย
ด้านความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคทีม่ ีต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ด้านพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ด้านทัศนคติของผู้บริโภคทีม่ ีผลต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์และตัวแปร โดยจะพิจารณาได้จากตาราง ข้างต้น สามารถสรุปได้
ว่า ผลทดสอบสมมติฐานมีการยอมรับสมมติฐาน ได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อการรีวิวร้านอาหารผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ปัจจัยด้านทัศนคติของ
ผู้บริโภคที่มีผลต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สรุปและอภิปรายผล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 59.5 และเพศชายร้อยละ 40.5 อายุ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.2 รองลงมาอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 15 และอายุต่ากว่า 20 ปี
คิดเป็นร้อยละ 7.9 ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพ พบว่าส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้ พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ความถี่ในการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้นานๆครั้ง (1-2ครั้ง/สัปดาห์) จานวนประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เพื่อ
ค้นหาข้อมูลรีวิวร้านอาหารต่อการเลือกใช้บริการ 1 ครั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์ 1-2 ประเภท จานวนครั้งในการ
ค้นหาข้อมูลรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อการเลือกใช้บริการ 1 ครั้ง พบว่าส่วนใหญ่มีจานวน 1-2 ครั้ง
ระยะเวลาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลรีวิวร้านอาหารต่อการเลือกใช้บริการ1ครั้ง พบว่าส่วนใหญ่ใช้เวลาในการ
ค้นหาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
จากการศึกษาปัจจัยด้านการแสวงหาข้อมูล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.24 ซึ่งมีการ ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการค้นหาข้อมูลรีวิวร้านอาหารจาก Social Network เช่น Facebook
Instagram มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.90 รองลงมา คือ ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการค้นหาข้อมูลรีวิวร้านอาหาร จาก Media
Sharing เช่น YouTube Google มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และใช้สื่อออนไลน์เพื่อการค้นหาข้อมูลรีวิวร้านอาหารจาก Online
Forum เช่น พันทิพย์ (Pantip) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 2.62 ในการศึกษาปัจจัยด้านการเปิดรับข้อมูล พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 ซึ่งในการเปิดรับข้อมูลเพื่อดูรูปภาพอาหาร มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด เท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ การเปิดรับข้อมูลเพื่อรับชมรูปภาพบรรยากาศของร้านอาหารและดูตาแหน่งที่ตั้งของ
ร้านอาหาร โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.75 และ การเปิดรับข้อมูลเพื่อดูราคาและโปรโมชั่นของร้านอาหาร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากับ 3.63
ส่วนที่ 3 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
1 .จากการศึกษาปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 ซึ่งในการรีวิวด้วยภาพเสมือนจริงจะทาให้เข้าใจแนวคิดของร้านอาหาร โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสูด
เท่ากับ 3.64 รองลงมาคือ รับรู้และเข้าใจภาพรวมของร้านอาหารผ่านการรีวิว โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.62 และเชื่อว่าหากทา
ตามคาแนะนาของการรีวิวผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตามคาแนะนา โดยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.16
2. จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นความรู้ สึ ก พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ย 3.62 ซึ่งรู้สึกพึงพอใจเมื่อข้อมูลรีวิวร้านอาหารตรงตามความเป็นจริงทุกประการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.81
รองลงมาคือการรีวิวด้วยภาพเสมือนจริ งจะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจในการเลือกร้านอาหาร มีค่าเฉลี่ย 3.80 และรู้สึกมี
ประสบการณ์ร่วมเมื่อท่านได้อ่านและชมรีวิวร้านอาหาร โดยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.40
ส่วนที่ 4 ความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
จากการศึกษาปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของผู้บริโภค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28 ซึ่งจะเชื่อถือข้อมูลที่ได้จากการรีวิวมากกว่าข้อมูลที่ได้จากร้านอาหารโดยตรง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.46 รองลงมาคือ ท่านมีความเชื่อถือต่ อข้อมูลที่ได้จากการรีวิว โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.42 และเชื่อถือการหาข้อมูล
จากแหล่งเดียวเพียงพอต่อการตัดสินใจในการเลือกร้านอาหาร โดยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 2.93
ส่วนที่ 5 การยอมรับการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ
จากการศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60 ซึ่งการหาข้อมูลจากการรีวิวร้านอาหารจะทาให้ตัดสินใจเข้าใช้บริการ
ร้านอาหารได้ง่ายขึ้นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.76 รองลงมาคือในอนาคตจะให้ความสนใจกับการหาข้อมูลรีวิวร้านอาหาร
มากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการรีวิวตรงตามที่ท่านต้องการรู้ทุกประการมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด เท่ากับ 3.34
ผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย
สมมติฐานที่ 1 พฤติ กรรมการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการยอมรับรีวิว
ร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการยอมรับรีวิว
ร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหาร
ผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการตัดสินใจ
มากที่สุดด้านการแสวงหาข้อมูล ในข้อคาถาม ใช้สื่ อออนไลน์เพื่อการค้นหาข้อมูลรีวิวร้านอาหารจาก Social Network
เช่น Facebook Instagram ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศ์ภรณ์ วรจิตตานุรักษ์ (2562) พบว่า ที่ศึกษาพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อและความคิดเห็นที่มีต่อสื่อวิดีโอประเภทการรีวิวที่พัก และการเลือกตัดสินใจ เข้าพักในโรงแรม กรณีศึกษา เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ “Get Out อย่างนี้ต้องลาออก” 2 พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิดีโอเนื้อหาประเภทการรีวิวที่พัก สรุปผลได้ว่า
ช่องทางการเปิดรับชมวิดีโอเนื้อหาประเภทการรีวิวที่พักทาง Facebook มากที่สุด และในด้านการเปิดรับข้อมูลในข้อคาถาม
การเปิดรับข้อมูลเพื่อดูรูปภาพอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิฬณัชชา คงมั่นและผศ.ดร.อดิลล่า พงศย์ยี่หล้า (2559)
พบว่าที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์และความตั้งใจจะใช้บริการหลังการชมรีวิวทางออนไลน์
ของผู้บริโภค พบว่ารูปแบบการรีวิวที่ผู้บริโภคนิยมรับชมคือเน้นภาพถ่ายพร้อมข้อความประกอบเล็กน้อยและรีวิวแบบเป็นคลิป
วีดีโอ ซึ่งรูปแบบรีวิวที่นิยมมากที่สุดคือ เล่าเรื่องให้สนุกสนาน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการตัดสินใจมาก
ที่สุดด้านความรู้ ความเข้าใจ ในข้อคาถาม การรีวิวด้วยภาพเสมือนจริงทาให้เข้าใจแนวคิดของร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุณยาพร วุฒิธรรมคุณ (2559) พบว่าที่ศึกษาการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือก
ร้านอาหารสาหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าทัศนคติต่อการรีวิวร้านอาหารที่ดาเนิน
เรื่องด้วยภาพเสมือนจริงหรือโดยบุคคลที่มีชื่อเสียง ที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญมาก และในด้านความรู้สึก ในข้อคาถาม
พึงพอใจเมื่อข้อมูลรีวิวร้านอาหารตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณิศา รุ่งไกรศร (2561)
พบว่าที่ศึกษาการรีวิวเนื้อหามอยซ์เจอร์ไรส์เซอร์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ และปัจจัยที่ส่งผล ต่อการตั ดสินใจซื้อสินค้ามอยซ์เจอร์
ไรส์เซอร์ของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคมีความชอบดูเนื้อหาการรีวิว โดยใช้รูปภาพเปรียบเทียบความแตกต่าง
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ความน่าเชื่อถือของข้อมูลรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้ านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการตัดสินใจมาก
ที่สุดด้าน ในข้อคาถามความน่าเชื่อถือข้อมูลที่ได้จากการรีวิวมากกว่าข้อมูลที่ได้จากร้านอาหารโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิราภา พึ่งบางกรวย (2559) พบว่าที่ศึกษารูปแบบการรีวิวของบล็อกเกอร์อาหารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ร้านอาหาร พบว่าผู้อ่านเชื่อเนื้อหาที่ได้อ่านจากบล็อกเกอร์อาหารเทียบเท่ากับคาบอกเล่าจากเพื่อนสนิท
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการวิจัย ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่น
ต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ ทาให้ทราบถึงการพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ ความพึงพอใจ และ
ความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารผ่านการรีวิว ร้านอาหารที่ส่งต่อการยอมรับการรีวิวร้านอาหาร
ผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทาให้ผู้ประกอบการสามารถนาผลวิจัยไปปรับใช้ต่อ
การนาเสนอบทความรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน และการแข่งขันในปัจจุ บัน เพื่อ
สร้างความพึงพอใจและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จึงขอเสนอแนะประเด็นสาคัญเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนา ดังนี้
1.1 ด้านการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจมาก
ที่สุด คือ การแสวงหาข้อมู ล โดยใช้สื่อออนไลน์เพื่อการค้นหาข้อมูลรีวิวร้านอาหารจาก Social Network เช่น Facebook
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และInstagram ดังนั้น ผู้เขียนบทความรีวิวร้านอาหารควรจะเผยแพร่บทความในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ตรงกับพฤติกกรรมการ
ค้นหาของผู้บริโภค และเพื่อให้เกิดจานวนการพบเห็นจากผู้บริโภคมากที่สุด
1.2 ด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ การรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ส่งผลต่อระดับการ
ตัดสินใจมากที่สุด คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจ ในข้อคาถาม การรีวิวด้วยภาพเสมือนจริงทาให้เข้าใจแนวคิดของร้านอาหาร
ดังนั้น ผู้เขียนบทความรีวิวร้านอาหารควรที่จะแทรกรูปภาพของอาหารด้วย เพื่อสร้างความน่าสนใจ เชิญชวนให้ผู้อ่านเข้ามา
อ่านมากกว่าการเขียนบทความเพียงอย่างเดียว และช่วยทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายจากการดูรูปภาพ
1.3 ด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อ
ออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจมากที่สุด คือ ด้านในข้อคาถามความน่าเชื่อถือข้อมูลที่ได้จากการรีวิว
มากกว่าข้อมูลที่ได้จากร้านอาหารโดยตรง ดังนั้น ผู้เขียนบทความควรเขียนบทความตรงตามความจริงทุกประการ เนื่องจาก
ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากบทความของท่าน ถ้าผู้บริโภคพบเจอความผิดพลาด หรือพบเจอว่าท่านเขียน
บทความไม่ตรงตามที่ผู้บริโภคพบเจอจะส่งผลให้ผู้เขียนบทความนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงในระยะยาวได้
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ศึกษาที่ส่งผลต่อการยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของคนรุ่นต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งไม่ได้ศึกษาถึงปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดของร้านอาหาร (Marketing Mix) การศึกษาครั้งต่อไปควร
จะศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดของร้านอาหาร (Marketing Mix) เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
ดาเนินงานธุรกิจประเภทร้านอาหาร และอาจส่งผลต่อ การยอมรับรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน เพื่อในอนาคต
สามารถนาผลวิจัยที่ได้มาปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับคนรุ่นๆต่างๆ
2.2 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
และนาข้อมูลนั้นไปต่อยอดในธุรกิจร้านอาหาร
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การตัดสินใจเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละรุ่น
The Decision Making to Watch Chinese Series on WeTV Application of Generations
1
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “การเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละรุ่น” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มคน Generation X, Y และ Z ที่รับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน
WeTV ในประเทศไทย จานวน 402 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละรุ่น และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ซึ่งพบว่า กลุ่มคนที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ที่แตกต่างกัน และปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของกลุ่มคนแต่ละรุ่น ได้แก่ ปัจจัยด้านเนื้อหาถูกลิขสิทธิ์ของ
Generation X, Y และ Z คือด้านการดาวน์โหลดเพื่อรับชมแบบออฟไลน์, การให้คาบรรยายและความรวดเร็วของการรับชม
เนื้อหา และคุณภาพของภาพและเสียง ตามลาดับ , ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีของ Generation X, Y และ Z คือด้าน
ความเคยชิน, ความคาดหวังในประสิทธิภาพและด้านความเคยชิน และความคาดหวังในประสิทธิภาพและด้านความเคยชิน
ตามลาดับ และปัจจัยด้านองค์ประกอบของซีรี่ส์จีนของ Generation X, Y และ Z คือด้านนักแสดง, ด้านนักแสดงและความ
ยาวของซีรี่ส์ และด้านเนื้อหาของซีรี่ส์, นักแสดงและความยาวของซีรี่ส์ ตามลาดับ
คำสำคัญ: WeTV, ซีรี่ส์, วิดีโอสตรีมมิ่ง, Generation X, Y และ Z, 6W1H
Abstract
The research title of 'The decision to watch Chinese series on WeTV application of people in
each generation' is a quantitative research that collected data by online questionnaire. The sample group
is the viewers of 402 who watch Chinese series on WeTV application, divided by generation into 3 groups
including Generation X, Y, and Z. The objective of this study is to investigate the decision behavior and
factors affecting the viewer's behavior in choosing Chinese series on WeTV application of each generation.
The results, analyzed by SPSS program, shows that the viewers of varied demographic have different
behavior on choosing Chinese series to watch on WeTV application. It also shows that the factors affecting
the behavior on choosing Chinese series to watch on WeTV application of generation X, Y, and Z are the
copyrighted content factor, technology adoption factor and the composition of the Chinese series factor.

1
2

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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This research is benefit for the entrepreneurs to improved and developed to meet consumers behavior.
The limitation of the research are Duration of research and data collection in generation X.
Keywords : WeTV, Series, Video Streaming, Generation X, Y and Z, 6W1H
บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของผู้บริโภคมากขึ้น เห็นได้จากรายงานสถิติและพฤติกรรม
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของ We Are Social และ Hootsuite (2020) พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมการรับชมซีรี่ส์เปลี่ยนไปมีการ
รับชมผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ทาให้วิดีโอสตรีมมิ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลการศึกษาวิจัยของศิริเดช คาสุพรหม
(2563 อ้างโดย กรุงเทพธุรกิจ , 2563) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับชมซีรี่ส์ผ่านทางสื่อออนไลน์ร้อยละ 33.25 เนื่องจากการ
นาเสนอที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน (สราวุฒิ ทองศรีคา, 2559 อ้างโดย นฤมล ยีมะล, 2560) รวมถึงข้อมูลจาก
JustWatch (2020 อ้างโดย Marketingoops, 2020) กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มใช้นโยบาย Work Form Home ในประเทศไทย
พบว่ามียอดเข้าชมวิดีโอสตรีมมิ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.74 ซึ่งผู้บริโภคในแต่ละ Generation มีพฤติกรรมการรับสื่อที่แตกต่างกั น
ทั้งในด้านเวลา ช่องทาง เนื้อหา และความไว้วางใจต่อสื่อ (อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์, 2561) และพฤติกรรมการรับชมวิดีโอสตรีมมิ่ง
พบว่าในปี 2020 ผู้บริโภค Generation X มากกว่าร้อยละ 75 เปลี่ยนจากการรับชมบนโทรทัศน์มารับชมวิดีโอสตรีมมิ่งอย่าง
น้อยเดือนละครั้ง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น (Ryan Taylor, 2020) Generation Y มีพฤติกรรมการรับชมวิดีโอสตรีมมิ่งที่
ต้องการความบันเทิงและความผ่อนคลาย ซึ่งจะมีการรับชมบนโทรทัศน์ที่น้อยมากหรือไม่มีการรับชม (Aileen Barz, 2019)
และ Generation Z จานวนร้อยละ 73 รับชมวิดีโอสตรีมมิ่งผ่านสมาร์ ทโฟนและอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ (Ryan Taylor,
2020) รวมถึง Generation Z ยังมีพฤติกรรมใช้ระยะเวลารับชมต่อคลิปน้อย (Better Software Group, 2019)
ประกอบกับปัจจุบันซีรี่ส์จีนในประเทศไทยได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากมีการนาเสนอเรื่องราวที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรูปแบบพีเรียดที่มีการอ้างอิงกาลังภายในหรือตานานเทพเจ้า ด้วยการเพิ่มเรื่องราวที่มีรูปแบบทันสมัย
มากขึ้น และปัจจุบันประเทศไทยมีแพลตฟอร์มสาหรั บการดูซีรี่ส์จี นในรูปแบบวิ ดีโอสตรีมมิ่งถูกลิขสิทธิ์ที่มี การบรรยาย
ภาษาไทยที่ทาให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่ายขึ้ น เช่น แอปพลิเคชัน WeTV เป็นต้น (Sahatorn Petvirojchai, 2020 อ้างโดย The
MATTER, 2020)
ซึ่ง WeTV เป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งในประเทศไทย ที่มีรูปแบบการนาเสนอที่หลากหลายและมี
การบรรยายภาษาไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ โดยส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาจากประเทศจีน อีกทั้งยังมีเนื้อหาจากประเทศอื่น ๆ ผ่าน
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน WeTV (WeTV, 2020)
จากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้จัดทาวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV โดย
ทาการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับซีรี่ส์จีนผ่าน
แอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละรุ่น ได้แก่ กลุ่มคน Generation X, Y และ Z ซึ่งในปัจจุบันยังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้และเพื่อเป็นประโยชน์หรือแนวทางในการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาในครั้งต่อไป รวมถึง เพื่อเป็นประโยชน์หรือ
แนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งสามารถนาผลการศึกษาไปประกอบการดาเนินธุรกิจ พัฒนา ปรับปรุง และ
วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน เพื่อให้ตอบสนองและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละรุ่น
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละรุ่น
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สมมุติฐานของการวิจัย
1. กลุ่มคนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของ
คนแต่ละรุ่นแตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านเนื้อหาถูกลิขสิทธิ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละรุ่น
แตกต่างกัน
3. ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละ
รุ่นแตกต่างกัน
4. ปัจจัยด้านองค์ประกอบของซีรี่ส์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละ
รุ่นแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
a. ประชากร คือ ผู้รับชมซีรี่ส์จีนในประเทศไทย
b. กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มคน Generation X, Y และ Z ที่รับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ใน
ประเทศไทย จานวน 402 คน
2. ด้านระยะเวลาในการดาเนินการศึกษางานวิจัย ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2563 - 22 มีนาคม 2654
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV โดยเลือกใช้รูปแบบการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analysis Consumer Behavior) จากการตั้งคาถามด้วย 6W1H ตามแนวคิดของ Kotler
(1999 อ้างโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552) และศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเค
ชัน WeTV ได้แก่ ปัจจัยด้านเนื้อหาที่ถูกลิขสิทธิ์ , ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยด้านองค์ประกอบซีรี่ส์ จึงได้
กรอบแนวคิด ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ -

400

X
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้รูปแบบในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสารวจ (Survey) โดยผู้วิจัยได้กาหนดประชากร คือ ผู้รับชมซีรี่ส์จีนในประเทศไทย และกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับชมซีรี่ส์
จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในประเทศไทย จานวน 402 คน แบ่งเป็นกลุ่มคน Generation X, Y และ Z กลุ่มละ 134 คน
โดยการใช้หลักการของ W.G. Cochran (1953 อ้างใน ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2543) ในการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
และใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นคาถามลักษณะปลาย
ปิด (Closed - ended) ประกอบด้วยข้อคาถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และประเภท 6W1H ซึ่งได้
นาเครื่องมือมาทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญให้การประเมินค่าความสอดคล้อง (Item
Objective Congruence Index :IOC) และการทดสอบความเชื่อมั่น (Raliability) โดยการทดลองใช้ (Pilot Test) กับกลุ่มที่
มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย ครั้งนี้ จานวน 20 ชุด ด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และนามาประมวลผล
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่ม แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยการกาหนด
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นผู้ที่มีการรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในประเทศไทย จานวน 402 คน ซึ่งเริ่ม
แจกแบบสอบถามออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึง 14 มีนาคม 2564 จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลและนามา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และใช้ t-test เป็นเครื่องมือในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ทาการแบ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคน Generation X, Y
และ Z มีจานวนกลุ่มละ 134 คน ดังนี้
ตารางที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามกลุ่มคน Generation X, Y และ Z
ข้อมูลผู้ตอบ

Generation X

แบบสอบถาม

ร้อยละ

Generation Y

ร้อยละ

Generation Z

ร้อยละ

เพศ

หญิง

76.9

หญิง

78.4

หญิง

84.3

สถานภาพ

สมรส

66.4

โสด

91

โสด

100

อาชีพ

รับจ้าง / พนักงานบริษัท

28.4

นักเรียน / นักศึกษา

48.5

นักเรียน / นักศึกษา

100

รายได้

25,001 – 40,000 บาท

29.1

10,001 – 25,000 บาท

47

ต่ากว่า 10,000 บาท

90.3

ลักษณะประชากรศาสตร์ ในคนรุ่น X คนรุ่น Y และคนรุ่น Z ที่มีการรับชมซีรี่ย์บนแอปพริเคชัน WeTV ที่มากที่สุด
เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 76.9 ร้อยละ 78.4 และร้อยละ 84.3 ตามลาดับ ทั้งนี้มีทั้งสถานภาพโสดและสถานภาพสมรส โดย
ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในคนแต่ละรุ่น หรือมีอาชีพรับจ้างหรือเป็นพนักงานบริษัท ทั้งนี้มีรายได้ตั้งแต่ต่ากว่า
10,000 บาท ในคนแต่ละรุ่น

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ -

401

X
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2. ระดับความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลต่อการรับชมซีรี่ส์บนแอปพลิเคชัน WeTV ทีม่ ากที่สุดของกลุ่มคนรุ่นต่างๆ
ระดับค่าเฉลี่ย ตามมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) แปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
แปลความว่า มีความคิดเห็นต่อประเด็นนั้นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
แปลความว่า มีความคิดเห็นต่อประเด็นนั้นมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
แปลความว่า มีความคิดเห็นต่อประเด็นนั้นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
แปลความว่า มีความคิดเห็นต่อประเด็นนั้นน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
แปลความว่า มีความคิดเห็นต่อประเด็นนั้นน้อยที่สุด
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับชมซีรี่ส์บนแอปพลิเคชัน WeTV ที่มากที่สุดของ
กลุ่มคนรุ่นต่างๆ
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
ต่อพฤติกรรมการรับชมซีรี่ส์บนแอปพลิเคชัน WeTV
ปัจจัยด้านเนื้อหาถูกลิขสิทธิ์
การรับชมซีรี่ส์จีนที่ถูกลิขสิทธิ์บนแอปพลิเคชัน WeTV จะมีคุณภาพของภาพ
ที่ดีกว่าการรับชมซีรี่ส์จีนที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์
การดาวน์โหลดซีรี่ส์จีนที่ถูกลิขสิทธิ์บนแอปพลิเคชัน WeTV เพื่อการรับชม
แบบออฟไลน์มีความเสถียรมากกว่าการรับชมซีรี่ส์จีนที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
การใช้แอปพลิเคชัน WeTV เพื่อรับชมซีรี่ส์จีนมีขั้นตอนที่ง่ายต่อการใช้งาน
การใช้แอปพลิเคชัน WeTV เพื่อรับชมซีรี่ส์จีนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชม.
ปัจจัยด้านองค์ประกอบของซีรี่ส์จีน
ซีรี่ส์หนึ่งตอนมีความยาวที่เหมาะสม
นักแสดงที่ชื่นชอบเป็นสิ่งจูงใจให้รับชม

ส่งผลต่อคนรุ่นนีม้ ากที่สุด
คนรุ่น (x̅)

คนรุ่น Y (x̅)

4.19 (มาก)

4.52 (มากที่สุด)

คนรุ่น Z (x̅)

4.46 (มากที่สุด)
4.21 (มากที่สุด)
4.51 (มากที่สุด)

4.59 (มากที่สุด)

4.31 (มากที่สุด)

4.37 (มากที่สุด)

4.37 (มากที่สุด)

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นในประเด็นปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับชมซีรี่ส์บนแอปพลิเคชัน WeTV ที่
มากที่สุดของกลุ่มคนรุ่น X คนรุ่น Y และคนรุ่น Z นั้น พบว่า
ปัจจัยด้านเนื้อหาถูกลิขสิทธ์ในการรับชมซีรี่ส์บนแอปพลิเคชัน WeTV ที่มากที่สุดของกลุ่มคนรุ่น X คนรุ่น Y และ
คนรุ่น Z ดังนี้
ในการรับชมซีรี่ส์จีนที่ถูกลิขสิทธิ์บนแอปพลิเคชัน WeTV คนรุ่น Y มีความคิดเห็นว่าจะมีคุณภาพของภาพที่ดีการรับชม
ซีรี่ส์จีนที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ ในคนรุ่น Y อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52) และในคนรุ่น X อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19) มากกว่าคนรุ่น Z
ในการดาวน์โหลดซีรี่ส์จีนที่ถูกลิขสิทธิ์บนแอปพลิเคชัน WeTV เพื่อการรับชมแบบออฟไลน์มีความเสถียรมากกว่าการ
รับชมซีรี่ส์จีนที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ ในคนรุ่น Z อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46) มากกว่าคนรุ่นอื่น
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีในการรับชมซีรี่ส์บนแอปพลิเคชัน WeTV ที่มากที่สุดของกลุ่มคนรุ่น X คนรุ่น Y
และคนรุ่น Z ดังนี้
คนรุ่น X มีความคิดเห็นในการใช้แอปพลิเคชัน WeTV เพื่อรับชมซีรี่ส์จีนมีขั้นตอนที่ง่ายต่อการใช้งาน อยู่ในระดับ
มากที่สุดกว่าคนรุ่นอื่น คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.21 มากกว่าคนรุ่นอื่น
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ -

402

X
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คนรุ่น Z มีความคิดเห็นในการใช้แอปพลิเคชัน WeTV เพื่อรับชมซีรี่ส์จีนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่ วโมง อยู่ใน
ระดับมากที่สุดกว่าคนรุ่น X คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.59 และอยู่ในระดับมากที่สุดกว่าคนรุ่น Y คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.51
ปัจจัยด้านองค์ประกอบของซีรี่ย์จีนในการรับชมซีรี่ส์บนแอปพลิเคชัน WeTV ที่มากที่สุดของกลุ่มคนรุ่น X คนรุ่น
Y และคนรุ่น Z ดังนี้
คนรุ่น X มีความคิดเห็นในการใช้แอปพลิเคชัน WeTV เพื่อรับชมซีรี่ส์จีนนั้นคิดเห็นว่าหนึ่งตอนมีความยาวที่
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดกว่าคนรุ่นอื่น คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.37 มากกว่าคนรุ่นอื่น
คนรุ่น Z มีความคิดเห็นในการใช้แอปพลิเคชัน WeTV เพื่อรับชมซีรี่ส์จีนนั้นคิดเห็นว่านักแสดงที่ชื่นชอบเป็นสิ่งจูงใจ
ให้รับชมอยู่ในระดับมากที่สุดกว่าคนรุ่นอื่น คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.37 มากกว่าคนรุ่นอื่น ถัดมาคนรุ่น Z คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 4.31 มากกว่าคนรุ่น X
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการรับชมซีรี่ส์บนแอปพลิเคชัน WeTV ที่มากที่สุดของกลุ่มคนรุ่น X คนรุ่น Y และคนรุ่น Z
พฤติกรรมการรับชมซีรี่สบ์ นแอปพลิเคชัน WeTV
ของกลุ่มคนรุ่น X คนรุ่น Y และคนรุ่น Z
เหตุผลในการเลือกรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ประเภทต่างๆ
เครื่องแต่งกายโบราณ (ย้อนยุค/พีเรียด)
โรแมนติก
การเลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WeTV ผ่านช่องทางต่างๆ
ดาวน์โหลดผ่านช่องทาง Play Store
ดาวน์โหลดผ่านช่องทาง App Store
การรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในช่วงเวลาที่บ่อยที่สดุ
เวลาในการรับชม ตั้งแต่ 20.01 - 24.00 น.
การรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV โดยเฉลีย่ กี่วัน ใน 1 สัปดาห์
2 วันใน 1 สัปดาห์
3 วันใน 1 สัปดาห์
การรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV โดยเฉลีย่ กีช่ ั่วโมงต่อวัน
การรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV โดยเฉลีย่ 1 - 3 ชั่วโมงต่อวัน
เหตุผลที่ท่านเลือกรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV
เพื่อความบันเทิงมากที่สุด
บุคคลที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน WeTV
ครอบครัว / ญาติ
บุคคลอื่น ๆ บน Social Media
เพื่อน
การรู้จักแอปพลิเคชัน WeTV
การรู้จักแอปพลิเคชัน WeTV จากการบอกต่อ

ที่มากที่สดุ ของคนรุ่นต่างๆ
ส่งผลต่อคนรุ่น X ส่งผลต่อคนรุ่น ส่งผลต่อคนรุ่น Z
มากที่สุด
Y มากที่สุด
มากที่สุด
ร้อยละ 19.7
ร้อยละ 21.7

ร้อยละ 20.9

ร้อยละ 60.4

ร้อยละ 56

ร้อยละ 64.9

ร้อยละ 59.7

ร้อยละ 50

ร้อยละ 57.5

ร้อยละ 24.6
ร้อยละ 38

ร้อยละ 31

ร้อยละ 84

ร้อยละ 44

ร้อยละ 60

ร้อยละ 33

ร้อยละ 33.9

ร้อยละ 31

ร้อยละ 67
ร้อยละ 41
ร้อยละ 55
ร้อยละ 79

ร้อยละ 29.1

ร้อยละ 51

จากตารางที่ 3 พฤติกรรมการรับชมซีรี่ส์บนแอปพลิเคชัน WeTV ที่มากที่สุดของกลุ่มคนรุ่น X คนรุ่น Y และคนรุ่น
Z พบว่า

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ -
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เหตุผลในการเลือกรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ประเภทต่างๆ
คนรุ่น X ให้เหตุผลว่าในการเลือกรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพริเคชัน WeTV นั้นเป็นเพราะเครื่องแต่งกายโบราณ (ย้อน
ยุค/พีเรียด) เป็นเหตุผลที่สาคัญมากที่สุดกว่าคนรุ่นอื่น คิดเป็นร้อยละ 19.7
คนรุ่น Y คิดเป็นร้อยละ 21.7 และคนรุ่น Z คิดเป็นร้อยละ 20.9 ให้เหตุผลว่าในการเลือกรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพริเค
ชัน WeTV นั้นเป็นเพราะความโรแมนติก เป็นเหตุผลที่สาคัญมากที่สุดกว่าคนรุ่น X
การเลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WeTV ผ่านช่องทางต่างๆ
คนรุ่น X เลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น WeTV ผ่าน Play Store เพื่อรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพริเคชัน WeTV นั้นเป็น
คิดเป็นร้อยละ 50 มากกว่าคนรุ่นอื่น
คนรุ่น Y คิดเป็นร้อยละ 60.4 และคนรุ่น Z คิดเป็นร้อยละ 56 เลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น WeTV ผ่าน App
Store เพื่อรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพริเคชัน WeTV มากที่สุดกว่าคนรุ่น X
การรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในช่วงเวลาทีบ่ ่อยที่สุด
คนรุ่น X คนรุ่น Y และคนรุ่น Z รับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพริเคชัน WeTV ในช่วงเวลา 20.01-24.00 น. มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 57.5 ร้อยละ 64.9 และร้อยละ 59.7 ตามลาดับ
การรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV โดยเฉลี่ย 2-3 วัน ใน 1 สัปดาห์
คนรุ่น X รับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพริเคชัน WeTV มากที่สุดโดยเฉลี่ย 3 วันใน 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 38 และคน
รุ่น Z คิดเป็นร้อยละ 31 มากกว่าคนรุ่น Y
คนรุ่น Y รับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพริเคชัน WeTV มากที่สุดโดยเฉลี่ย 2 วันใน 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 24.6 มากกว่า
คนรุ่นอื่น
การรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อวัน
คนรุ่น X รับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพริเคชัน WeTV มากที่สุดโดยเฉลี่ย 1-3 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 84 และคนรุ่น
Z คิดเป็นร้อยละ 60 และคนรุ่น Y คิดเป็นร้อยละ 44
เหตุผลที่ท่านเลือกรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV
เหตุผลที่คนรุ่น X คนรุ่น Y และคนรุ่น Z เลือกรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพริเคชัน WeTV มากที่สุดนั้นเพื่อความบันเทิง
คิดเป็นร้อยละ 33 คิดเป็นร้อยละ 33.9 และคิดเป็นร้อยละ 31 ตามลาดับ
บุคคลทีเ่ ป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน WeTV
บุคคลทีเ่ ป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน WeTV กับคนรุ่น X เพื่อรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพริเคชัน
WeTV มากที่สุด คือ ครอบครัวและญาติ คิดเป็นร้อยละ 67 มากกว่าคนรุ่นอื่น
บุคคลทีเ่ ป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน WeTV กับคนรุ่น Y เพื่อรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพริเคชัน
WeTV มากที่สุด คือ บุคคลอื่นบน Social Media คิดเป็นร้อยละ 41 มากกว่าคนรุ่นอื่น
บุคคลทีเ่ ป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน WeTV กับคนรุ่น Z เพื่อรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพริเคชัน
WeTV มากที่สุด คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 55 มากกว่าคนรุ่นอื่น
การรู้จักแอปพลิเคชัน WeTV
คนรุ่น X คนรุ่น Y และคนรุ่น Z เกิดการรู้จักแอปพริเคชัน WeTV จากการบอกต่อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79 ร้อย
ละ 29.1 และร้อยละ 51 ตามลาดับ

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ -
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สรุปสมมติฐาน
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มคน Generation X, Y และ Z ที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ที่แตกต่างกัน ได้ดังตารางนี้
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการรับชมซีรี่สจ์ ีนบนแอปพลิเคชัน WeTV
ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการรับชมซีรี่สจ์ ีนบนแอปพลิเคชัน WeTV
ตัวแปรต้น

ประภทซีรี่ส์ที่

ช่องทางที่ดาวน์

ช่วงเวลาที่

ช่วงเวลาที่

ช่วงเวลาที่

เหตุผลที่

บุคคลที่มีส่วน

ท่านรู้จักแอป

เลือกชม

โหลดแอปพลิเค

รับชมบ่อย

รับชมเฉลี่ยกี่

รับชมเฉลี่ยกี่

รับชมซีรี่ส์จีน

ร่วมในการ

พลิเคชัน

ชัน

ที่สุด

วัน ใน 1

ชั่วโมงต่อวัน

ตัดสินใจเลือกใช้

WeTV ได้

แอปพลิเคชัน

อย่างไร

สัปดาห์

ลักษณะทางประชากร
เพศ



อายุ






สถานภาพ
อาชีพ



































รายได้




หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายความว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน (Sig.) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชมซีรี่ส์จีนบนแอป
พลิเคชัน WeTV มากที่สุด เมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น โดยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV
ในด้านประเภทของซีรี่ส์จีนที่เลือกชม ช่องทางในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ช่วงเวลาในการรับชม ระยะเวลาในการรับชม
เหตุผลที่เลือกรับชม บุคคลที่มีส่วนร่วมในการเลือกใช้ และรู้จักได้อย่างไร
และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านเนื้อหาถูกลิขสิทธิ์, ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
และปัจจัยด้านองค์ประกอบของซีรี่ส์จีน ของกลุ่มคน Generation X, Y และ Z ได้ดังนี้
ตารางที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของกลุ่มคน Generation X
ตัวแปร
ค่าคงที่
ปัจจัยทางด้านเนื้อหาถูกลิขสิทธิ์
ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยี
ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบของซีรี่ส์จนี
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

𝐵
0.903
0.133
0.097
0.082

𝐵𝑒𝑡𝑎
0.386
0.280
0.250

𝑡
7.498
3.080
2.046
1.956

𝑃 – 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
0.000
0.003
0.043
0.042

จากตารางที่ 14 พบว่า ค่า P-value ของปัจจัยทางด้านเนื้อหาถูกลิชสิทธิ์, ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยี และ
ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบของซีรี่ส์จีน มีคา่ มากกว่า 0.05 และค่า 𝐵𝑒𝑡𝑎 ≠ 0 ซึ่งหมายความว่า ปัจจัยทางด้านเนื้อหาถูก
ลิชสิทธิ์, ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยทางด้านองค์ประกอบของซีรี่ส์จีนส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมซี
รี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของกลุ่มคน Generation X

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ -
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ตารางที่ 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของกลุ่มคน Generation Y
ตัวแปร
ค่าคงที่
ปัจจัยทางด้านเนื้อหาถูกลิขสิทธิ์
ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยี
ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบของซีรี่ส์จนี
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

𝐵
0.997

𝐵𝑒𝑡𝑎

𝑡
5.409

𝑃 – 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
0.000

0.083
0.048
0.081

0.162
0.113
0.204

1.516
0.942
1.808

0.032
0.048
0.033

จากตารางที่ 15 พบว่า ค่า P-value ของปัจจัยทางด้านเนื้อหาถูกลิชสิทธิ์, ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยี และ
ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบของซีรี่ส์จีน มีค่ามากกว่า 0.05 และค่า 𝐵𝑒𝑡𝑎 ≠ 0 ซึ่งหมายความว่า ปัจจัยทางด้านเนื้อหาถูก
ลิชสิทธิ์ ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยทางด้านองค์ประกอบของซีรี่ส์จีนส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมซี
รี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของกลุ่มคน Generation Y
ตารางที่ 7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของกลุ่มคน Generation Z
ตัวแปร
ค่าคงที่
ปัจจัยทางด้านเนื้อหาถูกลิขสิทธิ์
ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยี
ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบของซีรี่ส์จนี
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

𝐵
0.944

𝐵𝑒𝑡𝑎

𝑡
4.714

𝑃 – 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
0.000

0.004
0.020
0.093

0.008
0.040
0.212

0.079
0.374
2.048

0.037
0.009
0.043

จากตารางที่ 16 พบว่า ค่า P-value ของปัจจัยทางด้านเนื้อหาถูกลิชสิทธิ์, ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยี และ
ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบของซีรี่ส์จีน มีคา่ มากกว่า 0.05 และค่า 𝐵𝑒𝑡𝑎 ≠ 0 ซึ่งหมายความว่า ปัจจัยทางด้านเนื้อหาถูก
ลิขสิทธิ์ ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยทางด้านองค์ประกอบของซีรี่ส์จีนส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมซี
รี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของกลุ่มคน Generation Z
สรุปและอภิปรายผล
จากการดาเนินงานศึกษาวิจัย เรื่อง การเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละรุ่น สามารถสรุปและ
อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. กลุ่มคนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ที่
แตกต่างกัน โดยกลุ่มคนที่มีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการเลือกรับชมประเภทของซีรี่ส์ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ และมี
เหตุผลที่เลือกรับชมที่ต่างกัน กลุ่มคนที่มีอายุต่างกั นจะมีพฤติกรรมการรับชมโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ไม่ต่างกัน กลุ่มคนที่มี
สถานภาพที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมการรับชมในช่วงเวลาที่บ่อยที่สุด ระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อวัน เหตุผลที่เลือกรับชม บุคคลที่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการรู้จักแอปพลิเคชัน WeTV ที่ต่างกัน กลุ่มคนที่มีอาชีพต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ช่องทางใน
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน การรับชมในช่วงเวลาที่บ่อยที่สุด บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการรู้จัก แอปพลิเคชัน
WeTV ที่ต่างกัน กลุ่มคนที่มีรายได้ต่างกันจะมีพฤติกรรมการรับชมในช่วงเวลาที่บ่อยที่สุด ระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อวั น เหตุผลที่
เลือกรับชม บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการรู้จักแอปพลิเคชัน WeTV ที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาจรี
ใจห้าว (2562) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกรั บชมภาพยนตร์ผ่านเว็บออนไลน์ในเขต
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จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมในการ
เลือกใช้บริการเว็บไซต์ดูภาพยนตร์ออนไลน์ที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านเนื้อหาถูกลิขสิทธิ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละรุ่น
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mr. Natthapong Inpo (2015) ที่ทาการศึกษาเรื่อง A STUDY OF FACTORS
ASSOCIATED WITH PURCHASE DECISION OF THAI CUSTOMERS IN LEGAL VIDEO STREAMING SERVICES พบว่า
การให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบถูกลิขสิทธิ์จะส่งผลในเชิงบวกต่อทัศนคติของผู้บริโภค รวมถึงการดาวน์โหลดวิดีโอเพื่อรับชม
แบบออฟไลน์ ความรวดเร็วของการรับชมเนื้อหา และการให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งที่ถูกลิขสิทธิ์นั้น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง และสอดคล้องกับการศึกษาของ อนิรุทธ์ ใจดี และณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล (2561 อ้างโดย สุมนา
เครือ รั ตนชั ย , 2562) ที่ท าการศึก ษาเรื่อ ง ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บ ริ การที่ มี ต่อ แอปพลิเ คชั น มิว สิ คสตรี ม มิ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญในด้านคุณภาพและความคมชัดของภาพและเสียงในการประเมินความพึง
พอใจ ประกอบผลการวิจัยของ ชาลี ยั่งยืน (2560) ที่ทาการศึกษาเรื่อง การใช้และความพึงพอใจต่อการใช้บริการชม
ภาพยนตร์ผ่านแพลตฟอร์ม Netflix ของกลุ่ม Gen Y พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่คุณภาพของภาพที่มีความ
คมชัดสูงในระดับมากที่สุดนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการแปลบทบรรยายใต้ภาพของ Gottlieb (1992, อ้างโดย จีร
นุช ทองนุ้ย, 2560) ที่กล่าวว่า ส่วนหนึ่งของการแปลในระดับคาและระดับประโยคคือการแปลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
3. ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละ
รุ่นแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว และคณะ (2563) ศึกษาวิจัยเรื่อง การยอมรับและ
พฤติกรรมการใช้เน็ตฟลิกซ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับทัศนคติต่อการใช้เน็ตฟลิกซ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ หัฏฐพัชร์ เคน
พะนาน และสุรัชดา เชิดบุญเมือง (2563) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง พหุปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ พบว่า
ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Netflix ประเทศไทย เนื่องจากผู้รับชมมีความ
คาดหวังในการรับชมซีรี่ส์จีนผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งที่สามารถช่วยเพิ่มช่องทางที่สะดวกและช่วยลดขั้นตอนในการรับชม อีกทั้งยัง
ช่วยให้รับชมซีรี่ส์จีนได้รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาสภา รัตนมุ่งเมฆา (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรี่ส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการรับชมละครซีรี่ส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบแทบทุกวันจนเกิดเป็นความเคยชิน ทาให้เมื่อต้องการรับชมซีรี่ส์ ผู้
รับชมจะนึกถึงแอปพลิเคชันที่มีความเคยชินเป็นอันดับแรก
4. ปัจจัยด้านองค์ประกอบของซีรี่ส์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละ
รุ่นแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี , ณัฎฐ์ชกุญช์ ทิพย์ภักดี และสุนิสา อภิพงษ์ (2557) ที่
ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกชมซีรี่ส์เกาหลีของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านหน้าตาและรูปร่าง
นักแสดงและด้านเนื้อเรื่องของซีรี่ส์มีผลต่อการการเลือกชมซีรี่ส์ ดารานักแสดง และสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกรับชมละครเกาหลีทางโทรทัศน์ ของผู้ชมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ของ สิรดา เตจ๊ะสา (2551) ที่พบว่า ผู้ชม
ได้ให้ความสาคัญในปัจจัยด้านดารานานักแสดงที่มีผลต่อการรับชมมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 และความยาวของละครหรือซีรี่ส์
ต่อหนึ่งเรื่องมีผลต่อการรับชมในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาเอาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ผู้ประกอบการวิดีโอสตรีมมิ่ง และนักการตลาดสามารถนาผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการนาไปปรับปรุงและพัฒนา
แอปพลิเคชันให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการวิจัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อความทันสมัยและตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา
2. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมซีรี่สจ์ ีนบนแอปพลิเคชัน WeTV เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้าน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง การเลือกชมซีรี่ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของคนแต่ละรุ่น ฉบับนี้สามารถดาเนินงานจนสาเร็จลุล่วง
ได้ดีด้วยความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ และแนะนาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จาก ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ รวมถึงได้ตรวจทานและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินงานศึกษา
นอกจากนี้คณะผู้จัดทาวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลาย ๆ ท่าน ที่ได้อบรม สั่งสอน และให้ความรู้ทางด้าน
วิชาการที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย รวมถึงขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามและบุคคลอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่คอย
ช่วยเหลือและสนับสนุนในการดาเนินงานวิจัยครั้งนี้
คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีความสนใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้
ดาเนินธุรกิจที่ใกล้เคียง และหากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทาวิจัยต้องขออภัย ณ ที่นี้
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การเปิดรับ Content ผ่านสื่อออนไลน์ของคนแต่ละรุ่น
The Exposure of Content on Social Media of Generations
สุจินตนา โพธิ์พันธ์1
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บทคัดย่อ
การศึกษาการเปิดรับ Content ผ่านสื่อออนไลน์ของคนแต่ละ รุ่น มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเปิดรับ Content ผ่านสื่อออนไลน์ของคนแต่ละ รุ่น 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ Content ผ่านสื่อออนไลน์ของ
คนแต่ละ รุ่น โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน แบ่งเป็น คนรุ่นละ 100 คน ที่อาศัยในประเทศไทย เป็นวิจัยเชิงปริมาณ
แบบสอบถามเป็นปลายปิด เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสารวจ เก็บแบบสอบถามออนไลน์ ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ วิเคราะห์ข้อมูล
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่า คนรุ่น Z อายุ 18 ถึงอายุ 20 ปี มีพฤติกรรมการเปิดรับตาม
เพื่อนสนิท มีบุคลิกภาพเปิดรับประสบการณ์ คือ สนใจ และยอมรับความคิดใหม่ ๆ ใช้เทคโนโลยีชานาญ มีความสนใจเพื่อ
ความบันเทิงถึง 95% รุ่น-Y อายุ 21 – 44 ปี มีพฤติกรรมการเปิดรับและบุคลิกภาพโดยรวมแบบ คนรุ่น Z มีความสนใจเพื่อ
ความบันเทิงถึง 90% หันมาใส่ใ จเนื้อหาสาระให้คาแนะนาหรื อให้ความรู้ เนื้อหาสาระทาอาหาร และเนื้อหาสาระการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น คนรุ่น X มีอายุ 45-56 ปี มีพฤติกรรมการเปิดรับ และมีบุคลิกภาพโดยรวมเช่นเดียวกับ คนรุ่น Z และคนรุ่น
Y เวลาการใช้งานน้อยลงเนื่องจากภาระหน้าที่ มีความสนใจเพื่อความบันเทิง 81% หันมาติดตามข่าวสารถึง 63% คนรุ่น B
อายุ 57-75 ปี มีพฤติกรรมการเปิดรับตามบุคคลมีชื่อเสียง เนื่องจากไม่ค่อยมีการพบปะพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนเท่าคนรุ่นอื่น
คำสำคัญ: การเปิดรับ เนื้อหา คนรุ่นต่าง ๆ
Abstract
The research about the exposure of content on social media among generations, which one
purpose is to observe the behaviors of people when they exposed to the contents on the media
platforms in generations. The sample group of this research is 400 people who are divided into 100
samples per generation. This research is quantitative research, proposed by using closed-ended
questionnaires and compiling online questionnaires. Additionally, this research also uses descriptive
statistics in order to analyze the proportion, mean, and standard deviation. From the result of this
research, it is noticeable that there are some different categories of contents and proportion among the
four generations. Firstly, Generation Z, ages 18 to 20 years, tend to be occupied by their close friends and
1
2

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
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have openness to experience, such as be enthusiasm, accepting new beliefs, and have high technological
skills. The proportion of this group towards social media is 95 percent. Secondly, Generation Y, about ages
21 to 44 years, also have openness to experience same as Generation Z. This group intends to interest in
beneficial contents or advising contents, cooking contents, and tourism contents. The proportion of this
group is 90 percent. Thirdly, Generation X, ages 45 to 56 years, also have openness to experience as same
as the two previous groups. However, the screen time of this group decrease due to their duties and
burdens. The proportion of this group is 81 percent. In addition, this group is interested in catching up
with the news feed, almost 63 percent. Finally, Generation B, ages 57 to 75 years, is the only group that is
influenced by celebrities because people in this group cannot keep in touch with friends as much as
other generations.
Keywords: Exposure, Content, Generations
บทนา
ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศไทยมีพฤติกรรมการรับชมสื่อทางโทรทัศน์ลดลงถึง 7% และมีแนวโน้มในการรับชมสื่อ
ทางโทรทัศน์ลดลงเรื่อย ๆ (วันเพ็ญ พุทธานนท์, 2563) โดยมีพฤติกรรมการสนใจสื่อดิจิทัลมากขึ้น เฉลี่ย 9 ชั่วโมงต่อวัน แต่มี
การรับชมสื่อทางโทรทัศน์เพียง 3 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน (We Are Social & Hootsuite, 2563) เนื่องจากสื่อทางดิจิทัลสามารถ
เปิดรับได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่ง We Are Social และ Hootsuite (2020) พบว่าคนไทยนิยมใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
จากปี 2562 จานวน 1 ล้านคน และจานวนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพิ่มขึ้น 2.3 ล้านคน โดยรับชมสื่อรูปแบบวิดิโอเป็นหลัก
นอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคสื่อของทุก รุ่น ที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้มีการแข่งขันการโฆษณาบนสื่อดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งธุรกิจ
ส่วนใหญ่หันมาใช้สื่อประเภท Content Marketing (PEA TANACHOTE, 2020) ทั้งธุรกิจและนักการตลาดนิยมใช้เพื่อสร้าง
คุณค่าให้แก่เนื้อหาของการโฆษณา ทาให้สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่ง Content Marketing ไม่ใช่แค่สร้างการรับรู้แต่ยัง
ทาให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้อีกด้วย (ธนบดี ชัชวาลนานนท์, 2563)
ด้วยประเด็นดังกล่าวนี้จึงเป็นที่สนใจว่า ผู้บริโภครุ่นใดบ้างที่ชอบเนื้อหา (Content ) ลักษณะใด ใช้ช่องทางใดในการ
รับชม และชื่นชอบเนื้อหา (Content) ประเภทใด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ด้านการ
สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายใน รุ่นนัน้ ๆ จึงเป็นที่มาจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ Content ผ่านสื่อออนไลน์ของคนแต่ละรุ่น
สมมุติฐานของการวิจัย
1. คนแต่ละรุ่นมีพฤติกรรมการเปิดรับ Content ผ่านสื่อออนไลน์ทตี่ ่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษา เลือกจาก 4 รุ่น ตามช่วงอายุ (Kotler and Armstrong, 2017) ได้แก่ คนรุ่น
Z อายุ 18-20 ปี คนรุ่น Y อายุ 21-44 ปี คนรุ่น X อายุ 45-56 ปี และ คนรุ่น B อายุ 57-75 ปี อาศัยอยู่ในประเทศไทย
เปิดรับเนื้อหา (Content Marketing) ผ่านสื่อออนไลน์ และเก็บข้อมูลจานวน 400 คน โดยใช้สูตรของ Weiers (ละเอียด ศิลา
น้อย, 2560)
2. สถานที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจัยเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์
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3. ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแต่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 – วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กรอบแนวคิดที่ใช้วิจัย
การเปิดรับ content และพฤติกรรมการเปิดรับของคนแต่ละรุ่น
- สื่อสังคมออนไลน์ที่นยิ มใช้
- อุปกรณ์สื่อสารในการรับสื่อสังคมออนไลน์
- สถานที่ในการรับสื่อสังคม
- บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับสื่อ
ภาพที่ด1รับกรอบแนวคิ
ดที่ใช้วิจัย
- วัตถุประสงค์ของการเปิ
สื่อ
- ระยะเวลา
- ความถี่
- รูปแบบของ Content Marketing
- ประเภทของ Content Marketing
วิธีดาเนินการวิจัย
1 การเลือกกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างแบบการสุ่มที่ไม่คานึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม
(Non – Probability Sampling) ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์
ของผู้วิจัย คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ภายในประเทศไทยที่รับสื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งไม่ทราบกลุ่มประชากรแน่นอน ในการ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Weiers (ละเอียด ศิลาน้อย, 2560) ซึ่งการคานวณได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจริงมาจานวน 400 คนแบ่งเป็นคนรุ่นละ 100 คน เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบคนแต่ละรุ่น
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสารวจ (Survey Method) โดยเก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close Form) เป็นวิธีที่ไม่ทาให้เกิดความลาเอียง (Bias) เนื่องด้วยผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ตอบคาถามเอง และยังเป็นวิธีการที่ประหยัดเวลา และสะดวกอีกด้วย โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 การเปิดรับ content พฤติกรรมการเปิดรับของคนแต่ละรุ่น
คณะผู้วิจัยทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ และนาผลการ
ตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence) (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์,
2543) เมื่อได้ปรับปรุงจึงนาไปทดลอง (Pilot Test) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 ชุด (ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์, ยุทธพล
วิเชียรอินทร์, และนัที อินา, 2561) และนามาปรับปรุงแก้ไข และเก็บข้อมูลต่อไป
3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการอธิบายบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ในการพรรณนาข้อมูล
ตัวแปรด้านต่าง ๆ และสาหรับแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ใช้มาตราวัดของ Likert ในมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ที่
มีการแปลผลเป็นค่าเฉลี่ย (ดร.ละเอียด ศิลาน้อย และ ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ, 2562)
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ผลการวิจัย
จากการเก็บแบบสอบถามในแต่ละรุ่น ทาให้สามารถแบ่งผลการวิจยั ออกเป็น คนรุ่นต่างๆดังนี้
1. คนรุ่น Z อายุ 18-20 ปี พบว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 64%
อายุ 20 41% อายุ 19 32% และอายุ 18 27% ระดับการศึกษาปริญญาตรี 67% มัธยมศึกษาตอนปลาย 21% และอื่นๆอีก
12% อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 98% และอื่นๆอีก 2% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาท 16% 8,000 บาท 12% และ
รายได้ตั้งแต่ 0-30,000 บาท 72% ปัจจัยทางด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคมพบว่า เพื่อนสนิทมีผลต่อการเปิดรับ Content
ผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด (𝑥̅ = 4.18, S.D. = 0.80) รองลงมาคือเพื่อนในวัยเรียน (𝑥̅ = 3.92, S.D. = 0.93) และบุคคลที่มี
ชื่อเสียง (𝑥̅ = 3.82, S.D. = 0.94) อีกทั้งค่าเฉลี่ยของเพื่อนร่วมงานและครอบครัวยังอยู่ในระดับสูงเช่นกันที่ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.5,
S.D. = 1.02) และ(𝑥̅ = 3.41, S.D. = 1.055)ตามลาดับ และปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคลพบว่า มีบุคลิกภาพ
แบบเปิดรับประสบการณ์ (𝑥̅ = 4.08, S.D. = 0.72) มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ที่นิ ยมใช้มากที่สุดคือ
YouTube 84% Instagram 83% Facebook 77% และนิตยสารออนไลน์น้อยที่สุด 1% อุปกรณ์สื่อสารในการรับสื่อสังคม
ออนไลน์มากที่สุดคือ สมาร์ตโฟน 97% คอมพิวเตอร์ส่วนตัว 63% และแท็บเล็ต 40% สถานที่ในการรับสื่อสังคมมากที่สุดคือ
บ้าน/หอพัก 99% สถานศึกษา 71% ร้านอาหาร 35% และน้อยที่สุดคือ ร้านอินเทอร์เน็ต 12% บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
เปิ ด รั บ สื่ อ คื อ ตนเอง 89% เพื่ อ นสนิ ท 67% ศิ ล ปิ น /นั ก แสดง/ผู้ มี อิ ท ธิ พ ล 52% และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ เพื่ อ นบ้ า น 3%
วัตถุประสงค์ของการเปิดรับสื่อเพื่อความบันเทิงถึง 95% เพื่อแสวงหาข้อมูล/ความรู้ 90% เพื่อติดตามข่าวสาร 73% และน้อย
ที่สุดคือเพื่อสะท้อนตัวตน 27% ระยะเวลาในการเปิดรับสื่อออนไลน์คือช่วงก่อนนอน 61% ตื่นนอน 56% ช่วงเข้าห้องน้า
44% และน้อยที่สุดคือขณะทางานและขณะเรียนหนังสือ 16% โดยมีความถี่ในการใช้งานทุกวัน 86% มากกว่า 4 ชม.ต่อครั้ง
ถึง 36% และน้อยที่สุดคือ 3-4 ชม.ต่อครั้ง โดยใช้รูปแบบของ Content Marketing เป็นวิดิโอ 65% รูปภาพ 16% และน้อย
ที่สุดคือ ลิงค์และพอดแคสต์ 4% และประเภทของ Content Marketing ที่สนใจมากที่สุดคือ เนื้อหาสาระที่ให้คาแนะนาหรือ
ความรู้ 68% เนื้อหาสาระกระแสที่กาลังเป็นที่สนใจ 61% เนื้อหาสาระบอกแนวทางแก้ปัญหา 54% และน้อยที่สุดคือ เนื้อหา
สาระเบื้องหลัง 6% โดยชื่อรายการโปรด (แตงกวา, 2559) ที่คน รุ่น นี้นึกถึงเป็นสิ่งแรกเมื่อสอบถาม คือ ชื่อรายการเกี่ยวกับ
วาไรตี้ โดยนิยมดูเกี่ยวกับความสนุกสนานเป็นหลัก เกมส์โชว์ต่ างๆ เช่นรายการ MasterChef Thailand รายการร้องข้าม
กาแพง รายการเกมซ่าท้ากึ๋น รายการ Ohana ซึ่งเป็นรายการที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด
2. คนรุ่น Y อายุ 21-44 ปี พบว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 71%
อายุ 22 ปี 29% อายุ 21 ปี 16% และอายุตั้งแต่ 23-44 ปี 55% ระดับการศึกษาปริญญาตรี 69% สูงกว่าปริญญาตรี 11%
และอื่น ๆ อีก 20% อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 54% พนักงานบริษัทเอกชน 23% และอื่นๆอีก 23% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,000 บาท 19% 5,000 บาท 15% 15,000 บาท 15% และรายได้ตั้งแต่ 0-150,000 บาท 51% ปัจจัยทางด้านสภาพ
ความสัมพันธ์ทางสังคมพบว่า เพื่อนสนิทมีผลต่อการเปิดรับ Content ผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด (𝑥̅ = 4.08, S.D. = 1.01)
รองลงมาคือบุคคลที่มีชื่อเสียง (𝑥̅ = 3.98, S.D. = 1.06) และเพื่อนในวัยเรียน (𝑥̅ = 3.74, S.D. = 0.98) อีกทั้งค่าเฉลี่ยของ
ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานยังอยู่ในระดับปานกลางเช่นกันที่ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.34, S.D. = 1.25) และ(𝑥̅ = 3.28, S.D. = 1.20)
ตามลาดับ และปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคลพบว่า มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (𝑥̅ = 3.96, S.D. =
0.69) มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ Facebook 84% YouTube 84% Instagram 70%
และนิตยสารออนไลน์น้อยที่สุด 2% อุปกรณ์สื่อสารในการรับสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุดคือ สมาร์ตโฟน 100% คอมพิวเตอร์
ส่วนตัว 47% และแท็บเล็ต 42% สถานที่ในการรับสื่อสังคมมากที่สุดคือ บ้าน/หอพัก 98% ขณะเดินทาง 39% สถานศึกษา
35% และน้อยที่สุดคือ ร้านเครื่องดื่ม 29% บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับสื่อคือ ตนเอง 89% เพื่อนสนิท 64% ศิลปิน/
นักแสดง/ผู้มีอิทธิพล 45% และน้อยที่สุดคือ เพื่อนบ้าน 7% วัตถุประสงค์ของการเปิดรับสื่อเพื่อความบันเทิง 90% เพื่อ
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แสวงหาข้อมูล/ความรู้ 79% เพื่อติดตามข่าวสาร 72% และน้อยที่สุดคือ เพื่อสะท้อนตัวตน 29% ระยะเวลาในการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์คือ ก่อนนอน 63% ช่วงตื่นนอน 56% ช่วงเข้าห้องน้า 41% และน้อยที่สุดคือขณะทางาน 8% ความถี่ในการใช้งาน
ทุกวัน 91% นานๆครั้ง 6% และวันเว้นวัน 3% โดยมีระยะการใช้งานมากกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง 32% ใช้งาน 1-2 ชั่วโมงต่อ
ครั้ง 26% ใช้งานมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อครั้ง 27% และน้อยที่สุดคือ 3-4 ชั่วโมงต่อครั้ง 15% โดยใช้รูปแบบของ Content
Marketing เป็ นวิ ดีโ อ 62% รูป ภาพ 22% ข้อ ความ 6% และน้อ ยที่ สุดคื อพอดแคสต์ 2% และประเภทของ Content
Marketing ที่สนใจมากที่สุดคือ เนื้อหาสาระให้คาแนะนาหรือให้ความรู้ 54% เนื้อหาสาระทาอาหาร 53% เนื้อหาสาระการ
ท่องเที่ยว 53% และน้อยที่สุดคือ เนื้อหาสาระการอพิจารณาคดี 9% โดยชื่อรายการโปรดที่คนรุ่นนี้คิดถึงเป็นสิ่งแรกเมื่อ
สอบถาม คือ ชื่อรายการเกี่ยวกับวาไรตี้ โดยนิยมดูเกี่ยวกับความสนุกสนานเป็นหลัก คือ Heartrocker ช่องรายการเกี่ยวกับ
เกมส์จาก YouTube ซึ่งถูกกล่าวถึงมากที่สุด รองลงมาเป็นรายการวาไรตี้อื่นๆ ได้แก่ เสือร้องไห้ รายการเกี่ยวกับทาอาหารทุก
ช่อง รายการ Running man รายการตีท้ายครัว รายการหม่อมถนัดแดก และรายการร้องข้ามกาแพง
3. คนรุ่น X อายุ 45-56 ปี พบว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 54% อายุ 47 ปี 14%
อายุ 54 ปี 14% และอายุตั้งแต่ 45-56 ปี 72% ระดับการศึกษาปริญญาตรี 38% สูงกว่าปริญญาตรี 15% และอื่นๆอีก 47% อาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย 28% พนักงานบริษัทเอกชน 21% และอื่นๆอีก 51% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาท 15% 40,000 บาท 11% และรายได้ตั้งแต่ 0400,000 บาท 74% ปัจจัยทางด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคมพบว่า เพื่อนสนิทมีผลต่อการเปิดรับ Content ผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด (𝑥̅ =
3.83, S.D. = 1.03) รองลงมาคือบุคคลที่มีชื่อเสียง (𝑥̅ = 3.65, S.D. = 1.13) และครอบครัว (𝑥̅ = 3.53, S.D. = 1.31) อีกทั้งค่าเฉลี่ยของเพื่อน
ร่วมงานและเพื่อนในวัยเรียนยังอยู่ในระดับปานกลางเช่นกันที่ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.37, S.D. = 1.28) และ(𝑥̅ = 3.34, S.D. = 1.28)ตามลาดับ ปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคลพบว่า มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (𝑥̅ = 3.96, S.D. = 0.69) มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ Facebook 87% Line 71% YouTube 67% และนิตยสารออนไลน์น้อยที่สุด 3% อุปกรณ์สื่อสารในการรับสื่อ
สังคมออนไลน์มากที่สุดคือ สมาร์ตโฟน 96% คอมพิวเตอร์ส่วนตัว 21% และแท็บเล็ต 15%
สถานที่ในการรับสื่อสังคมมากที่สุดคือ บ้าน/หอพัก 97% ขณะเดินทาง 26% ร้านอาหาร 26% และน้อยที่สุดคือ ร้านอินเทอร์เน็ต 5% บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการเปิดรับสื่อ คือ ตนเอง 81% ครอบครัว 56% เพื่อนสนิท 41% และน้อยที่สุดคือ บล็อกเกอร์ 5% วัตถุประสงค์ของการเปิดรับสื่อเพื่อ
ความบันเทิงถึง 81% เพื่อติดตามข่าวสาร 63%เพื่อแสวงหาข้อมูล/ความรู้ 62% และน้อยที่สุดคือเพื่อสะท้อนตัวตน 15% ระยะเวลาในการเปิดรับ
สื่อออนไลน์คือช่วงก่อนนอน 59% ระหว่างดื่มชา/กาแฟ 31% ช่วงตื่นนอน 30% และน้อยที่สุดคือขณะเรียนหนังสือ 1% โดยมีความถี่ในการใช้งาน
ทุกวัน 79% 1-2 ชม.ต่อครั้งถึง 43% และน้อยที่สุดคือ มากกว่า 4 ชม.ต่อครั้ง โดยใช้รูปแบบของ Content Marketing เป็นวิดิโอ 59% รูปภาพ
22% และน้อยที่สุดคือ พอดแคสต์ 1% และประเภทของ Content Marketing ที่สนใจมากที่สุดคือ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการทาความดี 41%
เนื้อหาสาระกระแสที่กาลังเป็นที่สนใจ 40% เนื้อหาสาระให้คาแนะนาหรือความรู้ 39% และน้อยที่สุดคือเนื้อหาสาระการทดลอง เนื้อหาสาระ
เบื้องหลัง และเนื้อหาสาระ E-Sport (เกมส์) 3% โดยชื่อรายการโปรดที่คนรุ่นนี้นึกถึงเป็นสิ่งแรกเมื่อสอบถาม คือ ชื่อรายการเกี่ยวกับวาไรตี้ โดย
นิยมดูเกี่ยวกับเกมส์โชว์ ความบันเทิง และ การปลูกฝังแนวคิดธรรมะในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น ไมค์ทองคา พิมรี่ พาย และธรรมะ ซึ่งเป็น
รายการที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

4. คนรุ่น B อายุ 57-75 ปี พบว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 57%
อายุ 58 ปี 24% อายุ 59 ปี 12% และอายุตั้งแต่ 57-75 ปี 64% ระดับการศึกษาปริญญาตรี 33% ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
32% และอื่นๆอีก 35% อาชีพไม่ได้ทางาน/ว่างงาน 44% ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 17% และอื่นๆอีก 39% รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท 16% 8,000 บาท 8% และรายได้ตั้งแต่ 0-200,000 บาท 76% ปัจจัยทางด้านสภาพ
ความสัมพันธ์ทางสังคมพบว่า บุคคลที่ มีชื่อเสียงมีผลต่อการเปิดรับ Content ผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด (𝑥̅ = 3.73 ,S.D. =
1.03) รองลงมาคือเพื่อนสนิท (𝑥̅ = 3.63 ,S.D. = 1.16) และครอบครัว (𝑥̅ = 3.23 ,S.D. = 1.47) อีกทั้งค่าเฉลี่ยของเพื่อน
ร่วมงานและเพื่อนในวัยเรียนยังอยู่ในระดับปานกลางเช่นกันที่ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 2.94 ,S.D. = 1.25) และ(𝑥̅ = 2.88 ,S.D. = 1.39)
ตามลาดับ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคลพบว่า มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม (𝑥̅ = 4.15 ,S.D. = 0.74) มี
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ YouTube 85% Facebook 71% line 83% และนิตยสาร
ออนไลน์น้อยที่สุด 2% อุปกรณ์สื่อสารในการรับสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุดคือ สมาร์ตโฟน 94% คอมพิวเตอร์ส่วนตัว 15%
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และแท็บเล็ต 5% สถานที่ในการรับสื่อสังคมมากที่สุดคือ บ้าน/หอพัก 99% ร้านอาหาร 10% และศูนย์การค้า 8% น้อยที่สุด
คือ ร้านอินเทอร์เน็ต 1% บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับสื่อ คือ ตนเอง 90% ครอบครัว 49% เพื่อนสนิท 24% และน้อย
ที่สุดคือ บล็อกเกอร์ 0% วัตถุประสงค์ของการเปิดรับสื่อเพื่อความบันเทิงถึง 84% เพื่อแสวงหาข้อมูล/ความรู้และเพื่อติดตาม
ข่าวสาร 72% และน้อยที่สุดคือเพื่อสะท้อนตัวตน 6% ระยะเวลาในการเปิดรับสื่อออนไลน์คือช่วงก่อนนอน 54% ตื่นนอน
35% ตลอดเวลา 31% และน้อยที่สุดคือขณะเรียนหนังสือ 0% โดยมีความถี่ในการใช้งานทุกวัน 94% น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
42% และน้อยที่สุดคือ 3-4 ชม.ต่อครั้ง 10% โดยใช้รูปแบบของ Content Marketing เป็นวิดิโอ 74% รูปภาพ 16% และ
น้อยที่สุดคือ อินโฟกราฟฟิกส์ 0% และประเภทของ Content Marketing ที่สนใจมากที่สุดคือ เนื้อหาสาระที่ให้คาแนะนา
หรือความรู้และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการทาความดี 58% เนื้อหาสาระบอกแนวทางแก้ปัญหาและเนื้อหาสาระกระแสที่กาลัง
เป็นที่สนใจ 38% เนื้อหาสะท้อนสังคม 35% และน้อยที่สุดคือ เนื้อหาสาระการแกล้งกัน 0% โดยชื่อรายการโปรดที่คนรุ่นนีน้ กึ
ถึงเป็นสิ่งแรกเมื่อสอบถาม คือ ชื่อรายการวาไรตี้ โดยนิยมดูเกี่ยวกับรายการเพลงต่างๆ เช่น ศึกวันดวลเพลง ไมค์หมดหนี้ ไมค์
ทองคา ชุมทางดาวทอง ดวลเพลงชิงทุน ดวลเพลงดัง แหวน 5 ท้าแสน ซึ่งเป็นรายการที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด
สรุปและอภิปรายผล
จากผลวิจัยข้างต้นพบว่าสอดคล้องกับ พีระ จิรโสภณ (2546 อ้างโดย ปิยะ อ่อนจันทร์, 2560) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปิดรับ ได้แก่ ประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ) ช่องทางต่างๆ ความถี่ และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ซึ่งปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ในแต่ละ รุ่น มีความแตกต่างกัน ทาให้มีพฤติกรรมการเปิดรับที่แตกต่างกันออกไป
สอดคล้องกับ ศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ (2558 ) กล่าวว่า แนวโน้มที่บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อหรือข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ตาม
ความสนใจ และความต้องการของตน
โดยในคนรุ่น Z ที่มีอายุ 18-20 ปี มีเพื่อนสนิทที่มีผลต่อการเปิดรับ Content ซึ่งสอดคล้องกับพจนีย์ บุญเจริญสุข
(2559 อ้างโดย เสถียร เชยประทับ, 2525) กล่าวว่า การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) หรือกลุ่มปฐมภูมิ หมายถึง การ
เผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจหรือ ชักจูงโน้มน้าวใจบุคคลโดยตรง ทาให้ คนรุ่น Z มีการโน้มน้าวจากคนใกล้ชิดมาก
และสอดคล้องกับ อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560 อ้างโดย วุฒิชัย ผาสุขกานนท์, 2542) ที่กล่าวว่า เลือกรับชมรายการตามคาชักชวน
ของเพื่อนหรือญาติ ซึ่งเป็นกลุ่มปฐมภูมิ และสอดคล้องกับ Kotler (2017) กล่าวว่า คนรุ่น Z ใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตด้วย
เทคโนโลยีอย่างชานาญ จึงทาให้มีสังคมสูงมาก จึงเป็นสาเหตุให้เพื่อนสนิทมีอิทธิพลต่อการเปิดรั บ นอกจากนี้ คนรุ่น Z เป็น
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ ซึ่งจากการแบ่งบุคลิกภาพออกเป็น 5 องค์ประกอบ (Costa; & McCrea, 1992 อ้างโดย
ณพัชร ศรีฤกษ์) ซึ่งบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (พีรญา ธรรมทวีวุฒิ, 2556) หมายถึง ผู้ที่มีองค์ประกอบบุคลิกภาพ
ด้านนี้สูงจะเป็นคนที่มีความรู้สึกสนใจต่อสิ่งใหม่ ๆ และยอมรับความคิดใหม่ ๆ ชอบที่จะหาประสบการณ์ใหม่ ๆ จึงทาให้มี
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ที่บุคคลรอบข้างที่เป็นกลุ่มปฐมภูมิมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และลักษณะความสนใจ
เพื่อความบันเทิงถึง 95% ประเภทของ Content Marketing ที่สนใจหลากหลายรูปแบบจึงทาให้คนรุ่น Z เลือกชมรายการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับ อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560 อ้างโดย วีณา วัฒนาศิริพานิช, 2549) กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุ
รับชมรายการเพื่อความบันเทิง พักผ่อน คลายเครียดและสามารถนาไปเป็นหัวข้อสนทนากับบุคคลอื่นได้
โดยใน คนรุ่น Y ที่มีอายุ 21-44 ปี มีเพื่อนสนิทที่มีผลต่อการเปิดรับ Content เช่นเดียวกับคนรุ่น Z และสอดคล้อง
กับ Kotler (2017) กล่าวว่า คนรุ่น Y ทุกคนมีความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เพียงแต่ยอมรับเทคโนโลยี แต่
เทคโนโลยียังเป็นวิถีชีวิต จึงเป็นสาเหตุให้พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์แตกต่างจาก รุ่น อื่นๆ นอกจากนี้ คนรุ่น Y เป็น
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ จึงมีบุคลิกภาพโดยรวมเหมือนกับ คนรุ่น Z จึงทาให้มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์ที่บุคคลรอบข้างที่เป็นกลุ่มปฐมภูมิมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ แต่อิทธิพลของตนเองมีบทบาทต่อการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น
และความถี่รวมถึงระยะเวลาในการใช้งานลดน้อยลงเนื่องมาจากภาระหน้าที่ต่างๆ ทาให้ระยะเวลาการใช้สื่อออนไลน์ไม่
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เทียบเท่า คนรุ่น Z ที่ยังอยู่ในวัยเรียน และลักษณะความสนใจเพื่อความบันเทิงลดลงเป็น 90% ประเภทของการตลาดเนื้อหา
สาระ (Content Marketing) ที่สนใจหลากหลายรูปแบบ และหันมาใส่ใจในเรื่องเนื้อหาสาระให้คาแนะนาหรือให้ความรู้
เนื้อหาสาระทาอาหาร เนื้อหาสาระการท่องเที่ยว มากขึ้น เพื่อการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพและใส่ใจตนเองมาก
ยิ่งขึ้น
โดยในคนรุ่น X อายุ 45-56 ปี มีเพื่อนสนิทที่มีผลต่อการเปิดรับ Content เช่นเดียวกับ คนรุ่น Z และคนรุ่น Y และ
สอดคล้องกับ Kotler (2017) กล่าวว่า คนรุ่น X เป็นรุ่นแรกที่รวบรวมประโยชน์ของเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงเป็นสาเหตุให้
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์แตกต่างจากคนรุ่นอื่นๆ นอกจากนี้ คนรุ่น X เป็นบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ จึงมี
บุคลิกภาพโดยรวมเหมือนกับ คนรุ่น Z และคนรุ่น Y แต่มีความแตกต่างในด้านของระยะเวลาในการใช้สื่อ ออนไลน์ เพราะ
เนื่องจากเป็นรุ่นที่พร้อมเข้าสู่วัย ชราได้มีการเปลี่ยนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและค่านิยมตามแบบคนรุ่น-Baby Boomers มากขึ้น
เรื่อย ๆ จึงทาให้มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ที่ครอบครัวเป็นกลุ่มปฐมภูมิมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ สอดคล้องกับ
Kotler (2017) กล่าวว่า คนรุ่น X มีความเป็นวัตถุนิยมน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ และครอบครัวต้องมาก่อน ดังนั้นอิทธิพลของตนเอง
จึงมีบทบาทต่อการตัดสินใจน้อยลง และความถี่รวมถึงระยะเวลาในการใช้งานลดน้อยลงเนื่องมาจากภาระหน้าที่ต่างๆ ทาให้
ระยะเวลาการใช้สื่อออนไลน์ไม่เทียบเท่า คนรุ่น Z และคนรุ่น Y ที่ยังอยู่ในวัยเรียนหรือทางาน และลักษณะความสนใจเพื่อ
ความบันเทิงถึง 81% ลดลงจากคนรุ่น Z และคนรุ่น Y แต่กลับมีวัตถุประสงค์การใช้เพื่อติดตามข่าวสาร 63% เพิ่มขึ้นจาก คน
รุ่น Z สอดคล้องกับ อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) กล่าวว่า คนนิยมติดตามข่าวสารเพื่อนาไปเป็นแหล่งอ้างอิงและที่สาคัญนาไป
สนทนากับบุคคลอื่น จึงจาเป็นต้องรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละวันและสภาพปัจจุบันของสังคม และประเภทของ Content
Marketing ที่สนใจหลากหลายรูปแบบ และหันมาใส่ใจในเรื่องเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการทาความดี 41% เนื้อหาสาระกระแสที่
กาลังเป็นที่สนใจ 40% เนื้อหาสาระให้คาแนะนาหรือความรู้ 39% เนื่องจากเป็นช่วงวัยการปรับตัวสู่วัยชราจึงทาให้เกิดความ
สนใจเกี่ยวกับเรื่องการทาความดี และสาเหตุที่สนใจเนื้อหาที่กาลังเป็นที่สนใจ เพราะต้องการเนื้อหาสาระเพื่อนาไปสนทนากับ
บุคคลอื่น
โดยใน คนรุ่น B อายุ 57-75 ปี มีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีผลต่อการเปิดรับ Content ผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด เพราะ
เนื่องจากเป็นช่วงวัยชราที่ไม่ค่อยมีการพบปะ พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนเท่ากับ คนรุ่นอื่นๆ จึงทาให้บุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพล และ
พจนีย์ บุญเจริญสุข Z (2559) กล่าวว่า การติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Community Public) หรือกลุ่มทุติยภูมิ
หมายถึง การติดต่อที่มีอิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวม ส่งผลให้การสื่อสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได้เพราะเมื่อกลุ่มมีความสนใจ
มุ่งไปในทิศทางใดบุคคลส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจในทางนั้นด้วย และสอดคล้องกับ Kotler (2017) กล่าวว่า รุ่น-B มี
การปรับตัวให้เข้าสู่ช่วงชีวิตใหม่ มีความกระตือรือร้นมากขึ้นและไม่ละทิ้งการใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นเมื่ออายุมากขึ้น รวมถึงการ
ปรับตัวเรื่องที่อยู่อาศัย บ้านใหม่ รถยนต์ใหม่ การท่องเที่ยวและความบันเทิง รับประทานอาหารนอกบ้าน ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและการออกกาลังกาย รวมทั้งสิ่งอื่น ๆมากขึ้น และยังใช้งานแบบดิจิทัลและมีความเข้าใจสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น
นอกจากนี้ คนรุ่น X เป็นบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ซึ่งจากการแบ่งบุคลิกภาพออกเป็น 5 องค์ประกอบ (Costa; &
McCrea, 1992 อ้างโดย ณพัชร ศรีฤกษ์) ซึ่งบุคลิกภาพแบบประนีประนอม (พีรญา ธรรมทวีวุฒิ, 2556) หมายถึง เป็นเป็น
บุคคลที่ยอมรับฟังคาแนะนาจากคนอื่น ๆ ได้ง่าย จริงใจต่อผู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น คานึงถึงจิตใจผู้อื่น มีจิตใจ
อ่อนโยน และเป็นวัยชราที่อยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ทาให้สถานที่ในการใช้สื่อออนไลน์ 99% อยู่ที่บ้าน จึงทาให้มีพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อสังคมออนไลน์บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับสื่อ คือ ตนเอง 90% ทาให้อิทธิพลของตนเองกลับมามีบทบาทต่อการ
ตัดสินใจมากยิ่งขึ้น และความถี่รวมถึงระยะเวลาในการใช้งานลดน้อยลง และมีวัตถุประสงค์ลักษณะความสนใจเพื่อความ
บันเทิงถึง 84% เพื่อแสวงหาข้อมูล/ความรู้และเพื่อติดตามข่าวสาร 72% เพิ่มขึ้นจากคนรุ่น X สอดคล้องกับ อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง
(2560) กล่าวว่า คนนิยมติดตามข่าวสารเพื่อนาไปเป็นแหล่งอ้างอิงและที่สาคัญนาไปสนทนากับบุคคลอื่น จึงจาเป็นต้องรู้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละวันและสภาพปัจจุบันของสังคม และประเภทของ Content Marketing ที่สนใจหลากหลายรูปแบบ
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และหันมาใส่ใจในเรื่องเนื้อหาสาระที่ให้คาแนะนาหรือความรู้และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการทาความดี 58% เพิ่มขึ้นจากคนรุ่น
X และสนใจเนื้อหาสาระบอกแนวทางแก้ปัญหาและเนื้อหาสาระกระแสที่กาลังเป็นที่สนใจ 38% เนื้อหาสะท้อนสังคม 35%
เนื่องจากเป็นช่วงวัยชราจึงทาให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทาความดีเป็นพิเศษ
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาผลว่า คนรุ่น Z และคนรุ่น Y มีการเปิดรับ Content ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง YouTube,
Instagram และ Facebook ดังนั้นผู้ประกอบการควรทาการตลาดผ่าน Platform ดังกล่าว เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
2. จากผลการศึกษาผลว่าคนรุ่น X และคนรุ่น B มีการเปิดรับ Content ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง Facebook,
YouTube และ line ดังนั้นผู้ประกอบการควรทาการตลาดผ่าน Platform ดังกล่าว เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
3. จากผลการศึกษาพบว่า ในทุกรุ่น มีการรับชม Content Marketing ในรูปแบบวิดีโอ และมีการเปิดรับสื่อใน
ช่วงเวลาก่อนนอนมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการควรทาการตลาดในรูปแบบคลิปวิดีโอ และทาการตลาดออนไลน์ในช่วงเวลา
ก่อนนอนเพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
4. ทาการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น LGBTQ โดยเฉพาะ เพื่อศึกษาการเปิดรับ Content ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อให้ได้ผลการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
5. ควรศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับ Content ที่สามารถนาไปพัฒนาธุรกิจได้ในหลังยุค New Normal หรือหลังจาก
การฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคของการระบาดของเชื้อโคโรน่า
กิตติกรรมประกาศ
ปัญหาพิเศษเล่ มนี้ส าเร็ จสมบูรณ์ ได้ด้ วยดี เพราะได้รับ ความกรุ ณาชี้ แนะ และช่ว ยเหลืออย่างดียิ่ง จาก ผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ วารุณี ตันติวงศ์วาณิช อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาปัญหาพิเศษ ที่ให้คาแนะนาและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องมาโดย
ตลอด ทั้งตั้งแต่เริ่มต้นจนสาเร็จเรียบร้อย คณะผู้จัดทาขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณบิดามารดา สาหรับความห่วงใย กาลังใจ และการสนับสนุนการศึกษาเพื่อรอความสาเร็จของคณะผู้
ศึกษา ซึ่งเป็นแรงใจที่สาคัญ ทั้งนี้คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิชาปัญหาพิเศษนี้ขอขอบคุณอาจารย์ ที่ได้อบรม
สั่งสอนวิชาความรู้ อีกทั้งให้ความเมตตามาโดยตลอด ซึ่งเป็นกาลังใจสาคัญที่ทาให้การศึกษาวิชาปัญหาพิเศษเล่มนี้สาเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี
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สถานที่ตั้งและความครอบคลุมตลาดของร้านขายยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Location and Market Coverage Area of Pharmacies in Bangkok
ธนวันต์ สุทธิธรรม1
กันตนัทธ์ สี่สวัสดิ์1
ธนพล ทองอยู1่
ธัญวัฒน์ ขากิ่ง1
ศศินา อินทร์นอก1
วารุณี ตันติวงศ์วาณิช2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษา การกระจายตัวและความครอบคลุมพื้นที่ของร้านขายยาในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ จานวนทั้งสิ้น 50
เขต โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงการกระจายตัวของร้านขายยาต่อความหนาแน่นของจานวนประชากรของแต่ละเขต อีก
ทั้งยังมีการศึกษากลยุทธ์ในการตั้งชื่อร้านของร้านขายยา โดยผู้วิจัยได้มีการแบ่งรูปแบบของการตั้งขื่อร้านขายยาออกมา 6
ประเภท ได้แก่ 1. ชื่อตระกูล 2. สถานที่ตั้ง 3.คาหรือเลขมงคล 4. คาศัพท์ภาษาอังกฤษหรือลักษณะการให้บริการ 5.ชื่อของตัว
เภสัชกร และ 6.ชื่อตราเฉพาะ เพือ่ นาไปประกอบการตัดสินใจในการจัดตั้งร้านขายยาในอนาคต
จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยพบว่า ร้านขายยาในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขตมีร้านขายยาทั้งหมด 2,173 ร้าน โดยเขตที่
ทางผู้วิจัยสรุปว่าเหมาะแก่การไปตั้งร้านขายยาทีส่ ุดคือ เขตสะพานสูง และเขตบางกอกใหญ่ เพราะว่าสองเขตนี้มีจานวนร้าน
ขายยาที่น้อยเมื่อเทียบกับเขตที่มพี ื้นที่และความหนาแน่นของจานวนประชากรใกล้เคียงกัน และกลยุทธ์การตั้งชื่อร้านขายยาที่
นิยมใช้มากที่สุด คือ การตั้งชื่อโดยใช้ชื่อของเภสัชกรมาตั้งเป็นชื่อร้าน ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 699 ร้านซึ่งคิดเป็น 32% ของ
จานวนร้านยาในพื้นที่ของกรุงเทพฯ
คำสำคัญ: ร้านขายยา, การกระจายตัวของร้านขายยา, ความหนาแน่นของจานวนประชากร
Abstract
This research studies distribution and coverage of pharmacies in Bangkok, totaling 50 districts,
with pharmacies spreading to each district in Bangkok. The objective is to determine the distribution of
pharmacies on the population density of that district, and to study the strategy for naming the stores of
the pharmacies. The researcher has divided the form of pharmacy names into 6 categories: 1. Name by
ancestor or family name 2. Name by the location where the pharmacy is located 3. using auspicious
words or numbers. 4. using English words or according to the nature of the service 5. Name by using the
name of the pharmacist and 6. using the unique brand name. This research can used as information for
decision making for distributed the pharmacies in areas of 50 districts of Bangkok in the future.

1
2

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
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From the analysis of the researcher found that There are 2,173 pharmacies in Bangkok in all 50
districts. The area that the researcher concludes that is suitable for setting up a pharmacy is Saphan Sung
district and Bangkok Yai district. Because the two districts have a smaller number of drugstores compared
to districts with similar area and population density. Because the two districts, there are fewer pharmacies
compared to districts with similar area and population density. And the most popular pharmacy naming
strategy is to use the name of the pharmacist to set the shop name. There are a total of 699 stores,
accounting for 32% of the total number of pharmacies in the Bangkok area.
Keywords: pharmacies, spreading, population density
บทนา
อุตสาหกรรมยาเป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนในสุขภาพและชีวิตของผู้บริโภค รวมถึงส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งธุรกิจร้านขายยานั้นเป็นการดาเนินธุรกิจในรูปเดียวกันกับร้านค้าปลีก (Annie, 2003) ซึ่งสุขภาพนั้นเป็นความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย จิตใจ ที่บุคคลรับรู้ได้ว่าตัวเองมีความสุข ไร้ความตรึงเครียดและแรงกดดัน (ประเวศ วะสี , 2541) ฉะนั้นการมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงไร้โรคภัยไข้เจ็บจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการ แต่อย่างไรก็ตามการที่มนุษย์คนนึงจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้น จะต้อง
ผ่านกระบวนการดูแลร่างกาย สังเกตระมัดระวัง และตรวจสุขภาพของตนเองอย่าสม่าเสมอ เพื่อป้องกันและบรรเทาโรคภัยไข้
เจ็บ รวมถึงการเยียวยาภาวะเจ็บป่วยเพื่อให้ร่างกายหายเป็นปกติโดยเร็วที่สุด (Palank, 1991) โดยนอกจากจะเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล และการปรึกษาแพทย์ทั่วไปแล้ว ยังใช้บริการร้านขายยาซึ่งร้านขายยาถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ของประชาชนในแต่ละชุมชนเป็นอย่างมาก (สมประสงค์ แตงพลอย, 2553) และจากข้อมูลของวิจัยกรุงศรี พบว่า ในปี 25642565 มูลค่าการจาหน่ายบาในประเทศไทยจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.5 – 5 ตามความต้องการของผู้บริโภค (ศูนย์วิจัยกรุงศรี
,2563) และจากข้อมูลทางสถิติของในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรทั้งหมดในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด
5,666,264 คน และร้านขายยามีทั้งหมด 284 ร้านในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ร้านขายยาเกิดการกระจุก
ตัวทาให้บางพื้นที่ที่ควรจะมีร้านขายยาตั้งอยู่กลับไม่มี (สานักงานรับรองร้ายยาคุณภาพ, 2563) ส่งผลให้ประชาชนในบางเขต
พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครไม่สามารถเข้าถึงยาได้ตามที่ต้องการ ทาให้เกิดความลาบากในการใช้ชีวิต เพราะ ร้านยาถือเป็น
หน่วยบริการหนึ่งของเครือข่ายระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งถือว่าเป็นระบบสุขภาพที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด หรือ
เปรียบเสมือนที่พึ่งในด้านของสุขภาพชุมชน
ดังนั้นการวิเคราะห์สถานที่ตั้งร้านขายยาในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และกลยุทธ์ที่ ตราร้านขายยา
ต่าง ๆ ใช้ในการทาการตลาด เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนามา
สู่ความสาเร็จของธุรกิจร้านขายยาในพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพมหานครได้ งานวิจัยนี้จะทาการวิเคราะห์ สถานที่ของร้านขายยาใน
พื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวนประชากรในพื้นที่ ต่าง ๆ ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อหาว่าพื้นที่ส่วน
ใดของจังหวัดกรุงเทพมหานครควรจัดตั้งร้านขายยา และร้านขายยาในบริเวณใดมีความกระจุกตัวมากจนเกินไป รวมทั้ง
วิเคราะห์กลยุทธ์ทตี่ ราร้านขายยาต่าง ๆ ใช้ในการทาการตลาด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดาเนินธุรกิจร้านขายยา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษากลยุทธ์ทาเลที่ตั้งสถานที่ตั้งของร้านขายยา และการกระจายตัวของร้านขายาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาโอกาสของการจัดตั้ งร้านขายยาในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่มีการจัดตั้งร้านขายยาในบริเวณนั้นๆ ของ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตั้งชื่อตราของร้านขายยาต่างๆ ใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการศึกษาสถานที่ตั้งและความครอบคลุมตลาดของร้านขายยาในพื้นที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อให้
ทราบโอกาสการจัดตั้งร้านขายยาในสถานที่ใหม่ใน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รวมถึงทราบการกระจายตัวของร้านขายยา และ
กลยุทธ์การจัดตั้ง การตั้งชื่อตราร้าน มีวิธีการดาเนินการดังนี้
1. พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย
1.1 เลือกศึกษาพื้นที่ทุกเขตของ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีจานวนประชากรมากที่สุดใน ประเทศ
ไทย ทาให้ร้านขายยามีความจาเป็นต่อผู้บริโภค ของพื้นที่แต่เขตใน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
2. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยสถานที่ ตั้ งและความครอบคลุ ม ตลาดของร้ านขายยาในพื้ น ที่ จั งหวั ด กรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นที่แต่ละเขตใน จังหวัด กรุงเทพมหานคร คือ พื้นที่แต่ละเขต จานวนประชากร ความหนาแน่นของ
ประชากรในพื้นที่ ข้อมูลร้านขายยา ข้อมูลโรงพยาบาล ขอบเขตพื้นที่แต่ละเขต จังหวัด กรุงเทพมหานคร ข้อมูลถนนสายหลัก
สายรอง ภาพถ่ายดาวเทียม
2.1 ข้อมูลร้านขายยา ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง ในพื้นที่ของ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยจะเลือกเฉพาะร้านขายยาที่มี
การจดทะเบียนและมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และ สภาเภสัชกรรม
2.2 ข้อมูลสถานที่ตั้งโรงพยาบาล ในพื้นที่ของ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
3.1 การวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวของร้านขายยา
3.1.1) รวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่ศึกษา โดยเก็บพิกัดจาก Google map
3.1.2) นาข้อมูลใส่ในตาราง Microsoft Excel แล้วนามาระบุจุด (Point) ลงในแผนที่ด้วยวิธี Add XY
data จากโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcGIS
3.1.3) นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์รูปแบบการกระจายโดยใช้คาสั่ง Average nearest
neighbor ในโปรแกรม ArcGIS เพื่อดูรูปแบบการกระจายตัวของร้านขายยาว่าอยู่ในรูปแบบของ Clustered Random หรือ
Dispersed
3.2 การวิเคราะห์กลยุทธ์ทาเลที่ตั้งสถานที่ของร้านขายยา และหาโอกาสในการจัดตั้งร้านขายยาใหม่ในพื้นที่แต่ละ
เขต
3.2.1) รวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่ศึกษา โดยเก็บพิกัดจาก Google map ทั้งร้านขายยา และ
โรงพยาบาล
3.2.2) นาข้อมูลใส่ในตาราง Microsoft Excel แล้วนามาระบุจุด (Point) ลงในแผนที่ด้วยวิธี Add XY
data จากโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcGIS
3.2.3) วิเคราะห์ด้วยหลักการ Site Analysis เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ แนวทางการตั้งร้านขายยา โดยมี
ปัจจัยที่ใช้ คือ โรงพยาบาล ถนนเส้นหลัก และรอง รวมถึงจานวนประชากร และความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่นั้นๆ
3.2.4) วิเคราะห์พื้นที่แต่ละเขตโดยอ้างอิง ข้อมูลที่จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ แนวทางการตั้งร้านขายยา
และระบุพื้นที่ที่เหมาะสม และควรตั้งร้านขายยาใหม่ พร้อมระบุเหตุผล
3.3 การวิเคราะห์กลยุทธ์การตั้งชื่อตราร้านของร้านขายยา
3.3.1) รวบรวมข้อมูลชื่อร้านขายยาจากการค้นหาผ่านเว็บไซต์ ของ สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข และ สภาเภสัชกรรม

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ -

421

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

3.3.2) ระบุประเด็นกลยุทธ์ที่ร้านขายยาใช้ในการตั้งชื่อตราร้าน
3.3.3) วิเคราะห์ว่าร้านขายยาใช้กลยุทธ์การตั้งชื่อตราร้านในประเด็นใดมากที่สุดในการแข่งขันในตลาด
ร้านขายยาของพื้นที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
3.4 สร้างภาพแผนที่สาหรับแสดงผลตาแหน่งที่ตั้งร้านขายยา
3.4.1) หลังจากนาข้อมูล Add XY data จากโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcGIS ทาการนา
ออกภาพแผนที่
3.4.2) ระบุพิกัดตรงจุดที่เหมาะสมในการตั้งร้านขายยาใหม่ โดยการขยายแผนที่ไปยังบริเวณที่ระบุพิกัด
จากนั้น บันทึกภาพ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการหาการกระจายตัวของร้านขายยาในพื้นที่ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาในการเลือกที่ตั้งร้านขายยา ได้มีการ
พิจารณาจากงานวิจัยหลาย ๆ แหล่งเพื่อหาแนวทางในการดาเนินงานวิจัย ได้แก่ ภีรดา พุทธพูลตระกูล [2563] ศึกษาและ
วิเคราะห์ความหนาแน่นในการกาหนดสถานที่ตั้งศูนย์เก็บและกระจายโลหิตเพื่อให้ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ของจังหวัด
ระยอง โดยงานวิจัยนี้ได้มีการเก็บข้อมูลงานวิจัยด้วยการใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ระบุตาแหน่งพิกัดละติจูด ลองติจูด แล้วนาไปหา
การครอบคลุมของข้อมูล โดยหลังจากรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและสรุปข้อมูลออกมา ได้มีการจาแนกประเด็ นที่ควรนามาศึกษา
คือ ความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ที่ทาการศึกษา ความสามารถในการครอบคลุมประชากรในพื้นที่ของสถานที่ตั้ง การ
เปรียบเทียบระหว่างสถานที่ตั้งเดิมที่มีอยู่แล้วกับสถานที่ใหม่ที่จะทาการเสนอแนะ ศิราภรณ์ สายวัน [2550] ได้มีการนาเสนอ
แนวคิดและแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับวิธีในการหาการกระจายตัวของหอพักในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยวิธีการ
วิเคราะห์หาการกระจายตัวของงานวิจัยนี้ ได้มีการเสนอแนวคิดในการใช้คาสั่ง (Average nearest neighbor) ของโปรแกรม
ระบุตาแหน่งภูมิศาสตร์ ArcGIS ในการหาการกระจายตัว โดยผลที่ออกมาจะมีการแสดงผลออกมาในรูปแบบของแผนที่
ทั้งนี้ ใ นการเลื อ กประเด็ น ในการศึ ก ษาของงานวิ จั ย ได้มี ก ารน าข้ อ เสนอแนะของงานวิ จั ย ต่ าง ๆ มาใช้ ใ นการ
ประกอบการตัดสินใจ ได้แก่ พิมพ์พลอย เผือกพ่วง [2561] ที่ศึกษาการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคระบาด ได้มีการเสนอแนะว่า
ในการวิเคราะห์ความหนาแน่นของงานวิจัย ควรดูจานวนและความหนาแน่นของประชากรในแต่ละเขตที่ทาการศึกษาด้วย
เพราะแต่ละพื้นที่ไม่ได้มีความหนาแน่นของประชากรเท่ากันตลอดทุกเขตพื้นที่ที่ทาการศึกษา แต่จะมีความแตกต่างกันไป
ตามแต่ละพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งก็หมายความว่าในเขตพื้นที่ชุมชนจะต้องมี จานวนประชากรสูงกว่าเขตพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่ที่ไม่ใช่ชุมชน ซึ่ง
ไม่มีความจาเป็นจะต้องมีร้านขายยาหลายร้านในบริเวณเขตนั้น ๆ อุษณีย์ สุริยพรรณพงศ์ [2550] ทาการศึกษาเกี่ยวกับกล
ยุทธ์การแข่งขันของผู้ขายยาและพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อยาในร้านขายยา ได้มีการศึกษากลยุทธ์ของร้านขายยาใน
หลาย ๆ ประเด็น ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งจากข้อสรุปของ
งานวิจัยนี้ได้มีการเสนอแนะถึงแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับร้านขายยาว่า การศึกษาไม่ควรจากัดอยู่เพียงแค่เขตใดเขต
หนึ่งของพื้นที่จังหวัดที่ศึกษา ควรมีการศึกษากลยุทธ์ในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้มีการศึกษาไป และ
ควรมีการเปรียบเทียบกลยุทธ์ที่ศึกษาระหว่างร้านขายยาที่ทาการศึกษา ภาณัฐ [2561] ทาการศึกษาการกระจายตัวเชิงพื้นที่
และเชิงชนชาติของกลุ่มธุรกิจการค้า ได้มีการเสนอแนะในเชิงของการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่เอาไว้ว่า ในการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่
ควรมีการวิเคราะห์ในมุมของศักยภาพในการรองรับกลุ่มเป้าหมายของพื้นที่ที่ทาการศึกษา ซึ่งสามารถมองได้หลายประเด็น
ได้แก่ สิ่งอานวยความสะดวก และการเดินทาง
สาหรับงานวิจัยที่มีการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์อย่าง ArcGIS มีด้วยกันหลายงานวิจัย เช่น
ณรงต์ พลีรักษ์ [2562] ที่ทาการศึกษาการกระจายตัวของร้านจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มีการนาเทคโนโลยีนี้มาใช้ใน
การจัดการกับข้ อมูลที่ทาการศึ กษา เช่น การวิเคราะห์ความหนาแน่นและการกระจายตัว ของร้านต่าง ๆ ในพื้นที่ศึกษา
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ศิราภรณ์ สายวัน [2550] ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพัก
ก็ได้มีการใช้โปรแกรมนี้ ในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวในรูปแบบของ Clustered Random ดร.รุ่งอาทิตย์
บูชา-อินทร์ และ ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร [2562] ทางานวิจัยโครงการประเมินกลยุทธ์ i-Hotel ก็ได้นาโปรแกรมทางภูมิศาสตร์
นี้เข้ามาช่วยศึกษาในประเด็นของปรากฏการณ์ทางด้านพื้นที่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยนาข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม
ไปประยุกต์ใช้ในการเลือกทาเลที่ตั้งของโรงแรม และนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของต่างประเทศ ที่มีการนาโปรแกรมสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ GIS มาใช้ อย่าง Rafael Suárez-Vega, Dolores R. Santos-Peñate and Pablo Dorta-González [2012]
ที่มีการศึกษาในเรื่องของรูปแบบสถานที่ตั้งและการนาเครื่องมือ GIS มาใช้ในการหาจุดที่ตั้งสาหรับร้านค้าปลีก โดยนามาใช้ใน
ประเด็นของการช่วยในการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ตั้งของร้านค้าปลีกที่มีความเหมาะสมที่สุดและดูถึงความเหมาะสมจาก
แผนที่ที่ได้มาจากผลการวิเคราะห์ของโปรแกรม
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ความหนาแน่นของประชากร และการกระจายตัวของร้านขายยาในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
เขตต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานคร

จานวน

ความหนาแน่น

ประชากร (คน)

(ตารางกิโลเมตร)

สายไหม

206,278

4,624

คลองสามวา

202,094

บางแค

พื้นที่

จานวนร้าน
ขายยา (แห่ง)

ลักษณะการ

44.615

43

Clustered

1,826

110.686

26

Dispersed

193,491

4,352

44.456

68

Clustered

บางขุนเทียน

185,824

1,540

120.687

58

Clustered

ประเวศ

180,769

3,444

52.49

74

Clustered

ลาดกระบัง

177,769

1,435

123.859

61

Clustered

หนองจอก

176,022

745

236.261

24

Clustered

ดอนเมือง

170,021

4,620

36.803

44

Clustered

จตุจักร

156,605

4,759

32.908

88

Clustered

หนองแขม

156,354

4,364

35.825

32

Random

จอมทอง

150,108

5,715

26.265

36

Dispersed

บางกะปิ

146,108

5,122

28.523

78

Clustered

มีนบุรี

142,586

2,240

63.645

52

Clustered

บึงกุ่ม

142,237

5,851

24.311

39

Clustered

(ตร.กม)

กระจายตัว
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จานวน

ความหนาแน่น

ประชากร (คน)

(ตารางกิโลเมตร)

บางซื่อ

126,310

10,941

ภาษีเจริญ

126,160

สวนหลวง

พื้นที่

จานวนร้าน
ขายยา (แห่ง)

ลักษณะการ

11.545

52

Clustered

7,074

17.834

41

Clustered

124,048

5,239

23.68

49

Clustered

ทุ่งครุ

123,048

4,003

30.741

28

Clustered

ดินแดง

119,150

14,263

8.354

67

Random

ลาดพร้าว

118,574

5,352

22.157

46

Clustered

วังทองหลาง

109,653

5,692

19.265

57

Clustered

บางกอกน้อย

107,732

9,020

11.944

45

Clustered

ธนบุรี

106,049

12,402

8.551

53

Clustered

บางบอน

105,684

3,041

34.75

35

Random

ตลิ่งชัน

104,779

3,554

29.479

16

Random

หลักสี่

104,285

4,566

22.841

35

Random

คลองเตย

101,244

7,792

12.994

58

Clustered

คันนายาว

97,095

3,737

25.98

34

Clustered

สะพานสูง

96,059

3,416

28.12

16

Random

บางพลัด

90,869

7,999

11.36

31

Random

บางนา

90,125

4,796

18.79

55

Clustered

ดุสิต

89,769

8,417

10.665

24

Random

พระโขนง

88,998

6,362

13.99

33

Clustered

วัฒนา

87,225

6,942

12.565

67

Clustered

บางคอแหลม

86,898

7,957

10.921

31

Dispersed

ห้วยขวาง

84,340

5,610

15.033

40

Clustered

(ตร.กม)

กระจายตัว
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จานวน

ความหนาแน่น

ประชากร (คน)

(ตารางกิโลเมตร)

ราษฎร์บูรณะ

80,509

5,101

ทวีวัฒนา

78,548

ยานนาวา

พื้นที่

จานวนร้าน
ขายยา (แห่ง)

ลักษณะการ

15.782

36

Clustered

1,564

50.219

12

Random

77,814

4,670

16.662

38

Clustered

สาทร

77,773

8,339

9.326

35

Dispersed

ราชเทวี

72,568

10,184

7.126

47

Clustered

คลองสาน

71,197

11,766

6.051

43

Random

พญาไท

69,382

7,227

9.6

33

Random

บางกอกใหญ่

66,152

10,704

6.18

14

Random

บางรัก

48,227

8,712

5.536

35

Clustered

พระนคร

47,701

8,617

8.369

50

Clustered

ปทุมวัน

47,085

5,626

8.369

42

Random

ป้อมปราบศัตรูพ่าย

43,485

22,519

1.931

46

Dispersed

สัมพันธวงศ์

22,463

15,864

1.416

50

Clustered

(ตร.กม)

กระจายตัว

จากตารางที่ 1 พบว่าในการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของร้านขายยาแต่ละเขตในพื้นที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย
ทาการศึกษาและเก็บพิกัด ร้านขายยา ได้ทั้งหมด 2,173 แห่ง
การกระจายตัวของสิ่งต่างๆในลักษณะการกระจายตัวบนพื้นโลกจะพิจารณาจากการกระจาย 2 ลักษณะ คือ ความ
หนาแน่น (Dense) และการกระจาย (Sperse) โดยนาวิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้อธิบายลักษณะการกระจายตัวหรือ
การรวมตัวของสิ่งต่างๆ ซึ่งลักษณะรูปแบบการกระจายตัวพื้นฐานมี 3 ประการ
1) การกระจายที่เป็นระเบียบ (Dispersed) โดยที่ระยะห่างจากจุดหนึ่งกับจุดหนึ่งข้างเคียงที่อยู่ใกล้ที่สุ ด
ของทุกจุดที่ทาการศึกษาจะมีระยะโดยประมาณเท่ากัน
2) การกระจายตัวแบบสุ่ม (Random) จุดต่างๆจะกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ศึกษา
3) การกระจายตัวแบบเป็นกลุ่ม (Clustered) โดยที่ระยะห่างระหว่างจุดใดจุดหนึ่งกับจุดอื่นข้างเคียง
ค่อนข้างสั้นและที่อาจจะพบได้คือพื้นที่ส่วนหหนึ่งเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่ศึกษาจะไม่มีจุดปรากฏอยู่เลย
การวัดการกระจายตัวจะมีข้อมูลในลักษณะเป็นจุด ค่าการกระจายตัวจะออกมาในรูปของดัชนี คือ ดัชนีของจุดอื่น
ข้างเคียงที่ใกล้ที่สุด (Nearest neighbor index) ซึ่งจะเป็นวิธีการในการจัดแบ่งกลุ่ม โดยวิธีการนี้จะตัดสินใจว่ากลุ่มใดที่จะ
แทนเงื่อนไขหรือกรณีใหม่ๆโดยการตรวจสอบจานวนบางจานวนของกรณีหรือเงื่อนไขที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด
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โดยจะหาผลรวม (Count up)ของจานวนเงื่อนไขหรือกรณีต่างๆสาหรับแต่ละกลุ่ม และกาหนดเงื่อนไขใหม่ๆให้กลุ่มที่
เหมือนกันกับกลุ่มที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด
ในการวิเคราะห์ข้อมูลร้านขายยา ใช้วิธีการวิเคราะห์ดัชนีของจุดอื่นข้างเคียงที่ใกล้ที่สุด ( Nearest neighbor
Analysis ) ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า ลักษณะการกระจายตัวของร้านขายยา ในพื้นที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ส่วนมาก
จะมีการกระจายตัวในรูปแบบ แบบกลุ่ม (Clustered) ซึ่งจะกระจายตัวเป็นกลุ่มๆทั่วพื้นที่แต่ละเขต
ตารางที่ 2 กลยุทธ์การตั้งชื่อตราร้านขายยาในกรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์ที่ใช้ตั้งชื่อตราร้านขายยา

จานวนร้าน

1. ตั้งชื่อตามชื่อบรรพบุรุษ หรือ ชื่อตระกูล

156

2. ตั้งชื่อตามสถานที่ที่ตั้งร้านขายยา หรือ ตามเขตพื้นที่ต่างๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

263

3. ตั้งชื่อโดยใช้คาศัพท์ที่เป็นมงคล หรือ ตามหลักเลขศาสตร์

197

4. ตั้งชื่อโดยใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือ ลักษณะการให้บริการของร้านขายยา

478

5. ตั้งชื่อร้านโดยใช้ชื่อของเภสัชกร

699

6. ชื่อตราเฉพาะ

380

จากตารางที่ 2 พบว่าจากการวิเคราะห์กลยุทธ์การตั้งชื่อร้านของร้านขายยาในพื้นที่กรุงเทพฯทั้ง 50 เขต พบว่าร้าน
ขายยาส่วนใหญ่จะตั้งชื่อโดยมีการใช้ชื่อของเภสัชกร เจ้าของร้าน เป็นชื่อร้านขายยาซึ่งมีจานวนทั้งหมด 699 ร้าน รองลงมาคือ
การตั้งชื่อร้านโดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษและตั้งชื่อที่บ่งบอกถึงลักษณะการให้บริการของร้านนั้น ๆ จานวน 478 ร้าน

ภาพที่ 1 ตาแหน่งการตั้งร้านขายยาในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
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จากภาพที่ 1 พบว่าจากการวิเคราะห์ตาแหน่งร้านขายยาตามพิกัดทั้งหมด 2,173 ร้าน และการมองหาโอกาสในพื้นที่
ต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดตั้งร้านขายยาในพื้นที่ใหม่ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะเลือกตั้งในย่านใจกลางเมือง
หรือ แหล่งชุมชน รวมถึงใกล้กับสถานที่อื่น ๆที่มีการเกิดกิจกรรม ซึ่งยังมีบางพื้นที่ในแต่ละเขตนั้นยังสามารถที่ จะจัดตั้งร้าน
ใหม่ได้โดยวิเคราะห์ร่วมกับความหนาแน่นของประชากรในแต่ละเขตพื้นที่ และจานวนคู่แข่งในย่าน หรือ บริเวณใกล้เคียง
จากการศึกษาหาโอกาส พบว่าพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนั้นจะเป็นบริเวณเขตชุมชน หรือ ตามฟากถนน รวมถึง
ใกล้สถานที่ที่เกิดกิจกรรม และใช้หลักการ Site Analysis เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและศักยภาพในการจัดตั้งร้านและวางผังพื้นที่
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาสถานที่ตั้งและความครอบคลุมตลาดของร้านขายยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และหาโอกาสในการจัดตั้ง
ร้านขายยาในสถานที่ใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทาการเก็บค่าพิกัดของร้านขายยา รวมถึงโรงพยาบาล ในทุกเขตของ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยใช้โปรแกรมทางภูมิสาสตร์ ArcGIS และคาสั่ง Average nearest neighbor ในการวิเคราะห์
จากการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของร้านขายยาในแต่ละเขตพื้นที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ส่วนมากนั้นจะ
กระจายตัวเป็นกลุ่มในรูปแบบของ (Clustered) ทั่วเขตพื้นที่ ซึ่งควบคุมทั่วพื้นที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่จะตั้ง
ร้านอยู่ในเขตพื้นที่อยู่ใจกลางเมือง และในชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก ซึ่งร้านขายยาเป็นสิ่งจาเป็นอย่างนึงของ
ประชากร ร้านขายยาส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะตั้งใกล้ๆชุมชน รวมถึงมีเส้นทางที่สะดวกต่อการเดินทางเพื่อให้ลุกค้าสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย นอกจากนั้นยังเลือกตั้งใกล้กับสถานที่ที่มีการเกิดกิจกรรม เนื่องจากลูกค้าอาจจะมาทากิจกรรมและแวะเข้ามาซื้อยา
หลังจากทากิจกรรมนั้นๆเสร็จ นอกจากนั้นบางร้านขายยาก็จะเลี่ยงการตั้งร้านใกล้กับโรงพยาบาล เนื่องจากประชากรบางกลุ่ม
หากมีอาการป่วยจะเลือกเข้าโรพยาบาลเป็นอันดับแรก
แต่ก็จะมีการกระจายตัวในรูปแบบของ แบบเป็นระบบ (Dispersed) ในบางเขตพื้นที่ และ แบบการสุ่ม (Random)
ที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งในบางพื้นที่เป็นชาญเมือง หรือ มีความหนาแน่นของประชากรน้อย รวมถึงบางส่วนเป็นเส้นทางใน
การเดินทางข้ามจังหวัดจึงไม่มีผู้ประกอบการไปจัดตั้ งร้านขายยาซึ่งในพื้นที่ร้านยายังครอบคลุมไม่ทั่วนั้น แต่อยู่ในพื้นที่กลาง
เมือง รวมถึงมีความหนาแน่นของประชากรมาก เป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการที่สามารถจัดตั้งร้านขายยาใหม่ได้ใน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร แต่จะต้องวิเคราะห์หาปัญหา และศักยภาพเพื่อหาความเหมาะสมในการจัดตั้ง
จากการสารวจ และศึกษาด้วยหลักการ Site Analysis ในบางเขตพื้นที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ก็ยังมีโอกาสที่จะ
สามารถเปิดร้านขายยาใหม่ เนื่องจากประชากรในพื้นที่นั้นยังมีความต้องการร้านขายยา แต่ยังไม่มีร้านขายยาจัดตั้ง ซึ่งร้าน
ขายยาที่มีในเขตพื้นที่นั้นอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ของลูกค้า ซึ่งทาให้ลูกค้าบริเวณนั้นลาบากที่จะเดินทาง และในบางพื้นที่มีน้อยจึง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรในเขตนั้น ซึ่งจากผลสารวจทาให้ทราบว่าส่วนใหญ่สถานที่ตั้งที่เหมาะสมของร้านขาย
ยานั้นจะอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน หรือ ใจกลางเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น โดยเฉพาะการจัดตั้งใกล้จุดที่มีการเกิด
กิจกรรม เช่น สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า ตลาดเป็นต้น แต่อาจจะต้องเลี่ยงโรงพยาบาล เนื่องจาก ลูกค้าบางกลุ่มเลือกที่จะ
เข้าโรงพยาบาลเป็นอันดับแรก นอกจากนั้นต้องวิเคราะห์คู่แข่งที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันการตลาด
รวมถึงตั้งอยู่ไม่ควรตั้งใกล้ถนนหลักเนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางการเดินทางซึ่งลูกค้าที่ใช้ถนนหลักไม่มีความต้องการที่จะ
ซื้อยา ฉะนั้นควรจะตั้งอยู่ในถนนสายรองหรือตามตรอกซอย ซึ่งควรจะกระจายสองฟากของถนน เพื่อให้บริการทั้งผู้บริ โภคใน
เขตชุมชนนั้น หรือ ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง
เขตที่ผู้วิจัย มองว่ามีโอกาสในการจัดตั้งร้านขายยาใหม่ คือ เขตพื้นที่ สะพานสูง มีการกระจายตัวในรูปแบบการสุ่ม
(Random) และไม่ครอบคลุมทั่วเขตพื้นที่ ซึ่งเขตสะพานสูงมีความหนาแน่นของประชากรสูงอยู่ที่ 3,416 ตรกทม. และเมื่อ
เทียบกับเขตที่ความหนาแน่นของประชากรสูงใกล้เคียงกัน แต่สะพานสูงกลับมีร้านขายยาที่น้อยกว่าเพียง 16 ร้าน ในขณะที่
เขตอื่นมีประมาณ 20 - 40 ร้าน
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ภาพที่ 2 พื้นที่ที่มีโอกาสในการจัดตั้ง เขตสะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พื้ น ที่ สี เ หลื อ งพิ กั ด 13.774372624360995, 100.6996935147163 และ 13.772890717450682,
100.70838081588772 แสดงถึงตาแหน่งที่เหมาะสม และมีโอกาสในการจัดตั้งร้านขายยาในสถานที่ใหม่ ซึ่งบริเวณรอบๆ มี
เส้นทางการเดินทางที่สะดวก เนื่องมาจากเป็นถนนที่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน (พื้นที่สีแดง) ทาให้สามารถเดินทางได้ง่าย แม้จะไม่
มีจุดที่เกิดกิจกรรมบ่อยเหมือนกับย่านใจกลางเมืองที่มีห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่เกิดกิจกรรมมากมาย แต่ก็เป็นเส้นทางที่
ประชากรใช้เดินทางผ่านเข้าออกทุกวันทั้งการออกไปเที่ยว ธุระ และการเดินทางไปกลับทางานในทุกๆวัน และยังสามารถเดิน
มาร้านได้ง่าย เพราะ ร้านใกล้แหล่งชุมชน รวมถึงในบริเวณสถานที่ที่เหมาะในการตั้ง ไม่มีโรงพยาบาล และร้านขายยาร้านอื่น
ที่จะมาเป็นตัวเลือกของประชากรในบริเวณพื้นที่เขตสะพานสูงได้เลือกใช้บริการจึงเหมาะแก่การเปิดธุรกิจร้านยา
ต่อมาในเขต บางกอกใหญ่ มองว่ามีโอกาสในการจัดตั้งร้านขายยาใหม่ คือ เขตพื้นที่ บางกอกใหญ่ มีการกระจายตัว
ในรูปแบบการสุ่ม (Random) และไม่ครอบคลุมทั่วเขตพื้นที่ ซึ่งเขตสะพานสูงมีความหนาแน่นของประชากรสูงอยู่ที่ 10,704
ตรกทม. และเมื่อเทียบกับเขตที่ความหนาแน่นของประชากรสูงใกล้เคียงกัน แต่สะพานสูงกลับมีร้านขายยาที่น้อยกว่าเพียง 14
ร้าน ในขณะที่เขตอื่นมีประมาณ 20 - 40 ร้าน

ภาพที่ 3 พื้นที่ที่มีโอกาสในการจัดตั้ง เขตบางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
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พื้ น ที่ สี เ หลื อ งพิ กั ด 13.7435128750817, 100.47837443649225 และ 13.742611666602993,
100.48239942519854 แสดงถึงตาแหน่งที่เหมาะสม และมีโอกาสในการจัดตั้งร้านขายยาในสถานที่ใหม่ ซึ่งบริเวณรอบๆ มี
เส้นทางการเดินทางที่สะดวก เนื่องมาจากเป็นถนนที่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน (พื้นที่สีแดง) ทาให้สามารถเดินทางได้ง่าย และมี
จุดที่เกิดกิจกรรมบ่อย คือ วัด สนามกีฬา เป็นต้นซึ่งหลั งจากประชากรกลับจากสถานที่เกิดกิจกรรมก็สามารถแวะซื้อยาได้
นอกจากนั้นแล้วยังเป็นชุมชนอาศัย ประชากรก็เดินทางไปกลับเป็นประจา รวมถึงไม่มีโรงพยาบาล และคู่แข่งที่เป็นร้านขายยา
จึงเหมาะแก่การเปิดธุรกิจร้านยา
จากการศึกษากลยุทธ์การตั้งชื่อร้านของร้านขายยาในพื้นที่ก รุงเทพฯ ทางผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าร้านขายยาส่วน
ใหญ่นิยมตั้งชื่อร้านโดยใช้ชื่อของตัวเภสัชกรเป็นชื่อร้าน ทั้งนี้ทางผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การที่ร้านขายยาส่วนใหญ่ตั้งชื่อ ร้ าน
ให้มีชื่อของเภสัชกร ก็เป็นเพราะต้องการให้ร้านมีความน่าเชื่อถือจากการใช้ชื่อของตัว เภสัชกรเป็นตัวบ่งบอกว่าร้านนี้ดูแลโดย
ตัวเภสัชกรเอง หรือมีเจ้าของเป็นเภสัชกรซึ่งสามารถสร้างความเชื่อใจในการใช้บริการร้านขายยาในเรื่องของการแนะนาการใช้
ยาของผู้ที่มาใช้บริการในร้านขายยานั้น ๆ ได้
การสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจในโอกาสที่จะจัดตั้งร้านขายยาใหม่ ในพื้นที่ที่เหมาะสมผ่านรูปแบบภาพแผนที่
จะใช้คาสั่งในโปรแกรมภูมิศาสตร์ ArcGIS ในการนาออก (Export) ภาพแผนที่ที่จะให้รายละเอียดพื้นที่บริเวณที่เหมาะสมใน
การจัดตั้ง
ข้อเสนอแนะ
1. เพื่อนามาเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ ควรลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลตาแหน่งร้านขายยา ไม่เพียงแค่การเก็บ
พิกัดจาก Google map
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าของร้านขายยาเพื่อที่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่แม่นยา
มากขึ้น
3. ควรเพิ่มปัจจัยในการตัดสินใจหาโอกาสจัดตั้งร้านขายยาใหม่ในแต่ละเขตพื้นที่
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โลจิสติกส์การท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม ด้วยรถโดยสารสาธารณะ
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Logistics for Cultural Tourism in Muang Nakhon-Ratchasima District by Public
Transportation, Nakhon-Ratchasima Province
1

กนกวรรณ ค้าขาย
นัฐณิช ศิลป์ประกอบ1
2
พรทิพย์ เอื้อธรรมถาวร
ณัฐิญา วงละคร2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ 1) เพื่อสารวจสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ในเขตอาเภอเมืองนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาเส้นทางการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ (สองแถว) ของสถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถโดยสารสาธารณะ (สองแถว)
ของเส้นทางที่ศึกษา โดยการศึกษาจะรวบข้อมูลโดยแบบสอบถามที่ถามนักท่องเที่ยวจานวน 432 คน เพื่อวิเคราะห์หาแหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจจานวน 3 อันดับแรก หลังจากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อเพื่อหาเส้นทางการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมและต้นทุนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถโดยสารสาธารณะ (สองแถว) เมื่อได้ข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมานามา
สรุปออกมารูปแบบข้อมูลเชิงแผนที่ด้วยโปรแกรม Google Maps ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตลาดเมืองย่า 100
ปี และวัดศาลาลอย จากการวิเคราะห์เส้นทางในการท่องเที่ยวพบว่ามี เส้นทางทั้งหมด 2 เส้นทางที่สามารถเดินทางได้ด้วย
โดยสารสาธารณะ (สองแถว) และมีต้นทุนสาหรับเส้นทางที่ 1 เท่ากับ 16 บาท และเส้นทางที่ 2 เท่ากับ 24 บาท ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษางานวิจัยเล่มนี้สามารถนาเป็นประโยชน์และนาไปเผยแพร่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่การศึกษาได้
คำสำคัญ: การขนส่ง โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว โลจิสติกส์การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม
Abstract
The research objectives; 1) To study and search for tourist attractions that are important cultural
sites in Muang Nakhon Ratchasima District, 2) to study transportation routes and expenses to travel to
cultural sites by public buses (minibus), And 3) to prepare mapping information that can be disseminated
to the public. The study will collect data by a questionnaire asking 432 tourists for determinding the top 3
tourist cultural attractions. After that, the data will be further analyzed to find the suitable travel route
and the cost of traveling by public bus (minibus). The analysis summarised data is shown as information
map. The research results were found that the top three of the most wanted cultural tourist destinations
are; Thao Suranaree Monument, Muang Ya 100 Year Market, and Wat Sala Loi. Base on the analysis of
1

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
อาจารย์ประจาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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tourism routes, there are two routes that traveled by minibus, and the cost for route 1 was 16 baht and
route 2 was 24 baht. The Information data from this study will be useful for tourism promotion of the
study area.
Keywords: transportation logistics tourism logistics in tourism Cultural tourism
บทนา
ในปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)(สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
,2561) ได้มีการกล่าวถึงการพัฒนาด้าน โลจิสติกส์และการท่องเที่ยวเพื่อใช้ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในการ
ส่งเสริมการคมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์ให้เป็ นฐานการผลิตของภูมิภาคเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลกและศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์และเพิ่มมูลค่าจากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์อีกทั้งยังมีความหลากหลาย
ด้านการท่องเที่ยวโดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สาคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึ งดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและ
เพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงมุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของ
การท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ซึ่งการท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมนั้นยังได้ส่งเสริมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม
ในปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีการใช้แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)(จังหวัด
นครราชสีมา,2561) ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด คือ “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร
อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย ” อีกทั้งยังมีประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ โดยเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกรอบแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้าง พัฒนาสินค้าและบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมู ลค่าเพิ่มขึ้น ส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว โดยใช้ตัวชี้วัดแผนงาน
การท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม (การท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม,2556) เป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มี
คุณลักษณะที่ สาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมมีก ารบอกเล่ าเรื่องราวในการพัฒ นาทางสังคมและมนุ ษย์ผ่านทาง
ประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมองค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคมโดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือ
สภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ งสภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องคนในแต่ ล ะยุ ค สมั ย ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ไม่ ว่ า จะเป็ น สภาพทางเศรษฐกิ จ สั งคม หรื อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
โลจิสติกส์การท่องเที่ยวถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่สามารถนามาพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ โดยงานวิจัยเล่มนี้
ต้องการนาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม ในเขตอาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ (สองแถว) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังศึกษาต้นทุ นการเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางที่
ทาการศึกษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งโลจิสติกส์การท่องเที่ยวที่
ดีจะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆของไทยได้หลายเส้นทางอีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับ
จานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาให้เกิดความประทับใจ แล้วกลับมา
เที่ยวอีกครั้งเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว เพิ่มสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว
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ปัจจุบันรถโดยสารสาธารณะมีความสาคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยในการลดปริมาณฝุ่นควันในอากาศ แล้วยัง
ช่ ว ยในการประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง และหากนั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ส ามารถทราบได้ ว่ า สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอยู่ จุ ด ใด
นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในการท่องเที่ยวได้ โดยจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมืองนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาเส้นทางการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ (สองแถว) ของสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมในเขต
พื้นที่การศึกษา
3. เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถโดยสารสาธารณะ (สองแถว) ของเส้นทางที่ศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
1. การศึ ก ษางานวิ จั ย ครั้ งนี้ จ ะศึ ก ษาเฉพาะสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแหล่ ง วั ฒ นธรรมในเขตพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ งจั งหวั ด
นครราชสีมา
2. เส้นทางในการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ (สองแถว) จากสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวให้
ความเห็นว่าสาคัญและมีชื่อเสียงสามอันดับแรกที่ได้จากการสารวจแบบสอบถาม
3. เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษา คือเส้นทางที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ (สองแถว) ที่
สามารถไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ศึกษาได้
วิธีดาเนินการวิจัย
1. เก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ
ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลใน
วันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.) เพื่อทราบข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2.) เพื่อต้องการทราบความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม ในเขต
พื้นที่การศึกษา 3.) เพื่อต้องการทราบรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่การศึกษา
และ 4.) เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลในการเลือกรถโดยสารสาธารณะในการเดินทาง
ท่องเที่ยว
สาหรับประชากรวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเขตอาเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งสามารถกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างผู้ทาแบบสอบถามโดยอ้างอิงจากสานักงานสถิติ จังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2561(สานักงานสถิติแห่งชาติ
,2562) พบว่ามจานวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด 5,774,411 คน จากการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยทฤษฎีของ ทาโร ยามาเน่(มารยาท โยทองยศ และผศ.ปราณี สวัสดิสรรพ์ ,2551) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมรับได้ 4% ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 96% ดังนั้นงานวิจัยนี้ใช้จานวนตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง สาหรับงานวิจัย
เล่มนี้ได้ทาการสอบถามนักท่องเที่ยวทั้งหมด 432 คน
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามสามารถทาให้ผู้วิจัยทราบได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนมากนั้นมีความสนใจท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมใดในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และจะใช้รูปแบบการเดินทางแบบใดเพื่อท่องเที่ยว สถานที่
ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม โดยผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์เส้นทางการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม
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การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามนั้นผู้วิจัยใช้ค่าสถิตพื้นฐานในการวิเคราะห์ผล โดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) ที่ใช้บอกถึงการกระจายของข้อมูล และค่าเฉลี่ย(x) เป็นค่ากลางของข้อมูล
1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ
ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ได้แก่
เอกสารต่ างๆ หนังสือ วารสาร ผลงานวิจั ย ข้อ มูล จากสานักงานสถิ ติแห่ งชาติ การท่ องเที่ย วแห่งประเทศไทยห้ องสมุ ด
มหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ตซึ่งข้อมูลที่งานวิจัยเล่มนี้ได้ใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิในการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้
1.) ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.2561(สานักงานสถิติแห่งชาติ
,2562) เพื่อใช้ในการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการทาแบบสอบถามของงานวิจัย โดยใช้สูตรคานวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)(มารยาท โยทองยศ และผศ.ปราณี สวัสดิสรรพ์ ,2551) การคานวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา สูตรนี้ผู้วิจัยต้องทราบขนาดของประชากรที่ต้องการศึกษา
(N) ซึ่งเป็นจานวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2561จานวน 5,774,411 คน ข้อมูลจากสานักงานสถิติ จังหวัดนครราชสีมาและ
กาหนดระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรั บได้ (e) ซึ่งยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้ 4%
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเท่ากับ

จากการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะทาการศึกษามีจานวนทั้งหมด 400 คน โดยจะทาการสอบถามนักท่องเที่ยว
ที่กาลังท่องเที่ยวอยู่ในสถานที่นั้นๆ
2.) ข้อมูลอัตราค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ(กรมการขนส่งทางบก,2546) จากกรมการขนส่งทางบก
กลางอนุมัติให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาจังหวัดพิจารณากาหนดอัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจาทาง
หมวด 1 ส่วนภูมิภาค หมวด 4 ส่วนภูมิภาค รถขนาดเล็ก และรถโดยสารไม่ประจาทางเพื่อการรับจ้างที่บรรทุกผู้โดยสารได้เกิน
7 คน พร้อมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดอัตราค่าโดยสารไว้ด้วย โดยให้ถือว่าอัตราค่าโดยสารที่คณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่ งทางบกประจ าจังหวัดพิจารณากาหนดตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวเป็นอัตราค่าโดยสารที่ ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแล้ว ซึ่งได้กาหนดอัตราค่าโดยสารไว้สาหรับรถโดยสารธรรมดา (สองแถว) ที่ราคา
8 บาท
2. การวิเคราะห์ผล
2.1 วิเคราะห์สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
การสารวจสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมนั้นสามารถทาให้ผู้วิจัยทราบได้ว่านักท่องเที่ยวสนใจท่องเที่ยว
แหล่งวัฒนธรรมใดมากที่สุด แล้วจึงมีการศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวว่าสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 3 สถานที่
นั้นมีความสาคัญอย่างไร และมีรถโดยสารสาธารณะเดินทางผ่านหรือไม่
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2.2 วิเคราะห์เส้นทางการเดินทาง
เนื่องจากงานวิจัยเล่มนี้ต้องการศึกษาเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมที่
เป็นที่นิยมที่สุดในเขตอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 3 อันดับแรก ซึ่งการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวจะใช้ผลของแบบสอบถามใน
ส่วนที่ 2 โดยจะพิจารณาจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวสนใจท่องเที่ยวมากที่สุด จากนั้นจะทาการวิเคราะห์เส้นทางที่
เชื่อมต่อการท่องเที่ยวของทั้ง 3 สถานที่ด้วยกัน โดยเป็นการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ(สองแถว) การวิเคราะห์เส้นทาง
ดังกล่าวจะใช้เครื่องมือ Google My Maps เข้ามาช่วยในการพิจารณาเส้นทาง โดยจะนาข้อมูลเส้นทางรถสองแถวที่ให้บริการ
ในเขตพื้นที่การศึกษามาบันทึกเพื่อแสดงเส้นทางการเดินทางของรถสองแถว จากนั้นลากเส้นทางการเดินรถที่สามารถเชื่อม
และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 3 ได้ แล้วสรุปออกมาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว
2.3 วิเคราะห์ต้นทุนค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ (สองแถว)
นอกจากการวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทางการท่อ งเที่ ย วเพื่ อ ให้ เ ห็น ถึ งการไหลของนั ก ท่ อ งเที่ย วด้ ว ยรถโดยสาร
สาธารณะแล้ว วิจัยเล่มนี้ยังได้ศึกษาถึงค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวด้วยรถรถโดยสารสาธารณะ(สองแถว)ของนักท่องเที่ยว โดย
ประเมินจากจานวนรถโดยสารสาธารณะ(สองแถว)ที่ต้ องใช้บริการในเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ศึกษา โดยจะประเมิน
ค่าใช้จ่ายทุกเส้นทางการเดินทางที่เกิดขึ้นเพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมของแต่ละเส้นทาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว
ที่ต้องการท่องเที่ยวตามเส้นทางที่ผู้วิจัยนาเสนอ
สรุปและอภิปรายรายผลการวิจัย
ในการศึกษางานวิจัยเล่มนี้ได้ทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 432 ตัวอย่าง โดยจาแนกข้อมูลได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว หรือกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งออกเป็น 6 ปัจจัย ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน การครอบครองยานพาหนะ ภูมิลาเนา ประวัติการพักอาศัย
ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดที่ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัย โดยสามารถสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 21-25 ปี รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001-15,000 บาท มีรถจักรยานยนต์ในการครอบครอง ซึ่งมาจาก
ต่างจังหวัด และเคยพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ดังตารางต่อไปนี้
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ)
เพศ
จานวน(คน)
ชาย
179
หญิง
253
รวม
432
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)

ร้อยละ
41.44
58.56
100.00

ตารางที่ 2 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
30-35 ปี

จานวน(คน)
47
110
83
80

ร้อยละ
10.88
25.46
19.21
18.52

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี -
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อายุ
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม
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จานวน(คน)
32
33
24
23
432
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)

ร้อยละ
7.41
7.64
5.56
5.32
100.00

ตารางที่ 3 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
จานวน(คน)
ร้อยละ
< 5,000 บาท
85
19.68
5,001-15,000 บาท
190
43.98
15,001-25,000 บาท
126
29.17
25,001-35,000 บาท
27
6.25
35,001-45,000 บาท
2
0.46
> 45,000 บาท
2
0.46
รวม
432
100.00
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)
ตารางที่ 4 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตาม การครอบครองยานพาหนะ
การครอบครองยานพาหนะ
จานวน(คน)
ร้อยละ
รถยนต์ส่วนบุคคล
124
28.70
รถจักรยานยนต์
236
54.63
อื่นๆ
72
16.67
รวม
432
100.00
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)
ตารางที่ 5 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามผู้ตอบแบบสอบถามที่มีภูมิลาเนาในจังหวัด
นครราชสีมา
ภูมิลาเนามาจาก
จานวน(คน)
ร้อยละ
จังหวัดนครราสีมา
ใช่
ไม่ใช่
รวม

149
283
432
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)

34.49
65.51
100.00

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี -

437

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ตารางที่ 6 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามประวัติการพักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา
ประวัติการพักอาศัยใน
จังหวัดนครราชสีมา
ใช่
ไม่ใช่
รวม

จานวน(คน)
236
196
432
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)

ร้อยละ
54.63
45.37
100.00

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย 41.44 % (179 คน) เพศหญิง 58.56 % (253 คน) ส่วนใหญ่อายุ 2125 ปี คิดเป็น 25.46 % (110 คน) รายได้อยู่ระหว่าง 5,001-15,000 บาท คิดเป็น 43.98% (190 คน) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม
83.33% (360 คน) มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลในการครอบครอง และอื่นๆ คิดเป็น 16.67% (72 คน) โดยผู้ตอบ
แบบสอบถาม 65.51% (283 คน) ไม่ได้มีภูมิลาเนามาจากจังหวัดนครราชสีมา และ 34.49 % (149 คน) มีภูมิลาเนามาจาก
จังหวัดนครราชสีมา(ไม่ได้มาจากอาเภอเมือง) และพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 54.63%
(236 คน) ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ได้มีภูมิลาเนามาจากจังหวัดนครราชสีมา 45.37% (196 คน) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามที่มา
จากต่างจังหวัดทั้งหมด 65.51% (283 คน)
2. ข้อมูลความสนใจของนักท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม และรูปแบบการ
เดินทาง
ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของนักท่องเที่ยว ในรูปแบบการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม
และรูปแบบการเดินทาง เพื่อศึกษาว่าผู้ตอบแบบสอบถามสนใจสถานที่ท่องเที่ยวใดเป็น 3 อันดับแรก รูปแบบการท่องเที่ยวที่
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจ และการเลือกโหมดการเดิ นทาง พร้อมทั้งเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโหมดการ
เดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจรูปแบบการท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม
โดยผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักหรือทราบสถานที่ท่องเที่ยว 3 ลาดับแรก คือ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย และประตูชุมพล
และมีความสนใจท่องเที่ยวที่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตลาด 100 ปี เมืองย่า และวัดศาลาลอย ด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/
รถจักรยานยนต์ และรถโดยสารสาธารณะ ดังตารางต่อไปนี้
ส่วนที่ 2: ข้อมูลความสนใจของนักท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม
ตารางที่ 7 จานวนนักท่องเที่ยวที่สนในท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา
ความสนใจในการท่องเที่ยว

จานวน(คน)

ร้อยละ

รูปแบบการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ

29

6.71

รูปแบบการท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม

376

87.04

27

6.25

432

100.00

รูปแบบการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
รวม

ที่มา: ผู้วิจัย (2563)

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี -
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ตารางที่ 8 จานวนนักท่องเที่ยวที่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา
สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
วัดพายัพ
วัดศาลาลอย
ตลาดเมืองย่า 100ปี
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
ประตูชุมพล
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
ปราสาทหินพนมวัน
เรือนโคราชเฉลิมวัฒนา
วัดศาลาทอง
ศาลหลักเมือง
วัดพระนารายณ์มหาราช
รวม

จานวน(คน)
421
82
203
323
192
157
257
31
66
92
57
216
65
432
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)

ตารางที่ 9 จานวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมต่างๆในเขตพื้นที่ศึกษา
สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม
จานวน(คน)
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
315

ร้อยละ
19.47
3.79
9.39
14.94
8.88
7.26
11.89
1.43
3.05
4.26
2.64
9.99
3.01
100.00

ร้อยละ
16.48

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

47

2.46

วัดพายัพ

68

3.56

วัดศาลาลอย

252

13.18

ตลาดเมืองย่า 100ปี

280

14.64

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

114

5.96

ประตูชุมพล

156

8.16

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

61

3.19

ปราสาทหินพนมวัน

91

4.76

149

7.79

วัดศาลาทอง

84

4.39

ศาลหลักเมือง

175

9.15

วัดพระนารายณ์มหาราช
รวม

120
432

6.28
100.00

เรือนโคราชเฉลิมวัฒนา

ที่มา: ผู้วิจัย (2563)

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี -
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบความสนใจในการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม
87.04% (376 คน) และพบว่ากลุ่มตัวอย่างรู้จัก หรือทราบสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม มากที่สุด 3 สถานที่แรก คือ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย และประตูชุมพล โดยกลุ่มตัวอย่างต้องการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม มาก
ที่สุด 3 สถานที่แรก คือ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 16.47% (315 คน) ตลาดเมืองย่า 100ปี 14.64% (280 คน) และวัดศาลาลอย
13.18% (252 คน)
3. ปัจจัยในการเลือกโหมดการเดินทาง และข้อเสนอแนะสาหรับปัจจัยที่มีผลในการเลือกรถโดยสารสาธารณะ
ข้อมูลเกี่ยวกับการปัจจัยในการเลือกโหมดการเดินทาง และข้อมูลความคิดเห็นต่อปัจจัยในการเลือกใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะในการเดินทาง สาหรับการท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทาการศึกษา ซึ่งแบบสอบถามที่ผู้วิจัยใช้นั้นจะ
เป็นแบบสอบถามในส่วนที่ 3 เพื่อวัดระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการเลือกโหมดการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ โดย
แยกเป็น 5 ปัจจัย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เหมาะสม การเดินทางสะดวกสบาย ระยะเวลาการเดินทาง ความปลอดภัยใน
การเดินทาง และตารางเวลาเดินรถและความตรงต่อเวลา โดยปัจจัยที่กล่าวมานั้นส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถขนส่ง
สาธารณะในระดับมาก ทั้ง 5 ปัจจัย ดังตารางต่อไปนี้
ส่วนที่ 3: ข้อมูลรูปแบบการเดินทางในการท่องเที่ยวและปัจจัยในการเลือกโหมดการเดินทาง
ตารางที่ 10 จานวนนักท่องเที่ยวที่เลือกโหมดการเดินทางในการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ศึกษา
โหมดการเดินทาง
จานวน(คน)

ร้อยละ

รถยนต์ส่วนบุคคล/รถจักรยานยนต์

205

47.45

รถสองแถว

146

33.80

0

0.00

วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

18

4.17

รถสามล้อเครื่อง

62

14.35

1

0.23

432
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)

100.00

รถแท็กซี่

อื่นๆ
รวม

ตารางที่ 11 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโหมดการเดินทางในการเดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกโหมดการเดินทาง

x

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

ค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เหมาะสม

4.04

0.89

มาก

การเดินทางสะดวกสบาย

3.83

0.85

มาก

ระยะเวลาการเดินทาง

3.81

0.91

มาก

ความปลอดภัยในการเดินทาง

3.81

0.93

มาก

ตารางเวลาเดินรถและความตรงต่อเวลา

3.69

0.99

มาก

0.91

มาก

เฉลี่ย

3.84
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)
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โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้รถโดยสารสาธารณะ 52.55% (227 คน) และกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ 47.45% (205 คน) ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกโหมดการเดินทางมาก
ที่สุดคือ ปัจจัยในด้านค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.04 โดยปัจจัยในการเลือกโหมดการเดินทางมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะอยู่ ในระดับมาก
จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งวัฒนธรรมที่กลุ่มตัวอย่าง
เลือกมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 2) วัดศาลาลอย และ 3) ตลาด 100 เมืองย่า ตามลาดับ โดยในการ
ค้นหาเส้นทางการเดินทางของการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะนั้น ทางผู้วิจัยได้ศึกษาเส้นทางของรถสองแถวเพื่อหาเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 3 สถานที่ ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้เป็น 2 เส้นทางดังแสดงในภาพที่ 1 และ ภาพ
ที่ 2 และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละเส้นทางดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ภาพที่ 1 แสดงเส้นทางการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ (สองแถว) เส้นที่ 1 ด้วย Google Maps
ที่มา: ผู้วิจัย
จากรูปที่ภาพที่ 1 แสดงถึงเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางที่ 1 ระยะทางโดยรวมคือ 5.856 กิโลเมตร โดยเส้นทางสี
เหลืองคือ รถโดยสารสองแถวสาย 1 แถบรถสี เหลือง-เขียว ระยะทาง 1.13 กิโลเมตร เส้นทางสีฟ้าคือ รถโดยสารสองแถวสาย
14 แถบรถสี น้าเงิน-ขาว ระยะทาง 4.55 กิโลเมตร และเส้นทางสีขาวคือ เส้นทางการเดินเท้า ระยะทาง 176 เมตร โดยจุดสี
เหลืองคือ ตลาด 100 ปีเมืองย่า จุดสีแดงคือ อนุสาวรีย์ท้าวสุระนารี และจุดสีน้าเงินคือ วัดศาลาลอย
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ภาพที่ 2 แสดงเส้นทางการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ (สองแถว) เส้นที่ 2 ด้วย Google Maps
ที่มา: ผู้วิจัย
จากภาพที่ 2 แสดงถึงเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางที่ 2 ระยะทางโดยรวมคือ 5.53 กิโลเมตร โดยเส้นทางสีเหลืองคือ
รถโดยสารสองแถวสาย 1 แถบรถสี เหลือง-เขียว ระยะทาง 2.90 กิโลเมตร เส้นทางสีฟ้าคือ รถโดยสารสองแถวสาย 8 แถบรถ
สี ขาว-ฟ้า ระยะทาง 468 เมตร เส้นทางสีม่วงคือ รถโดยสารสองแถวสาย 17 แถบรถสี ขาว-ม่วง ระยะทาง 1.80 กิโลเมตร
และเส้น ทางสีขาวคือ เส้ นทางการเดิ นเท้า ระยะทาง 362 เมตร โดยจุ ดสีเ หลื องคื อ ตลาด 100 ปี เมือ งย่า จุด สีแดงคื อ
อนุสาวรีย์ท้าวสุระนารี และจุดสีน้าเงินคือ วัดศาลาลอย
ตารางที่ 12 สรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางในเส้นทางด้วยรถโดยสาร เส้นทางที่ 1
สีที่แสดงบน
ระยะทาง ค่าใช้จ่ายในการ
สายรถ
แผนที่
(กิโลเมตร) เดินทาง(บาท)
สาย 1 แถบรถสี เหลือง-เขียว
สีเหลือง
1.13
8
สาย 14 แถบรถสี น้าเงิน-ขาว
สีฟ้า
4.55
8
เส้นทางการเดินเท้า
สีขาว
0.176
0
รวม
5.856
16
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)
ตารางที่ 13 สรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางในเส้นทางด้วยรถโดยสาร เส้นทางที่ 2
สีที่แสดงบน
ระยะทาง
ค่าใช้จ่ายในการ
สายรถ
แผนที่
(กิโลเมตร)
เดินทาง(บาท)
สาย 1 แถบรถสี เหลือง-เขียว
สีเหลือง
2.90
8
สาย 8 แถบรถสี ขาว-ฟ้า
สีฟ้า
0.468
8
สาย 17 แถบรถสี ขาว-ม่วง
สีม่วง
1.80
8
เส้นทางการเดินเท้า
สีขาว
0.362
0
รวม
5.53
24
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)
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จากการวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางด้วยรถสองแถวสาธารณะ พบว่าเส้นทางที่ 1 มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คิดเป็น
16 บาท โดยเส้นทางที่ 2 มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 24 บาท ดังนั้นแสดงได้ว่าค่าใช้จ่ายในเส้นทางที่ 1 น้อยกว่าเส้นทางที่ 2 คิด
เป็นร้อยละ 33.33 สาหรับระยะทางรวมในการเดินทางเส้นทางการเดินทางที่ 1 มีระยะทางรวมอยู่ที่ 5.85 กิโลเมตร และ
เส้นทางที่ 2 มีระยะทางรวมอยู่ที่ 5.53 กิโลเมตร
อภิปรายผลการวิจัย
จากการนาข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์เพื่อหาสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมที่มีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทาง
สาหรับสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจไปมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตลาด 100
ปีเมืองย่า และวัดศาลาลอย ซึ่งจากการวิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวด้วยรถโดยสารสาธารณะ (สองแถว) พบว่าสามารถ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ดังกล่าวด้วย 2 เส้นทาง ซึ่งทั้งสองเส้นทางมีค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกันมาก โดยเส้นทางที่ 1 มี
ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 16 บาทและเส้นทางที่ 2 มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 24 บาท แตกต่างคิดเป็นร้อยละ 33 อีกทั้งเส้นทางทั้งสองมีระยะทาง
รวมในการเดินทางไม่แตกต่างกันมาก โดยเส้นทางที่ 1 มีระยะทางรวมอยู่ที่ 5.85 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 2 มีระยะทาง
รวมอยู่ที่ 5.53 กิโลเมตร แตกต่างคิดเป็นร้อยละ 5.79 ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเส้นทางการเดินทางได้ตามความเหมาะสม
และความต้องการของนักท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะ
1. สาหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม แนะนาให้เพิ่มเรื่องระยะเวลาใน
การเดินทางของแต่ละเส้นทางเพื่อเพิ่มองค์ประกอบในการวิเคราะห์เลือกเส้นทางการเดินทาง
2. สาหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลแผนที่เส้นทางของผล
วิจัย เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตาร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการอนุเคราะห์เวลาในการศึกษาวิจัยดังกล่าว และคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโล
จิสติกส์ที่มีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษาที่มีประโยชน์ ตั้งแต่ต้นจนงานวิจัยประสบผลสาเร็จ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยต่าง ๆ ที่ให้
ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสารอ้างอิง
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แนวทางการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของสถาบันการศึกษา : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
Guidelines of Land Use Changing for Educational Institutions
Rajamangala University of Technology Isan Nakhonratchasima
1

จิราภรณ์ สาพล
วาสนา ใยเกตุ 1
พรทิพย์ เอื้อธรรมถาวร2
เยาวเรศ จันทะคัต2
3
อานนท์ จันทรตรัง
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีต (พ.ศ.2547) และปัจจุบัน (พ.ศ.2562) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา จากภาพถ่ายจากดาวเทียมสารวจระยะไกลในคลังข้อมูล
โปรแกรม Google earth อีกทั้งเพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษาด้วยโปรแกรม
QGIS เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ ดินของพื้นที่ศึกษาในอนาคตได้ ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ศึกษามี การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตจากพื้นที่เกษตรกรรม จานวน 12 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 26.30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.97
ของพื้นที่ทั้งหมด กลายเป็นพื้นที่สาหรับสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด โดยเปลี่ยนแปลงเป็น อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จานวน 2
แห่ง, ร้านสะดวกซื้อ 1 แห่ง, อาคารกิจกรรม 1 แห่ง, หอพักนักศึกษา 1 แห่ง, ลานกิจกรรมและกีฬา 6 แห่ง และลานจอดรถ 1
แห่ง จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาจากการเปลี่ยนแปลงจานวนประชากร ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่เพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลอด 15 ปี ทั้งนี้ส่งผลมาจากปัจจัยที่มหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงินและ
เทคโนโลยีของทางมหาวิทยาลัยที่ต้องการมีรายได้จากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากขึ้น สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
วิจัยเพื่อขายสู่ตลาดได้มากขึ้น ทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังต้องการเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักศึกษา
คณาจารย์และบุคลากรใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถนาไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้
วิเคราะห์ลักษณะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอาคาร หรือพื้นที่ใช้ส้อยด้านกิจกรรมขอนักศึกษาในอนาคตได้
และเพื่อใช้แผนที่ที่ได้จากผลการวิจัยประกอบการวางแผนการพัฒนาที่ หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้ในอนาคต
คำสำคัญ: การใช้ประโยชน์ที่ดิน โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ โปรแกรมควอนตัมจีไอเอส

1

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2,3
อาจารย์ประจาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (ตัวอย่าง)
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี -
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Abstract
The research aims to study land-use change in the past (2004) and the present (2019) of
Rajamangala University of Technology Isan. Nakhon Ratchasima Center. Base on the remote sensing
satellite images in the Google Earth program data pool generated spatial information on the land use of
the study area with the QGIS program. It is to guide the development of the land use of the study area in
the future. The results showed that the study area had a change in land use in the past from 12
agricultural areas with a total size of 26.30 rai or a percentage of 7.97 of the total area, became the area
for all buildings and structures by changing to 2 academic and operating buildings, 1 convenience store, 1
activity building, 1 student dormitory, 6 sports and activity fields and 1 parking lot. The change comes
from the change in population, including students, teachers, and staff, which has continuously increased
over the past 15 years. This is a result of factors that the university wants to develop in terms of
economy, society, finance, and technology that the university wants to earn from producing more quality
graduates, more inventions, and more modern innovation research to sell to the market. Moreover, the
university also wants to focus on improving the quality of life for students and staff who are living on
campus properly. The results of this research can be used as a database to analyze the nature of the free
space that can be transformed into a building or a space used for student activities in the future.
Moreover, the data map of this research can be a database for development planning for the university.
Keywords: Land use, Google Earth, QGIS
บทนา
ปัญหาการใช้ที่ ดินเป็ นปัญ หาส าคัญ ยิ่งต่อ สภาพทางเศรษฐกิ จและสังคม เนื่องจากประเทศไทยซึ่ งเป็ นประเทศ
เกษตรกรรม ประชาชนร้อยละ 70 ประกอบอาชีพทางการเกษตร ส่วนใหญ่ดาเนินการผลิตโดยใช้แรงงานคนสูง ใช้เงินทุนและ
เทคโนโลยีต่า การเพิ่มผลผลิตจึงเป็นไปโดยการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าที่จะปรับปรุงเทคนิคในการผลิต ประกอบกับการ
เพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ทาให้มีที่ดินไม่เพียงพอแก่ความต้องการ (ธารารัตน์ สุรัสวดี , 2536). ซึ่งปัจจุบัน ทาให้
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินจึงมีลักษณะในการ ทดแทนกัน เช่น การปรับเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมกลายเป็นพื้นที่พาณิชย์
กรรมและย่านการค้าภายในบริเวณพื้นที่ศึกษาโดยใช้หลักการพิจารณาถึงความเหมาะสมอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางข้อกฎหมาย
ระเบียบของท้องถิ่นโดยอาศัยปัจจัยที่สาคัญดังนี้ 1) สาธารณะประโยชน์ 2) รักษาสภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 3) อานวยความสะดวกแก่ประชาชน 4) บรรเทาปัญหาการจราจรและที่จอดรถ 5) ภูมิทัศน์เมือง และ 6) ขนาดพื้นที่/
การเข้าถึง (สุริยันต์ แก้วเพิ่ม, 2545).
เห็นได้ว่าปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา ไม่เหลือพื้นที่ที่เป็นพื้นเกษตรกรรม
เลย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่จากครั้งในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเดิมที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมจานวน 12
แห่ง มีขนาดพื้นที่ 26.30 ไร่และคิดเป็นร้อยละ 7.97 ของพื้นที่ทั้งหมด 330 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวถูกพัฒนากลายเป็นสิ่งปลูก
สร้างในปัจจุบัน ได้แก่ ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ หอพักนักศึกษา ร้านสะดวกซื้อ สนามกีฬา สถานที่ออกกาลังกาย อาคาร
สาหรับนันทนาการ และลานกิจกรรม เพื่อรองรับของจานวนประชากรในมหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้มาจากปัจจัยที่ทาง
มหาวิยาลัยต้องการพัฒนาด้านเศรษฐิจ การเงิน สังคม โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และเทคโนโลยี
เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่ผู้วิจัย จึงนาเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยการ ประยุกต์ใช้
ภาพถ่ายจากดาวเทียมสารวจระยะไกลในคลังข้อมูลโปรแกรม Google Earth และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
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Information System: GIS) มาวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางดาวเทียมซึ่งสามารถจาแนก
ข้อมูล เปรียบเทียบการใช้ที่ดินช่วงเวลาที่แตกต่างกัน มาใช้ในการทาแผนที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ทั้งนีจ้ ากผลการวิจัยจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา เพื่อสามารถใช้กาหนดทิศทางการ
พัฒนาพื้นที่ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้ที่ดินในอดีต (พ.ศ.2547) และปัจจุบัน (พ.ศ.2562) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศูนย์กลางนครราชสีมา จากภาพถ่ายจากดาวเทียมสารวจระยะไกลในคลังข้อมูลโปรแกรม Google earth
2. เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษาด้วยโปรแกรม QGIS
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษาในอนาคตได้
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของพืน้ ที่ศึกษา:ศึกษาในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศูนย์กลางนครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา:
2.1) ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสารวจระยะไกลในคลังข้อมูลโปรแกรม Google earth พื้นที่การศึกษาใน
อดีต (พ.ศ.2547) และปัจจุบัน (พ.ศ.2562) แนวคิดและทฤษฎีสาหรับมาตรฐานในการจาแนกการใช้ที่ดิน
2.2) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ที่ตั้งและอาณาเขต และการใช้ที่ดิน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศู นย์กลาง
นครราชสีมา โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต (พ.ศ. 2547) เพื่อจาแนกประเภทการใช้ที่ดิน ดัง
แสดงในภาพที่ 1



1.การรวบรวมข้อมูลของพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลการใช้ที่ดินในอดีต (พ.ศ. 2547)
ข้อมูลการใช้ที่ดินในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562)

2. การวิเคราะห์จาแนกการใช้ที่ดิน ตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2552
3. วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษาจาก
ในอดีต (พ.ศ. 2547) และปัจจุบัน (พ.ศ. 2562)
4. อภิปรายผลการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 1 วิธีดาเนินการวิจัย
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1. การรวบรวมข้อมูล
1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลาง นครราชสีมา
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีเนื้อที่ประมาณ 330 ไร่ อยู่ทางทิศเหนือของลาตะคลอง ห่างจาก
ตัวเมืองนครราชสีมาเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตรโดยประมาณ บนถนนสุรนารายณ์ ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงขอบเขตพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา
ที่มา : Google Earth, 12 มกราคม พ.ศ. 2563
การศึกษาข้อมูลการใช้พื้นที่โดยนาเทคโนโลยี Google Earth และ โปรแกรม QGIS เข้ามาช่วยเรื่องการลงสารวจ
พื้นที่และตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งทีมผู้วิจัยได้ทาการวาดแผนที่ตามการจาแนกการใช้ที่ดินตามมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดินโดย
ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างของพื้นที่ศึกษาค่อนข้างแตกต่างจากพื้นที่ในอดีต (พ.ศ.
2547) ทางทีมผู้วิจัยจึงทาการวาดแผนที่เฉพาะที่เป็นตัวอาคารโดยใช้การวาดแผนที่ในโปรแกรม Google Earth
1.2 ข้อมูลการใช้ที่ดินในอดีต (พ.ศ. 2547)
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีรูปแบบการใช้พื้นที่หลักสาหรับ อาคารเรียน อาคารสานักงาน
และอื่นๆมีอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว จานวน 37 อาคาร และกาลังก่อสร้ างเพิ่มเติมอีก 1 อาคาร คือ อาคาร 39 โดยแสดงให้
เห็น ตาแหน่งของอาคารต่างๆในปี 2547 ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงขอบเขตพื้นที่และอาคารเรียนในปีพ.ศ. 2547
ที่มา : Google Earth, 16 มีนาคม พ.ศ. 2547
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1.3 ข้อมูลการใช้ที่ดินในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562)
ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสารวจระยะไกลในคลังข้อมูลโปรแกรม Google earth ของวันที่ วันที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในการแสดงผลข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของพื้นที่การศึกษา เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ที่สุดในโปรแกรมในขณะทาการวิจัย โดยแสดงภาพที่ตั้ง ขอบเขตของพื้นที่ และอาคาร ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงขอบเขตพื้นที่และอาคารเรียนในปีพ.ศ. 2562
ที่มา : Google Earth, 28 ธันวาคม พ.ศ.2562
นอกจากข้อมูลการใช้พื้นที่ของพื้นที่ศึกษาในปัจจุบันที่ผู้วิจัยรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และภาพถ่ายดาวเทียม
ซึ่งได้ข้อมูลแบบกว้าง ยังขาดถึงรายละเอียดการแสดงการใช้พื้นที่รูปแบบอื่นๆ สูงสุด ผู้วิจัยจึงจะดาเนินการสารวจภาคสนาม
ของพื้นที่ศึกษา และใช้โปรแกรม QGIS เข้ามาช่วยในการสารวจเพิ่มเติม เพื่อจัดทาแผนที่การจาแนกการใช้ที่ดินที่มีข้อมูล
รายละเอียดที่ครบถ้วน เพื่อให้แผนที่ที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้นมีความน่าเชื่อถือและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
2. การวิเคราะห์จาแนกการใช้ที่ดินตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน
หลังจากที่ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยนช์ที่ดินตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินของพื้นที่ศึกษาทั้งในอดีต (พ.ศ.
2547) และปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ผู้วิจัยจะทาการจาแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินในการจาแนก
การใช้ประโยนช์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549). ซึ่งมีการให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ทางผู้วิจัยได้มีการจัดทาขึ้นพร้อมการจาแนกประเภทการใช้ที่ดินต่างๆตามมาตรฐานการจาแนกของกรมพัฒนาที่ดินดังต่อไปนี้
2.1 การกาหนดรหัส โดยอ้างอิงจากกรมพัฒนาที่ดิน
ทางผู้วิจัยได้มีการสารวจด้วยการใช้เทคโนโลยี Google Earth เข้ามาช่วยโดยมีการกาหนดรหัสของพื้นที่ และทาง
ผู้วิจัยกาหนดในตัวเลขสองตัวสุดท้าย แทนเลขของพื้นที่ ที่เป็นอาคาร หรือสถานที่ต่างๆ ที่เรากาหนดขึ้นมา ดังต่อไปนี้
U หมายถึง พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ( Unban and Built-up land )
U1 หมายถึง ตัวเมืองและย่านการค้า ( City, Town, Commercial )
U3 หมายถึง สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ ( Institutional land )
U4 หมายถึง สถานีคมนาคม (Transportation ,Communication and Utility)
U6 หมายถึง อื่นๆ ( Other )
ตัวอย่างเช่น พื้นที่ U301 ซึ่ง U3 หมายถึง สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ ( Institutional land ) และ 01
หมายถึง อาคาร / อาคารเรียน
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ในส่วนของปี พ.ศ. 2547 ทางผู้วิจัยได้วาดพื้นที่ โดยอ้างอิงจากพื้ นที่ศึกษาในปี พ.ศ.2562 และได้จาแนกการใช้
ประโยชน์พื้นที่ของปี พ.ศ. 2547 ออกมาได้เป็นดังต่อไปนี้
U หมายถึง พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ( Unban and Built-up land )
U3 หมายถึง สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ ( Institutional land )
U4 หมายถึง สถานีคมนาคม (Transportation,Communication and Utility)
U6 หมายถึง อื่นๆ ( Other )
A หมายถึง พื้นที่เกษตรกรรม ( Agricultural land )
A3 หมายถึง ไม้ยืนต้น ( Perennial )
2.2 กาหนดสีของพื้นที่ตามรหัสของพื้นที่
จากการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยการใช้มาตรฐานการจาแนกของกรมพัฒนาที่ดินที่กล่าวมาข้างต้น สามารถ
จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแบ่งสี โดยสีส้ม แทนพื้นที่ที่เป็น U,U1,U3 และ U6 และสีเขียว แทนพื้นที่ที่เป็น A และ A3
ในเขตพื้นที่กรณีศึกษา พร้อมทั้งข้อมูลการจาแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การกาหนดสีและรหัสในการจาแนกการใช้ที่ดิน
ประเภทการใช้ประโยชน์พื้นที่
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ( Unban and Built-up land )
A พื้นที่เกษตรกรรม ( Agricultual land )
ที่มา : ผู้วิจัย

สี

2.3 จัดทาแผนที่ในโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (QGIS)
เนื่องจากว่างานวิจัยเล่มนี้ได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการลงสารวจพื้นที่และมีการนาเสนอข้อมูลออกมาใน
รูปแบบข้อมูลเชิงแผนที่ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ผลและจัดทาแผนที่ดังนี้
1. เปลี่ยนสีพื้นที่และกาหนดรหัสตามมาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน ปีพ.ศ. 2552 ด้วยโปรแกรม
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ QGIS ดังแสดงภาพที่ 5

ภาพที่ 5 เปลี่ยนสีพื้นที่และกาหนดรหัสพื้นที่ตามการจาแนกการใช้พื้นที่ปีพ.ศ. 2547 ด้วยโปรแกรม QGIS
ที่มา : ผู้วิจัย
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2. สร้างหน้ากระดาษใหม่เพื่อจัดทาแผนที่โดยการเลือกใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม QGIS ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 สร้างไฟล์แผนที่เพื่อจัดเก็บในโปรแกรม QGIS
ที่มา : ผู้วิจัย
3. เลือกโซนที่ตั้งของภูมิภาคหรือประเทศเพื่อให้ทราบตาแหน่งพื้นที่ก่อนการจัดทาแผนที่ เนื่องด้วยข้อจากัดของ
เวอร์ชั่นโปรแกรมที่ทางผู้วิจัยเลือกใช้ ผู้วิจัยได้เลือก Coordinate Reference System (CRS) เป็น Indian
1975/UTM zone 47N ใช้เป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์ในการทาแผนที่ ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 เลือกโซนที่ตั้งของภูมิภาคในโปรแกรม QGIS
ที่มา : ผู้วิจัย
4. วาดแผนที่โดยใช้โปรแกรม QGIS ที่ชื่อว่า Add map เลือก Sale หรือมาตราส่วน ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 วาดแผนที่โดยใช้เครื่องมือในโปรแกรม QGIS
ที่มา : ผู้วิจัย
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5. องค์ประกอบของแผนที่หลังจากทาการเลือกโซนที่ตั้งและใส่กริดแล้วข้อมูลจะออกมาเป็นแผนที่ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ได้นั้นจาเป็นต้องมีองค์ประกอบของแผนที่โดยอาศัยเครื่องมือในการจัดทาดังนี้ ดังแสดงในภาพที่ 9
- Add Scale Bar ใช้แสดงมาตราส่วน
- Add Nort arrow ใช้แสดงเข็มทิศ
- Add label ใช้กล่องข้อความกากับ
- Add legend ใช้เพิ่มข้อมูลสถานที่

ภาพที่ 9 องค์ประกอบของแผนที่โดยใช้เครื่องมือในโปรแกรม QGIS
ที่มา : ผู้วิจัย
3. ผลการวิเคราะห์และจาแนกการใช้ประโยนช์ที่ดิน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางผู้วิจัยได้มีจะนาข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศูนย์กลางนครราชสีมา ทั้งในอดีต (พ.ศ. 2547) และปัจจุบัน (พ.ศ.2562) ที่ทางผู้วิจัยได้มีการจัดทาขึ้นพร้อมการจา แนก
ประเภทการใช้ที่ดินต่างๆตามมาตรฐานการจาแนกของกรมพัฒนาที่ดินเรียบร้อยแล้วนั้น มาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นแนว
ทางการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของพื้นที่ศึกษาด้วยการนาแผนที่ในอดีต (พ.ศ.2547)
ซ้อนทับกับแผนที่ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) ซึ่งจะนาเสนอการเปลี่ยนแปลงออกมาในรูปแบบข้อมูลเชิงแผนที่
การศึกษาครั้งนี้ได้นาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสารวจระยะไกลในคลังข้อมูลโปรแกรม Google earth มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรม QGIS เพื่อศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตั้งแต่อดีต (พ.ศ. 2547) จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.
2562) ภายในบริเวณพื้นศึกษาคือ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา
จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษาในอดีต พ.ศ.2547 พบว่าพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินแบ่งออกเป็น 2
ประเภทได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุมชุนและสิ่งปลูกสร้าง โดยในแผนที่แสดงพื้นที่เกษตรกรรมด้วยสัญลักษณ์ A และสี
เขียว ส่วนพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างแทนด้วยสัญลักษณ์ U และเป็นสีส้ม ทางทีมผู้วิจัยได้มีการจัดทาขึ้นโดยได้นาข้อมูลการ
จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินปีพ.ศ. 2552 มาใช้เพื่อจัดทาข้อมูล แผนที่ ที่เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังแสดงในภาพที่ 10 ,11 และภาพที่ 12
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ภาพที่ 10 ภาพการใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2547 ด้วยโปรแกรม QGIS
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ 11 ภาพการใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2562 ด้วยโปรแกรม QGIS
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ 12 แผนที่แสดงการซ้อนทับของข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินปีพ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2562 ด้วยโปรแกรม QGIS
ที่มา : ผู้วิจัย
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จากการสารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษาในอดีต (พ.ศ. 2547) โดยเน้นการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินที่
จาแนกได้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (สัญลักษณ์แทน A) และพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (สัญลักษณ์แทน U) เท่านั้น พบว่ามีพื้นที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินตามจาแนกดังกล่าวได้ทั้งหมด 57 พื้นที่ ขนาดพื้นที่วิเคราะห์รวม 85.65 ไร่ คิดเป็นร้อย 25.95 ของพื้นที่ศึกษา
ทั้งหมด 330 ไร่ โดยสามารถจาแนกรายละเอียดการใช้พื้นที่ได้ดังต่อไปนี้
ในอดีต (พ.ศ.2547) มีพี้นที่เกษตรกรรม (A) ทั้งหมด 12 แห่ง ขนาดพี้นที่รวม 26.30 ไร่และคิดเป็นร้อยละ 7.97 ของ
พื้นที่ทั้งหมด และมีพื้นที่อาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างจานวน (U) 45 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 59.35 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.98
ของพื้นที่ทั้งหมด จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตบนพื้นที่ดังกล่าว พบว่าในปัจจุบัน (พ.ศ.
2562) มีความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิม โดยทั้งหมดมีการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมในอดีตทั้ งหมดจานวน
12 แห่ง กลายเป็นพื้ นที่ส าหรั บสิ่งปลูก สร้า งที่เป็ นอาคารเรีย น อาคารสานักงาน และลานกิจกรรมและกีฬา ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เทียบกันระหว่างอดีตพ.ศ. 2547 กับปัจจุบัน พ.ศ.2562
ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เทียบกันระหว่างอดีตกับปัจจุบนั
ลาดับที่
พ.ศ.2547
พ.ศ.2562
1
U(07) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U301(07) ตึก 35 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และ A พื้นที่ เกษตรกรรม
2
A(08) พื้นที่เกษตรกรรม
U301(08) ตึก 34 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลป์
ศาสตร์
3
A(49) พื้นที่เกษตรกรรม
U101(49) ร้านสะดวกซื้อ Seven-Eleven
4
A(09) พื้นที่เกษตรกรรม
U301(09) ตึก 39 อาคารกิจการนักศึกษาและนันทนาการ
5
U/A(12) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U301(12) ตึก 33 อาคารหอพักนักศึกษา
และ A พื้นที่ เกษตรกรรม
6
A(56) พื้นที่เกษตรกรรม
U606(56) สถานที่ออกกาลังกาย หน้าหอใน
7
A(55) พื้นที่เกษตรกรรม
U606(55) สนามตะกร้อ
8
A(52) พื้นที่เกษตรกรรม
U606(52) สถานที่ออกกาลังกาย
9
A(53) พื้นที่เกษตรกรรม
U606(53) สนามบาส
10
A(54) พื้นที่เกษตรกรรม
U606(54) สนามวอลเลย์บอล
11
A(50) พื้นที่เกษตรกรรม
U606(50) โดมเขียว
12
A3(45) พื้นที่ไม้ยืนต้น
U301(45) ที่จอดรถกองพัฒ
ที่มา : ผู้วิจัย
จากผลการศึกษาพบว่าการใช้ที่ดินในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต (พ.ศ.
2547) ถึงปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของสถาบันการศึกษาในทิศทางการ
สร้างสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบอาคารเรียน เพื่อรองรับแผนการเพิ่มจานวนของนักศึกษาที่มีความต้องการให้มีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ
ปี ประกอบกับการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่เพิ่ มมากขึ้น เช่น สนามกีฬา หอพักนักศึกษา ที่
จอดรถ ร้านสะดวกซื้อ และอาคารนักศึกษาและนันทนาการ เป็นต้น
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ทั้ งนี้ ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ข องพื้ น ที่ ศึ ก ษาความคล้ า ยคลึ ง กั บ การใช้ ที่ ดิ น ในสถาบั น อื่ น เช่ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยรามคาแหง ตามที่ผู้วิจัยได้มีการทบทวนวรรณกรรม โดยมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินในลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือ พื้นที่เกษตรกรรมลดลงกลายเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในสถาบันการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่
มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในเชิงโครงสร้างสามารถมาจาก ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ทางด้าน
การเงิน และปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (ดาราวรรณ คชรินทร์, 2536) หรือการใช้หลักการพิจารณาถึงความเหมาะสมอยู่ภายใต้
เงื่อนไขทางข้อกฎหมายระเบียบของท้องถิ่นโดยอาศัยปัจจัยที่สาคัญ โดยเน้น สาธารณะประโยชน์, การรักษาสภาพแวดล้อม
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย, อานวยความสะดวกแก่ประชาชน, บรรเทาปัญหาการจราจรและที่จอดรถ, ภูมิทัศน์เมือง และ
ขนาดพื้นที่/การเข้าถึง (สุริยันต์ แก้วเพิ่ม, 2545). ซึ่งสามารถสรุปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ของพื้นที่
ศึกษาได้ตามปัจจัยต่างๆได้ดังนี้
 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน กล่าวได้ว่าสถาบันการศึกษาต้องเพิ่มสิ่งปลูกสร้างต่างๆเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเรียนการสอนที่มีจานวนมากขึ้นและทันสมัยมากขึ้น เป็นแนวโน้ มในการพัฒนา
ให้ทางสถาบันการศึกษามีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในช่วงยุคต่างๆได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ยังส่งผลให้ทางสถาบันการศึกษามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตาม
จานวนนักศึกษา และงานวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ทางสถาบันจะได้รับ
 ทางด้านสังคม เพื่อพัฒนาการใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษาของ นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ให้
เพียงพอตามจานวนที่มีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตในการเรียน หรือการทางานใน
สถาบันการศึกษาดีขึ้น ด้วยการเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกด้านสุขภาพ สานักงาน และอื่นๆ
 ปั จ จั ย ทางด้ า นเทคโนโลยี สถาบั น การศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ และนวั ต กรรม
เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จาเป็นต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกในการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อผลิตผลงาน ดังนั้นจึงมีการเพิ่มสิ่งก่อสร้างในลักษณะอาคารปฏิบัติการต่างๆ อาคารวิจัย เป็นต้น
 การอานวยความสะดวกแก่ประชาชน การเพิ่มสิ่งปลูกสร้างที่เป็นลานจอดรถ หรือร้านสะดวกซื้อต่างๆใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในการเดินทางและใช้ชีวิตภายใน
มหาวิทยาลัย
สรุปผลและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในอดีต
(พ.ศ. 2547) จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) พบว่าในอดีตสามารถจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเฉพาะพื้นทีที่เป็นพื้นทีเกษตรกรรม
(A) ได้จานวน 12 แห่ง และพื้นที่ทีเป็นอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (U) จานวน 45 แห่ง ขนาดของพื้นที่รวม 59.35 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 17.98 ของพื้นที่ทั้งหมด และในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 12
แห่งในอดีตกลายเป็นพื้นที่สาหรับสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด โดยเปลี่ยนแปลงเป็น อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จานวน 2 แห่ง,
ร้านสะดวกซื้อ 1 แห่ง, อาคารกิจกรรม 1 แห่ง, หอพักนักศึกษา 1 แห่ง, ลานกิจกรรมและกีฬา 6 แห่ง และลานจอดรถ 1 แห่ง
ทั้งนี้จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาจากการเปลี่ยนแปลงจานวนประชากร ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่เพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลอด 15 ปี ทั้งนี้ส่งผลมาจากปัจจัยที่มหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงินและ
เทคโนโลยีของทางมหาวิทยาลัยที่ต้องการมีรายได้จากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากขึ้น สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
วิจัยเพื่อขายสู่ตลาดได้มากขึ้น ทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังต้องการเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักศึกษา
คณาจารย์และบุคลากรใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ทางผู้วิจัยมุ่งเน้นให้ผลของการวิจัยอยู่ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศเชิงแผนที่ที่แสดงการใช้ที่ดินในเขต
พื้นทีศ่ ึกษา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา โดยแผนที่ที่ทางผู้วิจัยได้จัดทาขึ้นได้ระบุพื้นที่ที่
มีการใช้ที่ดินในปัจจุบันประเภทต่างๆเอาไว้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่ส่วนอื่นๆที่ทางผู้วิจัย
ไม่ได้ระบุไว้ในแผนที่
สาหรับผู้วิจัยท่านอื่นที่มีความสนใจในงานวิจัยเล่มนี้ท่านสามารถนาผลการวิจัยดังกล่าวไปต่อยอดในการวางแผนการ
พัฒนาการใช้ที่ดินหรือใช้ในการวางแผนกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อได้ในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการอนุเคราะห์เวลาในการศึกษาวิจัยดังกล่าว และคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี
โลจิสติกส์ที่มีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษาที่มีประโยชน์ ตั้งแต่ต้นจนงานวิจัยประสบผลสาเร็จ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่ วยต่าง ๆ ที่
ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสารอ้างอิง
ธารารัตน์ สุรัสวดี. 2536. การประยุกต์ใช้ระบบข้อสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนการใช้ที่ดิน ใน เซคเตอร์แม่หวด
ของป่าสาธิตแม่งาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง. ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วนศาสตร์). สาขาวิชาการจัดการป่า
ไม้ ภาควิชาการจัดการป่าไม้. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ริยันต์ แก้วเพิ่ม. 2545. ชุมชนเมืองกับแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่ว่างในเขตทางพิเศษ(ใต้ทางด่วน) กรณีศึกษา: ทาง
ด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาญณรงค์)ช่วงคลองพระโขนงถึงสี่แยกคลองตัน.ปริญญานิพนมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
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กลยุทธ์การจัดการวัตถุดิบหลัก กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี จากัด
Strategy in Managing Direct Raw Material: A Case Study of ABC Company Limited
จุฑารัตน์ พรหมอินทร์
ฮัสมา สิดิ
วรารัตน์ สนิทใจ
ศุทธิลักคน์ นิลสมุทร
ผศ.ดร. พนิดา แช่มช้าง
ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์การจัดการวัตถุดิบหลักของกรณีศึกษาบริษัท เอบีซี จากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษารูปแบบ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการวัตถุดิบหลักในปัจจุบัน และเสนอกลยุทธ์การจัดการวัตถุดิบหลักที่เหมาะสม
เก็บรวบรวมข้อมูล การดาเนินงานด้วยการสัมภาษณ์บุคลากรบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่าย
คลังสินค้า และฝ่ายการตลาด และรวบรวมข้อมูลความต้องการสินค้า ปริมาณการจัดซื้อ วัตถุดิบรายเดือนระหว่างปี 2560 ถึง
2562 และข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังในปี 2562
จากการศึกษา พบว่า ในปี 2562 บริษัทรับซื้อกุ้งที่ไม่ได้ขนาดที่ต้องการในปริมาณกว่า 1 ล้านกิโลกรัม มีต้นทุนใน
การจัดเก็บสินค้าคงคลัง 7,200,000 บาทต่อปี คณะผู้วิจัยได้ออกแบบกลยุทธ์ในการจัดการวัตถุดิบหลัก 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์
การวางแผนการจัดเก็บ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ และกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายกระจายวัตถุดิบ และ
วิเคราะห์การวางแผนการจัดเก็บ 4 ทางเลือก แต่ละทางเลือกกาหนดสัดส่วนการขายวัตถุดิบที่มีขนาดไม่ตรงตามความต้องการ
ก่อนเข้ากระบวนการผลิตร้อยละ 75 ร้อยละ 50 ร้อยละ 25 และร้อยละ 0 ตามลาดับ ผู้วิจัยเสนอการเลือกทางเลือกที่ 2 ซึ่งมี
กาไร 2,370,499.75 บาทต่อปี ซึ่งทางเลือกนี้ทาให้มีพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบที่เพียงพอ ลดต้นทุนในการฝากเก็บลงได้ การบริหาร
คลังสินค้าและการวางแผนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำสำคัญ: การจัดการวัตถุดิบ, การจัดซื้อ, สินค้าคงคลัง, กลยุทธ์
Abstract
This research studied the strategic planning of key raw material management in a case study of
ABC Co., Ltd. The objectives are to investigate the patterns and issues that are currently arising in raw
material management and to propose an appropriate strategy for raw material management. The
company's chief executive, production manager, purchasing staff, warehouse personnel, and marketing
personnel were interviewed about their planning and operations. Data was collected, including monthly
demand and purchasing volume from January 2017 to December 2019, as well as inventory data in 2019.
According to the company's performance in 2019, It had to purchase over 1 million kg of shrimp
that were not of the desired size, at a cost of 7.2 million baht per year of holding. The research team
divided the raw material management strategy into three parts: storage planning strategy, supplier
relationship building strategy, and raw material network building strategy. The four options in a storage
planning strategy were examined, with each option determining the proportion of selling raw materials
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that did not meet demand before entering the manufacturing process, 75 percent, 50 percent, 25 percent,
and 0%, respectively. We proposed the second option, which had a profit of 2,370,499.75 baht per year
and provided adequate raw material storage space. Storage costs are reduced as a result, and warehouse
management and production planning are more efficient.
Keywords: raw material management, procurement, inventory, strategy
บทนา
ผลิตภัณฑ์กุ้งจัดเป็นสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงระดับต้นๆ ของกลุ่มอาหาร ซึ่งกุ้งมีตลาดส่งออกหลักๆ ที่สาคัญ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย จากข้อมูลกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพานิชย์ พบว่าในปี
2562 เป้าหมายในการส่งออกกุ้ งมีมูลค่ามากถึง 1,391.12 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า และคาดว่ามูลค่าการส่งออกกุ้งในปี 2563 น่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของ
ผู้บริโภคเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ความต้องการในการบริโภคอาหารทะเลมีเพิ่มขึ้น โดยอาหารทะเลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันจะ
เป็นจาพวกกุ้ง และเนื้อปลาเป็นหลัก
นอกจากนี้ยังพบว่า ในปี 2562 มีจานวนผู้ผลิตกุ้งภายในประเทศมากถึง 190 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ผลิตขนาดกลาง 66
ราย และผู้ผลิตขนาดใหญ่ 124 ราย มีกาลังการผลิตกุ้งอยู่ที่ประมาณ 310,000 ตัน กุ้งที่นิยมเพาะเลี้ยงในไทยเพื่อใช้บริโภค
ภายในประเทศและส่งออก คือกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งการเพาะเลี้ยงกุ้งแวนนาไมของไทยส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางภาคใต้ตอนบน
(ร้อยละ 29.93) รองลงมาคือภาคตะวันออก (ร้อยละ 24.53) ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน (ร้อยละ 18.78) ภาคใต้ ตอนล่างฝั่ง
อ่าวไทย (ร้อยละ 15.93) และภาคกลาง (ร้อยละ 10.80) จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า หากกลุ่มบริษัทในประเทศที่ดาเนิน
ธุรกิจผลิตที่ใช้กุ้งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสามารถร่วมมือ และพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง
ภายในประเทศได้ จะทาให้บริษัทมีคู่ค้าทางการค้าที่ยั่งยืนและสามารถพัฒนาให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อ
ใช้ในการผลิตในอนาคตได้ ซึ่ง จากการศึกษาความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบและผู้ซื้อในต่างประเทศ
พบว่าความร่วมมือกับผู้จัดหาวัตถุดิบ จะส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์กร เช่น จานวนสินค้าคงคลังที่น้อยลงช่วงเวลาในการ
จัดส่งของสินค้าลดลง รวมถึงต้นทุนของสินค้าก็ลดลงด้วยเช่นกัน (ศรายุทธ ตรัยศิลานันท์ และ สุนิติยา เถื่อนนาดี, 2556)
ปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด อาหารแปรรูปแช่เย็น แช่แข็ง ในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่
มักจะผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตจะเป็นวัตถุดิบที่มีขั้นตอนกระบวนการเก็บรักษาที่
ค่อนข้างซับซ้อน ยุ่งยาก ต้องมีความสะอาดและปลอดภัยสูง ส่งผลให้เกิดต้นทุนในกระบวนการผลิตสูงขึ้น หลายบริษัทที่
ประกอบธุรกิจอาหารจึงเลือกที่จะไม่จัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตไว้เป็นจานวนมาก แต่เลือกที่จะเก็บวัตถุดิบไว้เพื่อผลิตให้ตรง
ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละคาสั่งซื้อเท่านั้น ในขณะที่อีกหลายบริษัทไม่สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าได้ ในบางครั้งอาจเจอปัญหาวัตถุดิบขาด หรือวัตถุดิบเกินเกิดขึ้นได้ในกระบวนการผลิต
ในกรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท เอบี ซี จ ากั ด ปั จ จุ บั น ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต อาหารแปรรู ป และอาหารแช่ แ ข็ ง โดยใน
กระบวนการผลิตจะมีลักษณะการผลิตที่ผลิตสินค้าตามคาสั่งซื้อของลูกค้า (Made to order) โดยมีวัตถุดิบหลักในการผลิต
คือ กุ้ง ซึ่งในการซื้อวัตถุดิบหลักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของซัพพลายเออร์ กล่าวคือ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักหรือกุ้งจาเป็น
จะต้องซื้อจากซัพพลายเออร์แบบยกบ่อ โดยในการซื้อยกบ่อนั้นบริษัทสามารถระบุปริมาณจานวนกิโลกรัมที่ต้องการซื้อในแต่
ละครั้งได้ แต่ไม่สามารถระบุหรือเลือกขนาดของกุ้งในแต่ละบ่อได้ว่าต้องการขนาดใด บ่อยครั้งบริษัทจึงเจอปัญหาในเรื่องของ
การได้รับกุ้งในขนาดที่ไม่ตรงตามความต้องการในรอบการผลิตนั้นๆ เข้ามาจานวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาปริมาณวัตถุดิบมี
มากเกินความต้องการ ทาให้เกิดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่ เพิ่มขึ้น รวมไปถึงพื้นที่สาหรับการจัดเก็บสินค้าคงคลังของบริษัทมีไม่
เพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้าคงคลังทั้งหมด จึงจาเป็นต้องนาวัตถุดิบหลักคงเหลือบางส่วนไปฝากเก็บยังผู้ให้บริการคลังสินค้า
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บริษัทในเครือ จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่บริษัทกาลังเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการวางแผนกลยุทธ์การจัดการวัตถุดิบหลักของบริษัท เอบีซี จากัด เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหา และวางแผนการจัดการวัตถุดิบหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการวัตถุดิบหลักในปัจจุบัน กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี จากัด
2. เพื่อเสนอกลยุทธ์การจัดการวัตถุดิบหลักของบริษัท เอบีซี จากัด ได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านข้อมูล
1.1 กรณีศึกษาครั้งนี้จะจากัดเฉพาะวัตถุดิบหลัก
1.2 วิเคราะห์ปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้ารายเดือนย้อนหลังเป็นระยะเวลา 3 ปี
2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก: ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ พนักงานของบริษัท เอบีซี จากัด ในแผนกจัดซื้อ แผนกผลิต
แผนกคลังสินค้า และแผนกการตลาด
กรอบแนวคิดงานวิจัย
วิเคราะห์และจาแนกซัพพลายเออร์

1. นโยบายในการจัดการวัตถุดิบหลัก
2. ลักษณะ และรูปแบบของปริมาณความต้องการสินค้า

เสนอกลยุทธ์การจัดการ
วัตถุดิบหลัก

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การทาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยแหล่งข้อมูลในการทาวิจัยมาจากการสัมภาษณ์ บุคลากรของ บริษัท เอบีซี จากัด ได้แก่ ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหาร การจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ และการทาการตลาด เป็นอย่างดีตามลาดับ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 โปรแกรม Microsoft Excel สาหรับการจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้า
ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก และข้อมูลผลการดาเนินงานจากการจัดการวัตถุดิบหลักในปัจจุบัน เพื่อกาหนดทางเลือกในการ
ขายวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามความต้องการ
2.2 เครื่องมือ ABC Classification Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดกลุ่มซัพพลาย
เออร์ ตามลาดับความสาคัญของปริมาณวัตถุดิบ ซึ่งได้มีการแบ่งซัพพลายเออร์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A, B และกลุ่ม C
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
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เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่
ฝ่ายคลังสินค้า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับรูปแบบและนโยบายการจัดการวัตถุดิบหลัก
ในปัจจุบัน ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต และการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
1) ข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้าของบริษัท โดยเก็บข้อมูลเป็นรายเดือนตั้งแต่ มกราคม
2560 ถึงเดือนธันวาคม 2562
2) ข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักรายวันจากซัพพลายเออร์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560
ถึง 31 ธันวาคม 2562
3) ข้อมูลผลการดาเนินงานจากการจัดการวัตถุดิบหลักในปัจจุบัน ได้แก่ สินค้าคงคลัง ณ สิ้น
เดือน ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ปี 2562
4) ข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็นข้อมูลเบื้องต้น
และสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้า เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะแนวโน้มของความต้องการ
ลูกค้าที่ผ่านมา นาเสนอกราฟพร้อมค่าเฉลี่ย
4.2 วิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการป้ อ นวั ต ถุ ดิ บ ของซั พ พลายเออร์ แ ต่ ล ะราย โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ABC
Classification Analysis (กชกร เจียมสง่า และคณะ, 2563)
4.3 ออกแบบกลยุทธ์การจัดการวัตถุดิบหลักในกระบวนการจัดซื้อ โดยใช้ทฤษฎี Supplier Relationship
Management และ Inventory Management (ธวิช สุดสาคร, 2558 อ้างถึงใน สุทธิพงษ์ บุญทวี, 2559)
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 ศึกษาข้อมูลการดาเนินงานเบื้ องต้น และเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้า ปริมาณการ
สั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ข้อมูลผลการดาเนินงานจากการจัดการวัตถุดิบหลักในปัจจุบัน รูปแบบและปัญหาการจัดการวัตถุดิบหลักใน
ปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการผลิต และกระบวนการจัดเก็บ รวมทั้งศึกษาทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์หา
ปริมาณการซื้อวัตถุดิบหลัก ความสามารถในการป้อนวัตถุดิบของซัพพลายเออร์ รูปแบบและแนวโน้มปริมาณความต้องการ
สินค้า ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยการหาค่าเฉลี่ย และนาเสนอกราฟปริมาณการซื้อวัตถุดิบหลัก และแนวโน้ม
ปริมาณความต้องการสินค้า สาหรับการจัดลาดับความสามารถในการป้อนวัตถุดิบของซัพพลายเออร์ ใช้เครื่องมือ ABC
Classification Analysis ในการวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา และวางแผนการจัดการวัตถุดิบหลักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Supplier Relationship Management และ Inventory Management และทา
การสรุปผลการศึกษา
ผลการวิจัย
1. กระบวนการดาเนินงานของบริษัท
การดาเนินงานของบริษัทประกอบด้วย 5 แผนก คือ แผนกการตลาด แผนกจัดซื้อ แผนกผลิต แผนก
คลังสินค้า และแผนกคลังสินค้าในเครือ ซึ่งกระบวนการดาเนินงานของบริษัทเริ่มจากแผนกการตลาดรวบรวมคาสั่งซื้อส่งให้
แผนกผลิตทาการวางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบทั้งด้านขนาดและน้าหนักของกุ้ง จากนั้นส่งให้แผนกจัดซื้อเพื่อจัดหาวัตถุดิบ
และส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คัดเลือกซัพพลายเออร์โดยการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบมาตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ที่บริษัทต้องการ
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(สัดส่วนของกุ้งในขนาดที่ต้องการอย่างน้อยร้อยละ 70) เมื่อคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่ต้องการได้ จึงทาการจัดซื้อ วัตถุดิบหรือ
กุ้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทางกายภาพ (ยกเว้ นขนาดของกุ้ง) เช่น กุ้งที่มีน้าหนักตัวเบา ตัวนิ่ม กุ้งฝอยจะถูกคัดแยกออกเพื่อขายคืน
ให้กับซัพพลายเออร์ หรือขายให้กับแม่ค้าภายในพื้นที่ ส่วนวัตถุดิบที่ผ่านเกณฑ์จะถูกนาส่งต่อไปให้แผนกผลิตเพื่อแปรรูปเป็น
สินค้า และจัดเก็บในคลังสินค้าหรือส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่อไป ในส่วนของวัตถุดิบที่เหลือจากคาสั่งซื้อของลูกค้าบริษัทจะจัดเก็บ
1
2
วัตถุดิบในรูปของ WIP1 และ WIP2 ซึ่งในกรณีพื้นที่คลังสินค้าของบริษัทไม่เพียงพอ บริษัทจะนาไปฝากไว้ที่คลังสินค้าของ
บริษัทในเครือ จากนั้นบริษัทจะให้แผนกการตลาดผลักดันการขายสินค้าเหล่านี้ ซึ่งกระบวนการทางานของบริษัท เอบีซี จากัด
สามารถเขียนเป็นกระบวนการทางานได้ดังนี้ได้ดังนี้

ภาพที่ 1 กระบวนการทางานของบริษัท
ที่มา: จากการสัมภาษณ์
2. นโยบาย และรูปแบบการจัดการวัตถุดิบหลัก
นโยบาย และรูปแบบการจัดการวัตถุดิบหลักในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 กระบวนการทางานหลัก ดังนี้
2.1 รูปแบบการจัดซื้อวัตถุดิบ
การสั่งซื้อวัตถุดิบหลักจากซัพพลายเออร์จานวน 156 ราย ในด้านการคัดเลือกซัพพลายเออร์ของ
บริษัทนั้น วัตถุดิบหลักของซัพพลายเออร์ที่จะสั่งซื้อต้องได้รับการสุ่มตรวจสอบทั้งมาตรฐานทางกายภาพ และมาตรฐานทาง
เคมีที่ทางบริษัทเป็นผู้กาหนดขึ้น ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายจัดซื้อจะรับแผนการผลิตมาล่วงหน้า 1 สัปดาห์ และทาการจัดหา
วัตถุดิบดังกล่าว นโยบายในการจัดซื้อวัตถุดิบกาหนดให้แต่ละครั้งของการสั่งซื้อต้องมีวัตถุดิบที่มีขนาดตรงตามความต้องการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 หากซัพพลายเออร์มีวัตถุดิบที่ไม่ตรงต่อขนาดที่บริษัทต้องการน้อยกว่าร้อยละ 70 บริษัทจะทาการปฏิเสธ
ซัพพลายเออร์รายดังกล่าวไป ในส่วนของวัตถุดิบที่มีขนาดไม่ตรงตามความต้องการของบริษัทร้อยละ 30 นั่นบริษัทจะเก็บไว้ใน
คลังสินค้าในรูปแบบของ WIP1 และ WIP2 และเมื่อวัตถุดิบมาถึงโรงงานจะมีการคัดแยกวัตถุดิบ ในส่วนของวัตถุดิบที่ได้
คุณภาพหรือผ่านมาตรฐานที่บริษัทกาหนดไว้จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนผลิต และวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ผ่านมาตรฐานที่
บริษัทกาหนดไว้ เช่น เป็นกุ้งผอม กุ้งนิ่ม กุ้งฝอย บริษัทจะส่งวัตถุดิบที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านั้นคืนให้กับซัพพลายเออร์ที่ตกลงกัน
ไว้ล่วงหน้า หรือขายให้กับแม่ค้าในพื้นที่
1

WIP1 คือ Raw Material ในรูปแบบของกุ้งต้ม และกุ้งยืดตัว
WIP2 คือ กุ้งต้ม และกุ้งซูชิ ที่จัดเป็นสินค้าที่แปรรูปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีคาสั่งซื้อจากลูกค้า เมื่อมีคาสั่งซื้อเกิดขึ้นจะถูกนาไปบรรจุแพ็คเกจ
ตามแบรนด์ของลูกค้า
2
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2.2 รูปแบบการผลิตสินค้า
บริษัทได้มีรูปแบบการดาเนินงานแบบผลิตตามคาสั่งซื้อ (Made to order) ซึ่งโรงงานมีกาลัง
การผลิต 5 ตันต่อวัน โดยใช้วัตถุดิบหลักแยกตามบ่อกุ้ง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบย้อนกลับ ถึงที่มาของปัญหาหากเกิดกรณีที่
พบสินค้าไม่มีมาตรฐานในภายหลัง ซึ่งสินค้าของบริ ษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กุ้งต้ม และกุ้งซูชิ เมื่อวัตถุดิบเข้า สู่
กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่มีคาสั่งซื้อจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของสินค้าสาเร็จรูป ส่วนวัต ถุดิบที่ไม่มีคาสั่งซื้อจะถูกจัดเก็บใน
รูปแบบของ WIP1 ที่เป็นกุ้งต้ม และกุ้งยืดตัว และ WIP2 ที่เป็นทั้งกุ้งต้ม และกุ้งซูชิพร้อมขาย
2.3 รูปแบบการจัดเก็บสินค้า
คลังสินค้าของบริษัทมีความสามารถในการจัดเก็บสินค้าคงคลังสูงสุดอยู่ที่ 150,000 กิโลกรัม
นโยบายในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง คือ การเก็บสินค้าคงคลังประเภท WIP1 ในรูปแบบกุ้งต้ม และกุ้งยืดตัว ซึ่งต้องมีมูลค่ารวม
ไม่เกิน 10 ล้านบาท และสินค้าคงคลังประเภท WIP2 ในรูปกุ้งต้ม และกุ้งซูชิ ต้องมีมูลค่ารวมไม่เกิน 15-20 ล้านบาท เนื่องจาก
คลังสินค้ามีข้อจากัดในเรื่องของพื้นที่ จึงจาเป็นต้องนาสินค้าคงคลังบางส่วนไปฝากเก็บในคลังสินค้าของบริษัทในเครือ โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บสินค้าคงคลังอยู่ที่ 1 บาทต่อกิโลกรัมต่อเดือน และค่าขนส่งอยู่ที่ 1.5 บาทต่อกิโลกรัมต่อเที่ยว และเมื่อ
มีคาสั่งซื้อที่ตรงตามสินค้าคงคลังที่มี สินค้าจะถูกส่งกลับมาที่บริษัทเพื่อบรรจุและจัดส่งตามคาสั่งซื้อทันที
3. ลักษณะ และรูปแบบของปริมาณความต้องการของลูกค้า
จากการศึกษาปริมาณความต้องการสินค้ารายเดือนในปี 2560-2562 พบว่ามีปริมาณความต้องการซื้อ
สินค้าทุกชนิดในแต่ละปีเป็น 1,293,488.05, 1,373,073.51 และ 1,640,424.99 กิโลกรัมตามลาดับ โดยมีรายละเอียดปริมาณ
ความต้องการซื้อสินค้า ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ปริมาณยอดขายสินค้าทุกชนิด ปี 2560-2562
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณยอดขายสินค้าทุกชนิดรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมในปี
ที่ศึกษา 3 ปี สามารถนามาสร้างกราฟลักษณะของยอดขายเปรียบเทียบกันระหว่าง 3 ปีที่ศึกษา จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือน
มกราคม กุมภาพันธ์ และธันวาคม ของของปี 2560-2562 มีปริมาณยอดขายค่อนข้างต่า ในขณะที่ในปี 2562 ความต้องการ
ซื้อในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์มีค่าค่อนข้างต่าเช่นกันเมื่อเทียบกับเดือนอื่น แต่ในขณะเดียวกัน เดือนมีนาคมไปจนถึง
เดือนพฤศจิกายน มีปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้นสม่าเสมอและมีความผันผวนค่อนข้างต่า ซึ่งในช่วงเดือนที่ปริมาณยอดขาย
เพิ่มขึ้นสม่าเสมอ พบว่าความต้องการที่เกิดขึ้นนั้นได้รับอิทธิพลมาจากช่วงระยะเวลาที่มีเทศกาลในบางประเทศจึงส่งผลให้มี
ปริมาณความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ทางบริษัทสามารถนาผลการวิเคราะห์
ข้อมูลนี้ไปวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบหลัก และวางแผนเจรจาการซื้อขายวัตถุดิบหลักกับซัพพลายเออร์ของบริษัทเพื่อให้
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สามารถส่งมอบวัตถุดิบหลักให้ได้อย่างสม่าเสมอในช่วงที่มีปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ของบริษัท พบว่าลูกค้ามีความต้องการวัตถุดิบหลักที่มี ขนาด 140 ตัวต่อกิโลกรัม ไปจนถึงขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม
ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านขนาดค่อนข้างสูงแต่ทางบริษัทไม่ได้มีการเก็บข้อมูลความต้องการในเรื่องของขนาดของวัตถุดิบ
หลักดังกล่าว
4. วิเคราะห์การดาเนินงานของซัพพลายเออร์
จากการวิเคราะห์ซัพพลายเออร์ทั้งหมดของบริษัท จานวน 156 ราย โดยใช้เครื่องมือ ABC Classification
Analysis จากการศึกษาข้อมูลการสั่งซื้อในรอบ 3 ปีย้อนหลัง พบว่า มีซัพพลายเออร์จานวน 10 รายที่เป็นซัพพลายเออร์
ประจาของบริษัท และมีความสามารถในการป้อนวัตถุดิบให้กับบริษัทในปริมาณมากและสม่าเสมอ โดยซัพพลายเออร์ทั้ง 10
รายนั้นเป็นซัพพลายเออร์รายเดียวกันตลอดทั้ง 3 ปี ซึ่งมีสัดส่วนการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ 10 รายนี้คิดเป็นร้อยละ 43.67
ของการสั่งซื้อทั้งหมด ทางผู้วิจัยจึงจัดให้ซัพพลายเออร์กลุ่มนี้เป็นซัพพลายเออร์กลุ่ม A เหมาะสาหรับการเป็นซัพพลายเออร์
เชิงกลยุทธ์ในอนาคต ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการจัดลาดับซัพพลายเออร์ตามปริมาณรวม และปริมาณเฉลี่ย โดยใช้เครื่องมือ ABC Analysis
หน่วย : กิโลกรัม

ฟาร์ม
ก
ข
ค
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ด
ต

รวมปริมาณ 3 ปี
686,450.7
384,610.6
381,346.3
380,743.4
364,578.8
247,199.7
179,395.6
163,410.8
141,277.4
126,470.8

เฉลี่ยต่อปี
228,817
128,204
127,115
126,914
121,526
82,400
59,799
54,470
47,092
42,157

5. การวิเคราะห์ผลการจัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้า
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสินค้าคงคลังระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ณ ปี 2562 พบว่ามีสินค้า
คงคลังเฉลี่ย อยู่ที่ 210,531.26 กิโลกรัม จากการสัมภาษณ์เจ้าที่ฝ่ายผลิต พบว่าสัดส่วนในการจัดเก็บ WIP1 และ WIP2 มี
สัดส่วนในการจัดเก็บอยู่ที่ร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลาดับ โดยสินค้าคงคลังทั้ง 2 ชนิดมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 280 และ
600 บาทต่อกิโลกรัมตามลาดับ จะได้ว่ามูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ย ณ ปี 2562 อยู่ที่ 99,370,754.72 บาท ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงต้นทุนการจัดเก็บ และมูลค่าสินค้าที่จัดเก็บต่อปี ณ บริษัท เอบีซี
ปริมาณสินค้าคงคลังเฉลีย่ (กิโลกรัม)

มูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ย (บาท)

210,531.26

99,370,754.72

ต้นทุนในการจัดเก็บ
สินค้าคงคลัง (บาทต่อปี)
7,200,000

จากการศึ กษาต้ นทุ นในการจั ดเก็บ สิน ค้าคงคลังจะประกอบไปด้ วย ค่ าไฟฟ้ า เงิน เดื อนของพนัก งาน
คลังสินค้า ค่าซ่อมบารุงอุปกรณ์ขนย้ายสินค้า และค่าซ่อมบารุงคลังสินค้า โดยที่ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่อปีคิดเป็น

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี -

462

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

34.19 บาทต่อกิโลกรัมต่อปี หรือ 2.85 บาทต่อกิโลกรัมต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ย ซึ่ง
ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลังดังกล่าวคิดจากภายใต้สมมติฐานที่สินค้าคงคลังจัดเก็บไว้ภายในคลังสินค้าของบริษัท
หากพิจารณาถึงอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง ผู้วิจัยได้ทาการคานวณโดยที่นาจานวนสินค้าที่ขายได้ต่อปี
หารด้วยจานวนที่เก็บเฉลี่ยในคลัง พบว่า อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังอยู่ที่ 1.71 หรือประมาณ 2 เดือน ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ว่า สินค้าถูกเก็บอยู่ในคลังเฉลี่ย 2 เดือน หรือใช้ระยะเวลาการขายประมาณ 2 เดือนถึงจะสามารถสร้างรายได้กลับมาให้แก่
บริษัทได้
นอกจากนี้หากพิจารณาถึงการฝากเก็บสินค้ายังคลังสินค้าของบริษัทในเครือ พบว่ามีปริมาณสินค้าคงคลัง
เฉลี่ยอยู่ที่ 20,862.90 กิโลกรัม โดยมีต้นทุนเก็บรักษาอยู่ที่ 1 บาทต่อกิโลกรัมต่อเดือน และต้นทุนค่าขนส่ง 1.5 บาทต่อ
กิโลกรัมต่อเที่ยว โดยคิดเป็นต้นทุนรวมเฉลี่ย 103,954.51 บาท ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงต้นทุนการจัดเก็บ และมูลค่าสินค้าที่จัดเก็บ ณ คลังสินค้าบริษัทในเครือ
ปริมาณสินค้าคงคลังเฉลีย่
(กิโลกรัม)
20,862.90

มูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ย
(บาท)
9,179,677.83

ต้นทุนในการจัดเก็บ
สินค้าคงคลัง (บาท)
41,365.80

ต้นทุนขนส่งไป-กลับ
(บาท)
62,588.71

6. แนวทางกลยุทธ์การจัดการวัตถุดิบหลัก
จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าในปัจจุบันบริษัทยังขาดการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์
และวางแผน อาทิ ข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้าแยกตามขนาด ข้อมูลขนาดของวัตถุดิบ และน้าหนักในการสั่งซื้อแต่ละ
ครั้ง กล่าวคือ การรับซื้อวัตถุดิบในปัจจุบันมีขนาดตั้งแต่ 140 ตัวต่อกิโลกรัมถึง 40 ตัวต่อกิโลกรัม แต่บริษัทได้ทาการบันทึก
ข้อมูลเพียงแค่ขนาดหลักที่รับซื้อ แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในส่วนของขนาดที่ไม่ตรงตามความต้องการ ด้วยข้อมูลทั้งสองส่ว นที่ยัง
ไม่ถูกจาแนก และจัดเก็บอย่างเป็นระบบจึงทาให้ผู้วิจัยไม่สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางการสั่งซื้อวัตถุดิบได้อย่าง
เหมาะสมมากนัก นอกจากด้วยนโยบายการดาเนินงานในการรับซื้อวัตถุดิบหลักในปัจจุบันที่กาหนดให้แต่ละครั้งของการสั่งซื้อ
ต้องมีวัตถุดิบที่มีขนาดตรงตามความต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นโยบายดังกล่าวยังไม่ได้
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบในปัจจุบันเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามขนาดที่ต้องการมีสูงถึงร้อยละ 40
โดยเฉลี่ย
ดังนั้นในการเสนอแนวทางกลยุทธ์การจัดการวัตถุดิ บหลัก ผู้วิจัยได้ใช้หลักการ Inventory Management และ
Supplier Relationship Management เข้ามาสนับสนุนในการเสนอกลยุทธ์ โดยแบ่งเป็น 3 กลยุทธ์ สามารถอธิบายได้ดังนี้
1) กลยุทธ์การวางแผนการจัดเก็บ
จากการศึกษากระบวนการจัดซื้อของบริษัท พบว่า นโยบายในการจัดซื้อ วัตถุดิบกาหนดให้แต่ละครั้งของ
การสั่งซื้อต้องมีวัตถุดิบที่มีขนาดตรงตามความต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงหมายความได้ว่าในการจัดซื้อแต่ละครั้งจะมี
วัตถุดิบที่มีขนาดไม่ตรงกับความต้องการสูงสุดที่ร้อยละ 30 ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้ทาการวางแผนในการจัดการวัตถุดิบที่มีขนาด
ไม่ตรงกับความต้องการ โดยประกอบด้วย 4 ทางเลือก ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 ขายวัตถุดิบที่มีขนาดไม่ตรงตามความต้องการก่อนเข้ากระบวนการผลิตที่จานวนร้อยละ 75
และจัดเก็บปริมาณวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามขนาดที่ต้องการจานวนร้อยละ 25
ทางเลือกที่ 2 ขายวัตถุดิบที่มีขนาดไม่ตรงตามความต้องการก่อนเข้ากระบวนการผลิตที่จานวนร้อยละ 50
และจัดเก็บปริมาณวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามขนาดที่ต้องการจานวนร้อยละ 50
ทางเลือกที่ 3 ขายวัตถุดิบที่มีขนาดไม่ตรงตามความต้องการก่อนเข้ากระบวนการผลิตที่จานวนร้อยละ 25
และจัดเก็บปริมาณวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามขนาดที่ต้องการจานวนร้อยละ 75
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ทางเลื อ กที่ 4 จั ด เก็ บ ปริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ม่ต รงตามขนาดที่ ต้ อ งการจ านวนร้ อ ยละ 100 (รู ป แบบการ
ดาเนินงานปัจจุบัน)
ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบทางเลือก ผู้วิจัยได้กาหนดข้อสมมุติดังนี้กรณีผลักดันขายสินค้าที่ไม่มีออเด
อร์บริษัทต้องทาการลดราคาขายลง จากเดิมเพิ่มจากต้นทุนร้อยละ 5 (จากการสัมภาษณ์) เป็นบวกเพิ่มจากต้นทุนร้อยละ 3
เพื่อผลักดันให้เกิดการขายอย่างรวดเร็ว
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดเก็บ
ประเภททางเลือก
ทางเลือกที่ 1

ต้นทุนรวม
77,778,240.69

รายได้
78,963,490.56

กาไร
1,185,249.88

ทางเลือกที่ 2

155,556,481.37

157,926,981.12

2,370,499.75

ทางเลือกที่ 3

233,334,722.06

236,890,471.69

3,555,749.63

ทางเลือกที่ 4

315,470,792.05

320,285,201.06

4,814,409.01

หน่วย : บาท
ข้อดี
- มีปริมาณการจัดเก็บวัตถุดิบที่ไม่ตรงตาม
ความต้องการน้อยกว่าทางเลือกอื่นๆ
- ต้นทุนรวมต่าที่สุด
- บริษัทมีการจัดการคลังสินค้าทีด่ ีขึ้น
- ไม่ต้องเสียต้นทุนในการนาสินค้าไปฝาก
คลังบริษัทในเครือ
- ลดการเกิดต้นทุนจมในคลังสินค้า
- มีต้นทุนต่ารองลงมาจากแนวทางที่ 1
- การจัดการคลังมีประสิทธิภาพมากขึน้
- เหมาะสาหรับการนาปฏิบัติในระยะเริ่มต้น
- ลดการเกิดต้นทุนจมในคลังสินค้า
- ในระยะยาวสามารถช่วยให้บริษัทสามารถ
ดาเนินงานตามนโยบายการจัดเก็บทีต่ ั้งไว้ได้
- มีรายได้ และกาไรที่ค่อนข้างสูง
- สามารถนาวัตถุดิบคงเหลือด้งกล่าว มา
แปรรูปเป็นสินค้าได้หากคาสั่งซื้อทีเ่ ข้ามา
ตรงกับวัตถุดิบทีม่ ีอยู่
- มีรายได้และกาไรสูงที่สุดจากทุกทางเลือก
- สามารถนาวัตถุดิบคงเหลือด้งกล่าว มา
แปรรูปเป็นสินค้าได้หากคาสั่งซื้อทีเ่ ข้ามา
ตรงกับวัตถุดิบทีม่ ีอยู่
- ช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลน
วัตถุดิบ

ข้อเสีย
- มีรายได้ และกาไรจากการขายน้อยที่สุด
- ในการกระจายวัตถุดิบที่ไม่ตรงตาม
ความต้องการ บริษัทต้องมีการจัดหา
เครือข่ายผู้รับซื้อวัตถุดิบดังกล่าวเพิม่ มาก
ขึ้น

- มีรายได้ และกาไรจากการขายน้อย
- ในการกระจายวัตถุดิบที่ไม่ตรงตาม
ความต้องการ บริษัทต้องมีการจัดหา
เครือข่ายผู้รับซื้อวัตถุดิบดังกล่าวเพิม่ มาก
ขึ้น
- มีต้นทุนโดยรวมค่อนข้างสูง
- ในการผลักดันขายฝ่ายการตลาดต้องมี
ภาระงานที่หนักขึน้
- การจัดการคลังสินค้าเริ่มมีความยุ่งยาก
- มีต้นทุนรวมสูงที่สุด
- การผลั กดันขายอาจไม่ สามารถขายได้
หมดตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมี ปริมาณ
การจัดเก็บที่สูงเกินไป
- การบริหารคลังสินค้ามีความยุ่งยากมาก
ขึ้น
- ในการผลักดันขายฝ่ายการตลาดต้องมี
ภาระงานที่หนักขึ้นมากกว่ารูปแบบอื่น
- เกิดต้นทุนจมในคลังสินค้าจานวนมาก

2) กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
จากกลยุทธ์ที่ 1 จะเห็นได้ว่าในการวางแผนการจัดเก็บวัตถุดิบในแต่ละทางเลือกผู้วิจัยได้ทาการขาย
วัตถุดิบที่มีขนาดไม่ตรงตามความต้องการก่อนเข้ากระบวนการผลิต และอีกส่วนหนึ่งนาเข้ากระบวนการผลิต และจัดเก็บ ทั้งนี้
จากการศึกษากระบวนการทางาน พบว่า การรับวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์หากสินค้าไม่ผ่านเกณฑ์ถูก Turnover กลับสู่พลาย
เออร์ที่ได้ทาข้อตกลงไว้ล่วงหน้า และบางส่วนจะถูกขายให้กับแม่ค้าที่มารับซื้อ ซึ่งทางผู้วิจัยมองเห็นโอกาสในการกระจาย
วัตถุดิบที่ไม่ตรงตามขนาดนี้ โดยใช้ประโยชน์จากกลุ่มซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ที่ได้คัดเลือกไว้จานวน 10 รายที่ได้คัดเลือกจาก
กระบวน ABC Classification Analysis โดยสามารถที่จะนาเสนอการสร้างความสัมพันธ์ได้ดังต่อไปนี้

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี -
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2.1) ใช้หลักการเจรจาต่อรอง โดยการจัดตั้งทีมงานการเจรจากับซัพพลายเออร์ในการส่งคืนวัตถุดิบที่ไม่
ตรงตามขนาดเพื่อให้ซัพพลายเออร์ช่วยกระจายวัตถุดิบ หรือจัดหากลุ่มลูกค้าในการรับซื้อวัตถุดิบต่อ โดยสิ่งที่ซัพพลายเออร์จะ
ได้รับคือรายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย ซึ่งการเจรจาจะต้องได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถ
ระบายวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามความต้องการอยู่ภายในคลังสินค้า และทาให้ลดต้นทุนลงได้
2.2) บริษัทควรจัดตั้งทีมงานที่ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาซั พพลายเออร์ โดยรูปแบบการพัฒนาซัพพลาย
เออร์เน้นการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบวัตถุดิบ ให้ความรู้เชิงวิชาการ ให้คาแนะนาในกระบวนการผลิต การแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับซัพพลายเออร์ เพื่อให้ซัพพลายเออร์ทราบถึงความต้องการของบริษัท ทั้งเรื่องของมาตรฐานวัตถุดิบ และคุณภาพที่รับได้
รวมทั้งความต้องการปริมาณการสัง่ ซื้อและความต้องการสินค้าในอนาคต ทั้งนี้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวัตถุดิบที่ต้องการได้
นั้น บริษัทควรมีการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลขนาดของวัตถุดิบที่รับซื้อจากซัพพลายเออร์อย่างเป็นสัดส่วน และเป็นระบบ
เพื่อประโยชน์สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการดาเนินงานในอนาคต
2.3) บริษัทควรมีการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก เพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิตที่ตรงตามความ
ต้องการของบริษัท โดยการมอบรางวัลซัพพลายเออร์ดีเด่นประจาปีสาหรับซัพพลายเออร์ที่มีความสามารถสร้างผลผลิตได้ตรง
ตามความต้องการของบริษัทมากที่สุด ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวเป็นตัวช่วยชี้วัดประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานการดาเนินงาน
เพิ่มความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจในวัตถุดิบของซัพพลายเออร์ ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของซัพพลายเออร์ใน
อนาคต
3) กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการกระจายวัตถุดิบ
สาหรับการกระจายวัตถุดิบที่มีขนาดไม่ตรงตามความต้องการ บริษัทควรมอบหน้าที่ให้ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่าย
การตลาดในเจรจากับซัพพลายเออร์ และส่งเสริมการขาย กล่าวคือ จากเดิมที่ใช้เพียงกลุ่มแม่ค้าในท้องถิ่นมารับซื้อวัตถุดิบที่ไม่
ตรงต่อความต้องการ แต่เปลี่ยนเป็นการขยายขอบเขตของตลาดให้กว้างขึ้นโดยการจัดหาพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดใกล้เคียง หรือ
กลุ่มธุรกิจที่มีความประสงค์จะใช้วัตถุดิบ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อีกทั้งบริษัทควรให้ความสาคัญกับพนักงานด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวก โดยการให้ค่า Incentive สาหรับพนักงานที่
สามารถหาลูกค้าในการรับซื้อวัตถุดิบที่ไม่ตรงต่อความต้องการของบริษัทได้ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีการทางาน
ได้มากขึ้น อีกทั้งอาจสามารถช่วยลดวัตถุดิบคงคลังของบริษัท และส่งผลให้บริษัทไม่ต้องแบกรับต้นทุนในการจัด เก็บวัตถุดิบ
มากเกินควร
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึก ษาขั้ นตอนการดาเนิ นงานต่างๆ ของบริ ษัท ผู้ วิจัย จึงได้ ออกแบบกลยุทธ์ ในการจัด การวัตถุดิ บหลั ก
ออกเป็น 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การวางแผนการจัดเก็บ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ และกลยุทธ์การสร้าง
เครือข่ายกระจายวัตถุดิบ โดยที่ผู้วิจัยเล็งเห็นว่ากลยุทธ์การวางแผนการจัดเก็บในทางเลือกที่ 4 การจัดเก็บปริมาณวัตถุดิบที่ไม่
ตรงตามขนาดที่ต้องการจานวนร้อยละ 100 ซึ่งทางเลือกดังกล่าวเป็นการดาเนินงานในปัจจุบันของบริษัท จะเห็นได้ว่าสามารถ
สร้างรายได้และกาไรที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าทางเลือกอื่นๆ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็ต้องแบกรับภาระปริมาณวัตถุดิบที่มากจน
เกินความสามารถในการจัดเก็บของคลังสินค้า และต้องมีทีมส่งเสริมทางการตลาดที่แข็งแกร่งเพื่อผลักดันการขายสินค้าเหล่านี้
แต่หากมองในระยะยาวผลกาไรในทางเลือกที่ 4 นั้น เมื่อนารายได้ มาหักกับต้นทุนต่างๆ ในการบริหารจัดการบวกกับต้องลด
ราคาขายลงมา ถึงแม้ว่ายังได้กาไรแต่ถ้าหากพิจารณาจะเห็นว่าต้นทุนที่เสียไปกับกาไรที่ได้มาอาจไม่คุ้มค่ากัน เนื่องจากต้องมี
การจัดคลังที่มีความยุ่งยากมากขึ้น อีกทั้งบริษัทจะต้องจัดหาคลังสาธารณะเพื่อฝากเก็บวัตถุดิบ เหล่านี้ และจากการวิเคราะห์
Turnover rate ผู้วิจัยพบว่าบริษัทต้องหมุนเวียนสินค้าคงคลังให้ได้ภายใน 2 เดือน เพื่อให้วัตถุดิบไม่ล้นอยู่ภายในคลัง อีกทั้ง
เครื่องจักรรวมถึงแรงงานในโรงงานหากนามาผลิตสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทจะได้ไม่ต้องนาสินค้าคงเหลือ
มาทาการลดราคา ทั้งนีห้ ากบริษัทเลือกทางเลือกที่ 1 2 และ 3 บริษัทจะต้องทาการเก็บวัตถุดิบส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี -
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ผลิตแล้วนามาขายในราคาที่ต่ากว่าราคาปกติ และส่วนหนึ่งทาการผลักดันขายวัตถุดิบออกสู่ตลาดก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่าในช่วงที่บริษัทอยู่ในช่วงทดลองนากลยุทธ์ไปทดลองปฏิบัติงานจริงทางเลือกที่ 2 จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม
กับบริษัท เนื่องจากเป็นทางเลือกที่จัดเก็บวัตถุดิบร้อยละ 50 ทาให้มีพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบที่เพียงพอไม่ต้องนาไปฝากเก็บที่คลัง
สาธารณะเพื่อลดต้นทุนที่ไม่จาเป็นลงได้ สามารถทาให้การบริหารคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนจมในคลังสินค้า
และในด้านกาลังการผลิตทางบริษัทจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพื่อผลักดันขายสินค้า แต่เน้นการผลิตออเดอร์ที่มีความต้องการของ
ลูกค้าซึ่งเป็นสินค้าที่ได้กาไรสูงกว่า นอกจากนี้หากมองในระยะยาวอาจทาให้บริษัทสามารถที่จะปฏิบัติตามนโยบายการจัดเก็บ
สินค้าคงคลังที่ตั้งไว้ได้ โดยผู้วิจัยได้เสนอกลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ และกลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์
การสร้างเครือข่ายกระจายวัตถุดิบ เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการกระจายวัตถุ ดิบที่ต้องผลักดันขาย
เหล่านี้
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ โดยใช้ประโยชน์จากกลุ่มซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ที่ได้
คัดเลือกไว้จานวน 10 รายที่ได้คัดเลือกจากกระบวนการ ABC Analysis โดยที่ (1) บริษัทเข้าไปเจรจากับซัพพลายเออร์ให้ช่วย
กระจายวัตถุดิบ หรือจัดหากลุ่มลูกค้าในการรับซื้อวัตถุดิบต่อจากบริษัท สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อร่าม พิมพ์ผกา และ
คณะ (2557) ที่ค้นพบว่าการเจรจาต่อรองเพื่อขอคืนสินค้าให้กับซัพพลายเออร์หรือเพื่อแลกกับสินค้าที่มีความต้องการในตลาด
ปัจจุบันเข้ามาจาหน่ายแทน ผลการดาเนินการในระยะเวลา 10 เดือน พบว่ามีต้นทุนสินค้าคงคลังเฉลี่ยลดลงเหลือ 8,156,609
บาทหรือร้อยละ 38 (2) บริษัทจัดตั้งทีมงานเพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้ซัพพลายเออร์ทราบถึงความ
ต้องการของบริษัท สอดคล้องกับผลการวิจัยของศรายุทธ ตรัยศิลานันท์ และ สุนิติยา เถื่อนนาดี (2556) ที่ค้นพบว่าสถาน
ประกอบการควรให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานด้านการสื่อสารกับผู้จัดหาวัตถุดิบอย่างสม่าเสมอ ในการสื่อสารเกี่ยวกับ
ข้อกาหนดด้านคุณภาพกับผู้จัดหาวัตถุดิบอย่างชัดเจนและแม่นยาและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้จัดหาวัตถุดิบได้ อย่าง
ทันทีรวมถึงแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับผู้จัดหาวัตถุดิบ (3) บริษัทสร้างแรงจูงใจเชิงบวก
โดยการมอบรางวัลดีเด่นประจาปีสาหรับซัพพลายเออร์ที่มีความสามารถสร้างผลผลิตได้ตรงตามความต้องการของบริษัท
ได้มากที่สุด
กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายกระจายวัตถุดิบ ผู้วิจัยเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายการตลาด
ในเจรจากับซัพพลายเออร์ และหาตลาดใหม่ กล่าวคือ จากเดิมที่ใช้เพียงกลุ่มแม่ค้าในท้องถิ่นมารับซื้อวัตถุดิบที่ไม่ตรงต่อความ
ต้องการ แต่เปลี่ยนเป็นการขยายขอบเขตของตลาดให้กว้างขึ้นโดยการจัดหาพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดใกล้เคียง หรือกลุ่มธุรกิจที่
มีความประสงค์จะใช้วัตถุดิบ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็
ตามในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ หากบริษัทนากลยุทธ์ที่ผู้วิจัยเสนอไปข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ร่วมกันทั้ง 3 กลยุทธ์ จะส่งผล
ให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อเสนอแนะ
1. บริษัทควรเก็บข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้าที่ลูกค้าแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามาในรูปแบบแยกตามขนาดอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ทราบถึงขนาดของสินค้าที่ลูกค้าแต่ละรายสั่งซื้อแต่ละครั้ง ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการวางแผนการ
ผลิตล่วงหน้า และการจัดเก็บวัตถุดิบคงคลังได้อย่างเหมาะสม
2. บริษัทควรเก็บข้อมูลปริมาณการซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์แต่ละรายในแต่ละครั้งของการสั่งซื้อ ในรูปแบบแยก
ตามขนาดของวัตถุดิบ เพื่อให้ทราบจานวน และขนาดของวัตถุดิบที่ซัพพลายเออร์แต่ละรายให้ผลผลิต โดยจากการศึกษาผู้วิจัย
พบว่า สิ่งที่เป็นปัญหาสาหรับบริษัท คือ ขนาดของวัตถุดิบ แต่ทางบริษัทมิได้เก็บข้อมูลในส่วนดังกล่าวอย่างละเอียด โดยทาง
ผู้วิจัยเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์สาหรับการวิเคราะห์ และวางแผนการจัดหาวัตถุดิบหลักให้ตรงตามความต้องการของ
บริษัทในอนาคต
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การพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาของกระบวนการหยิบสินค้า
กรณีศึกษา บริษัท ซีวา ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
Developing and Improving Time Efficiency of the Order Picking Process; Case Study
CEVA LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.
ปฏิกรณ์ ยมศรีเคน1
พิสิษฐ์ เลิศธนศักดิ1์
ศิรินญา แต้มรุ่งเรือง1
ศุภโชติ เหมือนวงศ์ธรรม1
สรายุทธ ยิ้มใหญ่หลวง1
วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ2
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการหยิบสินค้าภายในคลังสินค้าและวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตั้งแต่การจัดเตรียมสินค้าจนสิ้นสุดกระบวนการส่งสินค้าและค้นหาแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการทางานเพื่อให้การทางานในคลังสินค้าของบริษัท ซีวา ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด มีประสิทธิภาพมากขึ้น
งานวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทางานภายใน
คลังสินค้าของบริษัทฯ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาจัดทาแผนผั งการไหลของกระบวนการ (Flow process chart) และแผนผัง
ก้างปลา (Fish bone diagram) เพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาที่ควรแก้ไขในกระบวนการทางาน รวมถึงการสร้าง
แบบจาลองกระบวนการทางาน
ในโปรแกรมจาลองสถานการณ์ เพื่อนาเสนอทางเลือกในการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านเวลาของ กระบวนการทางาน ซึ่งทฤษฎีที่นาเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ทฤษฎีการควบคุมด้วย
สายตา (Visual Control) ที่ช่วยลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการหยิบสินค้า จากนั้นทาการจาลองสถานการณ์ การ
หยิบสินค้าด้วยโปรแกรมอารีน่า แล้วทาการเปรียบเทียบกับสถานการณ์การหยิบแบบปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ
สามารถตัดสินใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทางานให้ดีขึ้น
ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการหยิบแบบปัจจุบันใช้ระยะเวลาในการทางานจนแล้วเสร็จ 1 ตู้ ประมาณ 2 ชั่วโมง
แต่เมื่อนาวิธีการเกลี่ยงานเข้ามาช่วยโดยการให้พนักงานหยิบสินค้าใน Dock ที่ 4 ที่ว่างงานไปช่วยหยิบสินค้าให้ Dock อื่น
และพนักงานหยิบสินค้าของ Dock ที่หยิบสินค้าเสร็จก่อนไปช่วย Dock ที่เหลือจนกว่าจะปิดตู้คอนเทนเนอร์ครบ ผลลัพธ์จาก
วิธีการนี้จะทาให้เวลาในการปิดตู้คอนเทนเนอร์ลดลงถึง 20-30 นาที ซึ่งจากเดิมในเวลา 8 ชั่วโมง บริษัทฯ สามารถปิดตู้คอน
เทนเนอร์ได้ประมาณ 12 ตู้ แต่เมื่อนาวิธีการหลังปรับปรุงมาใช้จะสามารถปิดตู้คอนเทนเนอร์ได้มากถึง 16 ตู้นั่นเอง
คำสำคัญ: คลังสินค้า โปรแกรมจาลองสถานการณ์

1
2

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
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Abstract
The purpose of this study is to study and analyze the existing problems in the warehouse
management system. From preparation process Until the end of the shipping process and find ways to
improve the working system in Ceva Logistics (Thailand) Co., Ltd. warehouse. This research uses the
method of collecting data from interviews with entrepreneurs and people involved in working in the
company's warehouses. Then use the information obtained to the flow process chart and the fish bone
diagram. To analyze and determine the causes of problems that should be solved in the work process,
including process modeling in a simulation program. The theories that have been introduced to help
solve problems are the theory of visual control That help reduce time and errors in picking up products.
Then simulate the picking situation with the Arena program and then compare it with the current picking
situation. To provide information for entrepreneurs to make decisions to optimize and improve their work
processes.
The results of the study showed that the current pick-up process takes about 2 hours to
complete 1 container. But when the method of equalizing work came to the rescue by having the picker
in the idle time in Dock 4 to help pick up the item for another Dock and the Picker of the Dock that
finished first, Picker will help the rest of the Dock until the cabinet is completely closed. The result of this
method is the closing time of 1 container can be reduced up to 20-30 minutes. normally the company
was able to close about 12 containers in 8 hours, but using the post-update method, 16 containers could
be closed.
Keywords: Warehouse Simulation program
บทนา
ในปัจจุบันได้การจัดการทางด้านโลจิสติกส์เข้ามามีบทบาทมากในวงการธุรกิจ และธุรกิจด้านโลจิสติกส์มีการแข่งขัน
กันในอัตราที่สูงมาก จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ในแต่ละองค์กรต้องพัฒนาระบบการจัดการภายใน และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ระบบของงานมีความราบรื่นคล่องตัวอยู่เสมอ เป็นความสามารถในการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยคลังสินค้าถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งในระบบห่วงโซ่อุปทานที่มีความสาคัญ ซึ่งการที่จะสามารถพัฒนา
กิจกรรมด้านคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยเทคโนโลยีและระบบการจัดการที่สอดคล้อง กับประเภทและขนาดของ
สินค้ าคงคลัง รวมไปถึงพื้ นที่ข องคลังสิ นค้า เป็ นต้น ที่จ ะช่ว ยให้ กิจกรรมภายในคลังสิ นค้า สามารถดาเนินงานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ในด้านของเวลา และต้นทุน
คลังสินค้า (Warehouse) กล่าวได้ว่า เป็นหนึ่งในกิจกรรมของกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ที่คนไทยคุ้นเคยรองลงมา
จากการขนส่งคือ กิจกรรมคลังสินค้า โดยการจัดการคลังสินค้าในปัจจุบันไม่ใช่แค่เพียงเป็นพื้นที่จัดเก็บสินค้า การเบิกจ่าย การ
จัดเรียงสินค้า และการจัดส่ง เพียงเท่านั้น แต่กิจกรรมคลังสินค้ามีบทบาทสาคัญในฐานะเป็น ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์
โดยประมาณ 1 ใน 3 ดังนั้น การค้าในยุคปัจจุบันอยู่ภายใต้การแข่งขันระดับโลก ขีดความสามารถในการลดต้นทุนด้านโลจิ
สติกส์จึงมีส่วนสาคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจเป็นอย่างมาก (นันทนีต์ ทิพย์มงคล, 2552) กิจกรรมด้านคลังสินค้าเป็นสิง่ สาคัญที่
ต้องการความระมัดระวังในการดาเนินงาน โดยกิจกรรมภายในคลังสินค้านั้นมีหลายด้าน อาทิเช่น กิจกรรมการรับสินค้าการ
ตรวจนับสินค้าคงคลังการระบุตาแหน่งในการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภทตามรูปแบบที่คลังสินค้ากาหนดไว้หรือมีการนาระบบ
บริหารคลังสินค้าเข้ามาช่วยในเรื่องของปริม าณการเข้าออกของสินค้าคงคลังแต่ละประเภทให้มีความถูกต้องแม่นยาระดับ
สินค้าคงคลังที่บันทึกตรงกับที่ตรวจนับจริงการหยิบสินค้าตามใบรายการหยิบสินค้าการบรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ขั้นจัดส่งหรือ
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กิจกรรมการจัดส่งสินค้า เป็นต้น หากกิจกรรมเหล่านี้เกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของสินค้าไม่ตรงคาสั่งซื้อ สินค้า
เสียหาย สูญหาย ล่าช้า จะส่งผลกระทบไปยังความน่าเชื่อถือขององค์กรที่มีต่อลูกค้า รวมไปถึงการเกิดต้นทุนซ้าซ้อนที่เกิดจาก
การทางานผิดพลาดของกิจกรรมภายในคลังสินค้า
การศึกษาในครั้งนี้ต้องการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการหยิบ สินค้าภายในคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านเวลา กรณีศึกษาบริษัท ซีวา ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด โดยบริษัทนี้เป็นผู้ให้บริการลูกค้า บริษัท อินกริดิออน
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ แป้งแปรรูปจากมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เปิด
ดาเนินการให้บริการลูกค้าบริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จากัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ซึ่งสินค้าที่ทางบริษัทผลิต
และจาหน่ายแบ่งเป็นสองประเภทหลักคือกลุ่มสาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น น้ามันหอย และกลุ่มสาหรับอุตสาหกรรม เช่น
กระดาษ โดยส่งออกไปต่างประเทศทั่วโลกถึงร้อยละ 90 จากการศึกษาปัญหาของคลังสินค้าบริษัท ซีวา ลอจีสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ในกระบวนการขาออก (Outbound) ทาให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิเช่น ไม่มีรหัสสินค้าบ่งบอกชัดเจน สินค้า
บางชนิดที่มีชื่อเดียวกันแต่มี 2-3 SKU ทาให้พนักงานหน้างานเกิดความสับสนได้และใช้เวลาในการหยิบสินค้านาน ด้วยเหตุนี้
ทาให้คณะผู้จัดทาสนใจทาการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาของคลังสินค้าบริษัท ซีวา ลอจีสติกส์
(ประเทศไทย) จากัด จากการศึกษาในครั้งนี้นามาวางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการดาเนินงานของคลังสินค้ า เช่น
ลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินค้านาน
โดยทางคณะผู้จัดทา ทาการศึกษากระบวนการทางานขาออกคลังสินค้าโดยนาแนวคิดการควบคุมด้วยการมองเห็น
(Visual Control) โปรแกรม Google SketchUp Pro 2020 และโปรแกรมอารีน่าเข้ามาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการไหล
ของสินค้าขาออกภายในคลังสินค้า และกระบวนการหยิบสินค้า โดยได้เน้นปรับปรุงกระบวนการที่ขั้นตอนการหยิบสินค้า
ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้า และขั้นตอนการโหลดสินค้าลง ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อให้ขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาในการทางานและ
ต้นทุนที่ลดลง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการหยิบสินค้า
2. เพื่อศึกษาหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินค้า
สมมติฐานของการวิจัย
1. การน ารู ป แบบวิ ธี ก ารหยิ บ สิ น ค้ า ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ของคลั ง สิ น ค้ า น ามาปรั บ ปรุ ง ใหม่ ด้ ว ยโปรแกรมการจ าลอง
สถานการณ์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการการทาให้ให้มีเวลาที่ลดน้อยลง
2. เวลาในการหยิบสินค้าของพนักงานหยิบสินค้าในรูปแบบก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงมีความแตกต่างกัน
3. กระบวนการการหยิบสินค้าที่ปรับปรุงขึ้นมานั้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านเวลา ของคลังสินค้าเพิ่มมากขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาปัญหาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการหยิบสินค้าภายในคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านเวลา กรณีศึกษาบริษัท ซีวา ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด ” คณะผู้จัดทาได้ทาการศึกษากระบวนการการหยิบสินค้า
ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมสินค้าในการส่งออก การสร้างคาสั่งซื้อ การเบิกสินค้า การบรรจุสินค้า จนถึงการทาให้สินค้าในการ
ส่งออกถูกต้องครบถ้วนเพื่อวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งศึกษาหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระยะเวลาใน
กระบวนการหยิบสินค้า
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กรอบความคิดที่ใช้วิจัย

ภาพที่ 1 กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ที่มา: คณะผู้จัดทา (2564)
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
1.1 ทางคณะผู้จัดทาได้มีการศึกษากระบวนการทางานภายในคลังสินค้าของบริษัท ซีวา ลอจีสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ซึ่งได้ข้อมูลจากเอกสารของทางบริษัทและการสัมภาษณ์พนักงานคลังสินค้า โดยนาข้อมูลดังกล่าวมาเขียนเป็น
แผนภาพแสดงการไหลของกระบวนการขาออก (Outbound) ภายในคลังสินค้าได้เป็นดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กระบวนการขาออก (Outbound)
ที่มา: คณะผู้จัดทา (2564)
1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
โดยการศึกษาขั้นตอนการทางานในคลังสินค้า บริษัท ซีวา ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด ข้อมูล ที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ซึ่งได้มาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานภายในคลังสินค้าทาให้ทราบถึงวิธีการและปัญหาภายในคลังสินค้า
วันและเวลาที่ทางานใน 1 เดือนของกิจการ
1.3 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
1.3.1 ข้อมูลของกิจการ
ชื่อคลังสินค้า Ingredion GMP warehouse มีพื้นที่ 17,600 ตารางเมตร พื้นรับน้าหนักได้ถึง 5
ตันต่อตารางเมตร ระยะทางห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 21 กิโลเมตร
1.3.2 ลักษณะของธุรกิจ
บริษัท ซีวา ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด ได้เริ่มให้บริการแก่ บริษัท อินกริดิออน (ประเทศ
ไทย) จากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจั ดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งแปรรูปจากมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยการจัด
จาหน่ายและส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลกถึงร้อยละ 90 ของการส่งสินค้าทั้งหมด ซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่
1.3.2.1 กลุ่มสาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (Food : FD) เช่น ขนมขบเคี้ยว, บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป,
น้ามันหอย ฯลฯ
1.3.2.2 กลุ่มสาหรับอุตสาหกรรม (Industrial : ISD) เช่น ถุงมือแพทย์ , กระดาษ, ถุงยาง
อนามัย ฯลฯ โดยมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์แป้งแปรรูปจากมันสัมปะหลังและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในจังหวัดหรือพื้นที่ต่าง ๆ
อาทิ เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์, อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา, อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมอาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
และ จังหวัดกรุงเทพ ฯ
1.3.3 แผนผังโครงสร้างองค์กร
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แผนผังโครงสร้างองค์กรคลังสินค้า CEVA Ingredion GMP Warehouse ประกอบด้วย ผู้จัดการ
ด้านสัญญาจ้าง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงาน หัวหน้างานฝ่ ายปฏิบัติงาน พนักงานฝ่ายธุรการ พนักงานตรวจสอบ พนักงานหยิบ
สินค้า คนขับรถ ดังแสดงภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผนผังโครงสร้างองค์กร
ที่มา: คณะผู้จัดทา (2564)
1.3.4 กลุ่มลูกค้า
ร้อยละ 90 ของกลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยมีประเทศที่ทาการ
ส่งออก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
2.1 คณะผู้จัดท าได้นาการควบคุ มด้วยการมองเห็ น (Visual Control) มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมื อในการ
สนับสนุนการควบคุมกระบวนการทางานให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง และลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินค้าใน การใช้การ
ควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) จะช่วยแก้ไขปัญหาการทางานได้อย่าง ถูกวิธีช่วยให้เกิดการมองเห็นได้ง่ายทาให้
เกิดการปรับเปลี่ยนการทางานให้มีความสอดคล้องกับฝ่ายปฏิบัติการทดลองการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานที่เหมาะสม เพื่อ
ลดปัญหาความผิดพลาดและลดระยะเวลาในการหยิบสินค้า การใช้เครื่องมือเพื่อหาผลลัพธ์ที่ได้จากการทา การควบคุมด้วยการ
มองเห็น (Visual Control) มาทาการสนับสนุนเพื่อหารูปแบบการปรับปรุง กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ด้านระยะเวลา และด้านต้นทุนโดยรวมที่ลดลง
2.2 การสร้างแบบจาลองในโปรแกรม Google SketchUp Pro 2020 เพื่อนามาใช้สร้างแบบจาลองแผนผังภายใน
คลังสินค้า โดยเป็นการสร้างโมเดลพื้นที่คลังเก็บสินค้า พาเลท ภาชนะบรรจุ โดยโปรแกรม Google SketchUp Pro 2020 เป็น
โปรแกรมออกแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถกาหนดสัดส่วนได้ตามต้องการและมีความเสมือนจริง ทาให้คณะผู้จัดทาสามารถ
มองภาพรวมของคลังสินค้าและทาการออกแบบการปรับปรุงกระบวนการภายในคลังสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น
2.3 การสร้างแบบจาลองด้วยโปรแกรม Arena Simulation มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสถานการณ์จาลอง โดย
เป็นการสร้างโมเดลจาลองปัญหาเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ ค่าของผลลัพธ์ที่ได้มาจะนามาทาการวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบการปรับปรุง
กระบวนการทางานทั้งก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง และหาทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนลงมือทาจริง ซึ่งสามารถช่วยลด
ความเสี่ยงในส่วนที่กระทบกับการทางานจริง สามารถใช้ Arena ช่วยวิเคราะห์และทดลองการปรับเปลี่ยนจานวนพนักงาน
ให้บริการที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการรอคอย ทั้งนี้สร้าง Animation ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพและเพิ่มความ
เชื่อมั่นในการตัดสินใจ
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการทางาน
3.1 แผนผังการไหลของกระบวนการ (Flow process chart) เป็นแผนผังอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการคลื่อน
ไหวของกิจกรรมหรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเรียงลาดับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั้งสิ้นสุด ด้วยการสื่อความหมายด้วยสัญลักษณ์
(Symbol) โดยแผนผังการไหลของกระบวนการ (Flow process chart ) มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอรูปแบบแผนผังการไหลของ
งาน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือซับซ้อนของกิจกรรมต่าง ๆ เชื่อมโยงให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วแทนการอธิบายด้วยภาษาที่
ยืดยาว เป็นเครื่องมือที่สามารถบันทึกได้อย่างละเอียดสมบูรณ์ทุกขั้นตอนของการทางานและสามารถบันทึกได้รวดเร็ว การ
ตรวจสอบสามารถทาได้ง่ายและสะดวก
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยในการใช้เครื่องมือการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) การจัดรูปแบบแผนผังของคลังสินค้า
โดยใช้หลักการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ร่วมกับการกาหนดตาแหน่งที่วางของสินค้าให้มีความชัดเจนเพื่อ
สะดวกในการหยิบสินค้าและลดเวลาในการหยิบสินค้า รวมถึงการทาป้ายชื่อระบุตาแหน่งพื้นที่วางสินค้าให้มีความชัดเจน คณะ
ผู้จัดทาได้ออกแบบคลังสินค้าโดยใช้โปรแกรม Google SketchUp Pro 2020 ซึ่งจะช่วยลดเวลาจากกระบวนการหยิบสินค้าเดิม
ทางคณะผู้จัดทาได้มีการปรับปรุงป้ายระบุตาแหน่งสินค้าบนพื้นที่ได้รับความเสียหายได้ง่ายจากรถโฟล์คลิฟท์ทับและการเดินทับ
ของพนักงานทาให้ป้ายมีสภาพชารุดเสียหายได้ง่ายก่อให้เกิดปัญหาในการมองเห็นของพนักงานหยิบสินค้า โดยเป็นการย้ายและ
ทาป้ายใหม่ให้อยู่ในตาแหน่งที่ง่ายต่อการมองเห็นโดยติดตั้งป้ายระบุตาแหน่งสินค้าที่ เสาของคลังสินค้าเพื่อลดความเสียหายมี
สภาพการใช้งานที่ยาวนานและที่สาคัญช่วยเรื่องการหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นของพนักงานหยิบสินค้า
การใช้เครื่องมือการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ออกแบบสัญลักษณ์บนใบ Picking list เพื่อแสดง
สินค้าแต่ละ SKU ให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานหยิบสินค้า และพนักงานในคลังสินค้าทุกคนสามารถมองเห็นข้อมูล รายละเอียดต่าง
ๆ ได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น แก้ปัญหาระยะเวลาในการหยิบสินค้านานจากการที่พนักงานเกิดความสับสนเนื่องจากสินค้าบาง
ตัวที่มีชื่อเดียวกันแต่มี 2-3 SKU ทาให้ต้องเพิ่มเวลาในการเบิกสินค้ามาซ่อมจากการหยิบสินค้าผิด โดยมีการออกแบบเพิ่ม
สัญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แทนรหัสสินค้า SKU นั้น ๆ ให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยที่บนใบรายละเอียดที่ติดไว้กับตัว
สินค้า ก็จะมีการแสดงชื่อย่อแต่ละ SKU ของสินค้านั้น ๆ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน โดยกระบวนการขาออกก่อนปรับปรุงทั้งหมด
เวลาในการทางานทุกขั้นตอนมากสุดอยู่ที่ 730 นาที น้อยสุดอยู่ที่ 515 นาที เมื่อมีการการปรับปรุงกระบวนการทาให้ลดขั้นตอน
การเบิกงานซ่อมพบว่า เวลาในกระบวนการทางานมากสุดอยู่ที่ 710 นาที น้อยสุดอยู่ที่ 485 นาที
2. ผลการวิจัยในโปรแกรม Arena Simulation พบว่า ระยะเวลาในการหยิบสินค้าของทั้งแบบ Paper bag และ
Jumbo bag ลดลงประมาณ 20 นาที ส่วนระยะเวลาในการปิดตู้คอนเทนเนอร์แบบ Paper bag ลดลงประมาณ 20 นาที และ
Jumbo bag ลดลงประมาณ 30 นาที กรณีที่สามารถใช้ทั้ง 4 Dock ได้นั้น ทางคณะผู้จัดทาแนะนาให้ใช้วิธีก่อนปรับปรุงดีกว่า
เพราะมีความสมดุลดีอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่สามารถใช้ได้แค่ 3 Dock และมีกาลังคนว่าง 1 Dock ทางคณะผู้จัดทาแนะนาให้ใช้วิธี
นากาลังคน 1 Dock ที่ว่างงานนั้นมาทาการเกลี่ยงานให้กับ 3 Dock ที่เหลือตามวิธีการหลังปรับปรุง ที่ได้อธิบายไปข้างต้น
เพราะหากสามารถใช้ Dock ขนสินค้าขาออกได้เพียง 3 Dock แล้วใช้วิธีการแบบก่อนปรังปรุง โดยนากาลังคนที่ว่างงาน 1 Dock
ไปทางานอย่างอื่น ไม่ได้นามาช่วยเกลี่ยงานให้กับอีก 3 Dock จะทาให้ระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ทาการขนสินค้า Paper bag
หรือ Jumbo bag ทั้ง 3 Dock จะสามารถปิดตู้คอนเทนเนอร์ได้ทั้งหมดประมาณ 12 ตู้คอนเทนเนอร์ แต่หากนากาลังคนที่
ว่างงาน 1 Dock มาเกลี่ยงานให้กับอีก 3 Dock ตามวิธีการหลังปรับปรุง จะทาให้ระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง หากขนสินค้า
Paper bag ทั้ง 3 Dock จะสามารถปิดตู้คอนเทนเนอร์ได้ทั้งหมดประมาณ 14 ตู้คอนเทนเนอร์ หากขนสินค้า Jumbo bag ทั้ง 3
Dock จะสามารถปิดตู้คอนเทนเนอร์ได้ทั้งหมดประมาณ 16 ตู้คอนเทนเนอร์ ส่วนอีก 2 ทางเลือกเสริม กรณีนากาลังคนที่ว่าง 1
Dock มาช่วยเกลี่ยงานให้อีก 3 Dock แต่มี 1 Dock ที่ขนสินค้า Paper bag อีก 2 Dock ขนสินค้า Jumbo bag นั้นใน
ระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง จะสามารถปิดตู้คอนเทนเนอร์ได้ทั้งหมดประมาณ 14 ตู้คอนเทนเนอร์ และหากนากาลังคนที่ว่าง 1
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Dock มาช่วยเกลี่ยงานให้อีก 3 Dock แต่มี 1 Dock ที่ขนสินค้า Jumbo bag อีก 2 Dock ขนสินค้า Paper bag นั้นใน
ระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ก็จะสามารถปิดตู้คอนเทนเนอร์ได้ทั้งหมดประมาณ 14 ตู้คอนเทนเนอร์ เช่นกัน
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบการทางานภายในคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลา กรณีศึกษา บริษัท ซี
วา ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด พบว่ามีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการหยิบสินค้านาน คณะผู้จัด ทาจึงได้วิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปั ญหาและแนวทางในการแก้ ปัญ หาโดยการจั ด แผนผั งภายในคลั งสิ นค้ าให้ มีค วามชั ด เจนปรับ ปรุงประสิ ท ธิภ าพให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) วิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในกระบวนการหยิบสิ นค้าเพื่อหาจุดบกพร่องในกระบวนการหยิบสินค้าและแนวคิดการควบคุมด้วยการมองเห็น
(Visual Control) ก่อนการดาเนินหลักการ Visual Control คลังสินค้ามีการจัดเก็บสินค้า วางกองบริเวณเส้นทางเดินรถ
เสียเวลาในการหยิบสินค้าและป้ายระบุตาแหน่งสินค้ายากต่อการมองเห็น มีสภาพชารุดได้ง่ายเนื่องจากอยู่บริเวณพื้น หลังการ
ดาเนินการการจัดรูปแบบแผนผังของคลังสินค้าโปรแกรม SketchUp ร่วมกับหลักการ Visual Control ไม่ว่าจะเป็นการตีเส้น
วางสินค้าที่ชัดเจนป้ายระบุตาแหน่งสินค้าเพื่อลดระยะเวลาในการหยิบสินค้าจากการหาสินค้าล่าช้าหรืออุปสรรคการหยิบ
สินค้าเนื่องจากสินค้าวางในพื้น่ถนนรถโฟล์
ที่
คลิฟเป็นการกีดขวางการทางานทาให้กระบวนการหยิบสินค้าเกิดความล่าช้า และ
ป้ายเตือนระหว่างการทางานให้แก่พนักงานภายในคลังสินค้าเพื่อความปลอดภัย
1. การปรับปรุงโดยใช้เครื่องมือ Visual Control ออกแบบสัญลักษณ์บนใบ Pick list จากการศึกษาวิจัย
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ทาการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้เครื่องมือ Visual Control ออกแบบสัญลักษณ์บนใบ Pick list
เพื่อแสดงสินค้าแต่ละ SKU อย่างชัดเจนพนักงานหยิบสินค้าและพนักงานในคลังสินค้าทุกคนสามารถมองเห็นรายละเอียด
สินค้าได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาระยะเวลาในการหยิบสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากการเบิกสินค้ามาซ่อมเนื่องจาก
พนักงานหยิบสินค้าหยิบสินค้าผิดโดยเฉลี่ยแล้วการเบิกสินค้ามาซ่อมเพื่อปิดตู้สินค้า 5-20 นาที/พาเลท
2. การปรับปรุงกระบวนการหยิบสินค้าด้วยโปรแกรม Arena จากการศึกษาวิจัย ทางกลุ่มผู้วิจัยได้เห็นว่าแต่เดิมแล้ว
ทางบริษัทมีการใช้ระยะเวลาในการทางานจนเสร็จ 1 ตู้ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงโดยปกติทางบริษัทจะมีการใช้งาน Dock ขน
สินค้าอยู่ 4 Dock แต่ในบางเวลานั้นก็ใช้เพียง 3 Dock ทาให้กาลังคนอีก 1 Dock ว่างอยู่ ทางกลุ่มเล็งเห็นว่า กาลั งคนที่ว่าง 1
Dock นั้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการนาไปช่วยเกลี่ยงานให้กับ Dock อื่นได้ โดยการนาพนักงานหยิบสินค้าใน Dock ที่ 4
ที่ว่างไปช่วยหยิบ ให้กับ Dock ที่ 1 จานวน 10 พาเลท จากนั้นนาไปช่วย Dock 2 อีก 5 พาเลท ผลจาการที่ Dock 4 มาช่วย
Dock 1 จานวน 10 พาเลท ทาให้ Dock 1 สามารถปิดตู้คอนเทนเนอร์ได้ไวกว่า Dock 2 และ3 ทาให้มีเวลาว่างจึงนาพนักงาน
หยิบสินค้า 1 มาช่วยหยิบพาเลทให้กับ Dock 2 จานวน 5 พาเลท เมื่อพนักงานหยิบสินค้าของ Dock 4 และ1 หยิบพาเลทจน
ครบ 15 พาเลท ก็ให้นาทั้งคู่ไปค่อยช่วย หยิบสินค้าซ่อมให้กับ Dock 2 และ3 จนกว่าทั้ง 3 Dock จะปิดตู้คอนเทนเนอร์จน
ครบ ผลลัพธ์จากการทาแบบนี้จะทาให้เวลาในการปิดตู้คอนเทนเนอร์ลดลงได้ถึง 20 - 30 นาที ซึ่งจากเดิมในเวลา 8 ชั่วโมง
บริษัทสามารถปิดตู้คอนเทนเนอร์ได้ทั้งหมดประมาณ 12 ตู้ แต่ถ้าใช้วิธีการในการปรับปรุง จะทาให้ปิดตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง 16 ตู้
ข้อเสนอแนะ
การใช้เครื่องมือ Visual Control ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นของพนักงานหยิบสินค้า ในช่วงของการขับ
รถโฟล์คลิฟท์ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการแทงงาของรถโฟล์คลิฟท์ผิดพลาดทาให้สินค้าเกิดความเสียหายโดย
การนา Forklift Laser Guided System ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นของผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์
ในช่วงเวลาของการทางานเข้ามาติดตั้งในบริเวณงาของรถโฟล์คลิฟท์
เสริมสร้างความปลอดภัยและผลิตภาพที่เพิ่มมากขึ้นของคลังสินค้าในขณะที่ลดความเสียหายสินค้าโดยระบบนาทาง
เลเซอร์ร ถโฟล์คลิ ฟท์ (Forklift Laser Guided System) ระบบนาทางด้ วยเลเซอร์เ ป็นอุ ปกรณ์ที่ส ามารถปรับได้
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มีลาแสงเลเซอร์ยื่นออกมาจากงาของรถโฟล์คลิฟท์ ที่ช่วยบ่งชี้ตาแหน่งที่แน่นอนของงารถโฟล์คลิฟ อดีตที่ผ่านมารถโฟล์คลิฟท์
ได้สร้างความเสียหายให้สินค้าได้จาการที่ สินค้าจัดเก็บไว้บนระดับสูงและพนักงานหยิบสินค้าไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนว่างารถ
โฟล์คลิฟเสียบเข้าพาเลทได้ถูกตาแหน่งหรือไม่ ดังนั้นงารถโฟล์คลิฟเจาะบรรจุภัณฑ์สร้างความเสียหายให้กับสินค้าเพิ่มต้นทุน
แก่ผู้ประกอบ ระบบนาทางด้วยเลเซอร์ช่วยให้พนักงานขับ รถเห็นระดับความสูงของงารถโฟล์คลิฟได้อย่างชัดเจนในราคา
13,000 – 30,000 บาท
การเปรียบเทียบต้นทุนเกิดจากการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนที่เกิดจากการติดตั้ง Laser Guide
Systemเพื่อลดความผิดพลาดจากการหยิบสินค้าในแต่ละครั้ง โดยอ้างอิงราคาต้นทุนสินค้าจากสมาคมการค้ามันสาปะหลังไทย
ซึ่งราคาแป้งมันสาปะหลังที่อ้างอิงจะใช้เรทของวันที่ 11 มี.ค. 64 เทอมการขนส่ง คือ F.O.B. และราคาแป้งมันสาปะหลังจะอยู่
ที่ USD 480 – 485 /ตัน หากแปลงเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564
ที่อตั รา 30.8912 จะอยู่ที่ราคา 14,827.78 – 14,982.23 บาท จากราคาข้างต้นหากแปลงเป็นราคาต่อกิโลกรัมจะนาราคามัน
สาปะหลังตันละ 14,827.78 บาท มาใช้คานวณดังนั้นจะได้เท่ากับ 14.83 บาทต่อกิโลกรัมโดยสามารถนาต้นทุนไปคานวณหา
ต้นทุนความเสียหายได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ต้นทุนความเสียหายในการปฏิบัติงาน 1 วัน
ประเภท
จานวนความเสียหาย (ถุงต่อวัน)
ต้นทุนกรณีความเสียหายน้อยที่สดุ (บาท)
ต้นทุนกรณีความเสียหายมากที่สดุ (บาท)
ต้นทุนรวมกรณีความเสียหายน้อยที่สุด (บาท)
ต้นทุนรวมกรณีความเสียหายมากที่สุด (บาท)
ที่มา: คณะผู้จัดทา (2564)

Paper Bag
2–5
741.5
1,853.75

Jumbo Bag
1-2
14,830
29,660
15,571.5
31,513.75

โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการนาระบบ Laser Guide System เข้ามาจะอยู่ที่ 13,000 – 30,000 บาท หากนาระบบนี้
มาใช้กับอุปกรณ์ทั้งหมดภายในโรงงานจะมีต้นทุน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการนาระบบ Laser Guide System เข้ามาใช้
ประเภท
Counter Balance
จานวน (คัน)
9
ต้นทุนในการติดตั้ง (บาท)
270,000
ต้นทุนรวมในการติดตั้ง (บาท)
360,000
ที่มา: คณะผู้จัดทา (2564)

Reach Truck
3
90,000

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าต้นทุนในการติดตั้งระบบ Laser Guide System จะอยู่ที่ 360,000 บาทและต้นทุน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะอยู่ที่ 15,571.5 – 31,513.75 บาท ถ้าหากมองในเรื่องของการคืนทุนของการนาระบบ
Laser Guide System เข้ามาใช้จะอยู่ที่ประมาณ 11 วันที่ต้นทุนความเสียหายจะหายไปเป็นมูล ค่าของการนาระบบ Laser
Guide System เข้ามาใช้
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การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการหยิบสินค้าภายในคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลากรณีศึกษา บริษัท ซี
วา ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด ในครั้งนี้จะไม่สามารถประสบความสาเร็จลุล่วงไปได้ถ้าหากไม่ได้รับความกรุณาจากบริษัท
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ปัญหาพิเศษเล่มนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาชี้แนะและคาปรึกษา พร้อมทั้งการให้คาแนะนาและ
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอด รวมไปถึงการเสนอแนวทางในการจัดทาปัญหาพิเศษในครั้งนี้จาก ผศ.ดร.วราภรณ์ ตั้งจิตร
เจริญ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทางคณะผู้จัดทาได้ตระหนักถึงความตั้งใจและความทุ่มเทของอาจารย์ที่จะให้งานมีความ
สมบูรณ์มากที่สุด ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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กาลังใจจนการทางานครั้งนี้ผ่านประสบความสาเร็จไปได้ด้วยดี
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การประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบ
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุม่ สตรีเพื่อการแปรรูป จังหวัดชุมพร
Application of Material Flow Cost Accounting in Durian Chips Production:
A Case Study of a Women Community Enterprise for Processing in Chumphon Province
1

มนัชญา วัฒนศิริ

1

ศศิวิมล ปานละมุด
สัณหพร ยอดเอี่ยม1
หงลดา นิยมศิลป์1
2
จีรนันท์ นาคสมทรง
บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการจาลองการประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบ กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงปริมาณและมูลค่าความสูญเสียที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับความสูญเสียเหล่านั้น
จากการศึกษา พบว่า ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นลบจานวน 892.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.54 ของต้นทุนการผลิต
รวม เกิดจาก 1) กระบวนการปอกเปลือกและแกะเมล็ดทุเรียนจานวน 714.00 บาท ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นได้แ ก่ เปลือกและ
เมล็ดทุเรียน 11.90 กก. 2) กระบวนการทอดกรอบและปรุงรสทุเรียนด้วยน้าเกลือจานวน 178.21 บาท ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้น
ได้แก่ น้ามันพืชใช้แล้ว 4.30 กก. โดยแนวทางในการเพิ่มมูลค่าคือการนาของเสียไปผลิตเป็นอาหารสัตว์สาหรับไก่เนื่องจากมี
กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนและสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียคาดว่าจะทาให้วิสาหกิจ
ชุมชนมีกาไรเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 10,204.49 บาท
คำสำคัญ: บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ, ความสูญเสีย, ของเสีย, ทุเรียน
Abstract
This study is a simulation of material flow cost accounting’s application with durian chips
production. The case study of a women community enterprise for processing in Chumphon province. This
study illustrates the waste quantity and its value arising from the production process and seeks for
solutions to increase more values.
The findings indecate that the negative product cost of 892.21 baht, equal to 76.54 percent of the
total production cost, derives from two reasons. Firstly, the process of durian peeling and removing is
responsible for amount of 714.00 baht, which produces durian peel and seed wastes at 11.90 kg.
Secondly, the deep-fried and saline seasoning durian process occupies amount of 178.21 baht making
vegetable waste oil at 4.30 kg. The value-added solution is to recycle the waste to chicken feed because

1
2

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขศรีราชา
อาจารย์ประจาสาขาการบัญชีบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
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of its simple production process and usable equipments. Value-added creation from the wastes is
expected to increase community enterprises' profit by around 10,204.49 baht.
Keywords: Material Flow Cost Accounting (MFCA), Losses, Wastes, Durian
บทนา
ทุเรียนเป็นไม้ผลที่มีความสาคัญต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ปีละหลายหมื่น
ล้านบาท จากข้อมูลของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พบว่าในปี 2562 ผลผลิตทุเรียนไทยมีปริมาณ 1,017,097
ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีผลผลิตเพียง 758,828 ตัน ส่วนความต้องการบริโภคทุเรียนยังคงมีแนวโน้มเติบโตไปในทิศทาง
เดียวกันกับผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น (สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า , 2562) แต่เนื่องจากทุเรียนเป็นไม้ผลที่เน่าเสียได้
ง่าย อายุการเก็บรักษาค่อนข้างสั้น จึงมีการนาทุเ รียนมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาทุเรียนให้
ยาวนานขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุเรียน
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม สตรี เ พื่ อ การแปรรู ป จั งหวั ด ชุ ม พร เป็ น หนึ่ ง ในผู้ ผ ลิ ต และจั ด จ าหน่ า ยทุ เ รี ย นแปรรู ป โดยมี
วัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน อย่างไรก็ตามการแปรรูปทุเรียนดังกล่าวก่อให้เกิดของเสีย อันได้แก่
เปลือก และเมล็ดทุเรียนจานวนมาก โดยที่วิสาหกิจชุมชนมิได้นาของเสียเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด อีกทั้งวิสาหกิจ
ชุม ชนใช้ข้ อ มูล ทางบั ญชี เพื่ อ การวางแผนตัด สิ นใจในระดั บน้ อ ยมาก จึ งไม่เ คยจั ด เก็ บ รวบรวมข้อ มูล เพื่อ น ามาใช้ ใ นการ
บริหารงานโดยเฉพาะในการบริหารต้นทุนและของเสีย เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถวัดและประเมินการบริหารต้นทุนและของ
เสียได้ชัดเจนขึ้น วิสาหกิจชุมชนควรพิจารณานาการบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุมาเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบ
มูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยระบบบัญชีดังกล่าวจะแสดงข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นบวก และ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นลบ เพื่อประกอบการวางแผนงานการลดต้นทุน เพิ่มกาไรให้แก่วิสาหกิจชุมชน
คณะผู้ จัด ท าจึ งศึ ก ษาการจ าลองการประยุ กต์ ใ ช้ บั ญชี ต้ น ทุ นการไหลวั ส ดุ ในกระบวนการผลิ ต ทุ เรี ย นทอดกรอบ
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป จังหวัดชุมพร เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีข้อมูลสาหรับการวางแผนและ
บริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิและผลกาไรแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อจาลองการประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบ
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นลบหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ทุเรียนทอดกรอบ
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษากระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบ จานวน 15 กก. (น้าหนักก่อนปอกเปลือกและแกะเมล็ด) และคานวณต้นทุน
ตามแนวคิดบัญชีต้นทุนแบบดั้งเดิมและตามแนวคิดบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป
จังหวัดชุมพร
แผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเตรียมการก่อนลงพื้นที่ วันที่ 3 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2563
ส่วนที่ 2 เก็บข้อมูล วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ส่วนที่ 3 รวบรวม ประมวลผลข้อมูล และจัดทารายงาน วันที่ 17 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563
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นิยามศัพท์
วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการของชุมชนที่ร่วมกันผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ซึ่งอาจรวมถึงการจัดจาหน่าย
สินค้าเหล่านั้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และดาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันในชุมชน
บัญชีต้นทุนแบบดั้งเดิม คือ บัญชีต้นทุนที่จาแนกต้นทุนผลิตภัณฑ์ออกเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ต้นทุนแรงงาน
ทางตรง และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต
บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ คือ บัญชีต้นทุนที่จาแนกต้นทุนผลิตภัณฑ์ออกเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นบวก และ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นลบ
ความสูญเสีย/ของเสีย คือ วัสดุหรือวัตถุดิบเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาการจาลองประยุกต์ใช้บั ญชีต้นทุนการไหลวัสดุในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบ กรณีศึกษา วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป จังหวัดชุมพร ใช้แบบสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทุเรียนทอดกรอบตั้งแต่นาเข้าวัตถุดิบจนผลิตสาเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอดกรอบ โดย
มีวิธีดาเนินการศึกษา ดังนี้
1. การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth interview) กับประธานวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชุดคาถามและตารางจัดเก็บ
ข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจชุมชน องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต ขั้ นตอนรายละเอียดของ
กระบวนการผลิต รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ และรายได้อื่น โดยเป็นคาถามแบบเลือกตอบและคาถามปลายเปิด
2. การสังเกตการณ์กระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลขั้นตอนการผลิต ความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นใน 1 รอบการผลิต
3. คานวณต้นทุนการผลิตทุเรียนทอดกรอบด้วยระบบบัญชีต้นทุนดั้งเดิม และระบบบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ
4. เปรียบเทียบผลต่างของกาไร (ขาดทุน) จากการผลิตด้วยระบบบัญชีต้นทุนทั้งสองระบบ
5. ศึกษาทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าและจัดทาประมาณการกาไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปและส่วนประกอบต้นทุนการผลิตทุเรียนทอดกรอบ
1.1 ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป ตั้งอยู่ที่ 6/4 หมู่ 2 ตาบลวังไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร เลขที่สมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 586011010003 ได้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยนางปราณี ภุมรินทร์ ประธาน
วิสาหกิจปัจจุบันมีสมาชิกในชุมชนจานวน 82 คน วิสัยทัศน์ของกิจการคือ มุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน คานึงถึง
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมส่วนรวม ผลิตภัณฑ์ของกิจการประกอบด้วย ทุเรียนทอดกรอบ กล้วยทอดกรอบ กล้วย
อบแห้ง กล้วยเคลือบช็อคโกแลต กล้วยอบสอดไส้สับปะรดกวน โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ทุเรียนทอดกรอบ ซึ่ง
ใน 1 รอบการผลิตใช้ทุเรียนน้าหนัก 15 กิโลกรัม (น้าหนักก่อนปอกเปลือกและแกะเมล็ด)
1.2 ส่วนประกอบการผลิตทุเรียนทอดกรอบ
ส่วนประกอบการผลิตทุเรียนทอดกรอบประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ได้แก่ ทุเรียน วัตถุดิบทางอ้อมและต้นทุนการ
ผลิตอื่น ๆ ได้แก่ น้ามันพืช ค่าแก๊ส เกลือ (น้าเกลือ) กระดาษซับน้ามัน และบรรจุภัณฑ์ ส่วนประกอบการผลิตทุเรียนทอด
กรอบแสดงในตารางที่ 1

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี -

480

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ตารางที่ 1 : ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตทุเรียนทอดกรอบสาหรับ 1 รอบการผลิต
รายการ
จานวนหน่วย
ทุเรียน
15.00
น้ามันพืช
4.50
แก๊ส
0.45
เกลือ (น้าเกลือ)
0.5
กระดาษซับน้ามัน
1
ถุงใส
6
สติ๊กเกอร์
6

หน่วยวัด
กก.
กก.
กก.
ช้อนชา
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

2. มูลค่าต้นทุนตามวิธีการคานวณแบบดั้งเดิม (traditional)
การคานวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอดกรอบสาหรับ 1 รอบการผลิตจานวน 15 กิโลกรัม ประกอบด้วย ต้นทุน
วัตถุดิบทางตรง ต้นทุนแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 4
ตารางที่ 2 : ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง
รายการ
จานวนกิโลกรัม
ราคาต่อกิโลกรัม*
ราคา(บาท)
ทุเรียน
15.00
60.00
900.00
รวมต้นทุนวัตถุดิบทางตรง
900.00
*ราคาซื้อจากผู้ขายในพื้นที่ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
จากตารางที่ 2 แสดงจานวนน้าหนัก และราคาต่อกิโลกรัมของวัตถุดิบทางตรง โดยมีต้นทุนวัตถุดิบทางตรงมูลค่า
900.00 บาท
ตารางที่ 3 : ต้นทุนแรงงานทางตรง
ขั้นตอนการผลิต

จานวน
ชั่วโมง
0.50
0.25
0.42
0.25

อัตราค่าแรงงานต่อ
ชั่วโมง
30.00
30.00
60.00
35.00

จานวนคน

ราคา(บาท)

ปอกเปลือกและแกะเมล็ดทุเรียน
1
15.00
หั่นทุเรียน
1
7.50
ทอดและปรุงรสทุเรียนด้วยน้าเกลือ
1
25.00
บรรจุทุเรียน
1
8.75
รวมต้นทุนแรงงานทางตรง
56.25
จากตารางที่ 3 แสดงจานวนชั่วโมงแรงงาน อัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง และจานวนของแรงงานทางตรงที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบ ประกอบด้วย ค่าแรงงานทางตรงในกระบวนการปอกเปลือกและแกะเมล็ดทุเรียน 15.00
บาท ค่าแรงงานทางตรงในกระบวนการหั่นทุเรียน 7.50 บาท ค่าแรงงานทางตรงในกระบวนการทอดและปรุงรสทุเรียนด้วย
น้าเกลือ 25.00 บาท และค่าแรงงานทางตรงในกระบวนการบรรจุทุเรียน 8.75 บาท รวม 56.25 บาท จานวนชั่วโมงแรงงาน
อัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง และจานวนคน คณะผู้จัดทาใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนงานร่วมกับการสังเกตการณ์ 1 รอบการ
ผลิต โดยคานวณอัตราค่าแรงงานจากจานวนเงินและเวลาที่ใช้ในการผลิตจริง
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ตารางที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการผลิต
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
ราคา(บาท)
น้ามันพืช
4.50 กิโลกรัม
41.44
186.50
แก๊ส
0.45 กิโลกรัม
25.33
11.40
ถุงใส
6 ชิ้น
0.90
5.40
สติ๊กเกอร์โลโก้
6 ชิ้น
0.70
4.20
กระดาษซับน้ามัน
1 ชิ้น
2.00
2.00
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต
209.50
จากตารางที่ 4 แสดงจานวนหน่วยและราคาต่อหน่วยของค่าใช้จ่ายการผลิตที่ใช้ในกระบวนการผลิตทุเรียนทอด
กรอบ โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตมีมูลค่า 209.50 บาท ประกอบด้วย ค่าน้ามันพืช 186.50 บาท ค่าแก๊ส 11.40 บาท ค่าถุง
ใส 5.40 บาท ค่าสติ๊กเกอร์โลโก้ 4.20 บาท และค่ากระดาษซับน้ามัน 2.00 บาท ค่าใช้จ่ายการผลิตข้างต้นเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานใน 1 รอบการผลิต สาหรับค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตเช่น เตา กระทะ และอุปกรณ์ใน
การทอดอื่น ๆ ไม่ได้นามารวมคานวณเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาครบแล้ว
ตารางที่ 5 : รายได้ ต้นทุน และกาไรจากการผลิตทุเรียนทอดกรอบ ตามระบบบัญชีต้นทุนแบบดั้งเดิม
บาท ร้อยละ (ต่อรายได้รวม)
รายได้จากการขายทุเรียนทอดกรอบ
1,200.00
95.44
รายได้จากการขายน้ามันพืช
57.33
4.56
รายได้รวม
1,257.33
100.00
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง
900.00
71.58
ต้นทุนแรงงานทางตรง
56.25
4.47
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต
209.50
16.66
ต้นทุนการผลิตรวม
1,165.75
92.72
กาไร (ขาดทุน) ต่อ 1 รอบการผลิต
91.58
7.28
จากตารางที่ 5 แสดงรายได้ ต้นทุน และกาไรจากการผลิตทุเรียนทอดกรอบ ตามระบบบัญชีต้นทุนแบบดั้งเดิม โดย
วิสาหกิจชุมชนมีรายได้รวมจากการขายทุเรียนทอดกรอบและน้ามันพืชใช้แล้ว จานวน 1,257.33 บาท ต้นทุนการผลิตรวม
จานวน 1,165.75 บาท และกาไร (ขาดทุน) ต่อ 1 รอบการผลิต จานวน 91.58 บาท
3. มูลค่าต้นทุนตามวิธีการคานวณแบบบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ (material flow cost accounting)
วิธีการคานวณแบบบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ จาแนกต้นทุนผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเป็นบวก (positive product cost) และ 2) ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นลบ (negative product cost) ซึ่งเกิดจาก
ของเสียหรือความสูญเสียจากกระบวนการผลิตเช่น ความร้อน ไอน้า วัตถุดิบเสีย/ทิ้งจากกระบวนการผลิต
การไหลของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบ ทั้งหมด 5 กระบวนการ สามารถแสดงวัต ถุดิบนาเข้า
(input) และขาออก (output) รวมถึงของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ แสดงตามภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การไหลของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบ
สมดุลมวลสารของวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบ ซึ่งแสดงการไหลของวัตถุดิบทาให้ทราบถึงวัตถุดิบ
นาเข้าและขาออกในแต่ละกระบวนการว่ามีปริมาณเท่าไร คิดเป็นต้นทุนเท่าใด รวมถึงการจาแนกให้เห็นปริมาณและมูลค่าของ
วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นบวก และส่วนที่ไม่สามารถใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กล่าวคือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็น
ลบหรือของเสียจากกระบวนการผลิต โดยแสดงมูลค่าปัจจัยนาเข้าและปัจจัยขาออกในแต่ละขั้นตอนการผลิต ตามรายละเอียด
ในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : สมดุลมวลสารของวัตถุดิบทางตรงและทางอ้อมในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบ
ปัจจัยเข้า
กระบวน
การผลิต
ปอกเปลือก
และแกะเมล็ด
ทุเรียน
หั่นทุเรียน
ทอดและปรุง
รส

วัตถุดิบ
ทุเรียน

เนื้อทุเรียน
เนื้อทุเรียน

น้ามันพืช

จานวน
หน่วย

ราคา(บาท)

วัตถุดิบ

15.00
กก.

900.00 เนื้อทุเรียน

3.10 กก.
3.10 กก.

186.00 เนื้อทุเรียน
186.00 ทุเรียนทอด

4.50

186.50 น้ามันพืช

ปัจจัยออก
ผลิตภัณฑ์ที่มมี ูลค่า
เป็นบวก
วัตถุดิบ
จานวน
ราคา
หน่วย
(บาท)
3.10 กก.
186.00* เปลือกและ
เมล็ด
ทุเรียน
3.10 กก.
186.00
1.10 กก.
186.00 น้าหนัก
สูญ-เสีย
จากการ
ทอดทุเรียน
0.20
8.29* น้ามันพืช

ผลิตภัณฑ์ที่มมี ูลค่า
เป็นลบ
จานวน
ราคา
หน่วย
(บาท)
11.90
714.00
กก.
2.00 กก.

4.30

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี -
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ปัจจัยเข้า
กระบวน
การผลิต

พักทุเรียน

บรรจุทุเรียน

วัตถุดิบ

แก๊ส
ทุเรียนทอด

กระดาษซับ
น้ามัน
ทุเรียนทอด
ถุงใส
สติ๊กเกอร์

จานวน
หน่วย
กก.
0.45 กก.
1.10 กก.

1 ชิ้น
1.00 กก.
6 ชิ้น
6 ชิ้น

รวม

ราคา(บาท)

วัตถุดิบ

11.40 แก๊ส
186.00 ทุเรียนทอด

2.00 กระดาษซับ
น้ามัน
186.00 ทุเรียนทอด
5.40 ถุงใส
4.20 สติ๊กเกอร์
1,109.50

ปัจจัยออก
ผลิตภัณฑ์ที่มมี ูลค่า
เป็นบวก
วัตถุดิบ
จานวน
ราคา
หน่วย
(บาท)
กก.
0.45 กก.
11.40*
1.00 กก.
186.00 น้าหนัก
สูญ-เสีย
จากการพัก
ทุเรียน
1 ชิ้น
2.00*
1.00 กก.
6 ชิ้น
6 ชิ้น

186.00
5.40*
4.20*
217.29*

-

ผลิตภัณฑ์ที่มมี ูลค่า
เป็นลบ
จานวน
ราคา
หน่วย
(บาท)
กก.
0.10 กก.
-

-

-

-

892.21

ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดปริมาณและมูลค่าของต้นทุนวัตถุดิบทางตรงและทางอ้อมในการผลิตทุเรี ยนทอดกรอบ
โดยต้นทุนวัตถุดิบรวมมีมูลค่า 1,109.50 บาท สามารถจาแนกต้นทุนดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่มตามระบบบัญชีต้นทุนการไหล
วัส ดุไ ด้แ ก่ ต้ นทุ นผลิต ภั ณฑ์ ที่มี มูล ค่ าเป็น บวก 217.29* บาท คิ ดเป็น ร้ อยละ 19.58 ของต้น ทุน วั ตถุ ดิบ รวม และต้น ทุ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นลบ 892.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.42 ของต้นทุนวัตถุดิบรวม อย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตทุเรียน
ทอดกรอบ ต้องรวมต้นทุนแรงงานทางตรงรวม มูลค่า 56.25 บาท (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3) ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
ทุเรียนทอดกรอบรวมมีมูลค่าทั้งสิ้น 1,165.75 บาท (1,109.50+56.25) โดยจาแนกเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์รวมที่มีมูลค่าเป็นบวก
273.54 บาท และต้นทุนผลิตภัณฑ์รวมที่มีมูลค่าเป็นลบ 892.21 บาท ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 : ต้นทุนการผลิตทุเรียนทอดกรอบรวม ตามระบบบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเป็นบวก
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเป็นลบ
ต้นทุนการผลิตรวม

บาท
273.54
892.21
1,165.75

ร้อยละ
23.46
76.54
100.00

หากพิจารณาตารางที่ 7 จะพบว่า ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นลบมีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 76.54 ของต้นทุนการผลิตรวม
ในขณะที่ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นบวกมีเพียงร้อยละ 23.46 ของต้นทุนการผลิตรวม อย่างไรก็ตามในภาพรวมผลการ
ดาเนินงานตามระบบบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุแสดงกาไร (ขาดทุน) ไม่แตกต่างจากระบบบัญชีต้นทุนแบบดั้งเดิม ซึ่งผลการ
ดาเนินงานตามระบบบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุได้แสดงไว้ในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 : รายได้ ต้นทุน และกาไรจากการผลิตทุเรียนทอดกรอบ ตามระบบบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ
บาท
ร้อยละ(ต่อรายได้รวม)
รายได้จากการขายทุเรียนทอดกรอบ
1,200.00
95.44
รายได้จากการขายน้ามัน
57.33
4.56
รายได้รวม
1,257.33
100.00
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเป็นบวก
273.54
21.76
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเป็นลบ
892.21
70.96
ต้นทุนการผลิตรวม
1,165.75
92.72
กาไร (ขาดทุน) ต่อ 1 รอบการผลิต
91.58
7.28
อย่างไรก็ตาม จากตารางที่ 8 แม้ว่ารายได้รวมและกาไร (ขาดทุน) ต่อ 1 รอบการผลิตแสดงมูลค่าเท่ากับระบบบัญชี
ต้นทุนแบบดั้งเดิม แต่ในต้นทุนการผลิตรวมจะแสดงรายละเอียดแตกต่างกัน โดยในระบบบัญชีต้นทุนแบบดั้งเดิมจาแนกต้นทุน
ออกเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ต้นทุนแรงงานทางตรง และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต ในขณะที่ระบบบัญชีต้นทุนการไหล
วัสดุจาแนกต้นทุนออกเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นบวก และต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นลบ ซึ่งช่วยให้วิสาหกิจชุมชน
ทราบถึงต้นทุนของเสียหรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นลบที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการผลิต ทาให้สามารถหาแนวทางลด
ต้นทุนหรือเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์
4. แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นลบหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทุเรียน
ทอดกรอบ
การผลิตทุเรียนทอดกรอบ จานวน 15 กิโลกรัม พบว่ามีต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นลบจานวน 892.21 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 76.54 ของต้นทุนการผลิตรวม คณะผู้จัดทาจึงทาการศึกษาและนาเสนอทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเป็นลบหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตดังกล่าวที่สาคัญได้แก่ เปลือกทุเรียน เมล็ดทุเรียน โดยหลังจากการหารือ
ร่วมกับทางวิสาหกิจชุมชน แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ การนาของเสียข้างต้นไปผลิตเป็นอาหาร
สัตว์สาหรับไก่เพื่อจาหน่ายภายในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากสามารถทาได้ง่าย และใช้อุปกรณ์ค่อนข้างน้อย โดย
วิวัฒน์ วรามิตร และคณะ (2559) นาเสนอแนวทางการจัดทาอาหารสัตว์สาหรับไก่ โดยเริ่มจากการคัดแยกเปลือกและเมล็ด
แล้วนาไปล้างทาความสะอาดสิ่งสกปรก จากนั้นนาไปผึ่งลมให้แห้งแล้วอบด้วยความร้อนอุณหภูมิ 70oC นาน 12 ชั่วโมง เมื่อ
แห้งดีแล้วให้นาเข้าเครื่องบดให้ละเอียด และนามาคลุกผสมรวมให้เข้ากันกับข้าวโพด ปลายข้าว ราละเอียด กากถั่วเหลือง ปลา
ป่น เปลือกหอยป่น สารประกอบ Dicalcium phosphate สารประกอบ DL-methionine เกลือป่น และพรีมิกซ์ ตามสูตร
การผลิตที่กาหนดไว้ แล้วบรรจุลงถุงสาหรับจาหน่าย ในระยะแรกวิสาหกิจชุมชน อาจมีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าทีม่ ี
ในวิสาหกิจชุมชน หรือปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดข้อจากัดด้านเงินลงทุน เช่น ใช้การตากแดดทดแทนการอบด้วยความร้อน
ด้วยเครื่องอบความร้อนสูง แล้วค่อย ๆ สะสมเงินกาไรจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตอาหารสัตว์มาใช้เพิ่มเติม หากพบว่าผลตอบรับจากลูกค้าผู้ซื้ออาหารสัตว์มีแนวโน้มที่ดี นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนมี
ความจาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรอาหารสัตว์ และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นคณะผู้จัดทาได้จาลองการคานวณต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกและ
เมล็ดทุเรียนที่เหลือใช้ สาหรับ 1 รอบการผลิต จานวน 1,500 กิโลกรัมเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจตามตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 : ประมาณการต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์
รายการ
จานวนกก.
ราคา/กก.*
ราคา (บาท)
เปลือกและเมล็ดทุเรียน
9.45
ข้าวโพด
522.75
9.00
4,704.75
ปลายข้าว
226.80
12.00
2,721.60
ราละเอียด
150.75
20.00
3,015.00
กากถั่วเหลือง
317.25
12.00
3,807.00
ปลาป่น
163.50
32.00
5,232.00
น้ามันพืช
51.00
14.86
757.83
เปลือกหอยป่น
10.50
30.00
315.00
สารประกอบ Dicalcium phosphate
15.00
40.00
600.00
สารประกอบ DL-methionine
15.00
170.00
2,550.00
เกลือป่น
9.00
30.00
270.00
พรีมิกซ์
9.00
85.00
765.00
รวม
24,738.18
*ราคาตลาด (คานวณโดยการเฉลีย่ ราคาขายที่แตกต่างกันของราคาสินค้านั้น ๆ 3 รายการโดยการสุ่มแบบไม่ใช้สถิติ)
จากตารางที่ 9 แสดงประมาณการต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ จานวน 1,500 กิโลกรัม ต้นทุนทั้งสิ้น 24,738.18 บาท
จากการหารือเบื้องต้นร่วมกับวิสาหกิจชุมชนฯ อาหารสัตว์ข้างต้นสามารถแบ่งขายหน่วยละ 15 กิโลกรัม จานวน 100 หน่วย
ประมาณการราคาขายหน่วยละ 350.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารายได้ 35,000.00 บาท และเมื่อหักลบกับต้นทุนจากการผลิต
อาหารสัตว์จานวน 24,738.18 บาท ทาให้วิสาหกิจชุมชนมีกาไรเพิ่มขึ้น 10,261.82 บาท การดาเนินการข้างต้นนี้สามารถนา
น้ามันพืชใช้แล้วมาเป็นส่วนประกอบการผลิต โดยหากกิจการทาการผลิตอาหารสัตว์จะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชน ไม่มีรายได้จาก
การขายน้ามันพืชใช้แล้ว ดังนั้นการเปรียบเทียบกาไรจากแนวทางก่อนการปรับปรุง (นาน้ามันพืชใช้แล้วไปขายทันที) กับ
แนวทางการเพิ่มมูลค่าโดยการนาน้ามันพืช เปลือกและเมล็ดทุเรียนมาจัดทาอาหารสัตว์ พบว่าวิสาหกิจชุมชนจะมีกาไรเพิ่มขึ้น
10,204.49 บาท ตามรายละเอียดแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 : เปรียบเทียบรายได้ ต้นทุน และกาไร ก่อนและหลังประยุกต์ใช้ระบบบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
รายได้จากการขายทุเรียนทอดกรอบ
1,200.00
1,200.00
รายได้จากการขายน้ามันพืช
57.33
รายได้จากการขายอาหารสัตว์
35,000.00
รายได้รวม
1,257.33
36,200.00
ต้นทุนการผลิตทุเรียนทอดกรอบ
1,165.75
1,165.75
ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์สาหรับไก่
24,738.18
ต้นทุนการผลิตรวม
1,165.75
25,903.93
กาไร (ขาดทุน)
91.58
10,296.07

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี -
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สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบ กรณีศึกษา วิ สาหกิจ
ชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป จังหวัดชุมพร เป็นการวิเคราะห์การคานวณต้นทุนแบบดั้งเดิมเปรียบเทียบกับการจาลองการ
ประยุกต์ใช้การคานวณต้นทุนการไหลวัสดุในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบ พบว่า บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุสามารถแสดง
ถึงปริมาณและมูลค่าต้นทุนของความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่างชัดเจน โดยแสดงในรูปของต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่
มีมูลค่าเป็นลบ เพื่อให้กิจการทราบถึงขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือของเสียที่เกิดขึ้นในกิจการ
โดยในการศึกษาครั้งนี้พบว่าต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นลบ 892.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.54 ของต้นทุนการผลิตรวม
(ตารางที่ 7) เกิดขึ้นในกระบวนการปอกเปลือกและแกะเมล็ดทุเรียน คิดเป็นมูลค่า 714.00 บาท ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นได้แก่
เปลือกและเมล็ดทุเรียน น้าหนัก 11.90 กิโลกรัม และกระบวนการทอดและปรุงรสทุเรียนก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ มีมูลค่าเป็นลบ
178.21 บาท ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นได้แก่ น้ามันพืชใช้แล้ว น้าหนัก 4.30 กิโลกรัม การจาลองการประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนการไหล
วัสดุช่วยแสดงให้เห็นถึงมูลค่าและปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการบริหารปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการผลิตให้เกิดของเสียน้อยที่สุด หรือการเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียที่เกิดขึ้น จากการหารือร่วมกับประธานวิสาหกิจ
ชุมชนแนวทางที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดสาหรับการบริหารจัดการของเสียดังกล่าวคือ การเพิ่มมูลค่าโดยการนาไปผลิตเป็น
อาหารสัตว์ เนื่องจากสามารถทาได้ง่าย และใช้ อุปกรณ์ค่อนข้างน้อย โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มกาไรให้กับวิสาหกิจชุมชน
ประมาณ 10,204.49 บาท อย่างไรก็ตามการผลิตอาหารสัตว์นี้ วิสาหกิจชุมชนมีข้อจากัดด้านเงินทุนในการจัดซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่จาเป็น ความรู้และประสบการณ์ในการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพตรงความต้ องการ และเก็บรักษาได้ยาวนาน
ขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นความท้าทายที่ต้องหาศึกษาและเรียนรู้เพิ่ม
ข้อจากัดของการศึกษาครั้งนี้
การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเพียง 1 รอบการผลิต จึงอาจทาให้มีความ
คลาดเคลื่อนของปริมาณและมูลค่าหน่วยสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบโดยพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ที่มีความ
เป็นไปได้และเหมาะสมกับวิถีการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน เพิ่มเติมนอกเหนือจากการผลิตอาหารสัตว์สาหรับไก่
2. ศึกษาและประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีการผลิตในวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อให้ทราบข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นลบหรือต้นทุนของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนดังกล่าว
หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียเหล่านั้น
3. ศึกษาและประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีนในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบและ/หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความกรุณาและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่ายที่ให้การสนับสนุนด้าน
ต่าง ๆ คณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณดังนี้
ขอขอบพระคุณ คุณปราณี ภุมรินทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนบุคคลากรของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการ
แปรรูป จังหวัดชุมพร ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการผลิต สาธิตวิธี การผลิต แบ่งปันประสบการณ์ในการผลิตและบริหารงาน
ของวิสาหกิจชุมชน จึงทาให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงลงได้อย่างดี
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แนวทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าในประเทศจีน
The Way of Research and Development Product in China
1

บงกชกร อัศวธีระเสถียร
อภิเศก ปั้นสุวรรณ2
บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรื่อง แนวทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าในประเทศจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาสินค้า
การส่งออกและระบบ Supply Chain ของอุตสาหกรรมมือถือจีน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการรวบรวมข้อมูล
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา รวมถึงรวบรวมแบบสอบถามผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจากจีนมา
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและนาเสนอด้วยแผนภูมิประกอบการบรรยาย
จากการศึกษาพบว่า ประเทศจีนได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างก้าวกระโดด เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของ
ผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพ โดยเริ่มจากนโยบายสาคัญคือ นโยบายการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การรับและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการควบรวมกิจการ เป็นต้น นอกจากนี้เรื่อง Supply Chain ก็สาคัญ ดังเช่นกรณีศึกษา Huawei ที่
รวบรวมคู่ค้าทีม่ ีความชานาญในด้านการผลิตชิ้นส่วนหรือระบบปฏิบัติการ เช่น กล้อง Leica และชิป Kirin ที่ยอดขายประสบ
ความสาเร็จ รวมถึงสามารถออกแบบการทางานของชิปให้สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ในเครื่องและวิสัยทัศน์ของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้
จากการวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคไทยต่ออุตสาหกรรมมือถือของจีนพบว่าปัจจัยด้านราคาเป็น
ส่วนสาคัญที่ได้ประเมินว่า ราคาโทรศัพท์มือถือเหมาะสมกับคุณภาพ และพฤติกรรมของผู้ใช้ปัจจุบันที่เน้นใช้งานสื่อโซเซียล
มีเดีย ทาให้ได้รับข่าวสาร และแหล่งข้อมูล รวมถึงกระทู้ รีวิว ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนจากสื่อ
โซเซียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่
คำสำคัญ: โทรศัพท์มือถือ, การพัฒนาเทคโนโลยี, Huawei, จีน
Abstract
China has leapfrogged new technologies and innovations to change consumer attitudes towards
quality. Starting with an important policy such as technology transfer, merger & acquisition, and joint
venture, etc. Moreover, a supply chain is also important, such as a Huawei case study that brings together
partners with expertise in manufacturing parts or operating systems such as Leica cameras and Kirin chips
that make good sales and also being able to design the function of the chip following the software in the
machine and the vision of the product design.
from an analysis of the attitudes and preferences of Thai consumers towards the Chinese mobile
industry found that the price factor was an important factor that assessed that Mobile phone price is
reasonable with quality and the behavior of current users who focus on using social media make them

1
2

นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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can get news and information sources, including review threads, that influenced the decision to purchase
China mobile phone mostly from social media.
Keywords: Mobile phone, technology development, Huawei, China
บทนา
สาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมหาอานาจของโลก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมานาน
กว่า 4 ทศวรรษ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปได้อีกเรื่อย ๆ ตั้งแต่การปฏิรูปเปิดประเทศในปี ค.ศ. 1978 ที่ขนาด GDP ของจีน
ต่อเศรษฐกิจโลกคือร้อยละ 1.8 ในตอนนั้นจีนเป็นประเทศที่ยากจน แต่ในปัจจุบันช่วง 40 ปีหลังจากนั้น จีนมีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกคิดเป็นร้อยละเท่ากับร้อยละ 14.8 ของทั้งโลก (ร่มฉัตร จันทรานุกุล, 2561) นอกจากการเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว การพัฒนาด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ ก็ได้เติบโตขึ้นอย่างมากเช่นกัน
ปัจจุบันตลาดการส่งออกสินค้าของประเทศจีนมีการขยายตัวมากขึ้น จากเมื่อก่อนช่วงหลังจากการปฏิวัติวัฒนธรรม
สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1970 ที่เป็นการเริ่มต้นของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของจีน ในช่วงเวลานั้นคุณภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องจี น อยู่ ใ นระดั บ ที่ ต่ามาก และมี มู ล ค่ าการส่ งออกน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 1 ของมู ล ค่ า การส่ งออก
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของจีนทั้งหมด (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2545) ถึงแม้ในเวลาต่อมามูลค่าการส่งออกจะ
เพิ่มขึ้น แต่ภาพลักษณ์ของสินค้าจีน โดยเฉพาะพวกอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารนั้นถูกมองว่า เป็นสินค้าที่มีต้นทุนต่า ทาให้ไม่ได้
มาตรฐาน ไม่ปลอดภัย และไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล แต่ประเทศจีนได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง
ก้าวกระโดดเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคที่มตี ่อคุณภาพ ทาให้ตลาดอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของจีน
โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 2015 มูลค่าการส่งออกอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของจีนนั้นสูงถึง 244,380,530.888 million USD
(UNCTAD, 2019)
โดยเฉพาะในปัจจุ บัน แบรนด์โทรศัพ ท์มือถื อยัก ษ์ใหญ่ของจีน Huawei เป็น 1 ใน 4 แบรนด์ที่ มียอดขาย
โทรศัพท์มือถือสูงที่สุดในโลก (บริษัทวิจัยเทคโนโลยี เทรนด์ฟอร์ซ , 2015) เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณการผลิต
และการขาย สาหรับป้อนตลาดจีน และตลาดโลกเท่านั้น อีกส่วนสาคัญยังมาจากการยกระดับนวัตกรรมฟังก์ชั่น ดีไซน์ และ
การลงทุนด้านการตลาด เพื่อทาให้ภาพลักษณ์แบรนด์มีความเป็นพรีเมียมขึ้น ประกอบกับการรุกขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่ว
โลกและตลาดเซกเมนต์พรีเมียมมากขึ้น เพื่อทาตลาดทั้งในประเทศบ้านเกิด และนอกตลาดจีน
ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อุตสาหกรรมมือถือของจีนได้เข้ามาทาการตลาดในประเทศตั้งแต่เริ่มแรก แต่ด้วย
ทัศนคติของผู้บริโภคชาวไทยต่อตราสินค้าจีนในช่วงแรกนั้นยังคงเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและมีราคาถูก ซึ่งกลายเป็นอุปสรรค
สาคัญของการขยายตัวในตลาดต่างประเทศของจีน แต่ในปัจจุบันทัศนคติของผู้บริโภคชาวไทยได้เปลี่ยนไป เนื่องจากการ
พัฒนาของโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน ที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่ยังคงราคาที่จับต้องได้เช่นเดิม ทาให้ผู้บริโภคชาวไทยยอมรับ
อุตสาหกรรมมือถือของจีนมากขึ้น จนในช่วงปลายปี ค.ศ. 2014 มูลค่าส่วนแบ่งในตลาดอุตสาหกรรมมือถือของจีนได้ครองส่วน
แบ่งในไทยไปราวร้อยละ 31.3 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ส่งให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคไทยมากขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่น่าสนใจถึงสาเหตุที่ทาให้สินค้าของประเทศจีนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมมือถือของจีน ที่
พัฒนาอย่างรวดเร็วจนมูลค่าการส่งออกอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของจีนนั้นสูงที่สุดในโลก และจากความน่าสนใจดังกล่าวผู้วิจัย
จึงต้องการศึกษา “แนวทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าของประเทศจีน ” และทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคชาวไทยต่อ
อุตสาหกรรมมือถือของจีน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ในการใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกล
ยุทธ์ในการพัฒนาทั้งด้านการตลาดและสินค้า
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาสินค้าของอุตสาหกรรมมือถือของจีน
2. เพื่อศึกษาการส่งออก และ ระบบ Supply Chain ของอุตสาหกรรมมือถือของจีน
3. เพื่อวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคไทยต่ออุตสาหกรรมมือถือของจีน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าโดยรวมของอุตสาหกรรมมือถือจีน ภายในช่วงปีค.ศ. 1987 – 2019 เท่านั้น
2. ศึกษาระบบ Supply Chain เฉพาะตราสินค้า Huawei เท่านั้น
3. ศึกษาระบบ Supply Chain เฉพาะ ตราสินค้า Huawei ภายในช่วงปีค.ศ. 2006 – 2018 เท่านั้น
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จึง
สามารถกาหนดกรอบความคิดที่ใช้วิจัยได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางจัดจาหน่าย
- กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคไทยต่อ
อุตสาหกรรมมือถือของจีน

ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
- รายได้
- การศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ดาเนินการรวบรวมและวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตลาดโทรศัพท์มือถือใน
ประเทศจีน โดยใช้นโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของรัฐบาลจีนตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นไป ด้วย
การวิเคราะห์เชิงบรรยาย
2. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของบริษัท Huawei โดยพิจารณาจากผู้สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตและระบบตลาดของ Huawei ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และนาเสนอด้วยแผนภูมิประกอบการบรรยาย
3. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับมูลค่าการส่งออกสิน ค้าด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนตั้งแต่ปีค .ศ.
2008 - 2019 จาก UNCTAD ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และนาเสนอด้วยแผนภูมิประกอบการบรรยาย
4. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับ ส่วนแบ่งทางการตลาดของ Smart phone จากแบรนด์มือถือทั่ว
โลกตั้งแต่ปี 2010-2018ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และนาเสนอด้วยแผนภูมิประกอบการบรรยาย
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5. ดาเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคไทยต่ออุตสาหกรรมมือถือ
ของจีน จากแบบสอบถามผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจากจีน จานวนทั้งสิ้น 122 คน จากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่อายุ
18-23 ปี วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และนาเสนอด้วยตารางประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าในประเทศจีน พบว่า จุดเริ่มต้นสาคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คือ นโยบายการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (technology transfer) และการสนับสนุนการจัดตั้ง
ธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยี (tech start-up) จีนใช้วิธีการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการควบรวมกิจการ (merger &
acquisition) และผ่านการร่วมลงทุนกับต่างชาติ (joint venture) นอกจากนี้ จีนยังมีการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเกิดใหม่ด้าน
เทคโนโลยี โดยให้ทั้งการสนับสนุนเงินลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีกทั้งมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีปัจจัย
ผลักดัน คือ ระบบโครงข่าย supply chain ขนาดใหญ่ ในตลาดขนาดใหญ่ของจีนซึ่งมีมูลค่าการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมีการใช้ข้อบังคับให้มีการใช้ส่วนประกอบที่ผลิตในท้องถิ่น และการวิจัยและพัฒนาเป็นตัวแปรสาคัญที่เอื้อให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ และยังสามารถทา วิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) โดยทาการ
วิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีของต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทางานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกใน
การดาเนินงาน แล้วนามาสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่เป็นของตัวเอง นอกจากนี้หลังจากที่ประเทศจีนได้รับการยอมรับมาระยะ
หนึ่งแล้วว่าเป็นศูนย์กลางการประกอบโทรศัพท์มือถือของแบรนด์ระดับโลกที่สาคัญ ทาให้บริษัทจีนสามารถเ ข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคและทาให้กิจกรรมด้านนวัตกรรมของพวกเขาสะดวกขึ้น เริ่มต้นจากการ
ประกอบโทรศัพท์มือถือจากนั้นเข้าสู่การผลิตส่วนประกอบและในที่สุดก็ไปสู่ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือที่มีแบรนด์ของตัวเอง
ต่อมาโซลูชันแบบครบวงจร หรือ TurnKey solution ที่นาเสนอโดย Mediatek (MTK) ถือเป็นก้าวสาคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือของจีน ช่วยเพิ่มระดับความสามารถในการผลิตโทรศัพท์มือถือแบบแยกส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาหรับผู้ผลิตโทรศัพท์ขนาดเล็กที่ขาดความสามารถด้านเทคโนโลยีที่จาเป็น
ซึ่งการพัฒ นาเทคโนโลยี และนวั ต กรรมอุ ต สาหกรรมมื อ ถือ ของจี น ก็ เป็ น ผลท าให้ มูล ค่ าการส่ งออกสิน ค้ าด้ า น
เทคโนโลยีของประเทศจีนตั้งแต่ปี 2009 มีมูลค่าที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ และมียอดสูงที่สุดในปี 2015 ที่ 244,380,530.888 ดอลลาร์
สหรัฐ เมื่อวิเคราะห์ดูจากอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2010 จะเห็นได้ชัดว่าสูงถึง 0.24 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
จีนในช่วงนั้นที่ว่าเมื่อปี 2009 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการตลาดส่งออกสินค้าทางเทคโนโลยี
ของประเทศจีน อย่างการพัฒนาเทคโนโลยี ที่นามาจากต่างชาติมาผลิตจานวนมาก เพื่อลดต้น ทุนในการผลิตสินค้า อีกทั้งกล
ยุทธ์ราคาต่าเพื่อดึงดูดผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดการส่งออกสินค้ามือถือ ให้เข้าถึงได้มากขึ้น นั้นจึงเป็นเหตุที่ว่า
อัตราการเติบโตและมูลค่าการส่งออกตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2015 สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในปี 2016 ถึง 2017
นั้น ยอดได้ตกลงมาอยู่ที่ 232,363,481.348 และ 187,975,069.453 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจาก กรณีที่อเมริกาตาหนิจีนในเรื่อง
ระเบียบข้อบังคับการร่วมทุนที่ไม่เป็นธรรมแกมบังคับ บริษัทต่างชาติให้ถ่ายโอนเทคโนโลยีแก่บริษัทของจีนรวมทั้งการที่
ทางการจีนสนับสนุนด้ านเงินทุนแก่บริษัทของจีนในการควบรวมกิจการของ บริษัทต่างชาติเพื่อประโยชน์ในทรัพย์สินทาง
ปัญญา ทาให้กระทรวงการคลังของสหรัฐฯจึงมีมาตรการกลั่นกรองการเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้นในบริษัทสัญชาติอเมริกันโดยทุน
ต่างชาติเพื่อสกัดทุนจีนไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอเมริกาอีกทั้งสภาผู้แทนฯ จะยกร่างกฎหมายเพิ่มอานาจให้
CFIUS สามารถยับยั้งทุนต่างชาติในการลงทุนด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จนในปี 2018 จะพบว่าใน จีนได้ปรับระบบ
ยุทธศาสตร์ ประกาศแผนพัฒนาการผลิตอัจฉริยะ ด้านการเจาะตลาดสินค้า/บริการรายเมือง (City Focus) บูรณาการทั้งด้าน
Offline และ Online และร่วมมือกับภาคเอกชน เน้นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าเพิ่ม เสริมภาพลักษณ์สินค้าจีนให้มีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น มีการขยายความร่วมมือทางการค้าผ่านระบบออนไลน์ Alibaba อีกทั้งยังมีมาตรการ แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
“Internet Plus” นาอินเตอร์เน็ตมาเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทาให้มูลค่าการ
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ส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีของประเทศจีน ปี 2018 กลับมาโตขึ้นได้ โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีของประเทศ
จีนอยู่ที่ 207,991,644.75 ดอลลาร์สหรัฐ
จากการศึกษาเรื่อง supply chain ของอุตสาหกรรมจีนที่ประสบความสาเร็จ กรณีศึกษาของ Huawei เป็นหนึ่ง
ตัวอย่างที่น่าสนใจ โดย Huawei นั้นมีการรวบรวม partner ที่มีความชานาญในด้านการผลิตชิ้นส่วนหรือระบบปฏิบัติการ มา
จากหลายบริษัททั่วโลก เช่น กล้องโทรศัพท์มือถือของ Huawei ได้มีการพัฒนาร่วมกับ Leica บริษัทผลิตกล้องถ่ายภาพ
สัญชาติเยอรมัน เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการถ่ายภาพบนโทรศัพท์มือถือของตัวเอง โดยเริ่มต้นจากการเปิดตัว Leica on
Mobile บน Smartphone ตระกูล P อย่าง P9 และ P9 Plus ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานจนกลายมาเป็นสัญญาระยะยาว
ในการพัฒนาร่วมกัน โดยความสาเร็จของ P9 นั้นสร้างผลดีไปในหลายมิติ ทั้งเสริมภาพลักษณ์ของ Huawei ว่าสามารถสร้าง
โทรศัพท์มือถือที่ดีในราคาไม่แพง เสริมภาพความเป็นพรีเมี่ยมแบรนด์ของ Leica ให้สื่อสารกับผู้ใช้กลุ่มใหม่ได้ นอกจากนี้
Huawei นั้นเป็นเจ้าของบริษัทผลิตและออกแบบชิปประมวลผลที่ใหญ่ที่สุดในจีนอย่าง HiSilicon ที่เป็นผู้ออกแบบชิปเซ็ต
Kirin ของ Huawei โดยเฉพาะ ซึ่งแม้จะเป็นการผลิตเองแต่ก็ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์เทคโนโลยีจากบริษัท ARM Holdings ที่
ปัจจุบันมีบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นอย่าง Softbank ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของอยู่ ซึ่งการที่ Huawei สามารถ
ออกแบบชิปประมวลผลขึ้นใช้เอง ทาให้สามารถออกแบบการทางานของชิปให้สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ยังทาให้สร้างโทรศัพท์มือถือประสิทธิภาพสูง ในราคาที่ไม่แพง
ได้อีกด้วย
จากการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทาการกาหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่อายุ 18 – 23 ปี
และ เคยใช้ หรือซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 122 ตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 84 และรองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 16 โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท เป็นจานวนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 34 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม
การใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ ซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน
ต่อครั้ง 5,001 – 10,000 บาท เป็นจานวนสูงสุด โดยรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนผ่านทางสื่อโซเซียล
มีเดียเป็นจานวนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 75 และใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนทากิจกรรมเล่นโซเซียลมีเดียมากที่สุดเป็นจานวน
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 66 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนนั้นเน้นใช้งานสื่อโซเซียลมีเดีย ทาให้
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน ผ่านทางนี้มากที่สุด รวมถึงการหาข้อมูลต่างๆ ที่ทาให้แหล่งข้อมูลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนนั้นเป็นจานวนสูงสุดจากกระทู้/ รีวิวจากผู้ใช้ ที่คิดเป็นร้อยละ 47 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่องทางการซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนเป็นจานวนสูงสุดจากห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 40
รองลงมาคือ ผ่านค่ายมือถือ AIS/ Dtac /TRUE คิดเป็นร้อยละ 30 และผ่านช่องทางออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 15 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนล่าสุดคือ Huawei คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ Oppo และ
Xiaomi ตามลาดับ ปีล่าสุดที่ซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนคือ ปี 2019 คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ 2018 คิดเป็นร้อยละ
32 ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนในปี 2018 ที่ได้กลับมาโตขึ้น
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ตารางที่ 1 : แสดงค่าแจกแจงความถี่ และร้อยละของระดับการประเมินทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ
ตราสินค้าจีน
ทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
1) ผลิตภัณฑ์มดี ีไซน์สวยงาม
2) รองรับ Application ได้หลากหลาย
3) วัสดุที่ใช้ผลิตตัวเครื่องมีคณ
ุ ภาพดี
4) หาอะไหล่ซ่อมได้ง่าย
5) กล้องหน้าถ่ายภาพคมชัดดี
6) กล้องหลังถ่ายภาพคมชัดดี
7) ตัวเครื่องมีน้าหนักเบา
8) มีการรับประกันสินค้าในระยะเวลาที่
เหมาะสม
9) ตราสินค้าน่าเชื่อถือดี
10) มีฟังก์ชั่นการใช้งานตรงตามความ
ต้องการ
11) ระบบปฏิบัติการมีปัญหา bug น้อย
12) แบตเตอรี่มีความทนทาน
ปัจจัยด้านราคา
13) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
14) ค่าซ่อมเครื่องถูก
15) ราคาอุปกรณ์เสริมถูก

5

4

เกณฑ์การประเมิน
3
F
%

F

%

F

%

43
43
36
34
37
42
40

35.25
35.25
29.51
27.87
30.33
34.43
32.79

58
52
59
41
41
46
50

47.54
42.62
48.36
33.61
33.61
37.7
40.98

18
23
22
37
32
27
28

40
54

32.79
44.26

55
42

45.08
34.43

56
31
56

45.9
25.41
45.9

46
50
43

55
29
38

45.08
23.77
31.15

50
47
48

2

1

F

%

F

%

14.75
18.85
18.03
30.33
26.23
22.13
22.95

3
1
5
7
12
7
3

2.46
0.82
4.1
5.74
9.84
5.74
2.46

0
3
0
3
0
0
1

0
2.46
0
2.46
0
0
0.82

20
23

16.39
18.85

6
3

4.92
2.46

1
0

0.82
0

37.7
40.98
35.25

17
30
16

13.93
24.59
13.11

2
6
5

1.64
4.92
4.1

1
5
2

0.82
4.1
1.64

40.98
38.52
39.34

16
35
27

13.11
28.69
22.13

1
6
4

0.82
4.92
3.28

0
5
5

0
4.1
4.1

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์มือถือตรา
สิน ค้ าจี น ว่า มี ฟังก์ ชั่นการใช้ งานตรงตามความต้ อ งการ แบตเตอรี่มี ค วามทนทาน และมี ค วามน่ าเชื่ อ ถือ ของตราสิ น ค้ า
นอกจากนี้ปัจจัยด้านราคาก็เป็นส่วนสาคัญที่กลุ่มตัวอย่างได้ประเมินว่า ราคาโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนเหมาะสมกับคุณภาพ
ซึ่งเกิดจากการพัฒนาโดยรัฐบาลจีนและตัวผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงรวบรวม
partner ที่มีความชานาญในด้านการผลิตชิ้นส่วนหรือระบบปฏิบัติการ มาจากหลายบริษัททั่วโลก อีกทั้งปัจจัยด้านช่องทางจัด
จาหน่ายยังเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน โดย ร้านจาหน่ายมีความน่าเชื่อถือนั้นเป็น
เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมาคือ ช่องทางจาหน่ายมีหลากหลาย เช่น ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนจาหน่ายค่าย
มือถือ และ มีช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย และสุดท้าย ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนนั้น ได้แก่ การจัดโปรโมชั่นได้น่าสนใจ เช่นมีส่วนลดร่วมกับเครือข่าย มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ได้
น่าสนใจ และ พนักงานขายให้คาแนะนาสินค้าได้อย่างชัดเจน
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องแนวทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าในประเทศจีน ทาให้ทราบว่าแม้ภาพลักษณ์ของสินค้าจีนในอดีต
โดยเฉพาะพวกอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารนั้นถูกมองว่า เป็นสินค้าที่มีต้นทุนต่า ทาให้ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ปลอดภัย และไม่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพภากร รังคสิริ (2548) แต่ประเทศจีนได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างก้าวกระโดดเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพ ทั้ง นโยบายการรับ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (technology transfer) การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยี (tech
start-up) การรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการควบรวมกิจการ (merger & acquisition) และการร่วมลงทุนกับต่างชาติ
(joint venture) ด้วยความที่จีนมีกาลังแรงงานที่มากกว่า ทาให้ต้นทุนการผลิตต่ากว่า ส่งผลให้จีนมีข้อได้เปรี ยบในเรื่องของ
ราคา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yifei Zhang (2018) ทาให้ในปี ค.ศ. 2015 มูลค่าการส่งออกอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของ
จีนนั้นสูงถึง 244,380,530.888 ดอดอลลาร์สหรัฐ (UNCTAD, 2019)
นอกจากการมีนโยบายพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ แล้วเรื่องของ supply chain ก็เป็นสิ่งสาคัญ ดังเช่น
กรณีศึกษาของ Huawei ที่มีการรวบรวม partner ที่มีความชานาญในด้านการผลิตชิ้นส่วนหรือระบบปฏิบัติการ มาจากหลาย
บริษัททั่วโลก เช่น กล้องโทรศัพท์มือถือของ Huawei ได้มีการพัฒนาร่วมกับ Leica ที่ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ นิรุจ จันทร์แสง (2559) รวมถึง ชิปเซ็ต Kirin สาหรับโทรศัพท์มือถือของ Huawei โดยเฉพาะ ซึ่ง
แม้จะเป็นการผลิตเองแต่ก็ได้มกี ารซื้อลิขสิทธิ์เทคโนโลยีจาก บริษัท ARM Holdings ทาให้หัวเว่ยสามารถออกแบบการทางาน
ของชิปให้สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ยังทาให้
สร้างโทรศัพท์มือถือประสิทธิภาพสูง ในราคาที่ไม่แพงได้อีกด้วย
จากการวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคไทยต่ออุตสาหกรรมมือถือของจีน ชี้ให้เห็นว่าปีล่าสุดที่ซื้อ
โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนส่วนใหญ่คือ ปี 2019 รองลงมาคือปี 2018 ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยี
ของประเทศจีนในปี 2018 ที่ได้กลับมาโตขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยด้านราคาก็เป็นส่วนสาคัญที่กลุ่มตัวอย่างได้ประเมินว่า ราคา
โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนเหมาะสมกับคุณภาพ สอดคล้องกั บงานวิจัยของเสาวนีย์ ขจรเทวาวงศ์ (2558) และยังเห็นถึง
พฤติกรรมของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนในปัจจุบัน ที่เน้นใช้งานสื่อโซเซียลมีเดีย ทาให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน และ แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือ ถือตราสินค้าจีนนั้นจากกระทู้/ รีวิว
จากผู้ใช้ จากสื่อโซเซียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่
ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
1) ควรเน้นการทาการตลาดไปที่ สื่อโซเชียลมีเดีย เนื่องจากผลงานวิจัยบ่งชี้ว่า พฤติกรรมของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือตรา
สินค้าจีนช่วงอายุ 18-23 ปีในปัจจุบัน เน้นใช้งานสื่อโซเซียลมีเดียเป็นหลัก ทาให้ข้อมูลที่รับรู้ และ แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อ มาจากสื่อโซเซียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่
2) ควรวางกลยุทธ์ด้านราคาให้เหมาะสมกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนช่วงอายุ 18-23 ปี เนื่องจากผลงานวิจัย
บ่งชี้ว่า รายได้ต่ อเดือนและจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ซื้อโทรศัพท์ตราสินค้าจีนต่อครั้ง สัมพันธ์กันที่ 5,001 – 10,000 บาท
นอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังพิจารณาถึงความคุ้มค่าของราคา จึงต้องคานึงถึงความเหมาะสมของราคากับคุณภาพสินค้า และ ความ
คงทนในการใช้งานประกอบอีกด้วย
เชิงงานวิจัย
1) อาจจะมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและแม่นยามากขึ้น
2) อาจจะมีการศึกษาวิจัยต่อยอด เพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติม เช่น นาไปเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมโทรศัพท์ของ
เกาหลี เป็นต้น
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เอกเทศ (INDEPENDENT STUDY)
สารนิพนธ์ชิ้นนี้สามารถสาเร็จลุล่วงได้ดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้คาปรึกษา ให้คาแนะนา ตลอดจนปรับ ปรุงแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง
จนทาให้งานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
และขอขอบคุณปะป๊า หม่าม๊า ที่เป็นครอบครัวที่น่ารัก ที่คอยเข้าใจ และสนับสนุน ในทุกๆอย่างที่ทา รวมถึงแจ้ต
พี่สาวคนสาคัญที่คอยให้คาแนะนาหลายๆอย่าง และขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้อง ๆ ทั้งจากโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ที่คอยรับ
ฟัง ช่วยเหลือ ให้กาลังใจ รวมถึงการอยู่ข้างๆและปลอบโยนกันมาตลอด และท้ายที่สุดขอบคุณตนเองที่อดทนและตั้งใจทาวิจัย
จนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสารอ้างอิง
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การวางแผนการสั่งซื้อ โดยการพยากรณ์ยอดขายของน้ามันเครื่องที่ส่งออกไปยังประเทศลาว
กรณีศึกษา: บริษัทส่งออกน้ามันเครื่อง ABC จากัด
Order Planning by Forecasting the Sales of Engine Oil Export to LAOS:
Case Study of ABC Engine Oil Export co., ltd.
กฤตวิทย์ บุญชม1
กิตติศักดิ์ สายลุน1
ปรียามน บุญสินชัย1
ปวีณา อาจสาอางค์1
ศศิภา พัดสองชั้น1
2
อภิญญา พงษ์ปรีชา
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยเทคนิคการ
พยากรณ์ปริมาณยอดขายสินค้า และตัวแบบการคานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ทางคณะผู้จัดทาได้ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบริษัทกรณีศึกษา ด้วยการลงพื้นที่และการสัมภาษณ์จากบริษัท และใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นสินค้ าสาคัญที่สร้าง
ยอดขายมากที่สุด นอกจากนี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทาให้ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนสินค้า และเมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาพบว่า สาเหตุมาจากการที่บริษัทใช้การพยากรณ์เชิงคุณภาพโดยการประมาณการของพนักงานซึ่งอาศัยความเคยชิน
ไม่มีปริมาณการสั่งซื้อรวมและจุดสั่งซื้อที่แน่นอน
ผลการศึกษา พบว่า บริษัทมีสินค้าสาคัญจานวน 4 รายการ สินค้าทั้ง 4 รายการมีความต้องการเป็นฤดูกาล และมีค่า
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนไม่เกิน 0.25 แสดงถึงความต้องการของสินค้าที่ไม่ผันผวน และเมื่อใช้ตัวแบบของการสั่งซื้อที่
ประหยัด ในการหาปริมาณการสั่งซื้อและหาจุดสั่งซื้อซ้าแล้วจะทาให้ต้นทุนสินค้าคงคลังโดยรวมลดลง 899,205.71 บาทต่อปี
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
คำสำคัญ: การพยากรณ์, การสั่งซื้อที่ประหยัด และจุดสั่งซื้อ
Abstract
This article aims to propose the systematics order planning by using Demand forecasting
techniques and Economic order quantity model (EOQ). The company case study provided historical data
for analyze by field visits and interviews. A sample is the most important inventory that prioritize by sale
value as a Category A by using ABC classification. In addition, the company case study always has
inventory shortage problem. Mainly due to lack of demand forecasting, indeterminacy of economic order
quantity, and reorder point shortfall.

1
2

บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์ประจาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี -

498

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

The results suggested that four SKUs in Category A have coefficient of variation less than 0.25
which means the demands are constant. Every SKUs in Category A are seasonal demand. The total
inventory cost decrease by 899,205.71 baht per year or 15% from year on year.
Keywords Forecasting, Economic Order Quantity and Reorder point
บทนา
ประเทศไทยมีบริษัทที่เป็นผู้ผลิตน้ามันเครื่องจาหน่ายอยู่หลากหลายบริษัท และความต้องการน้ามันเครื่องที่เพิ่ม
สูงขึ้น ทาให้บริษัทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิต ศูนย์กระจายสินค้า ค้าส่ง และค้าปลีกต้องมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้เพียง
ต่อความต้องการที่มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้าขาดมือ ที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า ดังนั้นการพยากรณ์ หรือการ
คาดการณ์ปริมาณความต้องการการใช้น้ามันเครื่องที่มีแม่นยา จะสามารถช่วยให้บริษัทสามารถจัดการกับปริมาณสินค้าคงคลัง
พร้อมทั้งช่วยให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าที่เพียงพอและตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คณะผู้จัดทาได้ทาการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัทส่งออกน้ามันเครื่อง ABC จากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ประเภท SMEs ทาการค้าส่งและค้าปลีกสินค้าประเภทน้ามันเครื่ องทั้งในและต่างประเทศ โดยได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
บริษัท คือ สินค้าที่อยู่ในประเภทกลุ่ม A เกิดปัญหาสินค้าปัญหาการขาดแคลนสินค้า (Stock out) ในบางช่วง สาเหตุมาจาก
ทางบริษัทใช้ความชานาญในการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ได้คานึงถึงความต้องการของลูกค้าในอนาคต และไม่มีการนาเทคนิคการ
พยากรณ์มาปรับใช้
คณะผู้จัดทาจึงมีความเห็นว่า หากบริษัทมีการนาระบบการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้ามาปรับใช้ได้อย่าง
แม่นยาจะสามารถพยากรณ์ข้อมูลความต้องการของลูกค้าได้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริง และนาข้อมูล
ความต้องการที่ได้มาช่วยสนับสนุนให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางสาหรับช่วยลดการขาดแคลนสินค้า
คงคลัง ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัท
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพยากรณ์ปริมาณยอดขายของสินค้ากลุ่ม A
ที่เกิดปัญหาสินค้าคงคลังขาดแคลนของบริษัทส่งออก
น้ามันเครื่อง ABC จากัด ในปี พ.ศ. 2563
2. เพื่อวางแผนการสั่งซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้า A ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
สมมุติฐานของการวิจัย
การวางแผนการสั่งซื้อสินค้าคงคลังโดยใช้หลักการ ABC analysis ที่จัดกลุ่มสินค้าตามยอดขายจะช่วยลดปัญหา
สินค้าขาดแคลน และลดต้นทุนการรวมของสินค้าคงคลังได้
ขอบเขตของการวิจัย
1. การศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์ยอดขาย โดยใช้ข้อมูลยอดขายรายเดือนของสินค้าย้อนหลัง 3 ปี
2. ศึกษาเฉพาะบริษัทส่งออกน้ามันเครื่อง ABC จากัด ซึ่งเป็นบริษัทประเภท SMEs โดยมีหน้าที่เป็นค้าส่งและค้า
ปลีกประเภทน้ามันเครื่อง ตั้งอยู่ที่ตาบลโคกปีบ อาเภอศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี
3. เลือกศึกษาสินค้ากลุ่ม A ของบริษัท จากการแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการจัดกลุ่มของสินค้า (ABC Classification
Analysis) เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงและสร้างรายได้หลักให้กับบริษัทกรณีศึกษา
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ทฤษฎีที่ใช้วิจัย
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
Methacharatkul (2014) ได้กล่าวเกี่ยวกับความหมายของการจัดการสินค้าคงคลัง คือ การควบคุมและวางแผน ในการถือ
ครองสินค้าคงคลัง โดยมีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม ซึ่งในการจัดเก็บสินค้าคงคลังประเภทต่าง ๆ มีต้นทุน
ในการถือครองและระบบในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน แต่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมือนกัน ได้แก่ 1)
การถือครองสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า 2) การถือครองสินค้าคงคลังจะช่วยป้องกัน
ความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ในอนาคต
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าคงคลังรวม
Pukamaw (2014) ได้กล่าวเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าคงคลังรวมว่า การจัดการสินค้าคงคลังประกอบไปด้วยต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 5 ประเภท ดังนี้ 1) ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) 2) ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Cost of Ordering)
3) ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาสินค้าคงคลัง (Cost of Carrying Inventory) 4) ต้นทุนของสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย
(Cost of Safety Stock) และ 5) ต้นทุนค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลน (Cost of Stock out)
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพยากรณ์ (Demand Forecast)
ส่วนประกอบของข้อมูลในการพยากรณ์ Saengpheim (2019) กล่าวว่า ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์ส่วนใหญ่จะเป็น
ข้อมูลอนุกรมเวลา หรือข้อมูลที่มีการเก็บเป็นลาดับต่อเนื่อง เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี เป็นได้แก่ 1) ข้อมูลที่มี
ลักษณะเป็นแนวโน้ม (Trend) 2) ข้อมูลที่มีลักษณะฤดูกาล (Seasonal Variation) 3) ข้อมูลที่มีลักษณะเคลื่อนไหวตามวัฏ
จักร (Cycle Variation ) และ 4) ข้อมูลผิดปกติ (Random Variation)
ประเภทของการพยากรณ์มี 2 ประเภท ได้แก่ 1) เทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Forecasting
Techniques) และ 2) เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting Techniques)
เทคนิคการพยากรณ์สาหรับข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับเวลา Sermphongphan
(2017) และ Inthong (2013) ได้แบ่งวิธีการพยากรณ์รูปแบบอนุกรมเวลาที่นิยมใช้ 5 วิธี ดังต่อไปนี้ 1) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
(Moving Average) 2) วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียลครั้งเดียว (Single Exponential Smoothing) 3) วิธีการปรับ
เรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียลซ้าสองครั้ง (Double Exponential Smoothing) 4) วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียลของ
วินเทอร์ (Exponential Smoothing - Winter) และ 5) วิธีการแยกองค์ประกอบ (Decomposition Method)
Boonsa-nga (2016) ได้อธิบายความหมายวิธีนาอีฟว่าเป็นการพยากรณ์อย่างง่ายที่มีข้อสมมติ ว่าข้อมูลในปัจจุบัน
เป็นค่าการพยากรณ์ที่ดีที่สุดในช่วงเวลาถัดไป หรือในอนาคต โดยสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 1) วิธีนาอีฟลาดับแรก (First
Naïve) 2) วิธีนาอีฟสาหรับข้อมูลแนวโน้ม (Naïve for Trend Series) 3) วิธีนาอีฟสาหรับข้อมูลที่มีฤดูกาล (Naive for
Seasonal Series)
การวัดความแม่นยาของการพยากรณ์ Chanchay (2014) กล่าวว่าการวัดความแม่นยาของการพยากรณ์ คือ การ
พิจารณาว่ายอดพยากรณ์ที่ได้มีความแตกต่างจากยอดที่เกิดขึ้นจริงมากน้อยเพียงใด สามารถดูได้จาก เทคนิคการพยากรณ์ใดที่
มีค่าความผิดพลาดต่า แสดงว่าเทคนิคนั้นมีความแม่นยา เทคนิคที่ใช้วัดความแม่นยามีดังนี้ 1) ค่าเฉลี่ยความผิดพลาด (Mean
Error: ME) 2) ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation: MAD) 3) ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดกาลังสอง
(Mean Square Error: MSE) 4) ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ (Root Mean Squared Error: RMSE) 5)
ร้อยละของความผิดพลาดเฉลี่ย (Mean Percentage Error: MPE) 6) ค่าเฉลี่ยร้อยละความผิดพลาดสมบูรณ์ (Mean
Absolute Percentage Error: MAPE)
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity)
Manlerk (2017) ได้กล่าวถึง ปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ไว่ว่าเป็น
วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการหาปริมาณการสั่งซื้อในปริมาณที่คงที่ ซึ่ง ปริมาณการสั่งซื้อจะเป็นตัวกาหนดต้นทุนรวมที่
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เกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังว่าจะสูง หรือต่า โดยต้นทุนรวม ประกอบไปด้วย ต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้า และต้นทุนในการ
เก็บรวบรวมสินค้า นักเศรษฐศาสตร์จึงได้มีการคิดสมการเพื่อคานวณหาปริมาณสั่งซื้อที่ดีที่สุดไว้ดังต่อไปนี้

โดยที่ D = ปริมาณความต้องการสินค้าทั้งปีที่ได้มาจากการพยากรณ์ความต้องการต่องวด ซึ่งอาจเป็นสัป ดาห์หรือเดือน
(Standard interval) ที่แต่ละกิจการกาหนด
Co = Cost of Order คือ ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้าต่อครั้ง
C = Cost of Item คือ เป็นราคาต่อหน่วยของสินค้า
I = Investment Factor คือ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าในรูปร้อยละของราคาต่อหน่วย
โดยตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัดแบบพื้นฐาน (Basic Economic Order Quantity: EOQ) จะสามารถ
ใช้ได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของสินค้ามีลักษณะคงที่ (Tawonwat et al., 2013) ซึ่งมีสมการในการวัดความแปรปรวนของ
ระดับความต้องการสินค้า โดยการหาค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน (Variability Coefficient: VC) ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวน (VC) ที่คานวณได้มีค่าน้อยกว่า 0.25 แสดงว่า ความต้องการสินค้ามีลักษณะคงที่ สามารถใช้ EOQ ในการคานวณ
การสั่งซื้อได้
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจุดสั่งซื้อ (Reorder Point: ROP)
เนตรนภา เสียงประเสริฐ (2558) ได้กล่าวถึง จุดสั่งซื้อ หรือ Reorder Point ไว้ว่า เป็นจุดที่มีไว้สาหรับแจ้งเตือน
รอบการสั่งซื้อถัดไปจากการกาหนดรอบที่จะสั่งซื้อใหม่ได้เมื่อสินค้าคงคลังลดเหลือในระดับหนึ่ง และทาการสั่งซื้อสินค้ามาใน
ปริมาณสั่งซื้อที่กาหนดไว้ ซึ่งถือเป็นระบบในการควบคุมระดับสินค้าคงคลังอย่างหนึ่ง โดยจุดสั่งซื้อจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราความต้องการใช้สินค้าคงคลัง และรอบเวลาในการสั่งซื้อ (Lead Time) โดยมีสมการดังนี้

d ̅ = ความต้องการสินค้าเฉลี่ย
L = รอบระยะเวลาคงที่
z = ค่าระดับความเชื่อมั่นว่าจะมีสินค้าตามที่ต้องการ
= ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราความต้องการสินค้า
ระดับการให้บริการของกิจการ = 100% - โอกาสที่สินค้าจะขาดแคลน
6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกลุ่มของสินค้า (ABC Classification Analysis)
Department of Industry Promotion (n.d.) ได้ให้ความหมายของการจัดกลุ่มสินค้า หรือ ABC Classification
Analysis ว่า เป็นวิธีการจัดการสินค้าคงคลัง โดยจะแบ่งตามลาดับของความสาคัญออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม A คือ สินค้า
คงคลังที่มีจานวนคิดเป็นร้อยละ 15 - 20 ของสินค้าคงคลังทั้งหมด โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นร้อยละ 75 - 80 ของมูลค่าสินค้าคง
คลังทั้งหมด 2) กลุ่ม B คือ สินค้าคงคลังที่มีจานวนร้อยละ 30 - 40 ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ
ร้อยละ 15 ของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด 3) กลุ่ม C คือ สินค้าคงคลังที่มีจานวนร้อยละ 40 - 50 ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่
มีมูลค่าแค่เพียงร้อยละ 5 - 15 ของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด
โดยที่
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. นาข้อมูลยอดขายสินค้ามาจัดกลุ่มสินค้า (ABC Classification Analysis) เพื่อวิเคราะห์หาสินค้ากลุ่ม A ซึ่งเป็น
สินค้าที่สาคัญที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทมากที่สุดมาพยากรณ์ยอดขายในปี พ.ศ. 2563
2. นาข้อมูลของยอดขายสินค้าสาคัญที่ส่งออกไปยังประเทศลาวย้อนหลัง 3 ปี มาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการพยากรณ์
ยอดขายในปี พ.ศ. 2563 ที่เหมาะสมและมีความแม่นยามากที่สุด
3. นาข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์มาคานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ)
เพื่อหาปริมาณสั่งซื้อที่จะไม่ทาให้มีสินค้าคงคลังมาก หรือน้อยจนเกินไป
4. นาข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อมาคานวณหาจุดสั่งซื้อ (Reorder Point: ROP) เพื่อหาจุดที่ต้องทาการสั่งซื้อซ้าเมื่อ
ปริมาณสินค้าคงคลังลดต่าถึงจุดที่กาหนด และคานวณหาปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) เพื่อป้องกัน
การเกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนในกลุ่มสินค้าสาคัญ
5. ทาการเปรียบเทียบต้นทุนรวมระหว่างก่อน และหลังการใช้การพยากรณ์ รวมถึงสรุปผลการดาเนินงานและ
เสนอแนะ
ผลการวิจัย
สินค้ากลุ่ม A ซึ่งเป็นสินค้าสาคัญที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทมากที่สุด และเป็นสินค้าที่พบปัญหาสินค้าคงคลังขาดมือจน
สูญเสียโอกาสในการขาย มีจานวน 4 รายการ ได้แก่ 1) PTT HYDRAULIC 68 2) PTT DYNAMIC TURBO SAE15W-40 3)
TOTAL AZOLLA และ 4) ADLON รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : แสดงรายการสินค้ากลุ่ม A จากการจัดกลุม่ สินค้าตามยดขาย (ABC Classification)
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อสินค้า
PTT HYDRAULIC 68
PTT DYNAMIC TURBO SAE15W-40
TOTAL AZOLLA
ADLON

ร้อยละของ
ยอดขาย
23.83
21.67
13.29
20.85

ร้อยละของ
ยอดขายสะสม
23.83
45.50
57.97
66.36

กลุ่มของ
สินค้า
A
A
A
A

จากนั้นคณะผู้จัดทา จึงได้นาข้อมูลยอดขายของสินค้ากลุ่ม A ในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อดูความต้องการของสินค้า ซึ่ง
พบว่าสินค้ากลุ่ม A มีความต้องการของสินค้าเป็นแบบฤดูกาลทุกรายการ ประกอบกับการเลือกวิธีการพยากรณ์ที่มีความ
แม่นยามากที่สุด โดยพิจารณาจากค่ารากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ที่ต่าที่สุด
ดังนั้น วิธีการพยากรณ์ยอดขายที่เหมาะสมของสินค้ากลุ่ม A คือวิธีการแยกองค์ประกอบแบบการคูณ (Multiplicative
Decomposition) ใช้พยากรณ์สินค้า 2 รายการ ได้แก่ PTT HYDRAULIC 68 และ ADLON และวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์
โปแนนเชียลของวินเทอร์ (Exponential Smoothing - Winter) ใช้พยากรณ์สินค้า 2 รายการ ได้แก่ PTT DYNAMIC
TURBO SAE15W-40 และ TOTAL AZOLLA และนาค่าพยากรณ์ยอดขายมาวิเคราะห์ความผันผวนของข้อมูล ด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Variability Coefficient: VC) ซึ่งพบว่าสินค้าทั้ง 4 รายการ มีค่า VC ที่น้อยกว่า 0.25 จึง
สามารถนาค่าพยากรณ์ยอดขายมาคานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดได้
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ตารางที่ 2 : วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมทีส่ ุดของสินค้ากลุม่ A
ชนิดของสินค้า
วิธีการพยากรณ์
PTT HYDRAULIC 68
PTT DYNAMIC TURBO
SAE15W-40
TOTAL AZOLLA
ADLON

Multiplicative
Decomposition
Exponential Smoothing Winter
Exponential Smoothing Winter
Multiplicative
Decomposition

RMSE
42.3186

ค่าพยากรณ์ยอดขาย
(กล่อง)
9,235

VC
0.1374

30.6924

6,218

0.1803

101.7699

4,337

0.2485

24.3553

2,446

0.1481

เมื่อนาปริมาณยอดขายสินค้าแต่ละรายการที่พยากรณ์ได้ ดังตารางที่ 2 มาคานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ ประหยัด
จานวนครั้งที่ต้องสั่งซื้อต่อปี จุดสั่งซื้อซ้า และปริมาณสินค้าคงคลังสารอง (Safety Stock) เพื่อวางแผนการสั่งซื้อสินค้าแต่ละ
รายการในกลุ่ม A ไม่ให้มีสินค้าขาดแคลนและสูญเสียโอกาสในการขาย
PTT HYDRAULIC 68 มีปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่ 115 กล่อง มีปริมาณสินค้าคงคลังสารองที่ 257 กล่อง ทาการ
สั่งซื้อเมื่อปริมาณสินค้าคงคลังลดเหลือ 405 กล่อง และในปี 2563 ต้องทาการสั่งซื้อทั้งหมด 80 ครั้ง
PTT DYNAMIC TURBO SAE15W-40 มีปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่ 102 กล่อง มีปริมาณสินค้าคงคลังสารองที่ 198
กล่อง ทาการสั่งซื้อเมื่อปริมาณสินค้าคงคลังลดเหลือ 298 กล่อง และในปี 2563 ต้องทาการสั่งซื้อทั้งหมด 61 ครั้ง
TOTAL AZOLLA มีปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่ 79 กล่อง มีปริมาณสินค้าคงคลังสารองที่ 192 กล่อง ทาการสั่งซื้อ
เมื่อปริมาณสินค้าคงคลังลดเหลือ 289 กล่อง และในปี 2563 ต้องทาการสั่งซื้อทั้งหมด 55 ครั้ง
ADLON มีปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่ 65 กล่อง มีปริมาณสินค้าคงคลังสารองที่ 84 กล่อง ทาการสั่งซื้อเมื่อปริมาณ
สินค้าคงคลังลดเหลือ 139 กล่อง และในปี 2563 ต้องทาการสั่งซื้อทั้งหมด 38 ครั้ง
ตารางที่ 3 : แผนการสั่งซื้อสินค้ากลุ่ม A ที่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าที่ระดับความเชื่อมั่น (Z) ร้อยละ 95
ค่าพยากรณ์ EOQ
จานวนครั้ง จุดสั่งซื้อซ้า Safety ROP + Safety
ตราสินค้า
(กล่อง)
(กล่อง)
ทีส่ ั่ง/ปี
(ROP)
Stock
Stock
PTT HYDRAULIC 68
9,235
115
80
148
257
405
PTT DYNAMIC TURBO
6,218
102
61
100
198
298
SAE15W-40
TOTAL AZOLLA
4,337
79
55
97
192
289
ADLON
2,446
65
38
55
84
139
จากแผนการสั่งซื้อในตารางที่ 3 คณะผู้จัดทาได้ทาการคานวณต้นทุนรวมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนของ
สินค้า ต้นทุนการสั่งซื้อ และต้นทุนของการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนสินค้าคงคลังรวมจากวิธีการสั่งซื้อ
แบบเดิม กับวิธีการสั่งซื้อแบบใหม่ ซึ่งพบว่าสินค้า 3 รายการ ได้แก่ PTT HYDRAULIC 68 , TOTAL AZOLLA และ ADLON

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี -

503

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

มีต้นทุนรวมทีล่ ดลงเมื่อสั่งสินค้าค้าด้วยแผนการสั่งซื้อแบบใหม่ แต่ PTT DYNAMIC TURBO SAE15W-40 มีต้นทุนรวมที่
เพิ่มขึ้นหากสั่งซื้อสินค้าด้วยแผนการสั่งซื้อแบบใหม่ รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : เปรียบเทียบต้นทุนสินค้าคงคลังรวมจากวิธีการสั่งซื้อแบบเดิม กับวิธีการสั่งซื้อแบบใหม่
ปริมาณที่
ต้นทุนรวมปี 2562 ก่อน ต้นทุนรวมปี 2563 หลัง
ตราสินค้า
แตกต่าง (บาท)
สั่งซื้อ(กล่อง)
ปรับใช้ EOQ (บาท)
ปรับใช้ EOQ (บาท)
PTT HYDRAULIC 68
ลดลง
9,235
6,578,284.89
6,389,722.72
188,562.17
PTT DYNAMIC TURBO
เพิ่มขึ้น
6,218
6,307,716.44
6,480,430.72
SAE15W-40
172,714.28
TOTAL AZOLLA
ลดลง
4,337
6,168,441.66
5,432,850.50
735,591.16
ADLON
ลดลง
2,446
4,682,000.70
4,534,234.04
147,766.65
รวม
22,236
23,736,443.69
22,837,237.98
ลดลง 899,205.7
สรุปและอภิปรายผล
การนาข้อมูลสินค้าสาคัญที่สร้างยอดขายให้กับบริษัทกว่าร้อยละ 70 (สินค้ากลุ่ม A) มาพยากรณ์ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและแม่นยามากที่สุด และวางแผนการสั่งซื้อใหม่อย่างเป็นระบบ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสั่งปริมาณการสั่งซื้อที่
ประหยัด(EOQ) การหาจุดสั่งซื้อซ้า(ROP) และการหาปริมาณสินค้าคงคลังสารอง(Safety Stock) จะทาให้บริษัทมีสินค้าคงคลัง
ที่เพียงพอ ลดปัญหาสินค้าคงคลังขาดมือ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้มีการนาวิธีการดังกล่าวจากการศึกษาไปปรับใช้ จริงจะส่งผลให้
บริษัทมีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น ทาให้สินค้ามีเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงตลอดทั้งปี
อีกทั้งส่งผลต่อต้นทุนสินค้าคงคลังรวมที่ลดลงอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. บริษัทต้องยอมรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากสินค้า PTT DYNAMIC TURBO SAE15W-40 ซึ่งเป็นสินค้ารายการเดียวที่มี
ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีปริมาณสินค้าคงคลังเพียงพอขาย เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความสาคัญเป็นอันดับ 2 จากรายการสินค้า
ทั้งหมด เพราะหากบริษัทสูญเสียโอกาสในการขาย อาจส่งผลให้เสียรายได้และสูญเสียลูกค้าในอนาคตได้
2. การพิจารณาเฉพาะสินค้ากลุ่มขายดี อาจกระทบกับพื้นที่ในการจัดเก็บโดยรวมของบริษัท ดังนั้นควรวิเคราะห์
วางแผนสินค้าทุกรายการที่มีเพิ่มเติม เพื่อดูผลกระทบในภาพรวมของบริษัททั้งในด้านของต้นทุน การบริหารจัดการการสั่งซื้อ
และการจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้า
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาปัญหาพิเศษเรื่อง “การวางแผนการสั่งซื้อโดยการพยากรณ์ยอดขายของน้ามันเครือ่ งที่ส่งออกไปยังประเทศ
ลาว กรณีศึกษา บริษัทส่งออกน้ามันเครื่อง ABC จากัด” ในครั้งนี้จะไม่สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านประธานบริษัทและรองประธานของบริษัท รวมถึงขอขอบคุณพนักงานทุกแผนกของบริษัทส่งออกน้ามันเครื่อง ABC จากัด
ที่กรุณาอนุเคราะห์และช่วยเหลือการเก็บข้อมูลของทางคณะผู้จัดทา ทาให้ทางคณะผู้จัดทาสามารถจัดทาปัญหาพิเศษเล่มนี้
ขึ้นมาได้
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สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณอาจารยอ์ภิญญา พงษ์ปรีชา ที่ปรึกษาของการศึกษาปัญหาพิเศษฉบับนี้และอาจารย์ทุกท่านใน
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ให้ความกรุณาให้ความรู้
คาแนะนา และความช่วยเหลือต่าง ๆ กับทางคณะผู้จัดทา การศึกษาปัญหาพิเศษฉบับนี้จะไม่สามารถสาเร็จลุล่วงได้อย่าง
สมบูรณ์หากปราศจากความช่วยเหลือของท่าน
เอกสารอ้างอิง
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Feuangfu. 2017. Development of a compelling reading activity
package using 5W1H techniques to promote reading Learning Thai subject of grade 12
students. Bachelor of Education Thesis in Teaching Program, Dhurakij Pundit University
Inthong. 2013. Targeting the right sales Case study: fiber products
cement. Bachelor of Engineering Thesis in Integrated Supply Chain Management Program,
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การปรับปรุงระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสาร (Outbound)
กรณีศึกษา CEVA Ingredion GMP Warehouse
Improvement of Document Storage and Retrieval System (Outbound)
Case Study: CEVA Ingredion GMP Warehouse
1

กนกวรรณ ศรีโคตร
กรววรณ รัตนะสิร2ิ
จันทร์จิรา พันธ์แจ้ง
ธัญญ์ฐิตา ชวรัฐเมธาวีร์3
วริศรา ผลาผล
วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ
บทคัดย่อ
ปัญหาพิเศษฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการลดระยะเวลาในกิจกรรมการค้นหาเอกสารของพนักงานและ
วิธีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบีย บ รวมทั้งการสร้างระบบในการค้นหาเอกสาร กรณีศึกษา CEVA Ingredion GMP
Warehouse โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์พนักงานที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้นา
Why-Why Analysis เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหา แนวคิดลีนในเรื่องของ Flow Process Chart เข้า
มาช่วยระบุการไหลของกระบวนการทางาน และการท าป้ายดรรชนีเอกสาร (Index) มาประยุกต์ใ ช้ร่วมกับโปรแกรม
Microsoft Excel และ Google Data Studio ในการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร
จากผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารก่อนการปรับปรุงใช้เวลาทั้งหมด 5 นาทีต่อชุด หลังจากปรับปรุง
การจัดเก็บเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จะทาให้เวลาที่ใช้ทั้งหมดในกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นอีก 0.52 นาที เป็น 5.52
นาทีต่อชุด และการปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารด้วยโปรแกรม Google Data Studio จะทาให้เวลาที่ใช้ทั้งหมดในกิจกรรมนี้
เพิ่มขึ้นอีก 1.52 นาที เป็น 6.52 นาที ในส่วนของกิจกรรมการค้นหาเอกสารฉบับจริงก่อนการปรับปรุงจะใช้เวลาทั้งหมด 47.3
นาทีต่อชุด หลังจากปรับปรุงการค้นหาเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จะทาให้เวลาที่ใช้ทั้งหมดในกิจกรรมนี้ลดลง
เหลือ 14.30 นาทีต่อชุด ซึ่งใช้เ วลาลดลงไป 33 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 69.77 และการปรับปรุงการค้นหาเอกสารด้วย
โปรแกรม Google Data Studio จะทาให้เวลาที่ใช้ทั้งหมดในกิจกรรมนี้ลดลงเหลือ 16 นาทีต่อชุด ซึ่งใช้เวลาลดลงไป 31.30
นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 66.17 ทั้งนี้กรณีที่หาเอกสารฉบับจริงไม่พบจะทาการค้นหาไฟล์แสกนแทน ซึ่งเวลาที่ใช้ในกิจกรรมนี้
ก่อนทาการปรับปรุงจะอยู่ที่ 64.30 นาที หลังจากปรับปรุงการค้นหาเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จะทาให้เวลาที่
ใช้ทั้งหมดในกิจกรรมนี้ลดลงเหลือ 16.45 นาที ซึ่งใช้เวลาลดลงไป 48.15 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 74.88 และการปรั บปรุง
การค้นหาเอกสารด้วยโปรแกรม Google Data Studio จะทาให้เวลาที่ใช้ทั้งหมดในกิจกรรมนี้ลดลงเหลือ 46.25 นาที ซึ่งใช้
เวลาลดลงไป 46.35 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 71.93 โดยสามารถสรุปได้ว่าการจัดเก็บและค้นหาเอกสารทั้ง 2 วิธีนี้สามารถ
ช่วยลดระยะเวลาในการค้นเอกสารได้แต่ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดทาขอเสนอแนะให้ผู้ศึกษาทาการจัดเก็บและค้นหาเอกสารด้วยการ
ใช้ดรรชนีเอกสาร(Index) ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel ด้วยสาเหตุที่ว่าสามารถลดระยะเวลาในกิจกรรมการค้นเอกสาร
ได้มากกว่าการใช้โปรแกรม Google Data Studio
คำสำคัญ: ระบบการจัดเก็บและการค้นหาเอกสาร, ดรรชนีเอกสาร, การลดระยะเวลาในการทางาน, Lean, Kaizen,
Microsoft Excel, Google Data Studio
1
2
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Abstract
This special problem aims to find ways to reduce the time spent in employee search activities
and how to keep documents organized. By creating a system to search for documents, the CEVA Ingredion
GMP Warehouse case study by collecting data from relevant employee interviews and studies from
related research papers. Besides, Why-Why Analysis and Lean concepts in the subject of Process Flow
Chart to help identify the flow of work processes. Including the labeling of the document index (Index) in
conjunction with the use of Microsoft Excel and Google Data Studio to help in document storage and
search.
The results of the study showed that Document storage activities before improvement take a
total of 5 minutes per set. After improving with Microsoft Excel, the total time is 5.52 minutes per set.
Which time increases by 0.52 minutes per set. After improving with Google Data Studio, it takes a total of
6.52 minutes per set. Which time increases by 1.52 minutes per set. As for the activity to search for the
original documents before improvement, the time is 47.3 minutes per set. After improving with Microsoft
Excel, the total time is reduced to 14.30 minutes per batch. Which can be reduced by 33 minutes per set,
or 69.77 percent. After improving with Google Data Studio, the total time is reduced to 16 minutes per
set, which can be reduced to 31.30 minutes per set, or 66.17 percent. If the original document cannot be
found It will search for the scanned file instead. Which the total time before improvement is at 64.30
minutes per set. After the adjustment using Microsoft Excel, the total time was 16.45 minutes per set,
which can be reduced to 48.15 minutes per set, or 74.88 percent. As for the implementation of Google
Data Studio after improvement, the total time was reduced by 46.25 minutes per set, or 71.93 percent.
Both methods can help reduce time spent searching for documents. But the improvement using Microsoft
Excel, the organizers saw that it was able to reduce the time spent in searching for documents more than
using Google Data Studio.
Keywords: Document Storage and Retrieval System, Index, Lean, Kaizen, Microsoft Excel, Google Data
Studio, Reducing of Cycle Time
บทนา
การให้บริการคลังสินค้าเป็นธุรกิจบริหารงานโลจิสติกส์ที่มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินงานของธุรกิจ
ต่างๆ โดยคลังสินค้าจะทาหน้าที่ในเรื่องของการรับฝากสินค้าระหว่างรอการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิต หรือแม้กระทั่ง
เพื่อการกระจายสินค้าให้กับผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจการให้บริการคลังสินค้านั้นได้ประสบปัญหาในเรื่อง
ของการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นและเพื่อให้สามารถที่จะแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้นั้น แต่ละบริษัทจะต้องหา
วิธีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานของบริษัทตนเอง
ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดทาได้ทาการศึกษา กรณีศึกษา CEVA Ingredion GMP Warehouse ซึ่งดาเนินงานเป็นผู้ให้บริการ
คลังสินค้าแก่ บริษัท อินกริดิออน (ไทยแลนด์) จากัด ที่เป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งแปรรูปจากมันสาปะหลัง และ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่งออกไปยังในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังในต่างประเทศมักจะ
ใช้ระยะเวลานานหลายเดือนกว่าที่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะไปถึงมือของลูกค้า ซึ่งในบางครั้งระหว่างที่ทาการจัดส่งสินค้าเกิดมี
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี -
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สินค้าสูญหาย เสียหาย หรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้น และเมื่อลูกค้าได้รบั สินค้าเหล่านั้นทาให้ทางลูกค้าทาการเรียกดูในเรื่องของ
เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการขนส่งสินค้า แต่จากการสัมภาษณ์พนักงานของทางบริษัทพบว่า ในการค้นหาเอกสารของ
พนักงานแอดมินในแต่ละครั้งนั้นจะใช้เวลาในการค้นหาที่นาน คือ 64.30 นาที และในบางครั้งใช้เวลานานถึง 1 วัน เนื่องจากมี
เอกสารรวมกันอยู่เป็นจานวนมาก ไม่มีการจัดเรียบเรียงหมวดหมู่ของเอกสารที่เป็นระบบและไม่สามารถที่จะดาเนินการ
ตรวจสอบสถานะของเอกสารได้ในทันที ทาให้การทางานในกิจกรรมนี้ล่าช้าและอาจจะทาให้กิจกรรมอื่นที่พนักงานแอดมินเป็น
ผู้รับผิดชอบนั้นล่าช้าตามไปด้วย ทั้งนี้ในกรณีที่พนักงานแอดมินค้นหาเอกสารที่ลูกค้าต้องการฉบับจริงไม่พบ พนักงานแอดมิน
จะทาการส่งเอกสารที่เป็นไฟล์สแกนที่เก็บเป็นสาเนาไว้ในคอมพิ วเตอร์ไปยืนยันให้กับทางลูกค้าแทนเพื่อทาการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งลูกค้าก็ไม่ได้พึงพอใจกับการแก้ปัญหาโดยวิธีนี้นักแต่วิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่ทางบริษัทจะทาการแก้ปัญหานี้ได้
จากปัญหาดังกล่าวทางคณะผู้จัดทาเล็งเห็นว่าการที่พนักงานแอดมินจะค้นหาเอกสารได้รวดเร็วเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องทา
การปรับปรุงตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเก็บเอกสาร โดยการทาป้ายสีดรรชนีเอกสาร หรือ (Index) ในการบอกให้ทราบถึงรอบ
ของวันที่เอกสารนั้น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบในการจัดเก็บเอกสาร สามารถลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร
ย้อนหลังภายในกล่องเอกสาร และทาการสร้างระบบค้นหาเอกสารโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel หรือ Google Data
Studio มาช่วยในการบันทึกข้อมูลเอกสารทุกชุดไว้ในแบบฟอร์ม หากลูกค้าต้องการให้ส่งเอกสารไปให้ในภายหลังก็สามารถ
ค้นหาข้อมูลของเอกสารดังกล่าวนั้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการการให้บริการแก่ลูกค้าทาให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อลดระยะเวลาในกิจกรรมการค้นหาเอกสาร
2. เพื่อสร้างระบบในการค้นหาเอกสาร
ขอบเขตของการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ท างคณะผู้ จั ด ท าได้ ท าการศึ ก ษาในหั ว ข้ อ การปรั บ ปรุ ง ระบบจั ด เก็ บ และค้ น หาเอกสาร
(Outbound) กรณีศึกษา CEVA Ingredion GMP Warehouse ตั้งอยู่ที่ 180/5 และ 180/7 หมู่ 4 ตาบลหนองขาม อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ทางคณะผู้จัดทาได้ทาการศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการค้นหาเอกสารของบริษัท
กรณีศึกษา พบว่าพนักงานใช้ระยะเวลานานในการค้นหาเอกสารส่งกลับให้ลูกค้า จึงปรับปรุงขั้นตอนในกิจกรรมการจัดเก็บ
และค้นหาเอกสาร โดยใช้ดรรชนีเอกสาร (Index) ในการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งเป็นแนวคิดในการทา Kaizen และสร้างระบบ
ค้นหาเอกสารส่งให้ลูกค้าโดยใช้เครื่องมือ Microsoft Excel หรือ Google Data Studio ในการค้นหาเอกสาร เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการตอบสนองการให้บริการลูกค้า
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
1. แนวคิดที่นามาประยุกต์ใช้ในการศึกษามีดังนี้
1.1 แนวคิดลีน (Lean Thinking)
ทางคณะผูจ้ ัดทาได้นาแนวคิดนี้ปรับใช้ในเรื่องของการจัดเก็บเอกสาร เพื่อช่วยลดความซับซ้อนและไปลด
ระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร
1.2 แนวคิดไคเซ็น (Kaizen)
ทางคณะผูจ้ ัดทาได้นาแนวคิดนีม้ าประยุกต์ใช้ในเรื่องของการที่ให้พนักงานทาการจัดเรียงเอกสารก่อนที่จะ
ทาการจัดเก็บเอกสารลงในกล่องในแต่ละวัน
1.3 แนวคิดระบบ E-Document Management System
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ทางคณะผูจ้ ัดทาได้นาแนวคิดนีม้ าใช้ในเรื่องของการทาระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารออนไลน์ เพื่อให้ง่าย
และสะดวกต่อการค้นหาเอกสารในภายหลัง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้
2.1 Why-Why Analysis
ทางคณะผูจ้ ัดทาได้นา Why-Why Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่ทาให้
กิจกรรมการค้นหาเอกสารของทางบริษัทล่าช้า
2.2 Flow Process Chart
ทางคณะผูจ้ ัดทาได้นา Flow Process Chart มาใช้ในการเปรียบเทียบกิจกรรมการจัดเก็บและค้นหา
เอกสารทั้งก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของกระบวนการที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างชัดเจน
2.3 การจัดทาดรรชนีเอกสาร (Index)
ทางคณะผูจ้ ัดทาได้นาดรรชนีเอกสาร หรือ Index มาช่วยในเรื่องของแยกวันที่ในการจัดเก็บเอกสาร โดย
ทาเป็นป้ายสีต่าง ๆ ยึดติดไว้ที่ชุดเอกสารนั้น ๆ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาเอกสารในภายหลัง
2.4 โปรแกรม Microsoft Excel
ทางคณะผูจ้ ัดทาได้นาโปรแกรม Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบบันทึกข้อมูลการ
จัดเก็บเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาเอกสารในภายหลัง ด้วย Real-Time Multi-Column Data Search Box in Excel
with FILTER Function
2.5 Google Data Studio
เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาโดย Google สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการแสดงข้อมูล ช่วยให้เห็นภาพข้อมูล
อย่างชัดเจน สามารถแบ่งปันข้อมูลแบบเชิงลึกได้ ทางคณะผู้จดั ทาจึงเลือกใช้ Google Data Studio มาเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่
จะช่วยในการปรับปรุงระบบการค้นหาเอกสาร
2.6 Arena Simulation Program
ทางคณะผูจ้ ัดทาได้ทาการเลือกใช้ Arena Simulation Program ในการสร้างแบบจาลองสถานการณ์การ
ทางานจริงในแต่ละกระบวนการ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบวัดผลการทางานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงก่อนที่จะนาไปปรับ
ใช้กับสถานการณ์จริง
วิธีดาเนินการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และกาหนดแนวทางการปรับปรุงระบบจัดเก็บและ
ค้นหาเอกสาร (Outbound) กรณีศึกษา CEVA Ingredion GMP Warehouse คณะผูจ้ ัดทาจึงได้ออกแบบขั้นตอนระเบียบวิธี
การศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กาหนดประเด็นที่ต้องการศึกษา
2. ศึกษาแนวทางและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาแนวทางและทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้
รวมถึงนามาเป็นเครื่องมือในงานวิจัยครั้งนี้
3. ทาการรวบรวมข้อมูลเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ โดยมีขอ้ มูล 2 ประเภท ดังนี้
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์พนักงานเกี่ยวกับกระบวนการ
ด้านเอกสารในแต่ละขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลเวลาและปริมาณของจานวนชุดเอกสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อนามาใช้ใน
การศึกษาปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุของความล่าช้า
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3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้ทาการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการ
ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระยะเวลาใน
กระบวนการทางาน
4. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
5. วิเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางาน
6. สร้างแบบจาลองสถานการณ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบจาลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ
แบบจาลองสถานการณ์ที่มีการปรับปรุงการทางานแล้ว
7. เปรียบเทียบข้อมูลก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงจากแบบจาลองสถานการณ์
8. สรุปผลลัพธ์ที่ได้
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ปัญหา
ทางคณะผู้จัดทาจึงทาการศึกษากิจกรรมการจัดเก็บและค้นหาเอกสารของบริษัทกรณีศึกษา พบว่า เมื่อลูกค้าขอ
เอกสารย้อนหลังพนักงานจะใช้เวลาค้นหาเอกสารเป็นเวลานาน โดยสามารถวิเคราะห์สาเหตุได้ดังนี้
Why 1: การค้นหาเอกสารล่าช้า
Why 2: ภายในกล่องจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ
Why 3: พนักงานจัดเก็บเอกสารในกล่องไม่เป็นระเบียบ
Why 4: ขาดระบบการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร
2. แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. การจัดหมวดหมู่เอกสารโดยใช้การติดดรรชนี (Index) โดยแบ่งการเก็บเอกสารใน 1 กล่อง เป็น 4
สัปดาห์ ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-7
กาหนดกระดาษที่ใช้เป็นสีแดง
สัปดาห์ที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 8-15
กาหนดกระดาษที่ใช้เป็นสีเหลือง
สัปดาห์ที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16-24
กาหนดกระดาษที่ใช้เป็นสีเขียว
สัปดาห์ที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 25-31
กาหนดกระดาษที่ใช้เป็นสีนาเงิ
้ น ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การจัดหมวดหมูเ่ อกสารโดยใช้การติดดรรชนี (Index)
ที่มา: คณะผู้จัดทา (2564)
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2. การจัดวางกล่องเอกสารบนชัน้ วางเหล็กฉาก
เนื่องจากทางบริษัทกรณีศึกษามีเ อกสารที่ต้องจัดเก็บเป็นจานวนมาก ทางคณะผู้จัดทาจึงเสนอให้มีการ
จัดเก็บกล่องเอกสารด้วยชั้นวางเหล็กฉาก 5 ชั้น โดยแต่ละชั้นสามารถเก็บกล่องเอกสารได้ 2 แถว แถวละ 4 กล่อง ซึ่ง 1 ชั้น
วางจะจัดเก็บกล่องเอกสารได้ทั้งหมด 8 กล่อง ดังนั้น 5 ชั้นวางจะเก็บกล่องเอกสารได้ทั้งสิ้น 40 กล่อง โดยเฉลี่ย 1 ปีทาง
บริษัทจะทาการจัดเก็บกล่องเอกสารประมาณ 36 กล่อง ซึ่งจะทาการเรียงกล่องเอกสารจากชั้นบนสุดให้เต็มก่อนเสมอ เมื่อ
ครบ 1 ปีจะนาป้ายมาเขียนปีของเอกสารที่ทาการจัดเก็บนั้น ๆ เพื่อที่จะนาไปติดไว้ที่หน้าชั้นวาง

ภาพที่ 7 ตัวอย่างชั้นวางเหล็กฉาก
ที่มา: Office mate (2564)
3. การสร้างระบบบันทึกข้อมูลและค้นหาเอกสารใน Microsoft Excel
ในการบันทึกข้อมูลและค้นหาเอกสาร ทางคณะผู้จัดทาเลือกใช้ Real-Time Multi-Column Data
Search Box in Excel with FILTER function ในการสร้างระบบบันทึกและค้นหาเอกสารใน Microsoft Excel จะได้ผลลัพธ์
ดังภาพที่ 3 สามารถใช้ในบันทึกข้อมูลและการค้นหาเอกสารที่บันทึกไว้ โดยเลือกหมวดของเอกสารที่ต้องการค้นหาที่ช่อง
Search Column จากนั้นใส่ข้อมูลลงในช่อง Search ระบบจะแสดงผลลัพธ์ วันที่ของเอกสาร หมายเลขเอกสาร ชื่อบริษัท
หมายเลขกล่องที่จัดเก็บเอกสาร ไฟล์เอกสาร และสีของดรรชนีที่ติดอยู่กับเอกสาร หากไม่พบข้อมูลที่ค้นหาระบบจะแสดงผลว่า
No match Found

ภาพที่ 3 การค้นหาเอกสารใน Microsoft Excel
ที่มา: คณะผู้จัดทา (2564)
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4. การสร้างระบบบันทึกข้อมูลและค้นหาเอกสารใน Google Data Studio
ในการบันทึกข้อมูลและการค้นหาเอกสารด้วยการใช้ Google Data Studio ก่อนที่จะมีการสร้างระบบ
ค้นหาเอกสารใน Google Data Studio จะต้องทาการบันทึกข้อมูลของเอกสารใน Google Sheet ก่อนรวมถึงการอัปโหลด
ไฟล์เอกสารที่สแกนไว้ลงใน Google Drive และคัดลอกลิงก์ของเอกสารมาใส่ใน Google Sheet เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการ
สร้าง เมื่อทาการสร้างและออกแบบเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมา ดังภาพที่ 4 และสามารถทาการค้นหาโดยการกรอก
หมายเลขเอกสาร ซึ่งระบบจะทาการแสดงข้อมูลของหมายเลขเอกสารนั้นขึ้นมา

ภาพที่ 4 การค้นหาเอกสารด้วยการใช้ Google Data Studio
ที่มา: คณะผู้จัดทา (2564)
สรุปและอภิปรายผล
1. การจัดเก็บเอกสารด้วยดรรชนีเอกสาร (Index) ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel ทาให้เวลาที่ใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ 5 นาทีต่อชุดเป็น 5.52 นาทีต่อชุด
2. การจัดเก็บเอกสารด้วยดรรชนีเอกสาร (Index) ร่วมกับโปแกรม Google Data Studio ทาให้เวลาที่ใช้ในการ
จัดเก็บเอกสารทั้งเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ 5 นาทีต่อชุดเป็น 6.52 นาทีต่อชุด
3. การค้นหาเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Excel สามารถทาให้เวลาที่ใช้ในการค้นหาเอกสารทั้งหมดลดลงจาก
เดิมคือ 47.3 นาทีต่อชุด เหลือ 14.30 นาทีต่อชุด
4. การค้นหาเอกสารด้วยโปรแกรม Google Data Studio สามารถทาให้เวลาที่ใช้ในการค้นหาเอกสารทั้งหมด
ลดลงจากเดิมคือ 47.3 นาทีต่อชุด เหลือ 16 นาทีต่อชุด
5. การค้นหาเอกสารแบบไฟล์สแกนด้วยโปรแกรม Microsoft Excel สามารถทาให้เวลาที่ใช้ในการค้นหาเอกสาร
ทั้งหมดลดลงจากเดิมคือ 64.3 นาทีต่อชุด เหลือ 16.45 นาทีต่อชุด
6. การค้นหาเอกสารแบบไฟล์สแกนด้วยโปรแกรม Google Data Studio สามารถทาให้เวลาที่ใช้ในการค้นหา
เอกสารทั้งหมดลดลงจากเดิมคือ 64.3 นาทีต่อชุด เหลือ 16.45 นาทีต่อชุด
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ทางคณะผู้จัดทาได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารและการค้นหาเอกสารโดยใช้
Microsoft Excel และ Google Data Studio ในการศึกษา ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เวลาของการค้นหาเอกสารฉบับจริงลดลง หาก
ต้องการเพียงไฟล์สแกนสามารถค้นหาไฟล์สแกนและเจอไฟล์สแกนได้ในทันที ซึ่ง Microsoft Excel และ Google Data
Studio นั้นต่างเป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน และไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับในการใช้งานในเบื้องต้น แต่ทั้งนี้ในส่วน
ของ Google Data Studio จะมีค่าใช้จ่ายหากว่าต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารเพิ่มเติม โดยทั้งสองโปรแกรมตามที่ได้
กล่าวมาข้างต้นนั้นเหมาะที่จะใช้สาหรับการบันทึกข้อมูล ค้นหาเอกสาร รวมถึงการเรียกใช้ไฟล์เอกสารย้อนหลังเพื่อให้การ
ค้นหาเอกสารนั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและเมื่อนาโปรแกรมดังกล่าวทั้งสองนี้มาใช่ร่วมกับการจัดเก็บเอกสารฉบับจริงด้วย
ดรรชนีแล้วนั้น จะสามารถช่วยจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยในลดเวลาในการค้นหาเอกสาร เนื่องจาก
มีการแบ่งใช้สีของดรรชนีที่แตกต่างกันในการแบ่งช่วงระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารจึงให้ง่ายต่อการค้นหาเอกสาร และ
การศึกษาในครั้งนี้สามารถที่จะนาไปปรับใช้ในการจัดเก็บและค้นหาเอกสารภายในคลังสินค้า
กิตติกรรมประกาศ
ปัญหาพิเศษเรื่อง การปรับปรุงระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสาร (Outbound) กรณีศึกษา CEVA Ingredion GMP
Warehouse เล่มนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากคณะผู้จัดทาได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท CEVA Logistics ที่ได้ให้
ข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาและจัดทาปัญหาพิเศษฉบับนี้เป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษฉบับนี้ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าใน
การให้คาปรึกษา ตั้งแต่การเลือกประเด็นปัญหา การเก็บข้อมูล แนวทางในการวัดผลการปรับปรุง ตลอดจนคาแนะนาในการ
ชี้ แ นะแนวทางในการแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง รวมถึ ง ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานมาโดยตลอด นอกจากนี้ ท างคณะผู้ จั ด ท า
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ใ นสาขาวิ ชาการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในการจั ด ท าปั ญ หาพิ เ ศษฉบั บ นี้
เพื่อที่จะให้ปัญหาพิเศษฉบับนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ทางคณะผู้จัดทาจึงขอขอบพรคุณมา ณ โอกาสนี้
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่ได้ให้กาลังใจและการสนับสนุนในการจัดทาปัญหาพิเศษ
ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ และเพื่อน ๆ ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือ และเป็นกาลังใจให้ซึ่งกันและกันมาโดยตลอดจนปัญหาพิเศษฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
เอกสารอ้างอิง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการทาเกษตรปลอดภัย
ในพื้นที่ตาบลดอนแฝก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Factors affecting the Success of Safe Agriculture in Don Faek Sub-Distric,
Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom Province.
นวรัตน์ ภิรมกาญจนศักดิ์
อภิเศก ปั้นสุวรรณ2

1

บทคัดย่อ
ปัจจุบันเกษตรปลอดภัยมีความสาคัญมากขึ้น ทั้งสาหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ทั้งเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
และการส่งออก งานวิจัยนี้จึงศึกษาถึงการจัดการแปลงและกระบวนการ เพื่อวิเคราะห์ถึงความสาเร็จจากเกษตรกรผู้ทาเกษตร
ปลอดภัย โดยการศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากเกษตรกรในตาบลดอนแฝก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการเลือกแบบ
เจาะจงจานวน 6 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรผู้ทาเกษตรปลอดภัย และเกษตรกรผู้ทาเกษตรเคมีกลุ่มละ 3 ราย ใช้การสารวจและ
สัมภาษณ์เชิงลึกรวบรวมข้อมูล ในช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ.2563 วิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา จากการศึกษา
พบว่าแปลงที่ทาเกษตรปลอดภัยได้จัดรูปแปลงให้เหมาะตามลักษณะของพืช และจัดการแปลงเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจาก
สารเคมี ในกระบวนการทาเกษตรปลอดภัยกับเกษตรเคมีบางขั้นตอนจะมีกระบวนการที่คล้ายกัน เพียงแต่กระบวนการของ
เกษตรปลอดภัยต้องระวังการปนเปื้อนรวมถึงลดปริมาณการใช้สารเคมี จนถึงไม่ใช้เลย หลีกเลี่ยงกระบวนการที่ส่งผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม และสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของการทาเกษตรปลอดภัย คือการที่ผลตอบแทนต่อหน่วยที่เกษตรกรได้รับ
จากเกษตรปลอดภัยคุ้มค่ากั บการลงทุน และสู งกว่าผลตอบแทนของเกษตรเคมี จากการวิ เคราะห์พบปั จจัยที่ส่งผลต่ อ
ความสาเร็จของการทาเกษตรปลอดภัย ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และด้านแรงงาน โดยจากงานวิจัยนี้สามารถนาไปสู่
การวางแนวทางพัฒนาการทาเกษตรปลอดภัยสาหรับเกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตได้
คำสำคัญ: เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ นครชัยศรี
Abstract
Good Agricultural Practice has become more and more important, for both health-conscious
consumers, which the trend has increased continuously, and for the sustainability of the environment. In
this research, the management process was studied to analyze the success of Good Agricultural Practice
farmers. The population of this research are the farmers in Don Faek Sub-district, Nakhon Chai Si District,
Nakhon Pathom Province, in which 6 farmers were selected by Purposive sampling and divided into Good
Agricultural Practice farmers and Chemical agriculture farmers. This research uses in-depth surveys and
interviews to gather information from November to December 2020 and analysis using a content analysis
method. From the study, it is found that the plots of Good Agricultural Practice had been allocated
according to the nature of the plant. Even though the next-to plots are chemical agriculture plots, there
are buffers, as well as ponds for holding water before being used in order to prevent chemical
1
2

นักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาภาควิชาภูมศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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contamination. There are similarities in the process of Good Agricultural Practice and Chemical Agriculture.
However, for Good Agricultural Practice, it requires a lot of concern on chemical contamination as well as
reduction of chemical use to no-use, and avoid the process that would cause a negative impact to the
environment. The success of Good Agricultural Practice is shown in the return that is worth investing in
and higher than chemical agriculture. The success factors shown in the research are the Environmental
factor and Labour factor. The result found in this research can be used in future plots planning and
development for the Good Agricultural Practice of other farmers.
Keywords: good agricultural practice, organic farming, Nakhon Chai Si
บทนา
นับตั้งแต่การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO
ครั้งที่ 28 ในปีพ.ศ. 2549 ที่สมาชิกในที่ประชุมเรียกร้องให้ FAO ยังคงสนับสนุนประเทศต่าง ๆ เพื่อยกระดับความสามารถใน
การปฏิบัติด้านคุณภาพและสุขอนามัยของอาหารและพืชให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ปาสคาล เลี่ยว และคณะ, 2550)
แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญเกี่ยวกับการเกษตรปลอดภัย รวมไปถึงมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอาหารปลอดภัย
ในระดับสากล และประเทศไทยในฐานะที่มีการเกษตรเป็นภาคการผลิดดั้งเดิมที่ยังคงมีความสาคัญถึงปัจจุบัน มีผลต่อความมั่ง
คงด้านอาหารของประเทศ และมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย เนื่องจากการส่งออกของสินค้าการเกษตรยังคงเป็นหนึ่งใน
รายได้หลักของประเทศไทย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) โดยหลังจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 8 เป็นต้นมา ประเทศไทยก็ได้มุ่งสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
จะสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค ให้
เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ (สานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2554) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน เช่น หลักการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ี
(GAP) หรือกลุ่มที่มีมาตรฐานเฉพาะ เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าฮาลาล และสินค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีภาคการเกษตรเป็นหนึ่งในสาขาการผลิตที่สาคัญ โดยมีมูลค่าคิดเป็นอันดับ 3 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในปีพ.ศ. 2557 รองจากภาคอุตสาหกรรม และการขนส่งขายปลี ก รวมถึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนา
จังหวัดนครปฐมให้เป็นเมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว โดยหนึ่งในนั้นคือการสนับสนุนให้ภาคการเกษตรมีการผลิตที่
ปลอดภัย มีพื้นที่เกษตรได้รับรองมาตรฐานหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ปีละ 100 แปลง และพืชอินทรีย์ปีละ 10
แปลง (สานักงานจังหวัดนครปฐม, 2563) และตาบลดอนแฝก อาเภอนครชัยศรีเป็นตาบลหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ได้ตั้งเป้าหมายในยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจให้เกษตรกรผลิต
หรือมีผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารที่เหมาะสม แต่ถึงกระนั้นกลับไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เพราะถึงแม้ภายในตาบล
จะมีการรวมกลุ่ม และอบรมให้ความรู้เพื่อพยายามเปลี่ยนรูปแบบการทาเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดสารพิษ แต่หลังผ่านไป
ระยะหนึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะหันกลับไปใช้สารเคมี เป็นหลักอีกครั้ ง มีเกษตรกรเพียงไม่กี่ร ายในตาบลที่ ยังสามารถท า
การเกษตรแบบปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ต่อได้
ดังนั้นการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและกระบวนการทาเกษตร รวมไปถึงต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้
ประสบความสาเร็จเกี่ยวกับการทาเกษตรปลอดภัย เปรียบเทียบกับเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาที่ยังทาการเกษตรแบบใช้สารเคมี
เป็นหลัก เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทาเกษตรแบบปลอดภัย ซึ่งจะสามารถนาไปเป็นแนวทางในการ
ทาเกษตรปลอดภัยที่เหมาะสมกับพื้นที่ตาบลดอนแฝกสาหรับเกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมและการจัดการแปลงเพาะปลูกของเกษตรปลอดภัย
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการทาเกษตรปลอดภัยกับการเกษตรที่ใช้สารเคมี
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการทาเกษตรปลอดภัย
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการทาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ตาบลดอนแฝก อาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางสิ่งแวดล้อมในด้านกายภาพและการจัดการของพื้นที่ที่ทา
เกษตรปลอดภัย และด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทน โดยศึกษาเฉพาะการผลิตทางการเกษตร
ประเภทพืชผักและพืชไร่เท่านั้น โดยมุ่งเน้นศึกษาเกษตรกรผู้ยังดาเนินการทาเกษตรปลอดภัยและกระบวนการผลิตมีการ
รับรองมาตรฐาน กับเกษตรกรผู้ทาเกษตรแบบใช้สารเคมี
พื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 1 แผนที่ขอบเขตตาบลดอนแฝก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ที่มา: ผู้วิจัย (2564)
ตาบลดอนแฝก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทิศเหนือติดเทศบาลห้วยพลู ทิศใต้ติดตาบลลานตากฟ้า ทิศ
ตะวันออกติดตาบลลานตากฟ้า ทิศตะวันตกติดตาบลวัดละมุด ลักษณะภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ชนิด ได้แก่ ลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาวทาให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน
ส่งผลให้มีฝนตก โดยฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มี
คลองธรรมชาติและคลองชลประทานทั้งหมด 8 สาย และมีแม่น้าท่าจีนตัดผ่านตรงกลางของตาบลแบ่งตาบลออกเป็น 2 ฝั่ง ฝั่ง
ละ 2 หมู่บ้าน และลักษณะดินเป็นดินร่วน เหมาะสาหรับทาการเกษตร ในด้านเศรษฐกิจประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ส้มโอ (องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแฝก, 2561)
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -

520

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมและการจัดการแปลงเพาะปลูกของเกษตรปลอดภัย
1.1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ตาบลดอนแฝก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากเอกสารต่าง ๆ
และใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจาก google earth ศึกษาภาพรวมแปลงเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง
1.2. เก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่สารวจและสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรที่ทาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ตาบล
ดอนแฝก จานวน 3 ราย ที่เลือกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงประกอบด้วยเกษตรกรที่ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวปิ่นเกษตร และ
กุยช่าย โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสอบถามรายชื่อจากเกษตรอาเภอและผู้นากลุ่มในตาบลดอนแฝก
2. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการทาเกษตรปลอดภัยกับการเกษตรที่ใช้สารเคมี
นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ทาเกษตรปลอดภัย
และกลุ่มตัวอย่างที่ทาเกษตรเคมี กลุ่มละจานวน 3 ราย มาวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
กระบวนการทาเกษตรปลอดภัยกับเกษตรเคมี โดยข้อมูลที่สอบถามประกอบด้วยกระบวนการของการทาเกษตรตั้งแต่ขั้น
เตรียมแปลงถึงขั้นการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวจากกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงปัญหาที่พบ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเลือกจากเกษตรกรใน
ตาบลดอนแฝก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ทาเกษตรปลอดภัยจะเป็นเกษตรกรรายเดียวกับกลุ่ม
ในวัตถุประสงค์แรก ส่วนในด้านกลุ่มตัวอย่างที่ทาเกษตรแบบใช้สารเคมีจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่
ทาเกษตรปลอดภัย
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการทาเกษตรปลอดภัย
3.1. คานวณหาอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio) ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 ราย โดย
ข้อมูลต้นทุนจะได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และคานวณจากกระบวนการในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ส่วนผลตอบแทนที่ได้ในด้าน
ปริมาณผลผลิตต่อไร่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ราคาผลผลิตนามาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและราคากลางของพืชชนิดนั้น
และวิเคราะห์ผลที่ได้จากการคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio)
3.2. วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จของเกษตรกร โดยพิจารณาจากปัจจัยที่จะส่งผลต่อต้นทุน
และผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับ รวมถึงนาทัศนคติของเกษตรกรที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนับสนุนจาก
องค์กรภายนอกที่รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร มาเป็นองค์ประกอบเสริมสาหรับการวิเคราะห์
ผลการวิจัย
1. ลักษณะสภาพแวดล้อมและการจัดการแปลงเพาะปลูกของเกษตรปลอดภัย
จากการศึกษาพบว่า แปลงที่ทาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ตาบลดอนแฝก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ถูกล้อมรอบด้วยแปลงเกษตรที่ทาเคมีเป็นหลัก มีการจัดรูปแปลงให้เหมาะตามลักษณะของพืช โดยแปลงข้าวมีลักษณะรูปทรง
เหลี่ยม ระดับพื้นที่ปลูกข้าวราบเรียบเสมอกันเพื่อง่ายต่อการจัดการ และสามารถขังน้าในแปลงนาได้ ส่วนแปลงกุยช่ายจะยก
ร่องสวนน้าขัง และแปลงเกษตรปลอดภัยที่ได้รับรองมาตรฐานมีการสร้างกันชนโดยการปลูกต้นไม้รอบแปลง ทาคันดินสูงหนา
ล้อมรอบเว้นระยะห่างจากแปลงรอบ ๆ 1 เมตร เพื่อป้องกันละอองเคมี รวมถึงมีบ่อน้าบริเวณแปลงเกษตรเพื่อพักน้าก่อน
นาไปใช้ และในบ่อน้าจะมีแหนและผักตบชวาเพื่อช่วยดูดซับสารปนเปื้อนในน้า ซึ่งที่มาของน้าจะนามาจากคลองชลประทานที่
อยู่ข้างเคียงแปลงเกษตร โดยในแปลงกุยช่ายมีระบบการให้น้าทั้งแบบเรือรดน้า และสปริงเกอร์ ซึ่งต้นทุนเริ่มแรกของการติดตั้ง
สปริงเกอร์สูงกว่าเรือรดน้า แต่การรดน้าด้วยสปริงเกอร์สะดวกมากกว่าเรือรดน้า รวมถึงดึงน้าได้ในระดับที่ลึกกว่า

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -

521

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ภาพที่ 2 ภาพจาลองแปลงกุยช่าย
ที่มา: ผู้วิจัย (2564)

ภาพที่ 3 ภาพแปลงกุยช่าย
ที่มา: ผู้วิจัย (2564)
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2. ผลการเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการทาเกษตรปลอดภัยกับการเกษตรที่ใช้สารเคมี
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เกษตรกรที่ทาเกษตรปลอดภัย และเกษตรกรที่ทาเกษตร
เคมีจานวนทั้งหมด 6 คน และนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกระบวนการทาเกษตรปลอดภัยกับการเกษตรที่ใช้สารเคมีประกอบด้วย
การเตรียมแปลง การเตรียมดิน การปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยว ได้ผลสรุปดังนี้
การเตรียมแปลง พบว่าเกษตรทั้งสองแบบมีการจัดรูปแปลงหรือยกร่องแปลงเบื้องต้นคล้ายกัน
ตามลักษณะของพืช แต่แปลงเกษตรปลอดภัยมีการทาคันดินหนา ปลูกต้นไม้รอบแปลงเพื่อสร้างกันชน และมีบ่อน้าสาหรับพัก
น้าก่อนนาไปใช้ โดยแปลงเกษตรเคมีจะไม่มีสิ่งเหล่านี้
การเตรียมดิน เกษตรทั้งสองแบบมีการเตรียมดินที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน โดยแปลงนามีการตี
ดินทาเทือก ใช้วัตถุอินทรีย์เพื่อบารุงดินในเกษตรทั้งสองแบบ แต่เกษตรเคมียังคงมีการเผาฟางในแปลงนาอยู่
การปลูก สาหรับ พืช กุยช่ายเกษตรทั้งสองแบบมีขั้ นตอนการปลูกที่คล้า ยกัน ส่วนการทานา
เกษตรปลอดภัยนิยมใช้วิธีดานา อาจมีบ้างที่ใช้การหว่าน แต่เกษตรเคมีนิยมใช้การหว่านมากกว่า และที่มาของพันธุ์ที่นามาใช้
ปลูกแตกต่างกัน โดยเกษตรปลอดภัยนิยมใช้พันธุ์ที่เก็บไว้จากการปลูกครั้งก่อนหน้าเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี
ในขณะที่เกษตรเคมีนิยมใช้พันธุ์ที่ได้จากการซื้อ
การดูแล เกษตรปลอดภัยยังคงมีการใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดียวกับเกษตรเคมี ยกเว้นเกษตรอินทรีย์ที่จะ
ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเลย สิ่งที่แตกต่างของเกษตรทั้งสองแบบ คือการใช้สารกาจัดศัตรูพืช เกษตรปลอดภัยเน้นใช้สารชีวภาพ แต่
หากใช้สารเคมีก็ต้องเป็นยาที่ได้รับการอนุญาต รวมถึงเว้นระยะการฉีดกับการเก็บเกี่ยวเพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างของสารเคมี
ในขณะที่เกษตรเคมีจะใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชตลอดกระบวนการ ส่วนน้าที่ใช้ในเกษตรปลอดภัยจะมีการพักน้าก่อนนามาใช้
แต่เกษตรเคมีใช้น้าโดยตรงโดยไม่มีการพักน้า
การเก็บเกี่ยว กระบวนการหลักของเกษตรทั้งสองแบบเหมือนกัน คือ การทานาใช้รถเกี่ยว และ
กุยช่ายใช้วิธีปาดใบ สิ่งที่แตกต่างของเกษตรทั้งสองแบบ คือ กระบวนการเก็บเกี่ยวของเกษตรปลอดภัยมีความพิถีพิ ถัน
มากกว่าเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และจะเก็บผลผลิตบางส่วนสาหรับรอบผลิตถัดไป มีช่องทางการขายเฉพาะ หรือนาผลผลิต
มาแปรรูป ในขณะที่เกษตรเคมีนิยมขายผ่านพ่อค้าคนกลาง และจะขายผลผลิตทั้งหมดโดยไม่มีการเก็บพันธุ์สาหรับรอบปลูก
ถัดไป
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทาเกษตรปลอดภัย
3.1. การคานวณอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-cost ratio)
ตารางที่ 1 : แสดงการเปรียบเทียบผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-cost ratio) ที่มา: ผู้วิจัย (2564)

ข้าว
กุยช่าย

เปรียบเทียบ Benefit-cost ratio
เกษตรอินทรีย์/ปลอดภัย
14.445
2.2

เกษตรเคมี
7.135
1.02

จากตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-cost ratio) ของข้าว และ
กุยช่ายที่เป็นเกษตรเคมี กับเกษตรปลอดภัย พบว่าค่าอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-cost ratio) ของเกษตรอินทรีย์
หรือเกษตรปลอดภัย ข้าวมีค่า 14.445 กุยช่ายมีค่า 2.2 ส่วนเกษตรเคมี ข้าวมีค่า 7.135 กุยช่ายมีค่า 1.02 โดยค่าอัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-cost ratio) ของเกษตรปลอดภัยมีค่ามากกว่า 1 และมากกว่าเกษตรเคมีแสดงให้เห็นถึง
ความสาเร็จของการทาเกษตรปลอดภัย เพราะผลตอบแทนต่อหน่วยที่เกษตรกรได้รับจากการทาเกษตรปลอดภัยคุ้มค่ากับการ
ลงทุน และสูงกว่าผลตอบแทนของเกษตรเคมี สาเหตุเกิดจากการที่ราคาขายผลผลิตของเกษตรปลอดภัยสูงกว่าเกษตรเคมี
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ถึงแม้ปริมาณผลผลิตที่ได้ของเกษตรปลอดภัยน้อยกว่าเกษตรเคมีก็ตาม แต่ด้วยราคาขายของผลผลิตเกษตรปลอดภัยที่สูงกว่า
จึงช่วยทดแทนช่องว่างที่เกิดจากปริมาณผลผลิตได้ ร่วมกับต้นทุนของเกษตรปลอดภัยที่ต่ากว่า เนื่องจากเกษตรปลอดภัยไม่มี
ค่าสารเคมี หรือปุ๋ยเคมี รวมถึงไม่มีค่าจ้างแรงงานหากเกษตรกรมีแรงงานในครัวเรือนทีเพียงพอต่อการดูแลแปลงเกษตร แต่
อย่างไรก็ตามหากเกษตรปลอดภัยมีแรงงานไม่เพียงพอจนต้องจ้างแรงงานเข้ามาก็อาจส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทาเกษตรปลอดภัย ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมประกอบด้วยลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินรอบแปลงเกษตร การสนับสนุนภายในพื้นที่ และปัจจัยด้านแรงงานประกอบด้ วย
จานวนแรงงาน และค่าจ้างแรงงาน เพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุน และปริมาณผลผลิต
3.2. ทัศนคติของเกษตรกร
เกษตรกรผู้ทาเกษตรปลอดภัยจะมีทัศนคติที่ดีต่อการทาเกษตรปลอดภัย ซึ่งเริ่มต้นจากการคานึงถึงสุขภาพ
เป็นหลัก ไม่ได้คานึงถึงผลตอบแทนที่จะได้มากนัก จึงเป็นจุดเริ่มต้นทาเกษตรปลอดภัย โดยจากการสัมภาษณ์จะพบว่าการทา
เกษตรปลอดภัยสาหรับเกษตรกรไม่ใช่เรื่องที่ทาได้ง่าย เพราะเมื่อเทียบกับการใช้สารเคมีแล้ว การควบคุมแมลงศัตรูพืช วัชพืช
ปริมาณของผลผลิต การทาเกษตรปลอดภัยจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเกษตรเคมี และจาเป็นต้องได้รับการดูแลมากกว่าเกษตร
เคมี จึงทาให้มีเกษตรกรบางรายต้องเลิกทาเกษตรปลอดภัยและหันกลับไปทาเกษตรเคมีเหมือนเดิม
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการจัดการแปลงเกษตรปลอดภัยที่สร้างแนวกันชน บ่อพักน้า รวมไปถึงกระบวนการทาเกษตร
ปลอดภัยที่ต้องมีความระมัดระวังการปนเปื้อนของสารเคมีสอดคล้องกับข้อกาหนดของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช
อาหาร(GAP) รวมไปถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM และสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก
อช.)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการทาเกษตรปลอดภัย นอกจากทัศนคติของเกษตรกร รวมถึงการดาเนินนโยบายที่
สนับสนุนการทาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ (องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแฝก, 2563) และมีการจัดอบรมจากเกษตรอาเภอ
นครชัยศรีสาหรับการทาเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและสนับสนุนให้เกษตรกรเริ่ม ทาเกษตรปลอดภัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนัทธ์หทัย ศิริวิริยะสมบูรณ์ (2555) ที่ว่าจานวนครั้งในการเข้าร่วมอบรมและการติดต่อกับเจ้าหน้าที่มีผลต่อการ
ยอมรับการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ แต่ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือทัศนคติเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีขึ้นของเกษตรกร และ
จากการคานวณผลตอบแทนต่อต้นทุนพบว่าถึงแม้ต้นทุนของเกษตรปลอดภัยสูงกว่าเกษตรเคมี แต่ผลตอบแทนที่เกษตร
ปลอดภัยได้รับมากกว่าเกษตรเคมีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนภร โชคศิริวัชร (2554) เรื่องการเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช้สารเคมี ซึ่งการที่ผลตอบแทนของเกษตรปลอดภัยสูงกว่าต้นทุนก็
แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของการทาเกษตรปลอดภัย โดยจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทาเกษตร
ปลอดภัยคือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินรอบแปลงเกษตร การ
สนับสนุนภายในพื้นที่ และปัจจัยด้านแรงงานประกอบด้วยจานวนแรงงาน และค่าจ้างแรงงาน เนื่องจากทั้งสองปัจจัยส่งผลต่อ
ต้นทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับ สอดคล้องกับงานวิจัยของวีร์ พวงเพิกศึก (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดการทา
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
เนื่องจากถึงแม้เกษตรปลอดภัยจะไม่มีค่าสารเคมี หรือปุ๋ยเคมี ต่างจากเกษตรเคมี ต้นทุนของเกษตรปลอดภัยจึงควร
ต่ากว่า แต่หากเกษตรกรมีแรงงานไม่เพียงพอจนต้องจ้างแรงงาน รวมถึงในกระบวนการของเกษตรปลอดภัยต้องมีความ
ระมัดระวังมากกว่าเกษตรเคมี ค่าจ้างแรงงานของเกษตรปลอดภัยจึงสูงกว่าเกษตรเคมี ส่งผลให้ต้นทุนของเกษตรปลอดภัย
สูงขึ้น
สาหรับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่ตาบลดอนแฝก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่ที่มีสภาพ
อุดมสมบูรณ์ เหมาะสาหรับทาการเกษตร (องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแฝก, 2563) การดูแลพืชผลทางการเกษตรจึงทาได้
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ง่าย ผลผลิตดี นอกจากนี้การที่เกษตรกรรอบข้างทาหรือไม่ ทาเกษตรปลอดภัยก็ส่งผลต่อความสาเร็จของการทาเกษตร
ปลอดภัย เพราะหากแปลงรอบข้างทาเกษตรปลอดภัยเช่นเดียวกัน ก็อาจไม่จาเป็นต้องทาแนวกันชน หรือไม่ต้องระมัดระวัง
การปนเปื้อนสารเคมีจากแปลงรอบข้างเป็นการช่วยลดต้นทุน รวมถึงควบคุมศัตรูพืชได้ง่ายกว่า เพราะการที่แปลงรอบข้างมี
การใช้สารเคมี อาจมีศัตรูพืชที่มาจากแปลงข้างเคียง ส่งผลให้แปลงของเกษตรกรที่เป็นเกษตรปลอดภัยมีจานวนศัตรูพืชภายใน
แปลงสูงขึ้น จนส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิต แต่เนื่องจากรูปแบบการทาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ส่วนให ญ่เป็น
เกษตรเคมี การที่เกษตรกรจะทาเกษตรปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จึง
ต้องปลูกต้นไม้สร้างแนวกันชน ขุดบ่อพักน้า เพื่อลดการปนเปื้อนจากสารเคมีที่มาจากแปลงเกษตรรอบข้างสอดคล้องกับ
งานวิจัยของดุสิต อธินุวัฒน์ (2562) ที่ถึงแม้พื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการทาเกษตรอินทรีย์ แต่เกษตรกรสามารถนาความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานเกษตรมาใช้แก้ไขปัญหาด้านพื้นที่ได้ ซึ่งการทาเช่นนี้ส่งผลให้มีต้นทุนสูงขึ้น แต่เนื่องด้วยราคาของผลผลิตเกษตร
ปลอดภัยสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าผลผลิตจากการใช้สารเคมี จึ งยังคงประสบความสาเร็จในการทาเกษตร
ปลอดภัยได้ผลตอบแทนต่อหน่วยมากกว่าเกษตรเคมี และเกษตรกรบางรายสามารถพัฒนาจนได้รับการรับรองมาตรฐานอย่าง
เป็นทางการ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้การทาเกษตรปลอดภัยภายในพื้นที่เป็นไปด้วยดี ควรมีการสนับสนุนให้เกิดการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวมถึงช่องทางการขาย การแปรรูปภายในพื้นที่เพื่อจูงใจและ
เสริมสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรหันมาทาเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2. ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต ควรขยายพื้นที่ศึกษา และศึกษาในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มทาเกษตรปลอดภัย
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยความกรุณาอนุเคราะห์จากผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิเศก ปั้นสุวรรณ อาจารย์
ที่ปรึกษางานวิจัยฉบับนี้ ผู้ซึ่งคอยให้คาแนะนา คาปรึกษา และความช่วยเหลือตลอดจนงานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ขอขอบพระคุณ
คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ทุกท่านที่ให้คาแนะนาจึงทาให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างใน
พื้นที่ตาบลดอนแฝก และเจ้าหน้าที่เกษตรอาเภอนครชัยศรีที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูล และขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่มอบ
ความช่วยเหลือ ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้กาลังใจ และความช่วยเหลือตลอดงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณต่อทุกความช่วยเหลือ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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แนวทางการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกตามหลักการอารยสถาปัตย์เพื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
กรณีศึกษา องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
Guidelines for Facility Development according to The Universal Design Principal for
Senior Tourist: Case Study of Pra Pathom Chedi, Nakhon Pathom Province
ศุภนิดา นามีผล1
สุวรา ก๋งพิ้ว1
ธันวา เปลี่ยนแก้ว1
อมินตรา ศรีสอาด1
พิมพ์ชนก มูลมิตร์1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และศักยภาพขององค์พระปฐมเจดีย์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
การท่องเที่ยวของผู้สูงอายุที่เดินทางมาองค์พระปฐมเจดีย์ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยวตามหลักการอารยสถาปัตย์เพื่อผู้สูงอายุ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานวิธี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทนจากภาครัฐ ชุมชน และผู้มีความรู้ด้านอารยสถาปัตย์ และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ จานวน
400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ เนื้อหา และเชิงปริมาณด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
1) องค์พระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์องค์แรกในดินแดนสุวรรณภูมิและมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ การเข้าถึงง่ายและมีหลากหลายช่องทาง
2) นักท่องเทีย่ วกลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยทางการท่องเที่ยว ที่จอดรถ
ป้ายหยุดรถประจาทาง และซุ้มประตู
3) แนวทางการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวตามหลักการอารยสถาปัตย์เพื่อผู้สูงอายุ ณ องค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม มีดัง นี้ 1) เพิ่มทางลาด จัดทาลิฟท์และเพิ่มช่องทางเดินเท้า 2) จัดทาราวจับในช่องทางเดินเท้า
3) การจัดทาป้ายสื่อความหมายขนาดใหญ่ 4) จัดทาสื่อเสียง และภาพเสมือนจริง 5) การใช้วัสดุที่มีความเหมาะสม 6) การ
จัดการพื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวก 7) การปรับสิ่งอานวยความสะดวกให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก หลักการอารยสถาปัตย์ นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
Abstract
This research aimed to: 1) Study information area context and potential of Phra Pathom Chedi; 2)
Survey the senior tourist’s satisfaction of travelling to Phra Pathom Chedi and 3) Consider guidelines for
Facility Development according to The Universal Design Principal for Senior Tourist at Pra Pathom Chedi,
Nakhon Pathom Province. It was a mixed method research and the tools used to collect information from
key informants and sampling group were: in-depth interview and questionnaires. The key informants were
the representatives of government agencies, local people, and universal design expert. For the sampling
1
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group was 400 senior tourists who have travelled to Phra Pathom Chedi, Nakhon Pathom. The qualitative
data was analysed by content analysis and the quantitative data was analysed by frequency, percentage,
mean and standard deviation.
The results indicated as follows;
1) Phra Pathom Chedi Nakhon Pathom Province, it was the first stupa in the land of
Suvarnabhumi and was the largest Chedi in Thailand. There was a historical value that represents the
prosperity of Buddhism.
2) The tourist’s satisfaction can show that senior tourist’s satisfaction of travelling to Phra Pathom
Chedi Nakhon Pathom Province, they were satisfied at the highest level in tourist attraction, tourism
factors, parking lots, bus stops, and archways.
3) Guidelines for Facility Development according to The Universal Design Principal for Senior
Tourist at Pra Pathom Chedi, Nakhon Pathom Province were as follows: 1) Adding more ramp, handrails on
the up and downstairs, preparing elevators, and expanding the sidewalk for senior tourists.2) Arranging
handrails on both sides of the sidewalk, stairs in all four directions, the slopes, and corridors in the
bathroom for senior tourists. 3) Creating large, clear, and easy to see interpretation signs for senior tourists.
4) Providing information media via voice record (QR Code) and virtual image technology (AR) at various
points to facilitate the senior tourists. 5) Applying suitable materials for the benefit of senior tourists. 6)
Zoning and managing facilities for the senior tourists. 7) Adjusting the appropriate size of facilities for the
use of the senior tourists.
Keywords: Guidelines for Facility Development, The Universal Design Principal, Senior Tourists
บทนา
ประเทศไทยมีรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลซึ่งจากการรายงานสถิตการท่องเที่ยว พ.ศ.2562 พบกว่า
ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย 3.06 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 4.2%
ซึ่งถือเป็นรายได้ที่นามาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทาให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมีการกระจาย
รายได้ไปสู่ชุมชน จากกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวะสังคมของโลกในปัจจุบันทาให้หลายประเทศในโลกกาลังก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศฝรั่งเศส สวีเดน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการคาดการณ์ว่าจานวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีจานวน
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 จานวนผู้สูงอายุทั่วโลกมีจานวนประมาณ 963 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
13 ของประชากรทั่วโลก (กรมสุขภาพจิต, 2562:ออนไลน์) ดังนั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มที่
จะเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ การท่ อ งเที่ ย วของไทย จากแผนการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 2 (2560 -2564) ระบุ ว่ า
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงและควรให้ความสาคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้(สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560:ออนไลน์)
จากการวิจัยเรื่องความต้องการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการผู้สูงอายุในที่ว่าการอาเภอ และศาลา
กลางจังหวัดสระบุรี พบว่า นักท่องเที่ยวมีศักยภาพสูงในการบริโภค โดยจะเน้นการท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ คุ้มค่า
และให้ความสาคัญกับพึงพอใจเป็นหลักแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ยังไม่
เอื้ออานวยต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากนักเพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาในด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ผู้
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พิการและผู้สูงอายุต้องการมีทั้งหมด 8 หมวด ประกอบด้วย 1) ป้ายแสดงสิ่งอานวยความสะดวก 2) ทางลาด ราวจับ และลิฟต์
3) บันได 4) ที่จอดรถ 5) ทางเข้าอาคารทางเดินระหว่างอาคารและทางเชื่อมระหว่างอาคาร 6) ประตู 7) ห้องสุขา และ 8)
พื้นผิวต่างสัมผัส (ไปรยา สุพรรณพยัคฆ์, 2560:ออนไลน์) แต่งานวิจัยนี้เป็นเพียงการสารวจความต้องการของผู้สูงอายุและผู้
พิการเท่านั้น
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความสาคัญในการวางแนวทางการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อมวลชน (Tourism for all) เป็นการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเดินทางของบุคคลทุก
เพศ ทุ ก วั ย ทุ ก สภาพร่ า งกายโดยเฉพาะคนพิ ก ารและผู้ สู ง อายุ ซึ่ งคนกลุ่ ม นี้ มี ก าลั งในการจั บ จ่ า ยสู งและชอบแสวงหา
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยนาเอาหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal
Design) เข้ามาพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ที่กาลังจะ
เพิ่มขึ้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562:ออนไลน์)
หลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เป็นการออกแบบเพื่อคนทุกคน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บริการต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ ให้สามารถรองรับสาหรับคนทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้
เจ็บป่วย หรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจาวันแตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วยข้อจากัดทางร่างกาย มีหัวใจสาคัญในการ
ออกแบบคือสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ซึ่งประกอบด้วย หลัก 7 ประการได้แก่ (ไตรรัตน์ จารุทัศน์,
2558 :ออนไลน์)
1) ทุกคนได้ใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Use)
2) มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนการใช้ได้ (Flexible Use)
3) ใช้งานง่าย (Simple and Intuitive Use)
4) การสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย (Perceptible Information)
5) การออกแบบที่เผื่อการใช้งานที่ผิดพลาดได้ (Tolerance for Error)
6) ใช้แรงน้อย (Low Physical Effort)
7) มีขนาดและพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการเข้าถึงและใช้งานได้ (Size and Space for Approach and Use)
จากหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับสถานที่ท่องเที่ยวสร้างการรองรั บ
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุที่จาเป็นต้องใช้สิ่งอานวยความสะดวกเหล่านี้ ในประเทศไทยได้มีการตระหนักถึ งความสาคัญของสิ่ง
อานวยความสะดวกเหล่านี้ในหลายๆจังหวัด เช่น จังหวัดนครปฐม เป็นต้น
จังหวัดนครปฐมเป็นอู่อารยธรรมสาคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นเมืองเก่าแก่ มีความ
เจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีสาคัญในสมัยทวารวดี (สานักงานจังหวัดนครปฐม, 2559:ออนไลน์)
จากการสารวจเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งใน
จังหวัดนครปฐมค่อนข้างมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ยังมีอีกหลายสถานที่ที่ขาดการพัฒนาเข้าถึ ง
สิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานโดยเฉพาะสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นต้น
องค์พระปฐมเจดีย์ยังเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้รับความนิยมในการมาท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่การที่จะขึ้นไปสักการะองค์พระปฐมเจดีย์นั้นจะต้องขึ้นบันไดสูงชันหลายขั้นทาให้เป็นปัญหา
กับผู้สูงอายุที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยข้อจากัดทางร่างกายทาให้บางครั้งการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้อง
ถูกจากัดตามไปด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยได้เล็งถึงปัญหาในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และการขาดการพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวกพื้นฐานในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาสิ่งอานวยความ
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สะดวกในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุ โดยจะใช้หลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) มาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองการเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคต
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และศักยภาพขององค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุที่เดินทางมาองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวตามหลักการอารยสถาปัตย์เพื่อผู้สูงอายุ ณ
องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
กรอบแนวคิด
พื้นที่การศึกษา องค์พระปฐมเจดีย์วรมหาวิหาร อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ปัจจัยภายนอก
- นักท่องเที่ยว
(ผู้สูงอายุ)

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับบริการในสิ่งที่ดีเป็นที่พอใจ
ประทับใจ ตามที่ผู้รับบริการตั้งใจ ไว้หรือมากกว่าที่คิด
ไว้ การจะท าให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก พึ ง พอใจได้ หน่ ว ย
ให้ บ ริ ก ารต้ อ งวางระบบโครงสร้ า งที่ ดี สอดคล้ อ ง
สั ม พั น ธ์ กั น ทุ ก ฝ่ า ย เช่ น ด้ า นเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ที่
ทันสมัย ด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจใน
หน้าที่แ ละต้อ งมีใจรักใน การให้ บริการ ด้านสถานที่
สะอาดพื้นที่เหมาะสมกับการให้บริการ มีความเชื่อมั่น

แนวคิด Universal Design
1).ทุกคนได้ใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Use)
2).มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนการใช้ได้ (Flexible Use)
3).ใช้งานง่าย (Simple and Intuitive Use)
4).การสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย (Perceptible Information)
5).การออกแบบที่เผื่อการใช้งานที่ผิดพลาดได้ (Tolerance for Error)
6).ใช้แรงน้อย (Low Physical Effort)
7).มีขนาดและพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการเข้าถึงและใช้งานได้ (Size and
Space for Approach and Use)
วิเคราะห์ข้อมูล (สรุปและอภิปรายผล)

ปัจจัยภายใน
- หน่วยงานภาครัฐ
- คนในชุมชน
- นักท่องเที่ยว
ปัจจัยทางการท่องเทีย่ ว 5A
1). ความดึงดูดใจ (Attraction)
2). ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility)
3). สิ่งอานวยความสะดวก (Amenity)
4). ที่พัก (Accommodation)
5). กิจกรรม (Activity)

องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
1)คานึงถึงศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
2)คานึงถึงศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว
3)การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่ตอ้ งมีการจัดการ
ด้านการอนุรักษ์ และบริหารจัดการ
4)การให้ความรู้และสร้างจิตสานึก การเปิดโอกาสและ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งการกระจายรายได้สู่
ชุมชน

แนวทางการพัฒนาสิ
กการออกแบบอารยสถาปัตย์
เอกสารและงานวิ
จัยที่งอ่เานวยความสะดวกตามหลั
กี่ยวข้อง
เพื่อนักท่1)องเที
่ยวกลุด่มเกีผู้ส่ยูงวข้
อายุอ:งกั
กรณี
ศึกษา อองค์
ย์ จังหวัดนครปฐม
แนวคิ
บการท่
งเทีพ่ยระปฐมเจดี
ว

เทิดชาย ช่วยบารุง (2552) และกุลวดี ละม้ายจีน (ม.ป.ป.) กล่าวว่าการท่องเที่ยวเป็นการรวมตัวของอุตสาหกรรม
อื่น ๆ อย่างน้อย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1). ที่พัก (Accommodation) 2). การคมนาคม (Accessibility) 3). สิ่งดึงดูดใจ
(Attraction) 4). สิ่งอานวยความสะดวก (Amenity) 5). กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว (Activity)

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -
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2) แนวคิดเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ฉันทัช วรรณถนอม (2552) บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) และสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา (2554:ออนไลน์) ได้สรุปความหมายของการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ว่าเป็นการเดินทางไป
แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศาสนารวมถึงอาคารสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่หรือมีเหตุการณ์สาคัญ เช่น ศาสนา ,
พระราชวัง,ซากอารยธรรมโบราณสถาน เป็นต้น
3) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
สามพร มณีไมตรีจิต (2535) และอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ (2561:ออนไลน์) ได้กล่าวว่าสิ่งอานวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว (Tourism Facilities) เพื่อรองรับและบริการแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวแสดงถึงศักยภาพในการให้บริการท่องเที่ยวและมีผลต่อภาพพจน์ของการท่องเที่ยวในแหล่งพื้นที่นั้น ๆ
4) แนวคิดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
สามารถ สุวรรณรัตน์ และคณะ (2558) ได้ระบุว่า การท่องเที่ยวแบบคุณภาพคือ การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่เน้นการเร่งรีบ ชอบและปรารถนาการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า เน้นการสัมผัส ซึมซั บ
เรียนรู้ชื่นชม ด้วยเหตุผลนี้จึงทาให้ผู้สูงอายุกลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายแรก ๆ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชื่อว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีศักยภาพและมีกาลังซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว และขณะเดียวกันต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ก่อ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งด้านธรรมชาติ สังคม และวั ฒนธรรม ทาให้บทความวิชาการ วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2561)
5) แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็นการทาให้ความรู้สึกของบุคคลที่ได้รบั บริการในสิ่งที่ดีเป็นที่พอใจ ประทับใจ ตามที่ผู้รับบริการตั้งใจ
ไว้หรือมากกว่าที่คิดไว้ การจะทาให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจได้ หน่วยให้บริการต้องวางระบบโครงสร้างที่ดี สอดคล้อง สัมพันธ์
กันทุกฝ่าย เช่น ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย ด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจในหมีหน้าที่และต้องมีใจรักใน
การให้บริการ ด้านสถานที่สะอาดพื้นที่เหมาะสมกับการให้บริการ มีความเชื่อมั่นและมั่นใจเมื่อมารับ บริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งจากองค์ประกอบอีกหลาย ๆ ด้านที่จะนาไปสู่ จุดสูงสุดในเรื่องความพึงพอใจ (วิรุฬ พรรณเทวี, 2542;
อรรถพร คาคม, 2546;แชลลี่ (Shelly,1985)
6) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอารยสถาปัตย์
ความหมายของคาว่า Universal Design คือการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกให้คนทุกคนสามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย การสร้างสถานที่ และสิ่งของต่างๆ เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่าง
เต็มที่และเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ(พรวิทู
โค้วคชาภรณ์, 2557:ออนไลน์; ทิพวัลย์ ทองอาจ, 2553:ออนไลน์)
วิธีการดาเนินวิจัย
1) ประชากร กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 15 คน ได้แก่ ผู้อานวยการหรือ
ผู้แทนผู้อานวยการสานักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครปฐม ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องด้านการ
ท่องเที่ยว จานวน 2 คน,ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์หรือด้านศาสนาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง องค์พระปฐมเจดีย์จานวน 3 คน
พ่อค้า แม่ค้า ที่จาหน่ายสินค้าบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์จานวน 2 คน ผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านสถาปัตยกรรม จานวน 3 คน,
นั ก ท่ อ งเที่ ย วสู งอายุ ชาวไทยที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วองค์ พ ระปฐมเจดี ย์ จ านวน 5 คน ในส่ ว นของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่องค์พระปฐมเจดี ย์ จังหวัดนครปฐม จานวน 156,470 คน โดยใช้การสุ่มแบบ
บังเอิญ(Accidental Sampling) ผู้วิจัยได้ทาการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น จานวน 400 ชุด โดยใช้การกาหนดตัวอย่างของ
Toro Yamane ที่มีความเชื่อมั่น 0.05 และความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบโครงสร้าง โดยใช้
ประเด็นและแนวคาถามกว้าง ๆ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มีต่อสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้ประเด็น
ต่าง ๆ
3) การตรวจสอบข้อมูล
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นมี
ความถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบแหล่งข้อมูลในด้านของสถานที่ เวลา และผู้ให้ข้อมูล กรณีมีความขัดแย้งทางด้านข้อมูล
ผู้วิจัยจะทาการสัมภาษณ์อีกครั้งโดยเปลี่ยนเวลา สถานที่ หรือผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการยืนยันและหาข้อมูลที่มีความชัดเจน
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นโดยอาศัยทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยสร้างข้อคาถามตามขอบเขตของ
เนื้อหา จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและนามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4) การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดระเบียบข้อมูล ตีความ และนามาแปลผลสรุปความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับบริบทพื้นที่ขององค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และใช้รูปแบบคาถามปลายเปิด (Close – ended
Question) แบบสารวจรายการ (Check List) โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการ
นาเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลนี้ผู้วิจัยได้กาหนดและแปลความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติและตัวแปรต่าง ๆ
ผลการวิจัย
1.ด้านบริบทพื้นที่และศักยภาพขององค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
เป็นเจดีย์องค์แรกในดินแดนสุวรรณภูมิและมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัยทวารวดี และมีความโดดเด่นถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม มีพระร่วงโรจน
ฤทธิ์ ฯ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ที่นักท่องเที่ยวมานิยมสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต และศักยภาพขององค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พบว่า ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เข้าถึงง่ายและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย และ
สามารถเดินทางได้โดย GPS ในด้านที่พัก มีบริการเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพัก ในด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว แต่ยังต้องมีการปรับปรุงในส่วนที่มีการชารุด อย่างไรก็ตาม การเพิ่ม
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ นั้น ต้องได้รับการพิจารณาจากกรมศิลป์ฯ
2. ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุที่เดินทางมาองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
ด้านการรับรู้ต่อที่จอดรถ พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับมาก ในด้านที่ทุกคนสามารถใช้ได้
อย่างเท่าเทียมมีที่จอดรถสาหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ รองลงมาคือ ที่จอดรถสาหรับผู้สูงอายุมีตาแหน่งใกล้กับทางเข้าองค์พระ
ปฐมเจดีย์
ด้านการรับรู้ที่ห้องน้า พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในด้านที่ทุกคนสามารถ
ใช้ได้อย่างเท่าเทียมมีห้องน้าสาหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ รองลงมาคือ สามารถใช้ ได้ง่าย มีภาพสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงผู้สูงอายุ
อย่างชัดเจน
ด้านการรับรู้ต่อศูนย์บริการข้อมูลและนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความพึงพอใจในระดับมาก
ในด้านการให้ข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ป้ายให้ข้อมูล แผ่นพับ เป็นต้น รองลงมา คือ มีขนาดและพื้นที่เหมาะสมกับการ
เข้าถึงและใช้งาน
ด้านการรับรู้ต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wifi) พบว่า นักท่อ งเที่ยวผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับมาก ในด้า น
สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง มี รองลงมาคือ มีป้ายสัญลักษณ์แสดงจุดบริการอินเทอร์เน็ต (Wifi)
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ด้านการรับรู้ต่อร้านจาหน่ายสินค้า พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อร้านจาหน่ายสินค้าในระดับมาก
ในด้านสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียม มีทางลาดสาหรับรถเข็นผู้สงู อายุโดยเฉพาะ รองลงมาคือ มีขนาดและพื้นที่เหมาะสมกับการ
เข้าถึงและใช้งาน
ด้านการรับรู้ต่อศาลาพักคอย พบว่า นักท่องเที่ ยวผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อศาลาพักคอย ในระดับมาก ในด้าน
สามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียม มีที่นั่งสาหรับรถเข็นผู้สูงอายุโดยเฉพาะ รองลงมาคือ สะดวกต่อการใช้งาน เช่น มีพนักพิง เป็นต้น
ด้านการรับรู้ต่อป้ายบอกทาง พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มีความพึงพอใจต่อป้ายบอกทาง ในระดับมากที่สุด ใน
ด้านป้ายบอกทางมีความชัดเจน ง่ายต่อการการมองเห็น รองลงมาคือ มีขนาดที่เหมาะสม ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป
ด้านการรับรู้ต่อป้ายแสดงแผนผังแหล่งท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อป้ายแสดงแผนผัง
แหล่งท่องเที่ยว ในระดับมาก ในด้านสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการมองเห็น มี รองลงมาคือ มีภาพและภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
ด้านการรับรู้ต่อป้ายหยุดรถประจาทาง พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อป้ายหยุดรถประจาทาง ใน
ระดับมากที่สุด ในด้านป้ายหยุดรถประจาทางมีความชัดเจน ง่ายต่อการการมองเห็น รองลงมาคือ มีขนาดที่เหมาะสม ไม่ใหญ่
หรือเล็กจนเกินไป
ด้านการรับรู้ต่อซุ้มประตู พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อซุ้มประตู ในระดับมากที่สุด ในด้านซุ้มประตู
มีความชัดเจน ง่ายต่อการการมองเห็น รองลงมาคือ มีขนาดที่เหมาะสม ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป
ด้านการรับรู้ต่อถังขยะ พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อถังขยะ ในระดับมาก ในด้านขนาดที่เหมาะสม
ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป รองลงมาคือ มีภาพสัญลักษณ์ในการแบ่งแยกประเภทขยะ
ด้านการรับรู้ต่อเส้นทางเดินเท้า พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อเส้นทางเดินเท้า ในระดับมาก ในด้าน
ทุกคนสามารถใช้งานได้ เช่น ทางเรียบ ไม่มีสิ่งกีดขว้าง มีแถบกันลื่น เป็นต้น รองลงมาคือ มีขนาดและพื้นที่เหมาะสมกับการ
เข้าถึงและใช้งาน เช่น มีขนาดความกว้างเพียงพอต่อการเดินสวนกัน
อภิปรายผล
1. บริบทพื้นที่และศักยภาพขององค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
จากการศึกษา พบว่า วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจุดกาเนิดของพระพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศไทยมี
ประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุลักษณะพระเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ามีเจดีย์ซ้อน
กันอยู่3องค์ ถูกทิ้งให้รกร้างและถูกค้นพบโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4ในสมัยที่ท่านออกผนวช ทรง
ทาการบูรณปฏิสังขรณ์และแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 6 โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด17 ปี
ปัจจุบันองค์เจดีย์มีอายุราวกว่า 2,000 ปีจึงทาให้วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกรมการท่องเที่ยว (2557), พระครูสุธีเจติยานุกูล (2556)และคณะพระวัดพระปฐม
เจดีย์วรมหาวิหาร (2548) ที่กล่าวไว้ว่า การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสาคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดีทั้งสถานที่ที่ มีเหตุ การณ์เ กิดขึ้น และมีค วามผู กพันทางด้านจิตใจกับคนในปัจจุ บันและอดีตเพื่อชื่น ชมและ
เพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่นั้น ๆ
2. ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุที่เดินทางมาองค์พระปฐมเจดีย์
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อที่จอดรถ ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจในต่อ ป้ายหยุดรถประจาทาง ในระดับ
มากที่สุด และความพึงพอใจในต่อซุ้มประตู ในระดับมากที่สุด รองลงมา นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อห้องน้าในระดับมาก
ความพึงพอใจในต่อศูนย์บริการข้อมูลและนักท่องเที่ยว ในระดับมาก ความพึงพอใจในต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wifi) ในระดับ
มาก ความพึงพอใจต่อร้านจาหน่ายสินค้า ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อศาลาพักคอย ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อป้าย
บอกทางในระดับมาก ความพึงพอใจต่อป้ายแสดงแผนผังแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก ความพึงพอใจต่อถังขยะ ในระดับมาก
และความพึงพอใจต่อเส้นทางเดินเท้า ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ เทิดชาย ช่วยบารุง (2552) และDickman (2016) ได้
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กล่าวไว้ว่า แบ่งปัจจัยของการท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 2) การมีที่พักแรม
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) 3) แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) 4) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และ
กิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activities) 5) บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให้นักท่องเที่ยว (Ancillary)
3. แนวทางการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวตามหลักการอารยสถาปัตย์เพื่อผู้สูงอายุ ณ องค์
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ควรนาแนวคิดการออกแบบสภาพสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยสถานที่ สิ่งของรอบตัวเรา
เพื่อตอบสนองการใช้งานของสมาชิกในสังคมให้สะดวกสบาย โดยที่ไม่ต้องออกแบบหรือจัดทาขึ้นสาหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งสอดคล้องกับ Krisana Lalai,(2013) ที่ได้กล่าวไว้ว่า อารยสถาปัตย์เป็นสิ่งสาคัญ มีความจาเป็นของโลกยุคปัจจุบันและ
อนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยแนวทางการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวตามหลักการอารยสถาปัตย์เพื่อ
ผู้สูงอายุ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สามารถใช้หลักอารยสถาปัตย์ 7 ประการ ดังนี้
1) มีความเสมอภาค คือ เพิ่มทางลาด ราวจับตรงบันไดทางขึ้น -ลง และจัดทาลิฟท์และเพิ่มช่องทางเดินเท้าใน
ตาแหน่งทั้งสี่ทิศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
2) มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนการใช้ได้ คือ จัดทาราวจับทั้งสองฝั่งด้านซ้ายและขวาในช่องทางเดินเท้าสาหรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ บันไดทั้งสี่ทิศ บริเวณทางลาด และบริเวณทางเดินในห้องน้า
3) เรียบง่าย เข้าใจได้ง่าย คือ การจัดทาป้ายสื่อความหมายให้มีขนาดใหญ่ ชัดเจน ง่ายต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุ
จัดทาป้ายแสดงจุดสาคัญโดยใช้รูปภาพในการแสดงเพื่อความสื่อความหมายให้เข้าใจง่ายสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่อ่าน
หนังสือไม่ออก
4) เป็นข้อมูลที่ชัดเจน คือ จัดทาสื่อการให้ข้อมูลผ่านทางเสียง (QR Code) และเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) ใน
จุดต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
5) ทนทานต่อการใช้งานที่ผิดพลาดและเกิดอันตราย คือ ควรใช้วัสดุที่มีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ของ
ผู้สูงอายุ เช่น ปูแผ่นกันลื่นที่พื้นบันไดและพื้นกระเบื้องโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ จัดทาป้ายแสดงพื้นที่ต่างระดับเพื่ อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ได้ตั้งใจ และออกแบบพื้นทางลาดและพื้นห้องน้าให้สามารถกันลื่นได้เมื่อเปียกน้า
6) มีความสะดวกและทุ่นแรงกายในการออกกาลัง คือ การจัดการพื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อผูส้ ูงอายุ ได้แก่
การออกแบบที่จอดรถที่เอื้อสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและผู้พิการให้อยู่ในบริเวณใกล้ทางขึ้นลิฟท์ เพิ่มจุดสักการะด้านล่าง
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกจะเดินทางขึ้นไปด้านบน
7) ขนาด สถานที่ที่เหมาะสม คือ การปรับสิ่งอานวยความสะดวกให้มีขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ
ได้แก่ การจัดทาศาลาพักคอยและห้องน้าให้มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสามารถนารถเข็นขึ้นไปได้อย่างสะดวก มีทางลาดสาหรับ
รถเข็นและราวจับตรงบันไดทางขึ้น จัดสรรพื้นที่จอดรถให้กว้างขวางให้นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุใช้งานได้สะดวก
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1 แนวทางการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกตามหลักการอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (Universal design) ใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มีต่อการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกตามหลักการอารยสถาปัตย์
(Universal design) เพื่อผู้สูงอายุในแหล่งท่องเที่ยว องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
3 ความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้พิการที่ มีต่อสิ่งอานวยความสะดวกตามหลักการอารยสถาปัตย์ ( Universal
Design) ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
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การศึกษาแรงจูงใจต่อการทาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร ตาบลภูเขาทอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
A Study of Motivation for Organic Farming by Farmers Group in Phu Khao Thong
Sub-District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province a Case Study of
Learning Center Fathers House
1

พรรณวิชชา ชื่นบาน

หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์

2

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาแรงจูงใจต่อการทาเกษตรอินทรีย์ และกระบวนการทาเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกร ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ตาบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงเพื่อ
ศึกษาผลที่ตามมาหลังจากการทาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
เกษตรกรของศูนย์การเรียนรู้จานวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร คือปัญหา
สุขภาพและลดค่าใช้จ่ ายในการซื้ อปุ๋ ยเคมี ต่อมากระบวนการในการทาเกษตรอินทรย์ พบว่ าเจ้าหน้า ที่ศูน ย์ก ารเรีย นรู้ มี
กระบวนการการเรียนรู้มีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาในการหาข้อมูลเพื่อลงมือทาเกษตรอินทรีย์โดยเจ้าหน้าที่มีขั้นตอนในการทาเกษตร
อินทรีย์ คือ การเลือกพื้นที่ การวางแผนป้องกันสารเคมีจากภายนอก การเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ การนาเมล็ดพันธุ์ที่
เลือกมาลงพื้นที่ที่เตรียมไว้ และสุดท้ายการบารุงแปลงเกษตรด้วยน้าหมักชีวภาพ ผลที่ตามมาหลังจากการทาเกษตรอินทรีย์
พบว่า เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ทาให้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและหน่วยงาน มีชุมชนและอีกหลายหน่วยงานที่เข้า
มาเรียนรู้ ทาให้คนในชุมชนและหน่วยงานที่เข้ามาเรียนรู้เกิดอาชีพเสริมจากการศึกษาในศูนย์และยังส่งผลให้บริเวณพื้นที่มี
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นผลมาจากการทาเกษตรอินทรีย์
คำสำคัญ: เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง แรงจูงใจ
Abstract
This research There is a purpose in the study to study the motivation for organic farming and the
organic farming of farmers. In Daddy's Home Sufficiency Economy Learning Center, Mt. Thong Subdistrict,
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. In addition, to study the consequences after farmers' organic farming,
using qualitative research methods in in-depth interviews from 10 farmers of the Learning Center, the
study found that farmers' motivation for organic farming is health problems and reduces the cost of
buying chemical fertilizers. Later, the process of intra-farming showed that the learning center staff had an
ambition to learn how to find information to do organic farming. Choosing the right breed for the area
Finally, the maintenance of agricultural plots with bio-fermented water. As a result, after organic farming,
it was found that the use of the area was beneficial, making it acceptable for people in the community
and agencies. There are many communities and agencies that come to learn. As a result, people in the

1
2

นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพือ่ การพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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community and agencies who come to learn are further employed by studying in the center and also
resulting in a better environment as a result of organic farming.
Keywords: Organic farming sufficiency economy motivation
บทนา
สถานการณ์โลกในปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสนใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มมาขึ้น กระแสการบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ จึงได้เพิ่มความต้องการของการตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งในตลาดในประเทศและนอกประเทศ
แต่ ขั้น ตอนการผลิต นั้ นยั งใช้ ย าฆ่ า แมลงและปุ๋ ยเคมีเ ป็ นจ านวนมาก ซึ่ งทาให้ ส่ งผลกระทบต่ อร่ า งกายของผู้ บ ริโ ภคและ
สิ่งแวดล้อม จึงทาให้เกิดกระแสในการหาแนวทางการทาเกษตรอินทรีย์โดยหลีกเลี่ยงการทาเกษตรที่ใช้สารเคมี ซึ่งกระแสนี้
ส่งผลทาให้เกิดตลาดสินค้าสาหรับผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ แต่ก็ยังมีการทาเกษตรอินทรีย์เป็นส่วนน้อยมาก เมื่อนามา
เปรียบเทียบกับปัจจุบัน จากกระแสที่กาลังจะเกิดขึ้นนั้นจึงทาเกษตรอินทรีย์มีการพัฒนาการเกษตรในประเทศไทยในปัจจุบัน
ให้มีการเจริญเติบโตทางด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้น ทาให้โครงสร้างการผลิตของประเทศไทยในปัจจุบันได้เร่งรัดเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรม ทาให้พื้นที่การเกษตรของประเทศไทยลดน้อยลงมาเรื่อย ๆ แรงงานด้านเกษตรหายากยิ่งขึ้น ต้นทุนการผลิตสูง
มากขึ้น และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย ปัจจัยเหล่านี้ทาให้สินค้าการเกษตรของประเทศไทยหลายชนิดที่เกษตรกรผลิตมาเป็น
ระยะเวลานาน ประสบปัญหาถูกแย่งการตลาดและโดนกดราคาให้ต่า
ประกอบกับที่ผ่านมา ประเทศไทยทาการเกษตรยังชีพ จึงไม่ต้องพึ่งสารเคมีหรือปุ๋ยเคมี แต่ปัจจุบันการเกษตรของ
ประเทศไทยได้เปลี่ยนไป นอกจากการผลิตเพื่อบริโภคภายในครอบครัวแล้ว ยังผลิตเพื่อการค้าขาย ดังนั้นรูปแบบการผลิตทาง
การเกษตรจึงเปลี่ยน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะทาให้สิ่งแวดล้อมเสียสมดุลเป็นอย่างมาก และการทาเกษตรกร
ของประเทศไทยมักประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดทุนซึ่งหนึ่งในสาเหตุของปัญหานั้น เกิดจากรายจ่ายในการจัดซื้อสารเคมีหรือ
ปุ๋ยเคมีจานวนมากเพื่อนามาใช้ในการเร่งผลผลิต และผลที่ได้คือราคาของผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ ผลผลิตไม่ได้ สูงตาม
สัดส่วนของต้นทุนที่สูง ทาให้เกษตรกรขาดทุนและมีหนี้สินเพิ่มเป็นจานวนมากขึ้น จนรัฐบาลได้กาหนดนโยบายส่งเสริม
การเกษตรทางเลือกเพื่อสนับสนุนการทาเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การทาเกษตรธรรมชาติ และเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการทาเกษตรอินทรีย์และเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีความเป็นเอกลักณ์ของประเทศ
เมื่ อ ปี ค.ศ. 1750 ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของประเทศต่า ง ๆ ทั่ วโลกมุ่งเป้า ไปที่ก ารพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ โดยใช้
อุตสาหกรรมเป็นฐานระบบการผลิต เพื่อให้สิ นค้าที่มีปริมาณที่มากด้วยต้นทุนต่าแต่ให้กาไรสูงตามตามแนวคิดระบบทุนนิยม
(Capitalism) ต่ อมากระแสโลกาภิวั ตน์กระตุ้น การผลิตและการบริ โภคทั่ วโลกเพิ่ม ขึ้นอย่างมาก การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์โดยไม่คานึงถึงข้อจากั ดทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ระบบนิเวศถูกทาลาย เช่น การเกิดภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง ไฟไหม้ป่า น้าท่วม เป็นต้น
(มณ ใจสมัคร, 2558)
ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหา
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา องค์การสหประชาชาติ จึงได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการ
พัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
สาหรับประเทศไทยนอกจากจะพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตาม แนวทางของ SDGs แล้ว
ประเทศไทยยังให้ความสาคัญกับมิติทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย และการจะบรรลุ ความสาเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักพัฒ นา ที่ทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและ
ระดับนานาชาติได้พระราชทานเข็มทิศการพัฒนา ไว้ให้ทุกภาคส่วนน้อมนาไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม นั่นคือ หลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนว พระราชดาริที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของ
ทางสายกลางและ ความไม่ประมาท คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ซึ่งจะนาไปสู่ความสุขในการดาเนินชีวิตและสร้างสัมฤทธิ์ผลแห่งการ พัฒนาที่ยั่งยืน
ได้อย่างแท้จริง (เกษร เกษมชื่นยศ, 2563)
การทาเกษตรอินทรีย์ถือว่าเป็นระบบหนึ่งของการผลิตทางการเกษตรที่อยู่ในทางเลือกของการพัฒนาการเกษตรแบบ
ยั่งยืน (Sustainable Agriculture) เกษตรอินทรีย์ถือว่าเป็นระบบการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์โดยกรรมวิธีทาง
เคมีต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงดินและการใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืช แต่จะเน้นในการนาสิ่งที่เป็น
ธรรมชาติมาใช้ เช่น เศษเหลือจากการทาการเกษตรต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ หรือในบางครั้งอาจจะนาเอาสิ่งที่มีชีวิต เช่น
จุลินทรีย์บางชนิดเข้ามาช่วยในกิจกรรมการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน จะให้ความสาคัญแก่ปุ๋ย
ธรรมชาติและ ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักในการทาเกษตรอินทรีย์ ในกรณีที่เกิดปัญหาการระบาดของศัตรูพืชก็จะปล่อยให้ศัตรู
ธรรมชาติ ควบคุมพืชเอง หรือใช้การควบคุมโดยใช้วิธีชีวภาพ หรืออาจจะใช้สารสกัดจากพืชในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตหันมาทาการเกษตรอินทรีย์ (ทัศนีย์ เศรษฐ์บุญสร้าง, 2555)
ในปัจจุบันการตลาดของเกษตรอินทรีย์ ได้มีการขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเกิดกระแสการดูแลรักษาสุขภาพ
มากยิ่งขึ้น ทาให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในเรื่องของการเลือกซื้ออาหาร ผัก และผลไม้ที่ปลอดภัยและปราศจากสารเคมีต่าง ๆ ที่
เป็นพิษต่อต่างกาย ด้วยเหตุนี้เกษตรกรหลายรายจึงหันมาใช้วิธีการทาเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต
และได้ผลผลิตที่เป็นที่ต้องการของตลาด การประยุกต์ใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ปัจจัยการผลิตภายนอกและ
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี ซึ่งวิธีการทาเกษตรแนวนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและบริโภค ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านของพ่อมีจุดเด่นในเรื่องของความพอเพียง และการทาเกษตรอินทรีย์ แนวคิดที่มาของการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้นี้
จากการได้น้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดที่มาของการเริ่มก่อตั้งเกิดจากประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพ่อบ้านของพ่อ คุณอัมรินทร์
เซ็นเสถียร ที่มีความตั้งใจอยากให้คุณพ่อได้พักผ่อนในวัยเกษียณ ให้คุณพ่อได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อยู่กับธรรมชาติ และเกิด
แรงบัลดาลใจในวัยเด็กที่บ้านอยู่กับธรรมชาติสามารถหาของกินได้จากสิ่งรอบตัว จึงอยากเติมเต็มชีวิตในวัยเด็ก ภายในศูนย์
การเรียนรู้จัดแสดงเกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ แปลงสาธิตการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผัก
อินทรีย์ การสอนทาน้าหมักชีวภาพ และการเลี้ยงสัตว์ อยากทาให้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ จึงก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อให้เป็นประโยชน์กับเด็กและประชาชนที่สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบ
พอเพียง การทาเกษตรอินทรีย์และภูมิปัญญาชาวบ้าน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจต่อการทาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ ตาบล
ภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษากระบวนการการทาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ
ตาบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อศึกษาผลที่ตามมาหลังจากการทาเกษตรอินทรีย์ของ ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ตาบล
ภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตในด้านเนื้อหาของการศึกษา
ผู้วิจัยได้ศึกษาแบบแผนพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจต่อการทาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้าน
ของพ่อ ตาบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.2 เพื่อกระบวนการการทาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ
ตาบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.3 เพื่อศึกษาผลที่ตามมาหลังจากการทาเกษตรอินทรีย์ของ ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของ
พ่อ ตาบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ขอบเขตในด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคลากรของศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง บ้านของพ่อ ตาบลภูเขาทอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 10 คน โดยผู้วิจัยทาการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ประกอบด้วย นักปราชญ์ด้านการทาเกษตรอินทรีย์ของศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง บ้านของพ่อ จานวน 1 คน และ
บุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการทาเกษตรอินทรีย์ของศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง บ้านของพ่อ จานวน 9 คน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกมีรายละเอียด ดังนี้
1. พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา
พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง บ้ า นของพ่ อ ต าบลภู เ ขาทอง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีการทาการเกษตรโดยเฉพาะการทาเกษตรอินทรีย์
อย่างแพร่หลาย และมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ คือ
2.1 นักปราชญ์ด้านเกษตรอินทรีย์ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ ประการที่หนึ่งเป็นนักปราชญ์ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จานวน 1 คน
2.2 เกษตรกรที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการทาเกษตรอินทรีย์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
จานวน 9 คน
3. ขั้นตอนในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ขั้นในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทาเกษตร บทบาทของ
นักปราชญ์ที่ทาการเกษตร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทาเกษตรอินทรีย์
3.2 ขั้นเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้วิจัยได้
กาหนดหัวข้อใหญ่ที่ต้องการศึกษาไว้ก่อนแล้ว จึงเขียนหัวข้อย่อยและคาถามในแต่ละข้อ คาถามเป็นคาถามที่มีลักษณะเป็น
ปลายเปิด โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์เชิงลึกประมาณ 1 ชั่วโมง
3.3 ขั้นก่อนลงสนาม ผู้วิจัยจะขอหนังสือแนะนาตัวจากทางคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ และนาไปติดต่อประสานงานในพื้นที่เพื่อนัดวัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง
3.4 ขั้นการลงสนาม หลังจากนัดวันเวลา สถานที่ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลตามที่ได้วางแผนการเก็บ
ข้อมูลไว้
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -
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4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักปราชญ์ที่ทาการเกษตรอินทรีย์และ เกษตรกรที่
เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ท างานร่ ว มกั บ นั ก ปราชญ์ ของศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งบ้ า นของพ่ อ ต าบลภู เ ขาทอง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
5.1 แบบสารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบและข้อมูลพื้นฐานของของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้าน
ของพ่อ
5.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นวิธีพูดคุยซักถามแบบตัวต่อตัว
ระหว่างนักปราชญ์ที่ทาเกษตรกับผู้วิจัยซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ทั้งนี้โดยผู้วิจัยมีแนวคาถาม (Guideline) ที่
ได้กาหนดขึ้นอย่างครอบคลุมรอบด้านต่อประเด็น ปัญหาวิจัย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปราฎการของการทางานของ
นักปราชญ์ที่ทาเกษตร สาหรับใช้เป็นแนวสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึก ละเอียดถี่ถ้วน และสามารถสะท้อนข้อมูลความจริง
ที่หลากหลายเพียงพอต่อการนามาวิเคราะห์เพื่อตอบต่อประเด็นปัญหาการวิจัยต่อ ไป การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบรายบุคคลนี้
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์จานวนทั้งสิ้น 10 คน
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่ง
เป็นการวางระบบข้อมูลโดยการจัดประเภท (Categories) ของคาถามและข้อความที่จะวิเคราะห์ตรงตามปัญหาการวิจัย ใน
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ทาการตีความ และให้ความหมายแก่ข้อมูล (Making interpretation)
ที่ได้จากการถอดคาสัมภาษณ์จากแถบบันทึกเสียง หรือจากข้อมูลที่จดบันทึกและรวมทั้งจากการสังเกตผู้ให้ข้อมูลหลัก แล้ว
นามาอ่านทบทวนทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์ ตีความในแต่ละบรรทัดและนามาเรียบเรียง เขียนบรรยายในลาดับต่อไป ข้อมูล
ที่นามาวิเคราะห์นั้นจะนาไปสู่การสร้างข้อมูลนาเสนอ เชิงทฤษฎีต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยได้คานึงถึงความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ
ได้ของข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ และซื่อสัตว์ในจรรยาบรรณของการวิจัยในครั้งนี้
ผลการวิจัย
1. แรงจูงใจในการทาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร ตาบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ จานวน 10 คน เพื่อนามาวิเคราะห์เนื้อหาแรงจูงใจ
ในการทาเกษตรอินทรีย์จากการสัมภาษณ์ พบว่า
1.1. ด้านสุขภาพ ปัญหาด้านสุขภาพเป็นของสาเหตุหลักที่ทาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เปลี่ยนวิธีคิดในการผลิต
ในการเพาะปลูกจากการทาเกษตรที่ใช้ สารเคมีมาเป็นเกษตรแบบอินทรีย์ จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ การเรียนรู้ได้ทาการ
เพาะปลูกที่ใช้สารเคมีเป็นตัวเร่งผลผลิตเพื่อให้ทันต่อความต้องการ โดยไม่คานึงถึงผลข้างเคียงจากการใช้สารเคมีที่ใช้ในการฉีด
พ่นในพื ชผลในแต่ละครั้ง เจ้ าหน้าที่ ศูนย์การเรียนรู้จึงเป็ นผู้ที่มีโ อกาสเสี่ยงสูงจากผลข้างเคี ยงของการใช้ สารเคมีในการ
เพาะปลูก ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้บางคนมีลักษณะอาการจากสารเคมีที่ตกค้างในร่างกายมีการแสดงอาการที่
หนักหรือสาหัส ต้องไปพบแพทย์เป็นประจา
1.2. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ต่างก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทาการผลิตเพาะปลูกเกษตร
อินทรีย์เพื่อให้ได้ผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ในปริมาณที่เพียงพอ จึงได้คานึงถึงต้นทุน ค่าใช้จ่ายหรือกาไรในการเพาะปลูกในแต่
ละครั้ง จึงทาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ได้กลับมาทบทวน และตะหนักถึงจ่าใช้จ่ายของตนเองมากขึ้น ต่อมาเจ้าหน้าที่ศูนย์
การเรียนรู้ได้ควบคุมค่าใช้จ่าย และลดค่าใช้จ่ายในการทาเกษตรโดยการไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยการเลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่า
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -
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แมลง แล้วหันกลับมาใช้น้าหมักชีวภาพเพื่อการทาการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ต่างก็รู้สาเหตุที่ทาให้ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกแล้ว จึงมองเห็นวิธีหรือช่างทางในการลดค่าใช้จ่ายต้นทุนในการเพาะปลูกแต่ละครั้ง
2. กระบวนการการทาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรประกอบด้วย ดังนี้
2.1 กระบวนการการเรียนรู้มีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการทาเกษตร
อินทรีย์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ที่ทาเกษตรอินทรีย์นั้น ประกอบด้วย
กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ซึ่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ มักจะทดลอง คิดค้นสูตร์น้าหมักชีวภาพต่าง ๆ หรือแม้แต่ปุ๋ย
ชีวภาพชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
2.2 กระบวนการทาเกษตรอินทรีย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนยังมีขั้นตอนในการทาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในกระบวนการทา
เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ได้นาข้อมูลและประสบการณ์ในการศึกษาเรียนรู้มา มาประกอบในการตัดสินใจและลงมือทาด้วย
ตนเอง จนเกิดทักษะ และเติมตวามรู้โดยใหม่โดยการปฏิบัติ จนประสบความสาเร็จ โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) เลือกพื้นที่ที่ปลูกโดย
ให้อยู่ห่างจากพื้นที่แปลงปลูกสารเคมี (2) วางแผนจัดการป้องกันสารเคมีจากภายนอก (3) การเลือกพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่ (4)
นาเมล็ดพันธุ์ที่เลือกไว้ลงพื้นที่ที่เตียมไว้ (5) บารุงแปลงเกษตรด้วยน้าหมักชีวภาพหรือปุ๋ยชีวภาพ
3. ตามมาหลังจากการทาเกษตรอินทรีย์ของศูนย์การเรียนรู้ผลที่ได้ประกอบด้วย 4 ประเภท ดังนี้
3.1 การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ จากพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้มีพื้นที่เพียง 3 ไร่ครึ่ง ที่ตั้งอยู่ตาบลภูเขาทอง ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้มองเห็นคุณค่าของพื้นที่เพียงเล็กน้อย แล้วนาเอาหลักคิดที่รัชกาลที่ 9 สอนไว้นามาปรับใช้กับพื้นที่
ของตนเอง หลักคิดที่กล่าวคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการใช้พื้นเพียงเล็กน้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เจ้าหน้าที่ศูนย์การ
เรียนรู้ต่างก็ได้ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ตามหลักคาสอน จากที่พื้นที่ว่างเปล่ายังไม่ได้ใช้งาน จนทุกวันนี้เจ้าหน้าต่ างพากันพัฒนา
จนประสบความสาเร็จมาเป็นพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้โดยการเริ่มจากการแบ่งพื้นที่
ปลูกข้าว ขุดสระ ขุดคลอง ทาเกษตร ปลูกต้นไม้ยืนต้น และคอกสัตว์ เป็นต้น
3.2. การเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิถีการทาเกษตรโดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ตามความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เองที่ตระหนักรู้จนก่อให้เกิดความเข้าใจ และใส่ใจจนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ทาให้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ แถมยังสามารถต่อสู่กับปัญหา และอุปสรรคจากการ ทาเกษตรที่ใช้
สารเคมีและปรับเปลี่ยนมาสู่การทาเกษตรอินทรีย์จนทาให้จ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้สามารถคลี่คลายปัญหา อุปสรรคในการ
เพาะปลูกได้จนประสบความสาเร็จ ซึ่งคนที่เข้ามาเรียนรู้ เช่น คนในชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ต่างก็ให้
การยอมรับในการแพร่กระจ่ายความรู้และแนวคิดจนเกิดการเปลี่ยนทางสังคมขึ้น มาเป็นสังคมที่ติดต่อสื่อสาร สังคมบทบาท
หน้าที่ ระบบสังคมและความเป็นอยู่ของคน การติดต่อสื่อสารของคนที่เกิดจากการพูดคุยของบุคคล ในลักษณะบุคคลหนึ่ง
ถ่ายทอดความคิดใหม่และเป็นที่ยอมรับของคน
3.3. การสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ได้พัฒนาการเกษตรและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้มา
เรื่อย ๆ โดยอาศั ยการเรีย นรู้แ ละประสบการณ์ที่เ จ้าหน้าที่ ศูนย์ การเรียนรู้มี ผ่านขั้นตอนการลงมือท า ลองผิ ดลองถูก สู่
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพ ทางศูนย์การเรียนรู้ก็ได้มีก ารสอนประกอบอาชีพ เช่น อาชีพทาไข่เค็ม อาชีพทาขนมหนาว
อาชีพการเกษตร ทาปุ๋ยชีวภาพ และอาชีพเลี้ยงสัตว์ แต่ละอาชีพที่ทางศูนย์การเรียนรู้ได้นามาสอนนั้น ได้ผ่านประสบการณ์
ของเจ้าหน้าที่มาแล้ว ซึ่งทาแล้วทาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เกิดรายได้เสริมในการทาสิ่งที่ก ล่าวมานั้น แสดงให้เห็นถึง
ประสบการณ์จริงและสามารถสร้างรายได้จริง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทาเป็นตัวอย่างเพื่อเพิ่มความหน้าเชื่อถือกับคนในชุมชน
3.4. การมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น หลังจากเปลี่ยนการทาเกษตรแบบเดิมคือการพึ่งสารเคมี มาเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน
ทาให้สภาพแวดล้อมภายในบริเวณของศูนย์การเรียนรู้ดูสดใสมากขึ้น บริเวณของศูนย์มีความชุ่มชื่นมากขึ้น และกลับมาอุดม
สมบูรณ์อีกครั้ง สภาพดินภายในศูนย์การเรียนรู้เติมไปด้วยแร่ธาตุ และดินมีใยอาหารมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารเคมี
ทาให้ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกครั้งต่อ ๆ ไปแข็งแรง ดินไม่กระด้าง
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ภาพที่ 1 สภาพพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
ที่มา : เพจศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ (2564)
สรุปและอภิปรายผล
จากการการศึก ษาแรงจูงใจต่ อการท าเกษตรอิ นทรี ย์ข องกลุ่ม เกษตรกร ต าบลภูเ ขาทอง จังหวั ดพระนครศรีอ ยุธ ยา
กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อครั้งนี้ ข้อมูลได้จากกงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
สังเกต เป็นวิธีพูดคุยซักถามแบบตัวต่อตัวระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้กับผู้วิจัยซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์ด้วยต้นเอง
ทั้งนี้โดยมีแนวคาถาม (Guideline) ที่ได้กาหนดขึ้นอย่างครอบคลุมรอบด้านต่อประเด็นปัญหาวิจัย และสามารถสะท้อนข้อมูล
ความเป็นจริงที่หลากหลายเพียงพอต่อการนามาวิเคราะห์เพื่อตอบประเด็นปัญหาการวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบรายบุคคล
นี้ผู้วิจัยได้เลือกเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด 10 คน เป็นผู้ชาย 8 คน และผู้หญิง 2 คน มีอายุระหว่าง 35 – 75 ปี จาก
การศึกษามูลข้อค้นพบของปรากฎการณ์ที่เป็นแรงจูงใจต่อการทาเกษตรอินทรีย์ดังต่อไปนี้
1. แรงจูงใจของการเปลี่ยนจากการทาเกษตรที่ใช้สารเคมีมาสู่การทาเกษตรแบบอินทรีย์ ประกอบด้วย ดังนี้
1.1. ปัญหาสุขภาพ ซึ่งพบลักษณะอาการเจ็บป่วยอย่างรุ่นแรงที่มีลักษณะอาการเช่น อาการเลือดมีสีเข้ม บางครั้งแค่
ได้กลิ่นของสารเคมี ยาฆ่าแมลงที่ใช้กับพืชผลทางการเกษตรก็เกิดอาการหน้ามือ คลื่นไส้ เป็นลม วิงเวียนศีรษะติดต่อกันเป็น
เวลานาน หรือผิดหนังบริเวณที่โดนสารเคมี เช่น แขนและเท้า ขามีสีดา ผิวไหม้ แสบคันบริเวณแผล นอกจากนี้ในลักษณะของ
อาการเจ็บป่วยที่รุ่นแรงน้อยลงมาพบในเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ที่มีอาการ เช่น ปวดท้อง ท้องเสีย วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้
หน้ามือ เป็นลมเวลาออกแดดจัด ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลจากการใช้ สารเคมี ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Abraham
H.Maslow (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 2561) ได้กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการของมนุษย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง ความต้องความมั่นคงและปล่อยภาย พบว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้มคี วามต้องการความปลอดภัยทางด้านร่างกาย ซึ่ง
จากที่เคยทาเกษตรเคมีทาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ได้รับผลกระทบจากสารเคมี เป็นแผลตามร่างกาย ท้องเสีย หน้ามือ จึง
ทาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้หัน กลับมาดูแลตัวเองด้วยกันมาทาเกษตรอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยทางร่างกายของตัว
เจ้าหน้าที่
1.2. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี จากลักษณะดังกล่าวพบว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ต่างก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะ
ทาการผลิตเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ในปริมาณที่เพียงพอ จึงได้คานึงถึงต้นทุน ค่าใช้จ่าย
หรือกาไรในการเพาะปลูกในแต่ละครั้ง จึงทาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ได้กลับมาทบทวน และต ระหนักถึงจ่าใช้จ่ายของ
ตนเองมากขึ้น โดยการเลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าแมลงต่าง ๆ แล้วหันกลับมาใช้น้าหมักชีวภาพเพื่อการทาการเกษตรอินทรีย์
ด้วยความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ในการประกอบอาพีชการทาเกษตรอินทรีย์ ได้ส่งผลให้ประสบความสาเร็จในการ
ทาเกษตร ทาให้รู้ถึงต้นตอสาเหตุของปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นและนามาสู่การแก้ไขที่ถูกวิธีจึงทาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรีย นรู้
สามารถมีฐานะสภาพทางการเงินคล่องตัวมากขึ้นตามลาดับ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนของ มนวิภา
ผดุงสิทธิ (2556) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับต้นทุนว่า เป็นมูลค่าของทรัพยากรที่องค์กรได้ใช้ในการทาประโยชน์ เพื่อให้ไปสู่การ
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บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ พบว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้มีต้นทุนในการทาเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นจานวนของเงินใน
การลงซื้อ เช่น ค่าน้า ค่าไฟ และอื่น ๆ เป็นต้น
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ยังมีลักษณะของการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ที่ทาเกษตร
อินทรีย์ที่มีลักษณะของการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษานั้น จะต้องเป็นคนที่คิด ไตร่ตรอง วิเคราะห์ในการทาเกษตรอินทรีอย่างมาก
2. กระบวนการการทาเกษตรอินทรีย์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วยสองประการ คือ
2.1. กระบวนการการเรียนรู้มีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา จากลักษณะดังกล่าวพบว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ที่ทาเกษตร
อินทรีย์ เกิดความคิดนี้จากการที่ได้เข้าไปมีประสบการณ์ ศึกษา ดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสาเร็จในการทาเสร็จอินทรีย์ เช่น
การศึกษา คิดค้น รับประยุกต์สูตรปุ๋ย หรือคิดสูตรน้าหมัก ชีวภาพ เปลี่ยนแปลงแปลงเกษตร ให้เข้ากับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของ
ชุมชนของตนเอง ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ สร้างวินัยและมีความอุตสาหะในการทาเกษตรอินทรีย์ สามารถประกอบ
อาชีพทาการเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับการเจ้าหน้า ที่ศูนย์การเรียนรู้รุ่นต่อไป
ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ ชยาพร วัฒนศิริ, และคณะ (2553) เรื่องศึกษาการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย โดยมีปัจจัยสาคัญ
ต่อความสาเร็จเกษตรอินทรีย์มีดังนี้ ความรู้ความเข้าใจในการทาเกษตรอินทรีย์ พบว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้มีความสนใจ
เกี่ยวกับข่าวสารการเกษตรอินทรีย์ และพร้อมที่จะศึกษาการทาเกษตรอินทรีย์ไปเรื่อย ๆ โดยไม่ปิดกั้นความรู้ใหม่ ๆ ที่จะเข้า
มา เพื่อนามาพัฒนาพื้นที่เกษตรของศูนย์และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่คนที่เข้ามาศึกษา และยังสอดคล้องกับ
ภาณุพันธุ์ อิ่นแก้ว และคณะ (2556) การศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการผลิตผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์ พบว่า กุญแจ
แห่งความ สาเร็จในการผลิตผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์ ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ซึ่งเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่
ของศูนย์การเรียนรู้ ต่างให้ความร่วมมือในการพัฒนาแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยต่างก็พากันศึกษาเพื่อที่จะหาแนวทางการทา
เกษตรอินทรีย์ที่ดี ที่สุดและเหมาะแก่พื้นที่ของศูนย์และชุมชนรอบ ๆ ศูนย์โดยการลงมือทาลองผิดลองถูกด้วยตนเอง จน
ประสบความสาเร็จและนาความรู้ที่ตนเองมี มาแพร่ให้แก่คนที่เข้าไปศึกษา เช่น นักเรียน ครู คนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
2.2. กระบวนการทาเกษตรอินทรีย์ จากลักษณะดังกล่าวยังพบว่า กระบวนการทาเกษตรอินทรีย์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์
การเรียนรู้จนประสบความสาเร็จ ซึ่งในกระบวนทาเกษตรอิน ทรีย์นั้นวิธีการทาเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจาก (1) เลือกพื้นที่ที่ปลูก
โดยให้อยู่ห่างจากพื้นที่แปลงปลูกสารเคมี (2) วางแผนจัดการป้องกันสารเคมีจากภายนอก (3) การเลือกพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่
(4) นาเมล็ดพันธุ์ที่เลือกไว้ลงพื้นที่ที่เตรียมไว้ (5) บารุงแปลงเกษตรด้วยน้าหมักชีวภาพหรือปุ๋ยชีวภาพ ผลการวิจัยยังสอดคล้อง
กับ ยรรยง อินทร์ม่วงและคณะ (2550) ได้ศึกษาการจัดการระบบนิเวศฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ของนายคาพันธ์ เหล่าวงศ์มี
บ้านดอนแดง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้มีระบบแบบแผนเป็นขั้นตอนในการทา
เกษตรอินทรีย์ โดยมีการจัดระบบเริ่มจากการเลือกเมล็ดพันธุ์ผักที่จะปลูก จนไปถึงขั้นตอนการบารุง แปลงเกษตรด้วยน้าหมัก
ชีวภาพ
นอกจากนี้ บุ ค ลิก ภาพก็ เ ป็ น ปั จจั ย หนึ่ งที่ ท าให้เ จ้ า หน้ า ที่ ข องศู น ย์ ก ารเรี ยนรู้ ป ระสบความส าเร็ จ ได้ เ ช่น กั น กล่ า วคื อ
เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ที่ทาเกษตรอินทรีย์ต่างล้วนมีทักษะ ความชานาญในการทาเกษตรอินทรีย์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น
บุคลิกลักษณะหรือบุคลิกภาพจึงเป็นตัวบ่งชี้ในการสร้างการยอมรับแก่เจ้าหน้าทีศูนย์การเรียนรู้ที่ทาเกษตรอินทรีย์
3. ผลที่ตามมาหลังจากการทาเกษตรอินทรีย์ประกอบ ดังนี้
3.1. ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ จากลักษณะดังกล่าวยังพบว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้มองเห็นคุณค่าของพื้นที่เพียง
เล็กน้อย แล้วนาเอาหลักคิดที่รัชกาลที่ 9 สอนไว้นามาปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง หลักคิดที่กล่าวคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการใช้พื้นเพียงเล็กน้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ต่างก็ได้ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ตามหลักคาสอน
จากที่พื้ นที่ว่างเปล่ายั งไม่ได้ ใช้งาน จนทุ กวันนี้เ จ้าหน้า ต่ างพากันพัฒนาจนประสบความสาเร็จมาเป็นพื้น ที่ให้ความรู้แ ก่
ประชาชน ในการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้โดยการเริ่มจากการแบ่งพื้นที่โดยแบ่งเป็น พื้นที่ปลูกข้าว ขุดสระ ขุดคลอง ทา
เกษตร ปลูกต้นไม้ยืนต้น และคอกสัตว์ เป็นต้น และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ พรชัย
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เจดามาน (2556) ได้กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึง แนวทางการดารงอยู่ และปฏิบัติตนให้ดาเนินไปในทางสาย
กลางของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ พบว่า เจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาพื้นที่เพียง
3 ไร่ครึ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเจ้าหน้าที่มองเห็นคุณค่าของพื้นที่ แล้วนาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้เรียนรู้การทาเกษตรอินทรีย์ การทาขนมเพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้เสริม โดยนาหลักคิดที่รัชกาลที่ 9
ทรงสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า ใช้พื้นเพียงเล็กน้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.2. เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและหน่วยงาน ๆ จากลักษณะดังกล่าวยังพบว่า มีหลายหน่วยงานหรือองค์กรที่เข้า
มาดูงานและศึกษางานในศูนย์การเรียนรู้ เช่น มูลนิธิกลุ่มเกษตรกร สถาบัน องค์กร หน่วยงาน ที่เข้ามามีบทบาทในการถ่าย
ถอดทางสังคมผ่านกลุ่มเพื่อให้คนได้รู้จักพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ รวมถึงการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ต่าง ๆ หรือ
สนับสนุนหาผู้ที่อยากเรียนรู้ดา้ นการทาเกษตรอินทรีย์ให้เข้ามาศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดความรูใ้ หม่ ๆ และแสวงหาความรู้
เพื่อนามาพัฒนาพื้นที่การเกษตรอินทรีย์ของศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งเห็นได้ว่าผู้คนที่เข้ามาศึกษา และเรียนรู้งานรวมถึงหน่ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชนได้ต่างก็ให้ความนับถือและยกย่องเจ้าหน้าที่ของศูนย์ในเรื่องของความรู้ความสามารถในการสอนหลักการทา
เกษตรอินทรีย์จนกลายเป็นที่รู้จักของคนที่ทาการเกษตรอินทรีย์เหมือนกัน ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับแนวคิดของ (Abraham
H.Maslow) ได้กล่าว่า มนุษย์มีความต้องการของมนุษย์ คือความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Self-Esteem needs)
พบว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ได้ทามาทั้งหมดล้วนแล้วก็ต้องการนับถือยกย่องจากผู้คนและสังคม และสิ่งที่ทาให้คนที่เข้ามา
ศึกษาและสังคมนับถือและยกย่องนั้นคือ ทักษะ กระบวนการทางาน และความสามารถของเจ้าหน้าที่ในด้านการบริหารงาน
ความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากวิธีคิดที่ก่อให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากคนอื่น ไม่ยึดติดกับรู้แบบเดิม ๆ แสวงหาความรู้
เพื่อนามาพัฒนาพื้นที่การเกษตรอินทรีย์ของศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งเห็นได้ว่าผู้คนที่เข้ามาศึกษา และเรียนรู้งานรวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนได้ต่างก็ให้ความนับถือและยกย่องเจ้าหน้าที่ของศูนย์ในเรื่องของความรู้ความสามารถในการสอนหลักการทา
เกษตรอินทรีย์จนกลายเป็นที่รู้จักของคนที่ทาการเกษตรอินทรีย์เหมือนกัน
3.3. สร้างอาชีพเสริมให้แก่ในชุมชน จากลักษณะดังกล่าวพบว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ได้พัฒนาการเกษตรและ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้มาเรื่อย ๆ โดยอาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้มี ผ่านขั้นตอนการลงมือทา
สู่ความสาเร็จในการประกอบอาชีพ ทางศูนย์การเรียนรู้ก็ได้มีการสอนประกอบอาชีพ เช่น อาชีพทาไข่เค็ม อาชีพทาขนมหนาว
อาชีพการเกษตร ทาปุ๋ยชีวภาพ และอาชีพเลี้ยงสัตว์ แต่ละอาชีพที่ทางศูนย์การเรียนรู้ได้นามาสอนนั้น ได้ผ่านประสบการณ์
ของเจ้าหน้าที่มาแล้ว ซึ่งทาแล้วทาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เกิดรายได้เสริมในการทาสิ่งที่กล่าวมานั้น แสดงให้เห็นถึง
ประสบการณ์จริงและสามารถสร้างรายได้จริง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทาเป็นตัวอย่างเพื่อเพิ่มความหน้าเชื่อถือกับคนในชุมชน ให้ศูนย์
การเรียนรู้เป็นที่รู้จักมายิ่งขึ้น และผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับแนวคิดต้นทุนและผลตอบแทน เบญจวรรณ รักษ์สุธี (2530) ได้
ให้ความหมายของผลตอบแทนว่า เป็นอัตราส่วนระหว่างกาไรขั้นต้นกับยอดขาย คือกาไรที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบยอดขาย
ต้นทุน พบว่า จากการทาอาชีพเสริม ทาเกษตรอินทรีย์และทาไข่เค็มขาย เมื่อหักต้นทุนในการทาออกแล้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์การ
เรียนรู้และคนในชุมชนยังมีกาไรจากการขาย ซึ่งรายได้ที่ได้จากการขายเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพประจา
3.4. สภาพแวดล้อมดีขึ้น หลังจากเปลี่ยนการทาเกษตรแบบเดิมคือการพึ่งสารเคมี มาเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน ทา
ให้สภาพแวดล้อมภายในบริเวณของศูนย์การเรียนรู้ดูสดใสมากขึ้น บริเวณของศูนย์มีความชุ่มชื่ นมากขึ้น และกลับมาอุดม
สมบูรณ์อีกครั้ง สภาพดินภายในศูนย์การเรียนรู้เติมไปด้วยแร่ธาตุ และดินมีใยอาหารมากขึ้น และผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2540) ได้ให้องค์ประกอบสาคัญในการพึ่งตนเอง ซึ่งมีลักษณะดังนี้ การพึ่งพาตนเองได้ทาง
ธรรมชาติ พบว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ โดยการทาเกษตรอินทรีย์ที่พึ่งพาธรรมชาติ ใช้พื้นทาง
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้เสริมในการทาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งการทาเกษตรอินทรีย์ยังเป็นการรักษาธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม เนื่องจากการทาเกษตรอินทรีย์ คื อการช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอีกหนึ่งช่องทาง เป็นการรักษาสมดุลของ
สภาพแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรม

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -

545

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. เนื่องจากการทาเกษตรอินทรีย์มีระบบและขั้นตอนในการผลิตที่ละเอียด ควรส่งเสริมให้ผู้ที่เข้ามาศึกษา เช่น
หน่วยงานต่าง ๆ นักเรียนและครู ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติให้ถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ
และผ่านการรับรองสารปนเปื้อนในพืชผักที่ปลูก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกวิจัยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
2. ควรศึกษาวิจัยเพื่อการวิเคราะห์หาจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละศูนย์การเรียนรู้
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ความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันการส่งออกทุเรียนไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
The Competitiveness of Thailand’s export of Durians to China.
กัลยาณัฏฐ์ สุขพัฒน์1
ชามาวีร์ อ่อนหิรัญ1
ฐิติกานต์ คงผึ้ง1
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พิพัทธเวศ วันนารี
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบกับความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมการส่งออกทุเรียนของประเทศ
ไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งมุ่งศึกษาแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ
การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ของข้อมู ลเชิ งคุณภาพและเชิงปริมาณที่ได้เก็บ รวบรวมและเกี่ย วข้องกั บ
อุตสาหกรรม เพื่อหาโอกาสรวมถึงความได้เปรียบของประเทศไทยในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ที่ส่งออกทุเรียนไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน จากการศึกษาพบว่าทุเรียนของไทยนั้นมีจุดเด่นทางด้านคุณภาพและรสชาติที่เป็นที่ต้องการของตลาด
มากกว่าของคู่แข่ง อีกทั้งยังมีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคชาว
จีน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ประเทศไทยควรให้ความสาคัญคือ ปัญหาเรื่องทุเรียนอ่อนจากการเร่งเก็บเกี่ยว รวมทั้งการขาด
แคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว และการถูกกดดันด้านราคาจากล้งชาวจีน
คำสำคัญ: ทุเรียน การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์เนื้อหา ประเทศไทย
Abstract
This research aims to study factors affecting the competitiveness of the Thai durian industry in
exporting to China. It also focuses on current market trends and Chinese consumer behavior. Content
Analysis was adopted to analyse qualitative and quantitative data related to the industry, and to find
opportunities, including competitiveness of the industry in exporting to China. This study shown that Thai
durian industry is well supported by good quality and flavor. They are more desirable in international
markets than that of its competitors. In addition, the species has been developed continuously to obtain
products that meet the needs of Chinese consumers. However, there are problems that Thailand should
focus, especially, concerning harvesting young durian, labor shortages during the harvesting season, and
price pressure from Chinese Lhong.
Keywords: Durian, External Factor Analysis, Consumer Behavior, Content Analysis, Thailand
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บทนา
ประเทศไทยทาการค้ากับหลากหลายประเทศมายาวนาน เป็นแหล่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและมีความสาคัญกับ
การพั ฒ นาสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยเป็ น อย่ า งมาก นอกจากจะท าการส่ ง ออกสิ น ค้ า ที่ บ ริ โ ภคเพี ย งพอแล้ ว
ภายในประเทศไปขายยังต่างประเทศ ประเทศไทยยังสามารถนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาอุปโภคบริโภคภายในประเทศได้
อีกด้วย ซึ่งประเทศคู่ค้าที่สาคัญของไทย 5 อันดับแรก ตามรายงานของการค้าไทย (2563) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (14.8%) จี น
(12.9%) ญี่ปุ่น (9.9%) ฮ่องกง (4.9%) และเวียดนาม (4.8%) ส่วนการจัดอันดับการนาเข้าประจาปี 2563 ได้แก่ จีน (24.1%)
ญี่ปุ่น (13.4%) สหรัฐอเมริกา (7.2%) มาเลเซีย (4.9%) และไต้หวัน (4.0%) (การค้าไทย, 2563)
หนึ่งในสินค้าเกษตรส่งออกที่น่าสนใจของไทยคือทุเรียน ซึ่ งเป็นผลไม้ที่ไทยมีปริมาณผลผลิตจานวนมากและเป็น
ผลไม้ที่สาคัญของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน
คุณภาพดี ทาให้ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกสาคัญที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก แม้ว่าในปัจจุบันจะ อยู่
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ผู้บริโภคยังคงมีแนวโน้มความต้องการบริโภคทุเรียนเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวจีน เนื่องจากชาวจีนมีความเชื่อว่าทุเรียนมีกามะถันเมื่อรับประทานแล้วจะเกิดความร้อนสามารถช่วย
ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ส่งผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการนาเข้าทุเรียนในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล
จาก Workpoint Today (2563) ได้ระบุว่า มูลค่าการส่งออกทุเรียนของไทยไปตลาดจีนอยู่ที่ราว ๆ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และมีส่วนแบ่งตลาด 73% ของการส่งออกทุเรียนสดทั้งหมดของประเทศไทย
อย่างไรก็ตามการส่งออกทุเรียนของไทยไปยังประเทศจีน อาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในอนาคต อาทิ
เช่นการเข้ามาของผู้แข่งขันในตลาด อย่างเช่น มาเลเซีย ที่ปัจจุบันได้รับการอนุมัติให้มีการส่งออกทุเรียนสดพันธุ์มูซังคิงไปยัง
ประเทศจีน (เดิมสาธารณรัฐประชาชนจีนให้นาเข้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูป แช่แข็ง และเนื้อทุเรียนแช่แข็งเท่านั้น)
นอกจากนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีการทดลองปลูกทุเรียนในพื้นที่ที่เหมาะสมภายในประเทศ รวมทั้งนักลงทุนชาวจีนก็ได้มี
การขอสัมปทานที่ดินจากสปป.ลาว 2 – 3 หมื่นไร่ เพื่อเพาะปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์หมอนทองไว้ป้อนตลาดจีนเอง
ดังนั้น ในอนาคตหากสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถผลิตทุเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคภายในประเทศได้ จะ
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง เนื่องจากทีมวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมทุเรียนต่อเศรษฐกิจและ
สังคมไทยรวมถึงความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทีมวิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะทาการศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถของการแข่งขันในอุตสาหกรรมการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน รวมทั้งศึกษาแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบัน เพื่อที่จะได้พัฒนาความสามารถการ
ส่งออก และหาแนวทางรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถของการแข่งขันในอุตสาหกรรมการส่งออกทุเรียนของประเทศไทย
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. เพื่อศึกษาแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบัน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเรื่องความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันการส่งออกทุเรียนไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น
การศึกษาถึงความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค โดยข้อมูลที่ทาการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณผ่านทฤษฎี PEST Analysis เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก และ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ สามารถอธิบายได้ดังนี้
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PEST Analysis คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของประเทศที่องค์กรต้องการเข้าไปดาเนิน
ธุรกิจ โดยทาการวิเคราะห์ผ่าน 4 ปัจจัยดังนี้ ปัจจัยแรกคือ ปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย (Political: P) ที่จะเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยด้านกฎหมาย นโยบาย และข้อกาหนดที่ออกโดยรัฐบาลประเทศดังกล่าว รวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ
นั้น ๆ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบทั้งในด้านที่เป็นโอกาส และเป็นข้อกีดกันต่อธุรกิจขององค์กรได้ ปัจจัยต่อมาคือ ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ (Economics: E) ที่จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงิน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
การเติบโตของเศรษฐกิจ GDP ของประชากรในประเทศ เป็นต้น โดยปัจจัยเหล่านี้จะทาให้ทราบว่าประเทศดังกล่าวนั้น
เหมาะสมต่อการเข้าไปดาเนินธุรกิจขององค์กรหรือไม่ และยังสามารถทราบถึงกาลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศดังกล่าวได้อีก
ด้วย อีกทั้งปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Social: S) ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติโดย
ที่ปัจจัยนี้ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการดาเนินชีวิต และยังสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศดังกล่าวได้อีกด้วย
รวมถึงปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology: T) ที่จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเทคโนโลยี การเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต
ของคนในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับที่ Aguilar ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis) ไว้ว่าเป็น
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้าไปดาเนินธุรกิจขององค์ กรได้ ที่ผ่านมาได้มี
นักวิจัยหลายท่านที่ใช้ทฤษฎีในการศึกษาสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม เช่น มิรา ผาติวงศ์ (2561) ได้ศึกษาการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พบว่า การใช้เครื่องมือ PEST Analysis สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกได้
ดังนี้ ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายคือ การขาดเสถียรภาพของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่ขาดการประสานงาน
ระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศในส่วนที่
เกี่ยวข้องกั บอุตสาหกรรมการผลิ ต ปัจจัยด้า นเศรษฐศาสตร์คือ อั ตราการแลกเปลี่ ยน มู ลค่าการส่ งออก การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ การเป็นหนี้ภาคครัวเรือน และรายได้ประชากรต่อหัวเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความต้องการของสินค้าใน
ปริมาณที่มากขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตต้องเพิ่มอัตราการผลิต ปัจจัยด้านสังคมคือ การใช้แรงงานจากประเทศเพื่อน
บ้าน และปัจจัยด้านเทคโนโลยีคือ ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติ ยังคงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
SWOT Analysis คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ขององค์กรว่ามีจุดแข็ง (Strengths) ที่
จะนามากาหนดเป็นยุทธวิธีหรือแนวทางการปฏิบัตใิ ห้องค์กรมีความโดดเด่นหรือสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างออกไปจากคู่แข่งได้
อย่างไร ตลอดจนมีจุดอ่อน (Weaknesses) หรือมีความเสียเปรียบในการดาเนินงาน เพื่อที่จะนาไปปรับปรุงสิ่งที่เสียเปรียบ
คู่แข่งได้ เช่น ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าคู่แข่ง ปัญหาด้านแรงงาน เป็นต้น รวมทั้งมีการคาดคะเนอุปสรรค (Threats) หรือการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และสภาวการณ์แข่งขัน
ในอนาคตให้สามารถสร้างโอกาส (Opportunities) ในสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านั้นหรือหาทางป้องกันผลกระทบที่อาจทา
ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ ซึ่งตรงกับที่ นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร (2543: 32) ได้พูดถึง SWOT
Analysis ไว้ ที่ผ่านมาได้มีนักวิจัยหลายท่านที่ใช้ทฤษฎีในการศึกษาสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม เช่น ปรียานุช อินทะปัด
(2561) ได้ศึกษาการวิเคราะห์และพยากรณ์ตลาดการส่งออกทุเรียนสดของประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า
การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis สามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการแข่งขันได้ดังนี้ จุดแข็งคือ การได้เปรียบ
ประเทศคู่แข่งในด้านภูมิศาสตร์และเส้นทางการขนส่ง ในส่วนของจุดอ่อนคือ ผลผลิตทุเรียนไทยที่ไม่ใช่ช่วงฤดูกาลยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการและผลผลิตล้นตลาดในช่วงกลางฤดูการผลิต จึงทาให้ราคาทุเรียนเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลของ
ทุเรียน นอกจากนี้โอกาสคือ ความต้องการบริโภคทุเรียนสดของผู้บริโภคชาวจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อง และอุปสรรคคือ
เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวยังไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นการรวบรวม คัด แยก และบรรจุหีบห่อทุเรียนเพื่อการส่งออก รวมถึงการ
ขนส่งทางเรือใช้เวลาเดินทางนาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการวิเคราะห์เครื่องมือเชิงคุณภาพที่
ได้รับความสนใจและมีประสิทธิภาพ (Pope and Mays, 2545) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน (ภาพที่ 1)
การจัดเตรียมข้อมูลและคัดเลือกเอกสาร

การทบทวนและกาหนดคาถามวิจยั

การเข้ารหัสข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผลการวิจัย
ภาพที่ 3.1 แผนภาพขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้ 1
ภาพที่ 1 แผนภาพขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis
ขั้นตอนแรก การจัดเตรียมข้อมูลและคัดเลือกเอกสาร เป็นการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทาการคัดเลือกเอกสารที่ผู้วิจัย
ต้องการนามาใช้วิเคราะห์ โดยดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลทั้งจากประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือหากเป็นข้อมูลประเภทวิดีโอ
การสัมภาษณ์ก็ให้นามาถอดคา และเรียบเรียงคาพูดของผู้ ให้สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลแล้วจึงจัดพิมพ์บันทึกไว้ เกณฑ์การ
คัดเลือกข้อมูลอาจกาหนดเป็นช่วงระยะเวลาของเอกสาร หรือประเภทการเผยแพร่เอกสารว่ามีลักษณะอย่างไร ประโยชน์ของ
การคัดเลือกเอกสารคือ สะดวกต่อผู้วิจัยเมื่อต้องการนาเอกสารหรือข้อมูลที่ตรงกันไปใช้เพื่อวิเคราะห์ต่ อยอดงานวิจัยให้เกิด
ประโยชน์
ขั้นตอนที่สอง การทบทวนคาถามวิจัย เป็นการกาหนดประเด็นการวิเคราะห์ด้วยการนากรอบการวิจัยและคาถามมา
วิเคราะห์ โดยการจาแนกเนื้อหาออกเป็นแต่ละประเด็น สามารถพิจารณาการจาแนกให้สอดคล้องกับตัวแปรหรือปัญหาและ
วัตถุประสงค์ในงานวิจัย อีกทั้งควรจัดสรรให้ครอบคลุมเพื่อที่จะสามารถนามาลงรหัสแจงนับให้ถูกต้องตามหลักการจาแนก
อาทิเช่น การกาหนดหมวดหมู่ของเอกสารด้วยการจาแนกเป็นข้อความหรือประโยค ในส่วนของประโยชน์ที่จะได้รับคือสะดวก
ต่อผู้วิจัยและยังสามารถช่วยให้ผู้วิจัยทราบได้ว่าต้องการนาเนื้อหาใดมาวิเคราะห์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ขั้นตอนที่สาม การเข้ารหัสข้อมูล เป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลหรือเอกสารที่สาคัญ โดยการจัดหมวดหมู่ตามรหัส
เดียวกันแบ่งเป็นประเด็นหลักหรือประเด็นรอง รวมถึงการตัดข้อมูลที่ไม่จาเป็นออกเพื่อจะได้สะดวกต่อการวิเคราะห์ โดยที่การ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพนั้นสามารถทาได้โดยวิธีอุปนัยและนิรนัย แต่วิธีนิรนัยถือเป็นวิธีที่นิยมสาหรับการจัดหมวดหมู่
เพื่อให้ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ตีความให้เชื่อมโยงกับทฤษฎีและนาไปหาข้อสรุปต่อไปได้
ขั้นตอนสุดท้าย การนาข้อมูลมาวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิจัย เป็นการนามาข้อมูลที่ได้คัดสรรไว้มาวิเคราะห์
ตีความและทาความเข้าใจเพื่อหาข้อสรุปและนาเสนอการวิจัย โดยผลลัพธ์จากการวิจัยควรมีการสนับสนุนจากข้อมูลทุติยภูมิ
และการอ้างอิงคาพูดของผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยทุก ตัวส่งผลกระทบต่อความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขัน
การส่ งออกทุ เ รี ย นไทยไปยั ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น รวมทั้ งแนวโน้ ม ตลาดและพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค ชาวจี น ในปั จ จุ บั น
เปลี่ ยนแปลงไป โดยใช้ เครื่อ งมื อทฤษฎี การวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอก (PEST Analysis) และการวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis)
1.1 ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบาย ปัญหาการคอร์รัปชันของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันได้มีการ
นา AI มาใช้ในการจัดการปัญหาคอร์รัปชันร่วมกับ CCTV เป็นการปราบการคอร์รัปชันที่ได้ผลเป็นอย่างดี ปัญหาการคอร์รัปชัน
ของประเทศโดยรวมจึงลดลง เนื่องจากมี แคมเปญที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อกาจัดผู้กระทาผิดโดยการออกนโยบายเข้มงวดในการ
ปราบปรามสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์และข้าราชการที่ทาการโกงอย่างจริงจัง และจะมีการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ
เพื่อให้ประชาชนชาวจีนมีความเชื่อมั่นในตัวผู้นาและตัวกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อนักธุรกิจทั้งประเทศไทยและหลาย ๆ
ประเทศที่จะเข้าไปทาธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องการทุจริตต่าง ๆ ทาให้มั่นใจในการบริหารงาน
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Pravate Tantisajjatham, 2562) ในปัจจุบันมีกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุน โดยมีการผ่อนปรน
ข้อจากัดต่าง ๆ มีการควบคุมการกระทาความผิดอย่างเข้มงวด หรือกฎหมายต่าง ๆ ไม่มีข้อจากัดในการทาธุรกิจกับบาง
ประเทศ การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ละเอียดอ่อนบางอย่างหรือประเทศที่อ่อนไหวหรือเขตอานาจศาลโดยหน่วยงานใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการปรับปรุงธุรกิจและสภาพแวดล้อม
ด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง คู่แข่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกฎหมายกาหนดพื้นฐานในการสร้างสนามแข่งขันระหว่าง
บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งรวมถึงการห้ามการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยี การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและการให้
สิทธิ์บริษัทต่างชาติที่เท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมในรัฐบาล (China Briefing, 2564) นอกจากนี้ FDI China (2561) ได้
รายงานว่าระบบภาษีในสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจดูซับซ้อนและสับ สน สาเหตุหลักประการหนึ่งคือกฎและอัตราภาษีมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปคือ กฎหมายการลงทุนต่างประเทศ (FIL) ฉบับใหม่ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 พร้อมกับกฎการบังคับใช้ FIL ฉบับใหม่นี้แทนที่กฎหมายสามฉบับที่มี อยู่
ซึ่งควบคุมการลงทุนของต่างชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีนมานานหลายทศวรรษ ได้แก่ กฎหมายการร่วมทุนของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน – ต่างประเทศ กฎหมายวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของทั้งหมด ซึ่งหมายความว่านักลงทุนต่างชาติสามารถใช้นิติบุคคลจีน
ในรูปแบบเดียวกับที่นักลงทุนจีนใช้ การพัฒนาที่โดดเด่นอื่น ๆ ได้แก่ การเข้าสู่ตลาดและการจดทะเบียนธุรกิจ การจัดตั้งและ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรการลงทุนต่างประเทศ (FIEs) ไม่จาเป็นต้องมีการอนุมัติล่วงหน้าและการยื่นบันทึกอีกต่อไป, การโอน
เงินข้ามพรมแดน, การแบ่งปันข้อมูลและการถ่ายโอนเทคโนโลยี (Investment Policy Hub, 2563) ส่วนอัตราภาษีที่
เปลี่ยนแปลงไปมาจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่วนหนึ่งมาจากความปรารถนาอย่างต่อเนื่อง
ของรัฐบาลในการปรับปรุงตลาดสาหรับบริษัททั้งในและต่างประเทศในสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีนเรียก
เก็บภาษีนาเข้าส่วนใหญ่โดยหลัก ๆ เป็นค่าโฆษณา ภาษีเหล่านี้ได้รับการประเมินจากมูลค่าธุรกรรมของสินค้าซึ่งรวมถึงค่า
บรรจุหีบห่อ ค่าขนส่ง เบี้ยประกันและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการขนถ่ายสินค้า ณ สถานที่ปลายทาง WTO State
Taxation Administration (2562) รายงานว่าอัตราภาษีเฉลี่ยลดลงจาก 15.3% ในปี 2543 เป็น 9.3% ในปี 2560
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมด) และภาษีการบริโภค (สาหรับบางผลิตภัณฑ์) จะได้รับการ
ประเมิน ณ จุดที่นาเข้า อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติมีตั้งแต่ 10% ถึง 16% สาหรับสินค้าบางรายการ ผู้นาเข้าสินค้าอุปโภค
บริโภคบางประเภท (เช่น ยาสูบ สุราและเครื่องสาอาง) ต้องจ่ายภาษีการบริโภคในอัตราที่แตกต่างกันระหว่าง 1% ถึง 40%
1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ในปี 2563 หลายประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลเสียต่อ
ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แต่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีสภาพเศรษฐกิจสวนทางกับผลกระทบไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยในไตร
มาสที่ 4 เศรษฐกิจขยายตัวที่ 6.5% เป็นการขยายตัว 3 ไตรมาสติดกัน ทาให้ในปี 2563 เศรษฐกิจขยายตัว 2.3% เนื่องจาก
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นโยบายด้านการเงิ นและการคลั งที่รัฐ บาลของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน มีการสนับสนุ นถึงแม้จะมีก ารชะลอตัวและปรั บ
เศรษฐกิจของประเทศให้เข้าสู่สภาวะปกติ จากนโยบายดังกล่าวทาให้เศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตและดีขึ้น ส่งผลต่อ GDP
ในปี 2563 มี GDP อยู่ที่ 3.2% ถึงแม้ว่าจะลดลงจากเดิมเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 แต่ก็ถือว่าเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้
(BBC, 2563) การที่เศรษฐกิจของประเทศเดินต่ อไปได้ส่งผลให้อัตราว่างงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลง พร้อมทั้งมี
นโยบายที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกมา โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการจ้างงานในเขตเมืองกว่า 9 ล้านตาแหน่ง และ
รักษาอัตราว่างงานในเขตเมืองไว้ที่ราว 6% เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านการจ้างงานและมาตรฐานการครองชีพ ถึงแม้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบก็ตาม แต่ธนาคารกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกนโยบายช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้แม้จะเผชิญปัญหาโควิด -19 โดยผ่อนคลายเชิงปริมาณโดยไม่จากัดวงเงิน (Unlimited QE)
มาตรการเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ ลดต้นทุนการกู้ยืม และสนับสนุนสินเชื่อต้นทุนต่า ทาให้
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น นาเข้า ทุ เรี ย นซึ่ งเป็ นผลไม้ ที่ นิย มในสาธารณรั ฐประชาชนจีน เห็น ได้จ ากการใช้ แพลตฟอร์ม ECommerce สั่งทุเรียน อาทิเช่น แอปพลิเคชั่น Alibaba ซึ่งนาเข้าทุเรียนรวมเป็นปริมาณ 3.83 แสนตัน เติบโตร้อยละ 10
ราคานาเข้าต่อ หน่วย 3.98 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 27.18 หยวน) เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาราคาเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 59 โดยส่วนใหญ่นาเข้าจากประเทศไทย จากสถิติตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม สาธารณรัฐประชาชนจีนนาเข้า
ทุเรียนจากประเทศไทย ปริมาณรวม 631,394.7 ตัน มูลค่า 69,153.8 ล้านบาท ปริมาณลดลง 4.2% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 42.9%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (ประชาชาติธุรกิจ , 2564) เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายปรับการเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 13% ทาให้มูลค่าของทุเรียนเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
1.3 ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจานวนประชากรมากเป็น
ลาดับที่หนึ่งของโลก และมีลักษณะสังคมแบบอยู่รวมกลุ่ม (Collectivism) มีจานวนสมาชิกในครอบครัวหลายคน ส่งผลให้การ
บริโภคสินค้ าแต่ล ะครั้ งนิยมซื้อสิน ค้าในปริม าณมากเพื่ อให้เ พียงพอต่อ จานวนสมาชิกในครอบครัว จากข้อมู ลอัตรากา ร
เจริญเติบโตของจานวนประชากรในปีพ.ศ. 2564 พบว่ามีประชากรของสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณ 1,443,981,565 คน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,412,695 คน หรือราว 0.52% ซึ่งถือเป็นเชิงบวก เนื่องจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรมีจานวนลดลง แต่อัตราการให้กาเนิดบุตรยังไม่เพิ่มสูงขึ้นเท่าที่ควรเนื่องจากอัตราการสมรสมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้
ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นมีจานวนผู้สงู อายุเป็นอย่างมาก (Countrymeters, 2564) ในอนาคตจะมีจานวนผู้สูงวัยที่มี
อายุเกิน 60 ปี มากถึง 60% ของประชากรทั้งสิ้น โดยพฤติกรรมของผู้สูงอายุวัยเกษียณชาวจีนส่วนมากนั้นสนใจในเทรนด์การ
รักสุขภาพ รักสวยรักงาม มีการหาอาชีพเสริมทาเพื่อเลี้ยงชีพในยามบั้นปลายชีวิตโดยไม่ต้องการรบกวนลูกหลาน และยังนิยม
ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงการเข้าถึงสังคมไร้เงินสดอีกด้วย เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุชาวจีนเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
อยู่เสมอ ทาให้ผู้ประกอบการเริ่มเจาะกลุ่มตลาดผู้สูงวัยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และสะดวกในการเข้าถึง
ตัวสินค้า (Pagon Gatchalee, 2562) กลุ่มผู้บริโภคที่สาคัญอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม GEN Z ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้มีกาลังซื้อที่สูง
เนื่องจากไม่มีภาระด้านค่าใช้จ่ายมากนักจะให้ความสนใจมากที่สุด คือ อาหาร โดยจะนิยมซื้อครั้งละน้อย ๆแต่ซื้อบ่อยครั้ง
รวมถึงนิยมซื้ออาหารผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce อย่าง Taobao หรือการสั่งสินค้านาเข้าผ่านเว็บไซต์ข้ามพรมแดนอย่าง
Alibaba โดยมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าช่วงวัยทางานอีกด้วย (สานักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว, 2564) สาเหตุที่พ่อแม่ชาวจีนมีกาลังทรั พย์ในการสนับสนุนลูกหลานเนื่องมาจากชาวจีนมี
พฤติกรรมการออมเงินเป็นอันดับ 1 ของโลก เนื่องจากในอดีตสาธารณรัฐประชนจีนนั้นมีประชากรเป็นจานวนมาก แต่มี
ทรัพยากรที่จากัดจึงจาเป็นต้องดิ้นรนหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดารงชีวิต ประกอบกับสวัสดิการจากภาครัฐนั้นไม่เพียง
พอที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ชาวจีนจึงมีแนวคิดการประหยัดอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย อีกทั้งยังมีการนาเงินที่มีอยู่ไป
วางแผนลงทุนต่อยอดให้เกิดความมั่งคั่งยก ตัวอย่างเช่น การฝากเงินกับธนาคาร การซื้อทองคามาสะสม การลงทุนในหุ้น
รวมถึงการลงทุนในที่ดิน และอสังหาริมทรั พย์ อีกปัจจัยที่สาคัญ คือ การที่สังคมจีนเป็นแบบ Asian Family Business ที่
ลูกหลานมีหน้าที่สืบทอด และพัฒนากิจการที่บรรพบุรุษได้ก่อตั้งไว้ให้สืบต่อไป ซึ่งกล่าวได้ว่าการลงทุนสาหรับชาวจีนนั้น
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -
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เปลี่ยนไปตามยุคสมัย (MGR Online, 2563) และถึงแม้ว่าปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนจะผ่านพ้นจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มาแล้วก็ตาม แต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั้นส่งผลให้ผู้บริโภคมีลักษณะการดารงชีวิต
ประจาวันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคที่ผู้บริโภคชาวจีนที่เปลี่ยนไป โดยนิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
แต่จาเป็นต้องเลือกจากแหล่งที่ปลอดภัย สามารถไว้ใจได้ ทาให้ร้านค้าจาเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่การกระจายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงเป็นการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการติดเชื้อ (Ho et al., 2563)
แต่ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริโภคในสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงต้องมีการนาเข้าสินค้า ซึ่งสินค้าเกษตรของไทยนั้น
ได้รับความไว้วางใจจากชาวจีนมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะทุเรียนที่ผู้บริโภคชาวจีนมีการสั่ง ซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง
Alibaba เป็นจานวนมากถึงแม้ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเผชิญกั บสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่
จานวนการนาเข้าทุเรียนจากประเทศไทยกลับสูงขึ้น ทั้งนี้สามารถวัดได้จากอัตราการฟื้นตัวของ GDP ในปีพ.ศ. 2563 ที่
ถึงแม้ว่าจะลดลงจากเดิมเนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดแต่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ก็สามารถฟื้นตัวกลับมาอยูท่ ี่
3.2% ซึ่งถือว่าเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ (BBC, 2563) จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนในปัจจุบันนั้นพบว่า นิยม
สั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากสอดคล้องกับการดารงชีวิตของผู้บริโภคชาว
จีน และการที่ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้านเพราะต้องการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย
1.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ในโลกปัจจุบันหลายประเทศมีการพัฒนาในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีกัน
อย่างมาก และมีแนวโน้มจะเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็น
อันดับ 2 ของโลก ด้วยการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างไม่หยุดยั้ง เห็นได้จาก
งบประมาณที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทุ่มไปกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือ (R&D) สานักข่าวอิน
โฟเควสท์ ได้ระบุว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการใช้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในรอบ
ห้าปี โดยในปีล่าสุดคือปี พ.ศ. 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีนใช้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนา มียอดรวมที่ 2.4 ล้านล้าน
หยวน (ประมาณ11 ล้านล้านบาท) โดยการวิจัยพื้นฐาน (basic research) ใช้งบประมาณสูงเกือบ 2 เท่าของปี 2558 และอาจ
สูงเกิน 1.5 แสนล้านหยวน (ประมาณ 6.9 แสนล้านบาท) (อินโฟเควสท์, 2563) สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเติบโตในธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ด้วยระบบอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มี
ความสมบูรณ์ตามความต้องการผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นระบบสั่งซื้อสินค้า การชาระเงิน การขนส่ง รวมทั้งการบริการหลังการ
ขาย เป็นต้น และความหลากหลายในสินค้าต่าง ๆ การเติบโตอย่างมากของอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคให้กับอุตสาหกรรมทุเรียนของประเทศไทย เช่น เป็นโอกาส ในการเพิ่มช่องทางการ
จาหน่าย และ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าได้ ในส่วนของอุปสรรคแม้ว่าช่องทางอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) จะทา
ให้ชาวจีนเข้าถึงทุเรียนไทยได้ แต่ชาวจีนสามารถเข้าถึงทุเรียนที่เป็นคู่แข่งของทุ เรียนไทยได้เช่นกัน ตลาดอีคอมเมิร์ซ (ECommerce) ในจีนมีการแข่งขันกันสูง การศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีพื้นฐาน พฤติกรรมผู้บริโภคต่าง ๆ จึงมีความจาเป็น
และจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับอุตสาหกรรมทุเรียนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการหลายรายใน
หลายประเภทสินค้า โดยตัวอย่างผู้ให้บริการเช่น Tmall, Jingdong, VIP และ Suning เป็นต้น แต่ละเว็บไซต์มีความแตกต่าง
กันในด้านประเภทการขายสินค้า (สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เซี่ยงไฮ้ , 2559) นอกจากนี้ ช่องทาง Online
Payment ในสาธารณประชาชนจีนมีการเติบโตมากขึ้นเช่นกัน โดย IResearch ได้มีการายงานว่า เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา
คนจีนใช้เงินในการซื้อของออนไลน์มากถึง 56.7 ล้านล้านหยวน อาจจะด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ทาให้คนจีนต้องกักตัวอยู่
บ้าน จึงทาให้มีการจับจ่ายซื้อของออนไลน์มากขึ้น และธนาคารกลางแห่งชาติจีน เปิ ดเผยข้อมูลในไตรมาสที่สองของปี 2563
ว่าระบบธุรกรรมออนไลน์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจานวนการใช้งานพุ่งสูงถึง 3 หมื่นล้านครั้ง คิดเป็นมูลค่าราว 106 ล้าน
ล้านหยวน เพิ่มขึ้นถึง 26.9% และ 33.6% เมื่อเทียบปีต่อปี (IReserch, 2563) นอกจาก E-Commerce ของประเทศเป็น
ช่องทางที่ต้องจับตามอง แต่ที่ต้องดูควบคู่กันคือ ช่องทาง Online Payment ที่ยังเป็นส่วนสาคัญในการทาตลาดในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน การใช้ช่องทางออนไลน์มีความจาเป็นสาหรับการบุกตลาดจีนออนไลน์ การเติบโตของทั้ง E-commerce และ
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -
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Online payment สามารถเชื่อมโยงได้กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ทุกปี โดยศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งชาติจีน (China Internet Network Information Center –
CNNIC) ได้มีการรายงานล่าสุดว่า อัตราการพร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ตของสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ที่ร้อยละ 70.4 ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 5.9 และผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจานวนร้อยละ 31.4 จากผู้ใช้งานทั้งหมดอาศัยอยู่ในชนบท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 54.71 ล้านราย (ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจประเทศไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน, 2556) แต่ทั้งนี้ รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีกฎหมายคุมเข้มในเรื่อง Virtual Private Networks (VPN) หรือ เครือข่ายส่วนตัวเสมือนและเมื่อ
มีไวรัสโควิด -19 เข้ามา ทาให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มการควบคุมในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น มีการจากัดการเข้าถึ ง
อินเทอร์เน็ ตมากยิ่งขึ้น สิ่งนี้ทาให้นักลงทุนในอุต สาหกรรมต่ าง ๆ ในสาธารณรัฐ ประชาชนจี นรวมทั้งทุ เรียนไทยจะต้อ ง
ทาการศึกษา และปรับตัวเพื่อจะสามารถทาธุรกิจในส่วน E-Commerce ในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ (VPNMentor, 2564)
กองทุนบัวหลวง (2562) มีการระบุว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการพัฒนานวัตกรรมการขนส่งและระบบโลจิสติกส์อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของ E-Commerce ที่เพิ่มขึ้น นอกจากบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนหลาย ๆที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง ในส่วนของการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนา
นวัตกรรมเช่นเดียวกัน นั่นคือ รถยนต์ไฟฟ้า หรือ Electronic Vehicle (EV) และรถใช้พลังงานใหม่ (NEV) โดยรถยนต์พลังงาน
ทางเลือกใหม่กาลังเป็นที่นิยมและคาดว่าจะมีการเติบโตมากขึ้นในอนาคต การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผลดีต่อการนาเข้าสินค้าที่ในอนาคตอาจจะมีการพัฒนานวัตกรรมในการนาเข้าที่รวดเร็ว
และสะดวกมากยิ่งขึ้น ในอนาคตหากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการพัฒนาในส่วนของอุตสาหกรรมการนาเข้าสินค้าจะเป็นการ
เพิ่มความสามารถในการส่งออกของทุเรียนไทยมากยิ่งขึ้น ในการตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนก็สามารถ
พัฒนาให้ดีขึ้นเช่นกัน
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)
อุตสาหกรรมการส่งออกทุเรียนไทยมีศักยภาพและมีความสามารถในการแข่งขันการส่งออกทุเรียนไปจีน โดยการ
ผลิตทุเรียนไทยมีจุดเด่นทั้งในด้านคุณภาพและรสชาติ รวมทั้งประเทศไทยเป็นผู้มีส่วนแบ่งทางการตลาดทุเรียนในจีนสูง ซึ่งใน
การส่งออกทุเรียนมีเพียงประเทศไทยที่เป็น Big Player เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศของไทยเอื้ออานวยต่อ
การเจริญเติบโตของทุเรียน รวมถึงภาครัฐและเกษตรกรของไทยมีการพัฒนาสายพันธุ์และเทคโนโลยีอย่ างต่อเนื่องอยู่เสมอทา
ให้ได้พันธุ์ทุเรียนที่มีคุณภาพ และยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะดีเด่นตรงตามความต้องการของ
ตลาดและให้ผลผลิตสูง (ณภัทร อรุณรัตน์ , 2560) ด้วยปริมาณผลผลิตที่มากและมีการวางจาหน่ายในตลาดทั่วไป จึงทาให้
ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับทุเรียนพันธุ์มูซังคิง (Musan King) ของมาเลเซียที่มีราคาสูงกว่าไทย 3-4 เท่า ทาให้มาเลเซียมีตลาด
จากัด (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562)
ผลผลิตทุเรียนมีระยะเวลาการวางจาหน่ายสัน้ จึงมักจะพบกับปัญหาทุเรียนอ่อน อีกทั้งยังมีความแปรปรวนที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของทุเรียนเป็นอย่างมาก เช่น อายุของต้นทุเรียน ปริมาณน้า แสงแดด และสภาพอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาการขาดแรงงานเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากทาให้ผลผลิตได้รับความเสียหายเนื่องจากเก็บเกี่ยว
ไม่ทัน และค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวก็มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นจึงไม่คุ้มค่าหากต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตขายในช่วงที่ราคาตกต่า
ตลอดจนการบริหารจัดการระบบผลิตทุเรียนไม่สามารถดาเนินการได้อย่างสมบูรณ์ทั้งภาครัฐและองค์กรเกษตร โดยเกษตรกร
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านการบริหารเงินทุนสนับสนุน ด้านการบริหารจัดการดูแลสวนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีรวมทั้งมี
เกรดและขนาดตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ผลผลิตของผู้บริโภค (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554) และในตลาดทุเรียนเกษตรกรไทยมีอานาจการต่อรองราคาต่า เนื่อง
จากล้งจีนมีอานาจในการต่อรองราคาและเป็นผู้กาหนดราคาเอง รวมถึงรู้ขั้นตอนและกระบวนการในการส่งออกไปจีน จึงมัก
เป็นเงื่อนไขที่ทาให้ล้งจีนเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรมให้กับเกษตรกรไทย ส่งผลให้เกษตรกรไทยไม่มีทางเลือกและผูกขาดเฉพาะ
ตลาดจีน (มิตราภรณ์ สิทธิเดช และวัชรี ศรีคา, 2562)
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อุตสาหกรรมการส่งออกทุเรียนไทยได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในตลาดส่งออกทุเรียนไทยเป็นผู้ถือครองตลาด
ส่งออกรายใหญ่ในตลาดการค้าทุเรียนโลกโดยเฉพาะการส่งออกทุเรียนสดไปยังประเทศจีนซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี เนื่องจากผลไม้ของไทยนั้นมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนเป็นอย่างมาก ตลอดจนผู้บริโภคชาวจีนมี
ความต้องการบริโภคทุเรียนสูงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งประเทศไทยยังมี
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN - China Free Trade Area) ทาให้ไทยได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากในการขยาย
ปริมาณการส่งออกผลไม้เมืองร้อนไปยังตลาดจีนและสามารถสร้างโอกาสในการเจาะตลาดจีนได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้อนุญาตให้นาเข้าผลไม้ผ่านเส้นทางบกมายังมณฑลยูนนาน ณ ด่านโม่ฮาน และเขตปกครองตนเอง
กว่างซีจ้วง ทั้งหมด 3 ด่าน ได้แก่ ด่านรถไฟผิงเสียง ด่านโหย่วอี้กวน และด่านตงชิง นอกจากนี้ท่าเรือฝางเฉิงก่างก็ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นด่านนาเข้าผลไม้อย่างเป็นทางการจากสานักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน (AQSIQ) ซึ่งท่าเรือ
นี้เป็นด่านนาเข้าสินค้าสู่กว่างซีและพื้นที่ภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้ประเทศไทย จึงทา
ให้ประหยัดเวลาหรือค่าขนส่ง รวมถึงสามารถรักษาความสดใหม่ของทุเรียนได้ (สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์, 2558)
จากความต้องการบริโภคทุเรียนในจีนที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเป้าหมายของหลายประเทศที่ ต้องการเข้ามาแย่งชิงส่วน
แบ่งทางการตลาดทุเรียนผลสดในจีน ทั้งเวียดนามและมาเลเซียจะมีการปรับตัวในระบบการผลิตและจะก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่ง
ของไทยในตลาดส่งออกทุเรียนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดทุเรียนจีนซึ่งเป็นตลาด
ส่งออกทุเรียนสาคัญของไทย รวมทั้งประเทศจีนก็ได้มีการเร่งศึกษาพันธุ์ทุเรียนเพื่อเพาะปลูกทุเรียนเอง และนักลงทุนชาวจีนก็
ได้มีการขอสัมปทานที่ดินในลาว 2-3 หมื่นไร่ เพื่อปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองและหมอนทองมาป้อนตลาดจีนเองด้วย (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2564) นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาประเทศจีนมี การใช้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดโดยควบคุมการเดิน
ทางเข้าออกประเทศ มาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการในการตรวจสินค้านาเข้าที่ยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่องจึงส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์การส่งออกทุเรียนไทยไปยังจีนผ่านเส้นทางการขนส่งทางบกเป็นอย่างมาก ทุกช่วงที่ผลผลิ ตทุเรียนไทย
ส่งออกสู่ตลาดจีนมากมักจะเกิดปัญหารถติดสะสมบริเวณหน้าด่านโหย่วอี้กวนฝั่งเวียดนามยาวกว่า 10 กิโลเมตร ส่งผลให้การ
ตรวจปล่อยผลไม้นาเข้าเป็นไปอย่างล่าช้าทาให้ทุเรียนได้รับความเสียหาย และในเส้นทางการขนส่งทางเรือก็มักเจอกับปัญหาตู้
คอนเทนเนอร์และจุดชาร์จทาความเย็นบนเรือไม่เพียงพอ ประกอบกับการเลิกเที่ยวบินทาให้สินค้าผลไม้ไม่สามารถขนส่งทาง
อากาศได้สะดวกเหมือนกับที่ผ่านมา (กรุงเทพธุรกิจ, 2564) และจากสถานการณ์ที่การค้าผลไม้กับจีนยังคงเป็นระบบฝากขาย
ทาให้ไทยต้องตกอยู่ภายใต้กลไกของผู้ประกอบการจีนก็อาจส่งผลเสียต่ อรายได้เกษตรกรไทยในอนาคตด้วย (สานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์, 2558)
ดังนั้นการที่ไ ทยจะรักษาตลาดส่งออกทุเรียนให้ยั่ งยืนและเป็ นแหล่งรายได้ที่สาคัญของภาคเศรษฐกิจและภาค
การเกษตรได้นั้นจะมีความท้าทายอย่างมากในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
และการเฝ้าระวังป้องกันการผูกขาดจากผู้ประกอบการข้ามชาติหรือล้งจีนพร้อม ๆ กับการจัดการให้มีนวัตกรรมเสริมทั้งใน
กระบวนการผลิตต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ต้องสร้างกลไกขับเคลื่อนและยกระดับทุเรียนไทยให้เป็นสินค้าพรีเมี่ยมพร้อม ๆ
กับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดการค้าทุเรียนโลก
สรุปและอภิปรายผล
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบกับความสามารถในการแข่งขันการส่งออกทุเรียนของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชน
จีนพบว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพเป็นอย่างมาก โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกทุเรียนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
มากที่สุด อีกทั้งชาวจีนยังให้ความไว้วางใจในสินค้าเกษตรของประเทศไทย และชื่นชอบในรสชาติทุเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ประเทศไทย เนื่องมาจากประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกทุเรี ยน รวมถึงมีการพัฒนา
และปรับปรุงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องทาให้ได้มาซึ่งทุเรียนที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของตลาด แต่อย่างไรก็ตามยังพบ
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -

556

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ปัญหาทุเรียนอ่อน ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยว ปัญหาด้านค่าแรงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูง รวมถึงปัญหาการขาด
อานาจในการต่อรองราคากับล้งชาวจีนที่ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข เพื่อยังคงส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาด
ทุเรียนของสาธารณรั ฐประชาชนจีนไว้ได้ ซึ่งสอดคล้ องกับที่ ปรี ยานุช อิ นทะปัด (2561) ได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ งทาให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของอุตสาหกรรมได้
เพื่อศึกษาแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าถึงแม้สาธารณรัฐประชาชนจีนจะ
เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่แนวโน้มการนาเข้าทุเรียนก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้น โดยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นส่งผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวันและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้
ผู้บริโภคที่มีจานวนมากอย่างผู้สูงอายุ และวัยรุ่น Gen Z หันมานิยมสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์ม ECommerce เพื่อสั่งซื้อสินค้าจากแหล่งที่ไว้วางใจได้ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรเร่งศึกษาเทคโนโลยี และช่องทางการจาหน่าย
ผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนและจะทาให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น รวมถึง
แนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดทุเรียนของสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคตอีกประการคือ การที่นักลงทุนชาวจีน
ขอสัมปทานพื้นที่ในสปป.ลาวเพื่อทาการปลูกทุเรียนและส่งกลับไปขายยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเอง แต่อย่างไรก็ตาม
ภูมิอากาศและภูมิประเทศของสปป.ลาว ยังไม่เหมาะสมสาหรับการปลุกทุเรียน บางปีมีอุณหภูมิติดลบอาจส่งผลต่อการยืนต้ น
ตายของทุเรียน รวมถึงด้านคุณภาพและรสชาติของทุเรียน จึงทาให้การเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดทุเรียนของคู่แข่งรายนี้
เป็นไปค่อนข้างยาก ซึ่งสอดคล้องกับที่ มิรา ผาติวงศ์ (2561) ได้กล่าวไว้ว่า หากต้องการเข้าไปดาเนินธุรกิจในประเทศใด
จาเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้ทราบถึง ค่านิยม ความชื่นชอบ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในสังคมนั้น
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัญหาพิเศษเรื่อง ความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันการส่งออกทุเรียนไทยไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนนั้น พบว่าไทยมีโอกาสสูญเสียความเป็นผู้นาตลาดในการส่งออกทุเรียนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจาก
ปัญหาการเข้ามาของคู่แข่ง ทาให้อุตสาหกรรมการส่งออกทุเรียนของไทยต้องปรับตัวให้สามารถรับมือกับปัญหาที่ต้องเผชิญใน
การส่งออกทุเรียนไปยังตลาดจีนได้
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งถัดไป
การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันส่งออกทุเรียนไทยไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่เป็นตลาดหลักเท่านั้น ยังมีตลาดสหรัฐอเมริกาที่ประเทศไทยก็ได้ส่งออกทุเรียนไปด้วย รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของ
คู่แข่งที่จะมาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดทุเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาตลาด
อื่น ๆ นอกเหนือจากตลาดหลัก เพื่อหาจุดที่ประเทศไทยจะได้เปรียบคู่แข่ง อีกทั้งค้นหาช่องทางการขายสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งทางการตลาดทุเรียนในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2564). ทุเรียนไทยไปจีนพุ่ง 140% แนะผู้ส่งออกใช้ FTA อาเซียน-จีน หนุน. สืบค้นจาก
https://www.prachachat.net/economy/news-503902
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2564). จีนไฟเขียวไทย ใช้แนวทาง WHO ป้องทุเรียนส่งออกปลอดโควิด. สืบค้นจาก
https://www.prachachat.net/general/news-599586
การค้าไทย. (2564). ตลาดส่งออกสาคัญของไทย. สืบค้นจาก http://www2.ops3.moc.go.th/
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -

557

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

จิรัชญา ชูวงษ์ และคณะ. (2561). การรักษาศักยภาพการส่งออกเนื้อกุ้งขาวแช่แข็งของประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกา.
ปัญหาพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต, สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณภัทร อรุณรัตน์. (2560). การศึกษาศักยภาพผลไม้ไทยเปรียบเทียบกับเวียดนาม (กรณีศึกษา ทุเรียน และลาไย) เพื่อ
ประกอบการจัดเตรียมยุทธศาสตร์ผลไม้ไทยในระยะ 5 ปี ข้างหน้า. เอกสารประกอบการประเมินผลงานเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงต่าแหน่งเศรษฐกรชานาญการพิเศษ, สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). ทุเรียนไทยกับความท้าทายที่ไม่ควรมองข้าม. สืบค้นจาก
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Southern/ReasearchPaper/Challenging_of_Durian.PDF
ประชาชาติธุรกิจ. (2564). ทุเรียนไทยติดโควิดจีนระงับนาเข้า. สืบค้นจาก http://today.line.me/th/v2/article/8MPVGV
ปรียานุช อินทะปัด. (2561). การวิเคราะห์และพยากรณ์ตลาดการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชน
จีน. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
มิรา ผาติวงศ์. (2561). การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ. รายงานการศึกษาทางวิชาการ, กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม, สานักกรรมาธิการ 1 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง. (2563). มาเลเซียปั่นกระแสทุเรียนปังทุเรียนไทย
ต้องระวังเสียแชมป์. สืบค้นจาก http://thaibizcchina.com/article//%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%
B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B
1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0
%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง. (2562). ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ทางเลือกใหม่ของผูค้ ้าผลไม้ (ไทย) สู่ตลาด
จีน. สืบค้นจาก https://globthailand.com/china_0264/
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). ควบคุมทรงพุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพผลิตทุเรียน.
สืบค้นจาก https://www.nstda.or.th/agritec/durian-shape/
สานักงานเกษตรต่างประเทศ ประจากงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว. (2564). สถานการณ์ทุเรียนไทยในตลาดจีนปี 2563 และ
ความท้าทายของทุเรียนไทยในตลาดจีน. สืบค้นจาก https://www.opsmoac.go.th/guangzhou-news-files431891791345
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์. (2564). สปป.ลาว มีแผนจะส่งออกทุเรียนไปจีน. สืบค้นจาก
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/7094%2094/
709494.pdf&title=709494&cate=574&d=0
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียงจันทน์. (2564). จีนขอสัมปทานที่ดนิ ลาว 3 หมื่นไร่ปลูกทุเรียนอนาคต
สะเทือนไทย. สืบค้นจาก https://www.thansettakij.com/content/world/469544
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ. (2564). ส่องกลุม่ ผู้บริโภคชาว Gen Z ในจีนผู้นาเทรนด์การบริโภค รูปแบบใหม่.
สืบค้นจาก http://www.ditp. go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach
สานักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร. (2550). สถานการณ์การผลิตทุเรียนของประเทศไทย ปี 2550. สืบค้นจาก
http://www.agriman.doae.go.th/home/news/news1_1/situation-durien-11102550.doc
BBC. (2563). Coronavirus: Chinese economy bounces back into growth. Retrieved from
http://www.bbc.com/news/business-53399999
Ittichai. (2563). สรุปต้นปี 2020 คนจีนช็อปออนไลน์พุ่งขึ้นช่วง COVID-19. Retrieved from
http://www.marketingoops.com2exclusive/insider-exclusive/shop-Online-covid-19/
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -

558

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

Johnny Ho, Yuanyuan Zhang, Daniel Hui and Aimee Kim. (2563). Cautiously optimistic: Chinese
consumer behavior post-COVID-19. Retrieved from
http://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/cautiously-optimisticchinese-consumer-behavior-post-covid-19#
Level Up การตลาดจีน. (2563). Bank of China เผยธุรกรรมออนไลน์ในจีนพุ่งสะพัดไตรมาส 2 ในปี 2020.
Retrieved from https://www.levelupthailand.com/post/bank-of-china-2020-Online
Pagon Gatchalee. (2562). ฟิตร่างกาย ช้อปปิ้งออนไลน์ เข้ามหาวิทยาลัย คนสูงวัย. Retrieved from
http://thematter.co/thinkers/chinese-elder-activities/76168
Posttoday. (2561). พาณิชย์สรุปแคมเปญขายทุเรียนกับ "tmall"โกยยอด1.3แสนลูก. สืบค้นจาก
http://www.posttoday.com/economy/news/548981

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -

559

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์
ในอุตสาหกรรมการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บทคัดย่อ
อัตราส่วนทางการเงินเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ได้
อย่างเหมาะสม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรม
การเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาอัตราส่วนทางการเงิน 6 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราการหมุน
ของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Turnover) อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity Ratio) อัตรากาไรสุทธิ (Net Profit Margin) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return
on Asset) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (Return on Equity) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินจาก
งบการเงิน จานวน 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2562 และราคาปิดของหลักทรัพย์เฉลี่ย จานวน 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 2562 ผู้ศึกษาทาการทดสอบโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) และการทดสอบ
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ใ นหมวดธุ กิ จ ธนาคาร ได้ แ ก่
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity Ratio) มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้าม อัตรา
การหมุนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Turnover) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) มี
ความสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ในหมวดธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น และหลั ก ทรั พ ย์ พ บว่ า ไม่ มี อั ต ราส่ ว นใดที่ มี
ความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ อัตราส่วนที่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ในหมวด
ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ได้แก่อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) และอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity Ratio) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับราคาหลักทรัพย์
คำสำคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน, อุตสาหกรรมการเงิน, ราคาหลักทรัพย์
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Abstract
Financial ratios are one of the tools used in fundamental analysis to make decisions about
investing in securities appropriately. The objective of this study is to study the relationship between
financial ratios and securities prices in Financials industry in the Stock Exchange of Thailand. This study
contains 6 financial ratios: Fixed Assets Turnover, Total Assets Turnover, Debt to Equity Ratio, Equity Ratio,
Net Profit Margin, Return on Asset, and Return on Equity. These ratios were collected from the financial
statements for 15 years from 2005 - 2019 and the average closing price of 15 years from 2005 - 2019,
which the study conducted by using Pearson Correlation and Multiple Regression Tests.
The results of the study showed that Financial ratios that correlate with securities prices in
banking business, such as Debt to Equity Ratio correlating with securities prices in the opposite direction.
Fixed Assets Turnover and Return on Asset are correlated with securities prices in the same direction. In
the business of finance and securities sector, it was found that none of the ratios had the relationship
with the securities prices. Moreover, the ratios that correlate with the securities prices in the insurance and
life insurance business sector are such as Total Assets Turnover and Debt to Equity Ratio which both
showed negative correlation or the oppositely correlate one another.
Keywords: Financial Ratios, Financials Industry, Stock prices
บทนา
รูปแบบการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่การฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนในตราสาร
หนี้และการลงทุนในตราสารทุนเป็นต้ รูปแบบการลงทุนที่ได้รับความนิยมในช่วงทีอ่ ัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่าคือ การลงทุนในหุ้น
การพิจารณาเพื่อตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามารถพิจารณาได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้ นฐาน
การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ได้แก่ การใช้เครื่องมือ RSI (Relative Strength Index) และเครื่องมือ MACD (Moving
Average Convergence Divergence) ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ถึงราคาหลักทรัพย์ที่เหมาะสมในการลงทุน ส่วน
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วย การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลผลิตอุตสาหกรรม
ดัชนีราคาผู้ผลิต อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการว่างงาน เป็นต้น การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ได้แก่ วงจรการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม โครงสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรม ผลกระทบของข้อตกลงระหว่า งประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์บริษัท ได้แก่ ขนาดของบริษัท อัตราการเติบโต นโยบายการบริหารงาน รวมถึงผล
การดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัท เป็นต้น การเปรียบเทียบและประเมินผลการดาเนินงานกับ
บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเสี่ยง และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทที่นักลงทุนสนใจ การเลือกใช้
อัตราส่วนทางการเงินจะทาให้สามารถมองเห็นภาพรวมของบริษัทได้อย่างง่ายมากขึ้น
อุตสาหกรรมการเงินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นในด้านการดาเนินงานที่สามารถดึงดูดนักลงทุนให้เข้า
มาลงทุนจากการที่นักลงทุนเล็งเห็นถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นตัวกลางในการ
ระดมเงินทุนจากผู้ที่มีเงินทุนไปสู่ผู้ที่ขาดแคลนเงินทุนซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่ช่วยสร้างสภาพคล่องและสนับสนุนให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเกิดการขับเคลื่อน จากที่กล่าวมาข้างต้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทาง
การเงินกับราคาหลักทรัพย์ว่าอัตราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์อย่างไรกับราคาของหลักทรัพย์ เนื่องจากอัตราส่วนทางการ
เงินเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ที่นักลงทุนใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมการเงินในตลาดหลั กทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1
H0: อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
H1: อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
สมมติฐานที่ 2
H0: อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
H1: อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
สมมติฐานที่ 3
H0: อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
H1: อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
สมมติฐานที่ 4
H0: อัตราส่วนกาไรสุทธิ ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
H1: อัตราส่วนกาไรสุทธิ มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
สมมติฐานที่ 5
H0: อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
H1: อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
สมมติฐานที่ 6
H0: อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
H1: อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยศึกษาอัตราส่วนทางการเงินคืออัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Activity Ratio) 2 อัตราส่วน
ได้แก่อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Turnover) และอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Assets
Turnover) อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน (Leverage Ratio) 1 อัตราส่วน ได้แก่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to
Equity Ratio) และอัตราส่วนวัดความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio) 3 อัตราส่วน ได้แก่การวัดอัตรากาไรสุทธิ
(Net Profit Margin) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ
(Return on Equity) โดยทาการคัดเลือกบริษัทในอุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยก่อน
ปี พ.ศ.2548 และมีข้อมูลทางการเงินตั้งแต่ปี 2548 - 2562 ซึ่งมีบริษัทที่อยู่ในขอบเขตการศึกษาดังนี้
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หมวดธุรกิจธนาคาร 7 ธนาคาร ได้แก่
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
3. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
4. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
5. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
7. ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ 12 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
2. บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
3. บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
4. บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
5. บริษัท ฟินันซ่า จากัด (มหาชน)
6. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
7. บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)
8. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
9. บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
10. บริษัท ฐิติกร จากัด (มหาชน)
11. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จากัด (มหาชน)
12. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 8 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
3. บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
4. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
5. บริษัท นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน)
6. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
7. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
8. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จากัด (มหาชน)
กรอบความคิดการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับราคา
หลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไมยได้แก่ ธัชวิน โอจรัสพร (2551) นันทนา ศรีสุริยาภรณ์
(2557) อาภากร วนเศรษฐ (2559) อารียา สิทธิราช (2559) และวรรณกรรมที่เกี่ยงข้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ของ
อัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่กฤตยชญ์ ศรีสุข (2556)
ธันยนันท์ มงคลสวัสดิ์และธฤตพน อู่สวัสดิ์ (2560) ขวัญนภา เศิกศิร สมใจ บุญหมื่นไวยและธนภณ วิมูลอาจ (2561) ณัฐริณี
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -
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ศิวะพรประสงค์ (2561) ศรีสุดา นามรักษา (2561) รัศมี ศรีลาวงศ์ (2561) กังสดาล วงษ์สกุล (2562) ภาณพันธ์ เพ็ชร์ไพศาล
(2562) กรอบแนวคิดเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแปรอิสระคืออัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ อัตราส่วนกาไรสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราส่วนผลตอบแทนจาก
ส่วนของเจ้าของ ตัวแปรตามคือราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 1
ตัวแปรตาม

ตัวแประอิสระ
อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน
1. อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร

ราคาหลักทรัพย์

2. อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม

ของบริษัทในกลุ่ม

อัตราส่วนทางการเงินเพื่อวัดภาระหนี้สนิ

อุตสาหกรรมการเงิน

1. อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
1. อัตราส่วนกาไรสุทธิ
2. อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3. อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่อัตราส่วนทางการเงินและราคาหลักทรัพย์ ราย
ปีตั้งแต่ พ.ศ.2548 - 2562 โดยอัตราส่วนทางการเงินหาข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ setsmart.com
และราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในอุตสาหกรรมการเงิน หาข้อมูลจากเว็บไซต์ investing.com
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอั ต ราส่ ว นทางการเงิ น กั บ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการเงิ น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ศึกษาและทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson Correlation) และการทดสอบการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ที่มีสมการดังนี้
Pi,t = β0 + β1 (FAT)i,t + β2 (TAT)i,t + β3 (D/E)i,t + β4 (NPM)i,t + β5 (ROA)i,t + β6 (ROE)i,t + i,t
โดยที่
Pi,t
FATi,t
TATi,t

คือ
คือ
คือ

ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท i ณ ปีที่ t
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรของบริษัท i ณ ปีที่ t
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมของบริษัท i ณ ปีที่ t

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -
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คือ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของของบริษัท I ณ ปีที่ t
คือ
อัตราส่วนกาไรสุทธิของบริษัท i ณ ปีที่ t
คือ
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ i ณ ปีที่ t
คือ
อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนเจ้าของ i ณ ปีที่ t
คือ
ค่าคงที่ของ Price เมื่อปัจจัยอื่นทุกตัวเป็นศูนย์
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ FATi,t, TATi,t, , D/Ei,t , NPMi,t , ROAi,t , ROEi,t
คือ
ค่าความคลาดเคลื่อนของบริษัท i ณ ปีที่ t
คือ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมการเงิน
คือ
รายปี ปีที่1-15 ปี 2548 ถึง 2562

ผลการศึกษา
1. ผลทดสอบความสัมพันธ์โดยหาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันเองโดยใช้ Correlation Matrix จาแนกตาม
รายหมวดธุรกิจ
1.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระในหมวดธุรกิจธนาคาร
ตารางที่ 1 : แสดงค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรอิสระของหมวดธุรกิจธนาคาร
FAT

TAT

D/E

NPM

ROA

FAT

1

TAT

0.3173

1

D/E

-0.2091

0.5338

1

NPM

0.2243

-0.6002

-0.1755

1

ROA

0.3202

-0.4438

-0.0805

0.9703

1

ROE

0.3178

-0.3631

0.0538

0.9538

0.9793

ROE

1

จากตารางที่ 1 พบว่าหมวดธุรกิจธนาคารมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ อัตราส่วนกาไรสุทธิ (NPM) อัตราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE) มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร โดย
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันมากกว่า 0.80 (r > 0.80) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กัน ผู้ศึกษาจึงนาตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร มาทาการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณเพื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาหลั ก ทรั พ ย์ แ ล้ ว เลื อ กตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ราคาและมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ห น้ า ตั ว แปร สู ง ที่ สุ ด ได้ แ ก่ อั ต ราส่ ว น
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ดังนั้นตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ได้แก่ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร
(FAT) อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(ROA)
1.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -
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ตารางที่ 2 : แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรอิสระของหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
FAT

TAT

D/E

NPM

ROA

FAT

1

TAT

0.8737

1

D/E

0.3793

0.6654

1

NPM

0.4665

0.6075

0.6550

1

ROA

0.1245

0.3710

0.4996

0.7951

1

ROE

0.3922

0.6367

0.6568

0.9167

0.9276

ROE

1

จากตารางที่ 2 พบว่าหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์มีตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร คือ อัตราการหมุนของสินทรัพย์
ถาวร (FAT) อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT) อัตราส่วนกาไรสุทธิ (NPM) อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE) มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันมากกว่า 0.80 (r > 0.80) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน ผู้ศึกษาจึงนา
ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร มาทาการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณเพื่อเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์แล้วเลือกตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กับราคาและมีค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรสูงที่สุด ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE) ดังนั้น
ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E) และอัตราผลตอบแทนจาก
ส่วนของเจ้าของ (ROE)
1.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
ตารางที่ 3 : แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรอิสระของหมวดธุรกิจประกันภัยและประกัน
ชีวิต
FAT

TAT

D/E

NPM

ROA

FAT

1

TAT

0.3897

1

D/E

-0.2324

-0.6930

1

NPM

0.2556

0.5568

-0.8219

1

ROA

0.2643

0.6670

-0.6795

0.9206

1

ROE

0.1985

0.6293

-0.8782

0.8775

0.7583

ROE

1

จากตารางที่ 3 พบว่าหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ อัตราส่วนกาไรสุทธิ
(NPM) อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE) มีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันมากกว่า 0.80 (r > 0.80) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปร
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -
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อิสระทั้ง 3 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน ผู้ศึกษาจึงนาตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร มาทาการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ
เพื่อเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์แล้วเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับราคาและมีค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรสูงที่สุด ได้แก่
อัตราส่วนกาไรสุทธิ (NPM) ดังนั้นตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ได้แก่ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร
(FAT) อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E) และอัตรากาไรสุทธิ (NPM)
2. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วยวิธีการทดสอบการถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression) จาแนกตามรายหมวดธุรกิจ
2.1 การวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุคู ณของความสัม พัน ธ์ระหว่ างอั ตราส่ว นทางการเงิน กับ ราคาหลักทรัพ ย์
ในหมวดธุรกิจธนาคาร
ตารางที่ 4 : ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ในหมวด
ธุรกิจธนาคาร
Variable

Coefficients

Standard Error

t Stat

P-value

Intercept
FAT
TAT

28.1744
**
15.5080
1168.8356

45.2225
5.7784
1111.0294

0.6230
2.6837
1.0520

0.5472
0.0229
0.3175

3.6362

-4.4495

0.0012

9.9784

1.8753

0.0902

***

D/E

-16.1795

ROA

18.7134

*

R Square

0.9148

หมายเหตุ: *,** และ *** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1, 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า R-Square มีค่าเท่ากับ 0.9148 หรือร้อยละ 91.48 หมายถึง ตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด สามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ร้อยละ 91.48 จากการทดสอบวิธีสมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า อัตราส่วน
หมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (FAT) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E) และอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(ROA) มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ โดยอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (FAT) ส่งผลในทางบวกต่อราคา
หลักทรัพย์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E) ส่งผลในทางลบต่อราคาหลักทรัพย์ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 และอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ส่งผลในทางบวกต่อราคาหลักทรัพย์ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.10
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ได้สมการดังนี้
**

***

*

PBANK = 28.1744 + 15.5080 FAT + 1168.8356TAT – 16.1795D/E + 18.7134ROA
ผลการวิเคราะห์ทดสอบการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) สรุปได้ว่า อัตราส่วนที่มีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจธนาคาร ได้แก่ อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (FAT) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ
(D/E) และอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
2.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ในหมวด
ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -

567

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ตารางที่ 5 : ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ในหมวด
ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
Variable

Coefficients

Standard Error

t Stat

P-value

Intercept

1.4666

9.2053

0.1593

0.8760

D/E

1.8742

6.6278

0.2827

0.7821

ROE

0.6049

0.4709

1.2843

0.2232

R Square

0.2443

หมายเหตุ: *,** และ *** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1, 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์พบว่า R-Square มีค่าเท่ากับ 0.2443 หรือร้อยละ 24.43 หมายถึง ตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด สามารถอธิบายหลักทรัพย์ได้ร้อยละ 24.43 จากการทดสอบวิธีสมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของเจ้าของ (D/E) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE) ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ได้สมการดังนี้
PCAPITAL = 1.4666 + 1.8742D/E + 0.6049ROE
ผลการวิเคราะห์ทดสอบการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) สรุปได้ว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ
(D/E) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE) ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจเงินทุนและ
หลักทรัพย์
2.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ในหมวด
ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
ตารางที่ 6 : ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ในหมวด
ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
Variable

Coefficients

Standard Error

t Stat

P-value

Intercept

178.2498

11.3646

15.6845

0.0000

FAT

0.1638

0.2917

0.5615

0.5868

TAT

-331.1298***

24.7353

-13.3869

0.0000

D/E

-4.0975***

0.8042

-5.0947

0.0004

NPM

0.3198

0.3366

0.9500

0.3644

R Square

0.9526

หมายเหตุ: *,** และ *** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1, 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์พบว่า R-Square มีค่าเท่ากับ 0.9526 หรือร้อยละ 95.26 หมายถึง ตัวแปร
อิสระทั้ งหมด สามารถอธิ บายราคาหลั กทรั พย์ ได้ร้ อยละ 95.26 จากการทดสอบ วิธี สมการถดถอยเชิ งพหุคูณ พบว่ า
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินสินทรัพย์รวม (TAT) และ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E) มีความสัมพันธ์กับราคา
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หลักทรัพย์ โดยอัตราส่วนหมุนเวียนของสินสินทรัพย์รวม (TAT) และ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E) ส่งผล
ในทางลบต่อราคาหลักทรัพย์ที่ระดับ นัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ในขณะที่อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (FAT) และ
อัตรากาไรสุทธิ (NPM) ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ได้สมการดังนี้
***

***

PINSURANCE = 178.2498+ 0.1638FAT - 331.1298TAT - 4.0975D/E + 0.3198NPM
ผลการวิเคราะห์ทดสอบการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) สรุปได้ว่า อัตราส่วนที่มีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ได้แก่ อัตราส่วนหมุนเวียนของสินสินทรัพย์รวม (TAT) และอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E)
สรุปและอภิปรายผล
รูปแบบการลงทุนที่ได้รับความนิยมจากการที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่า ได้แก่ การลงทุนในตลาดทุน หรือการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหุ้น เนื่องจากได้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งอุตสาหกรรมการเงินเป็นอุตสาหกรรม
ที่เป็นที่รู้จักของนักลงทุน เนื่องจากอุตสาหกรรมการเงินเป็นตัวกลางในการระดมเงินทุนจากผู้ที่มีเงินทุนไปสู่ ผู้ที่ขาดแคลน
เงินทุนซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่ช่วยสร้างภาพคล่องและสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการขับเคลื่อน ซึ่งอัตราส่วนทางการ
เงินเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อตัดสินใจในการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม ผู้ศึกษาจึง
ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมการเงิน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิของ
ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยและข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินเฉลี่ยรายหมวดธุรกิจในอุตสาหกรรมการเงินที่ มีผลการดาเนินงานรายปี
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2562
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วยการทดสอบการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression) จาแนกตามรายหมวดธุรกิจ สรุปได้ว่าอัตราส่วนที่มีความสัมพั นธ์กับราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจ
ธนาคาร ได้แก่ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Turnover) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to
Equity Ratio) และอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) โดยอัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets
Turnover) และอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์ กล่าวคือ
เมื่ออัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Turnover) และอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้น
ราคาหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่ อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity Ratio) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหลักทรัพย์ กล่าวคือ เมื่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity Ratio) ลดลงจะ
ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น อัตราส่วนที่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ พบว่าไม่
มีอัตราส่วนใดที่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ แสดงถึงเมื่ออัตราส่วนทางการเงิน
เปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงหรือกล่าวคือ ราคาหลักทรัพย์ไม่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนทางการเงินใน
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ อัตราส่วนที่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
ได้แก่ อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E) โดยอัตรา
การหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหลักทรัพย์ กล่าวคือ เมื่ออัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) และ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E) ลดลงจะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้
1. นอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานได้แก่การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ นักลงทุน
ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม เช่น ภาวะอุตสาหกรรม นโยบายของบริษัท เป็น
ต้น หรือในการพิจารณาการลงทุนนักลงทุนสามารถพิจารณาจากการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการ
ลงทุน เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม
2. ผู้บริหารในอุตสาหกรรมสามารถนาผลการศึกษาไปปรับใช้ในการบริหารอัตราส่วนทางการเงินให้มีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุตสาหกรรมการเงิน รวมทั้งเลือกใช้ช่วงระยะเวลาใน
การศึกษาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้จานวนข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สดุ เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งต่อไปครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาเครื่องมือทางการเงินอื่นที่ใช้ในการวัดผลการดาเนินงานเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนใช้
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.ศิรินุช อินละคร อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษที่ได้ให้
คาแนะนา ชี้แนะแนวทาง แก้ไขข้อบกพร่องและตรวจสอบงานฉบับนี้ ตลอดจนการให้คาปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้อย่างครบถ้วน ทางคณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ทีนี้
การดาเนินปัญหาพิเศษมิอาจสาเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่วมมือของคณาจารย์สาขาการเงิน และการลงทุน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้งานฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปีที่เป็น แหล่งค้นคว้าข้อมูล
และขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือและเป็นกาลังใจให้กันและกัน ทาให้การทาปัญหาพิเศษครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
กฤตยชญ์ ศรีสุข. 2556. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กังสดาล วงษ์สกุล. 2562. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ขวัญนภา เศิกศิร, สมใจ บุญหมื่นไวยและธนภณ วิมลู อาจ. 2561. อิทธิพลของอัตราส่วนทางการเงินต่อราคาตลาด
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ.
วารสารชุมชนวิจัย 12 (2): 77-82.
ณัฐริณี ศิวะพรประสงค์. 2561. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET100 กลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง. การค้นคว้าอิสระ
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2563. งบการเงิน. สืบค้นจาก www.setsmart.com
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -

570

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ธัชวิน โอจรัสพร. 2551. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินหลักกับราคาหุ้นสามัญในกลุม่ ธนาคารพาณิชย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ธันยนันท์ มงคลสวัสดิ์ และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์. 2560. ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนทาง
การเงินและอัตราผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริหารหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
นันทนา ศรีสุรยิ าภรณ์. 2557. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของหลักทรัพย์ของกลุ่ม
ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ฟิวชั่น มีเดีย. 2563. ราคาหลักทรัพย์. สืบค้นจาก https://th.investing.com
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การเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมระหว่างกลยุทธ์การลงทุน
แบบต้นทุนเฉลี่ย (DCA) และกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum)
The Comparison Investment Strategies in Mutual Fund between
Dollar Cost Average Strategy and Lump-Sum Strategy
จุฑารัตน์ สายทอง1
ณัฐริญา แปลงไร่1
นันทิยา หอมประเสริฐ1
พรภักดี สัจจหทนาศรม1
อาทิตรา ไชยด้วง1
ศิรินุช อินละคร2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมระหว่างกล
ยุทธ์ต้นทุนเฉลี่ย (DCA) และกลยุทธ์เงินก้อน (Lump Sum) ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาการลงทุนในกองทุนรวมได้แก่ กองทุน
รวมตลาดเงิ น ทั่ว ไป กองทุ น รวมตราสารหนี้ กองทุน รวมผสม กองทุ นรวมตราสารทุน และกองทุ นรวมสิ นค้ าโภคภั ณ ฑ์
การศึกษานี้ใช้ข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) จากกองทุน 48 กองทุน ตั้งแต่ 4 มกราคม 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2563 โดย
ในการศึกษาในวิธีการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายใน (Interest Rate Return) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient Of Variation)
ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย (DCA) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงิน
ก้อนในกองทุนรวมผสมและกองทุนรวมตราสารทุน ในขณะทีก่ ลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากลยุทธ์
การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยในกองทุนตลาดเงินทั่วไป กองทุน รวมตราสารหนี้และกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ สาหรับกองทุน
รวมตราสารหนี้กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่ากว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน ส่วนกองทุนรวมตลาดเงิน
ทั่วไป กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนมีความเสี่ยง
ต่ากว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (CV) พบว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุน
เฉลี่ยมีความเสี่ยงต่ากว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนสาหรับกองทุน รวมผสม ในขณะที่กองทุนรวมตลาดเงินทั่วไป กองทุน
รวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินต้นมีความเสี่ยงต่ากว่ากล
ยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย
คำสำคัญ: กองทุนรวม, กลยุทธ์แบบต้นทุนเฉลี่ย, กลยุทธ์แบบเงินก้อน
Abstract
The objective of this study was to compare rate of return and risk in mutual fund between the
dollar cost average (DCA) strategy and the lump sum strategy. This study used 5 types of mutual funds
including money market funds, fixed income funds, balanced fund, equity funds, and commodity funds.
The net asset values (NAV) from 48 funds were collected during period of January 4th, 2016 to December
1
2

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาการเงินและการลงทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาสาขาการเงินและการลงทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
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30th, 2020. This study analyzed rate of return, standard deviations, and coefficient of variation of mutual
funds.
The finding revealed that the dollar cost average strategy (DCA) generated higher average rate of
return than the lump sum strategy in balanced funds and equity funds. While the lump sum strategy
yielded the higher average rate of return than the dollar cost average strategy in money market funds,
fixed income funds and commodity funds. Moreover, in fixed income funds, the dollar cost average
strategy had lower risk than the lump sum strategy. In money market funds, balanced fund, equity funds,
and commodity funds, the lump sum strategy had lower risk than the dollar cost average strategy. The
finding on CV showed that the dollar cost average strategy had lower risk than the lump sum strategy in
balanced funds. While the lump sum strategy had lower risk than the dollar cost average strategy in
money market funds, fixed income funds, equity funds and commodity funds.
Keywords: Mutual Fund, Dollar Cost Average Strategy, Lump Sum Strategy
บทนา
การวางแผนการเงินที่ดีนาไปสู่ความมัง่ คั่งทางการเงิน การลงทุนเป็นขึ้นตอนหนึ่งที่จะทาให้เงินงอกเงยได้ผลตอบแทน
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคต สาหรับทางเลือกในการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนให้ได้ตามที่ต้องการนั้นมีหลากหลาย
แนวทาง ได้แก่ การลงทุนในหุ้นสามัญ การลงทุนในพันธบัตร การลงทุนในหุ้นกู้ การลงทุนในกองทุนรวม เป็นต้น การลงทุนใน
กองทุนเป็นทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะกับนักลงทุนรายใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์การลงทุน เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวม
จะมีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการลงทุนคอยดูแลบริหารจัดการการลงทุ นให้ ไม่จาเป็นต้องวิเคราะห์
หลักทรัพย์เอง การลงทุนในกองทุนรวมยังมีข้อดีในด้านการรกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเนื่องจากลงทุนในตราสารทาง
การเงินที่หลากหลาย และมีสภาพคล่องเมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดสามารถที่จะขายหน่วยลงทุนคืนให้กับบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนได้ นอกจากนั้นแล้วการลงทุนผ่านกองทุนรวมยังเหมาะกับคนที่มีข้อจากัดในเรื่องของเวลาอีกด้วย
การลงทุนในกองทุนรวมแม้ว่าจะมีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ในการลงทุน สามารถวางแผนการ
ลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน แต่กองทุนรวมแต่ละประเภทนั้ น ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่
แตกต่างกัน ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการลงทุนด้วย เช่น กลยุทธ์ต้นทุนเฉลี่ย (DCA) และกลยุทธ์เงิน
ก้อน (Lump Sum) เป็นต้น เพื่อนักลงทุนจะได้มีแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการลงทุน
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุนในกองทุน
รวมระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย (DCA) และกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) เพื่อให้นักลงทุน และ
บุคคลที่สนใจสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ซึ่งแต่ละกล
ยุทธ์การลงทุนจะให้ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่แตกต่างกัน สาหรับการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์แต่ละประเภทขึ้นอยู่กับ
ผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวัง และความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถยอมรับได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย
(DCA) และแบบเงินก้อน (Lump Sum)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงการลงทุนในกองทุนรวม ระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย
(DCA) และแบบเงินก้อน (Lump Sum)
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ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม โดยศึกษาการ
ลงทุนในกองทุนรวม 5 ประเภท คือ กองทุนตลาดเงินทั่วไป กองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนตราสารทุน และกองทุน
สินค้าโภคภัณฑ์ โดยคัดเลือกกองทุนที่มีผลการดาเนินงานย้อนหลัง 5 ปี และมีผลตอบแทนที่ดีสูงสุด 10 อันดับแรกจากกองทุน
รวมทั้ง 5 ประเภท รวมทั้งสิ้น 48 กองทุน และจัดพอร์ตการลงทุนเป็นเวลา 5 ปี โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.
2559 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทน และความเสี่ยงจากกองทุนรวมระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบ
ต้นทุนเฉลี่ย (DCA) และกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) โดยใช้ตัววัดอัตราผลตอบแทนภายใน (Interest rate
return) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of variation)
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ข้อมูลที่ใช้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2563 ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมมา
นั้น วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Excel เพื่อคานวณอัตราผลตอบแทนภายใน (Interest rate return)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of variation) เพื่อนามา
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย ( DCA)
และกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) จากการทบทวนวรรณกรรมของปฏิญญา ศุวัสธารากุล (2559) วรัชยา ภาค
แก้ว (2562) ศุภรัตน์ อ่วมทับ (2554) และสุธีรา อัศวสุนทรางกูร (2560) สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกกองทุนจากการกองทุนรวม 5 ประเภท ได้แก่กองทุนรวมตลาดเงินทั่วไป กองทุนรวมตราสาร
หนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเงื่อนไขในการเลือกคือเป็นกองทุนรวมที่มี
ผลตอบแทนสูงสุด 10 อันดับแรกของกองทุนรวมแต่ละประเภท เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีการจ่ายปันผลและเป็นกองทุนที่มีผล
การดาเนินงานย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยได้กลุ่มตัวอย่างของกองทุนที่นามา
วิเคราะห์ทั้งหมด 48 กองทุน
ขั้นตอนที่ 2 สร้างพอร์ตการลงทุนด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย (DCA) โดยคัดเลือกกองทุนรวมมา 5
ประเภท รวมทั้งสิ้น 48 กองทุน ซึ่งจะแบ่งพอร์ตการลงทุนเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยไม่มีการถอนเงินออกจากพอร์ตการลงทุน
จนกว่าจะถึงครบกาหนดเวลา ซึ่งลงทุนในวันสุด ท้ายของเดือน จานวนเงินลงทุนเดือนละ 10,000 เริ่มตั้งแต่ 4 มกราคม พ.ศ.
2559 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ขั้นตอนที่ 3 สร้างพอร์ตการลงทุนด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) โดยคัดเลือกกองทุนรวมมา 5
ประเภท รวมทั้งสิ้น 48 กองทุน ซึ่งจะแบ่งพอร์ตการลงทุนเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยไม่มีการถอนเงินออกจากพอร์ตการลงทุน
จนกว่าจะถึงครบกาหนดเวลา โดยเริ่มตั้งแต่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ขั้นตอนที่ 4 คานวณอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม
4.1 คานวณอัตราผลตอบแทนภายในและความเสี่ยง โดยใช้ข้อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ย้อนหลังช่วงระยะเวลา 5 ปี
ตั้งแต่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
4.2 นาข้อมูลที่ได้จากการคานวณมาเปรียบเทียบระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย (DCA) และกลยุทธ์การ
ลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) ว่ากลยุทธ์ใดให้ผลให้อัตราผลตอบแทนสูงสุดและความเสี่ยงต่าสุด
ผลการศึกษา
การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนภายในเฉลี่ยจากการลงทุนระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย ( Dollar
Cost Average) และกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) จากตารางที่ 1 พบว่ากองทุนรวมตลาดเงินทั่วไป กลยุทธ์
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การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยให้ผลตอบแทนต่ากว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนเท่ากับร้อยละ 0.0495 โดยกลยุทธ์การลงทุน
แบบต้นทุนเฉลี่ยมีผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.4158 กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนมีผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.4653
กองทุนรวมตราสารหนี้ กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยให้ผลตอบแทนต่ากว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน
เท่ากับร้อยละ 0.1037 โดยกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1.6617 กลยุทธ์การลงทุนแบบเงิน
ก้อนมีผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1.7654
กองทุนรวมผสม กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยให้ผลตอบแทนสูงกว่ากลยุท ธ์การลงทุนแบบเงินก้อนเท่ากับร้อย
ละ 1.0929 โดยกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 4.2675 กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนมี
ผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 3.1747
กองทุนรวมตราสารทุน กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยให้ผลตอบแทนสูงกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อ น
เท่ากับร้อยละ 0.2688 โดยกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 5.1671 กลยุทธ์การลงทุนแบบเงิน
ก้อนมีผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 4.8984
กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยให้ผลตอบแทนต่ากว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน
เท่ากับร้อยละ 2.6687 โดยกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.8424 กลยุทธ์การลงทุนแบบเงิน
ก้อนมีผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 3.5111
เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย (DCA) เหมาะกับการลงทุนในกองทุนรวม
ผสมและกองทุนรวมตราสารทุน เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนรวมเฉลี่ยสูงกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน โดยมีผลต่างอยู่ที่
ร้อยละ 1.0929 และ 0.2688 ตามลาดับ ในขณะที่กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) เหมาะกับการลงทุนใน
กองทุนรวมตลาดเงินทั่วไป กองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนรวมเฉลี่ยสูง
กว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย ซึ่งผลต่างของอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 0.0495 ร้อยละ 0.1037 และร้อยละ
2.6687 ตามลาดับ
ตารางที่ 1: แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนภายในเฉลี่ยจากการลงทุนระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย
(Dollar Cost Average) และกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum)
ประเภทกองทุน

Interest Rate Return

ผลต่าง

Dollar Cost Average

Lump Sum

กองทุนรวมตลาดเงินทั่วไป

0.4158%

0.4653%

-0.0495%

กองทุนรวมตราสารหนี้

1.6617%

1.7654%

-0.1037%

กองทุนรวมผสม

4.2675%

3.1747%

1.0929%

กองทุนรวมตราสารทุน

5.1671%

4.8984%

0.2688%

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

0.8424%

3.5111%

-2.6687%

การเปรียบเทียบความเสี่ยงเฉลี่ยจากการลงทุนระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย (Dollar Cost Average)
และกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) จากตารางที่ 2 พบว่า กองทุนรวมตลาดเงินทั่วไป กลยุทธ์การลงทุนแบบ
ต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนเท่ากับร้อยละ 0.0015 โดยกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมี
ความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 0.0267 กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนมีความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 0.0252
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กองทุนรวมตราสารหนี้ กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่ากว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนเท่ากับ
ร้อยละ 0.00108 โดยกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 0.4707 กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนมี
ความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 0.4725
กองทุนรวมผสม กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนเท่ากับร้อยละ
0.3482 โดยกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 1.3886 กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนมี ความเสี่ยง
เท่ากับร้อยละ 1.0404
กองทุนรวมตราสารทุน กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่ากว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนเท่ากับ
ร้อยละ 0.2894 โดยกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 2.0177 กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนมี
ความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 1.7284
กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ กลยุทธ์ การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่ากว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน
เท่ากับร้อยละ 0.1392 โดยกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 0.8770 กลยุทธ์การลงทุนแบบเงิน
ก้อนมีความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 0.7377
เมื่อพิจารณาความเสี่ยงพบว่า ในกองทุนรวมตราสารหนี้ กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย (DCA) จะมีความเสี่ยง
ต่ากว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน โดยมีผลต่างอยู่ที่ร้อยละ 0.00108 ในขณะที่กองทุนรวมตลาดเงินทั่วไป กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) จะมีความเสี่ยงต่ากว่า
กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย โดยมีผลต่างอยู่ที่ร้อยละ 0.0015 ร้อยละ 0.3482 ร้อยละ 0.2894 และร้อยละ 0.1392
ตามลาดับ
ตารางที่ 2: แสดงการเปรียบเทียบความเสี่ยงเฉลี่ยจากการลงทุนระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย (Dollar Cost
Average) และกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum)
Standard Deviation
ประเภทกองทุน
ผลต่าง
Dollar Cost Average
Lump Sum
กองทุนรวมตลาดเงินทั่วไป
0.0267%
0.0252%
0.0015%
กองทุนรวมตราสารหนี้
0.4707%
0.4725%
-0.00108%
กองทุนรวมผสม
1.3886%
1.0404%
0.3482%
กองทุนรวมตราสารทุน
2.0177%
1.7284%
0.2894%
กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์
0.8770%
0.7377%
0.1392%
การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เฉลี่ยจากการลงทุนระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย ( Dollar
Cost Average) และกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) จากตารางที่ 3 พบว่า กองทุนรวมตลาดเงินทั่วไป กลยุทธ์
การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทนสูงกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนเท่ากับร้อยละ 0.0511
โดยกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.3276 กลยุทธ์การลงทุนแบบเงิน
ก้อนมีความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.2766
กองทุนรวมตราสารหนี้ กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทนสูงกว่ากลยุทธ์การ
ลงทุนแบบเงินก้อนเท่ากับร้อยละ 1.0990 โดยกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทนเท่ากับ
ร้อยละ 1.4219 กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนมีความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.3229
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กองทุนรวมผสม กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทนต่ากว่ากลยุทธ์การลงทุน
แบบเงินก้อนเท่ากับร้อยละ 0.5015 โดยกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ
1.7664 กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนมีความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 2.2679
กองทุนรวมตราสารทุน กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทนสูงกว่ากลยุทธ์การ
ลงทุนแบบเงินก้อนเท่ากับร้อยละ 0.3190 โดยกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทนเท่ากับ
ร้อยละ 2.1368 กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนมีความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1.8178
กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทนสูงกว่ากลยุทธ์
การลงทุนแบบเงินก้อนเท่ากับร้อยละ 4.3982 โดยกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทน
เท่ากับร้อยละ 5.4648 กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนมีความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1.0666
หากพิจารณาความเสี่ ยงเทีย บกับ ผลตอบแทนแล้ว พบว่ า กลยุท ธ์การลงทุน แบบต้นทุ นเฉลี่ย (DCA) ที่อั ตรา
ผลตอบแทนร้อยละ 1 เท่ากัน กองทุนรวมผสมจะมีความเสี่ยงต่ากว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน โดยมีผลต่างอยู่ที่ร้อยละ
0.5015 และสาหรับกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) ที่อัตราผลตอบแทนร้อยละ 1 เท่ากันกองทุนรวมตลาดเงิน
ทั่วไป กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์จะมีความเสี่ยงที่ต่ากว่ากลยุทธ์การ
ลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย โดยมีผลต่างอยู่ที่ร้อยละ 0.0511 ร้อยละ 1.0990 ร้อยละ 0.3190 และร้อยละ 4.3982 ตามลาดับ
ตารางที่ 3: การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เฉลี่ยจากการลงทุนระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย
(Dollar Cost Average) และกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum)
Coefficient of variation
ประเภทกองทุน
ผลต่าง
Dollar Cost Average
Lump Sum
กองทุนรวมตลาดเงินทั่วไป
0.3276
0.2766
0.0511
กองทุนรวมตราสารหนี้
1.4219
0.3229
1.0990
กองทุนรวมผสม
1.7664
2.2679
-0.5015
กองทุนรวมตราสารทุน
2.1368
1.8178
0.3190
กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์
5.4648
1.0666
4.3982
สรุปจากการศึกษาพบว่า ในเรื่องของผลตอบแทนสาหรับกองทุนผสมและกองทุนตราสารทุนกลยุทธ์การลงทุนแบบ
ต้นทุนเฉลี่ย (DCA) มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) ในเรื่องของผลตอบแทน
สาหรับกองทุนรวมตลาดเงินทั่วไป กองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์กลยุทธ์ การลงทุนแบบเงินก้อนมี
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย (DCA)
ในส่วนของความเสี่ยงสาหรับกองทุนตราสารหนี้กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่ากว่ากลยุทธ์การ
ลงทุนการลงทุนแบบเงินก้อน ส่วนกองทุนรวมตลาดเงินทั่วไป กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมสินค้า
โภคภัณฑ์กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนมีความเสี่ยงต่ากว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย ( DCA)
และกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) พบว่าหากพิจารณาอัตราผลตอบแทน กลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย
(DCA) เหมาะกับการลงทุนในกองทุนรวมผสมและกองทุนรวมตราสารทุน เนื่องจากให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสู งกว่ากลยุทธ์
การลงทุนแบบเงินก้อน โดยมีผลต่างอยู่ที่ร้อยละ 1.0929 และร้อยละ 0.2688 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาด้านความเสี่ยง กลยุทธ์
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การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยเหมาะกับการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เพราะมีความเสี่ยงต่ากว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงิน
ก้อน โดยมีผลต่างอยู่ที่ร้อยละ 0.00108 และเมื่อพิจารณาในด้านความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทน พบว่ากองทุนรวมผสมกล
ยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ยมีความเสี่ยงต่ากว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน โดยมีผลต่างอยู่ที่ร้อยละ 0.5015
สาหรับกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) เมื่อพิจารณาด้านอัตราผลตอบแทน กลยุทธ์นเี้ หมาะสมกับการ
ลงทุน ในกองทุน รวมประเภทตลาดเงิ น ทั่ว ไป กองทุ นรวมตราสารหนี้ แ ละกองทุน รวมสิ น ค้า โภคภัณ ฑ์ เนื่อ งจากมี อัต รา
ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย โดยมีผลต่างอยู่ที่ร้อยละ 0.0495 ร้อยละ 0.1037 และร้อยละ
2.6687 ตามลาดับ หากพิจารณาด้านความเสี่ยงกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนนี้เหมาะสมกับการลงทุนในกองทุนรวมตลาด
เงินทั่วไป กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งทาให้มีความเสี่ยงต่ากว่ากลยุทธ์การ
ลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย โดยมีผลต่างอยู่ที่ร้อยละ 0.0015 ร้อยละ 0.3482 ร้อยละ 0.2894 และร้อยละ 0.1392 ตามลาดับ และ
เมื่อพิจารณาในด้านความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบที่อัตราผลตอบแทนพบว่า กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนในกองทุนรวมตลาด
เงินทั่วไป กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ ทาให้มีความเสี่ยงที่ต่ากว่ากลยุทธ์
การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย โดยมีผลต่างอยู่ที่ร้อยละ 0.0511 ร้อยละ 1.0990 ร้อยละ 0.3190 และร้อยละ 4.3982 ตามลาดับ
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย (DCA) เหมาะสมกับการลงทุนในกองทุนรวมประเภท
ผสมมากที่สุด ส่วนกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) เหมาะสมกับการลงทุนในกองทุน รวมประเภทสินค้าโภค
ภัณฑ์มากที่สุด เพราะจะทาให้มีอัตราผลตอบแทนสูงที่สุดและมีความเสี่ยงต่าที่อัตราผลตอบแทนเท่ากัน
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ ที่ส นใจลงทุ น ในกองทุ นรวมแต่ล ะประเภทควรติ ดตามการเปลี่ย นแปลงของสภาวะตลาด เศรษฐกิจ และ
วิกฤตการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากทุกสถานการณ์ย่อมส่งผลกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่นักลงทุน
จะได้รับ
2. สาหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยอาจทาการเปรียบเทียบระหว่างการเริ่มลงทุน
ในแต่ละเดือน หรือแต่ละปี ว่าให้ผลตอบแทนแตกต่างกันหรือไม่
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยการเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบต้นทุนเฉลี่ย (DCA) และกล
ยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (Lump Sum) ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาของ ผศ.ดร.ศิรินุช อินละคร ที่ได้ให้
ความกรุณาแนะนาให้คาปรึกษา และตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ และทาให้งานวิจัยครั้งนี้มีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
The Management of Problems Foreign Labor
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาปั ญ หาพิ เ ศษมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการจั ด การแรงงานต่ า งด้ า วและการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการจัดการแรงงานต่างด้าว ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากแรงงานต่างด้าวที่มีการลักลอบเข้าประเทศ
ไทยมาทางานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยวิธีการวิจัยจะใช้การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและทาการ
รวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อหาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจากการศึกษาพบว่าปัญหา
ของการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวทั้งถูกกฎหมายและผิดถูกกฎหมายที่สามารถแบ่งเป็นปัญหาหลักได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1.
ปัญหาด้านสังคมจากการที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในไทยมากขึ้นอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา 2. ปัญหา
ด้านสาธารณสุขจากการศึกษาพบว่าแรงงานต่างด้าวบางส่วนได้เป็นพาหะนาโรคใหม่ ๆ เข้ามาในประเทศไทย 3. ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและงบประมาณรายจ่าย 4. ปัญหาด้านผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งปัญหาที่กล่าวไปข้างต้นนั้นควรได้รับ
การแก้ไขจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่ างเร่งรัดและเข้มงวด การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวต้องใช้วิธีการจัดการ
แรงงานทั้งระบบ โดยรัฐบาลต้องวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การที่สามารถจัดการแก้ไขปัญหานี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อ
ภาครัฐ นายจ้าง แรงงานและแรงงานต่างด้าว เพราะจะทาให้สามารถควบคุมแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : แรงงานต่างด้าว, ปัญหา, การจัดการ
Abstract
The purpose of the study of special problems was to study the management of foreign labor and to
solve problems arising in the process of managing foreign workers. The samples used in this study are from
migrant workers who are smuggled into Thailand to work in the Thai industrial sector. The research method
uses research from secondary sources and collects data to verify the data, analyze the data and compile the
content according to the objectives. And from the study, it was found that the problem of the entry of foreign
workers, both legal and illegal, can be divided into four main problems as follows: 1. Social problems due to
the increasing number of migrant workers coming to work in Thailand may cause social problems as a result.
2. Public health problems from the study found that some migrant workers are carriers of new diseases in
Thailand 3. Economic problems and expenditure budgets 4. Problems of interests and national security. The
problems mentioned
______________________
1
2

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
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above should be resolved by the government and related agencies urgently and rigorously. Solving the
problem of migrant workers requires a whole system of labor management methods. The government must
plan both short-term and long-term. Being able to solve this problem is beneficial to governments,
employers, workers and migrant workers. because it will enable effective control over foreign workers.
Keywords: foreign labor, problems, management
บทนา
เศรษฐกิจในประเทศไทยมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมที่
ยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักลงทุนหลั่งไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ทาให้ประสบปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน และเกิดปัญหาอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นของแรงงานไทย ประกอบกับแรงงานไทยที่มักจะไม่นิยมทางานที่ใช้แรงงาน
งานอันตราย (Dangerous) งานที่ยากลาบาก (Difficult) หรืองานสกปรก (Dirty) ผู้ประกอบกิจการในประเทศไทยจึงเลือกที่
จะใช้แรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทยเพื่อลดต้นทุน เนื่องจากค่าแรงขั้นต่าในประเทศไทยก็ยังถือว่าสูงกว่าค่าแรงขั้นต่าใน
ประเทศเพื่อนบ้าน จึงส่งผลทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าวในระยะหลัง อีกทั้งประเทศไทยต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าว
จานวนมากในแต่ละปีส่งผลให้แรงงานต่างด้าวจานวนนับล้านคนเข้ามาทางานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายและไม่มี
ใบอนุญาตทางานก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ซึ่งแรงงานดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ถึงการเข้ามาของแรงงานต่าง
ด้าวเป็นจานวนมากนี้จะช่วยตอบสนองปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยแต่ในทางกลับกันการเข้ามาของแรงงาน
ต่างด้าวยังทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในประเทศมากมายเช่นทางด้านอาชญากรรม เช่น การฆาตกรรม หรือการปล้นจี้นายจ้าง
หรือปัญหาเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยนอกจากนี้ปัญหาแรงงานต่างด้าวยังส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิ ตของแรงงานไทยใน
กลุ่มที่ยากจนและแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการแรงงานไทยในกลุ่มยากจนไม่มีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน ทาให้
แรงงานไทยที่ยากจนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิพื้นฐานตามปกติได้ รวมถึงปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
(อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร, 2560) อย่างไรก็ตามปัญหาแรงงานต่างด้าวยังส่งผลกระทบในทางสังคมอีกด้วย เช่น การนาโรคจาก
นอกประเทศเข้ามาภายในประเทศไทยโดยการลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย และส่งผลการทบต่อการเข้าถึงข้อมูลทาง
สุขภาพของแรงงานต่างด้าว หรือข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นอื่น ๆ
ประเทศไทยมีแรงงานข้ ามชาติที่มาจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ที่ถูกกฎหมายรวมทั้งสิ้น 2,388,782 คน (พม่า
1,499,679 คน ลาว 204,335 คน และกัมพูชา 684,768 คน) โดยแยกเป็น 1) กลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติเดิม ซึ่งเป็นแรงงานที่เข้า
มาทางานในประเทศไทยไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่มีการปรับสถานะให้ถูกต้ องผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จานวน 1,042,674 คน
2) กลุ่มที่นาเข้าตาม MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่า ลาว และกัมพูชา 281,315 คน 3) กลุ่มที่จดทะเบียนแบบ One
Stop Service จานวน 1,010,391 คน 4) กลุ่มกิจการประมงทะเล จานวน 54,402 คน โดยแรงงานข้ามชาติใน 2 กลุ่มแรกได้
กระจายตัวทางานอยู่ในกิจการต่าง ๆ อีกทั้งยังมีแรงงานข้ามชาติกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาจากการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และยังหลบซ่อนตัวทางานอยู่ ทั้งนี้ยังไม่สามารถระบุจานวนได้ (บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, 2558)
และเมื่อพิจารณาถึงการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวที่มากขึ้นเป็นผลให้รัฐบาลไทยจาเป็นจะต้องสร้างระบบการจัดการ
กับแรงงานจากต่างด้าวให้อยู่ในระบบการจัดการของรัฐเพื่อให้สามารถตรวจสอบ และสร้างความปลอดภัยความมั่นคงให้กับรัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ ทั้งนี้ มาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นความ
ถูกต้องที่ภาครัฐจะต้องกระทา และต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงที่สามารถปฏิบัติได้ การจัดระเบียบในหลาย ๆ เรื่องจึงเป็นสิ่งที่
ใช้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงปัญหาของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยทั้งถูกต้อง
ตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งที่อาศัยและทางานอยู่ในประเทศ ซึ่งกลุ่มแรงงานเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่รัฐ
จะต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมากทั้งในด้านสิทธิความเป็นอยู่ และการทาให้แรงงานอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและดูแลของ
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รัฐ ซึ่งถ้ารัฐบาลไม่สามารถทาให้แรงงานอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลได้ก็อาจจะส่งผลกระทบทางสังคมและนาไปสู่ความเสียหาย
ทางด้านเศรษฐกิจอันเป็นรากฐานสาคัญของประเทศดังนั้น การกาหนดทิศทางเชิงนโยบายที่ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อให้
สามารถรับมือกับปัญหาแรงงานต่างด้าว จึงเป็นสิ่งที่ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
จากข้อมูลที่กล่าวมาเบื้องต้น ทาให้ทางคณะผู้ทาการศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการแรงงานต่างด้าว
เพื่อให้เข้าใจและรับรู้ถึงกระบวนการจัดการแรงงานต่างด้าว และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการแรงงานต่าง
ด้าวของสถาน และเพื่อศึกษาว่าอะไรคือความจาเป็นที่ผู้ประกอบการต้องใช้แรงงานต่างด้าว ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนา การจัดการแรงงานต่างด้าว และเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับองค์กรหรือสถานประกอบการ ซี่งสามารถนาผลการศึกษาที่
ผู้วิจัยทาการศึกษามานั้นไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการแรงงานต่างด้าวของตนเอง ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความจาเป็นในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าวในธุรกิจอุตสาหกรรม
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยของการเข้ามาทางานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว
3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานต่างด้าวของธุรกิจอุตสาหกรรม
4. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาของการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
ระเบียบการวิจัย
ผู้ท าการศึก ษาเลื อกข้ อมู ล การจัด การบริห าร และการแก้ไ ขปัญ หาแรงงานต่ า งด้ า วจากข้ อ มูล ของภาครั ฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวในประเทศไทย และตามข้อกฎหมายภายในประเทศไทยเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวรวมถึงศึกษาจากข้อมูลจากผู้
ประกอบและศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ทาการศึกษาได้กาหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีการจ้างงาน
แรงงานต่างงานต่างด้าว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการทาการศึกษาครั้งนี้ ได้ดาเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้ทาการศึกษาข้อมูลเรื่องกฎระเบียบทางกฎหมายที่มีในประเทศเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข
ปัญหาของแรงงานต่างด้าวของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ
2. ผู้ทาการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จาก Website ที่น่าเชื่อถือ
3. ผู้ทาการศึกษาสารวจข้อมูลจากผู้ประกอบการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
1. ศึกษาถึงปัญหาของแรงงานต่างด้าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
2. นาข้อมูลที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดและข้อควรปรับปรุงในการแก้ไขปัญหาของแรงงานต่างด้าว
3. นาข้อมูลไปวิเคราะห์ พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและนาเสนอทางแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ
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ผลการวิจัย
ปัญหาที่เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าว ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการจ้างแรงงานข้ามชาติมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ พม่า ลาวและ กัมพูชาโดยเฉพาะตลาดแรงงานระดับล่างในขณะที่แรงงานไทยยังคงว่างงานอยู่หากพิจารณาเพียง
ตลาดแรงงานระดับล่างจะพบว่ามีการว่างงานซึ่งในอดีตภาครัฐได้มีนโยบายด้านแรงงานข้ามชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบ
เข้ามาทางานในประเทศแต่ก็ยังมีแรงงานบางส่วนที่ลักลอบเข้ามาโดยไม่ได้ขึ้ นทะเบียนตามกฎหมายและได้สร้างปัญหาดังนี้
(วาทินี แก้วทับทิม, 2554)
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
การยึดติดกับความได้เปรียบด้านต้นทุนค่าแรงที่ต่าของผู้ประกอบการอาจไม่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการหาทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อแสวงหาความได้เปรียบด้านอื่น ๆ ซึ่งประสิทธิภาพการผลิตที่ต่าลงจากการใช้แรงงานไร้ทักษะเพิ่มขึ้น
นั้นจะนามาซึ่งความเสียเปรียบ ในการแข่งขันในระยะยาวชะลอการเดินหน้าไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และจะยิ่งส่งผล
เสียต่อความสามารถในการต่อรองในเวทีการค้าระหว่างประเทศ หากประเทศคู่แข่งหยิบยกเรื่องปัญหาการคุ้มครอ งแรงงาน
ข้ามชาติที่ใช้ในกระบวนการผลิตมาเป็นประเด็นกีดกันทางการค้า
2. ปัญหาทางด้านสังคม
2.1 ปัญหาด้านอาชญากรรมและคุณภาพชีวิต การมีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายจานวนมากทาให้เกิด
การแย่งงานกันเองระหว่างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายด้วยกันและแรงงานต่างด้าวบางส่วนมีการว่างงานจึงเป็นเหตุให้เกิดการ
ลักทรัพย์เกิดขึ้นในชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอาศัยอยู่จานวนมาก บ่อยครั้งมีการทะเลาะวิวาทจากการดื่มสุรา และ
มีการลักทรัพย์จากร้านค้าและชุมชนไทย ทาให้คนไทยบางส่วนเกิดความหวาดระแวงและหวาดกลัวภัยจากการที่แรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมายที่อาศัยอยู่ในชุมชน
2.2 ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ พม่า ลาวและ
กัมพูชา ที่เข้ามาในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จากสถิติผู้ต้องขังชาวต่างชาติที่ถูกจับเนื่องจากเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือ
กระทาความผิดในคดีต่าง ๆ และกาลังรอการส่งกลับหรือผลักดันออกนอกประเทศในแต่ละปีมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
2.3 ปัญหาด้านการศึกษา โอกาสในการศึกษาของเด็กในครอบครัวแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่จะได้รับ
การศึกษามีอยู่ 2 ลักษณะคือ การศึกษาจากชั้นเรียนที่ไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นกันเองในกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และ
การได้เข้าเรียนในสถานศึกษาของไทยเนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทางานอย่างผิดกฎหมายมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
2.4 ปัญหาทางด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับแรงงานต่างด้าวบางส่วนได้เป็นพาหนะนาโรคใหม่ ๆ เข้ามาในประเทศไทยและที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันคือคือ ไวรัส
โคโรน่า หรือโควิด-19 ที่กาลังระบาดระลอกใหม่เป็นผลมาจากการติดมาจากแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
และได้นาเชื้อมาติดกับคนไทย ทาให้มีคนไทยติดเชื้อเป็นจานวนมากเป็นผลมาจากหลายกิจการไม่มีการนาแรงงานข้ามชาติเข้า
เป็นผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม และทาให้ไม่ได้รับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและไม่ได้รับการช่วยเหลือ จากรัฐตาม
โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ที่ให้ความช่วยเหลือเฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น แรงงานข้ามชาติที่ถูกเลิกจ้าง หรือถูกสั่งให้พัก
งานอย่างไม่ถูกกฎหมาย ไม่มีการจ่ายชดเชยหรือค่าจ้างรวมทั้งการเข้าถึงกลไกคุ้มครองและเยียวยายังเต็มไปด้วยอุปสรรค และ
ส่งผลให้การดาเนินการควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติเป็นไปด้วยความยากลาบากซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศเป็นอย่าง
มากนอกจากนี้รัฐต้องแบ่งปันทรัพยากรของคนไทยในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมดูแล และการป้องกันโรค
2.5 ปัญหาด้านความมั่นคง จากการที่สภาพภูมิประเทศของไทยที่มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า
ลาว และกั ม พูชา มี ส ภาพภูมิ ป ระเทศที่ เอื้ อ ต่อ การลั กลอบเข้ าเมื อง โดยเฉพาะเขตที่ ติด ต่ อกั บ ประเทศพม่ า มีแ นวภู เ ขา
สลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต้มีทางเข้าออกหลายทางและเป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มส่วนอาณาเขต
ที่ติดกับประเทศลาวและกัมพู ชาก็เป็นพื้นที่กว้างทาให้ยากต่อการควบคุมและสกัดกั้นประกอบกับความแตกต่างระหว่าง
เศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทาให้เกิดการเลื่อนไหลแรงงานเข้าประเทศอย่างรุนแรงจึงมีการลักลอบเข้าเมืองอย่าง
ผิดกฎหมายจานวนมากถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันแรงงานต่างด้าวแต่ก็ ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะถึงแม้จะสามารถ
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ผลักดันคนต่างด้าวกลับไปได้แต่ไม่นานคนเหล่านั้นก็เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกเมื่อมีแรงงานต่างด้าวเป็นจานวนมาก
การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก่อให้เกิดปัญหาชุมชนแรงงานต่างด้าวหรือชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยอาจมีผลต่อการก่อความไม่สงบ
ภายในประเทศได้
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาหาข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยไม่สามารถหาแรงงานได้อย่างเพียงพออันเนื่องจากสาเหตุ
หลายประการส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงจนต้องมีการใช้แรงงานต่างชาติจานวนมาก ซึ่งเป็น
ข้อจากัดทางเศรษฐกิจและสัง คมไทยที่เป็นจุดอ่อน ตลอดจนการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้น อีกทั้งปัญหาของโรคระบาดของ
โควิด -19 ที่เกิดขึ้นภายในประเทศที่เป็นผลมาจากการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และเป็นผลมาจากความ
บกพร่องของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งความเสี่ยงที่มีความซับซ้อนขึ้น อาทิเช่น ปัญหาอาชญากรรม สุขอนามัย
สาธารณสุข และเป็นภาระของรัฐบาลทั้งด้านสิทธิ และสถานะของบุคคลตามกฎหมายการศึกษา สาธารณสุขตลอดจนเกิด
ความขัดแย้งกับชุมชนชาวไทย บทความนี้ชี้ให้เห็นแล้วว่า นโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติของไทยมีความล้าหลังจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้น และอุปสรรคที่เกิดขึ้นมิได้อยู่ที่ตัวปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นแต่เพียงเท่านั้ น แต่ยังอยู่ที่วิธีการ
จัดการปัญหาของรัฐที่ยังไม่ก้าวข้ามจากวิธีการคิดแบบเดิม ๆ อีกด้วย ดังนั้นควรเพิ่มแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
และอุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทางานของแรงงานต่างด้าวได้ตรงประเด็น
ปัญหามากขึ้น โดยจากวัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี้ประกอบไปด้วย 1. เพื่อศึกษาความจาเป็นในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว
ในธุรกิจอุตสาหกรรม 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยของการเข้ามาทางานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว 3. เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการแรงงานต่างด้าว 4. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
สรุปผลการศึกษา
การจากศึกษาพบว่าอุปสรรคของปัญหาแรงงานต่างด้าวมาจาก 2 สาเหตุคือ
1. เกิดจากตัวผู้ประกอบการหรือนายจ้างเองที่เลือกที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเป็นผลมาจากเรื่องที่ไม่ต้อง
ไปทาเรื่องขอนุญาติไม่ต้องไปทาประกันสังคมหรือไม่ต้องมีภาระผูกพันกับตัวนายจ้าง และสะดวกรวดเร็ว ซึ่งปัญหาของความเห็น
แก่ตัวของนายจ้างนี้ส่งผลให้นายจ้างปิดบังข้อมูลกับทางภาครัฐและทาให้ยากที่จะแก้ไขปัญหาอีกด้วย และอีกประเด็นที่สาคัญที่
นายจ้างยอมที่จะจ้างงานแรงงานที่ผิดกฎหมายคือความไม่รู้ในกฎหมายของตัวนายจ้างเองหรือรู้แต่ไม่ปฏิบัติตาม
2. เกิดจากภาครัฐเองที่ไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องของกฎระเบียบไม่ได้ให้ความสาคัญของปัญหาแรงงานต่างด้าวเท่าที่ควร
ดั้งนั้นภาครัฐควรจะส่งเสริมนโยบายด้านปัญหาแรงงานต่างด้าวให้มากกว่านี้พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ควรที่จะเข้มงวดในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้มากกว่าที่ผ่านมา และที่สาคัญรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาข้อกฎหมายให้ทันสมัยและให้ก้าวทัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเพราะข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมายเดิมที่ไม่อาจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ทั้งหมด พร้อม
ทั้งควรที่จะทาให้การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายทาได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเน้นการจ้างแรงงานที่ถู ก
กฎหมาย และให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จะเห็ น ได้ ว่ า การก้ า วข้ า มปั ญ หาแรงงานต่ า งด้ า วจึ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย และการแก้ ไ ขปั ญ หาแรงงานต่ า งด้ า วนั้ น
ไม่ใช่เพียงแต่มุ่งเน้นการจัดการกับแรงงานต่างด้าวหรือการกาหนดบทลงโทษเท่านั้น แต่ควรต้องใช้วิธีการจัดการแรงงานทั้ง
ระบบโดยรัฐบาลต้องวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นการจัดการและดู แลแรงงานต่างด้าว
ที่เข้ามาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอตลอดจนเร่งปฏิรูประบบการศึกษาของไทยให้มีความเชื่อมโยงกับตลาดแรงงาน
มากขึ้น และควรกาหนดให้เป็นมาตรการที่ต้องดาเดินควบคู่กันไป ทั้งนี้จากการศึกษาข้างต้นจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ดังนี้
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ การจัดการ การเงิน การท่องเที่ยว -
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1. ต้องให้ความสาคัญต่อคุณภาพของแรงงานต่างด้าวที่มีศักยภาพในการทางานสามารถพัฒนาทักษะฝีมือได้โดยให้
โอกาสแรงงานต่างด้าวได้รับการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มทักษะฝีมือเช่นเดียวกับแรงงานไทยแทนการแก้ปัญหาด้วยการมุ่งเน้นการ
จัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายเพียงเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเท่านั้นเนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายมีจานวน
ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการและหากภาครัฐดาเนินการโครงการขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้แรงงานจานวนมากก็จะ
ทาให้เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
2.ทาการสารวจความต้องการแรงงานต่างด้าวในเรื่องความชานาญในวิชาชีพเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงาน
ในสาขาที่ไทยยังขาดแคลนไปจนถึงแรงงานไร้ฝีมือประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลนามาใช้ในการกาหนดมาตรการด้าน
แรงงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
3. รัฐบาลควรปรับโครงสร้างการจ้างงานไปสู่ภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยรัฐบาลต้องเร่งยกระดับฝีมือแรงงาน
ไทยให้มีทักษะสูงขึ้นเพื่อย้ายไปทางานในภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งแรงงานไทยที่มีทักษะสูงจะได้รับค่าจ้างที่สูงกว่า
4. รัฐบาลต้องมีนโยบายพัฒนาทักษะ และฝึกอบรมแรงงานไทยไปสู่ตลาดแรงงานโลก โดยการสารวจความต้องการ
แรงงานในต่างประเทศ และฝึกอบรมแรงงานไทยให้มีทักษะตรงตามความต้องการในตลาดต่างประเทศ และสนับสนุนให้
แรงงานไทยไปทางานยังต่างประเทศ
5. รัฐควรสนับสนุนให้เขตชายแดนเป็นเขตอุตสาหกรรมแรงงานราคาถูก และจัดมาตรการส่งเสริมการย้ายฐาน
การผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังชายแดนไทย เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบคมนาคม
ขนส่ง มาตรการรัก ษาความปลอดภัย ในแถบชายแดนให้มี ความพร้ อมเพื่ อรองรับ การเปิด เขตอุ ตสาหกรรมใหม่ รวมถึ ง
การอนุญาตให้อุตสาหกรรมเหล่านั้นใช้แรงงานต่างด้าวได้เต็มที่
6. ย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกาหนดมาตรการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน และกาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้แรงงานต่างด้าวที่
เดินทางมาขายแรงงานในประเทศไทยลดลงในระยะยาว ในขณะเดียวกันยังสามารถรักษาความอยู่รอดของภาคอุตสาหกรรมที่
ใช้แรงงานไร้ฝีมือของไทยไว้ได้ด้วย
7. รัฐบาลควรปรับโครงสร้างทางการศึกษาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากระบบการศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถผลิต
แรงงานได้อย่างเพียงพอ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการจัดหางานควรทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
โดยให้แรงงานมาขึ้นทะเบียนโดยตรงกับสานักงานจัดหางาน และให้นายจ้างทาสัญญาจ้างกับลูกจ้าง เพราะ การที่ให้นายจ้าง
พาลูกจ้างมาจดทะเบีย นนั้นเป็นช่องว่างให้นายจ้างหลีกเลี่ยงที่จะจดทะเบียนได้ง่ายและจะทาให้แรงงานกลายเป็นเพียง
ทรัพย์สินของนายจ้างเท่านั้น รวมทั้งการจัดทาเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ควรมีภาษาของแรงงานต่างชาติเหล่านี้ด้วยเพื่อให้แรงงาน
เหล่านี้เข้าใจขั้นตอนการจดทะเบียน และเพื่อขออนุญาตการทางานอย่างถูกต้องครบถ้วน
9. ภาครั ฐจะต้องมีการจัดท ากลไกการคุ้ม ครองสิท ธิแรงงานตามกฎหมายที่แรงงานสามารถเข้าถึ งได้ จริง เช่ น
มีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนในกรณีที่นายจ้างยึดบัตรประจาตัวของแรงงานต่างชาติไว้ เป็นต้น
10. สร้างการมีส่วนร่วมของแรงงานและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีตัวแทนของแรงงานไทยและแรงงาน
ต่างชาติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแรงงานต่างชาติในทุกระดับเพื่อให้นโยบายมีมุมมองที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับความเป็นจริงที่สุด
จากการศึกษาวิจัยกล่าวโดยสรุปได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวหลายหน่วยงาน ซึ่งไม่ได้ดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน การ
จัดระบบแรงงานต่างด้าวไม่สามารถดาเนินการได้อย่างสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ ข้อมูลแรงงานต่างด้าวไม่เพียงพอต่อการที่จะติดตาม
ตัว มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับแต่ไม่สามารถบังคับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการ
ดาเนินการเรื่องแรงงานต่างด้าวจึงไม่เป็นเอกภาพ หากเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งด้าน ความมั่นคง
แห่งชาติ สาธารณสุ ข สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการบริหารจั ดการแรงงานต่างด้าวในอนาคตซึ่งยากต่อการแก้ ไขหรื อ
ปรับเปลี่ยน
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การแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาตินั้นต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศต้นทาง
ของแรงงานเหล่านั้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องทาการส่งเสริมให้ประเทศเพื่อนบ้านเหล่า นั้นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพื่อจะได้ไม่เข้ามาหางานทาในประเทศไทยถือเป็นการป้องกันการลักลอบเข้ามาเป็นแรงงานผิดกฎหมายได้ดีที่สุด และอาจทา
ให้ปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศไทยลดน้อยลงได้
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จะเห็นได้ว่าการก้าวข้ามปัญหาแรงงานต่างด้าวจึงไม่ใช่เรื่องง่าย และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวนั้นไม่ใช่
เพียงแต่มุ่งเน้นการจัดการกับแรงงานต่างด้าวหรือการกาหนดบทลงโทษเท่านั้น แต่ควรต้องใช้วิธีการจัดการแรงงานทั้งระบบ
โดยรัฐบาลต้องวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นการจัดการและดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนเร่งปฏิรูประบบการศึกษาของไทยให้มีความเชื่อมโยงกับตลาดแรงงานมากขึ้น
และควรกาหนดให้เป็นมาตรการที่ต้องดาเดินควบคู่กันไป ทั้งนี้จากการศึกษาข้างต้นจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
แรงงานต่างด้าว ดังนี้
1. ต้องให้ความสาคัญต่อคุณภาพของแรงงานต่างด้าวที่มีศักยภาพในการทางาน สามารถพัฒนาทักษะฝีมือได้ โดยให้
โอกาสแรงงานต่างด้าวได้รับการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มทักษะฝีมือเช่นเดียวกับแรงงานไทยแทนการแก้ปัญหาด้วยการมุ่งเน้น
การจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายเพีย งเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเท่านั้น เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายมี
จานวนไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการ และหากภาครัฐดาเนินการโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้แรงงานจานวน
มากก็จะทาให้เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
2. ทาการสารวจความต้องการแรงงานต่างด้าวในเรื่องความชานาญในวิชาชีพเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงาน
ในสาขาที่ ไทยยังขาดแคลนไปจนถึ งแรงงานไร้ฝี มื อประเภทต่า ง ๆ ทั้ งนี้เ พื่อ เป็น ข้อ มู ลน ามาใช้ ในการกาหนดมาตรการ
ด้านแรงงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
3. รัฐบาลควรปรับโครงสร้างการจ้างงานไปสู่ภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยรัฐบาลต้องเร่งยกระดับฝีมือแรงงาน
ไทยให้มีทักษะสูงขึ้นเพื่อย้ายไปทางานในภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งแรงงานไทยที่มีทักษะสูงจะได้รับค่าจ้างที่สูงกว่า
4. รัฐบาลต้องมีนโยบายพัฒนาทักษะ และฝึกอบรมแรงงานไทยไปสู่ตลาดแรงงานโลก โดยการสารวจความต้องการ
แรงงานในต่างประเทศ และฝึกอบรมแรงงานไทยให้มีทักษะตรงตามความต้องการในตลาดต่างประเทศ และสนับสนุนให้
แรงงานไทยไปทางานยังต่างประเทศ
5. รัฐควรสนับสนุนให้เขตชายแดนเป็นเขตอุตสาหกรรมแรงงานราคาถูก และจัดมาตรการส่งเสริมการย้ายฐานการ
ผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังชายแดนไทย เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง
มาตรการรักษาความปลอดภัยในแถบชายแดนให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเขตอุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงการอนุญาตให้
อุตสาหกรรมเหล่านั้นใช้แรงงานต่างด้าวได้เต็มที่
6. ย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกาหนดมาตรการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน และกาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้แรงงานต่างด้าวที่
เดินทางมาขายแรงงานในประเทศไทยลดลงในระยะยาว ในขณะเดียวกันยังสามารถรักษาความอยู่รอดของภาคอุตสาหกรรมที่
ใช้แรงงานไร้ฝีมือของไทยไว้ได้ด้วย
7. รัฐบาลควรปรับโครงสร้างทางการศึกษาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากระบบการศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถผลิต
แรงงานได้อย่างเพียงพอ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการจัดหางานควรทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
โดยให้แรงงานมาขึ้นทะเบียนโดยตรงกับสานักงานจัดหางานและให้นายจ้างทาสัญญาจ้างกับลูกจ้าง เพราะการที่ให้นายจ้างพา
ลูกจ้างมาจดทะเบียนนั้นเป็นช่องว่างให้นายจ้างหลีกเลี่ยงที่จะจดทะเบียนได้ง่ายและจะทาให้แรงงานกลายเป็นเพียงทรัพย์สิน
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ของนายจ้างเท่านั้น รวมทั้งการจัดทาเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ควรมีภาษาของแรงงานต่างชาติเหล่านี้ด้วยเพื่อให้แรงงานเหล่านี้
เข้าใจขั้นตอนการจดทะเบียน และเพื่อขออนุญาตการทางานอย่างถูกต้องครบถ้วน
9. ภาครัฐจะต้องมีการจัดทากลไกการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายที่แรงงานสามารถเข้าถึงได้จริง เช่น มี
มาตรการลงโทษที่ชัดเจนในกรณีที่นายจ้างยึดบัตรประจาตัวของแรงงานต่างชาติไว้ เป็นต้น
10. สร้างการมีส่วนร่วมของแรงงานและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีตัวแทนของแรงงานไทยและแรงงาน
ต่า งชาติ ใ นหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องกับ การจัด การแรงงานต่า งชาติใ นทุ ก ระดับ เพื่ อให้น โยบายมีมุ มมองที่ หลากหลายและ
สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุด
จากการศึกษาวิจัยกล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวหลายหน่วยงาน ซึ่งไม่ได้ดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน การจัดระบบ
แรงงานต่างด้าวไม่สามารถดาเนินการได้อย่างสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ ข้อมูลแรงงานต่างด้าวไม่เพียงพอต่อการที่จะติดตามตัว มี
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับแต่ไม่สามารถบังคับให้ผปู้ ระกอบการปฏิบัตติ ามได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการดาเนินการ
เรื่องแรงงานต่ างด้าวจึงไม่เป็ นเอกภาพ หากเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจส่งผลกระทบต่ อประเทศไทยทั้ งด้านความมั่นคงแห่ งชาติ
สาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจรวมถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในอนาคตซึ่งยากต่อการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ในอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
Geographic Information System for Assessment of Flood Risk Areas
in Huai Yot District, Trang Province
อัญชิษฐา หมวดกอง1
2
ภาติยะ พัฒนาศักดิ์
สุภาพร มานะจิตประเสริฐ3
4
ณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดปัญหาอุทกภัยในอาเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง 2) เพือ่ เสนอแนวทางป้องกันผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย โดยพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัยจานวน
5 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณน้าฝน ระดับความสูง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะห่างจากแหล่งระบายน้า และลักษณะของเนื้อดิน โดย
กาหนดค่าน้าหนักของปัจจัยจากผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธี (Point Score Analysis :PSA) และวางซ้อนทุกปัจจัยโดยการให้ค่าน้าหนัก
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยแบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยออกเป็น 5 ระดับ จากระดับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยต่าที่สุดถึงพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัยสูงที่สุด ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในระดับปาน
กลาง คิดเป็นพื้นที่ 226.81 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 29.77 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยบริเวณตาบลปากแจ่ม เป็นพื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยสูงมากที่สุด คิดเป็นพื้นที่ 33.88 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ บริเวณตาบลบางกุ้ง คิดเป็นพื้นที่ 24.76
ตารางกิโลเมตร และบริเวณตาบลวังคีรี คิดเป็นพื้นที่ 12.97 ตารางกิโลเมตร แนวทางป้องกันผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยคือ
การขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มแหล่งในการระบายน้า การทากระสอบทรายมากั้นเพื่อทาเป็นกาแพงป้องกันอุทกภัย การทาฝายกั้น
น้าเพื่อชะลอการไหลของน้า การขุดคลองขนาดใหญ่เพื่อระบายน้าลงสู่ทะเล และการทาแก้มลิง
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่เสี่ยง อุทกภัย
Abstract
This study consists of 2 objectives. First, to evaluate the flood risk area in Huai Yot District, Trang
Province. Second, to provide flood prevention guidelines. The study focuses on 5 influenced factors which
are affected to flooding phenomena such as rainfall values, elevation, land use types, distance from water
drainage, and soil textures. Point Source Analysis: PSA is used to determine the weight of factors by
specialists. Then GIS is used to analyze and present the flood risk area by separating to 5 levels from the
lowest to the hightest of flood risk area. The results demonstrates that there is in moderate level in the
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most area of Huai Yot District, Trang province about 226.81 square kilometers (29.77%). Moreover, there
are the hightest level of flood risk area in Pakjam, Bangkung and Wangkere sub-district with 33.88, 24.76
and 12.97 square kilometers, respectively. The flooding prevention guidelines are the following: an
increasing of water drainage area by dredging of the canals, a using sandbag as a flooding barrier, a water
stream retardation by weir creation, a digging of huge canals for draining the water stream to the sea and
Monkey Cheeks building as detention basin.
Keywords: Geographic Information System, Risk area, Flood
บทนา
อุทกภัยหรือน้าท่วมจัดเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งจากการสารวจของศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของความเสียหายที่เกิดจากน้าท่วมนั้นเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจานวนมาก โดยสาเหตุ
หลักของการเกิดน้าท่วม เกิดได้ทั้งจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้น้าท่วมสูงและ
กระแสน้าไหลเชี่ยว และปัจจัยจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การปิดกั้นช่องทาง หรือทาให้ช่องทางระบายน้ามีการระบายน้าไม่
สามารถทางานได้อย่างเต็มที่ กิจกรรมการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม การตัดไม้ทาลายป่าในพื้นที่ต้นน้า เป็นต้น นอกจากนี้ ผลจากการ
เพิ่มขึ้นของจานวนประชากรในเมืองมากกว่าพื้นที่ที่มีอยู่ ส่งผลให้เกิดอาคารต่าง ๆ ที่สร้างด้วยปูนและคอนกรีตมากมาย ซึ่งมีผลทา
ให้การแทรกซึมของน้าลงไปยังใต้ดินได้น้อยลง อีกทั้งบริเวณยอดเขาได้เกิดน้าท่วมมากขึ้นและไหลบ่าลงมาทาลายพื้นที่เกษตรกรรม
บ้านเรือนประชาชน ทาได้รับความเสียหายอยู่บ่อยครั้ง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ, 2556) เหตุการณ์
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักในเวลาไล่เลี่ยกัน ภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2
ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกชุกโดยทั่วไป และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วง
เดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง แต่สาหรับภาคใต้จะมีฝนตกชุก
จึงทาให้ภาคใต้เกิดอุทกภัยได้บ่อยกว่าภาคอื่นๆ (วัฒนา กันบัว, 2560)
อาเภอห้วยยอด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดตรัง ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 28 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 747.25 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากอาเภอห้วยยอดเป็นหนึ่งในอาเภอของจังหวัดตรังที่
มีแม่น้าตรังไหลผ่าน เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนและมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน จะส่งผลให้เกิดน้าหลากผ่านแม่น้าตรังและทาให้
เกิดน้าท่วมในหลาย ๆ ตาบลของอาเภอห้วยยอดและจะเกิดแบบนี้เป็นประจาเกือบทุกปี จากสถิติข้อมูลฝนตกในรอบ 25 ปี
ของกรมชลประทานพบว่า ศักยภาพแม่น้าตรังสามารถรับน้าได้ประมาณ 720 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที แต่ในช่วงฤดูน้าหลากมี
ปริมาณน้าไหลหลากสูงถึง 1,467 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทาให้เกิดอุทกภัยเป็นประจาโดยเฉพาะอุทกภัยครั้งใหญ่ใ น พ.ศ.
2531, พ.ศ.2548, พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554 (กรมชลประทาน, 2562)
ในปัจจุบันได้มีการนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) มาใช้ประโยชน์กัน
อย่างแพร่หลาย ดังที่ สมคิด ภูมิโคกรักษ์ (2559) ได้ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุทกภัยในจังหวัดนครปฐม โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบปฏิบัติการรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ขั้นตอน สามารถค้นคืนข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัย โดยการนาเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง
อุทกภัยโดยใช้การวางซ้อนข้อมูลจากการถ่วงค่าน้าหนักของปัจจัยด้วยวิธี PSA (วิษณุ เรืองทองและคณะ, 2563) และเสนอ
แนวทางป้องกันผลกระทบจากภัยน้าท่วมในอาเภอห้วยยอด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืนในพื้นที่อาเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรังต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดปัญหาอุทกภัยในอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2. เพื่อเสนอแนวทางป้องกันผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตเชิงเนื้อหา
การประเมินพื้นที่เสี่ ยงอุทกภัย โดยกาหนดปัจจัยหลักในการวิเคราะห์และให้ค่าน้าหนักของปัจจัยจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยวิธี PSA และวางซ้อนทับในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษา พื้นที่อาเภอห้วยยอด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดตรัง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร มี
พื้นที่ประมาณ 747.25 ตารางกิโลเมตร พื้นที่การปกครองอาเภอห้วยยอดแบ่งออกเป็น 16 ตาบล (แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
อาเภอ, 2561) ดังแสดงในภาพที่ 1
ขอบเขตเชิงเวลา
การศึกษาครั้งนี้ได้นาข้อมูลจากปี 2562 จากแหล่งต่างๆ มาใช้วิเคราะห์ในการศึกษาและสอบถามจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการแก้ไขปัญหาในปี 2563

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา
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วิธีดาเนินการวิจัย
1.อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
1.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ตารางที่ 1 : ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์การเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ประเภทข้อมูล
แบบจาลองความสูงเชิงเลข (DEM)
ขอบเขตการปกครองอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ข้อมูลปริมาณน้าฝน
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ข้อมูลระยะห่างจากแหล่งระบายน้า
ข้อมูลลักษณะของเนื้อดิน

ช่วงเวลา
2563
2560
2553-2562
2562
2562
2562

แหล่งที่มา
http://Thailand(savgis.org)
https://csuwan.weebly.com/
กรมอุตุนิยมวิทยา
สานักงานชลประทานที่16 จังหวัดสงขลา
โครงการชลประทานตรัง
กรมพัฒนาที่ดิน

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1) โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2) แบบสัมภาษณ์ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
3) แบบประเมินค่าถ่วงน้าหนักจากผู้เชี่ยวชาญ
2.การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลทาให้เกิดอุทกภัยในอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เช่น ปริมาณน้าฝน การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระดับความสูง ลักษณะของเนื้อดิน ระยะห่างจากแหล่งระบายน้า (ทับทิม วงศ์ทะดา, 2559) และนาแต่ละปัจจัยมาสร้างแผนที่
แยกประเภทโดยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ (reclassify) โดยมีวิธีการดังนี้
2.1.1 ปัจจัยปริมาณน้าฝน วิเคราะห์โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบการคานวณระยะทางกลับโดยน้าหนัก (IDW)
2.1.2 ปัจจัยการใช้ประโยชน์ที่ดิน วิเคราะห์โดย conversion to raster
2.1.3 ปัจจัยความสูงของพื้นที่ วิเคราะห์โดยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ (reclassify)
2.1.4 ปัจจัยลักษณะของเนื้อดิน วิเคราะห์โดย conversion to raster
2.1.5 ปัจจัยระยะห่างจากแหล่งระบายน้า วิเคราะห์โดยวิธี Euclidean distance
2.2 นาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัยมาวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาให้ค่าน้าหนัก โดย
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านด้วยวิธี PSA โดยแสดงค่าน้าหนักของปัจจัยตามตาราง 2
ตารางที่ 2 : ค่าน้าหนักของปัจจัยที่ได้จากการถ่วงน้าหนักของผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธี PSA
ปัจจัย
คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวมค่าถ่วงน้าหนัก
ปริมาณน้าฝน
5
5
3
13
ระดับความสูง
3
4
4
11
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
1
1
5
7
ระยะห่างจากแหล่งระบายน้า
2
2
1
5
ลักษณะของเนื้อดิน
1
1
1
3

ค่าเฉลี่ย
4.33
3.66
2.33
1.66
1

ค่าน้าหนัก
5
4
3
2
1
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2.3 นาแต่ละปัจจัยวิเคราะห์ด้วยการวางซ้อน (overlay analysis) ด้วยสมการ
Risk index = (R1 x W1) + (R2 x W2) + ………. (Rn x Wn)
โดย
R คือ ค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยในการกาหนดความเสี่ยง
W คือ ค่าน้าหนักของปัจจัย
N คือ จานวนของปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์
2.4 แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย และแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อาเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
2.5 เสนอแนวทางป้องกันผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจงโดยเลือกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ได้แก่ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในระดับมากที่สุด จานวน 9 คน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่1
ได้แก่ ผู้นาชุมชน ผู้กาหนดนโยบายชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนที่2 ได้แก่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีการศึกษาปัจจัยทั้งหมด 5 ปัจจัย
ได้แก่ ปริมาณน้าฝน ระดับความสูง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะของเนื้อดิน ระยะห่างจากแหล่งระบายน้า พบว่า ปริมาณ
น้าฝนเฉลี่ยรวมรายปีบริเวณอาเภอห้วยยอด พื้นที่โดยส่วนใหญ่จะมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 – 1,500 มิลลิเมตรต่อปี
ระดับความสูงบริเวณพื้นที่อาเภอห้วยยอด พื้นที่โดยส่วนใหญ่จะมีระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ 0 -150 เมตร บริเวณอาเภอ
ห้วยยอด พื้นที่โดยส่วนมากจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากแหล่งระบายน้าบริเวณ อาเภอห้วยยอด พื้นที่โดยส่วนมาก
จะมีระยะห่างจากแหล่งระบายน้าน้อยกว่า 1,000 เมตร หรือ 1 กิโลเมตร ลักษณะของเนื้อดินบริเวณอาเภอห้วยยอด พื้นที่โดย
ส่วนมากจะมีลักษณะของเนื้อดินที่สามารถระบายน้าได้ดีมาก แสดงปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ตามตาราง 3
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ตารางที่ 3 : ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์
ปัจจัย
ปริมาณน้าฝน

ระดับความสูง

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ระยะห่างจากแหล่งระบายน้า

ลักษณะของเนื้อดิน

เงื่อนไข
>2,000 มิลลิเมตร
1,500 – 2,000 มิลลิเมตร
1,000 – 1,500 มิลลิเมตร
500 – 1,000 มิลลิเมตร
0 - 500 มิลลิเมตร
0 – 150 เมตร
150 – 300 เมตร
300 – 450 เมตร
450 – 600 เมตร
>600 เมตร
พื้นที่น้า
พื้นที่เกษตรกรรม
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
พื้นที่ป่าไม้
>7,000 เมตร
5,000 – 7,000 เมตร
3,000 – 5,000 เมตร
1,000 – 3,000 เมตร
<1,000 เมตร
ระบายน้าเลว
ระบายน้าค่อนข้างเลว
ระบายน้าดีปานกลาง

ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงอุทกภัยสูงมาก
เสี่ยงอุทกภัยสูง
เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง
เสี่ยงอุทกภัยต่า
เสี่ยงอุทกภัยต่ามาก
เสี่ยงอุทกภัยสูงมาก
เสี่ยงอุทกภัยสูง
เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง
เสี่ยงอุทกภัยต่า
เสี่ยงอุทกภัยต่ามาก
เสี่ยงอุทกภัยสูงมาก
เสี่ยงอุทกภัยสูง
เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง
เสี่ยงอุทกภัยต่า
เสี่ยงอุทกภัยต่ามาก
เสี่ยงอุทกภัยสูงมาก
เสี่ยงอุทกภัยสูง
เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง
เสี่ยงอุทกภัยต่า
เสี่ยงอุทกภัยต่ามาก
เสี่ยงอุทกภัยสูงมาก
เสี่ยงอุทกภัยสูง
เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง
เสี่ยงอุทกภัยต่า
เสี่ยงอุทกภัยต่ามาก

ระบายน้าดี
ระบายน้าดีมาก
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(ข)

(ค)

(ง)
(จ)
ภาพที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ก) ปริมาณน้าฝน (ข) ระดับความสูง (ค) การใช้ประโยชน์
ที่ดิน (ง) ระยะห่างจากแหล่งระบายน้า และ (จ) ลักษณะของเนื้อดิน
2. ผลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พบว่า พื้นที่โดยส่วนใหญ่ในอาเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในระดับปานกลาง คิดเป็นพื้นที่ 226.81 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 29.77 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในระดับสูง คิดเป็นพื้นที่ 166.08 ตารางกิโลเมตร
หรือคิดเป็นร้อยละ 21.80 ของพื้นที่ทั้งหมด ความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยต่ามาก คิดเป็นพื้นที่ 118.23 ตารางกิโลเมตร หรือ
คิดเป็นร้อยละ 15.52 ของพื้ นที่ทั้งหมด ความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยต่า คิดเป็นพื้นที่ 157.13 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 20.62 ของพื้นที่ทั้งหมด ความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยสูงมาก คิดเป็นพื้นที่ 93.63 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ
12.29 ของพื้นที่ทั้งหมด แสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 4 และภาพที่ 3
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ตารางที่ 4 : พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยบริเวณอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระดับ
พื้นที่(ตร.กม.)
เสี่ยงอุทกภัยต่ามาก
118.23
เสี่ยงอุทกภัยต่า
157.13
เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง
226.81
เสี่ยงอุทกภัยสูง
166.08
เสี่ยงอุทกภัยสูงมาก
93.63
รวม
761.87

ร้อยละ
15.52
20.62
29.77
21.80
12.29
100

ภาพที่ 3 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
จากภาพที่ 3 พบว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง บริเวณพื้นที่ที่เสีย่ งต่อการเกิด
อุทกภัยสูงมาก ได้แก่ ตาบลปากแจ่มคิดเป็นพื้นที่ 33.88 ตารางกิโลเมตร เป็นตาบลที่มีความเสีย่ งต่อการเกิดอุทกภัยสูงมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ตาบลบางกุ้งคิดเป็นพื้นที่ 24.76 ตารางกิโลเมตร ตาบลวังคีรีคดิ เป็นพื้นที่ 12.97 ตารางกิโลเมตร ตาบล
บางดีคิดเป็นพื้นที่ 10.42 ตารางกิโลเมตร ตาบลนาวงคิดเป็นพื้นที่ 9.11 ตารางกิโลเมตร ตาบลในเตาคิดเป็นพื้นที่ 1.07 ตาราง
กิโลเมตร ตาบลลาภูราคิดเป็นพื้นที่ 0.62 ตารางกิโลเมตร ตาบลเขาปูนคิดเป็นพื้นที่ 0.5 ตารางกิโลเมตร และตาบลห้วยยอด
คิดเป็นพื้นที่ 0.27 ตารางกิโลเมตร ดังนั้น พื้นที่เสี่ยงเสี่ยงอุทกภัยสูงมากด้านตะวันออกในอาเภอปากแจ่มอยู่บนพื้นที่สูง อาจ
เป็นเพราะพื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็นพื้นทีป่ ่า มีปริมาณน้าฝนสูง และมีระยะห่างจากแหล่งระบายน้ามาก โดยแสดงระดับความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุทกภัยรายตาบลในภาพที่ 4
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0

ภาพที่ 4 สัดส่วนพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยรายตาบลในพื้นที่อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
3. แนวทางป้องกันผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย จากการสัมภาษณ์แบบเจาะจง โดยทาการสัมภาษณ์ผู้
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยมากที่สุดในอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้แก่ ตาบลวังคีรี ตาบลบางกุ้ง และตาบล
ปากแจ่ม เป็นจานวน 9 คน แสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 : แนวทางป้องกันผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยบริเวณอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
แนวทางป้องกัน
จานวน(คน)
การขุดลอกคูคลอง
5
การนากระสอบทรายมากั้น
1
การทาฝายกั้นน้า
2
การขุดคลองขนาดใหญ่
1
รวม
9

ร้อยละ
55.56
11.11
22.22
11.11
100

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยนาปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยที่ให้ค่าคะแนน
โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจัยที่คัดเลือกสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา มีจริง และคณะ (2562) ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการวาง
ซ้อนด้วยการถ่วงน้าหนักของปัจจัยด้วยวิธี PSA สอดคล้องกับ Sakulsri, et al. (2015) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ได้แบ่งระดับ
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยสูงมาก คิดเป็นพื้นที่ 93.63 ตารางกิโลเมตรหรือร้อย
ละ 12.29 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยสูง คิดเป็นพื้นที่ 166.08 หรือร้อยละ 21.80 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยปานกลาง คิดเป็นพื้นที่ 226.81 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 29.77 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุทกภัยต่า คิดเป็นพื้นที่ 157.13 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 20.62 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุทกภัยต่ามาก คิดเป็นพื้นที่ 118.23 หรือร้อยละ 15.52 ของพื้นที่ทั้งหมด อาเภอห้วยยอดมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยปาน
กลาง เมื่อวิเคราะห์แยกเป็นรายตาบลพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยสูงมากมี 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลปากแจ่ม คิดเป็นพื้นที่
33.88 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ ตาบลบางกุ้ง คิดเป็นพื้นที่ 24.76 ตารางกิโลเมตร และตาบลวังคีรี คิดเป็นพื้น ที่ 12.97
ตารางกิโลเมตร
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะจง เพื่อเสนอแนวทางป้องกันผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย โดยทาการสัมภาษณ์ประชากร
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยสูงมากใน 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลปากแจ่ม ตาบลบางกุ้ง และตาบลวังคีรี แนวทางใน
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ สังคมศาสตร์ ประวัตศ
ิ าสตร์ ภูมศ
ิ าสตร์ -

597

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

การป้องกันผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยโดยส่วนใหญ่ คือ การขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มแหล่งในการระบายน้า สาหรับแนวทาง
อื่นๆ ได้แก่ การทากระสอบทรายเพื่อทาเป็นกาแพงกั้นไม่ให้น้าไหลผ่าน การทาฝายเพื่อชะลอการไหลของน้า การขุดคลอง
ขนาดใหญ่เพื่อระบายน้าลงสู่ทะเลโดยตรง และการทาแก้มลิง ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร นากา (2558)
โดยผลการวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรังอย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ได้นาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์พื้นที่เสีย่ งต่อการเกิดอุทภกัยจากรายงานการศึกษาทีม่ ีผู้ศึกษาไว้
หากมีการศึกษาต่อยอดงานวิจัยนี้ ผู้สนใจควรเพิ่มปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
จังหวัดตรังอีกได้ รวมถึงการใช้วิธีการหาค่าน้าหนักของปัจจัยด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น (Analytical
Hierarch Process) จะทาให้การวิเคราะห์มีความถูกต้องมากขึ้น
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ความไม่นิยมในการทาหมันชายที่ปรากฏให้เห็นในนโยบายวางแผนครอบครัว
The Unpopularity of Male Sterilization in the Family Planning Policy
พิมพ์ลภัส จันทรสุข1
2
พรพรรณ โปร่งจิตร
บทคัดย่อ
บทความนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ งของงานวิ จั ย เรื่ อ งสั งคมชายเป็น ใหญ่ กั บ การคุ ม ก าเนิ ด ในเพศหญิ ง พ.ศ. 2513-2560
โดยมีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1) เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสังคมชายเป็นใหญ่กับการคุมกาเนิดของเพศหญิง และ
2) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากสังคมชายเป็นใหญ่ในสังคมไทยที่ส่งผลต่อการคุมกาเนิดในเพศหญิ ง โดยบทความนี้จะศึกษาถึง
ความไม่นิยมในการทาหมันชายที่ปรากฏในนโยบายวางแผนครอบครัว เพราะเหตุใดผู้ชายถึงไม่นิยมการทาหมันเช่นเดียวกับ
ผู้หญิง นอกจากนั้นจากความไม่นิยมดังกล่าวยังได้ ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างในเรื่องของการคุมกาเนิดในเพศหญิง และมีความ
เกี่ยวเนื่องอย่างไรในประเด็นของสังคมชายเป็นใหญ่ โดยทาการศึกษาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมสมัยอย่างหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ
ที่ได้ตีพิมพ์ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับนโยบายวางแผนครอบครัวที่ได้ปรากฏเรื่องของการทาหมันชาย รวมไปถึงงานวิจัยที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้อง โดยนามาอธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว
จากการศึกษาพบว่าความไม่นิยมในการทาหมันชายที่ได้ปรากฏในนโยบายวางแผนครอบครัวมีปัจจัยมาจากปัจจัย
ทางสังคม และยังรวมไปถึงปัจจัยทางด้านการสื่อสารในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะปากต่อปากจนเกิดความเข้าใจ
ผิดในการทาหมันชาย เช่น สูญเสียความเป็นชาย ไร้สมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น
คำสำคัญ : ความไม่นิยม, การทาหมันชาย, นโยบายวางแผนครอบครัว
Abstract
This article is a part of a research, Patriarchy and female contraception 1970 -2017 B.E. The
objectives of this study are to analyze the relationship between the male-dominated discourse and
female contraception, as well as the impact of the male-dominated discourse in Thai society on female
contraception. This article would like to explain the causes and affects of Male sterilization was
unexceptable in thai society as much as the Female sterilization. Furthermore, what impact from the
unpopularity of male sterilization have on the female contraception? And how does it related to the
patriarchy. This article studies by using contemporary publishes about family planning policies and also
researches.
The study discovered the causes why male sterilization in the family planning policy is unpopular.
First factors is social environment, as well as the communication of information in such a way that viral
misinformation in male sterilization, such as loss of masculinity, impotence, etc.
Keywords : Unpopularity, Male sterilization, Family planning
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บทนา
การวางแผนครอบครัวโดยการใช้วิธีการคุมกาเนิดถือได้ว่าเป็นรูปแบบและวิธีการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ ต้องการเว้น
ระยะการมีบุตรออกไปหรือไม่ต้องการมีบุตรแต่ยังมีความต้องการในเรื่องของเพศสัมพันธ์อยู่ การคุมกาเนิดนั้นช่วยป้องกันไม่ให้
เกิดการตั้งครรถ์ ซึ่งวิธีการคุมกาเนิดมีทั้งในเพศชายและเพศหญิง โดยในการคุมกาเนิดของเพศหญิงจะมีรูปแบบที่หลากหลาย
ให้เลือกใช้ได้ตามความสะดวกได้มากกว่าเพศชาย เช่น การคุมกาเนิดแบบถาวร (Temporary contraception) คือ วิธีการ
คุมกาเนิดสาหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะมีบุตรเพิ่ม ได้แก่ การทาหมันเปียก ทาหมันแห้ง การคุมกาเนิดแบบชั่วคราว (Permanent
3
contraception) คือ การคุมกาเนิดเพื่อเว้นระยะการมีบุตร เมื่อเลิกใช้การคุมกาเนิดดังกล่าวสามารถกลับมามีบุตรได้อีก
ได้ แ ก่ การใช้ ย าคุ ม ก าเนิ ด การฝั ง ยาคุ ม ก าเนิ ด ยาฉี ด คุ ม ก าเนิ ด ห่ ว งอนามั ย หรื อ แม้ ก ระทั่ งการนั บ ระยะปลอดภั ย ใ น
การมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น โดยก่อนหน้าที่วิธีการคุมกาเนิดจะถูกนามาเป็นการดาเนินงานสาคัญในนโยบายวางแผนครอบครัว
นั้นการคุมกาเนิดเคยเป็นวิธีการที่สวนทางกับนโยบายการส่งเสริมการมีลูกมากในสมัยรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงครามมาก่อน
จึงทาให้การคุมกาเนิดเป็นวิธีการที่ได้รับการต่อต้านจากรัฐบาล แต่ได้รับความยอมรับจากประชาชนบางกลุ่มที่มีความต้องการ
จะจากัดขนาดครอบครัว ซึ่งการวางแผนครอบครัวโดยการใช้วิธีการคุมกาเนิดนั้นได้มีการออกมาเป็นนโยบายอย่างจริงจัง คือ
นโยบายวางแผนครอบครัว ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มีการนาวิธีการคุมกาเนิดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนาไปสู่เป้าหมายของการ
วางแผนครอบครัวตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางเป้าหมายไว้
จากการเกิดขึ้นของนโยบายวางแผนครอบครัวใน พ.ศ. 2513 ที่การเกิดขึ้นในช่วงเริ่มแรกของนโยบายมีรูปแบบการ
วางแผนครอบครัวโดยตามความสมัครใจของประชาชนตามที่ธนาคารโลกได้ให้คาแนะนาไว้ เมื่อขณะเข้ามาสารวจภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศไทยและได้เสนอรายงานเรื่องการบูรณะและพัฒนาประเทศต่อรัฐบาลไทยเมื่อ พ.ศ. 2501 โดยในตอนท้าย
ของรายงานนี้ได้เสนอข้อคิดเห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงอัตราเกิดที่เพิ่มอย่างรวดเร็วของประชากรไทยก็เห็ นว่าควรจะส่งเสริมให้
ประชากรรู้จักวิธีจากัดขนาดครอบครัว ควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคุมกาเนิดตามสถานีอนามัยต่าง ๆ 4 ซึ่งใน
ท้ายที่สุดคาแนะนาจากการเข้ามาสารวจของธนาคารโลกก็ได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของความพยายามที่จะให้นโยบาย
วางแผนครอบครัวเกิดขึ้ นอย่างมีลาดับขั้น ตัวอย่างเช่น พ.ศ. 2507 มีโครงการทดลองอนามัยครอบครัวที่ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี และต่อมา พ.ศ 2508-2510 หน่วยราชการหลายแห่งได้เปิดบริการวางแผนครอบครัวรวมทั้งมีการตั้งหน่วยงานขึ้น
5
เพื่ อ ศึ ก ษาวิ จั ย
จนในที่ สุ ด นโยบายวางแผนครอบครั ว แห่ งชาติ พ.ศ. 2513 ก็ ไ ด้ ก าเนิด ขึ้ น แม้ช่ว งแรกจะเป็ น ตาม
ความสมัครใจ แต่ ต่อมารัฐก็ได้มีการดาเนินการในนโยบายด้วยกลยุทธ์และวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจที่จะ
วางแผนครอบครัวมากยิ่งขึ้น เพื่อที่ไม่ให้ในอนาคตเกิดประชากรจานวนมากจนเกิดภาวะสาธารณูปโภคและอื่น ๆ ในประเทศ
ไม่พอดีกับความต้องการกับจานวนประชากร การดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้อง
ในเรื่องการวางแผนครอบครัว ได้มีการนากลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ ทั้งการใช้การสื่อสารให้วางแผนครอบครัว (information
education and communication for family planning) มีการสร้างคาขวัญขึ้นมาให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการมีบุตร
จานวนมากภายใต้คาขวัญที่กล่าวว่า “ลูกมากจะยากจน” เพื่อสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติวางแผนครอบครัวโดยให้กลุ่มและชนชั้น
6
ต่าง ๆ ในสังคมเกิดการยอมรับจนกลายมาเป็นอุดมการณ์ร่วมของคนในสังคม หรือไปจนกระทั่งการดาเนินการในเรื่องของการ
วางแผนครอบครั ว ในพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด ชนบท และยั ง มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ชายเกิ ด ความสนใจในการท าหมั น มากยิ่ ง ขึ้ น
ด้วยวิธีการให้ข้อมูล และการโน้มน้าวต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ในการดาเนินการของนโยบายวางแผนครอบครัวจะมีการ
ส่งเสริมให้ผู้ชายสนใจในการทาหมัน แต่ทว่าอัตราการทาหมันของผู้ชายเมื่อเทียบกับอัตราการทาหมันของผู้หญิงแล้วนั้นยังถือ
ว่ามีอัตราที่น้อยกว่ามาก จึงได้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าเหตุใดการทาหมันชายจึงไม่เกิดความนิยมเท่าที่ควร และความไม่นิยม
ดังกล่าวได้ส่งผลถึงเพศหญิงในเรื่องของการคุมกาเนิดอย่างไรบ้าง
3
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ภาพที่ 1 : การสื่อสารภายใต้คาขวัญ “ลูกมากจะยากจน” ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์

ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/3/2522/44 เอกสารเย็บเล่ม การวางแผนครอบครัว
(4 มกราคม 2522 - 31 ธันวาคม 2522), หน้า 44.
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสังคมชายเป็นใหญ่กับการคุมกาเนิดของเพศหญิง
2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากสังคมชายเป็นใหญ่ในสังคมไทยที่ส่งผลต่อการคุมกาเนิดในเพศหญิง
ขอบเขตของการวิจัย
ในส่วนของขอบเขตของการศึกษาจะเน้นทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์และผลกระทบของสังคมชายเป็นใหญ่ที่ได้มี
ความเกี่ยวข้องกับการคุมกาเนิดในเพศหญิง โดยศึกษาในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2513-2560 โดย พ.ศ. 2513 เป็นช่วงเวลาที่
รัฐบาลได้เริ่มมีการดาเนินนโยบายลดอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร มีการประกาศนโยบายประชากรว่าด้วยการสนับสนุนการ
วางแผนครอบครัวอย่างสมัครใจ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศ โดยอาศัย
การคุม กาเนิ ดเข้า มาช่ว ยแก้ปั ญหาประชากรที่เ กิด ขึ้น จนใน พ.ศ. 2560 เกิ ด การส่งเสริม ให้ ปราชากร “มี ลูก เพื่ อชาติ ”
ทีพ่ ยายามส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพเพือ่ เพิ่มอัตราการเกิดของประชากร เนื่องจากความสาเร็จของการดาเนิน
นโยบายการวางแผนครอบครัวที่อาศัยการคุมกาเนิดเข้ามาแก้ปัญหาประชากรประสบผลสาเร็จเป็นอย่างมาก จากความสาเร็จ
ดังกล่าวทาให้สังคมเปลี่ยนไป เช่น สภาวะด้านเศรษฐกิจทาให้ความคิดเรื่องการมีบุตรเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากการแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการมีบุตร ความต้องการมีบุตรของสามีภรรยาที่แต่งงานกันมีความต้องการที่น้อยลงไปจนกระทั่งไม่
ต้องการมีบุตร สังคมที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทาให้อัตราการเกิดของประชากรมีจานวนที่ลดลง
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าใช้วิธีระเบียบวิจัยทางประวัติศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้ อสังคมชายเป็นใหญ่กับการ
คุมกาเนิดในเพศหญิง นาเสนอแบบพรรณาวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยค้นคว้าจากเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมสมัย หนังสือ
วิท ยานิ พนธ์ บทความวารสารทางวิ ชาการ งานวิ จั ยต่ า ง ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งของการคุม ก าเนิด รู ป แบบต่ า ง ๆ
การวางแผนครอบครัว และสภาพสังคมชายเป็นใหญ่

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ สังคมศาสตร์ ประวัตศ
ิ าสตร์ ภูมศ
ิ าสตร์ -
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ผลการวิจัย
ในช่วงเวลาของการดาเนินนโยบายวางแผนครอบครัวโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่ได้มีการดาเนินงาน
อย่างเข้มข้น มีการพยายามที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในหลายพื้นที่สนใจในการคุมกาเนิดวิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่
เข้าถึงการคุมกาเนิดได้ยากให้เกิดความสนใจกันอย่างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ การทาหมันชายได้รับความสนใจเช่นเดียวกับการ
คุมกาเนิดวิธีการต่าง ๆ ในเพศหญิง
1. การดาเนินงานการส่งเสริมให้ผู้ชายสนใจในการทาหมันโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน
จากการศึกษาพบว่าในการดาเนินโยบายวางแผนครอบครัวที่ได้มีการริเริ่มนโยบายใน พ.ศ. 2513 ได้มีการดาเนิน
นโยบายด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่มุ่งให้ประชาชนเกิดความสนใจในการวางแผนครอบครัวมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่โดดเด่นที่เน้น
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนครอบครัวมากขึ้น คือ การส่งเสริมให้ประชาชนเพศชายเกิดความสนใจในการทา
หมันมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการดาเนินงานให้ผู้ชายเกิดความสนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้อง
ในการวางแผนครอบครัว ได้มีการใช้วิธีการต่าง ๆ ให้ผู้ชายที่ยังไม่ได้ทาหมันเกิดความสนใจในการทาหมันกันยิ่งขึ้น เช่น เน้นใช้
การสื่อสารในลักษณะรูปแบบโน้มน้าว พร้อมทั้งส่งเสริมและเข้าพูดคุยให้ความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทาหมันชายว่าคือ
อะไร มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร ซึ่งการทาหมันชาย (male sterilization/vasetomy) คือ การผ่าตัดโดยทาแผลเล็ก ๆ ยาว
ประมาณ 1 ซม. ของผิวหนังที่ลูกอัณฑะตรงท่อนาอสุจิวิ่งผ่า น โดยฉีดยาชาเฉพาะที่ให้ตัดและผูกท่อ นาอสุจิ ทาเสร็จใน
10 นาที และสามารถให้ผู้รับบริการนอนพักครึ่งชั่วโมงและสามารถกลับบ้านได้ โดยแผลการผ่าตัดนั้นไม่เกิดรอยหรือหากเกิดก็
7
มีเพียงเล็กน้อย โดยการดาเนินงานในนโยบายวางแผนครอบครัวที่ส่งเสริมให้ผู้ชายเกิดความสนใจในการทาหมันนั้นทั้ง
หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ได้มีโครงการหรือวิธีการต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับต่ าง ๆ ในช่วง
ระยะเวลาที่ได้มีการดาเนินนโยบายวางแผนครอบครัวดัง ตัวอย่างดังต่อไปนี้ หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 5 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2522 กล่าวถึงการทาหมันแบบใหม่ของผู้ชาย โดยมีชื่อหัวข่าวว่า “ทาหมันแบบใหม่งีบเดียวกลับบ้านได้”
“สมาคมวางแผนครอบครั วและโรงพยาบาลจุฬา บริการทาหมันชายโดยใช้คาขวัญที่ว่า เพียงงีบเดียวก็เรียบร้อย ซึ่ง
บริการทาหมันดังกล่าวเป็นบริการฟรีโดยเฉพาะเช้าวันเสาร์เท่านั้น วิธีการทาหมันแตกต่างจากแบบเดิมคือ แบบเดิมจะ
ฉีดยาเฉพาะส่วนที่จะผ่าตัด ส่วนแบบใหม่จะให้ยากล่อมประสาทแก่ผู้บริการและยาเฉพาะที่”8

นอกจากนั้นการโฆษณาเกี่ยวกับการทาหมันชายรูปแบบใหม่ยังปรากฏถึงการกล่าวถึงการทาหมันรูปแบบใหม่ใน
หนังสือ พิมพ์ ฉบั บอื่น ๆ อีก เช่น หนั งสื อพิม พ์เ ดลิไ ทม์ หนั งสื อพิม พ์เ สียงปวงชน และหนังสือ พิมพ์ ดาวสยาม อีก เช่ นกั น
และยั งมี การชั กจู งให้ท าหมั น ไว้ใ นการใช้ ชีวิ ตประจาวัน ของประชาชน โดยมี ลัก ษณะโฆษณาแฝงการจู งใจด้ วยข้อ เสนอ
แก่ประชาชนผ่านการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ (รถเมล์) ซึ่งเป็นความคิดของนายมีชัย วีระไวทยะ ดังตัวอย่างจาก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 12 พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับรถเมล์กันท้องความว่า
“ใครขึ้นรถเมล์ประจาทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในเขต 2 มีสาย 11 26 27 58 60 61 71 92 93
95 96 118 รวมทั้งรถด่วนสายรามคาแหง-เทเวศร์ เมื่อซื้อตั๋วแล้วพอลงจากรถอย่าทิ้งตั๋วเสียล่ะ เก็บเอาไว้ เพราะที่
ด้า นหลังมีข้ อ ความว่า ตั๋ว นี้สามารถรับ บริการหมันชายลดราคา 150 บาท หมันหญิ งลดราคา 200 บาท นาไปยัง
สานักงานบริการวางแผนครอบครัว ชุมชนที่สุขุมวิท 12 จะได้ลดราคาพิเศษอย่างว่า”9

7

กอบจิตต์ ลิมปพยอม. (2525). คู่มือการให้คาปรึกษาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทาหมัน. หน้า 39.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/3/2522/44 เอกสารเย็บเล่ม การวางแผนครอบครัว (4 มกราคม 2522 - 31 ธันวาคม 2522), หน้า 12.
9
แหล่งเดิม หน้า 29.
8
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ภาพที่ 2 : การโฆษณาเชิญชวนทาหมันวันแรงงาน “หมันฟรีมีชัย” ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 เวลา 8.0017.00 น. โดยบุคคลในภาพคือ นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/3/2525/105 เอกสารเย็บเล่ม การวางแผนครอบครัว (11 มกราคม 2525 - 25 ธันวาคม
2525), หน้า 16.
และยังมีกลยุทธ์อื่นที่ได้นามาใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการทาหมันมากขึ้น เช่น รถหมันทัวร์ ใครที่ทาหมันแล้วขึ้นรถนี้
ฟรี หมันวันแรงงานหมันฟรีมีชัย ( ดูภาพที่ 2 ) หรือแม้กระทั่งมีการดาเนินการให้ พนักงานประปาเข้ามาช่วยงานวางแผน
ครอบครัว เป็นต้ น แม้จะมี การด าเนิ นงานทั้งส่งเสริ ม ชัก จูง โน้มน้า ว ด าเนิน การลงพื้น ที่เชิงรุก พร้อมทั้งให้ ความรู้และ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทาหมัน แต่จากข้อมูลจานวนผู้การเข้ารับบริการการทาหมันใน พ.ศ. 2525 แสดงให้เห็นถึงความสนใจ
ในการเข้ารับบริการการทาหมันในผู้หญิงที่มีจานวนมากกว่าผู้ชาย โดยนายมีชัย วีระไวทยะได้เปิดเผยถึงจานวนผู้เข้ารับบริการ
ทาหมันเป็นหญิงประมาณ 800,000 คน และชายเพียง 200,000 คน 10 นอกจากนั้นยังมีข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึง อัตราของ
จานวนการทาหมันระหว่างชายหญิงที่จะแสดงให้ทราบถึงอัตราการทาหมันที่แตกต่างกัน มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากตัวอย่างข้อมูลใน
รูปแบบตารางด้านล่างที่ได้ยกมาทั้งสองตาราง จะเห็นได้ว่าอัตราการทาหมันในเพศชายมี จานวนที่น้อยกว่าเป็นอย่างมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราการทาหมันของผู้หญิง
ตารางที่ 1 จานวนการทาหมั นในประเทศไทย พ.ศ. 2515-2537 ที่มา: กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณะสุข อ้างอิงใน มัลลิกา มัติโก และคณะ. (2540). อนามัยเจริญ พันธุ์และการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย: ภาพ
สะท้อนจากงานวิจัย. หน้า 249.
พ.ศ.
ทาหมันชาย
ทาหมันหญิง
อัตราส่วน
รวม
2515
1,282
31,386
1 : 24
32,668
2516
2,802
46,804
1 : 17
49,606
2517
6,780
73,702
1 : 11
80,482
2518
7,534
82,650
1 : 11
90,184
2519
10,150
95,131
1:9
105,281
2520
19,123
106,816
1:6
125,939
2525
23,405
143,561
1:6
166,966
2530
16,626
142,511
1:9
159,137
2536
7,020
132,143
1 : 19
139,163
2537
5,259
120,017
1 : 23
125,276
10

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/3/2525/105 เอกสารเย็บเล่ม การวางแผนครอบครัว (11 มกราคม 2525 - 25 ธันวาคม 2525), หน้า 13.
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ตารางที่ 2 การใช้อุปกรณ์คุมกาเนิดประเภทต่าง ๆ ที่มา: สถิติจาก กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้รวมกรณีที่ประชาชนซื้อหาเองจากร้านขายยา อ้างอิงใน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/3/2524/114 เอกสาร
เย็บเล่ม การเพิ่มจานวนประชากรและการวางแผนครอบครัว (3 มกราคม - 30 ธันวาคม 2524), หน้า 106.
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2524 (ม.ค.-มิ.ย.)
คนไข้เก่า
2,944,514 คน
3,142,889 คน
คนไข้ใหม่
1.12 ล้านคน
569,993 คน
เฉพาะคนไข้ใหม่แยกประเภทได้ดงั นี้
ห่วงอนามัย
79,378 คน
43,854 คน
ยาเม็ดคุมกาเนิด
653,610 คน
320,152 คน
ทาหมันหญิง
151,681 คน
76,214 คน
ทาหมันชาย
31,105 คน
151,48 คน
ใช้ยาฉีด
149,744 คน
94,033 คน
ถุงยางอนามัย
55,013 คน
29,861 คน
ที่เหลือเป็นวิธีอื่น ๆ เช่น การใช้ยาสอด
อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าในพ.ศ. 2528 ยังคงมีการชักจูงโน้มน้าวการทาหมันผ่ านหนังสือพิมพ์ ฉบับต่าง ๆ ที่ได้
ปรากฏอยู่ สะท้อนได้ว่าการส่งเสริม ชักจูง โน้มน้าวให้ป ระชากรชายเกิดความสนใจที่จะทาหมันนั้นยังไม่ประสบผลสาเร็จ
เท่าที่ควร แม้ว่าจะมีการได้รับความสนใจบ้างดังที่ปรากฏข้อมูลจากตารางข้างต้นถึงตัวเลขของการทาหมันชายที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งผู้วิจัยตั้งข้ อสังเกตว่า ยังเป็นความสนใจที่ยังไม่ค่อยทั่วถึงประชาชนชายบางกลุ่ ม ค่อนข้างเป็ นความสนใจสาหรับกลุ่ ม
ประชากรชายเฉพาะกลุ่มมากกว่า โดยส่วนใหญ่ แล้วผู้สนใจทาหมันชายจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณภาคกลาง และ
บริเวณในเมือง ส่วนประชากรชายที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดหรือใน พื้นที่ต่างจังหวัด ชนบท และห่างไกล ที่ประกอบอาชีพเป็น
แรงงาน กรรมกร หรือเกษตรกรยังคงมีความคิดต่อการทาหมันชายในแง่ลบจึงทาให้ไม่นิยมที่จะทาหมัน
2. ปัจจัยที่การทาหมันชายไม่ได้รับความนิยม
ปัจจัยที่ทาให้การทาหมันชายไม่เป็นที่นิยมนั้นส่วนหนึ่งมีปัจจัยมาจากด้านสังคม และรวมไปถึงปัจจัยทางด้านการ
สื่อสารในเรื่องของการได้รับข้อมูลจนนาไปเกิดความเข้าใจแบบผิด ๆ เกี่ยวกับการทาหมันชาย
ในด้านสังคมนั้นได้มีการปลูกฝังว่า ผู้หญิงมีลักษณะร่างกายที่สามารถให้กาเนิดชีวิตใหม่ ฉะนั้นการคุมกาเนิดจึงต้อง
เริ่มควบคุมที่ผู้หญิง จึงทาให้ผู้ชายในสังคมเกิดการละเลยที่จะทาหมันเพราะมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของตน ผู้ชายไม่ได้มีร่างกายให้
กาเนิดได้เช่นเดียวแบบผู้หญิง จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาได้หลอมรวมและทาให้เกิดค่านิยม และความคิดในสังคมว่าผู้หญิงควร
เป็นผู้คุมกาเนิด ซึ่งยิ่งส่งผลทาให้การทาหมันชายไม่ได้รับความไม่นิยมมากยิ่งขึ้นเพราะมองว่าไม่ใช่หน้าที่ที่เพศชายต้อง
พึงกระทาในเรื่องของการคุมกาเนิด ดังตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยทางสังคมกับความไม่นิยมในการทาหมันชาย
“สังคมก็มีส่วนด้วย เพราะว่าถ้าถามว่าทาหมันทาไมผู้หญิงต้องทาผู้ชายก็สามารถทาได้ แต่ว่ามันคือ ความคิด
ค่านิยม วัฒนธรรมในอดีต”
“ถ้าถามชาวบ้าน ใครจะคุมกาเนิด ผู้หญิงคุม เขาคงไม่คิดหรอกว่าผู้ชายจะคุมกาเนิดได้ ตรงนี้มันถูกปลูกฝังกันมา”11

11

นันทพร แสนศิริพันธ์. (2544). รายงานการวิจัยเรื่องมิติทางสังคมวัฒนธรรม : การตัดสินใจเลือกวิธีคุมกาเนิดของหญิงชาย ในจังหวัด
เชียงใหม่. หน้า 55.
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นอกจากปัจจัยทางสังคมจากการศึกษายังอธิบายได้อีกว่าผู้ชายมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทาหมันแบบผิด ๆ เป็นอย่าง
มาก ตัวอย่างเช่น หัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2527 “หนุ่มสลัมเมินทาหมัน ความเชื่อเก่าฝังหัวกลัวตัวเองบ่มิไก๊ (ไร้น้ายา)”
12
โดยเนื้อหาของข่าวได้รายงานว่า ถ้าทาหมันจะทาให้หมดแรง ทางานไม่ได้ และไร้สมรรถภาพทางเพศ หรือแม้กระทั่งเข้าใจ
ผิดว่า การทาหมันจะทาให้อสุจิเกิดการคลั่งบริเวณอวัยวะเพศจนเกิดการระเบิด หรือชายชาวเขาบางคนที่ไม่กล้าทาหมันเพราะ
13
เกรงว่าหากทาแล้วจะทาให้เจ้าจาปีหรืออวัยวะเพศชายเสียศักดิ์ศรีความเป็นผู้ชาย นอกจากนี้ยังเกิดความเข้าใจว่าการทา
หมันชายเป็นไปในลักษณะเดียวกับการตอนของสัตว์เพศผู้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการทาหมันในผู้ชายคือการตัดท่อส่งน้าเชื้อ
แต่การทาหมันในสัตว์เพศผู้คือการนาลูกอัณฑะทั้งสองข้างออก (ดูภาพที่ 3) ซึ่งความเข้าใจผิดทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นนั้น
ประกอบกับปัจจัยด้านสังคมจึงทาให้การทาหมันชายโดยส่วนใหญ่แล้วผู้สนใจทาจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและบริเวณภาค
กลาง และบริ เ วณในเมื อ ง ส่ ว นประชากรชายที่ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนแออั ด หรื อ ใน พื้ น ที่ ต่ า งจั งหวั ด ชนบท และห่ า งไกล
ที่ประกอบอาชีพเป็นแรงงาน กรรมกร หรือเกษตรกรยังคงมีความคิดต่อในนโยบายการวางแผนครอบครัวไม่ได้รับความนิยม
เท่าที่ควร แม้จะมีการให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นก็ตามทั้งการทาหมันไม่ได้ลดสมรรถภาพทางเพศลง
แต่ยังทาให้สูงกว่าเดิม ไม่ทาให้ฮอร์โมนเพศเสือ่ ม การทาหมันไม่ได้ทาให้อายุสั้น ทาหมันไม่ทาให้เกิดการอ้วน ตามที่ผู้ชายหลาย
คนเข้าใจผิด เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามด้วยสภาพสังคมชายเป็นใหญ่ทาให้ผู้ชายบางกลุ่มได้ให้ความสาคัญกับสมรรถภาพทาง
เพศเป็นอย่างมากว่าสิ่งนี้จะช่วยแสดงเห็นถึงความเป็นชายเป็นอย่างยิ่ง หากเกิดการทาหมันจะทาให้สูญเสียความเป็นชายไป
อย่างหมดสิ้น

ภาพที่ 3 : อธิบายถึงกระบวนการการทาหมันชาย และแสดงให้เห็นถึงตาแหน่งของการทาหมัน
ที่มา : กอบจิตต์ ลิมปพยอม. (2525). คู่มือการให้คาปรึกษาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทาหมัน. หน้า 32.
3.ผลที่ตามมาจากความไม่นิยมทาหมันชาย
เมื่อกล่าวถึงผลที่ตามมาจากความไม่นิยมทาหมันชายที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดคือการแบกรับภาระการ
คุมกาเนิดตกอยู่ที่ผู้หญิง เพราะเนื่องด้วยเพศชายไม่ประสงค์ที่จะทาหมัน หากมีความต้องการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดบุตร
12

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/3/2527/61 เอกสารเย็บเล่ม การวางแผนครอบครัว (4 มกราคม 2527 - 30 ธนัวาคม 2527), หน้า 92.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/3/2521/41 เอกสารเย็บเล่ม ปัญหาประชากรและการวางแผนครอบครัว (1 กรกฎาคม 2521 - 15 ธันวาคม
2521), หน้า 21.
13
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เพิ่ม ฉะนั้นแล้วจึงทาให้การคุมกาเนิดดังกล่าวต้องให้ผู้หญิงรับหน้าที่ไปแทน ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากอัตราการใช้การคุมกาเนิด
ต่าง ๆ ในผู้หญิงมีจ านวนที่เพิ่ มขึ้น จากการใช้งานการคุม กาเนิดที่เ พิ่มขึ้ นในผู้ หญิงนั้นทาให้ผู้หญิงต้ องแบกรับ ภาระการ
คุมกาเนิดมากขึ้น แต่เพราะค่านิยมในสังคมจนนาไปสู่ความไม่นิยมการทาหมัน ทาให้ในท้ายที่สุดการคุมกาเนิดตกไปเป็นหน้าที่
ของผู้หญิงแทน ซึ่งการแบกรับภาระการคุมกาเนิดดังกล่าวที่ได้กล่าวถึงนั้นหากขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะกล่าวได้ว่า ผู้หญิง
ที่ต้องแบกรับภาระการคุมกาเนิดก็จะต้องแบกรับภาระผลข้างเคียงทางสุขภาพจากผลข้างเคียงทางการคุมกาเนิดแต่ละวิธีที่ใช้
เช่น อาการคลื้นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ บริเวณเต้านมมีอาการคัดตึง เลือดออกทางช่องคลอดในลักษณะกะปริบกะปรอย
น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น เหนื่อยง่าย ประจาเดือนมาผิดปกติหรือประจาเดือนขาด เป็นสิวเป็นฝ้าบริเวณใบหน้า มีความเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณ์ อาการความดัน โลหิตเปลี่ยนแปลง อาการอั กเสบฟกช้าบริเวณจุ ดที่ได้รั บบริการคุมกาเนิด (กรณีการฝังยา
คุมกาเนิด) ปวดเกร็งบริเวณท้องน้อยและมีอาการตกขาว (กรณีผู้ใช้ห่วงอนามัย) เป็นต้น
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายวางแผนครอบครัว พบว่ามีการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ประชากรเกิดการปฏิบัติตาม
ในเรื่องของการวางแผนครอบครัวในหลายการดาเนินงาน แต่สิ่งที่น่าสนใจในการดาเนินงานวางแผนครอบครัวคือการส่งเสริม
ให้ผู้ชายเกิดความสนใจในการทาหมันมากยิ่งขึ้น ทั้งการใช้กลยุทธ์วิธีต่างๆ ให้ประชากรชายเกิดความสนใจและเกิดความตื่นตัว
ในการทาหมันมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการการทาหมันงีบเดียวก็กลับบ้านได้ โครงการรถหมันทัวร์ โครงการหมันพรีวันแรงงาน ตั๋ว
รถเมล์ลดค่าบริการการทาหมันหรือแม้กระทั่งการให้ความรู้ในเรื่องของการทาหมัน เป็นต้น แต่จากผลการดาเนินงานดังกล่าว
ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ชายไม่เกิดความสนใจในเรื่องของการทาหมันเท่าที่ควร ซึ่งแสดงให้เห็นจากข้อมูลอัตราการทาหมันที่ได้
ปรากฏขึ้น โดยเห็นอย่างได้ชัดว่าแม้จะมีจานวนตัวเลขการทาหมันในเพศชายที่มีจานวนสูงขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล
ทางฝ่ายหญิงแล้วยังพบว่าจานวนตัวเลขการทาหมันชายยังถือว่าเพิ่มขึ้นไม่มากนัก นอกจากนั้นในเรื่องของปัจจัยที่ทาให้เกิด
ความไม่นิยมในการทาหมันชายจากการศึกษาสามารถสรุปผลได้ว่าค่านิยม วัฒนธรรม และการเข้าใจผิดในเพศชายนา ไปสู่
ความไม่นิยมดังกล่าว ทาให้ผลกระทบที่ตามมมาที่เกิดขึ้นอย่างเห็นชัดที่สุดก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบกับผู้หญิงที่ต้อง
เป็นผู้แบกภาระทางการคุมกาเนิดเพียงฝ่ายเดียวเมื่อฝ่ายชายเกิดความไม่สะดวกใจในการที่ตนจะต้องทาหมัน หากกล่าวตาม
ข้อเท็จนั้น การมีเพศสัมพั นธ์เป็นการกระทาที่เกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่าย ทั้งเพศชายและเพศหญิงควรที่จะรับผิดชอบในการ
คุม กาเนิด หลั งมีเ พศสั มพั นธ์ ร่ วมกัน ไม่ ควรที่จ ะต้ อ งมี เพศใดเพศหนึ่ งเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบหน้า ที่ การคุ ม กาเนิ ด อยู่ ฝ่า ยเดี ย ว
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังเล็งเห็นจากการศึกษาอีกว่าการสื่อสารก็มี ส่วนทาให้ความเข้าใจผิดในสังคมเช่นเดียวกัน เพราะแม้จะมี
เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพยายามที่จะให้ข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับการทาหมัน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ
อย่างถูกต้อง แต่ก็เป็นข้อหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าประชาชนยังมีการสื่อสารผ่านการพบเจอหรือแม้กระ ทั่งการรู้จักเกี่ยวกับเรื่อง
ดั งกล่ า ว ซึ่ ง การสื่ อ สารดั งกล่ า วนี้ เ องนั้ น ท าให้ ค นบางกลุ่ ม มี ค วามเข้ า ใจและความเชื่ อ ผิ ด ๆ เกี่ ย วกั บการท าหมั น ที่ ไ ด้
เผยแพร่ส่งต่อไป สุดท้ายแล้วเมื่อความไม่นิยมในการทาหมันได้เริ่มแพร่กระจายไปอย่างมากขึ้นท้ายที่สุดแล้ว ผู้หญิงก็เป็นผู้รับ
หน้าที่คุมกาเนิดเพียงผู้เดียว
ข้อเสนอแนะ
บทความนี้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความไม่นิยมในการทาหมันชายที่โดยส่วนใหญ่จะเน้นทาการศึกษาในกลุ่มประชากร
ชายที่มีครอบครัว เนื่องจากกลุ่มประชากรดังกล่าวจะเป็นกลุ่มประชากรที่ค่อนข้างปรากฏในนโยบายวางแผนครอบครัวโดย
ส่วนใหญ่ ซึ่งในการศึกษาบทความนี้ได้มีการเชื่อมโยงประเด็นระหว่างสังคมชายเป็นใหญ่และการทาหมันชายที่ทั้งสองประเด็น
ได้มีความสืบเนื่องกั บการคุ มกาเนิ ดในเพศหญิง ซึ่งอาจทาให้การศึ กษาดั งกล่าวไม่ได้ อธิบายถึงกลุ่ม ประชากรชายที่ไม่ มี
ครอบครัว นอกจากนั้นผู้วิจัยยังพบข้อเสนอแนะต่อบทความชิ้นนี้อีกว่าหลักฐานและเอกสารที่ใช้ส่วนใหญ่มาจากหนังสือพิมพ์ที่
อยู่ในช่วงเวลาที่ศึกษา โดยส่วนใหญ่จะมีข่าวและข้อมูลที่ปรากฏเกี่ยวกับการทาหมันชายเป็นจานวนมากในช่วงที่หน่วยงาน
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ภาครัฐและเอกชนดาเนินงานวางแผนครอบครัวอย่างจริงจัง ซึ่งทาให้ข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวมีจานวนมากต่างกับในช่วงเวลา
ที่การคุมกาเนิดมีผลที่น่าพึงพอใจทาให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ได้ดาเนินการอย่างจริงจังเท่าในช่วงแรก ในส่วนนี้เอง
ทาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทาหมันชายมีจานวนน้อยและหนังสือพิมพ์ในบางปีไม่มีข่าวเกี่ยวกับการทาหมัน ชาย ทาให้ข้อมูลบาง
ช่วงเวลาละเอียดไม่เพียงพออันเนื่องจากเอกสารที่ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่คือหนังสือพิมพ์ร่วมสมัย
กิตติกรรมประกาศ
บทความชิ้นนี้เกิดความสาเร็จเรียบร้อยตามเป้าหมายผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อ.พรพรรณ โปร่งจิตร ที่ได้คอยให้
คาปรึกษาและแนะแนวทางในการศึกษาทาวิจัยในหัวข้อเรื่องดังกล่าวจนเกิดประสบผลสาเรจลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณตัว
ผู้วิจัยเองที่ได้มีความตั้งใจในการทางานและค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในการทางานครั้งนี้ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ
ที่ได้คอยแวะเวียนส่งกาลังใจในการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีส่วนสาคัญในการจุดประกายความคิดในให้แก่ผู้วิจัย
เอกสารอ้างอิง
เอกสารชั้นต้น
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารเย็บเล่มการวางแผนครอบครัว ก/3/2522/44 (4 มกราคม 2522 - 31 ธันวาคม 2522)
_______. เอกสารเย็บเล่มปัญหาประชากรและการวางแผนครอบครัว ก/3/2521/41 (1 กรกฎาคม 2521 - 15 ธันวาคม
2521)
_______. เอกสารเย็บเล่มการเพิ่มจานวนประชากรและการวางแผนครอบครัว ก/3/2524/114 (3 มกราคม - 30 ธันวาคม
2524)
_______. เอกสารเย็บเล่มการวางแผนครอบครัว ก/3/2525/105 (11 มกราคม - 25 ธันวาคม 2525)
_______. เอกสารเย็บเล่มการวางแผนครอบครัว ก/3/2527/61 (4 มกราคม - 30 ธันวาคม 2527)
_______. เอกสารเย็บเล่มการวางแผนครอบครัว ก/3/2528/16 (16 มกราคม -15 สิงหาคม 2528)
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การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
กับปัญหาการแต่งตั้งรัชทายาทในสมัยรัชกาลที่ 6
The Cross-Cultural Marriage of Prince Chakrabongse Bhuvanatha with Problems of
the Appointment of the Heir in the Reign of King Rama VI
พันพร วุฒาอัคร์
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จิราพร ตรีวิเศษศร
บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของเจ้านายชั้นสูง : กรณีศึกษา สมเด็จฯ เจ้า
ฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเสกสมรสกับหม่อมคัทรินและ
ศึกษาอิทธิพลการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถต่อกลุ่มเจ้านายไทย (พ.ศ. 2449-2463) ซึ่งสมเด็จ
ฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเป็นชนชั้นเจ้านายพระองค์แรกที่ได้ทาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่าความมีอิสระใน
การใช้ชีวิตที่รัสเซียที่มีมากกว่าในสยาม และทัศนคติของพระองค์ ที่อึดอัดและไม่สบายใจเพราะต้องแบกรับภาระความเป็น
เจ้านายไว้ตลอดเวลา และความไม่โปรดที่จะเสกสมรสเพื่อผลประโยชน์อื่น ที่ไม่ใช่ความรัก ประกอบกับการรับแนวคิดแบบ
ตะวันตกและความหลงใหลในตัวหม่อมคัทรินในครั้งแรกที่ทั้งสองได้พบกัน จนทาให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถไม่สามารถ
ไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ ได้ เป็นปัจจัยที่ทาให้ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเสกสมรสกับหม่อมคัทริน และการเสกสมรสของ
พระองค์ในครั้งนี้ ทาให้เกิดคาครหาในตัวพระองค์ จากกลุ่มเจ้านายไทยเป็นอย่างมาก และเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างพระองค์กับรัชกาลที่ 6 นอกจากนี้การเสกสมรสของพระองค์ยังทาให้มีการแต่ งงานข้ามวัฒนธรรมของเจ้านาย
ไทยตามมาอีกหลายครั้ง เป็นเหตุให้รัชกาลที่ 6 ไม่ทรงโปรดในเรื่องนี้และได้มีการประกาศห้ามเจ้านายและขุนนางใน
ต่างประเทศแต่งงานกับชาวต่างชาติ รวมทั้งการแก้ไขกฎมณเฑียรบาลการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 โดยมีการตัดสิทธิ์ผู้ที่มี
ชายาหรือมีมารดาเป็นชาวต่างชาติในการสืบราชสมบัติ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
คำสำคัญ: การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม, สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ, รัชทายาท
Abstract
This article is a part of a research in the Cross-Cultural Marriage of Thai aristocrats: The Case of
Prince Chakrabongse Bhuvanatha. The aim is to study the factors that lead the spouses of Prince
Chakrabongse Bhuvanatha to marry Catherine, and to study the influence of Prince Chakrabongse
Bhuvanatha's Cross-Cultural Marriage with other Thai aristocrats (during 1906-1920) because Prince
Chakrabongse Bhuvanatha was the first of all Thai aristocrats who have married between different
cultures. The results of the study showed that there is more freedom in life in Russia than in Siam, and
the attitude of Prince Chakrabongse Bhuvanatha was uncomfortable due to the fact that he had to bear
the burden of his status and unwillingness to marry for another benefit that you do not love. Along with
accepting a Western concept and being infatuated with Catherine the first time they met until Prince
Chakrabongse Bhuvanatha was able to ponder many things. It is this factor that drives Prince
1
2

นิสิตระดับชั้นปริญญาตรี ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ดร. ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ที่ปรึกษา
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Chakrabongse Bhuvanatha to marry Catherine and conjure up a marriage that has been blamed for it by a
group of aristocrats. His marriage was a part of a conflict between King Rama VI, who did not please in this
regard and it was forbidden to marry foreigners. Including amendments to the 1924 Palace Succession to
the throne, disqualifying those who have a wife or foreign mother in the succession to the throne, and
preventing problems that may arise.
Keywords: Cross-Cultural Marriage, Prince Chakrabongse Bhuvanath, Heirs
บทนา
สังคมไทยรู้จักและติดตต่อกับชาวตะวันตกมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เมื่อมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นจึงเกิดเป็นการ
แต่งานข้ามวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยกับชาวตะวันตก และเกิดเป็นปัญหาขึ้นในหลายกรณี จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
แต่งงานข้ามวัฒนธรรม ทาให้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการออกกฎหมายลงโทษผู้ที่ไปแต่งงานกับชาวต่างชาติ โดย
มีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต เนื่องจากเกรงว่าคนไทยที่แต่งงานกับชาวตะวันตกจะต้องเข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์ เนื่องจาก
ชาวตะวันตกเป็นกลุ่มคนที่มีความแตกต่งจากคนไทย ทั้งชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและศาสนา จึงถือว่าผู้ที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมนั้น
3
เป็นภัยต่อตวามมั่นคงของรัฐ ทาให้การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมหายไปจากสังคมไทยและกลับมาอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5
เนื่องจากมีการปฏิสัมพันธ์กับชาติตะวันตก หลังจากนั้นจึงมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสาหรับแต่งงานคนต่างประเทศใน
4
กรุงสยาม ร.ศ. 116 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกเกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแต่งงาน และจัดระเบียบการแต่งงานระหว่างชาวตะวันตกด้วยกัน และระหว่างชาวไทยกับชาวตะวันตกให้ดียิ่งขึ้น
หลังจาการออกพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ในระยะแรกมีเพียงหญิงสามัญชนชาวไทยแต่งงานกับชายชาวต่างชาติเท่านั้น ส่วน
ในหมู่ชนชั้นสูงไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากเป็นการผิดโบราณราชประเพณี และอาจเกิดปัญหาตามมาได้ เช่นกรณีของพระปรีชากล
การ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ซึ่งสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ เป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ได้ทาการแต่งงานข้าม
วัฒนธรรม จึงทาให้เกิดผลต่อตัวพระองค์เองเป็นอย่างมาก เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นรัชทายาทลาดับที่ 2 รองจาก
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (รัชกาลที่ 6)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเสกสมรสกับหม่อมคัทริน ณ พิศณุโลก
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ต่อกลุ่มเจ้านายไทย
(พ.ศ. 2449 - 2463)
ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาในช่วงเวลาตลอดพระชนม์ชีพของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ หรือตั้งแต่ พ.ศ. 2426 ถึง พ.ศ. 2463
เนื่องจากสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ทรงเติบโตมาในยุคสมัยของการปรับปรุงประเทศของสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ให้
ทัน สมั ย อย่ า งประเทศตะวัน ตก และได้ เ สด็จ ออกไปศึ ก ษาที่ ต่า งประเทศใน พ.ศ. 2439 ทาให้ พ ระองค์ ไ ด้ รับ อิ ท ธิ พ ล
แนวความคิด จากประเทศตะวันตก ทาให้รูปแบบความคิด การใช้ชีวิตการทางานและการแต่งงาน ที่แตกต่างจากเจ้านายไทย

3
4

พัชรินทร์ ลาภานันท์; ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์; และเยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ. (2550). การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม. หน้า 15.
แหล่งเดิม. หน้า 44.
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พระองค์อื่น ซึ่งการแต่งงานกับชาวต่างชาติของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดในสังคม
เกี่ยวกับการแต่งงานระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติ
วิธีการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยใช้การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารเป็นหลัก
เอกสารหลักฐานชั้นต้น เช่น จดหมายโต้ตอบกันระหว่าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักร
พงษ์ภูวนาถ หลักฐานชั้นรอง เช่น งานวิจัย หนังสือ บทความ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ และการ
แต่งงานข้ามวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยกับชาวตะวันตก มาประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยและอิทธิพลของการแต่งงานข้าม
วัฒนธรรมของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
ผลการวิจัย
พระประวัติและการเสกสมรสของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ มีพระนามลาลองว่าเล็ก พระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2426 ทรงเป็น
พระราชโอรสองค์ที่ 40 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ 4 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
เมื่อทรงพระเยาว์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ าจักรพงษ์ภูวนาถได้ทรงศึกษาในพระบรมมหาราชวังและโรงเรียน ราชกุมาร ทรงศึกษา
ภาษาไทยกับพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร) และขุนบานาญวรวัฒน์ (สิงโต) ทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับมิสเตอร์
5
วูลสเลย์ ลูวิสและมิสเตอร์เยคอล ฟิลด์เยมส์ เมื่อมีพระชนมายุได้ 14 พรรษา สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถได้เสด็จไปศึกษา
ที่ยุโรปในประเทศอังกฤษและรัสเซียตามลาดับ เนื่องจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ได้เคยปรารภว่าอยากให้รัชกาลที่ 5 ส่ง
พระโอรสไปศึกษาที่รัสเซียบ้าง เนื่องจากพระองค์ได้ส่งพระราชโอรสไปศึกษาในยุโรปหลายประเทศแล้วแต่ยงั ไม่มีพระราชโอรส
ที่ไปศึกษาในรัสเซียเลย โดยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ทรงเสนอที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมด และจัดให้พระราช
โอรสของรัชกาลที่ 5 ได้ประทับในราชสานักของพระองค์เอง รัชกาลที่ 5 จึงเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นโอกาสอันดียิ่ง เพราะ
6
จะช่วยส่งเสริมพระเกียรติยศของพระองค์เอง ทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองในภายหน้า รัชกาลที่ 5 จึงได้เลือกสมเด็จฯ
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถให้ไปศึกษาที่รัสเซีย สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถจึงได้เสด็จไปศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยมหาดเล็ก
และโรงเรียนทหารฝ่ายเสนาธิการของรัสเซียตามลาดับ เมื่อพระองค์จบการศึกษาจากรัสเซียแล้ว จึงได้เสด็จนิวัติสยามเมื่อ พ.ศ.
2449
การเสด็จนิวัติสยามของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ พระองค์ได้พาหญิงสาวชาวรัสเซียที่พระองค์ตกหลุมรักและ
แต่งงานด้วยกลับมายังสยาม โดยทั้งสองได้พบกันที่บ้านของนางคราโปวิตสกายา ซึ่งสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถทรงโปรดที่
7
จะเสด็จมาพบปะพระสหายและพักผ่อนจากการปฏิบัติหน้าที่และชีวิตในพระราชสานักที่มักจะมีพิธีรีตองที่เคร่งครัดอยู่เสมอ จน
ทาให้พระองค์ได้พบกับหม่อมคัทริน พระองค์ทรงหลงใหลในกิริยาท่าทางของเธอเป็นอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบกัน ทาให้
ทรงมีบุคลิกที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่สามารถไตร่ตรองสิ่งใดได้อย่างรอบคอบ จนทาให้พระองค์ตัดสินใจเสกสมรสกับเธอในที่สุด
เมื่อสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเสด็จถึงกรุงเทพ ทรงให้หม่อมคัทริน พักอยู่ที่สิงคโปร์ก่อน ส่วนพระองค์จะเสด็จ
ไปกรุงเทพฯ เพียงพระองค์เดียว พระองค์เสด็จไปทาราชการ ปงานพิธีต่าง ๆ อย่างธรรมดาเหมือนประหนึ่งว่ายังมิได้แต่งงาน
โดยพระองค์ตั้งพระทัยที่จะทูลให้รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้ทรงทราบที่ละเล็กทีละน้อยถึงการที่
5

พาชื่น สมคานึง. (2520). ความสาคัญของการศึกษาของพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการปรับปรุง
บ้านเมืองตามแบบตะวันตก. หน้า 305.
6
นริศรา จักรพงษ์, หม่อมราชวงศ์; และ ไอลีน ฮันเตอร์. (2560). แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม. แปลโดย พันขวัญ ทิพม่อม. หน้า 33.
7
แหล่งเดิม. หน้า 43.
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8

พระองค์ได้เสกสมรสกับหม่อมคัทริน แต่ไม่นานก็มีข่าวลือว่าพระองค์ทรางมีชายาเป็นชาวต่างชาติก็ได้ไปถึงพระกรรณของ
รัชกาลที่ 5 เมื่อถึงวันเข้าเฝ้าประจาสัปดาห์ของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่พระราชวังดุสิต ระหว่างที่รัชกาล
ที่ 5 ทรงมีรับสั่งกับพระราชโอรส ทรงมีอารมณ์ดีเป็นอย่างปกติทั่วไป ทรงแย้มพระสรวลน้อย ๆ และจ้องมองไปที่พระราชโอรส
อย่างไม่วางตา ตรัสเป็นทีเล่น ๆ ว่า “ยังไงเล็ก เขาว่ามีเมียแหม่มจริงไหม” ด้วยความหวาดวิตกผสมกับความโล่งพระทัยของ
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ พระพักตร์ของพระองค์สีขาวซีดปราศจากลือด กราบบังคมทูลไม่ออก จึงได้แต่กราบบังคมทูล
ไปอย่างห้วน ๆ ด้วยน้าเสียงแหบเบาว่า “ก็อาจจะเป็นได้” รัชกาลที่ 5 ทรงผินพระพักตร์แล้วเสด็จออกไปทันที เป็นการสิ้นสุด
9
ความไว้วางพระทัยที่เคยทรงมีให้พระราชโอรสที่ทรงรักมากพระองค์นี้ไปโดยปริยาย แต่ไม่นานความกริ้วและโทรมนัสขง
รัชกาลที่ 5 ได้ผ่อนคลายลง เมื่อ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภู วนาถทรงมีพระโอรส (พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ) ซึ่งเป็นพระราช
นัดดาในรัชกาลที่ 5 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์จึงได้รับความเอ็นดูจากรัชกาลที่ 5 เป็นอย่างมาก ด้วยการพระราชทานของขวัญ
ทุกชิ้นตามที่พระราชนัดดาของพระองค์ทูลขอ แต่ความเอ็นดูของรัชกาลที่ 5 ที่มีต่อพระราชนัดดาของพระองค์มีระยะเวลา
เพียงไม่นาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ขณะที่พระราชนัดดา
ของพระองค์มีพระชันษาเพียง 3 ปี
การแต่งตั้งรัชทายาทชั่วคราวในสมัยรัชกาลที่ 6
เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 6 เนื่องจากพระองค์ยังไม่มีพระราชโอรสและยังไม่ได้เสกสมรส จึงมีพระราชดาริที่จะแต่งตั้งรัช
ทายาทเพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงปราถนา หากพระองค์เสด็จสวรรคตไป โดยที่ไม่มีการแต่งตั้งรัชทายาทอาจทาให้เกิดการแย่งชิง
ราชสมบัติทั้งจากคนในราชวงศ์และผู้อื่นที่มีกาลังมากจนทาให้เกิดการผลัดเปลี่ยนราชวงศ์ ได้ ความคิดในการแต่งตั้งรัชทายาท
ของรัชกาลที่ 6 ได้ถูกเร่งเร้าและตักเตือนจาก สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถอยู่
บ่อยครั้ง งได้ทรงจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2453 โดยมีหัวข้อในที่ประชุมดังนี้
1. ความมั่นคงของพระราชวงศ์จักรีนี้ ก็คือความมั่นคงของกรุงสยาม
2. พระราชวงศ์จักรีจะมั่นคงอยู่ได้ ก็โดยมีทายาทมั่นคงที่จะได้เปนผู้ดารงวงศ์ตระกูลต่อไป
3. ในขณะนั้นตัวของฉันยังไม่ได้มีเมียและไม่มีลูก และเพื่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทควรต้องตั้งใครคนหนึ่งเปน
ทายาทไปพลางก่อน
4. ในการที่จะเลือกทายาททั้งนี้ ก็จาจะต้องพิจารณาเปนข้อต้นว่า พระบรมราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกได้มีทรงแนะไว้พอจะเปนที่สังเกตได้อย่างไรบ้างหรือไม่ .... เมื่อตัวฉันเองกลับเข้ามาจากศึกษาที่ประเทศยุโรปใน พ.ศ.
2445, ฉันได้รับพระราชทานพระชัยนวโลหะในพระที่นั่งไพศาล, ต่อหน้าเจ้านายเปนอันมาก, เมื่อพระราชทานพระชัยองค์นั้น
ทูลกระหม่อมได้มี พระราชดารัสว่า......บัดนี้ได้ทรงตั้งแต่งให้ฉันเปนพระยุพราชรัชทายาทแล้ว จึงพระราชทานพระชัยองค์นั้นไว้
ให้เปนสวัสดิมงคลสืบไป, แต่ทรงกาชับว่าให้พึงเข้าใจว่าพระราชทานไว้สาหรับพระราชโอรสของเสด็จแม่ทุกคน, เมื่อใครเปนผู้มี
อายุมากที่สุดในพวกพี่น้องก็ให้เปนผู้รักษาพระชัยองค์นั้นไวัจนกว่าจะสิ้นอยุ, แล้วจึงให้รับรักษากันต่อๆ ลงไป
5. เหตุดังนั้นฉันจึ่งเห็นควรตั้งให้น้องชายเล็กเปนรัชทายาทของฉันชั่วคราวจนกว่าฉันเองจะได้มีลูก
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดโต้แย้งในการแต่งตั้งสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเป็นรัชทายาท แต่หลังจากนั้นเพียงสองวันกรม
พระยาดารงราชานุภาพได้เข้าเฝ้ารัชกาลที่ 6 แจ้งเหตุว่าทรงทราบข่าวว่าในหมู่องคมนตรีมีผู้คัดค้านในการที่จะตั้งสมเด็จฯ เจ้า
ฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเป็นรัชทายาท โดยเฉพาะกรมพระยาเทววงศ์วโรปการและกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์เพราะพากันรังเกียจใน
10
เรื่องที่พระองค์มีชายาเป็นชาวต่างชาติ และในที่ประชุมไม่มีผู้ใดกล้าคัดค้านเพราะเกรงในตัวพระองค์ และยังเสนอให้การแต่
8

จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. (2560). เกิดวังปารุสก์. หน้า 24.
นริศรา จักรพงษ์, หม่อมราชวงศ์; และ ไอลีน ฮันเตอร์. (2560). แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม. แปลโดย พันขวัญ ทิพม่อม. หน้า 77-78.
10
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว. (2559). ประวัตติ ้นรัชกาลที่ 6. หน้า 150.
9
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ตั้งสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเป็นรัชทายาทควรกระทาเป็นหนังสือลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความขัดแย้งร้าวรานในพระ
ราชวงศ์ พร้อมกับให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเขียนคาปฏิญาณว่าจะไม่แต่งตั้งพระโอรสของพระองค์ (พระองค์เจ้าจุล
11
จักรพงษ์) เป็นรัชทายาทต่อไป แต่สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถทรงไม่เห็นด้วยที่จะทาเป็นหนังสือลับ เนื่องจากถ้าหาก
รัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคตแล้ว เหล่าเสนาบดีไม่กระทาตามหนังสือลับที่ได้ทาไว้แล้วไปยกเจ้านายพระองค์อื่นขึ้นมาเสวยราช
สมบัติแทน พระองค์ก็คงจะต้องคัดค้านถึงแก่ต่อสู้จนสุดกาลัง และทรงเห็นว่าถ้ามีการประกาศแล้วเกิดความแตกร้าวในพระ
12
ราชวงศ์ก็ต้องปราบปรามให้สูญสิ้นไป ถ้าปิดบังไว้อย่างไรก็ไม่สามรถปิดให้มิดได้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2453 สมเด็จฯ
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ได้ส่งคาปฏิญาณถึงรัชกาลที่ 6 โดยนอกจากคาปฏิญาณที่จะไม่ให้ลูกเป็นรัชทายาทแล้ว ยังมีถ้อยคาที่
รุนแรงแสดงความโกรธเคืองผู้ที่สงสัยในตัวพระองค์ ความว่า
“ตามที่มีพระราชปรารภว่า ในขณะนี้ยังหามีพระราชโอรส อันจะเปนผู้รับตาแหน่งรัชทายาทนั้นไม่.... จะ
ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ กาหนดให้ข้าพระพุทธเจ้าเปนรัชทายาทไว้ชั่วคราว ในขณะที่ยังไม่มีพระราชโอรสนี้
แต่มีบุคคลบางคนบังอาจออกความเห็นสงไสยในพระราชปรีชาญาณอันประเสริฐ อวดอ้างกล่าวว่าตนยังเห็นมีทาง
อันตรายแก่บ้านเมือง เนื่องด้วยเรื่องบุตรภรรยาของข้าพระพุทธจ้า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้า
ทาคาชี้แจงถวายในเรื่องนี้ เพื่อเปนพยานให้บุคคลทั่วไปเห็นประจักษ์แจ่มแจ้งว่า พระราชวินิจฉัยใด ๆ ที่จะพึงมี ย่อม
ได้ทรงพระราชดาริห์โดยรอบคอบแล้วทุกอย่าง แสดงอยู่ในทางที่ถูกเสมอไม่มีผิด.... บุตรข้าพระพุทธเจ้าที่มีอยู่แล้วใน
เวลานี้ มีมารดาเปนคนสามัญ เพราะฉนั้นตามราชประเพณีในพระบรมราชวงษ์ ไม่สามารถจะมียศเป็นเจ้าฟ้าได้เป็น
อันขาดไม่ว่าในเวลาใด เมื่อเป็นเจ้าฟ้าไม่ได้เช่นนั้นแล้ว ก็ไม่สามารถจะเป็นรัชทายาทได้เหมือนกัน เพราะยังมีเจ้าฟ้า
พระองค์อื่นอยู่..... เมื่อมีตัวอย่างอันชัดเจนอยู่ฉนี้แล้วที่ข้าพระพุทธเจ้าจะบังอาจไปคิดทาอย่างอื่น ให้ผิดเพี้ยนไปกับ
พระราชประเพณีอันประเสริฐนั้น เชื่อด้วยเกล้าว่าคงจะเปนที่มั่นพระราชหฤไทยในใต้ฝ้าลอองธุลีพระบาท ว่า
ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีนิไสยที่จะกระทาได้หรือคนโดยมากทั่วไปก็คงไม่เห็น เว้นแต่คนโง่เขลาสันดานหยาบที่มีน้าจิตร
เต็มไปด้วยความหมิ่นประมาทต่อข้าพระพุทธเจ้าเท่านั้น จะติดเห็นเปนอย่างอื่นไปได้..... ขอให้บรรดาผู้ที่สงไสยในสัจ
วาจาของข้าพระพุทธเจ้าจงรับทุกข์ตามบาปกรรมของตน ที่บังอาจคิดหมิ่นประมาทในเพื่อนมนุษย์ โดยไม่มีหลักฐาน
13
นั้นเทอญ”
เมื่อเห็นถ้อยความที่รุนแรงเช่นนี้ รัชกาลที่ 6 จึงได้ให้ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการรับไปช่วยปรึกษาและแก้ไขคา
ปฏิญาณให้แก่สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ แต่วันต่อมา รัชกาลที่ 6 จึงได้รับจดหมายจากสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
14
ว่าได้พูดคุยกับกรมพระยาเทววงศ์วโรปการแล้วแต่ความเห็นไม่ตรงกัน และได้อ้างคาพูดจากกรมนครชัยศรีว่า “ส่วนการ
15

แตกร้าวนั้น ในกรุงเทพฯ นี้เท่านั้นก็มีดาบปลายปืนอยู่แปดพันแล้ว” แต่ด้วยความที่รัชกาลที่ 6 ไม่เชื่อว่ากรมนครชัยศรีเป็นผู้
คิดรุนแรงเช่นนั้ จึงได้มีจดหมายไปถามความคิดเห็นจากกรมนครชัยศรีบ้าง จึงได้คาตอบกลับมาว่า 1.เห็นด้วยในการตั้งรัช
ทายาท และเมื่อตั้งก็ต้องทาให้ปรากฏเป็นหลักฐาน ไม่เห็นด้วยถ้าจะทาเงียบ ๆ 2.เรื่องที่ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถมี

11

แหล่งเดิม. หน้า 151.
แหล่งเดิม. หน้า 152-153.
13
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.6 ว.1/2 รัชกาลที่ 6 กระทรวงวัง เรื่อง รัชทายาท (28 ตุลาคม 2453 – 24 ธันวาคม 2453) อ้างใน สมศักดิ์ เจียมธีร
สกุล. (2549, เมษายน-มิถุนายน). ในหลวงอานันท์ขึ้นครองราชย์ตามลาดับขั้นของกฎ มณเฑียรบาลหรือเพราะปรีดีสนับสนุน?. ฟ้าเดียวกัน.
4(2): 199.
14
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว. (2559). ประวัตติ ้นรัชกาลที่ 6. หน้า 153.
15
แหล่งเดิม. หน้า 153.
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ชายาเป็นชาวยุโรป อาจทาให้ถูกฝรั่งจูงจมูกได้ง่าย แต่จะให้ข้ามไปและยกเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธขึ้นมาแทนก็จะเป็นการ
16
ไม่ดี 3.ควรแสดงให้เป็นที่ปรากฏชัดว่าเลือกใครเป็นรัชทายาท ในการประชุมเสนาบดีสภา
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 รัชกาลที่ 6 จึงนาเรื่องรัชทายาทเข้าปรึกษากับเสนาบดีสภา และได้รับการเห็ นชอบ
17
อีกทั้งยังได้รับการเสนอให้นาเค้าความที่เป็นจริงตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์แบบกึ่งราชการ เพื่อลดการสร้างข่าวลือที่เป็นเท็จ
ต่อมารัชกาลที่ 6 ได้ส่งจดหมายไปถึง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ เพื่อบอกถึงความประสงค์ของพระองค์ แต่ได้รับการตอบ
จดหมายจากกรมพระสวัสดิวัดนวิศิ ษฎ์กลับมาว่า ทรงไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง กล่าวหาว่า สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถมี
ความกาเริบอยากมีตาแหน่งเหมือนวังหน้า จึงบอกให้รัชกาลที่ 6 ควรการาบให้ละพยดเสียบ้าง รัชกาลที่ 6 จึงส่งจดหมาย
กลับไปถึงกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ว่าไม่ได้แต่งตั้งเป็นพิธีและไม่ได้เพิ่มยศอันใด เพียงแค่ทาหนังสือแสดงความประสงค์ไว้ จึง
18
ขออย่าให้กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ทรงวุ่นวายเป็นเหตุให้แตกร้าว จดหมายดังกล่าวได้ทาให้เรื่องสงบไปได้พักหนึ่ง
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถได้มีลายพระหัตถ์ถึงรัชกาลที่ 6 ว่ ากรมพระ
สวัสดิวัดนวิศิษฎ์ยังได้นาข่าวเกี่ยวกับการแต่งตัง้ รัชทายาทไปให้แก่หนังสือพิมพ์ฝรั่งว่าสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถไม่มีความ
19
เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งนี้ และมีข่าวลือว่าจะให้พระเชษฐาของพระองค์ได้เป็นรัชทายาทแทน ด้วยความที่สมเด็จฯ เจ้า
20

ฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถทรงมีอุปนิสัยห้าวหาญ ฉุนเฉียว เกลียดคนง่าย เป็นผู้ที่นึกอะไรแล้วจะต้องเอาอย่างใจตน เมื่อใครคัดค้าน
21

ก็นึกออกแต่ทางที่จะใช้กาลังและอานาจการาบเท่านั้น จึงทาให้มีข้อความลงท้ายในลายในลายพระหัตถ์ว่า “ถ้าปล่อยกันเล่น
22

ให้สนุกอยู่เช่นนี้ไม่ช้าบางที ข้าพระพุทธเจ้าจะต้องไปต่อยปากกรมสวัสดิ์สักพักหนึ่ง” ความขัดแย้งระหว่างทั้งสองได้กระทบ
ไปถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถซึ่งเป็นพระเชษฐภคินีร่วมพระมารดาของกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ดังข้อความใน
23
ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 ว่า “อนึ่งระหว่างที่โต้เถียงกันอยู่นั้น ฉันได้สังเกตเห็น ว่า เสด็จแม่ดูออกจะกริ้ว ๆ .......... อยู่ และกริ้ว
หญิงอาภา (พระองค์เจ้าอาภาพรรณี) ว่าเปนผู้ชักให้ผัววุ่นต่าง ๆ ฉันนึกวิตกว่าถ้าเรื่องจากฝ่ายน้องชายเล็กเข้าไปกระทบพระ
24
กรรณเสด็จแม่บ่อย ๆ ..........คงต้องถูกกริ้วมากขึ้น...” แต่รัชกาลที่ 6 ทรงห้ามปรามสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเอาไว้จึง
ทาให้ไม่เกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้น
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 รัชกาลที่ 6 จึงได้นาเรื่องรัชทายาทเสนอในสภาและให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์
25
ภูวนาถทรงอ่านคาปฏิญาณของพระองค์ จากนั้นจึงให้บรรดาผู้เข้าประชุมลงนามรับรอง ทาให้ความขัดแย้งภายในหมู่พระ
ราชวงศ์และข่าวลือต่าง ๆ คลี่คลายลงไปในทางที่ดี สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถจึงได้ดารงตาแหน่งรัชทายาทชั่วคราวตราบ
จนพระองค์เสด็จทิวงคตใน พ.ศ. 2463
แม้ว่าสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถจะเสด็จทิวงคตไปแล้วเมื่อ พ.ศ. 2463 แต่ผลจากที่พระองค์ได้แต่งงานข้าม
วัฒนธรรมยังคงมีอยู่ เนื่องจากพระองค์ได้มีพระโอรสที่อาจมีสิทธิ์ในการขึ้นครองราชสมบัติ รัชกาลที่ 6 ทรงเห็นถึงปัญหาถ้า
หากมีเหตุให้พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พระโอรสของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ได้ขึ้นครองราชสมบัติ อาจทาให้เกิดปัญหา
16

แหล่งเดิม. หน้า 154-155.
แหล่งเดิม. หน้า 155.
18
แหล่งเดิม. หน้า 156.
19
แหล่งเดิม. หน้า 157.
20
พูนพิศมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้า. (2561). สิ่งที่ขา้ พเจ้าพบเห็น สมัยรัชกาลที่ 6. หน้า 53.
21
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว. (2559). ประวัตติ ้นรัชกาลที่ 6. หน้า 153-154.
22
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.6 ว.1/2 รัชกาลที่ 6 กระทรวงวัง เรื่อง รัชทายาท (28 ตุลาคม 2453 – 24 ธันวาคม 2453)
23
ผู้จัดพิมพ์ได้ละพระนามไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบความรู้สึกกับทายาทหรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถกู กล่าวถึง ซึ่ง...ในที่นี้คือกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
24
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว. (2559). ประวัตติ ้นรัชกาลที่ 6. หน้า 157-158.
25
แหล่งเดิม. หน้า 160.
17
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ขึ้นในภายหลังได้ เช่นการไม่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากในสมัยที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถยังมี
พระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ไม่เป็นที่ชื่นชอบของชาวอังกฤษ เนื่องจากพระองค์มีชายาเป็นชาวรัสเซีย จึงทาให้ทรงศูนย์เสียความ
เป็นกลางในการปฏิบัติต่อประเทศต่าง ๆ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ทาให้ทรงเป็นที่ยอมรับในชาวต่างประเทศว่าทรง
เป็นผู้นากลุ่มสยามหนุ่ม และมีฐานอานาจมากพอที่จะสนับสนุนให้พระองค์ขึ้นสู่อานาจได้อย่างสงบเรียบร้อย และเป็นที่ชื่นชม
โดยทั่วไป เป็นเหตุให้ชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอังกฤษเกรงว่าถ้าหากสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถได้ขึ้นครองราชสมบัติ
แล้ว อังกฤษจะศูนย์เสียผลประโยชน์ในสยามไป เพราะพระองค์ไม่โปรดอังกฤษเลย ดังนั้นอังกฤษจึงสนับสนุนให้รัชกาลที่ 6
26
ทรงเสกสมรสและมีพระราชโอรสโดยเร็ว เพื่อตัดโอกาสที่จะทาให้ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถได้ขึ้นครองราชสมบัติ จึง
ทาให้รัชกาลที่ 6 ทรงแก้ไขกฎมณเทียรบาลการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 ที่มีข้อบังคับห้ามผู้ที่มีชายาเป็นชาวต่างชาติหรือ
มารดาเป็นชาวต่างชาติ ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ ทาให้ลูกหลานในสายสกุลของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถไม่สามารถมีสิทธิ์ในการ
สืบราชสันตติวงศ์ได้อีกต่อไป
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ พระองค์ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ได้ทาการเสก
สมรสกับชาวต่างชาติ อีกทั้งสถานะของพระองค์ที่เป็นเจ้าฟ้าและมีสิทธิ์ในการสืบราชสมบัติต่อจากรัชกาลที่ 6 จึงทาให้เกิดคา
ครหาและความขัดแย้งในพระราชวงศ์จากการเสกสมรสครั้งนี้ของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับตาแหน่งรัชายาท
ชั่วคราวในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพระองค์กับพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ที่ไม่เห็นด้วยกับการที่พระองค์
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาทชั่วคราว เพราะพระองค์มีชายาเป็นชาวต่างชาติรวมถึงอุปนิสัยของพระองค์ที่มีอารมณ์รุนแรง
จนเกือบทาให้กลายเป็นความขัดแย้งที่ขยายวงกว้าง แต่รัชกาลที่ 6 ทรงได้ห้ามปรามเอาไว้เหตุการณ์จึงสงบลง สมเด็จฯ เจ้าฟ้า
จักรพงษ์ภูวนาถจึงได้ดารงตาแหน่งรัชทายาทชั่วคราวตราบจนพระองค์เสด็จทิวงคตใน พ.ศ. 2463 อีกทั้งการแต่งงานข้าม
วัฒนธรรมของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ยังทาให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวอังกฤษ ที่พระองค์ทรงไม่โปรดประเทศนี้
เลย เนื่องจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของอังกฤษต่อสยาม จึงทาให้เกิดการเข้ามาแทรกแซงของอังกฤษในเรื่องการแต่งตั้ง
27
รัชทายาทของรัชกาลที่ 6 นอกจากนี้การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ยังเป็นสาเหตุส่วนหนึ่ง
ในการแก้ไขกฎมณเทียรบาลการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 ของรัชกาลที่ 6 อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
การที่จะเข้าใจความคิดของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ รวมถึงเบื้องลึกเบื้องหลังในความขัดแย้งระหว่างพระองค์
กับรัชกาลที่ 6 หรือเจ้านายคนอื่น ๆ จึงจาเป็นต้องใช้หลักฐานชิ้นสาคัญที่เกี่ยวกับบันทึกส่วนพระองค์สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์
ภูวนาถ ซึ่งจะมีกาหนดการเผยแพร่ในปลายปี 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 (Covid-19) ทาให้
กาหนดการเผยแพร่ของหนังสือล่าช้ากว่ากาหนด จึงทาให้บทความนี้ยังขาดข้อมูลส่วนสาคัญส่วนนี้ไป ถ้าหากได้ข้อมูลส่วนนี้มา
ประกอบ ผู้วิจัยคาดว่าอาจทาให้การวิจัยนี้จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
เอกสารชั้นต้น
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.6 ว.1/2 รัชกาลที่ 6 กระทรวงวัง เรื่อง รัชทายาท (28 ตุลาคม 2453 – 24 ธันวาคม 2453)
เอกสารชั้นต้นที่ตีพิมพ์แล้ว
26
27

ศิรินันท์ บุญศิริ. (2523). บทบาททางการทหารและการเมืองของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ. หน้า 140-142.
แหล่งเดิม. หน้า 141.
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มหาวิทยาลัย. อัดสาเนา.
ศิรินันท์ บุญศิริ. (2523). บทบาททางการทหารและการเมืองของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ.
วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อัดสาเนา.
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พัฒนาการการเติบโตของห้าง ATM บริเวณชุมชนย่านพาหุรัด พ.ศ. 2530 – 2546
The Development of ATM Department Store in Phahurad Community in 1987 – 2003
ศิรินทร์ ไชยเมือง

1

ญาณินี ไพทยวัฒน์

2

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาพัฒนาการของห้าง ATM บริเวณชุมชนย่านพาหุรัดในช่วงพ.ศ. 2530 – 2546 อัน
เป็นผลมาจากการที่ห้าง ATM ได้ดาเนินธุรกิจเปิดบริการห้างสรรพสินค้าที่เน้นการค้าผ้าเป็นหลักในบริเวณชุมชนย่านพาหุรัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนถึง พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นปีที่ห้างปิดให้บริการ บทความวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์
(Historical Approach) โดยวิเคราะห์จากหลักฐานชั้นต้นอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ในช่วงที่ห้างเปิดทาการ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่
อาศัยอยู่บริเวณชุมชนย่านพาหุรัด และผู้ที่เคยทางานภายในห้าง ATM ในช่วงที่ห้างเปิดดาเนินการ รวมถึงการอ้างอิงงาน
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
ผลจากการศึกษาพบว่าห้าง ATM นั้นเปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ.2530 และได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าที่มีความ
ต้องการในการซื้อผ้านาเข้าจากต่างประเทศเพื่อนาไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า ซึ่งแตกต่างจากห้างสรรพสินค้าอื่น ๆ ในช่วงเวลานั้นที่
เน้นการขายสินค้าที่หลากหลาย ในเวลาต่อมาเมื่อรสนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเลือกซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรูปมากขึ้น และเสื้อผ้า
สาเร็จรูปเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น ผลที่ตามมาผู้บริโภคจึงมีความนิยมในการเลือกซื้อผ้าผืนมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าน้อยลง ปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลให้ห้าง ATM ในย่านพาหุรัดจึงเริ่มเข้าสู่ภาวะซบเซาและปิดกิจการในที่สุด
คำสำคัญ : ห้าง ATM, ชุมชนย่านพาหุรัด, การค้าผ้า
Abstract
The purpose of this research article is to study the development of ATM department store in
Phahurad community in 1987 – 2003. ATM department store focused on trading fabric from 1987 to 2003
when it was closed down. This research is a historical approach, using evidences from newspaper
published in 1987-2003 and in – depth interview with the local people living in Phahurad community and
the officers working at ATM department store. Other evidences such as dissertations are referred in this
research.
The results of the research reveal that ATM department store was open in 1987 and was popular
with customers who want to buy textiles to make clothes unlike other department stores which focused
on wide variety of products. Later, ready – made clothes have become popular. Consequently, fabrics for
making clothes declined their popularity. This can be a main factor why ATM department store was
sluggish and eventually closed down.
Keywords : ATM department store, Phahurad community, fabrics

1
2

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาภาควิขาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทนา
“ พาหุรัด ” ชุมชนพาหุรัดเป็นชุมชนหนึ่งที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากในการค้าขายผ้าหลากหลายประเภท
โดยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของชาวอินเดียที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่เดิมบริเวณพาหุรัด เป็นที่อาศัยของทหารช่างและเป็น
ที่อยู่ของชาวญวนที่อพยพมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณนี้ได้รับการปรับปรุงโดยการกรุยถนนจึงเรียกว่า ถนนบ้านญวน จนเมื่อสมเด็จ
เจ้าฟ้าหญิงพาหุรัดมณีมัย ประไพพรรณพิจิตร นริศราชกุมารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จ พระศรี พัชรินทราบรมราชินีน าถ สิ้น พระชนม์ในวั นที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวทรงนาพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ส่วนหนึ่งของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพาหุรัดมณีมัย ประไพพรรณพิจิตร นริศราชกุมารี
3
มาสร้างถนน เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล และพระราชทานนามถนนเส้นนี้ว่า ถนนพาหุรัด ในเวลาต่อมามีพระราชดาริจะ
จัดสรรบริเวณถนนพาหุรัดให้เกิดประโยชน์ขึ้น จึงโปรดให้ทหารช่างและชาวญวนย้ายออกไปอยู่อาศัยที่บริเวณอื่น และมีการ
สร้างเป็นตึกแบบใหม่แทนตึกไม้เก่ารวมถึงอนุญาตให้คนในบังคับอังกฤษสามารถซื้อขายและเช่าที่ดินได้ จากนั้นจึงทาให้มีชาว
อินเดียเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณพาหุรัด อันเนื่องมาจากเป็นคนในบังคับอังกฤษก่อนการประกาศเอกราชของประเทศอินเดีย
4
ชาวอินเดียที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณพาหุรัดจะเป็นกลุ่มของชาวอินเดียที่นับถือศาสนาสิกข์ หรือที่เรียกว่า แขกสิกข์
เสียส่วนใหญ่ ทาการค้าผ้าโดยการเดินเร่ขาย มีทั้งกลุ่มที่อยู่มาแต่เดิมและอพยพมาจากมณฑลพายัพภายหลังจากการประกาศ
เอกราชของประเทศอินเดีย พ.ศ.2490 การอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนอินเดียมีจานวนเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยและทา
การแยกย้ายตั้งถิน่ ฐานตามลักษณะกลุ่มคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ส่งผลให้มีแขกสิกข์อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนพาหุ
5
รัดจานวนมากขึ้นและเกิดเป็นชุมชนการค้าขายผ้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย
การประกอบอาชีพของชาวอินเดียที่นับถือศาสนาสิกข์ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณชุมชนพาหุรัดจะยึดอาชีพการค้าผ้าเป็นหลัก
6
มีการเช่าที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพและการอยู่อาศัย โดยเปิดชั้นล่างของตึกแถวเป็นร้านค้าผ้าและชั้นบนเป็นที่พักอาศัย
ลักษณะเป็นร้านรวงที่ตั้งอยู่บริเวณตึกแถวริมถนนพาหุรัดตลอดจนถนนจักรเพชรและถนนตรีเพชร ดังนั้นการเกิดขึ้นของห้าง
ATM ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าผ้าเป็นหลักจึงมีการดาเนินธุรกิจแบบเดียวกับธุรกิจของผู้ค้ารายย่อย
ในชุมชนแต่มีความแตกต่างกันโดยเป็นการนาผ้ามาขายในตึกอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศ ห้าง ATM เป็นห้างสรรพสินค้าที่
ตั้งอยู่บนถนนจักรเพชร เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยนายห้างชาวแขกสิกข์ชื่อปาล ศรีคุรุวาฬ เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
การค้าผ้าในลักษณะห้างสรรพสินค้าแทนร้านรวงที่ตั้งอยู่บริเวณตึกแถวริมถนนพาหุรัดตลอดจนถนนจักรเพชรและถนนตรีเพชร
จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะพบว่าห้าง ATM นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าผ้าภายในชุมชนย่านพาหุรัดจาก
เดิมที่เป็นลักษณะการค้าผ้าแบบร้านรวงริมตึกแถวปรับเปลี่ยนมาเป็นการค้าผ้าภายในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศ นอกจากนั้น
ห้าง ATM ยังมีการจาหน่ายสินค้าอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการค้าผ้าอีกด้วย จึงได้ชื่อว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่เน้นการค้าผ้าเป็น
หลักนั่นเอง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพัฒนาการของห้าง ATM บริเวณชุมชนย่านพาหุรัดในช่วงพ.ศ. 2530 – 2546
วิธีดาเนินการวิจัย
3

ป. บุนนาค. (2543. 24-30 ธันวาคม). พาหุรัด. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. 47(30): 48.
อินทิรา ซาฮีร์. (2546). เครือข่ายพ่อค้าชาวอินเดียในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ.2400 – 2490. (ออนไลน์).
5
เรื่องเดียวกัน.
6
กฤษกร วงค์กรวุฒิ และจิรา บุญประสพ. (ม.ป.ป.). ลิตเทิลอินเดีย กายาน มาซาลา และภารตวิถีในตรอกพาหุรัด. (ออนไลน์).
4
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งานวิจั ยนี้ ใช้ ระเบี ยบวิธี การวิ จัย ทางประวัติ ศาสตร์ (Historical Approach) ด้ วยการค้ นคว้า ด้า นเอกสาร
(Documentary Research) ได้แก่ เอกสารหลักฐานชั้นต้นจากข่าวในหนังสือพิมพ์ และหลักฐานชั้นรองจากวิทยานิพนธ์
งานวิจัย หนังสือ บทความ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนย่านพาหุรัดในช่วงเวลาที่ห้างเปิดทาการ (พ.ศ.2530 – 2546) และผู้ที่เคยทางานในห้าง ATM
ในช่วงเวลาที่ห้างเปิดทาการ (พ.ศ.2530 – 2546)
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
เลือกจากผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนพาหุรัด โดยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนพาหุรัดช่วงที่ห้าง ATM
เปิดทาการ ( พ.ศ. 2530 – 2546 ) สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของห้าง ATM ได้
2. ผู้ที่เคยทางานในห้าง ATM
เลือกจากผู้ที่เคยทางานในห้าง ATM ช่วงที่ห้าง ATM เปิดทาการ ( พ.ศ. 2530 – 2546 ) สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะการดาเนินธุรกิจและพัฒนาการของห้างได้
ผลการวิจัย
จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า ห้าง ATM นั้นเปิดทาการเมื่อปีพ.ศ. 2530 โดยเป็นช่วงเวลาที่มีนโยบายของรัฐบาลใน
การสนับสนุนภาคการส่งออกและภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอย่างมาก ทาให้ห้าง ATM ที่ดาเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบการค้า
ปลีกให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าประกอบกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง
ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพนาเข้าจากต่างประเทศอย่างประเทศออสเตรเลียและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการเปิดทาการของห้าง
ATM นั้นสร้างความสนใจให้แก่ผู้คนอย่างมาก เนื่องจากในบริเวณทาเลพื้นที่เดียวกันนั้นยังมีห้างสรรพสินค้าอีกสองแห่งซึ่งเปิด
ให้บริการมาก่อนการเกิดขึ้นของห้าง ATM คือ ห้างเซ็นทรัลวังบูรพา และห้างเมอร์รี่คิงส์ แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วจึงพบว่าห้าง
ATM ไม่ใช่คู่แข่งของห้างเซ็นทรัลวังบูรพา และห้างเมอร์รี่คิงส์ เนื่องจากมีรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน ถึงแม้ห้าง
ATM จะเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีการค้าขายสินค้าที่หลากหลาย แต่หลักฐานชั้นต้นที่ได้จากข่าวในหนังสือพิมพ์ในช่วงเวลาที่ห้าง
เปิดทาการ พบว่าห้าง ATM นั้นมีสินค้าหลักที่แตกต่างออกไปจากทั้งสองห้างข้างต้น นั่นคือการนาสินค้าอย่างผ้าผืนมาเป็น
สินค้าหลักของห้างสรรพสินค้า ซึ่งทาให้ในความเป็นจริงคู่แข่งที่สาคัญของห้าง ATM คือธุรกิจการค้าผ้ารายย่อยภายในชุมชน
ย่านพาหุรัดเสียมากกว่า
การเจริญเติบโตของห้าง ATM กับเศรษฐกิจภายในชุมชนย่านพาหุรัดนั้นที่กล่าวมาในข้างต้นว่ามีความเป็นคู่แข่งกัน
ในเชิงธุรกิจมากกว่าการมีความสัมพันธ์ที่คอยเกื้อหนุนกัน เนื่องจากชุมชนย่านพาหุรัดมีการดาเนินธุรกิจรายย่อยในการค้าผ้า
เป็นหลักแต่เป็นสินค้าที่นาเข้าผ่านทางเครือข่ายพ่อค้าชาวสิกข์ที่มีมาแต่เดิมซึ่งรับมาจากประเทศอินเดีย ส่วนห้าง ATM นั้น
เป็นเครือข่ายเพื่อนนักธุรกิ จชาวออสเตรเลียของปาล ศรีคุรุวาฬ เจ้าของห้างสรรพสินค้า ATM ที่รับนาสินค้ามาจากประเทศ
ออสเตรเลี ย และประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ดั ง นั้ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ เช่ น นี้ จึ งท าให้ มี ค วามเป็ น คู่ แ ข่ งกั น มากกว่ า การด าเนิ น
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน นอกจากนั้นห้าง ATM ยังได้นาเอาเอกลักษณ์ที่สาคัญของชุมชนย่านพาหุรัดมาเป็นจุดขาย
ของห้างสรรพสินค้าตน นั่นคือการเป็นชุมชนที่มีการค้าผ้าเป็นหลักและมีคุณภาพดี ดังนั้นเมื่อมีการเข้ามาของห้าง ATM จึง
ไม่ได้ช่วยทาให้เศรษฐกิจภายในชุมชนดีขึ้นแต่อย่างใด หากแต่เป็นการเข้ามาทาธุรกิจและเปรียบเสมือนเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกัน
ห้าง ATM ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงที่เริ่มเปิดทาการ พ.ศ.2530 เนื่องจากว่าขณะนั้นความนิยมในการเลือก
ซื้อผ้าผืนเพื่อนาไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าได้รับความนิยมอย่างมาก ประกอบกับการที่ห้าง ATM มักมีแคมเปญการตลาดให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าอยู่บ่อยครั้ง อาทิ การลดราคาผ้าผืนที่เหมาะกับฤดูกาลต่าง ๆ , การจัดงานฉลองครบรอบการเปิดให้บริการของห้าง
เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้ร่วมสนุกและมีความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงกลุ่มลูกค้าที่มาเลือกซื้อผ้าผืนเท่านั้น
แต่ห้าง ATM ยังมีกลุ่มลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยซื้ อของทั่วไปอีกด้วย อาทิ ซูเปอร์มาเก็ต , อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และ
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ สังคมศาสตร์ ประวัตศ
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เพราะการจัดการตลาดที่น่าสนใจประกอบกับการที่มีสินค้าอื่นที่หลากหลายนอกจากการค้าผ้าเป็นหลักทาให้ห้าง ATM ได้รับ
ความนิยมอย่างมากในช่วงเวลาหนึ่ง
ภาวะซบเซาของห้าง ATM ตลอดจนการล่มสลายของห้างจากการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปีพ.ศ.2546 กับ
เศรษฐกิจในชุมชนย่านพาหุรัดนั้นมีความสอดคล้องกันอยู่ในบางส่วน ในช่วงภาวะซบเซาของห้าง ATM นั้นไม่ได้ทาให้ชุมชน
ย่านพาหุรัดมีเศรษฐกิจที่แย่ลงหรือซบเซาลงไปด้วยอันเนื่องมาจากห้าง ATM นั้นมีการดาเนินธุรกิจเป็นห้างสรรพสินค้าจาเป็น
ที่จะต้องปรับตัวไปตามรสนิยมของกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจึงจะทาให้ธุรกิจห้างประสบความสาเร็จไปได้ แต่เมื่อห้างไม่ได้มี
การปรับตัวให้เข้ากับรสนิยมของกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการก็ทาให้ห้างตกอยู่ในภาวะซบเซา ในขณะที่ชุมชนย่านพาหุรัดนั้นเป็น
ชุมชนที่มีการดาเนินธุรกิจเป็นการค้าผ้าผืนเป็นหลัก แต่กลับมีการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยซื้อของทั้งการ
ปรับเปลี่ยนสินค้าผ้าให้มีความเป็นสมัยนิยมมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับความนิยมของกลุ่มลูกค้าในช่วงเวลานั้นนั่นคือการเริ่มนาเอา
สินค้าเสื้อผ้าสาเร็จรูปมาจาหน่ายเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันห้าง ATM ก็ยังคงดาเนินธุรกิจโดยมีการค้าผ้าผืนเป็นหลัก ถึงแม้จะ
มี ก ารค้ า ขายเสื้ อ ผ้ า ส าเร็ จ รู ป อยู่ บ้ า งแต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มเท่ า ที่ ค วร ประกอบกั บ การที่ ใ นช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วเริ่ ม มี
ห้างสรรพสินค้าที่เกิดขึ้นใหม่และมีความครบวงจรมากกว่าห้างสรรพสินค้ารูปแบบเดิม อาทิ การเกิดขึ้นของโรงภาพยนตร์ใน
ห้างสรรพสินค้าจากเดิมที่เป็นโรงภาพยนตร์แบบ stand alone โรงหนังเดี่ยวที่แยกตัวออกจากห้างสรรพสินค้าอย่างชัดเจนสู่
การเป็น Multiplex / Cineplex โรงภาพยนตร์ที่ปรากฏตัวอยู่ในห้างสรรพสินค้า ทาให้กลุ่มลู กค้ามีความสะดวกสบายในการ
ใช้บริการมากขึ้นและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อห้าง ATM ไม่มีการปรับตัวให้เข้ากับความนิยมตามยุคสมัยของกลุ่ม
ลูกค้าจึงทาให้เข้าสู่ภาวะซบเซาและปิดกิจการลงอย่างถาวรในที่สุดภายหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ของห้าง ATM ในปี
พ.ศ. 2546
การเกิดขึ้นของห้าง ATM
ห้าง ATM เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ.2530 โดยนายห้างแขกชาวสิกข์ ปาล ศรีคุรุวาฬ ซึ่งมีความต้องการให้ห้าง ATM เป็น
ศูนย์กลางการค้าผ้านานาชนิด มีลวดลาย เนื้อผ้า และสีสัน เหมาะสาหรับกลุ่มลูกค้าที่นิยมเลือกซื้อผ้าในบริเวณสาเพ็ง สะพาน
หัน และพาหุรัด ในขณะเดียวกันนั้นห้าง ATM ก็จะทาหน้าที่ในการเป็นโชว์รูมขนาดใหญ่เพื่อทาการบริการลูกค้าในการดาเนิน
7
ธุรกิจส่งออกผ้าไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นกิจการเดิมที่ ปาล ศรีคุรุวาฬ ทาก่อนการเปิดตัวโครงการห้าง ATM
ที่มาของชื่อห้าง ATM มาจากคาว่า AUSTRALIAN THAI MERCHANDISE เกิดจากการที่ ปาล ศรีคุรุวาฬ ได้รับคา
ชักชวนจากนักธุรกิจชาวออสเตรเลียให้ร่วมลงทุนทาธุรกิจห้างสรรพสินค้า ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยมอบหมายให้
ปาล ศรีคุรุวาฬ เป็นผู้บริหารงาน จากคาชักชวนดังกล่าวทาให้ ปาล ศรีคุรุวาฬ ตัดสินใจใหม่โดยริเริ่มจากการลงทุนทาธุรกิจ
ห้างสรรพสินค้าภายในประเทศไทยเสียก่อน เพราะมองว่าอยากพัฒนาธุรกิจในประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง และหากมีการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจที่ดีจึงอาจมีการขยายสาขาไปที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยนาสินค้าจากประเทศไทยส่งออก
8
เสื้อผ้าสาเร็จรูปไปจาหน่าย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นการซื้อผ้าผืนเพื่อนามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าของผู้คนได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในประเทศไทย และย่านสาเพ็ง สะพานหัน พาหุรัดก็ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้คนในการเลือกซื้อผ้าผืน
สาหรับการแข่งขันทางธุรกิจในเรื่องห้างสรรพสินค้าครบวงจร ปาล ศรีคุรุวาฬ มองว่าการมีห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง
ในพื้นที่เดียวกันจะยิ่งทาให้พื้นที่บริเวณนั้นเจริญรุ่งเรืองเร็วขึ้นและเป็นแหล่งเติบโตทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ซึ่งหากพิจารณาถึง
ความน่าสนใจของห้าง คือการที่ห้าง ATM มีสินค้าต่าง ๆ ครบในที่เดียว มีเครื่องประดับการแต่งกาย จัดโชว์ดิสเพลย์ด้วย
หุ่นจาลอง ซูเปอร์มาเก็ตทันสมัยใกล้กับลานจอดรถ และมีศูนย์อาหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณห้างสรรพสินค้าย่านเดียวกัน

7

“เอทีเอ็ม ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ และ อาณาจักรผ้าที่ พาหุรัดพลาซ่า,” ประชาชาติธุรกิจ, (28-30 มกราคม 2530), หน้าพิเศษ1.
“เอทีเอ็ม ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ และ อาณาจักรผ้าที่ พาหุรัดพลาซ่า,” ประชาชาติธุรกิจ, (28-30 มกราคม 2530), หน้าพิเศษ1.
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9

มีร้านอาหารทั้งหมด 32 ร้าน บรรจุที่นั่งรับประทานอาหารได้ 500 ที่นั่ง แผนผังโครงสร้างแผนกการจัดจาหน่ายสินค้าภายใน
ห้าง ATM จะมีสินค้าจาหน่ายหลายประเภทแตกต่างกัน อาทิ ชั้นใต้ดิน เป็นลานจอดรถและซูเปอร์มาเก็ตของสด , ชั้น G ศูนย์
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลางค้าผ้านานาชนิดรวมไปถึงถุงน่อง รองเท้า กระเป๋าสตรี ชุดชั้นในสตรี เครื่องสาอาง น้าหอม เครื่อง
เพชร-พลอย และร้านทองรูปประพรรณ , ชั้น 1 เครื่องหนัง เข็มขัด แว่นตา นาฬิกา กระเป๋าเดินทาง ไฟแช็ก อุปกรณ์กีฬา
รองเท้ากีฬา อุปกรณ์แต่งรถ อุปกรณ์ถ่ายภาพ เสื้อผ้าชาย แผนกยีน และแผนกบูติค , ชั้น 2 อุปกรณ์เด็ก เสื้อผ้าเด็ก ของเล่น
และรองเท้าสาหรับเด็ก ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูเตียง ชุดคลุมท้อง เย็บปักถักร้อย แผนกเครื่ องเสียง แผนกเครื่องใช้สานักงาน มุม
10
หนังสือ คลินิกศัลยกรรม และร้านเสริมสวย , ชั้น 3 เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์และมีศูนย์อาหารนานาชนิด
ปัจจัยที่ทาให้ห้าง ATM มีการเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตของห้าง ATM นั้นมีปัจจัยที่สาคัญหลายประการทั้งในเรื่องสภาพเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลา
นั้นที่มีการเกื้อหนุนภาคการส่งออกและภาคอุตสาหกรรมอย่างมากจากนโยบายของทางรัฐบาล จนทาให้ห้าง ATM ประสบ
ความส าเร็ จ อย่ า งมาก นอกจากนี้ ยั งคงมี ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ อย่ า งในเรื่ อ งของวิ ธี ก ารท าการตลาดของห้ า ง ATM ที่ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับโปรโมชั่นการลดราคาตามเทศกาลต่าง ๆ ภายในห้าง และในเรื่องของรสนิยม
กลุ่มลูกค้า ซึ่งในขณะนั้นผู้คนนิยมซื้อผ้าผืนเพื่อนาไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสาเร็จรูปสวมใส่ซึ่งห้าง ATM ถือเป็นห้างที่มีการค้าผ้า
เป็นหลักจึงทาให้ได้รับความนิยมอย่างมากจากรสนิยมของกลุ่มลูกค้า ในสมัยนั้นที่ตรงกับบริบทในการดาเนินธุรกิจของห้าง
ATM ปัจจัยที่สาคัญเหล่านี้ล้วนทาให้ห้าง ATM มีการเจริญเติบโตอย่างมากในช่วงเวลาหนึ่ง
ในช่วงเวลาที่ห้าง ATM มีความเจริญเติบโตอย่างมาก (พ.ศ. 2534) ขณะนั้นประเทศไทยมีการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) โดยอยู่ในช่วงที่มีการกาเนิดห้างถึงในช่วงที่ห้างมีการเจริญเติบโต
มากขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศขณะนั้นจะพบว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 – 2534 ) มีการขยายตัวที่สูงกว่าเป้าหมายในแผนอันเนื่องมาจากการที่เศรษฐกิจไทยใน
ช่วงเวลานั้นมีการขยายตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกมากขึ้นในภาคการส่งออกอุตสาหกรรมไปยังต่างประเทศ ซึ่งตรงกับบริบทห้าง
ATM ที่นอกจากจะดาเนินธุรกิจในประเทศเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีการค้าผ้าเป็นหลักแล้วนั้น ห้าง ATM ยังมีการดาเนินธุรกิจ
เป็นโชว์รูมนายหน้าค้าผ้าส่งออกไปยังต่างประเทศทาให้ห้าง ATM มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจมากขึ้นจนสามารถมีชื่อเสียงใน
ฐานะห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเลือกซื้อผ้าผืนคุณภาพดีนาเข้าจากต่างประเทศมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า
11
สาเร็จรูป
อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ห้ า ง ATM มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตนั่ น คื อ วิ ธี ก ารท าการตลาดของห้ า ง ซึ่ งมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่นที่ห้างได้จัดขึ้น อาทิ การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ที่มีการลง
โฆษณาเกี่ยวกับการจัดขายสินค้าลดราคาตามเทศกาล อาทิ เทศกาลวันวาเลนไทน์ในพ.ศ. 2530 ที่ห้างได้มีการจัดทาโปรโมชั่น
ลดราคาผ้าลายดอกและผ้าลินิน 20 – 50 % นอกจากนั้นในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ปีเดียวกันนั้นยังได้มีการจัดการแสดง
12
ดนตรีเชิญดาราและนักร้องมาร่วมงาน เป็นต้น ซึ่งวิธีการทาการตลาดของห้าง ATM ไม่ได้เจาะจงเพียงกลุ่มเป้าหมายลูกค้า
ที่มาซื้อผ้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงลูกค้ากลุ่มอื่นที่มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่หลากหลายด้วย อาทิ การประชาสัมพันธ์

9

เรื่องเดียวกัน. หน้าพิเศษ2.
เรื่องเดียวกัน. หน้าพิเศษ3.
11
เฉลิมพงษ์ คงเจริญ. ระบบเศรษฐกิจไทยก่อนวิกฤตการณ์การเงิน พ.ศ. 2540 (พ.ศ.2530 – 2540). (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2553), หน้า 46.
12
“รับวาเลนไทน์ 11 – 15 ก.พ. นี้,” ไทยรัฐ, (14 กุมภาพันธ์ 2530), 10.
10
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โปรโมชั่นลดราคาสินค้าในซูเปอร์มาเก็ตอย่าง น้ามันพืชมรกต ครีมนวดผมซันซิลค์ ยาสีฟันเปปโซเดนท์ รวมไปถึงอุปกรณ์กีฬา
13
อย่างไม้เทนนิส YONEX เป็นต้น
และรสนิยมของกลุ่มลูกค้าเองก็เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้ห้าง ATM มีการเจริญเติบโตต่อไปได้ ผู้ประกอบการ
ห้างสรรพสินค้าหรือฝ่ายการตลาดของห้างจาเป็นที่จะต้องทราบถึงรสนิยมของกลุ่มลูกค้าตนเองจึงจะสามารถทาการตลาดให้
ห้างประสบความสาเร็จได้ ซึ่งกลุ่มลูกค้าของห้าง ATM จะเน้นไปที่ผู้ที่ต้องการซื้อผ้าผืนไปเพื่อการตัดเย็บเป็นหลัก เนื่องจาก
รสนิยมการบริโภคซื้อเสื้อผ้าในช่วงทศวรรษ 2530 มักเน้นเป็นการซื้อผ้าผืนมาเพื่อตัดเย็บเสื้อผ้าสวมใส่มากกว่าการซื้อเสื้อผ้า
สาเร็จรูป ซึ่งกลุ่มลูกค้าของห้าง ATM ที่เข้ามาซื้อผ้านั้นจะมีทั้งกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ซื้อผ้าเพื่อไปตัดเย็บเสื้อผ้าเองและ
กลุ่มที่เป็นร้านห้องเสื้อที่มีการซื้อผ้าไปเพื่อใช้ในการจาหน่ายและบริการตัดเย็บเสื้อผ้า
ภาวะแห่งการซบเซาของห้าง ATM
ในช่วงที่ห้าง ATM เริ่มต้นเข้าสู่ช่วงภาวะซบเซานั้นมีปัจจัยที่สาคัญหลายประการ ทั้งเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ
ประเทศในช่วงเวลานั้นที่เกิดวิกฤตการณ์ต้มยากุ้งซึ่งเป็นวิกฤตด้านเศรษฐกิจที่มีความร้ายแรงอย่างมากในประเทศไทยโดย
14
ส่งผลให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าที่ลดลงถึง 1.9 % ในปีพ.ศ. 2539 ซึ่งก่อนหน้านี้
การส่งออกสินค้าถือเป็นรายได้หลักของประเทศไทยเมื่อการส่งออกสินค้าประสบปัญหาขึ้นทาให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้น
อย่างร้ายแรงภายในประเทศ นอกจากนั้นยังมีสาเหตุอื่นอีกในเรื่องปัญหาจากหนี้ต่างประเทศ ทาให้เกิดการขายตัวของระบบ
การเงินภายในประเทศที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้ด้อยสภาพขึ้นมากในสถาบันการเงินและการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศ
เพื่อปล่อยกู้ให้กับนักธุรกิจในเมืองไทยในอัตราที่สูงกว่า จึงทาให้ในช่วงปี พ.ศ. 2540 เกิดเป็นปัญหาหนี้จากต่างประเทศสูงถึง
15
109,276 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากเหตุการณ์วิกฤตการณ์ต้มยากุ้งนั้นทาให้ห้าง ATM ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เนื่องจากว่าการเกิดขึ้นของห้าง
ATM นั้น เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศมีการส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกอย่างดี แต่ในช่วง พ.ศ. 2540
นั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้น จากการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินที่สาคัญขึ้นในประเทศจากที่ภาคการส่งออกเคยเป็นรายได้ที่สาคัญของ
ประเทศแต่ เศรษฐกิจ ณ ตอนนั้น กลับเปลี่ย นไป ห้าง ATM ในช่ว งเวลานั้น จึงไม่ได้รั บการสนับสนุนเท่าที่ค วรจึงทาให้
วิกฤตการณ์ต้มยากุ้งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ห้าง ATM ซบเซาลง
นอกจากนั้นแล้วยังมีปัจจัยสาคัญ อีกหนึ่งปัจจัย คือรสนิยมของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่กลุ่มลูกค้าของห้าง
ATM จะนิยมซื้อผ้าผืนเพื่อนาไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสาเร็จรูปแต่ ณ ขณะนั้นรสนิยมของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปเป็นการซื้อเสื้อผ้า
สาเร็จรูปมาสวมใส่แทน เนื่องจากมีการนิยมใส่เสื้อผ้าสาเร็จรูปมากขึ้นประกอบกับการที่เสื้อผ้าสาเร็จรูปนั้นซื้อแล้วสามารถใส่
ได้ทันทีไม่ยุ่งยากเสียเวลาในการตัดเย็บเหมือนกับการซื้อผ้าผืน อีกทั้งเสื้อผ้าสาเร็จรูปยังเริ่มมีลวดลายที่สวยงามทาให้ได้รับ
ความนิยมจากผู้คนในประเทศไทยในช่วงเวลานั้นอย่างมาก แต่ทางห้าง ATM กลับยังคงมีสินค้าหลักคือการค้าผ้าผืน เมื่อไม่ได้
มีการปรับตัวให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ดังนั้น รสนิยมของกลุ่มลูกค้าจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้
ห้าง ATM ซบเซา
เหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ของห้าง ATM ทาให้ห้างที่อยู่ในภาวะซบเซานั้นล่มสลายลงทั นที โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นใน
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เวลาประมาณ 10.30น. พ.ต.ต.ศักดิ์ชาย บุญเพ็ง สน.พระราชวังได้รับแจ้งเหตุการณ์ไฟไหม้
ในห้าง ATM ซึ่งมีต้นเพลิงอยู่ที่บริเวณชั้น 2 ของห้าง โดยเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ของห้าง ATM นั้น มีต้นเพลิงมาจากการที่
13

เรื่องเดียวกัน.
คณะกรรมการการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศปร.). รายงานผลการ
วิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ. (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย,2541). หน้า 28.
15
เรื่องเดียวกัน. หน้า 191.
14
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16

ไฟลุกไหม้บริเวณตู้แอร์ขนาดใหญ่ของห้าง เนื่องจากห้าง ATM นั้นเป็นห้างที่เน้นการค้าผ้าเป็นหลักจึงทาให้ไฟไหม้ลุกลามไป
ติดที่บริเวณผ้าและกลายเป็นไฟไหม้ไปทั่วทั้งอาคารของห้าง ซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้ลุกลามยาวนานถึง 12 ชั่วโมงจึงจะดับ
17
ไฟสาเร็จ ความเสียหายของห้าง ATM จากเหตุการณ์การไฟไหม้ในครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งประวัติศาสตร์ที่สาคัญ
ของห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครและทาให้ห้าง ATM ปิดให้บริการถาวรและล่มสลายลงไปในที่สุด
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะพบว่า ห้าง ATM เริ่มเข้าสู่ภาวะซบเซาในช่วงต้นทศวรรษ 2540 เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สาคัญภายในประเทศอย่างการเกิดวิก ฤตการณ์ต้มยากุ้งซึ่งเป็น เพียงปัจจัยหนึ่ง แต่เมื่ อ
วิกฤตการณ์ต้มยากุ้งได้จบลง ห้าง ATM กลับไม่ได้มีการเจริญเติบโตเช่นเคยเนื่องจากปัจจัยที่ตามมาอย่างรสนิยมของกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นการเลือกซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรูปแทนแต่เดิมที่นิยมเลือกซื้อผ้าผืนเพื่อนาไปตัดเย็บ ทางห้าง
ATM ถึงแม้จะมีการนาเอาเสื้อผ้าสาเร็จรูปมาจาหน่ายแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรอีกต่อไป เพราะยังคงมีสินค้าหลักที่
จาหน่ายคือผ้าผืน ประกอบกับการที่มีการเกิดห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ขึ้นมากมายในประเทศไทยที่มีความครบวงจรมากกว่า
ห้าง ATM จึงทาให้ไม่ได้รับความนิยม และเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ของห้าง ATM ในพ.ศ. 2546 จึงทาให้ห้าง ATM
ต้องปิดกิจการลงอย่างถาวรในที่สุด
สรุปและอภิปรายผล
ห้าง ATM เกิดขึ้นในพ.ศ. 2530 โดยแขกชาวสิกข์อย่างคุณ ปาล ศรีคุรุวาฬ เป็นเจ้าของธุรกิจห้างสรรพสินค้าแห่งนี้
และเริ่มดาเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าที่มีการค้าผ้าผืนและสินค้าเกี่ยวกับผ้าเป็นหลัก โดยได้รับความนิยมทั้งจากกลุ่มลูกค้าค้า
ปลีกในช่วงที่ประชาชนในประเทศไทยมีความนิยมเรื่องการซื้อผ้ามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสวมใส่เอง และกลุ่มลูกค้าค้าส่งในช่วงที่
รัฐบาลมี การผลัก ดัน ธุรกิ จด้า นอุต สาหกรรมการส่ งออกส่งผลให้อุ ตสาหกรรมสิ่ งทอเป็ นสิน ค้าส าคัญ ในการส่งออกไปยั ง
ต่างประเทศ นอกจากนั้นห้าง ATM ยังได้รับความนิยมอันเนื่องมาจากการทาการตลาดของห้างที่ทราบถึงรสนิยมกลุ่มลูกค้า
ของห้า งตนเป็ นอย่ า งดี แต่ เ มื่ อเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเริ่ มเข้ า สู่ภ าวะวิ ก ฤตการณ์ ท างการเงิ น
ภายในประเทศอย่างวิกฤตการณ์ต้มยากุ้งจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ห้าง ATM เริ่มเข้าสู่ภาวะซบเซา ประกอบกับการที่ห้างไม่ได้
ส่งเสริมการทาการตลาดหรือค้าขายสินค้าตามความนิยมของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากแต่ก่อนที่กลุ่มลูกค้าจะ
นิยมเลือกซื้อผ้าผืนเพื่อมาตัดเย็บสวมใส่เป็นเสือ้ ผ้า แปรเปลี่ยนเป็นการเลือกซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรูปแทนเพื่อให้มีความสะดวกสบาย
ในการสวมใส่มากยิ่งขึ้น แต่ห้าง ATM ยังคงยึดสินค้าหลักเป็นการค้าผ้าผืนตามเดิม จึงทาให้ห้าง ATM นั้นเริ่มเข้าสู่ภาวะซบเซา
และเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งสาคัญของห้าง ATM ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 จึงทาให้ห้าง ATM ต้องปิดกิจการ
ลงอย่างถาวรในที่สุด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างในการให้สัมภาษณ์เชิงลึกมากขึ้น เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่หลากหลายและสามารถนามาวิเคราะห์ให้การวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรต่อยอดการศึกษาถึงห้างสรรพสินค้า India Emporium ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณ
เดิมของห้าง ATM
16
17

“ปริศนาดับไฟไม่ดับ รถ – คนมี ... คนสั่งไม่มี”. ไทยรัฐ. (28 พฤศจิกายน 2546) 5.
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บทบาทและความคาดหวังของชุมชนในการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Roles and Expectations of the Community in Being a University Serving Society
A Case Study of Srinakharinwirot University Prasarnmit
กฤติธี เอกวรากร1
2
สุภนัย หล่อนาค
ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์

3

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทและความคาดหวังของชุมชนในการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของชุมชนต่อบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้
สังคม และเพื่อศึกษาแนวทางและจัดท าข้อเสนอแนะต่อบทบาทการเป็นมหาวิ ทยาลัยรับ ใช้สังคม ซึ่งมี ผู้ให้ข้ อมูลสาคั ญ
ประกอบด้วย ประธานชุมชน กรรมการชุมชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับชุมชนมีวิธีการเก็บข้อมูลแบบ
พหุวิธีทั้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า
บทบาทและความคาดหวังของชุมชนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมนั้นมหาวิทยาลัยต้องยึดสภาพการณ์ปัจจุบัน
และความต้องการของชุมชนที่มีความแตกต่างทางภูมิวัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนาเพื่อปรับกระบวนทัศน์ทางนโยบายและ
บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้านทั้งการเรียน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทานุบารุงศิลปวัฒนา
ธรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากสภาพปัญหาจริงอันนาไปสู่การพัฒนาโจทย์และประเด็นทางวิชาการ รวมถึงโครงการและ
กิจกรรมบริการวิชาการที่สอดรับกับความต้องการของชุมชนและสังคม อีกทั้งข้อเสนอแนะต่อบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยรับ
ใช้สังคมนั้นมหาวิทยาลัยควรมีความต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการตามพลวัตของปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน
และมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการเข้าศึกษาชุมชนที่มีโครงสร้างขนาดเล็กและขาดทุนทางสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากร
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ชุมชน
Abstract
Research study Roles and Expectations of the Community in Being a University Serving Society A
Case Study of Srinakharinwirot University Prasarnmit objective of this study was to study the expectation
of the community towards the role of a university serving society and to study guidelines and make
recommendations for the role of a university serving society There are key informants, including
community chairmen, community committee members, as well as those who are involved or have
stakeholders with the community there are multiple data collection methods, including in-depth
interviews, focus group, and secondary data collection. The results of the research were as follows

1

นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปรึกษางานวิจัย
2
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Roles and Expectations of the community in being a social service university, the university must
adhere to the current circumstances and needs of culturally diverse communities as a development base
in order to adjust the policy paradigm and integration. Mission of the university in all four areas, including
learning, research, academic service to the community and the maintenance of arts and culture to
develop the body of knowledge from real problem situations leading to the development of academic
problems and issues Including projects and academic service activities that meet the needs of the
community and society. Moreover, the suggestion for the role of the university serving society, the
university should continue with the organization of academic service activities according to the dynamics
of the community problems. And universities should encourage admission to small structured
communities and lose social, economic and resource resources.
Keywords: University serving society, Srinakharinwirot University Prasarnmit, Community
บทนา
มหาวิ ทยาลั ยรั บ ใช้สั งคมเริ่ ม มีแ นวคิด และพั ฒ นาการมาจากมหาวิ ทยาลั ยวิ จั ย ในประเทศสหรั ฐ อเมริ กาที่ เ น้ น
ความสาคัญของการให้บริการแก่สังคมว่าเป็นค่านิยมหลักสาคัญอันหนึ่ง โดยในปี พ.ศ.2405 เมื่อสหรัฐอเมริกาออกกฎหมาย
Morrill Land Grant Acts ที่ส่งเสริมให้ทุกมลรัฐตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของประชาชน โดยกาหนดให้
มหาวิทยาลัยเหล่านี้รับลูกหลานคนทั่วไปได้เข้าเรียนได้และต้องถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาพื้นที่ด้วยนั่นคือ
กาหนดให้มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสัน (University of
Wisconsin–Madison) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวเอาไว้อย่างมีนัยสาคัญ
ว่า “พรมแดนของมหาวิทยาลัยก็คือพรมแดนของมลรัฐ ” คากล่าวนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของจินตภาพในการตอบสนองความ
ต้ อ งการของสั งคม รวมตลอดถึ ง การผลิ ต ผลงานวิ ช าการและการแพร่ ก ระจายความรู้ แ ต่ ก ระแสของ บทบาทการเปน
มหาวิทยาลัยรับใชสังคมนั้นเริ่มต้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ (University Technology
Sydney) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีแนวคิดในการบริการวิชาการเชิงรุกแกชุมชนและทองถิ่น ภายใตชื่อ“Shopfront”ตั้งแต
พ.ศ.2539 จนกระทั่งปัจจุบันได้กลายเป็นต้นแบบของการบริการวิชาการเพื่อรับใชสังคมอยางแทจริง เนื่องจากมีการนาประสบ
การณในทางปฏิบัติของอาจารยและนักศึกษารวมกับชุมชนและทองถิ่นใกลเคียงเพื่อตอบโจทย์ของชุมชนและสังคม เพราะมี
การคานึงถึงอนาคตว่าสุดทายบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจะตองไปทางานรวมกับชุมชนและสังคมของพวกเขา
จะเห็นได้ว่าความจาเป็นในการเชื่อมประสานการวิจัยและการบูรณาการศาสตร์วิชาการเข้ากับความต้องการของ
สังคมยังปรากฏให้เห็นในรูปของกระบวนทัศน์ด้านนโยบาย (policy paradigm) ที่ครอบงาการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งใน
ไทย และต่างประเทศ ผ่านทางพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย สาหรับประเทศไทยนั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถือ
เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีการดาเนินงานบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยผ่านการนา
กระบวนการวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเข้าไปบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนการสอน และการบริการด้านวิชาการในพื้นที่ชนบท ซึ่ง
เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจที่มุ่งเน้นให้การรับใช้สังคมเป็นหลักสาคัญมหาวิทยาลัยจึงได้มีการปฏิบัติ
ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่ได้ทุ่มเททาเรื่องกิจการเพื่ อสังคมเป็นลาดับ
แรก ๆ ในบรรดามหาวิทยาลัยในเมืองไทยอย่างจริงจังและเห็นเป็นรูปธรรมได้ก็คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีการจัดดาเนิน “โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน”
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนภายใต้นโยบายและดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นเชิงพื้นที่ชนบทและเมือง อีกทั้ง
ยังพัฒนาความสามารถของชุมชนผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างนวัตกรรมชุมชน โดยมี จังหวัดนครนายก และ
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ สังคมศาสตร์ ประวัตศ
ิ าสตร์ ภูมศ
ิ าสตร์ -
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จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่เป้าหมายหลักและใน ปี พ.ศ. 2553 มีการประกาศแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 - 2567) ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และด้วยความมุ่งหวังที่จะ
ทาให้มหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” จึงได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติการที่กาหนดให้สร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นาร่อง “หนึ่ง
จังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลัย” ของมหาวิทยาลัย จนมาถึง ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้มีพื้นที่ส่วนขยายผลเพิ่มขึ้นคือ
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงมหาวิทยาลัยยังได้ผลิตจิต
อาสา นักวิชาการ หรืออาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งจากงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผลิตผลงานทางวิชาการมาบูรณาการชุมชนและ
สังคม
อย่างไรก็ตามแม้มหาวิทยาลัยจะมีการดาเนินโครงการบริการวิชาการเพื่ อพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชน แต่ทั้งนี้ก็ยัง
เป็นชุมชนตามพื้นที่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานเดิมของมหาวิทยาลัยและมักจะ
เป็นพื้นที่ในชนบท ถึงแม้จะมียุทธศาสตร์นาร่อง “หนึ่งจังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลัย ” เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดาเนินการพัฒนา
และขับเคลื่อนอย่างมีสมรรถนะ และเต็มศักยภาพ แต่เมื่อหากพิจารณาและมองถึงบริบททางพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทาให้
ยังคงปรากฎภาพของความเหลื่อมล้าในการพัฒนาสังคมและชุมชนเชิงพื้นที่ เนื่องจากลักษณะพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายหลักของ
มหาวิทยาลัยนั้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบท แต่ในทางกลับกันมหาวิทยาลัยนั้นก็มีพื้นที่ตั้งในเมือง คือ ตั้งอยู่ในแขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เห็นได้ว่าเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ในพื้นที่ในชนบทเพียงพื้นที่เดียวแต่มี
ลักษณะเป็นพหุภาคีกล่าวคือ มีทั้งในชนบทและเมือง
เขตวัฒนานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมและมีการขยายตัวของทุนนิยมเป็นอย่างมาก ที่สาคัญยัง
แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการดารงอยู่ของชุมชนที่กระจัดกระจายตัวตามพลวัตของความเป็นเมือง ซึ่งชุมชนส่วนใหญ่
ในเขตวัฒนามีลักษณะเป็นชุมชนแออัดจึงยังทาให้ประสบปัญหาและมีความต้องการที่หลากหลาย ดังนั้นเมื่อพิจารณาชุมชน
จากการจาแนกตามลักษณะภูมิวัฒนธรรมของเขตวัฒนาและบริบททางพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
พบว่า สามารถแบ่งชุมชนออกเป็น 3 ฝั่ง คือ ชุมชนย่านฝั่งริมคลอง ชุมชนย่านฝั่งธุรกิจและการค้าขาย และชุมชนย่านฝั่งที่อยู่
อาศัยและคอนโดมิเนียม บริบทของชุมชนนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปทั้งในวิถีชวิต วัฒนธรรม รวมไปถึงกิจกรรม ทาให้
ปัญหาและความต้องการของชุมชนนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป อีกปัญหาหนึ่งที่ชุมชนยังมีความเหลื่อมล้าคือ รัฐและ
หน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถดาเนินการบูรณาการจัดการตามความแตกต่างของบริบทชุมชนได้เนื่องจากยังขาดความเข้าใจ
ต่อปัญหาของชุมชน ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นหากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรี
สง่าแก่มหานคร” ผู้วิจัยเห็นว่าหากมหาวิทยาลัยยังมี บทบาทการรับใช้สังคมโดยดาเนินบูรณางานวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
เฉพาะพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นพื้นที่ชนบท หรือกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทั้งที่มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายที่ตั้งอยู่ในทั้งพื้นที่ชนบทและพื้ นที่
เมือง ซึ่งจากที่กล่าวมานอกจากจะเห็นความเหลื่อมล้าในการการพัฒนาเชิงพื้นที่แล้วมหาวิทยาลัยอาจยังไม่สามารถดาเนินการ
พัฒนาและขับเคลื่อนสังคมและชุมชนแบบ “พหุวิธ”ี ตามความเป็นพหุของสังคมได้
ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีบทบาทการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
ลักษณะของชุมชนเมืองและส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นชุม ชนแออัด นอกจากจะสร้างความเป็นพหุวิธีต่อการจัดการปัญหาที่
หลากหลายตามบริบทของชุมชนแล้วยังสามารถสร้างต้นแบบการพัฒนาชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัยอีกด้วย รวมถึงยังเป็น
การทาลายกาแพงของความเหลื่อมล้า เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่ล้อมรอบด้วยชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริ มบทบาทการ
ช่วยเหลือทางสังคมเนื่องจากมีส่วนพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ อันจะเป็นแนวทางที่สอดรับกับพันธกิจและปณิธานของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมได้มากยิ่งขึ้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการมุ่งหาคาตอบเกี่ยวกับความ
คาดหวังของชุมชนต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรว่า ควรมีบทบาทในการรับใช้สังคมและชุมชนทัง้
ย่านฝั่งริมคลอง ย่านฝั่งธุรกิจและการค้าขาย และย่านฝั่งที่อยู่อาศัยและคอนโดมิเนียมอย่างไร รวมถึงเพื่อเป็นการศึกษาถึง
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แนวทางต่อบทบาทการรับใช้สังคมรวมถึงจัดทาข้อเสนอแนะ อีกทั้งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังมุ่งให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ร่วมกันเพื่อทาให้เกิดแนวทางการสนับสนุนของชุมชนแต่ละบริบทที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของชุมชนต่อบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
2. เพื่อศึกษาแนวทางและจัดทาข้อเสนอแนะต่อบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมของ
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ว่ามหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทอย่างไร ชุมชนมีความต้องการแล ะคาดหวัง
อย่างไร โดยเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและระดมแนวความคิดจากการนาเสนอของสมาชิกชุมชนถึงบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนว่าควรดาเนินการอย่างไร มีลักษณะอย่างไร โดยในส่วนของกระบวนการ
ดาเนินการนั้นมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. ขอบเขตด้านวิธีการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกาหนด
บทบาทของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมและชุมชนที่สอดรับกับความต้องการและบริบทของชุมชน โดยการ
สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชน มาเป็นแนวทางการวิจัยร่วมกับการใช้เทคนิควิธีการได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อตอบ
คาถามการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์บุคคล การสนทนากลุ่ม
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนโดยการจาแนกตามภูมิวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทร วิโรฒ ประสานมิตร นั้นสามารถแบ่งชุมชนออกได้เป็น 3 ฝั่ง คือ ชุมชนฝั่งริมคลองซึ่งผู้วิจัยได้เลือก “ชุมชนสุเหร่าบ้าน
ดอน” ชุมชนฝั่งธุรกิจและการค้าขายซึ่งผู้วิจัยได้เลือก “ชุมชนหลังสถานีทองหล่อ” และชุมชนฝั่งที่อยู่อาศัยและคอนโดมิเนียม
ผู้วิจัยได้เลือก “ชุมชนนวลจิต” เนื่องจากชุมชนเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตวัฒนารวมทั้งยังอยู่ในพื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัย
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย

พันธกิจมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
1. การเรียน
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการแก่ชุมชน
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

สภาพการณ์และความต้องการ
ของชุมชน
การพัฒนาที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
เน้นการปฏิบตั ิและเรียนรู้จาก

ชุมชนที่จาแนกตามภูมิ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1. ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน
2. ชุมชนนวลจิต
3. ชุมชนหลัง สน. ทองหล่อ

สภาพจริงแบบต่อเนื่อง
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดและวิธีการดาเนินงานวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก ประธานชุมชน กรรมการชุมชน รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี
ความสัมพันธ์กับชุมชน
2. เครื่องมือการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และทบทวนวรรณกรรณเพื่อนามาสร้างเครื่องมือวิจัย
โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลแบบพหุวิธีและแบ่งวิธีการเก็บตามข้อมูลบริบทของชุมชน ดังนี้
2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและข้อ
คาถามการสัมภาษณ์นั้นมีลักษณะแบบกึ่งโครงสร้างและมีความยืดหยุ่น
2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่ งเน้น การอภิป รายร่ วมของกลุ่ มบุ คคลที่ มีอ งค์ ความรู้ มี
ประสบการณ์ในประเด็นที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษา
3. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ผู้ วิจัยได้ดาเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์แ ละความเข้าใจร่ว มกันโดยการชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อทาการนัดหมายในการเข้าเก็บข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยเริ่มศึกษาองค์ประกอบรวมถึงศึกษาปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนเบื้องต้น
3.2 ผู้วิจัยได้ดาเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงการศึกษาชุมชนเบื้องต้นเพื่อสร้างคาถามการ
วิจัย และดาเนินการเก็บข้อมูลตามการนัดหมาย
3.3 ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยเริ่มจากการจาแนกชนิดเนื้อหาและข้อมูลเพื่อ
จัดการให้ข้อมูลมีสารระบบเพื่อทาความเข้าใจองค์ประกอบที่สาคัญต่าง ๆ ของข้อมูลจากนั้นดาเนินการวิเคราะห์แก่นสาระและ
วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลที่มีสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างตัวข้อมูลและบริบทชุมชนอันนาไปสู่การหาข้อสรุป การตีความ และ
การตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ความคาดหวังของชุมชนต่อบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม จากการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของ
ชุมชนตามการจาแนกทางภูมิวัฒนธรรมนั้น สามารถอธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้
ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เป็นชุมชนแออัดที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ ซึ่งชุมชนมีพื้นที่และอาณาบริเวณกว้างที่
ขนาบด้วยถนนสุขุมวิทและถนนเพชรบุรีตัดใหม่ สภาพบ้านเรือนมีลักษณะบ้านไม้และปูน มีทั้งบ้านชั้นเดียวและสองชั้นเรียง
ติดกัน คนในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง รับราชการ และธุรกิจส่วนตัว รวมถึงมีผู้สูงอายุเป็น
จานวนมาก ชุมชนสุเหร่าบ้านดอนนั้นอดีตเคยมีปัญหาเรื่องยาเสพติดจากประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่ในชุมชนเนื่องจากเป็นชุมชน
เปิด แต่ปัจจุบันชุมชนนั้นมีวิธีรับมือและสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้เนื่องจากมีเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ และองค์กร
อิสระ รวมถึงกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจชุมชน ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็ง มีทุนทางสังคม
และทุนทางเศรษฐกิจ และมีการจัดระเบียบสังคมของชุมชนรวมถึงมีการนาหลักศาสนาอิสลามเข้ามาเป็นสิ่งควบคุมพฤติกรรม
ของคนในชุมชนด้วย ซึ่งหากมีผู้กระทาหรือประพฤติไม่เหมาะสมในชุมชนก็จะถูกบทลงโทษทางสังคมจากชุมชนเอง หากแต่
ปัจจุบันถึงแม้จะเป็นชุมชนเข้มแข็งและมีศักยภาพ มีระบบป้องกันความปลอดภัย แต่ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ซึ่งจากคาระหว่างการสัมภาษณ์ของรักษาการแทนประธานชุมชนว่า “ต่างคนต่างอยู่มี
ข้อมูลไปบอก แต่เขาก็จะอยู่แบบนั้นขนาดเชิญมาประชุมยังไม่มา นี่ก็เป็นปัญหาขนาดเชิญมาประชุมยังไม่มา” แสดงให้เห็นถึง
จากความสัมพันธ์แบบสนิทแนบชิดดังญาติพี่น้องกลายเป็นความสัมพันธ์ แบบต่างคนต่างอยู่ เป็นเช่นนี้ทาให้การบูรณาการ
ภายในชุมชนจากที่เคยปฏิบัติกันมานั้นไม่สัมฤทธิ์ผลเหมือนอดีต ซึ่งอาจนาไปสู่การลดลงของศักยภาพชุมชนได้ อาทิ เรื่อง
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สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของชุมชนถ้าหากเป็นมิติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่น ขยะ ยาเสพติด คลองแสนแสบ ชุมชน
สามารถจัดการเองได้เนื่องจากมีอาสาสมัครภายในและระหว่างชุมชน ซึ่งเป็นทุนทางสังคมของชุมชน แต่หากเป็นมิติทาง
สุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งยังเป็นปัญหาหลักของชุมชนเนื่องจากการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังคา
กล่าวของรักษาการแทนประธานชุมชน ว่าถึงแม้จะนาข้อมูลต่าง ๆ ไปให้เช่นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสุขภาพ
ในครัวเรือน แต่ก็ไม่ได้ถูกรับการยอมรับเพราะความสัมพันธ์แบบเฉพาะครัวเรือน จะเห็นได้ว่าถึงแม้ชุมชนจะมีเครือข่ายทาง
สังคมระหว่างองค์กรแต่บางกรณีเครือข่ายก็ไม่อาจเข้ามาสนับสนุนหรือมาพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น การดูและผู้สูงอายุ
ในชุมชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการภายในชุมชน
จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังของชุมชนสุเหร่าบ้านดอนต่อบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมนั้นประเด็น
แรกคือ มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้ามาการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ เนื่องจากวัฒนธรรมของ
ชุมชนสุเหร่าบ้านดอนนั้นส่วนใหญ่คนช่วงวัยทางานในชุมชนมักจะออกไปทางานกันในเมืองบางครัวเรือนออกไปทางานห่างไกล
จากชุมชนทาให้ไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว บางครัวเรือนผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวเนื่องจาก
ลูกหลานออกไปทางานกันหมด บางครัวเรือนผู้สูงอายุยังต้องอยู่ดูแลเด็กเล็กเนื่องจากบิดามารดาของเด็กนั้นออกไปทางาน อีก
ทั้งผู้สูงอายุยังมีสุขภาวะร่างกายที่ไม่แข็งแรง มีการเสนอว่าถ้ามีคณะที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล ก็อยากให้เข้ามา
ช่วยจัดกิจกรรมดังกล่าวดังนั้นชุมชนจึงมีความคาดหวังในส่วนนี้ ประเด็นถัดมาคือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนมากขึ้น
ประเด็นสุดท้ายคือ การส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน “แต่ก่อนมีอาจารย์จาก มศว มาช่วยเรื่องน้าเน่า
อีเอ็มบอล น้าชีวภาพ แค่เทในชุมชนบ้านดอนอย่าลืมว่าคลองมันมีกี่กิโล นับตั้งแต่ผ่านฟ้าแนวนี้มันมีกี่ชุมชน ไม่มีการสานต่อ
อะไรเลยมาหลายปีแล้ว ” จะเห็นว่าแม้ปัจจุบันคลองแสนแสบจะไม่ได้มีผลกระทบกับคนในชุมชนมากเท่าไรแล้วแต่ความ
ต้องการเรื่องสุขอนามัยของชุมชนนั้นยังคงมีอยู่
ชุมชนนวลจิต เป็นชุมชนเมืองตั้งอยู่บริเวณซอยเอกมัย 30 ลักษณะที่อยู่อาศัยในชุมชนมีลักษณะเป็นเรือนไม้และปูน
เรียงติดกัน มีทั้งชั้นเดียวและสองชั้น อาชีพของคนในชุมชนนั้นประกอบหลากหลายอาชีพอาทิ ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ
รัฐวิสาหกิจและธุรกิจส่วนตัว สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์กันดี มีเครือข่ายระหว่างองค์กร ในอดีตนั้นชุมชนนวลจิตได้รับการ
ขนานนามว่าเป็นชุมชนของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และผู้ป่วยโรคเอดส์ เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและบ้านเช่าของบรรดา
ของกลุ่มบุคคลที่ขายบริการทางเพศ แต่ปัจจุบันสถานการณ์ก ารตรวจเชื้อเอชไอวีนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของสาธารณสุขจึง
ทาให้ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จนถึงปัจจุบัน หากแต่คงยังมีผู้ป่วยโรคติดต่อเรื้อรังและไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งเด็กและเยาวชนรวมไปถึง
ผู้สูงอายุ บางครัวเรือนยังมีผู้พิการ ซึ่งในส่วนนี้ชุมชนจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขคอยเข้าดูแลและชุมชนยังมีการจัดทาผังระบบ
สุขภาพในชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้จากการถ่ายทอดของมหาวิทยาลัยที่เข้ามาศึกษาชุมชนและเข้ามามอบองค์ความรู้ ชุมชน
นวลจิตจึงพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบหนึ่งของชุมชนในเขตวัฒนาที่มีการจัดสารระบบสุขภาพคือ ผังระบบสุขภาพของชุมชนนั้น
ทาให้สามารถรับรู้ได้ว่าครัวเรือนไหนมีผู้ป่วยกี่ราย มีผู้พิการกี่ราย เป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตามจากคาบอก
กล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ของอาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชนนั้นว่า“อสส มีการดูแล 1 คนต่อ 30 ครัวเรือน” แสดงให้เห็น
ถึงข้อจากัดของอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งอาจไม่สามารถเข้าดูแลได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งชุมชนนวลจิตนั้นถูกปิดล้อมด้วยที่อยู่
อาศัยและคอนโดมิเนียมจึงทาให้ชุมชนนั้นมีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน ชุมชนจึงมีความหลากหลายทางประชากร
เช่นเดียวกับชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ผลกระทบจากการที่ชุมชนถูกปิดล้อมด้ว ยที่อยู่อาศัยและคอนโดมิเนียมคือ การไม่ให้ความ
ร่วมมือ “มาช่วยเหลือก็มาแป๊ปเดียว ไม่ต่อเนื่อง แต่ละปีก็มาไม่เหมือนกัน” ซึ่งผลกระทบจากการที่ชุมชนถูกปิดล้อมด้วยที่อยู่
อาศัยและคอนโดมิเนียมนั้นคือ “เวลามีกิจกรรมเขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือ นอกจากจะมีปัญหาถึงจะมาอาศั ยเราให้ช่วยเหลือ
อย่างเช่นของหายก็จะมาให้ช่วยประชาสัมพันธ์” อาสาสมัครสาธารณสุขได้กล่าวระหว่างการสัมภาษณ์จะแสดงถงเจตนารมณ์
เรื่องของการมีส่วนร่วมและการให้การสนับสนุนอย่างชัดเจนอย่างชัดเจน
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จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังของชุมชนนวลจิตต่อบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยรั บใช้สังคมคือ ประเด็นแรก
มหาวิทยาลัยควรเข้ามาส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมและส่งเสริมกระบวนการลดปัญหายาเสพติด เนื่องจากคนใน
ชุมชนนี้มีความต้องการทางด้านสุขอนามัย อีกทั้งปัญหายาเสพติดนั้นยังคงมีอยู่ในชุมชนแต่ชุมชนนั้นมีกระบวนการจัดการ
ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดเพียงแต่ต้องการให้คนในชุมช
ประเด็นถัดมาคือ ชุมชนมีความต้องการที่อยากจะให้มหาวิทยาลัยเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ที่มาอานวย
ความสะดวกแก่ผู้พิการในชุมชน อย่างที่กล่าวไปว่าผู้ป่วยและผู้พิการไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงแต่คนในชุมชนนั้นสามารถใน
การจัดการครัวเรือนตนเอง
ชุมชนหลัง สน. ทองหล่อ เป็นชุมชนแออัดขนาดเล็กที่ตั้งฐานอยู่ด้านหลังของสถานีตารวจนครบาลทองหล่อบริเวณ
ถนนสุขุมวิท 55 ซึ่งชุมชนนั้นตั้งอยู่ระหว่างแฟลตตารวจและคอนโดมิเนียม และอาคารชุดของเอกชน ลักษณะที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนมีสภาพเป็นเรือนห้องแถวไม้และมีทางเดินเป็นตรอกแคบ ๆ ทางระบายน้าไม่สะดวก อาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาชีพการค้าขาย รับจ้างทั่วไป รวมถึงการเกษตรเลี้ยงไก่ และว่างงานเป็นส่วนใหญ่ แม้ในอดีตชุมชนจะเคยเป็นหนึ่งใน
ชุมชนในเขตวัฒนาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครัวเรือนจากภูมิปัญญาของบรรพชนที่ได้รับการถ่ายทอดมาคือ น้ายา
ล้างจาน และน้ายาอเนกประสงค์ เป็นสินค้าของชุมชนที่จาหน่ายในราคาถูกแต่เนื่องด้วยพื้นที่ของชุมชนโดยรอบนั้นถูกปิดล้อม
ด้วยทุนนิยมมีห้างสรรพสินค้า ธุรกิจและการค้าขายขนาดใหญ่และขนาดย่อม รวมถึงการผูกขาดทางการตลาดของนายทุน
ประกอบกับค่านิยมของคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นส่งผลให้สินค้าของชุมชนดังกล่าวไม่สามารถสร้างรายได้อย่างแต่ก่อนจึงทา
ให้สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนจึงค่อย ๆ ลดลงตามพลวัตของสังคมและเศรษฐกิจ ที่สาคัญประชากรในชุมชนส่วนใหญ่เป็น
เด็กและเยาวชนรองลงมาคือผู้สูงอายุ ทาให้การรวมกลุ่มเพื่อบูรณาการภายในชุมชนกันเองนั้นไม่ค่อยสัมฤทธิ์ผล
จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังของชุมชนหลัง สน. ทองหล่อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมนั้น ประเด็นแรก
คนในชุมชนมีความคาดหวังให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทางด้านกายภาพ คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะชุมชนแห่งนี้ยังมีบริเวณที่ไม่
ถูกสุขอนามัยเนื่องจากมีทางระบายน้าที่ไม่มีการจัดการแบบสารระบบทาให้น้าจากการใช้งานของผู้คนที่อยู่ในแฟลตหรือใน
ชุมชนเองนั้นไหลรั่วลงมาสู่ชุมชนและส่งกลิ่นเน่าเสีย รวมถึงสิ่งปฏิกูลของสัตว์ในชุมชนอาจเป็นบ่อเกิดของโรคได้ และเรื่องที่อยู่
อาศัย คนในชุมชนมีความต้องการที่จะปรับปรุงเรือนของตนที่มีลักษณะติดกันแบบหนาแน่นและมีความเสื่อมโทรม เพราะ
ปัญหาของคนในชุมชนยังมีที่อยู่กันอย่างไม่มั่นคง บางส่วนก็ถูกไล่รื้อที่ออกไปเนื่องจากในอดีตพื้นที่ชุมชนแห่งนี้คือพื้นที่ว่างและ
เป็นทางควายเดินลงท่าน้าจึงมีการย้ายเข้ามาตั้งถิ่น ฐานนานนับ 100 ปี ปัจจุบันนั้นสามารถดารงอยู่ได้จากเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ปัจจุบันนี้ประธานและคนในชุมชนยังคงต่อสู้กับประเด็นนี้อยู่ ประเด็นถัดมา คนในชุมชนมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้ามา
มีการส่งเสริมการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงการสร้างพื้นที่และเครือข่ายทางการตลาดระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนเพื่อให้ชุมชนนั้นมีการพัฒนารายได้เข้าสู่ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ประธานชุมชนยังได้กล่าวระหว่างการสนทนา
กลุ่มว่า “ถ้ามีทุนในการสร้างอาชีพก็คงดีไม่ว่าจะขายแหนม กล้วยทอก กล้วยแขก รายจ่ายเยอะรายได้ก็ไม่มี” ดังนั้นชุมชนจึงมี
ความคาดหวังช่วยในเรื่องทุนหรือการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมในการประกอบอาชีพ
นอกจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมแล้วชุมชนยังมีความต้องการทาง ด้านการศึกษา ให้เด็กและเยาวชนซึ่ง
เป็นความหวังของคนในชุมชน ซึ่งจากที่กล่าวไปว่า ซึ่งจากคาบอกกล่าวของประธานชุมชน “ยิ่งโควิดบางคนไปขายข้างนอกยัง
ขายได้วันละ 100 กว่าบาทมีลูกสามสี่คนก็ต้องไปโรงเรียนอีกตอนนี้เศรษฐกิจแย่มาก” บางครัวเรือนมีสถานะที่ค่อนข้างยากจน
ทาให้เด็ กและเยาวชนบางรายกลั บมาต้องมาช่ วยงานครอบครัว จึงไม่มีเ วลาได้ท บทวนบทเรีย น บ้ างก็ อีก ทั้งการพั ฒนา
การศึกษาของเด็กและเยาวชนในชุมชนโดยเฉพาะสมรรถนะทักษะทางภาษาอังกฤษ และศิลปะ
2. แนวทางและจัดทาข้อเสนอแนะต่อบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า
บทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นมีรูปแบบการดาเนินการตามพัน ธกิจหลัก 4
ด้านของมหาวิทยาลัยคือ การเรียน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการธานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการบูรณาการ
พันธกิจทั้ง 4 ด้านเพื่อการรับใช้สังคมและชุมชนเป็นภารกิจหลักสาคัญของมหาวิทยาลัย การรับใช้สังคมพัฒนาและขับเคลื่อน
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ประสิทธิผลและเป็นความต้องการของชุมชนและสังคมนั้นคือ การพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน คือต้องมี ระบบระเบียบที่สาคัญ
ต้องมีความต่อเนื่องและมาจากการวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสมการร่วมปรึกษาหารือกับชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
บริบทปัญหา บริบทพื้นที่ แบบแผนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมถึงความต้องการของชุมชน อีกทั้งวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนใน
ปัจจุบันของพื้นที่ชุมชนนั้นด้วย นอกจากนี้คนในชุมชนยังมีการนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยว่า ชุมชนนั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดหาก
มหาวิทยาลัยจะเข้ามาจัดโครงการหรือกิจกรรม เพราะถือเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาระหว่างชุมชนกับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งชุมชนมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมืออยู่แล้ว แต่ชุมชนมีความหวังว่าโครงการหรือกิจกรรมที่เข้ามาจัดนั้นควร
มีความต่อเนื่องไม่ใช่เข้ามาจัดเพียงชั่วคราวแล้วก็หายไปเหมือนกับที่ผ่านมา คนในชุมชนเห็นว่าบางกิจกรรมก็ต้องมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกแล้วแต่บริบทของปัญหานั้น ๆ ที่สาคัญปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็จะมีการเปลี่ยแปลงไปตาม
สภาพสังคมที่มีความสลับซับซ้อน และควรมีการสานต่อแบบรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ดังคากล่าวของคนในชุมชนว่า
“สมมติรุ่นนี้เข้ามาทากิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพรุ่ นต่อไปก็ควรนาโจทย์ของรุ่นก่อนหน้านี้มาสานต่อแต่ควรปรับรูปแบบ
กิจกรรมให้มันสอดรับกับบริบทของปัญหาตามปัจจุบัน” อีกปัญหาที่ชุมชนนาเสนอคือการที่มหาวิทยาลัยเข้ามาจัดกิจกรรมนั้น
เป็นการตอบโจทย์องค์ความรู้ของชุมชนแต่ไม่ตอบโจทย์ในทางปฏิบัติ “เข้ามาจัดการอบรมความรู้ สุขภาพพออบรมเสร็จก็เลิก
เขาก็กลับไป” จากคากล่าวของคนในชุมชนท่านหนึ่ง
อีกทั้งจากการที่ผู้วิจัยเข้าไปศึกษาชุมชนนั้นพบว่า มี 1 ใน 3 ของชุมชนเมืองที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นไม่ได้
มีการเข้าไปศึกษาและทากิจกรรมคือ ชุมชนหลัง สน. ทองหล่อ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมี
การส่งเสริมให้มีการเข้าไปศึกษาและสร้างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนที่มีโครงสร้างขนาดเล็กเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่
กว้างขึ้น และไม่ควรส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเข้าไปศึกษาชุมชนที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว จึ งต้องบูรณาการ
ทางภารกิจดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เพื่อให้สอดรับทางกระบวนทัศน์ด้านนโยบาย ดังนี้
2.1 การเรียน มหาวิทยาลัย และคณะ หรือหน่วยงานภายในควรมีการส่งเสริมให้นิสิตมีการเรียนรู้จาก
สภาพปัญหาที่ชุมชนได้รับจริง รวมถึงต้องให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาที่ไม่ได้เพียงให้นิสิต
แค่เข้าสารวจหรือศึกษาพื้นที่ เก็บข้อมูล เข้าสัมภาษณ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา ซึ่งจะทาให้นิสิตได้รับความรู้จาก
ชุมชนเพียงอย่างเดียวแต่ไม่สามารถนาไปปฏิบัติ แต่ควรส่งเสริมเพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้แก่ตนเองจากสภาพหรือปัญหา
จริงอันจะนาไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็น
คุณูปการต่อสังคมอย่างยิ่ง อีกทั้งศาสตร์วิชาจะต้ องมีการเกี่ยวโยงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของนิสิตและต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมและชุมชน
2.2 การวิจัย มหาวิทยาลัย และคณะ หรือหน่วยงานภายในต้องมีการบูรณาการโจทย์การวิจัยตามความ
ต้องการของสังคมและชุมชนอันนาไปสู่การปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และต้องการมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิต
ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยรับใช้สังคมคือสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือเป็น
การเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน ที่สาคัญควรพัฒนาโจทย์และวิธีการวิจัย
ทีค่ รอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและประเด็นของชุมชนและสังคม
2.3 การบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนนั้นเป็นสิ่งสาคัญแก่มหาวิทยาลัย และ
คณะ หรือหน่วยงานภายใน เพราะกิจกรรมนั้นบูรณาการมาจากการเรียนและการวิจัย ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องสร้าง
กิจกรรมการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาจึงควรมีการเข้าศึกษาพื้นที่ชุมชน และ
วิเคราะห์พื้นที่ชุมชน เพราะเป็นการคานึงถึงสภาพปัญหาและบริบทของชุมชนที่มีความแตกต่างกัน และควรมีการประเมิน
โครงการหรือกิจกรรมทั้งก่อน ระหว่างการดาเนินการ และหลังจากสิ้นสุดการดาเนินงาน เพื่อวัดประสิทธิผลทั้งเชิงองค์ความรู้
และปฏิบัติของชุมชน
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2.4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมการธารงวินัยไว้ซึ่งจริยธรรมและ
จริยธรรมภาคปฏิบัติเพื่อการผลิตบัณฑิต หรือพัฒนาบุคลากรให้เป็นคุณูปการกับสังคมในการธารงไว้ซึ่งสรรพสิ่งที่มีคุณค่ากับ
สังคมไทยอย่างยั่งยืน
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิเคราะห์สามารถสรุปผลการวิจัยและนามาอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้
บทบาทและความคาดหวั ง ของชุ ม ชนต่ อ การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย รั บ ใช้ สั ง คมนั้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
มหาวิทยาลัยต้องมีแนวคิดและคานึงถึงสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงตามพลวัตของสังคมที่มีความสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นกับชุมชน
ปั จ จุ บั น และควรสร้ า งเครื อ ข่ า ยร่ ว มระหว่ า งชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการเชิ งองค์ ค วามรู้ แ ละปฏิ บั ติ กั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้านได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ที่สาคัญมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้เข้าศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนที่มีความแตกต่าง
ทางภูมิวัฒนธรรม เพราะปัญหาของชุมชนที่แตกต่างส่วนหนึ่งมีผลจากภูมิวัฒนธรรมที่แตกต่าง หากแต่บางชุมชนนั้นก็สามารถ
จัดการปัญหาที่มาจากภูมิวัฒนธรรมของชุมชนได้เนื่องจากชุมชนนั้นมีเครือข่ายทางสังคมและทุนชุมชน ทาให้ชุมชนมีมุมมอง
และความคาดหวังต่อบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เป็นชุมชนที่ติดกับริมคลองแสนแสบซึ่งมีความคาดหวังให้มหาวิทยาลัยเข้ามา
สนับสนุนและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน และด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน
2. ชุ ม ชนนวลจิ ต เป็ น ชุ ม ชนที่ ถู ก ปิ ด ล้ อ มด้ ว ยที่ อ ยู่ อ าศั ย และคอนโดมิ เ นี ย มซึ่ งมี ค วามคาดหวั งให้
มหาวิทยาลัยเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและสาธารณสุข รวมถึงด้านการส่ งเสริมด้าน
เครื่องมือสาหรับผู้พิการ
3. ชุมชนหลัง สน. ทองหล่อ เป็นชุมชนที่ถูกปิดล้อมด้วยการค้าขายและธุรกิจซึ่งมีความคาดหวังให้
มหาวิทยาลัยเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน และด้านการส่งเสริมอาชีพและการเปิดตลาดกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชน
แต่ทั้งนี้สิ่งที่ชุมชนมีความคาดหวังคล้ายคลึงกันคือ โครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เข้า
มาจัดในชุมชนนั้นควรมีความต่อเนื่องและเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะสร้างหุ้นส่วนทางสังคมโดย
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย
อภิปรายผล
พันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้ง 4 ด้านคือ การเรียน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมนั้นหากมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการบูรณาการให้เข้ากับความต้องการของชุมชนและสังคมได้
มหาวิทยาลัยจะสามารถสร้างกระบวนทัศน์ทางด้านนโยบายและสามารถพัฒนาบทบาทการเป็นมหาวิทยารับใช้สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดรับกับงานของงานของ Srisa-an, W. (2016) ที่อธิบายว่า มหาวิทยาลัยต้องกาหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิ ท ยาลั ย กั บ สังคมไว้ ในระบบกากั บ ดู แลนโยบายและแผนการด าเนิ น การ งบประมาณ หลั ก สู ต ร รวมถึ งวิถี ชีวิ ต ใน
มหาวิทยาลัยในการทาวิจัยร่วมกันจะต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและประเด็นของสังคม
อันนาไปสู่การพัฒนาและสร้างบทบาทผ่านกระบวนทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัยได้
บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการรับใช้สังคมนั้นจากที่กล่าวไปว่ามหาวิทยาลัยควรคานึงถึงสภาพปัญหาที่
เปลี่ ย นแปลงตามพลวั ต ของสั งคมที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ชุ ม ชนในปั จ จุ บั น กิ จ กรรมการบริ ก ารวิ ชาการของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เข้าไปจัดในชุมชนนั้นไม่เพียงแต่พัฒนาชุมชนในเชิงองค์ความรูและการปฏิบัติเพียงอย่างเดียว
แต่ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งความคาดหวังของชุมชนที่ผู้วิจัยศึกษานั้นสอดรับกับงานของ ประเวศ วะสี. (2551)
ที่มีข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยควรจะเข้าไปดาเนินกิจกรรมอย่างน้อย 8 กิจกรรมคือ 1. ไป
เรียนรู้ในกระบวนการทาแผนแม่บทชุมชนระดับตาบลเพื่อทาให้ชุมชนได้เรียนรู้ชุมชน และเติมความรู้ที่ชุมชนไม่มี 2. พัฒนา
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งานวิจัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน 3. ทาการวิจัยและพัฒนาร่วมกับชุมชนในเรื่องต่าง ๆ เช่ น เรื่อง
ระบบสุขภาพชุมชน การสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ระบบสื่อสารชุมชน เป็นต้น 4. ทาการวิจัยเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของ
องค์กรท้องถิ่น 5. พัฒนาการศึกษาที่เหมาะกับชีวิตการงานของคนในชุมชนโดยร่วมกับชุมชน 6. ทาการวิจัยเรื่องสิทธิชุมชน 7.
ทาการวิจัยนโยบายที่สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และ 8. ส่งเสริมให้มีการทาแผนที่ศักยภาพของคนของชุมชน
ทั้งนี้ชุมชนในฐานะที่เป็นเครือข่ายนั้นมีความสาคัญต่อมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นองค์กรการพัฒนาองค์ความรู้สอดรับกับงาน
ของ Jomprasert (2012) ที่กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทุกสถาบันไม่ สามารถดารงอยู่ได้โดยปราศจากความร่วมมือจากชุมชน
เพราะความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นพลังสาคัญในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความร่วมมือนั้นจะเกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และต้องพัฒนาบุคลากรและนิสิตซึ่งเป็ นส่วนที่มี
ความสาคัญต่อการขับเคลื่อนซึ่งงานของ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ชิดชนก เชิงเชาว์ และเกษตรชัย และหีม ( 2561)
อธิบายว่าต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน และจะต้องปรับแนวคิดวิธีการให้ทุนสนับสนุนการดาเนินโครงการ
โดยเริ่มจากการศึกษาพื้นที่ วิเคราะห์ พื้นที่ และจะต้องให้ทุนเป็นลักษณะที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ และ
กาหนดให้เป็นลักษณะชุดโครงการและมีโครงการย่อยประกอบมาด้วย นอกจากนั้นจะต้องมีการประเมินโครงการหลังจาก
สิ้นสุดการดาเนินงานในทุกโครงการ
ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีวิทยาเขตตั้งอยู่ที่อาเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก และวิทยาเขตประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นควรมีกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนเมืองเพื่อลดช่องว่างของความเหลื่อมล้าจากกรอบและวาท
กรรมการพัฒนา
2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒควรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งระหว่า งชุมชนเมืองและชนบทเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้แบบสหวิทยาการ รวมไปถึงส่งเสริมให้มีการศึกษาชุมชนที่ยังขาดทุนทางสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากร
กิตติกรรมประกาศ
การประกาศคุณูปการครั้งนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณณรงค์ เจริญสง่า คุณสุจิรา วงศ์ธารทิพย์ คุณประเสริฐ
นิยมและคุณผ่องศรี โต๊ะลีบารุง ที่พวกท่านได้สละเวลาอันเป็นประโยชน์ในการให้เข้าเก็บข้อมูลสาคัญและนาพาผู้วิจัยไปพบปะ
กับคนในชุมชนเพื่อเข้าเก็บข้อมูลทาให้การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุร่วง และขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัชร พรหม
จิตติพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้กาลังใจและให้คาแนะนาจนผลงานสาเร็จลุล่วงและออกมาเป็นที่ประจักษ์
เอกสารอ้างอิง
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ปริทัศน์ความรู้ว่าด้วยการศึกษาเมืองในมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
The Review of Knowledge in Urban Studies of Sociological and Anthropological
Perspective
1

พิชฌ์นิพัทธ์ วิชัยโน
2

สายชล ปัญญชิต
บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสังเคราะห์การวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาเมืองในมุมมองทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาจากฐานข้อมูลงานวิจัย E-library สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างปี 2560 – 2562 จานวน
42 เรื่อง โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การแจงนับความถี่และร้อยละ อีกทั้งยังได้ใช้การบรรยาย
ข้อมูล ประกอบกับการใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้
ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นหลักในการศึกษาเมืองส่ว นใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองชายแดน ซึ่งงานวิจัยส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงปี 2560 และมักใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักในการศึกษา โดยภูมิภาคที่ได้ใช้เป็นพื้นที่ในการศึกษามาก
ที่สุดอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยงานวิจัยในช่วงปี 2560 – 2562 มีประเด็นองค์ความรู้เกี่ ยวกับการศึกษาเมืองที่
สามารถมองผ่านมุมมองสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 5 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ เมืองวัฒนธรรม เมืองชายแดน เมืองสิ่งแวดล้อม
เมืองท่องเที่ยว และเมืองอื่น ๆ
คำสำคัญ: สถานภาพความรู้ การศึกษาเมือง สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
Abstract
The purpose of this research is to study and synthesize research of 42 researches from E-library
The Thailand Research Fund during 2017 to 2019 B.E., furthermore, synthesize research are using
frequency, percentage, data lectures, and content analysis to synthesize knowledge.
The result found that, the main points of studying urban are mainly studies on border cities,
where most research is conducted in 2017 and qualitative research is often used primarily in studies, and
the region that has been used as the most studies area is northern Thailand. Research from 2017 to 2019
includes five cognitive issues about urban studies that can be viewed through sociological and
anthropological perspectives: cultural, boder, environmental, tourist, and others in a urban context.
Keywords: Knowledge, Urban Studies, Sociology, Anthropology
บทนา
การพัฒนาเมืองภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
1
2

นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพือ่ การพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย์ที่ปรึกษา
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“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
เป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้บรรลุการขยายตัวและเติบโตทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้
กาหนดกรอบพื้นฐานสาคัญไว้ 3 ประการ อันเป็นฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 1) ต่อยอดอดีต โดยการใช้การสั่ง
สมรากเหง้าความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมเพื่อให้ตอบสนองบริบทการพัฒนาในโลก
โลกาภิวัฒน์ 2) ปรับปัจจุบัน เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา และ 3)
สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต เป็นการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ปรับการดาเนินธุรกิจให้สอดรับกับความต้องการ
ของตลาดในอนาคต อันจะนาไปสู่การสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ซึ่งเป็นการยกระดับความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2561, หน้า 18) สาหรับประเด็นพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ โดยการสร้าง
พื้นที่ทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมรองรับการเจริญเติบโตของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าเมืองได้เข้ามาเป็นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์ (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2561, หน้า 26) เมืองภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดย
การพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศเป็นการเน้นความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมภายใต้ทุนทางวั ฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
ของพื้นที่ (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2561, หน้า 50) ประกอบกับเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้พยายามมุ่งสู่การเป็นเมืองอย่างยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันของเมืองด้วย
การเป็นเมืองคาร์บอนต่าตามเป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
การพัฒนาเมืองจึงมีความสัมพันธ์กับการศึกษาเมืองในทางสังคมศาสตร์โดยเฉพาะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ในฐานะพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมของโครงสร้างสังคมบนพื้นที่เมือง การศึกษาเมืองทางสังคมวิทยาได้แบบแนวทางการศึกษา
ออกเป็น 2 แนวทางสาคัญ ประกอบด้วย 1) แนวทางการศึกษาเชิงวัฒนธรรม เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่เมือง และ 2) แนวทางการศึกษาเชิงโครงสร้างสังคม เป็นการศึกษาในมิติ
ของผลกระทบทางโครงสร้างสังคมที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ หรือการดาเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่เมือง ขณะที่การศึกษาเมือง
ผ่านแว่นมานุษยวิทยาได้เป็นการศึกษาที่เน้นไปที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในนครและปรากฏการณ์ที่เป็นของนคร โดยเน้น
การศึกษาชีวิตของผู้คนที่อพยพจากเมืองสู่ชนบท การศึกษาคนกลุ่มเล็ กกลุ่มน้อยที่มีสถานะเป็นคนอื่นของสังคมเมือง ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของเมืองที่สาคัญที่เรียกว่า วัฒนธรรมย่อย (Subcultures) และการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ ครอบครัว
และเครือข่ายทางสังคม (ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, 2545, หน้า 4 – 10) ในปัจจุบันการขยายตัวของเมืองไม่ได้เป็นลักษณะของเมือง
โตเดี่ยว แต่เป็นเมืองที่มีศูนย์กลางหลายแบบ การขยายภูมิทัศน์ของเมืองได้กระจายตัวออกไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์และการ
เคลื่อนย้ายที่ได้สร้างให้เมืองต่าง ๆ เชื่อมโยงเข้าหากัน (พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, 2560, หน้า 32) ประกอบกับการพัฒนาเมืองปัจจุบัน
มุ่งเน้นสู่การพัฒนาภายใต้ความสร้างสรรค์ นับ ได้ว่าเป็นการศึกษาเมือ งทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอีกหนึ่งแบบที่
เชื่อมโยงเข้าสู่บริบทอื่น อาทิ เมืองมรดกวัฒนธรรม เมืองสร้างสรรค์ เมืองการเรียนรู้ เมืองชายแดน และเมืองท่องเที่ยว เป็นต้น
แม้การศึกษาเข้าสู่บริบทอื่นแต่เมืองยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของผู้คน สังคม และการพัฒนาเมืองอย่างแนบแน่น
ดังนั้น การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเมืองในมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะช่วยทาให้
สามารถเข้าใจสถานภาพของงานวิจัยและประเด็นองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้ นแต่ในละช่วงเวลาของกระแส
การศึกษามา โดยอาศัยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยจากฐานข้อมูล งานวิจัย E-library สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) คัดเลือกงานวิจัย และนามาสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะทาให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเมืองผ่านมุมมองของสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาและนาไปสู่การพัฒนาเมืองที่มองผ่านภาพความสัมพันธ์ทางสังคมบนพื้นที่เมืองในอนาคต สาหรับ
ประเด็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเมืองที่ จะเสนอผ่านมุมมองสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากการสังเคราะห์การวิจัย
สามารถแบ่งออก 4 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ เมืองวัฒนธรรม เมืองชายแดน เมืองสิ่งแวดล้อม และเมืองท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
การศึกษาเมืองในฐานะวิถีชีวิตคนเมืองและความสัมพันธ์ของเมืองกับมนุษย์
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานภาพงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเมืองในมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากฐานข้อมูล
งานวิจัย E-library สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างปี 2560 – 2562
2. เพื่อสังเคราะห์สถานภาพความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเมืองในมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัย คือ การศึกษาเฉพาะงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเมืองในมุมมองทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาจากฐานข้อมูลงานวิจัย E-library สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างปี 2560 – 2562
จานวน 42 เรื่อง โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การแจงนับความถี่และร้อยละ อีกทั้งยังได้ใช้การ
บรรยายข้อมูล ประกอบกับการใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเมืองในมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จากฐานข้อมูลงานวิจัย E-library สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างปี 2560 – 2562 จานวน 42 เรื่อง
เนื่องจากฐานข้อมูลงานวิจัย E-library สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมและเผยแพร่
งานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงสังคมและเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะของงานวิจัย แบบมีโครงสร้างโดยผู้วิจัย
เป็นผู้ออกแบบในเพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูล และใช้แบบบันทึกผลการวิจัยในประเด็นด้านองค์ความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาเมืองในมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการทางสถิติโดยการใช้การแจงนับความถี่
และร้อยละ ในแง่ของการถอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลงานวิจัยได้ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อ
ประมวลเนื้อหาออกมาเป็นองค์ความรู้ในประเด็นความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเมืองในมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ผลการวิจัย
จากการสังเคราะห์งานวิจัย จานวน 42 เรื่องที่ปรากฏในฐานข้อมูลงานวิจัย E-library สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ระหว่างปี 2560 – 2562 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลของงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเมือง สามารถเสนอผลวิจัยได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : แสดงข้อมูลของงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเมือง ทีม่ า: ผู้เขียน
ข้อมูลงานวิจัย
1. ประเด็นการศึกษาเมือง
1.1 ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองวัฒนธรรม
1.2 ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองชายแดน
1.3 ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองสิ่งแวดล้อม
1.4 ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยว
1.5 ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองอื่น ๆ

จานวน

ร้อยละ

รวม

4
27
2
3
6
42

9.5
64.3
4.8
7.1
14.3
100.0

รวม

31
8
3
42

73.8
19.0
7.1
100.0

รวม

18
11
8
2
6
4
4
53

34.0
20.8
15.1
3.8
11.3
7.5
7.5
100.0

รวม

23
1
5
5
5
3
42

54.8
2.4
11.9
11.9
11.9
7.1
100.0

รวม

31
26
20
15
5
4
10
121

25.6
21.5
16.5
12.4
4.1
3.3
8.3
100.0

2. ปีที่ศึกษาวิจัย
2.1 ปี พ.ศ. 2560
2.2 ปี พ.ศ. 2561
2.3 ปี พ.ศ. 2562
1

3. ภูมิภาคที่ศึกษา
3.1 ภาคเหนือ
3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.3 ภาคใต้
3.4 ภาคตะวันออก
3.5 กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และปริมณฑล
3.6 ทั่วประเทศไทย
3.7 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. วิธีการวิจัย
4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ
4.3 การวิจัยผสานวิธี
4.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
4.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
4.6 การวิจัยด้วยวิธีอื่น ๆ
2

5. เครื่องมือการวิจัย
5.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก
5.2 การศึกษาเอกสาร
5.3 การสนทนากลุ่ม
5.4 การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
5.5 การสังเกตการณ์อย่างไม่มสี ่วนร่วม
5.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
5.5 เครื่องมือการวิจัยอื่น ๆ
หมายเหตุ

1
2

งานวิจัยมีพื้นที่การศึกษามากกว่า 1 พื้นที่
งานวิจัยมีการใช้วิธีการเก็บข้อมูลมากกว่า 1 วิธี
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จากตารางที่ 1 พบว่า ประเด็นหลักในการศึกษาเมืองส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองชายแดน ซึ่งงานวิจัยส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2560 และมักใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักในการศึกษาผ่านเครื่องมือการวิจัยที่สาคัญ ได้แก่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาสารวจเอกสาร การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม โดยภูมิภาคที่ได้ใช้เป็นพื้นที่
ในการศึกษามากที่สุดอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจพิเศษและการไหลเวียนของการค้าชายแดน
ภายใต้ความร่วมมือของของพื้นที่เศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคา (Golden Triangle) ที่เชื่อมโยงระหว่างราชอาณาจักรไทย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งก่อให้เกิดพรมแดนรอยต่อระหว่างประเทศจนกลายเป็นพื้นที่
แห่งชีวิต การค้า และการลงทุนที่เป็นการไหลเวียนไปมาโดยมีเศรษฐกิจเป็นบริบทขับเคลื่ อน ประกอบกับความเลื่อนไหล
ของอัตลักษณ์ของการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนอันเป็นผลมาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมไปถึงพลวัตทางอัตลักษณ์ชาติ
พันธุ์ที่ได้สร้างพื้นที่ทางสังคมภายใต้ การปรับตัวของสู่นิเวศวิทยาสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ปลายทางจากการเคลื่อนย้าย
ข้ามถิ่ นแต่ ขณะเดียวกันก็ ไม่ไ ด้ละทิ้งในความเป็ นตัวตน สั งคมและวัฒนธรรมในภู มิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้มี ความ
สลับซับซ้อนและเชื่อมร้อยต่อกันอย่างเป็นเครือข่าย
2. ประเด็นองค์ ความรู้ ว่าด้วยการศึกษาเมืองในมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากการศึกษา
สังเคราะห์และวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) สามารถสรุปประเด็นองค์ความรู้ได้ดังนี้
ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองวัฒนธรรม เมืองวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์เ มืองเชิงกายภาพในมิติข องด้านสถาปัตยกรรมเพื่ ออนุรัก ษ์ชุมชนเมืองเก่ า โดย ในบริเวณเมืองเก่าได้ป รากฏทุ น
วัฒนธรรมที่จะต้องอนุรักษ์ควบคู่กันไปออกเป็นหลายประเด็น ได้แก่ 1) นิเวศวิทยาวัฒนธรรมของท้องถิ่น 2) ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) การเปลี่ยนรูปทุนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นทุนทางเศรษฐกิจจากการกลายเป็นแหล่งท่องเที่ ยว
ของชุมชน 5) นวัตกรรมทางสังคมในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม และ 6) ภูมิสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับชีวิตคนท้องถิ่น โดย
การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ในบริเวณพื้นที่ทางวัฒนธรรม หรือพื้นที่เมืองเก่า จาเป็นที่จะต้องอาศัยกลไกความร่วมมือจากกลุ่มคนที่
เรียกว่า “เจ้าของวัฒนธรรม” อันจะนามาซึ่งการเปลี่ยนจากพื้นที่วัฒนธรรมกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากการต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรมที่มาจากมรดกภูมิปัญญาของพื้นที่ผสมผสานเข้ากับทุนการประยุกต์ใช้ เช่น การพัฒนาผ้านพิมพ์กัลยา (กัล
ยาณิวัฒนา) เป็นการนาลวดลายจากผ้าจวนตานี วิถีชีวิต และธรรมชาติ ทาเป็นผ้าพันคอและผ้าคลุมศีรษะที่ทันสมัย การฟืนนฟู
ย่านตลาดเก่า การเป็นแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตกับผู้คนในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการปักรากแก้วลงดินที่มั่นคงปัก
รากฐานที่เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่เมืองมรดกวัฒนธรรม (จเร สุวรรณชาต, 2562; กมลลักษณ์ ธนานันต์เมธี,
2561; สุนันทา โอศิริ, 2560; และ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ, 2560)
ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองชายแดน ในเรื่องเกี่ยวกับเมืองชายแดนเป็นงานศึกษาที่พบได้มากที่สุด
ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2561 ที่ผ่านมา จึงสามารถแบ่งประเด็นองค์ความรู้เกี่ยวกั บเมืองชายแดนได้ออกเป็น 4 ประเด็น
ประกอบด้วย (1) การควบคุมเมืองชายแดน (2) การปรับตัวทางสังคม เศรษฐกิจ และรัฐพัฒนาในบริบทเมืองชายแดน (3)
ระบบสุขภาพในเมืองชายแดน และ (4) ชาติพันธุ์ สังคม และวัฒนธรรมในบริบทเมืองชายแดน โดยสามารถสังเคราะห์และ
วิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้
(1) การควบคุมเมืองชายแดน โดยรัฐพยายามเข้ามาควบคุมการไหลเวียนของการเคลื่อนย้าย
และไหลเวียนของทุนและผู้คนในบริเวณเมืองชายแดนผ่านสายตาของรัฐที่มองการข้ามไป – มาบริเวณพื้นที่ชายแดนเป็นภัย
ของความมั่นคง จึงจาเป็นต้องจัดการและควบคุม แต่รัฐยังไม่สามารถเข้าใจบริบทของการควบคุมจนนาไปสูก่ ารทวีความรุนแรง
ของความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายอุปถัมภ์และขูดรีดเพิ่มมากขึ้น ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2560) ได้อภิปรายเกี่ยวกับการควบคุม
พลเมืองผ่านการศึกษาเรื่อง การปกครองโดยเอกสาร: บัตรประจาตัวกับการเมืองว่าด้วยการควบคุมพลเมือง ชนผู้มิใช่พลเมือง
และแรงงานข้ามชาติ ไว้ว่า เอกสาราชการของพลเมืองไทยได้สร้างความแตกต่างและจัดจาแนกประเภทจากกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติด้วยบัตรประจาตัวและการขึ้นทะเบียนกับทางราชการในบริบทของการเคลื่อนย้ายทางเศรษฐกิจจากการข้ามแดนมา ซึ่ง
จัดเป็นการควบคึมประชากรด้วยเอกสาร และได้สร้างเอกสารชั่วคราวขึ้นมาให้กับแรงงานข้ามชาติเพื่อสะท้อนภาพวัฒนธรรม
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ สังคมศาสตร์ ประวัตศ
ิ าสตร์ ภูมศ
ิ าสตร์ -
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ของการขูดรีดผ่านเศรษฐกิจส่วยและสินบนจากบัตรประจาตัวในบริเวณพื้นที่ชายแดน และก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ไม่
ถูกนับว่าเป็นพลเมืองกับพลเมืองไทยในการหนีจากการรีดไถจากเจ้าหน้าที่รัฐ การถูกทาให้ไม่มีสถานะก่อให้เกิดการอาศัยอยู่ใน
เขตหลังเมือง (Hinterland) ซึ่งเป็นพื้นที่ของการหลบซ่อนจากรัฐเพื่อทางานชั่วคราวในการหาเลี้ยงชีพ การต่อยอดเรื่องการ
ควบคุมชายแดนผ่านเอกสารผ่านการศึกษาเรื่องการเมืองว่าด้วยส่วย การรัดไถ และนายหน้าเอกสารกั บปัญหาการจัดการ
แรงงานข้ามชาติ ของ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2561) ยิ่งเป็นภาพสะท้อนการควบคุมเมืองชายแดนของรัฐโดยการใช้เอกสาร
ผ่านแดน ในอดีตมีการใช้เครือข่ายทางสังคมผ่านระบบอุปถัมภ์ในการลักลอบเข้าเมือง โดยเป็นเสมือนการอานวยความสะดวก
ให้แรงงานข้ามชาติข้ามเขตชายแดนผ่านโครงข่ายความสัมพันธ์แบบระบบนายหน้าอิสระ จึงเกิดการจัดการปัญหาแรงงานข้าม
ชาติผ่านการควบคุมแบบเอกสารผ่านแดน (Borderpass) ในมาตรา 64 แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของ
คนต่ า งด้ า ว พศ.2560 (แก้ ไ ข ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2561) โดยจะต้ อ งเดิ น ทางท างานแบบไป – กลั บ ตามฤดู ก าล เพื่ อ ขจั ด
ความสั ม พั น ธ์ แ บบส่ ว ยเอกสารและก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ผู ก พั น ของแรงงานในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ใน
ภาคอุตสาหกรรม แต่ในทางกลับกันได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างนายหน้าเอกสารทางการและนายหน้า
นายจ้างในการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน ซึ่ งความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดแรงงานข้ามชาติกลับเป็นผู้ที่เสียเปรียบทุก
ประตูและถูกกดขี่ขูดรีดอย่างหนัก ในมิติของการจัดการแรงงานข้ามชาติของเก่งกิจ กิติเรียงลาภ (2561) ได้เสนอให้เห็นถึง
แนวทางการกระจายอานาจของการดูแลและจัดสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติให้แก่องค์กรชุมชนของแรงงาน (CommunityBased Organazation) เพื่อกระจายอานาจของการจดทะเบียนแรงงานของรัฐให้เครือข่ายทางสังคมที่เกิดการจากการรวมตัว
กันในสถานะขององค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงการเอาเปรียบและขูดรีดจากระบบนายหน้า ขณะเดียวกัน ประพนธ์ สหพัฒนา (2562)
ได้ศึกษาการควบคุมเมืองชายแดนในบริบทของการลักลอบเข้าเมืองเพื่อเข้ามากระทาผิดในประเทศไทย โดยการลักลอบเข้า
เมืองส่วนใหญ่อาศัยการลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติในบริเวณชายแดนที่เขตแดนติดต่อกัน นอกจากนี้ยังมีการใช้การลักลอบ
ผ่านทางอากาศโดยลงที่สนามบิน ในการเข้าออกชายแดนจะมีความสัมพัน ธ์ระหว่างผู้ชักชวน แรงงานต่างด้าว เจ้าหน้าที่รัฐ
และนายหน้า โดยใช้ประเทศไทยเป็นประเทศกลางทางเพื่อส่งต่อไปยังประเทศปลายทาง อีกทั้งการลักลอบเข้าเมืองยังได้เกิด
ปัญหาการปลอมแปลงเอกสารและการค้ายาเสพติด สะท้อนให้เห็นว่ารัฐยังขาดการบูรณาการในการทางานร่วมกันระหว่า ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยจะต้องบูรณาการในระดับอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแนวเศรษฐกิจ
ชายแดนอยู่โดยรอบประเทศ ดังนั้น ในประเด็นของการควบคุมเมืองชายแดนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายและ
ไหลเวียนของผู้คนในรูปแบบของการผิดกฎหมายผ่านความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างผู้ชักชวน แรงงานข้ามชาติ เจ้าหน้าที่รัฐ
และนายหน้าของนายจ้าง เปลี่ยนจากการควบคุมไปเป็นการเอื้ออานวยให้การผ่านชายแดนเป็นไปได้และสะดวกมากขึ้นโดย
อาศัยการพลิกแพลงอานาจทางกฎหมาย
(2) การปรับตัวทางสังคม เศรษฐกิจ และรัฐพัฒนาในบริบทเมืองชายแดน การเกิดขึ้นของ
เมืองชายแดนในบริบทพื้นที่เศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดการปรับตัวทางสังคมและการไหลเวียนของคนในบริบทเศรษฐกิจเมือง
ชายแดนเกิดขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการเพศพาณิชย์ที่อาศัยการเคลื่อนย้ายและไหลเวียนในการค้ามนุษย์ผ่านเมืองชายแดน ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นในงานของอัจฉรียา สายศิลป์ (2560) ที่ได้ก่อรูปของการบูรณาการความร่วมมือข้ามพรมแดนในการจัดการ
ปัญหาของเพศพาณิชย์ผ่านจังหวัดคู่แฝด ได้แก่ แขวงสะหวันนะเขตกับจังหวัดมุกดาหาร แขวงจาปาสักกับจังหวัดอุบลราชธานี
และแนวชายแดนเมียนมาร์ จังหวัดเกาะสอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเมืองชายแดนที่มาพร้อมกับการไหลเวียนทางเศรษฐกิจได้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ เข้ามามากมายโดยการขาดการจัดการปัญหาอย่างครอบคลุมจากรัฐ อีกทั้งการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจชายแดนได้
ก่อให้เกิดกลไกและมาตรการของรัฐในการจัดการเศรษฐกิจของชายแดน โดยการเปลี่ยนที่ดินให้กลายเป็นสินค้าเพื่อเศรษฐกิจ
ของรัฐ การเกิดขึ้นของเศรษฐกิจพิเศษได้เบียดขับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ตกอยู่ชายขอบของการพัฒนา สร้างการ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด และความขัดแย้งของเชิงพื้นที่ จนนามาสู่การเคลื่อนไหวของภาคประชาชน อาทิ กลุ่มจับตาปัญหา
ที่ดิน iLaw และกลุ่มผู้หญิงกับธรรมาภิบาลที่ดินในจังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น การขาดทิศทางการบริหารของรัฐส่งผลให้
ประชาชนสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และถูกต้องย้าการสูญเสียที่ดินเพิ่มขึ้นเมื่อประกาศให้พื้นที่
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ดังกล่าวกลายเป็นที่ราชพัสดุเพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ขยายเข้ามาสู่พื้นที่ชายแดนและลดความ
ยากจนในพื้นที่จากการเปลี่ยนเกษตรกรสู่แรงงานในอุตสาหกรรมบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองชายแดนในบริบทพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นเสมือนวาทกรรมการพัฒนาที่พยายามเปลีย่ นแปลงพื้นที่ชายแดนสู่พื้นที่ความเจริญงอกงามทางเศรษฐกิจ
เปลี่ยนสภาพชายแดนให้เป็นเขตชายแดนเพื่อเชื่อต่อการค้าการลงทุนกับพื้นที่อื่น และเป็นการใช้ภาษาสร้างความจริงจาก
ความหมายเพื่อพัฒนาปากท้องของคนชายแดน อีกทั้งในช่วงของก่อนการเข้ามาของพื้นที่เศรษฐกิจ รัฐได้เข้ามากระทาการแปร
สถานภาพของชาวบ้านจากผู้บุกเบิกกลายเป็นผู้บุกรุกในพื้นที่ป่าสงวนส่งผลให้สทิ ธิในการถือครองที่ดินและการเข้าถึงธรรมชาติ
ถูกควบคุมไปด้วยกลไกทางกฎหมายที่รัฐได้เข้ามาแสดงความเป็นเจ้าของ และอาจกล่าวได้ว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษใน
บริบทเมืองชายแดนเป็นการเปลี่ยนผ่านรัฐประชาธิปไตยไปสู่รัฐอานาจนิยมโดยกลไกของชุดนโยบายสาธารณะแบบเสรีนิยม
ใหม่และมาตรการพิเศษของรัฐบาลที่สามารถแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบไร้ร่องรอยโดยมาตรา 44 ของรัฐบาลที่มา
จากการรัฐประหาร (สืบสกุล กิจนุกร, 2560; สุรสม กฤษณะจูฑะ, 2561; กนกวรรณ มะโนรมย์, 2561; จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
, 2561; มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ, 2561; และยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์, 2561)
ในทางกลับกัน โอกาสที่มาพร้อมกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้กลายเป็นอุตสาหกรรมเมกะเท
รนด์โดยเห็นว่าพื้นที่ชายแดนมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่
ที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวผู้สูงอายุ สุขภาพ คาเฟ่ และร้านนั่งทางาน ดังนั้น เมืองชายแดนจึงเป็นเมืองที่
เหมาะสมต่ อ การรองรั บ อุ ต สาหกรรมเมกะเทรนด์ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล โดยอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากผู้ ป ระกอบการภายนอก
ผู้ประกอบการภายใน และภาครัฐที่จะช่วยเป็นกลไกเสริมหนุนให้เกิดเศรษฐกิจไหลเวียนในพื้นที่และตอบสนองต่อความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับการที่จะพัฒนาบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในแถบเมือง
ชายแดนได้จาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สัมพันธ์กับการจ้างแรงงานมีทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน การจ้างงานผู้มี
ทักษะในภาคการขนส่ง การจ้างแรงงานในภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ และต้องพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจบริเวณดังกล่าว (ณัฐพรพรรณ อุตมา, 2561; วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ, 2561; และ รอยฮาน สะอารี, 2562) ใน
ด้านของการค้าชายแดนของประชาชนในพื้นที่ดาเนินการมานานโดยการแลกเปลี่ยนและค้าขายสินค้าที่จาเป็นต่อการดารงชีพ
การค้าชายแดนจึงเป็นวิถีการยังชีพตามประเพณี ซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรม การนาหลักการเสรีนิยมทางเศรษฐกิจมาใช้กับ
การค้าระหว่างประเทศ ทาให้เกิดการกากับควบคุมของรัฐในรูปแบบใหม่ในการนาการค้าชายแดนเข้าสู่ระบบและควบคุ มด้วย
กฎระเบียบ มีการสร้างข้อยกเว้นสาหรับคนบางกลุ่ม เพื่อการได้มาซึ่งผลประโยชน์ และถูกทาให้กลายเป็นอื่นในสังคม ผู้ค้า
ชายแดนส่วนใหญ่เข้ามาค้าขายเพื่อยกระดับฐานะครอบครัว เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และแสวงหาโอกาสและช่องทางการค้า หาก
จะดาเนินการค้าให้ถูกฎหมายจะต้องเจอกฎระเบียบในลักษณะของความแปลกแยกจึงกลายเป็นอุปสรรคสาคัญในการเข้าสู่
ระบบการค้า ผู้ค้าจึงหันไปใช้วิธีที่สะดวก ต้นทุกต่า โดยไม่สนใจว่าจะเป็นในระบบหรือนอกระบบ การค้าชายแดนส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็นเครือข่ายการค้าข้ามพรมแดน โดยผู้ค้าชายแดนได้ทาให้พื้นที่ชายแดนระหว่างสองประเทศมีลักษณะเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ หรือที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษจากเบื้องล่าง (Special Economic Zone from Below) ที่เกิดขึ้นในการ
ดารงชีวิตประจาวันของผู้ค้าข้ามพรมแดนผ่านเครือข่ายการค้าข้ามพรมแดน บรรดาผู้ค้าชายแดนได้ปรับใช้ทุนทางสังคมและ
ความไว้วางใจเป็นกลไกลดความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐ นอกจากนี้ การค้าชายแดนยังมีความเชื่อมโยง
กับ บริ บ ททางการเมื อ งของประเทศบริ เวณชายแดนอี กด้ ว ย โดยเฉพาะบริ บ ทของประเทศไทยภายใต้รั ฐ บาลของคณะ
รัฐประหารที่นานโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเข้ามาอย่างรวดเร็วและไร้ทิศทางส่งผลให้ผู้ค้าชายแดนพยายามออกนอกระบบเพิ่ม
มากขึ้น (เนตรดาว เถาถวิล, 2561; อรรคณัฐ วัทนะสมบัติ, 2561)
(3) เครือข่ายสุขภาพในเมืองชายแดน การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และการเติบโตของเศรษฐกิจ
ในเมืองชายแดนได้ส่งผลกระทบต่อประเด็นปัญหาเรื่องระบบสุขภาพในหลากหลายประการโดยเฉพาะระบบสุขภาพของกลุ่ม
ประชากรข้ามชาติที่เข้ามาใช้ชีวิตในระบบแรงงาน โดยเฉลิมพล แจ่มจันทร์ (2561) ได้ทาความเข้าใจในประเด็นของประชากร
เด็กข้ามชาติที่มาจากการเคลื่อนย้ายของแรงงานและตั้งรกรากถิ่นฐานมีครอบครัวในขณะเข้ามาทางานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
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ชายแดน โดยจานวนเด็กข้ามชาติได้เพิ่มมากขึ้นจากการที่ประเทศไทยอนุญาตให้เด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศได้จดทะเบียน
แจ้งเกิดในประเทศ และเข้ารับการศึกษาภายในประเทศไทย ซึ่งสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้ ขณะเดียวกันแนวโน้มการเพิ่มขึ้น
ของประชากรเด็กข้ามชาติมาควบคู่กับการจัดการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั้งตัว
เด็กและครอบครัวของเด็กผ่านการใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการดูแลสุขภาพของเด็กข้ามชาติ ลักษณะเดียวกันการเข้ารับ
บริการสุขภาพของประชากรข้ามชาติที่เข้ามารับรักษาในสถานพยาบาลของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการดาเนินนโยบาย
หลักประสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศของประชากร จึงทาให้เกิดการตัดสินใจข้ามฝั่งเพื่อมารักษาในประเทศไทยในจังหวัดที่ติด
กับชายแดน เนื่องจากมีการค้าขาย การขนส่ง การท่องเที่ยว และสาธารณสุขที่มีความร่วมมือขึ้นภายใต้บริบทของหน่วย
สาธารณสุขและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศครอบคลุมการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และการรักษาพยาบาล แต่ยังมี
ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาพยาบาลมีอัตราที่สูง และบุคลากรด้านสาธารณสุขอย่างประเทศไทยยังขาดความพร้อม
ในการเข้าใจทางภาษา สังคม และวัฒนธรรม สุขภาพชายแดนจึงทวีความสาคัญขึ้นพร้อมกับบริบทโอกาสและการเติบโตของ
เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน โดยชุมชนบริเวณเขตชยแดนจะต้องมีความพร้อมในการจัดการสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเองด้วย โดย
ชุมชนจะต้องมีการเฝ้าระวังโรคติดต่อชายแดนและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเมืองคู่ขนานที่ใช้เป็นพื้นที่ของการข้ามไปมา
ดังนั้นระบบการจัดการสุขภาพจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตาม
มาตรการทางสาธารณสุข (สุรีย์ ธรรมิกบวร, 2560; ซอฟียะห์ นิมะ, 2561; และ พิษณุรักษ์ กันทวี, 2561) ขณะที่การ
ดาเนินการแบบคู่ขนานในการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพในพื้นที่เ ศรษฐกิจพิเศษผ่านเครือข่ายสุขภาพชายแดนนับเป็น
ปัจจัยประการหนึ่งที่สาคัญในการผลักดันให้เกิดการดูแลสุขภาพชายแดนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ผ่นการช่วยเหลือของ
เครือข่ายที่ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ เครือข่ายภาคี และหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ สู่การเสริมสร้ างองค์
ความรู้และทักษะในการดูและสุขภาพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร ประกอบกับการส่งเสริมให้
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติที่มาจากกลุ่มคนย้ายถิ่นข้ามแดนได้รับการรับรองสถานะเป็นแรงงานเพื่อให้เป็นฐานข้อมูล
สาคัญด้านสุขภาพของชุมชน สาหรับเมืองชายแดนควรเกิดสิ่งที่เรียกว่าการสร้างทรัพยากรร่วมชายแดน (Border Commons)
เพื่อให้เกิดการรับรองสถานะให้กลายเป็นคนในเมืองชายแดน (Border Citizenchip) อันจะนาไปสู่การดูแลสุขภาพได้อย่างเป็น
ระบบผ่านการรังสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนภายใต้นโยบายสาธารณะของเมืองชายแดน ซึ่งจะทาให้เกิดการร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน
และรักษาโรคติดต่อสุขภาพข้ามแดนแบบคู่ขนานชายแดน ประกอบกับการใช้เครื่องมือเชิงองค์กรในการดูแลคนในเมือง
ชายแดนให้ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคข้ามแดน และขจัดภาพจาของการเป็นภาระทางสุขภาพให้กับกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติ รวมไปถึงการบรรเทาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการเติบโตของเมืองชายแดนที่ยั่งยืนและสลายเส้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศได้ต่อไป (เทพินทร์ พัชรานุรักษ์, 2561; และ อรัญญา ศิริผล, 2561)
(4) ชาติพันธุ์ สังคม และวัฒนธรรมในบริบทความมั่นคงของเมืองชายแดน การเปลี่ยนแปลง
ของบริบทเศรษฐกิจชายแดนได้ส่งผลต่อความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนเป็นอย่างมาก และเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนสนามรบ
เป็นสนามการค้า การผ่อนคลายลงของความตึงเครียดบริเวณชายแดนในช่วงของสงครามเย็น ทาให้ชาติพันธุ์ชายแดนมีความ
แตกต่างและหลายเพิ่มมากขึ้น ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2561) ได้ศึกษาชาติพันธุ์สัมพันธุ์บนพื้นที่ความมั่นคงของชายแดนภาคเหนือ
ของไทยและลาว โดยความมั่นคงทางชายแดนได้เริ่มสถาปนาขึ้นภายใต้การปราบปรามคอมมิวนิสต์ในช่วงของสงครามเย็นทา
ให้ความสัมพันธุ์ชายแดนเปลี่ยนไป และผลักกลุ่มชาติพันธุ์ให้กลายเป็นชนกลุ่มน้อยและผู้ลี้ภัย สงครามจากประเทศเพื่อนบ้าน
อีกทั้งยังได้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการค้าขายข้ามพรมแดนให้อยู่ภายใต้ระเบียบรัฐ และได้เกิดเครือข่ายทางชาติพันธุ์
เชื่อมโยงสองฝั่งการค้า โดยสมัยก่อนอาจเกล่าวได้ว่าเป็นการรบไปค้าไป ต่อมาเมื่อโลกาภิวัฒน์พัดพาเทคโนโลยีเข้ามาเครือข่าย
ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติในการติดต่อข้ามแดนก็มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งจนเกิดปรากฏการณ์การแต่งงานข้ามชาติ ในลักษณะ
เดียวกัน ขวัญชีวัน บัวแดง (2561) ทาความเข้าใจกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการช่วงชิงความหมายของพื้นที่ทางสังคมและ
เศรษฐกิจของกองกาลังติดอาวุธกะเหรี่ยง โดยความมั่นคงชายแดนถูกสลายลงภายใต้บริบทความขัดแย้งกับชาตินิยมและ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยการนาพื้นที่ชายแดนเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นทุนนิยมของการหยุดยิงโดยการลงทุนของ
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รัฐ บาลเมี ย นมาร์ กั บ นายทุ น จี น และนายทุ น สั ญ ชาติ อื่ น อั น น ามาสู่ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชายแดนที่ เ ติ บ โตผ่ า นเครื อข่ า ย
ความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันระหว่างรัฐบาล ได้เปลี่ยนแปลงการพัฒนาเมืองชายแดนและก่อให้เกิดกระบวนการสันติภาพบนพื้นที่
ความขัดแย้ง ขณะที่ นงเยาว์ เนาวรัตน์ (2561) ได้สนใจเครือข่ายการศึกษาในบริบทชายแดนไทย - เมียนมาร์ เพื่อการ
เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการรับรองทางการศึกษาผ่านเครือข่ายภาคประชาสังคม และหน่วยงานรัฐ
ดังนั้น เครือข่ายการศึกษาจึงเป็นสังคมที่รับรองการเคลื่อนย้ายไป – มาของผู้คน เพื่อพัฒนาความมั่นคงของศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการเชื่ อมโยงความมั่นคงของชายแดน 2 ระดับ คือ
ระดับภายใน และระดับภายนอก โดยระดับภายในเป็นการสร้างความมั่นคงในบริบทสังคมและเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นภายใต้
ประเทศตนเอง และระดับภายนอก เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความมั่นคงระหว่างสองประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการศึกษา หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชายแดน
ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองสิ่งแวดล้อม การกลายเป็นเมืองจากความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและ
การอพยพย้ายถิ่นของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองได้ก่อให้เกิดปัญหาทาสังคมขึ้นอย่างมากมากโดยเฉพาะในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อม งานศึกษาของกังสดาล เชาว์วัฒนกุล (2561) เรื่องความเหลื่อมล้าทางสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนกองขยะจากการ
จัดการสิ่งแวดล้อมขยะของเมืองศูนย์ โดยทาการศึกษาชุมชนกองขยะ 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม ศูนย์กาจัดมูล
ฝอยอ่อนนุช และศูนย์กาจัดมูลฝอยสายใหม่ ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่ขาดความครอบคลุม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองจนได้โยนสิ่งที่เรียกว่าภาระทางสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนกองขยะ โดยชุมชนกองขยะส่วนใหญ่
เกิดขึ้นบนพื้นที่ว่างใกล้กองขยะ เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีรายได้ในการเช่า หรือซื้อบ้าน ซึ่งส่งผลให้เกิดสถานะความเป็นชายขอบของ
คนที่อาศัยจากการเก็บขยะขายเพื่อหารายได้การศึกษานาไปสู่การกลายเป็นแรงงานนอกระบบ และกลายเป็นลักษณะของทุน
ทางสังคมภายใต้ภาพสะท้อนของผู้มีรายได้น้อย เป็นแหล่งเสื่อมโทรมและอาชญากรรม จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์และความทรงจาร่ว มในพื้นที่ชุมชนกองขยะ จึงเกิดการต่อรองความหมายให้พื้นที่กองขยะกลายเป็นพื้นที่แห่ง
โอกาสจากการว่างงานในเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบันพื้นที่ชุมชนกองขยะในบริบท
กฎหมายผังเมืองเป็นการจัดการบริหารเมืองแบบแยกส่วนโดยขาดมุมมองความสัมพันธ์ของกิจกรรมในชีวิตประจาวันของผู้คน
ในพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้ขาดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมและคานึงถึงสิทธิของกลุ่มคนบนพื้นที่ชุมชนกองขยะ ขณะเดียวกัน
มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ (2562) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ซึ่งไ ด้ศึกษาใน
พื้นที่เบตงที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างขยะมูลฝอยและน้าเสีย ซึ่งมี
ความจาเป็นที่จะต้องนาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องดังกล่าว เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองเบตง จะเห็นได้
ว่าในประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคน เมือง รัฐ และสิ่งแวดล้อมที่จะต้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมือง เนื่องจากในปัจจุบันการกลายเป็นเมืองจากการขยายตัวของโครงสร้าง
พื้นฐานและอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยอาศัยมาตรการ 2 ระดับ คือ (1) มาตรการทาง
กฎหมาย โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ผังเมือง และการบริหารจัดการเมือง จะต้องดาเนินการอย่างบูรณาการไม่
แยกส่วนการบริหาร และ (2) มาตรการทางสังคม โดยการสร้างสานึกร่วมและการตระหนักถึงต่อปัญหาสิ่ง แวดล้อมของเมือง
และช่วยกันในการจัดการตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคม ซึ่งจะช่วยให้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองดาเนินการ
อย่างบูรณาการและเกิดความยั่งยืนได้ต่อไป
ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยว การเติบโตของเมืองท่องเที่ยวส่วนใหญ่เติบโตขึ้ นตามปริมาณ
ของนักท่องเที่ยวและรายได้ที่ไหลเวียนอยู่ภายในเมืองของการท่องเที่ยว โดยเมืองท่องเที่ยวจะต้องมีปัจจัยขับเคลื่อนแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ปัจจัยขับเคลื่อนจากชุมชน อันเป็นการเชื่อมโยงคนในชุมชนกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
โดยเฉพาะในด้านของภูมิปัญ ญาและวัฒนธรรมอันล้าค่า ตัวอย่าง เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมรดกทาง
วั ฒ นธรรม เป็ น การน าประวั ติ ศ าสตร์ อั น ทรงคุ ณ ค่ า ในจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย การใช้ ชี วิ ต ภายใต้ นิ เ วศวิ ท ยาวั ฒ นธรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม เชื่อมร้อยต่อกันเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือแหล่งท่องเที่ย วทางธรรมชาติของพื้นที่เบตงได้เป็นสิ่ง
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แสดงให้เห็นถึงการนาทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิด
การท่องเที่ยวจากฐานคิดการขับเคลื่อนของชุมชน เป็นต้น (วัชรพงษ์ ชุมดวง, 2561; และ ชัยรัตน์ จุสปาโล, 2561) (2) ปัจจัย
ขับเคลื่อนด้านกาลังคน การเติบโตของเมืองท่องเที่ยวได้ก่อให้เกิดช่องว่างทางด้านกาลังคนในภาคการบริการทาให้เกิดการนา
แรงงานนอกระบบเข้ามาทดแทนกาลังคนที่ขาดเพื่อคงสถานะของการเป็นเมืองท่องเที่ยวไว้ โดยการขับเคลื่อนด้านกาลังคน
จะต้องคานึงถึงคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในด้านของที่อยู่อาศัย รัฐจะต้องเข้ามาจัดการและให้สิทธิในการซื้อขายที่อยู่อาศัยเพื่อ
รองรับการเคลื่อนย้ายของกลุ่มแรงงานมาเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว รวมไปถึงการพัฒนา
กาลังคนในด้านของทักษะการสื่อสารกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจัดเป็นปัจจัยสาคั ญในการขับเคลื่อนด้านกาลังคนในเมืองท่องเที่ยว
เช่นเดียวกัน (ชัยรัตน์ จุสปาโล, 2561; และ กฤษณะ แพทย์จะเกร็ง, 2562) และ (3) ปัจจัยด้านเครือข่ายทางสังคม การที่จะ
เกิดเมืองท่องเที่ยวและนาไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะต้องอาศัยเครือข่ายทางสังคมที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่ างกลุ่ม หรือ
บุคคล หรือองค์กร โดยการดึงภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่อง
ของเมืองท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ประเด็นของการพัฒนาพื้นที่สู่การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุมและเกิดความ
ยั่งยืน (วัชรพงษ์ ชุมดวง, 2561; ชัยรัตน์ จุสปาโล, 2561; และ กฤษณะ แพทย์จะเกร็ง, 2562)
สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึกษาและสังเคราะห์การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเมืองในมุมมองทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาจากฐานข้อมูลงานวิจัย E-library สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย (สกว.) ระหว่างปี 2560 – 2562 จานวน
42 เรื่อง โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การแจงนับความถี่และร้อยละ อีกทั้งยังได้ใช้การบรรยาย
ข้อมูล ประกอบกับการใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้
สรุปผลการวิจัย
ประเด็นหลักในการศึกษาเมืองส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองชายแดน ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปี พ.ศ.
2560 และมักใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักในการศึกษาผ่านเครื่องมือการวิจัยที่สาคัญ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก
การศึกษาสารวจเอกสาร การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์อย่างมี ส่วนร่วม โดยภูมิภาคที่ได้ใช้เป็นพื้นที่ในการศึกษามาก
ที่สุดอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยงานวิจัยในช่วงปี 2560 – 2562 มีประเด็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเมืองที่
สามารถมองผ่านมุมมองสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 5 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ (1) เมืองวัฒนธรรม (2) เมืองชายแดน (3) เมือง
สิ่งแวดล้อม (4) เมืองท่องเที่ยว และ (5) เมืองอื่น ๆ โดยในการวิเคราะห์การวิจัยจะนาเสนอเพียง 4 ประเด็นสาคัญ คือ (1)
เมืองวัฒนธรรม (2) เมืองชายแดน (3) เมืองสิ่งแวดล้อม และ (4) เมืองท่องเที่ยว
อภิปรายผลการวิจัย
(1) อภิปรายผลการวิจัยทั่วไปของงานวิจัย งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ไม่ได้มีชื่อบ่งบอกว่าเป็นเมือง แต่เมืองจะ
ซ่อนอยู่ในบริบทของการวิเคราะห์ วิธีการวิจัยส่วนใหญ่จะเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากมีความข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูล
เชิงลึกที่อาศัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน และภูมิภาคที่ทาการศึกษามากที่สุดคือภาคเหนือ เนื่องจากผู้วิจัยที่ได้รับทุน
การวิจัยส่วนใหญ่จะเลือกพื้นที่การศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ทางาน เพื่ออาศัยการเก็บข้อมูลระยะยาว สอดคล้องกับ
ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์ (2552) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเมือง โดยเฉพาะเมืองทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไม่ได้มีขอบเขตเพียง
แค่พื้นที่ทางกายภาพระดับท้องถิ่นและระดับชาติเท่านั้น แต่ได้ขยายเครือข่ายแบบข้ามพรมแดนในฐานะปฏิบัติการทางสังคม
โดยอาศัยเมืองเป็นจุดเชื่อมต่อ ประกอบกับ พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจพิเศษและการไหลเวียนของการค้า
ชายแดน ภายใต้ความร่วมมือของของพื้นที่เศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคา (Golden Triangle) จนกลายเป็นพื้นที่แห่งชีวิต
การค้า และการลงทุนที่เป็นการไหลเวียนไปมาโดยมีเศรษฐกิจเป็นบริบทขับเคลื่อน ประกอบกับความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์
ของการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนอันเป็นผลมาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น ข้อมูลการวิจัยส่วนใหญ่จึงเน้นการศึกษา
ความสัมพันธ์ของผู้คนกับเมือง ตามที่ ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ (2545) ได้กล่าวถึงการศึกษาเมืองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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เป็นการศึกษาวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้าง เศรษฐกิจ และการเมืองของเมือง และไพโรจน์ คงทวีศักดิ์ (2552) ได้
กล่าวถึงสังคมวิทยาเมืองว่าเป็นการศึกษาเมือง การเปลี่ยนแปลงของเมือง อิทธิพลและความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อการใช้ชวี ติ
ของคนเมือง
(2) อภิปรายผลการวิจัยองค์ความรู้ของงานวิจัย ว่าด้วยนครศึกษาในมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาหรับการพิจารณาเมืองในมุมมองของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอาจจะต้องพิจารณาจากลักษณะที่เมืองมีลักษณะของการ
เป็นทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีการถ่ายทอดและสั่งสมก่อตัวขึ้นมาทั้งในรูปแบบของเครือข่ายความสัมพันธ์ โดย Pierre
Bourdieu นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสได้กล่าวถึงทุนไว้ 3 ประเภท ประกอบด้วย ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม และทุน
ทางสังคม ซึ่งทุนทั้งสามจะเชื่อมโยงและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะต้องมีการถูกสั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ทุนจึงต้องใช้
ระยะเวลานานในการก่อรูปขึ้นมา และต้องใช้ความสามารถของบุคคลในการขยายทุนที่มีอยู่ ให้กว้างออกไปโดยเฉพาะทุนทาง
วัฒนธรรมที่จะต้องมีความคงทนและรักษาไว้ซึ่งศักยภาพ (รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข , 2557, หน้า 36-42) อานันท์ กาญจนพันธุ์
(2559) ได้กล่าวถึงทุนทางวัฒนธรรมในการบรรยายเรื่อง “ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมือง” ไว้ว่า ทุนที่มีความเลื่อนไหล
สามารถเปลี่ยนรูปได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสนามของความหลากหลาย กล่าวคือไม่ได้เป็นการยึดติดกับรูปแต่ยอมรับได้ในการ
เปลี่ยนแปลงโดยอาศัยทักษะการพลิกแพลง แต่ยังคงรักษาสถานภาพของทุนวัฒนธรรมเอาไว้ โดยทุนวัฒนธรรมมองตัวคนว่า
เป็นผู้กระทา และในกระบวนการสร้างความเป็นได้สร้างเงื่อนไขของทุนนิยมขึ้นมา การเมืองของสังคมเมืองจึงยึดโยงกับ
นโยบายการพัฒนาเมืองและการเคลื่อนไหวของความขัดแย้งของคนเมือง ดังนั้น ทุนทางสังคมจึงเป็นพลังขับเคลื่อนสาคัญใน
การพัฒนาความเป็นเมือง ในมิติของการศึกษาเมืองในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ปรากฏในงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงการ
เน้นศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมและชีวิตคนเมือง ซึ่ง Louis Wirth (1938) ได้อธิบายเมืองในฐานะวิถีชีวิตของเมืองไว้ว่า เมือง
เปรียบเสมือนสถาบันทางสังคมที่มีลักษณะเฉพาะจากสถาปัตยกรรมของเมืองและการเชื่อมโยงถนนทาให้คนสามารถติดต่อ
และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกั น แต่วิถีชีวิตของความเป็นเมืองก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันเฉพาะผลประโยชน์โดยเฉพาะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สาหรับ Aidan Southaall (1973) อธิบายถึงลักษณะของชีวิตคนเมืองเป็นสิ่งที่แตกต่างกันตามบริบท
ของประวัติศาสตร์เฉพาะที่ กระบวนการกลายเป็นเมืองจึงมีลักษณะเฉพาะไม่ใช่ สิ่งทั่วไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมืองจึงกลายเป็น
พื้นที่ทางสังคมของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีวิตของคนเมืองมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์แบบสายเครือญาติ การรวมตัวกันขึ้น
เป็นประชาคมอาเซียนจึงเป็นการสลายเส้นพรมแดนและก่อร่างบริบทของความเป็นเมืองของสองฟากฝั่งที่ยึดโยงและเชื่อมร้อย
ต่อกันอย่างแนบแน่นจากบริบทของเศรษฐกิจ ความคิดแบบมาร์กซิสต์ของ David Harvey (1973) ได้เสนอให้พิจารณาเมืองใน
ฐานะพื้นที่ทางสังคมไม่ควรพิจารณาเมืองในฐานะพื้นที่กายภาพเพียงอย่างเดียว เนื่องจากพื้นที่เมืองมีความสัมพันธ์กับผู้คน
โดยเฉพาะคนรวยและคนจน เช่นเดียวกันกับ Anthony Leeds (1972) ที่เสนอให้พิจารณาเมืองในฐานะพื้นที่ทางสังคมที่
เชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น ๆ ในลักษณะของเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีลักษณะพิเศษและยึกโยงกับบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ขณะที่ ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ (2545) ได้กล่าวถึงแรงดึงดูดของความเป็นเมืองเกิดจากภาพของความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจประกอบกับการกลายเป็นอุตสาหกรรมของพื้นที่ชนบทเพื่อเข้าถึงสภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมืองจึงเป็นเสมือนพื้นที่ทาง
สังคมที่มีความสลับซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องของชนชั้นและการขูดรีด ดังนั้น องค์ความรู้ของงานวิจัยว่าด้วยนครศึกษาในมุมมอง
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จึงเป็นองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงไปมาระหว่างบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
โดยเป็นการสั่งสมและก่อตัวขึ้นมาในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ทาให้เกิดเขตพื้นที่เฉพาะประกอบกับความสลับซับซ้อนของวิถี
ชีวิตความเป็นเมื อง การติดต่อ และมีปฏิสัมพันธ์กัน จึงทาให้งานวิจัยสามารถกาหนดให้ทุกพื้นที่กลายเป็นเมืองในฐานะ
โครงข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าการจัดเมืองจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จึงสามารถจัดประเภทของเมืองใน
งานวิจัยได้คือ (1) เมืองวัฒนธรรม (2) เมืองชายแดน (3) เมืองสิ่งแวดล้อม และ (4) เมืองท่องเที่ยว
ขณะที่ในปัจจุบันการศึกษาเมืองได้เคลื่อนตัวสู่สิ่งเชื่อมโยงและพื้นที่ไร้รอยต่อในฐานะเมืองที่ผูกพันกับสังคมสมัยใหม่
ปรากฏให้เห็นได้จากการทางานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center: UddC)
(2558) โดยเฉพาะโครงการกรุงเทพฯ 250 ซึ่งเป็นการศึกษายกระดับเมืองที่เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการใช้ชีวิตในเมือง
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เป็นภาพการศึกษาเมืองแบบใหม่ที่ผสมผสานความสัมพันธ์ระหว่างเมือง มนุษย์ และผังเมืองเข้าด้วยกัน โดยเริ่มจากการใช้
พื้นที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน ย่านประวัติศาสตร์สาคัญของกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงเข้าสู่การขับเคลื่อนด้วย “บวร” บ้าน วัด
โรงเรียน และราชการ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นการรักษาคุณค่าและความสาคัญของมรดก
วัฒนธรรม การศึกษาโดยการใช้วิธีการศึกษาทางอนาคต หรืออนาคตศึกษา (Future Studies) เพื่อทาความเข้าใจบริบท
ความสัมพันธ์ของปัจจุบัน ทาความเข้าใจอดีต และฉายภาพทางอนาคต ของอภิวัฒน์ รัตนวราหะ และคณะ (2563) นับเป็น
หนึ่ ง งานส าคั ญ ที่ พ ลิ ก การศึ ก ษาเมื อ งที่ ส าคั ญ ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเมื อ งกั บ คนในประเด็ น ของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคมสูงวัย กระบวนการกลายเป็นเมือง การเชื่อมต่อระดับโลกของคนแลข้อมูล การพัฒนา
เทคโนโลยีกับปัญญาประดิษฐ์ และการเพิ่มอานาจทางเศรษฐกิจการเมือง ล้วนแต่เป็นปัจจัยสาคัญในการทานายอนาคตของวิถี
ชีวิตแบบเมืองในอนาคต ตัวอย่างเช่น ความหลากหลายของวิถีชีวิตบนพื้นที่เมืองที่ครอบครัวมีแนวโน้มเป็นเมืองของครอบครัว
แนวใหม่ที่มีคู่รักเพศเดียวกันเพิ่มขึ้น ตลอดจนการตัดสินใจใช้ชีวิตคนเดียวในเมือง เป็นต้น การศึกษาเมืองจึงเป็นเการศึกษาที่
ไหลเลื่อนออกไปจากความหมายเดิมและเริ่มถูกรื้อและประกอบสร้างขึ้นมาใหม่ภายใต้โครงข่ายความสัมพันธ์ของชีวิตวิถี
โลกาภิวัฒน์และทุนนิยม ดังนั้น การศึกษาเมืองจึงเป็นเรื่องสาคัญที่สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะต้องอาศัยการประยุกต์
การศึกษาความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตให้มีความยืดหยุ่นและไม่ติดอยู่กับการศึกษาด้วยวิธีการในลักษณะเดิม
ข้อเสนอแนะ
(1) ข้อเสนอแนะในการนาการวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถนาข้อมูลทั่วไปของงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประเมิน
สถานภาพความรู้และการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเมือง เพื่อกาหนดกรอบและทิศทางของงานวิจัยได้ และนาไปสู่การจัดทา
ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเมืองให้สามารถสืบค้นได้ง่ายและมีการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาเมืองในอนาคต
(2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาฐานข้อมูลการวิจัยที่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเมือง
และนามาวิเคราะห์ผ่านมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากฐานข้อมูลหลายฐาน เพื่อให้รู้แนวโน้มและทิศทางของ
การศึกษาเมืองในปัจจุบันได้อย่างครอบคลุม ประกอบกับควรมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในบริบท (Contexualization)
ความเชื่อมโยงของแนวคิด (Conceptualization) และวิธีวิทยา (Methodology) ที่อยู่ในงานวิจัยในแต่ละเรื่อง ซึ่งอาจจะ
สามารถช่วยทาความเข้าใจประเด็นการศึกษาเมืองมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
เมืองในฐานะพื้นที่ทางสังคมที่สาคัญเสมือนแรงดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาดาเนินวิถีชีวิตและประกอบกิจกรรมทางสังคม
และเศรษฐกิจที่หลากหลายมารวมไว้ในพื้นที่แห่งนี้ การได้เข้ามาศึกษาต่อ ณ ที่แห่งนี้ มหาวิทยาลัยใจกลางเมืองย่านสุขุมวิท
ทาให้ผู้เขียนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตของความทันสมัยและวิถี ชีวิตแบบเมือง ขอบคุณเมืองที่ให้โอกาสและความ
ท้าทายในเวลาเดียวกัน ขอบคุณเมืองที่ทาให้สายสัมพันธ์ของครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่และคุณพ่อยังแนบแน่นอยู่เสมอ
ขอบคุณเมืองที่ทาให้ได้เจออาจารย์ที่หวังดีคอยมอบความรู้ ให้ลูกศิษย์ ขอบคุณอาจารย์สายชล ปัญญชิต ที่ได้ช่วยชี้แนะ
แนวทางและข้อคิดเห็นในการศึกษา ทาให้บทความนี้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และบทความชิ้นนี้ยังมีแรงบันดาลใจในการผลักดัน
ให้ส าเร็จ ลุล่ วงจากนั กแสดงที่ ชื่น ชอบในช่ วงที่เ ขีย นบทความคู่ ขนานกับ กระแสซี รีส์ นิท านพัน ดาว (1 000 stars) ผู้เ ขีย น
จึงขอมอบบทความชิ้นนี้ให้กับพี่เอิร์ท พิรพัฒน์ (@theearthe) และพี่มิกซ์ สหภาพ (@mixxiw) ซึ่งเมืองก็เป็นพื้นที่ที่ทาให้เรา
ได้มาพบกัน
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จุดกำเนิดแห่งกำรกระจำยอำนำจให้ท้องถิ่น ภำยใต้ระเบียบรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พ.ศ.2540 กรณีศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร
Origin of local decentralization Under the Constitution of the Kingdom of Thailand
B.E. 2540, a case study of Samutprakan Province
1
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ชำติชำย มุกสง
บทคัดย่อ

บทความนี้ต้องการนาเสนอให้เห็นถึงการสถาปนาการกระจายอานาจให้ท้องถิ่น โดยปรับปรุงมาจากรายงานวิจัยเรื่อง
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย เรื่องการเปรียบเทียบการเมืองท้องถิ่น สมัยทักษิณ ชินวัตร และ สมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่จากเดิมก่อนการใช้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่สามารถกาหนดแนวทางนโยบาย หรือกาหนดอนาคตของตนเองได้
เพราะอานาจถูกรวมศูนย์อยู่ที่ระบบราชการแบบรวมศูนย์อานาจ และให้อานาจเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนของอาเภอ เป็นผู้ควบคุม
ให้กานันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้จัดการท้องที่เท่านั้น แต่หลังจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 นี้เอง ได้มีการจัดตั้งสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล นักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่สมุ ทรปราการ ได้เห็นช่องทางการสร้างฐานอานาจให้กับตนในส่วนของ
ตาบล ทาให้พวกเขาเหล่านั้นขยับขยายตัวเอง เข้าสู่องค์การบริหารส่วนท้องที่ต่างๆ และที่ สาคัญยังใช้ระบบอุปถัมภ์เครือข่าย
สร้างฐานอานาจให้กับตน นาไปสู่การมีฐานเสียงที่เข้มแข็งในท้องถิ่น มีอานาจต่อรองกับการเมืองในระดับชาติได้สาเร็จ
คำสำคัญ : ท้องที่, ท้องถิ่น, การเมืองระดับชาติ, การเมืองท้องถิ่น
Abstract
This article would like to present the establishment of decentralization for localities. With
improvements from the research report on Thai political history The comparison of local politics during
Thaksin Shinawatra and General Prayut Chan-ocha, a case study of Samutprakan Province after the 1997
constitution, a case study in Samutprakan Province. Where from before the use of the 1997 constitution,
localities in Samutprakan Province Failed to set policy guidelines Or can determine their own future
Because power is centralized in the central bureaucracy And give power to government officials in the
district In control Let the village chief and the village headman be the local manager only. But after this
1997 constitution, the sub-district administrative organization council was established. Local politicians in
different areas In Samutprakan area Saw a channel to build a power base for themselves in the subdistrict Causing them to expand themselves Into various local administrative organizations And more
importantly, it also uses the network network patronage system Build their own power base Leading to a
strong local sound base Has the power to negotiate with politics at the national level successfully.
Keywords : ward, local, national politics, local politics
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บทนำ
ท้องถิ่นในอดีตก่อนปี พ.ศ.2540 ล้วนแล้วแต่ถูกบทบังจากการเมืองชาติ หรือไม่ถูกเขียนถึงในงานเขียนหลายๆ ชิ้นใน
การศึกษาการเมืองไทยปัจจุบัน แต่กระนั้นหากย้อนดูความสาคัญของการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ก่อนรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ล้วนมี
สีสัน ไม่ต่างจากการเมืองระดับชาติ มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ สร้างโครงข่ายทางเครือญาติ เรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง กระนั้น
ภาพการเมืองท้องถิ่นก่อนรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ก็ยังไม่มีรูปแบบชัดเจนนั ก แต่เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการกระจายอานาจให้ท้องถิ่นเรื่อยมา ภาพลักษณ์ของการเมืองท้องถิ่นเริ่ม
ปรากฏชั ด เจนจากการมี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เป็ น การริ เ ริ่ ม ให้ ท้ อ งถิ่ น สามารถจั ด การตนเองได้ โดยมิ ต้ อ งพึ่ งพา
งบประมาณจากส่วนกลาง ส่งมาถึงอาเภอก่อนที่จะส่งถึงตาบล การให้อิสระกับท้องถิ่นจัดการตาบลของตน โดยจัดให้มีองค์การ
บริหารส่วนตาบล ส่งผลให้ท้องถิ่นมีงบประมาณเป็นของตนเอง มีอิสระในการจัดการบริหารพื้นที่ของตนเอง นาไปสู่การลดการ
พึ่งพิง ส่วนกลาง รวมถึงนักการเมืองระดับชาติน้อยลง ส่งผลให้ท้องถิ่นมีอานาจต่อรองเป็นของตนเอง เพราะผู้นาท้องถิ่น
สามารถชี้นาประชาชนในพื้นที่ของตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายญาติพี่น้อง ระบบอุปถัมภ์ เป็นฐานเสียงให้กับตน ขณะที่
นักการเมืองระดับชาติ ต้องพึ่งพานักการเมืองท้องถิ่น พยายามชักจูงผู้นาท้องถิ่นเหล่านั้น ให้ยอมเป็นฐานเสียงให้ตน และคอย
สนับสนุนตน จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่การเมืองท้องถิ่นที่มีลักษณะเช่นนี้ และด้วยพลังแห่งการกระจายอานาจให้ท้องถิ่น
จากรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ.2540 ก็ ส่ งผลให้ จั งหวั ด สมุ ท รปราการปรากฏกลุ่ ม การเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น มากมาย มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ผลประโยชน์ คอยสนับสนุน และเป็นอิสระต่อกัน มีอานาจต่อรองระหว่างกันหลากหลายกลุ่มอย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์
1.ศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ ข องนั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ นในจั งหวั ด สมุ ท รปราการ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นลั กษณะไหน การมี
ผลประโยชน์ร่วมกันในการเกื้อหนุนกัน ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง และมีความเป็นอิสระต่อกันในบางกรณี
2.งานวิจัย ต้องการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสาคัญของการบริหารส่วนท้องถิ่น ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้อ งถิ่ น ซึ่ งมี ลัก ษณะพิเ ศษในแง่ค วามเข้ าใจความใกล้กั นระหว่ างผู้น าท้ อ งถิ่ นกั บประชาชนในพื้น ที่ ที่ผู้ น า
ระดับประเทศไม่อาจมีความสัมพันธ์ลักษณะนี้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ และเป็นมุมมองที่ทาให้เห็นว่าท้องถิ่นสามารถจัดการ
ตนเองได้ มากกว่าการที่คอฟังคาสั่ง หรือทาเรื่องของบประมาณ การจัดการจากรัฐบาลบาล
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาเรื่องจุดกาเนิดแห่งการกระจายอานาจให้ท้องถิ่น ภายใต้ร ะเบียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการใช้หลักฐาน จากหนังสือพิมพ์ปีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รายงานงบประมาณประจาปีในปีที่ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2544-2549,2557-2562) กฎหมาย
ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารส่วนท้องถิ่นในปีที่เกี่ยวข้อง (2540-2549,2557-2562) และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่
เกี่ยวข้อง เลือกสัมภาษณ์ญาติของผู้เขียนที่เป็นนักการเมือง เคยร่วมกิจกรรมทางการเมือง ข้าราชการ และสัมภาษณ์บุคคล
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย บุคคลเหล่านี้ล้วนเคยอยู่ในเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผู้เขียนวิจัยได้ทาการศึกษาทั้งหมด ให้เห็นถึง
พัฒนาการภาพรวมของท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานามา
เปรียบเทียบ
ผลกำรวิจัย
จากการศึกษาวิจัยพบว่า
จุดเริ่มต้นแห่งกำรกำรกระจำยอำนำจสูท้องถิ่น
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2540 เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการกระจายอานาจให้ท้องถิ่น โดยเริ่มร่างตั้งแต่
3
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา (พ.ศ.2538) จนมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจานวน 99 คน ในสมัยพลเอก ชวลิต
4

ยงใจยุทธ (พ.ศ.2539) เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชานิยม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2540 มีกาหนดกระจายอานาจอย่างชัดเจน ในหมวด 5 แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 กาหนดให้รัฐต้องกระจายอานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเอง พัฒนา
ท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ทั่วประเทศ5
โดยที่รัฐธรรมนูญหลายๆ ฉบับก่อนหน้าปี พ.ศ.2540 หรือเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2560)
พบว่าในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 กาหนดแนวทางนโยบายการ
กระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่นชัดที่สุด ผู้เป็นประธานคณะทางานจัดร่างแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของรัฐบาล ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย อเนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้สรุปไว้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 ได้กาหนดไว้ในหมด 9 รวม 9 มาตรา....สรุปได้ว่ารัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเอง...โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง6
อเนกเองเป็นผู้กากับดูแลการกระจายอานาจแก่ท้องถิ่นนี้ ได้สรุปผ่านงานเขียนของเขาเอง ทาให้เจตนารมณ์ของ
ผู้จัดทาแผนกระจายอานาจให้ท้องถิ่นที่ถูกเขียนในรัฐธรรมนูญ ย่อมมีแนวทางในการกระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่นอย่างแน่นอน
มีข้อโต้แย้งที่ว่า ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2538 มีการกาหนดจากจัดตั้งสภาตาบลแล้วมิใช่หรือ
ทาไมถึงกล่าวว่าเริ่มต้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2540 อย่างนั้นเป็นการสรุปโดยไม่ดบู ริบทของอานาจหน้าที่
ของข้าราชการการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
กำรริเริ่มจัดตั้งสภำตำบลสู่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ควรบั น ทึ ก ไว้ ด้ ว ยว่ า ก่ อ นหน้ า รั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ.2540 ต าบลหรื อ ผู้ น าต าบล ไม่ มี โ อกาสบริ ห ารต าบล หรื อ มี
งบประมาณมาบริหารตาบลได้เลย พบว่ามีเพียงพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 7 เป็นพระราชบัญญัติที่
เริ่มก่อตั้งตาบลและใช้มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัตินี้ถึงแม้จะริเริ่มให้มีการตั้งตาบล แต่ก็เป็นเพียงลักษณะ
การเป็นท้องที่กล่าวคือ ตาบลเปรียบเสมือนหน่วยงานปกครองที่ย่อยลงไปจากอาเภอ เป็นหน่วยงานที่สังกัดอาเภอ ถึงแม้จะมี
ผู้ใหญ่บ้านและกานันเป็นคนในตาบลเอง แต่ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือของระบบราชการแบบรวมศูนย์ที่คอยช่วยเห ลือการ
บริหารคอยดูแลตาบล เป็นลูกน้องที่คอยรับคาสั่งจากนายอาเภอเท่านั้น เห็นได้จากมาตรา 83 ให้อานาจนายอาเภอคอย
ควบคุมสั่งการผู้ใหญ่บ้านและกานัน ในตาบลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตน โดยที่ผู้ใหญ่บ้านและกานันเป็นเพียงผู้คอยรับคาสัง่
จากนายอาเภอที่ตนอยู่ใต้สังกัดเท่านั้น
ข้อมูลสัมภาษณ์พบประเด็นที่สามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงบทบาทของการเป็นท้องที่ ระบบราชการแบบรวมศูนย์ที่ยัง
ไม่ให้อานาจการจัดการตาบลของตนเองอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ สมัยก่อนมีแค่ผู้ใหญ่บ้าน กานัน วันๆ ตาไม่ต้องทาอะไร ไป
วัดอย่างเดียว คอยพบลูกบ้าน ไม่มีหน้าที่บริหารอะไรเลย กว่างบจะมาถึงตาบล กินกันมาตั้งแต่จังหวัด มาถึงนานอาเภอ ตาบล
3

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. (2551). สารธารประวัติศาสตร์ ประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ: พี.เพรส. น.249.
เรื่องเดียวกัน น.253.
5
อเนก เหล่าธรรมทัศน์ . (2543). วิสัยทัศน์การปกครองท้องถิ่นและแผนการกระจายอานาจ. นนทบุรี: สานักพิมพ์มิติใหม่. น.101.
6
เรื่องเดียวกัน.
7
พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ . (2457).
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER35/DRAWER050/GENERAL/DATA0000/00000107.PDF.
4
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ได้เงินมาเล็กน้อยๆ เท่านั้น ยิ่งถนนยิ่งแล้วใหญ่ นานๆ ทีถึงจะทาถนน 20 จะทาสักครั้ง8 สะท้อนบทบาทหน้าที่ของท้องที่ ที่ไม่
มีอานาจเป็น ของตนเอง ขณะที่งบประมาณหรื อการจัด การเกี่ย วกั บต าบล ล้ว นเป็ นหน้า ที่ข องส่ว นกลางส่ งผ่ านงบมาที่
นายอาเภอเท่านั้น กานันและผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ คือผู้ที่คอยรับนโยบายจากอาเภอมาที่
ตบของตนเองเท่านั้น ไม่มีอานาจจัดการตาบลของตนเองได้เลย
9
หากย้อนดู พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 เป็นพระราชบัญญัติที่ใช้จนกว่าจะมี
การ ออกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2540 การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ขณะนั้น ไม่แบ่งอานาจหน้าที่ของ
กานันผู้ใหญ่บ้านออกจากสมาชิกสภาตาบล กล่าวคือถึงแม้ว่าปี พ.ศ.2538 จะมีการตั้งสภาตาบลไปเรียบร้อยแล้ว แต่กระนั้นจะ
พบว่าการจัดรูปแบบการปกครองการบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาตาบลยังเป็นผู้ใหญ่บ้านกานัน หาใช่สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไม่ และที่สาคัญกานันผู้ใหญ่บ้าน ที่ถึงแม้จะมาจากคนในตาบล เพราะกานันผู้ใหญ่บ้าน ณ ขณะนั้นมีฐานะเป็น
ข้าราชการที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของนายอาเภอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้าราชการประจา ลักษณะนี้จึงเป็นการบริหารส่วนท้องที่
(นายอาเภอ ข้าราชการระดับอาเภอ ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นระบบราชการแบบรวมศูนย์อานาจ) มีอานาจเหนือกว่า
ท้องถิ่นในช่วงนี้ถึงแม้ผู้ใหญ่บ้านกานัน จะมีบทบาทมากขึ้น แต่ด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิมก่ อนหน้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของอาเภอ
อยู่ จึงมีความเกรงใจหรือเกรงอานาจของท้องที่ หรือหน่วยงานที่กากับดูแลท้องที่ ซึ่งก็คืออาเภอนั่นเอง
จากรายงานการวิจัย เรื่องปัญหาการบริหารงานส่วนตาบลของสถาบันดารงราชานุภาพ สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลมีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ. ..1.1สมาชิกโดยตาแหน่ง ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน... โดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ต้องไปลง
10
เลือกตั้งใหม่ แต่มีหน้าที่เข้ามาบริหารในสภาตาบลโดยตาแหน่งทันที 1.2 สมาชิกสภา อบต...หมู่บ้านละ 2 คน จะเห็นได้ว่า
สิทธิ์ขาดในสภานี้ก็ยังปรากฏอานาจของกานันผู้ใหญ่บ้านอยู่ในสภาตาบล คณะกรรมการบริหารก็เช่นกันก็ยังปรากฏมีคณะ
กรรมการบริหารคณะหนึ่งไม่เกิน 7 คนซึ่งนายอาเภอเป็นผู้แต่งตั้งตามมติของสภา อบต. ประกอบด้วย 1.กานัน 2.สมาชิกสภา
อบต. ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่เกิน 2 คน 3.สมาชิกสภา อบต.ซึ่งได้รับการเลือกตั้งไม่เกิน 4 คน11
สะท้อนบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและกานัน มีบทบาทการใช้อานาจในท้องถิ่น โดยการเข้าสู่สภาตาบลโดยตาแหน่ง
(ลักษณะนี้อาจเรียกได้ว่าอยู่ในลักษณะก้ากึ่งที่ท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทในท้องที่ ผ่านกานันผู้ใหญ่บ้าน) หากนักการเมือง
ท้องถิ่นในช่วง เวลาการออกพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 เลือกว่าจะลงสมัครตาแหน่ง
ใด มักจะเลือกลงสมัครในตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกานันเป็นลาดับแรกก่อนและให้ความสาคัญกับสภาตาบลเป็นลาดับรองลงมา
เพราะเป็นตาแหน่งที่มีอานาจ ใกล้ชิดกับท้องที่ (ได้แก่นายอาเภอ) เป็นตาแหน่งที่สาคัญสาหรับตาบลและถือว่ามีหน้ามี ตาใน
ระดับตาบล ณ ขณะนั้น และยังสามารถเข้าไปมีอิทธิพลในสภาตาบลได้อีกด้วย
เมื่อมีการใช้ระเบียบการบริหารท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2540 ให้อานาจการบริหาร
ต่างๆ รวมถึงการคลังให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้เกิดการปรับตัวของนักการเมืองท้องถิ่นในการเลือกตั้งเข้าสู่
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลมากขึ้น ดังที่อาจารย์ตระกูล มีชัย วิเคราะห์ไว้ว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล หมู่ละ 2 คน จะมีความคึกคัก และ มีการแข่งขันมากขึ้น เพราะบุคคลเหล่านี้จะเข้าไปมีบทบาทในการบริหารส่วนตาบล
ที่มีเงินและผลประโยชน์รออยู่เบื้องหน้า 12 หรือกรณีของนายวีระ ลาจวน อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง เคย
เป็นกานันมาก่อน และขณะที่มีการจัดตั้งสภาตาบล ก็ดารงตาแหน่งประธานสภาตาบลบางโฉลงควบสองตาแหน่ง จนกระทั่งมี
การเปลี่ยนแปลงเริ่มจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล ให้อานาจการบริหารส่วนตาบลเป็นรูปแบบที่ชัดเจน นายวีระ ลาจวน
8

ข้อมูลสัมภาษณ์จาก นางพรอุมา นาคสุข .เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563.
สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น. (2537). พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537.
10
สถาบันดารงราชานุภาพ. (2539). รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล .น.50.
11
เรื่องเดียวกัน.
12
ตระกูล มีชยั . (2548). การเมืองท้องถิ่น การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. น.6.
9
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ถึงกับลาออกจากตาแหน่งกานันตาบลบางโฉลง และลงสมัครรับเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในทันที จากข้อมูล
สัมภาษณ์ของผู้วิจัย เป็นภาพสะท้อนอีกหนึ่งอย่างที่สามารถวิเคราะห์ถึงการให้ความสาคัญกับองค์การบริหารส่วนตาบล คือ
“ตอนคุณพ่อเริ่มเป็นผู้ใหญ่บ้านเงินเดือนแค่ 700 เอง พอมี อบต. ถึงแม้เงินเดือนจะไม่มากแต่การเข้าถึงเงิน การเข้าอานาจ
บริหารก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจของหลายคน” บุตรของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่านหนึ่งกล่าว
สภำจังหวัด บริบทแรกของกำรมีตัวตน
ในส่วนข้างต้นผู้ วิจัย เขียนถึงพัฒนาการขององค์การบริหารส่วนตาบลมาแล้ว ในส่วนต่อมาผู้วิจัยจึงขออธิบายการ
เข้าถึงอานาจของบริหารท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ มีพัฒนาการที่สนใจอยู่พอสมควร โดยเริ่มจากการให้อานาจท้องถิ่นใน
ระดับจังหวัดก่อน และค่อยๆ ลาดับมาสู่ตาบลในที่สุด
14
พระราชบัญญัติระเบียบการปกครองส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 จอมพล ป.พิบูลสงคามเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศ
ไทย ณ ขณะนั้น ได้มีแนวคิดกระจายอานาจการบริหารสู่จังหวัด และให้มีหน้าที่ในการจัดทาระบบขนส่ง ระบบการคลัง เป็น
ของตนเอง ที่สาคัญ เริ่มให้มีสภาจังหวัด ณ เวลานั้นด้วย การริเริ่มให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด ซึ่งเป็นคนจากพื้นที่จริงๆ
เข้าไปบริหารจังหวัดของตน โดยเลือกตัวแทนราษฎรอาเภอละ 1 คน โดยที่จังหวัดหนึ่งๆ จะมีไม่น้อยกว่า 12 คน และสมาชิก
สภาจังหวัดนี้สามารถตั้งกระทู้ถามการทางาน หรือลงคะแนนเสียง เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบกับโครงการต่างๆ ที่ผู้ว่าราชการ
(ข้าราชการแต่งตั้งจากส่วนกลาง) เสนอมา
สะท้อนถึงการริเริ่มให้คนในท้องถิ่นมีบทบาทการบริหาร จัดการงบประมาณ หรือเป็นตัวแทนของคนในพื้นที่ต่างๆ
ในท้องถิ่น ได้ไปมีบทบาทในระดับจังหวัดบ้านเกิดของตนเอง ณ ขณะนั้น ตาแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดจึงเริ่ มมีความสาคัญเป็น
ต้นมา และเป็นจุดเริ่มต้นของท้องถิ่น หรือนักการเมืองท้องถิ่น ที่เป็นคนจากประชาชนในท้องถิ่น เป็นตัวแทนของท้องถิ่น ไป
ทาหน้าที่ให้ชาวบ้านของตนเอง ณ ขณะนั้นก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ตาแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดจึงมีความสาคัญ
อย่างมากสาหรับท้องถิ่ น จึงมีภาพสะท้อนของนักการเมืองท้องถิ่นหลายๆ คนที่เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ใหญ่บ้านและกานัน
หลังจากตาแหน่งเหล่านี้ พวกเขาก็จะไปสู่ตาแหน่งสมาชิกสภาจังหวัด ซึ่งเป็นจุดริเริ่มให้พวกเขาให้ความสาคัญกับการเมือง
ท้องถิ่นในระดับจังหวัดมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งกรณีนี้จะยกตัวอย่างกรณีของนายปั่น ลาจวน เป็นผู้ที่ก้าวสู่การเมือง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
กานัน และสมาชิกสภาจังหวัด อย่างเป็นลาดับ
จากย่อหน้าข้างต้น ทาให้เห็นถึงบทบาทของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีผลต่อการกระจายอานาจส่วน
ท้ อ งถิ่ น มากขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพสะท้ อ นบุ ค คลหรื อ นั ก การเมื อ ง วิ ธี ก ารของนั ก การเมื อ งในพื้ น ที่ ต่ า ง อาจต้ อ งกล่ า วถึ ง
นักการเมืองกลุ่มตระกูลการเมืองในพื้นที่สมุทรปราการ ก่อนที่จะการใช้รับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2540 เพราะ
จุดเริ่มต้นของกลุ่มคนเหล่านี้ ล้วนมีความสาคัญต่อการเมืองในสมุทรปราการอยู่พอสมควร พบว่าตระกูลนักการเมืองท้องถิ่นทีม่ ี
อานาจอยู่เดิมน้อยครั้งที่จะเปลี่ยนอานาจไปอยู่ในมือของกลุ่มคนอื่นๆ ที่ไม่ใช้ญาติหรือคนสนิทของตนเอง ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่
ตาบลบางโฉลง พบว่า กานันมีบทบาทเป็นผู้บริหารตาบลก่อนปี พ.ศ.2540 ก็ยังเป็นคนตระกูลเดิมหรือเป็นญาติผู้มีความ
ใกล้ชิดกัน นายพินิจ ลาจวน ได้ปรากฏบทบาทการเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2495 จนเป็นกานันจนถึงสมาชิกสภาจังหวัด
15
สมุทรปราการ พ.ศ.2522 ก่อนที่จะส่งต่อให้ลูกๆ หลานๆ ของตน เพราะเหตุใดทาไมการเลือกตั้งผู้นาท้องถิ่นจึงผูกขาดกับ
ตระกูลเดิมๆ ตรงนี้อาจวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ กล่าวคือ
1.การหาเสียงด้วยระบบเครือญาติ กล่าวคือ มีการหาเสียงโดยใช้เครือญาติของตนเป็นผู้หาเสียง ดังที่อาจารย์ตระกูล
มีชัยเขียนว่า มีการหาเสียงให้แสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่มีบทบาทสูงมากในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
13

สรุปจากข้อมูลสัมภาษณ์ของ นางสมร ลาจวน. ณ บ้านนางสมร ลาจวน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563.
ราชกิจจานุเบกษา . (2498). พระราชบัญญัติระเบียบการปกครองส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 และดู ราชกิจจานุเบกษา . (2498). พระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด.
15
สรุปจาก หนังสืออนุสรณ์ฌาปนกิจ นายพินิจ (ปั่น) ลาจวน.
14
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16

ในระดับหมู่บ้าน จะพบว่าตระกูลลาจวนจะปรากฏการผูกสัมพันธ์กับตระกูลใหญ่ๆ ในท้องที่ซึ่งมีฐานที่ดินและทรัพย์สินอยู่
พอสมควร เช่น ตระกูลลาจวน สุขแก้ว นิ่มนวล พรหมรักษ์ บุตรสอน เอี่ยมยิ้ม ยอดอินทร์ วงษ์แย้ม อาทิเช่น นายวีระ แต่งงาน
กับ นางสมร สุขแก้ว สาวนนายชาญ สุขแก้ว (น้องนางสมร) แต่งงานกับ นางชลวย นิ่มนวล (ลูกพี่ลูกน้องของนายวีระ สะท้อน
ถึงการดองกันเองในหมู่เครือญาติ) ซึ่งกลุ่มตระกูลเหล่านี้ล้วนแต่งงานหรือเป็นญาติกันก่อนรุ่นนายวีระ ลาจวน เสียด้วยซ้า
(กรณีตัวอย่างมารดาของนาวีระ นางคล้อย (สกุลเดิมนิ่มนวล) แต่งงานกับนายเย็น (ลาจวน) ) ในลั กษณะนี้อาจต่างจาการ
วิเคราะห์ของอาจารย์ตระกูล มีชัย ว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเลือกคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับตน ตรงนี้มิได้กล่าวว่าอาจารย์
ตระกูล มีชัย กล่าวผิดไป แต่อาจเป็นลักษณะจาเพาะของแต่ละพื้นที่ เพราะในพื้นที่บางโฉลงนี้เอง ตระกูลใหญ่ๆ จะมีที่ดินอยู่
มาก และกระจายที่ดินให้แก่ลูกหลานของตน พอมีการแต่งงานก็จะเกิดการดองเป็นเครือญาติของคนแต่ละหมู่ขึ้น
เกิดโครงสร้างเชิงซ้อนในการดองกันเองระหว่างญาติกันเองอีกทีหนึ่ง ทาให้ระบบเครือญาติอุปถัมภ์ในพื้นที่นี้คงเป็น
พื้นที่ที่เหนียวแน่นอยู่พอสมควร ไม่ว่าจะปรากฏผ่านการสืบ ทอดระบบผู้นาท้องถิ่นที่เป็นคนตระกูลเดิมๆ หรือ จะเป็นจาก
สมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลตั้งแต่สมัยนายพินิจ ลาจวน เป็นกานัน จนถึงนายวีระ ลาจวน
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลก็จะมีสมาชิกของแต่ละหมู่เป็นนามสกุลที่เป็นญาติเกี่ยวข้องกันเสียเป็นส่วนใหญ่ ทาให้เป็น
เครือข่ายการเป็นญาติคอยอุปถัมภ์กันขนาดใหญ่ในส่วนของท้องถิ่นบริเวณพื้นที่ บางโฉลง และบริเ วณตาบลหรืออาเภอ
ข้างเคียง
2.การเมือง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ (ส.ส. ได้แก่กลุ่มอัศวเหม มีผู้นาคือนายวัฒนา อัศวเหม)จังหวัด (ส.จ. ได้แก่
นายปั่น ลูกๆของนายปั่น อาทินาย เนื่อง ลาจวน)และท้องถิ่น (นายก อบต.ได้แก่นายวีระ ลาจวน) พบว่านักการเมืองที่เป็น
นักการเมืองระดับชาติก่อนปี พ.ศ.2544 ของจังหวัดสมุทรปราการ คือนายวัฒนา อัศวเหม เป็นทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการ และรัฐมนตรีหลายสมัย มีความสั มพันธ์เป็นลักษณะต่างตอบแทนกันและกัน กล่าวคือท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนนักการเมืองระดับชาติ คือนายวัฒนา ส่วนนักการเมืองระดับชาติก็ส่งเสริมท้องถิ่นโดยนักการเมืองระดับจังหวัดเป็น
ตัวเชื่อมประสานที่สาคัญ
หลักฐานที่น่าสนใจคือ หนังสืออนุสรณ์ฌาปนกิจ นายพินิจ (ปั่น) ลาจวน พบความสัมพันธ์ในส่วนของคาไว้อาลัย
ความว่า เมื่อผมสมัครผู้แทนครั้งแรก ในปี 2518 ชาวบางพลี บางบ่อ ไม่มีใครรู้จัก อาปั่นวางเฉยเมื่อผมไปขอความช่วยเหลือ
ครั้งแรก...ผมก็ไม่ละความพยายาม ไปหาท่านบ่อยๆ พาผู้คนที่ท่านรักและเกรงใจไปด้วย ในที่สุดท่านก็รับปากว่าจะช่วย เมื่ออา
รับปากอาก็ช่วยผมมาตลอดชีวิต โดยไม่ปันใจให้ใครเลย...มิหนาซ้ายังสั่งลูกหลานให้ช่วยผมทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง อารักผม
17
เหมือนหลานแท้ๆ
ขณะเดียวกัน หนังสืองานศพนี้ ยังปรากฏบุคคลต่างๆมากมาย เช่น นายสมพร อัศวเหม (อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการ) นายมั่น พัธโนทัย (อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) และสมาชิกสภาจังหวัด
สมัยนั้นมากมาย ทาให้เห็นถึงโครงข่ายความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรของนายวัฒนา อัศวเหม มี
ความสัมพันธ์กับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ตาบลบางโฉลง ในลัก ษณะที่เป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และนักการเมือง
ท้องถิ่นในแต่ละตาบลเองก็ยังเป็นหัวคะแนน หรือคนออกหน้าหาเสียงชี้นาประชาชนในพื้นที่ของตนให้เลือกคนที่มาขอให้ตน
ช่วยเหลืออีกด้วย
การเมืองในลักษณะการสืบทอดตาแหน่งผู้นาท้องถิ่นนี้ ก็ยังปรากฏในพื้นที่อื่นในจังหวั ดสมุทรปราการด้วย เช่นใน
ตาบลบางปลาก็ปรากฏการสืบทอดตาแหน่งจากกานันมูล แผ่วฉ่า ถึงนายสุชาติ แย้มเปี่ยม ถึงแม้ทั้งสองคนจะนามสกุลแตกต่าง
กัน หากสืบลึกลงไปก็ปรากฏว่าทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ในลักษณะลุงหลานกันด้วยซ้า (นายสุชาติ เป็นบุตรของนางเชื่อม
น้องสาวนายมูล)
16
17

ตระกูล มีชยั . (2548). การเมืองท้องถิ่น การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. น.8.
อนุสรณ์ฌาปนกิจ นายพินิจ (ปั่น) ลาจวน. (2532). สมุทรปราการ. น.ญ.
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จำกกำนันสู่นำยก อบต.กับกำรกระจำยอำนำจต่อรองกับกำรเมืองระดับชำติ
ผู้วิจัยเห็นถึงความน่าสนใจส่วนหนึ่งในการสืบทอดตาแหน่งของนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มักปรากฏ
การเรียกกันติดปากต่อนายกองค์กรบริหารส่วนตาบลในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังจากมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ใช้คาว่ากานันอยู่ เช่น กานันทอง (นายวีระ ลาจวน อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง) กานันชาติ (นายสุ
ชาติ แย้มเปี่ยม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา) กานันฉะโอด (นายฉะโอด รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางพลีใหญ่) เป็นต้น ทาให้เห็นถึงการพัฒนาการของตาแหน่งกานันของแต่ละบุคคล เมื่อนักการเมืองท้องถิ่นเห็นถึงการ
ให้ความสาคัญกับองค์การบริหารส่วนตาบล จึงปรับสถานะของตนไปสู่การเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในที่สุด ลักษณะ
นี้ผู้เขียนขอยกบุคคลขึ้นกล่าวหนึ่งคนเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการพัฒนาของนักการเมืองท้องถิ่นจากกานันสู่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
นายวีระ (ทอง) ลาจวน อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลงปี พ.ศ.2544-2548 ก่อนที่จะก้าวสู่ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เขาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ต่อมาในปี พ.ศ.2537 ได้รับ
เลือกเป็นกานันตาบลบางโฉลง จนในที่สุดเริ่มมีการจัดตั้งสภาตาบลปี พ.ศ.2538 ซึ่งยังคงให้อานาจกับกานันทั้งแง่ นิติบัญญัติ
18
และบริหาร นายวีระ ลาจวน ก็ดารงตาแหน่งกานันควบผู้บริหารสภาตาบลเรื่อยมาจนมีการเริ่มคิดแนวทางในการให้อานาจ
บริหารแก่องค์การบริหารส่วนตาบล เริ่มมีตาแหน่งประธานกรรมการบริหารส่วนตาบลบางโฉลง ในช่วงนั้นเริ่มมีการคัดเลือกว่า
19
ใครจะเป็นผู้ได้รับตาแหน่งนี้ “ในช่วงแรกผู้ใหญ่ช่วยได้เข้าไปเป็นแต่บริหารไม่ได้ สมาชิกไม่เอา จนต้องมาเชิญพ่อไปเป็น” ใน
ส่วนนี้อาจวิเคราะห์ได้ว่าบารมีส่วนบุคคลความใกล้ชิดกับสมาชิกหลายๆคนในท้องถิ่นค่อนข้างมีอิทธิพลต่อการถูกคัดเลือกเป็น
ผู้นา ต่อมานายวีระ ลาจวนก็ยังคงดารงตาแหน่งประธานสภาตาบลเรื่อยมา จนมีการเลือกตั้งและเริ่มให้ความเป็นอิสระผ่าน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2540 นายวีระ ลาจวน ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉ
20
ลงตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2548
ประวัติการดารงตาแหน่งต่างๆของนายวีระ ลาจวน จากหนังสืองานศพ เป็นบุคคลที่ทาให้เห็นถึงพัฒนาการของการ
ดารงตาแหน่งทางการเมืองของนักการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการออกมาอย่างเห็นได้ชัด โดยการดารงตาแหน่งอย่างเป็น
ลาดับ คือ จากผู้ใหญ่บ้าน และเป็นกานัน (บทบาทในส่วนของท้องที่) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และไปสู่
ตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล (บทบาทในส่วนของท้องถิ่น)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2540 สามารถสร้างการปรับเปลี่ยนตาแหน่งจากเดิมในช่วงชีวิตของ นาย
พินิจ(ปั่น) ลาจวน ลุงของนายวีระ ลาจวน จากเดิมมีลักษณะการดารงตาแหน่งที่เหมือนกัน คือ เป็นผู้ใหญ่บ้าน สู่ตาแหน่ง
กานัน แต่แตกต่างกันที่นายพินิจ ลาจวน หลังจากเป็นกานันก็จะไปเป็นสมาชิกสภาจังหวัด (บทบาทในส่วนของท้องที่ และ
ระดับจังหวัด)และหลังรัฐธรรมนูญ 2540 นี้เอง บทบาทของท้องที่และจังหวัดก็ค่อยๆ หมดบทบาทลง
ขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2540 ได้เริ่มมีการกระจายอานาจให้กับท้องถิ่นทั้งระดับจังหวัด
และระดับตาบล
ระดับจังหวัดนั้นได้ออก พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐21เริ่มให้มีการตั้งองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดและให้กระจายอานาจหน้าที่ การบริหารพัฒนาต่างๆ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ใช้จ่ายงบประมาณในการ
บริหารราชการมากขึ้น โดยมีทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทาหน้าที่บริหาร และมีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคอย
ตรวจสอบหรือลงมติเรื่องต่างๆ แต่กระนั้นก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่มีช่องโหว่ เพราะว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่
18

สถาบันดารงราชานุภาพ. (2539). รายงานการวิจยั เรื่อง ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล .น.50.
ข้อมูลสัมภาษณ์จาก นางพรอุมา นาคสุข. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
20
สรุปจาก หนังสืออนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ นายวีระ ลาจวน (เป็นกรณีพิเศษ).
21
ราชกิจจานุเบกษา . (24540). พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐.
19
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ทับซ้อนกับผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายๆ เรื่อง ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดถือว่าตนเองเป็นผู้ที่มาจากราชการมีอานาจทาง
กฎหมาย ระเบียบตามราชการอย่างเต็มที่ ทาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถบริหารภาพรวมของจังหวัดได้ด้วยตนเอง
และส่วนสาคัญคือได้งบประมาณที่ให้กับจังหวัด ก็เปรียบเสมือนเงินอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถหยิบไปใช้ได้อีก
ส่วนหนึ่งนอกจากงบที่ตนเองได้รับ สะท้อนถึงภาวการณ์ที่ยังไม่ให้อานาจแก่ท้องถิ่นโดยคนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ และกลายเป็นว่า
จากเดิมที่สมาชิกสภาจังหวัดสามารถตรวจสอบหรือพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดได้ แต่เมื่อมีการตั้งสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาจากพื้นที่ต่างๆ ไม่สามารถต่รองกับผู้ว่าได้อีกต่อไปผ่านสภาจังหวัด ขณะที่
ผู้ว่ า ราชการจั งหวัด สามารถแทรกแซงการท างานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด ทั้ งทางกฎหมาย หน้ า ที่ ละส่ ว นของ
งบประมาณ เปรียบเสมือนข้าราชการส่วนกลางยังคอยควบคุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่นั่นเอง
การให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้นักการเมืองท้องถิ่นในระดับตาบล เริ่มเล็ งเห็นการมีอานาจที่ไม่ต้อง
ไปสู่จังหวัดต่อไป เพราะอานาจการบริหารการเงินในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลมีผลประโยชน์มากกว่าการที่จะไปเป็น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูกโยงกับตระกูลอัศวเหม เล็งเห็นการสร้างรากฐานของตนในตาบลของตนเสียดีกว่า เพราะ
มีผลประโยชน์และอานาจหลายๆ ด้านที่ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2540
ดังนั้นการดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลงนายนายวีระ ลาจวน จึงเสมือนจุดเปลี่ยนของการ
บริหารท้องถิ่นที่มีผลมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2540 อย่างมิต้องสงสัย ทั้งนี้ ส่งผลให้นักการเมืองใน
ระดับจังหวัด จากแต่ก่อนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่นในเชิงพึ่งพาอาศัยกัน โดยเฉพาะนักการเมืองที่ย้ายตนเองจาก
กานันตาบลไปสู่สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทาให้มีความใกล้ชิดกันอยู่ ผู้วิจัยวิเคราะห์จากเอกสารและการสัมภาษณ์
ทาให้เห็นการให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล ส่งผลต่อความใกล้ชิดของตระกูลอัศวเหม กับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่
ต่างๆ ในสมุทรปราการลดการพึ่งพิงนักการเมืองในระดับชาติ มีผลอยู่พอสมควร ที่ส่งผลให้ตระกูลอัศวเหมในสมัยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ.2544 แข่งกับตัวแทนจากพรรคไทยรักไทย ของนายทักษิณ ชินวัตร ในพื้นที่สมุทรปราการ
จากเดิมที่ตระกูลอัศวเหมครองตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเกือบทั้งจังหวัด กลับพ่ายแพ้ให้แก่พรรค
ไทยรักไทยในเวลาต่อมา ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 3
กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมืองในสมุทรปรำกำร (ภำยในพื้นที่ของนักกำรเมืองท้องถิ่น)
การจัดการความสัมพันธ์ของนักการเมืองท้องถิ่นในช่วงเวลานี้ ถ้าหากศึกษาผ่านนายวีระ ลาจวน จะพบความสัมพันธ์
ดังต่อไปนี้
1.การจัดการความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่อิทธิพลของตนเอง ในแง่ของการเมืองแล้วการจัดการหรือการสร้างอิ ทธิพล
ทางด้านการเมืองของตนเอง จาเป็นต้องพึ่งปัจจัยการเกื้อหนุนจากภายในกล่าวคือ
1.1.การจัดการการเมืองการเลือกตั้งในท้องถิ่นของตนเอง อาศัยประชาชนที่ใกล้ชิดและญาติๆของตนเอง
กล่าวคือการหาเสียงส่วนใหญ่ของชาวบ้านจะเลือกตั้งโดยใช้แนวคิดคนใกล้ชิดหรือการเป็นญาติพี่น้องกัน ในพื้นที่บาง
โฉลงเองในบริเวณหมู่ 7 ถือได้ว่าเป็นส่วนสาคัญเพราะมีประชากรมากที่สุด เป็นพื้นริมน้าตลอดทั้งหมู่ ซึ่งในอดีตริมน้าคือพื้นที่
ใช้สัญจร และต่อมามีถนนบางนา-ตราดตัดผ่ากลางบริเวณ หมู่ 7 ตาบลบางโฉลง ทาให้เป็นพื้นที่ที่เจริญที่สุด ติดถนนใหญ่
ส่ง ผลให้ เ ป็ น พื้น ที่ ชิงธงในการเลือ กตั้ ง หากผู้ส มั ค รคนใดชนะในส่ว นนี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น ตาแหน่ งผู้ ใ หญ่บ้ า นในช่ ว งต้น ก่ อ นมี
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ก็จะก้าวสู่กานัน ส่วนหลังจากที่มีตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว ในพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ฐาน
เสียงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเช่นกัน ดังข้อมูลสัมภาษณ์ที่ว่า “เวลาคนเลือกตั้งเขาก็เล็งถึงคนใกล้ชิดก่อน เป็นญาติ
กันก่อน สนิทกัน คนลงแข่งก็ญาติๆ กันเอง คนพื้นที่เหมือนกัน อยู่ที่ว่าคนที่ไปเลือกตั้ง คิดว่าคนไหนที่ตนเองสนิทกว่ากัน ”22
ในงานเขียนเรื่องธรรมนูญชนบทก็เขียนไว้ว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะถูกประเมินจากแง่ที่ว่า เขามีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับท้องถิ่น

22

ข้อมูลสัมภาษณ์จาก นางพรอุมา นาคสุข .เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563.
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23

มากน้อยแค่ไหน โดยรวมแล้วพฤติกรรมเหล่านี้ก็ยังมีผลมาจากที่ตระกูลลาจวนมีที่ดินและเครือญาติไปทั่วตาบลบางโฉลง
จากการแต่งงานเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ หรืออีกกรณีหนึ่ง ในบทธรรมนูญชนบทที่ แอนดรู วอล์คเกอร์ ได้ศึกษา
พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนชนบทบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย เรื่องการทาเพื่อส่วนรวมหรือการใช้เงินของตัวเองใช้
24
จ่ายเพื่อส่วนรวม ทาให้ชาวบ้านได้รับรู้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งของชาวบ้าน ซึ่งผู้เขียนคิดว่าตรง
กับพฤติกรรมการมองการเลือกตั้ง หรือการไปเลือกใครคนใดคนหนึ่งในพื้นที่ของตนเองด้วย เพราะว่า จะพบว่าในตระกูลลา
จวนนี้เอง จะบริจาคเงินให้วัดอยู่เสมอๆ หรือจัดการทอดกฐินประจาปี ที่ตนเป็นเจ้าภาพให้ประชาชนรับรู้อยู่เสมอๆ อาทิเช่น
25
คุณแม่คล้อย มารดาของนายวีระ ลาจวน ก็มักทอดกฐินให้วัดบางโฉลงใน บางโฉลงนอก ปีละ 1,000,000 บาท เสมอๆ
1.2.การสร้างฐานอานาจในผู้ใหญ่บ้านและกานัน จะพบว่าลักษณะการเมือง ณ ช่วงเวลานี้กานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
มักเป็นเครือญาติกันเอง หรือเป็นคนที่สนิทกันเอง เป็นพี่เป็นน้องกับผู้นาตาบล หรือหากในหมู่ไหนผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่คนของตนก็
มักมีการเจรจาเพื่อให้เปลี่ยนข้าง หรือส่งคนของฝ่ายตนลงสมัครแข่งขันในสมัยต่อไป ส่วนใหญ่แล้วบริบทของการขึ้นมามี
อานาจของนายวีระ ลาจวน ก็มีฐานที่เข้มแข็งจากผู้ใหญ่บ้านกานันอยู่แล้ว เพราะตนเป็นผู้ที่เคยดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านและ
กานันมาก่อน มีการจัดงานจัดเลี้ยง เพื่อสร้างความคิดใกล้ชิดกัน ผ่านงานเลี้ยง หรือการจัดงานเลี้ยงเพื่อจากรางวัล บาเหน็จ
ต่างๆ กับผู้ที่ทางานให้กับตน และมักมีการจัดงานลักษณะนี้ ทั้งงานปีใหม่ งานเลี้ยงรับตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกานันในหมู่
ต่างๆ งานเกษียณผู้ใหญ่บ้านและกานัน ที่หมดวาระ งานเลี้ยงทาบุญบ้านนายวีระ ลาจวน งานเลี้ยงงานแต่งงานบวชบุตรธิดา
ของนายวีระ ลาจวน อยู่เป็นประจา ที่บ้านของนายวีระ ลาจวน เพื่อสร้างเครือข่ายของตนให้มั่นคงยิ่งขึ้น ทาให้ลูกน้องฝ่ายของ
ตนเห็นถึงบารมีของผู้นาการให้รางวัลทั้งการแจกเงิน แจกทองเพื่อเลี้ยงพวกเขาอยู่ตลอดเวลาโดยที่พวกเขามั่นใจได้ว่าอยู่กับ
เจ้านายคนนี้จะไม่มีวันอดและมีผลประโยชน์ หรือคอยช่วยเหลือพวกเขาอยู่ตลอดเวลา หรือก่อนการเลือกตั้งก็จะมีนัดพูดคุยกัน
ว่าจะส่งใครลงในส่วนระดับผู้ใหญ่บ้านหมู่ไหน หรือหากมีใครเริ่มแตกแถว หรือเริ่มเอาใจออกห่างก็มักเรี ยกมาพบที่ที่บ้านของ
26
นายวีระ ลาจวนอยู่เป็นประจา หรือแม้กระทั่งการประชุมเกี่ยวกับงานทางการเมืองก็มักพูดคุยกันที่บ้านนายวีระ ลาจวน
ทาให้เรื่องของอิทธิพล บารมีส่วนตน ระบบการอุปถัมภ์ ความอาวุโส นาไปสู่การดารงตาแหน่งต่างๆ ในตาบลได้ไม่
ยาก
1.3.การจัดการการเมืองภายในต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จะพบว่ามีลักษณะที่คล้ายกับการจัดการต่อ
ผู้ใหญ่บ้านกานัน เพิ่มเติมในส่วนที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลในช่วงแรกๆ มักไม่มีใครสนใจ ในระยะหลังเมื่อรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ.2540 เอื้อให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ หรือมีอานาจในการลงมติในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ทาให้
นักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นแกนนาของตาบล จาเป็นต้องให้คนของตนลงสมาชิกในแต่ละหมู่ ส่วนใหญ่จะส่งผู้ใหญ่บ้านหรือกานัน
หรือมักจะเป็นลูกหลานตนเอง รวมถึงญาติตนเองลงสมัคร เพราะผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่ที่ตนส่งลง ย่อมมีฐานเสียงในแต่ละเขต
อยู่แล้วทาให้ชนะไม่ยาก และก็รู้ว่าเป็นคนของตน ส่วนการส่งลูกหลานของตนลง ก็เพื่อกระชับอานาจให้จากัดอยู่ในคนของตน
หลังจากการประชุมสภาเพื่อลงมติเกี่ยวกับโครงการต่างๆ มักมีการแจกซองให้อยู่เสมอๆ ดั่งการให้สัมภาษณ์ที่ว่า “สมัยตาเป็น
นายก พอมีโครงการอะไรมา หลังจากได้เงินมา ตาก็ให้ยายใส่ซอง ซองละเท่าๆ กัน ให้สมาชิกทุกๆ คน”27

23

แอนดรู วอล์คเกอร์ เขียน ,จักริช สังขมณี แปล. ธรรมนูญชนบท. ประจักษ์ ก้องกีรติ บรรณาธิการ. (2555). การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง วาท
กรรม อานาจ และพลวัตรในชนบทไทย. กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน.
24
อ่านเพิ่มเติมใน .แอนดรู วอล์คเกอร์ เขียน ,จักริช สังขมณี แปล. ธรรมนูญชนบท. ประจักษ์ ก้องกีรติ บรรณาธิการ. (2555). การเมืองว่าด้วยการ
เลือกตั้ง วาทกรรม อานาจ และพลวัตรในชนบทไทย. กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน.
25
หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่คล้อย ลาจวน .
26
สรุปจากข้อมูลสัมภาษณ์ของ นางสมร ลาจวน. ณ บ้านนางสมร ลาจวน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563.
27
ข้อมูลสัมภาษณ์จาก นางสมร ลาจวน. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563.
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กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมืองในสมุทรปรำกำร (ภำยนอกพื้นที่ของนักกำรเมืองท้องถิ่น)
1.การจัดการการเมืองภายนอกในสมัยนี้เอง (พ.ศ.2537-2548) เริ่มมีการเมืองแบบ 3 ระดับอย่างชัดเจน เพราะเกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น คือนายวีระ ลาจวน (นายกองค์การบริหารส่วนตาบล) ในระดับจังหวัด สมาชิกสภาจังหวัดเป็น
ญาติของตน อันได้แก่ นายพินิจ นายเนื่อง ลาจวน และฝ่ายญาติภรรยานายวีระ ลาจวน ได้แก่ นายสวัสดิ์ นายประเสริฐ สินธพ
ส่วนต่อมาคือตระกูลอัศวเหม ต่อสมาชิกผู้แทนราษฎร (ในส่วนนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจ เพราะในช่วงการเลือกตั้ง ในปี พ.ศ.2544
นักการเมืองท้องถิ่น ตัวอย่างเช่นนายวีระ ลาจวน เปลี่ยนการสนับสนุนจากอดีตที่สนับสนุน นายวัฒนา อัศวเหม เปลี่ยนไป
สนับสนุน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากพรรคไทยรักไทย ในช่วงกระแสนิยม นายทักษิณ ชินวัตร)
1.1.การจัดการสัมพันธ์กับนักการเมืองในตาบลอื่น จะพบว่าในช่วงเวลานี้มีการสานสัมพันธ์ระหว่างตาบล คือการ
แต่งงานกัน กรณีตาบลบางโฉลง นายวีระ ลาจวน ได้เชื่อมความสัมพันธ์กับตาบลบางปลา ด้วยการให้ลูกสาวของตน แต่งงาน
กับ ลูกชายพี่สาวของนายสุ ชาติ แย้มเปี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา ทาให้เห็นถึงการสร้างพันธมิตรของ
นักการเมืองท้องถิ่น ที่ใช้วิธีการแต่งงานซึ่งยังเป็นวิธีการประสานอานาจตั้งแต่อดีตที่มีความสาคัญอยู่ เพราะเป็นการสร้าง
เครือข่ายในระดับเครือญาติการเป็นพันธมิตรทางการเมือง เพื่อต่อ รองหรือมีอานาจต่อรองมากขึ้นกับกลุ่มผลประโยชน์ทาง
28
การเมืองอื่นๆ
1.2.การสานสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับจังหวัดญาติของตนเป็นสมาชิกสภาจังหวัดจึงมีความใกล้ชิดกันและเอื้อ
ผลประโยชน์ต่อกัน ส่วนในระดับชาติ คือกลุ่มของนายวัฒนา อัศวเหม พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนานแล้วระหว่าง 2
กลุ่มนี้ “พอมีอะไรที่บ้านกานันทอง รถสมบุญ รถดอกเตอร์มั่น รถวัฒนา วิ่งเข้ามาบ่อยมาก หรือเวลาไม่มีงานก็มาบ่อยมาก
บ่อยจนเห็นเป็นเรื่องปกติ”29 ในส่วนนี้จึงทาให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีมาตลอด หากสืบต่อไปจะพบว่าการ
พบปะกันนี้ เป็นการสัมพันธ์เชิงช่วยเหลือกัน คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงจาเป็นต้องสร้างเครือข่ายทางการเมืองกับ อบต.
เพื่อให้ อบต.เป็ นเครื่องมือในการรักษาฐานคะแนนเสียงของตน โดย ส.ส.จะใช้อานาจทางการเมืองดึ งงบประมาณจาก
30
กระทรวง กรม ลงมาสู่พื้นที่ อบต. เพื่อให้ อบต. ดาเนินการ ดังนัน้ ในแง่หนึ่งในช่วงก่อนปี พ.ศ.2544 ตัวนายวัฒนา อัศวเหม
เป็นทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ทาให้สามารถดึงงบมาสู่พื้นที่สมุทรปราการได้ง่ายขึ้น
ขณะที่อีกฝ่ายคือองค์การบริหารส่วนตาบลก็ช่วยตอบแทนด้วยการเป็นฐานเสียงในการหาเสียง (ปรากฏหลักฐานว่ากลุ่มอัศว
เหมาเข้าไปมีบทบาทในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ดารงตาแหน่งรองนายก
31
อบจ.และนายก อบจ. จนถึงปี 2562) หรือชี้นาประชาชนในพื้นที่ของตนให้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของตระกูลอัศว
เหม ไม่ว่าจะเป็น นายวัฒนา อัศวเหม หรือ นายสมพร อัศวเหม ก็ตาม
ประเด็นที่สะท้อนการเลือกตั้งโดยการชี้นาของนักการเมืองในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการเลือกตั้งของประชาชนก่อนการ
เลือกตั้งปี พ.ศ.2544 จะเห็นว่า ไม่ว่าตระกูลอัศวเหมจะประกาศตัวว่า ลงสมัครในนามพรรคใด เช่น พรรคประชากรไทย
32
พรรคชาติไทย พรรคราษฎร และอีกกรณีคือการที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพบว่าในแต่ละพื้นที่ของ
จังหวัดสมุทรปราการในการเลือกตั้งในแต่ละเขต นักการเมืองในตาบลต่างๆ จะส่งญาติพี่น้องของตนลงสมัครการเลือกตั้งด้วย
โดยให้เข้าไปอยู่ในสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคอยประสานและรั กษาผลประโยชน์ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วน
28

ดูงานของ David K. Wyatt . Family Politics in Nineteenth Century Thailand เป็นตัวอย่าง.
ข้อมูลสัมภาษณ์จาก ชาวบ้านท่านหนึ่งไม่ประสงค์ออกนาม.
30
ตระกูล มีชยั . (2548). การเมืองท้องถิ่น การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. น.8.
31
กฤตยาณี พิรุณเนตร. (2557). นักการเมืองและโครงสร้างอานาจในจังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น.74.
32
สรุปจากตารางรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ กฤตยาณี พิรุณเนตร. (2557). นักการเมืองและโครงสร้างอานาจในจังหวัดสมุทรปราการ.
กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น.65.
29
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จังหวัด ที่มาจากตระกูลอัศวเหมที่เริ่มมีบทบาทในสภาองค์การ ดังนั้นในช่วงก่อนปี พ.ศ.2544 จะได้เห็นถึงการประสาน
ผลประโยชน์ของนักการเมืองท้องถิ่นทั้งสองฝ่าย ที่สามารถช่วยเหลือกันในการดึงงบระดับประเทศลงสู่จังหวัด และเกื้อ กูลกัน
และกันในการเป็นฐานเสียงในพื้นที่สมุทรปราการอย่างเห็นได้ชัด
1.3.อย่างที่กล่าวไปส่วนข้างต้นแล้วว่า ความสัมพันธ์ทางการเมืองในระดับจังหวัด ส่งผลต่อการเมืองระดับประเทศ
ด้ ว ย เพราะนายวั ฒ นา อั ศ วเหม ผู้ น ากลุ่ ม อั ศ วเหมในเวลานั้ น เอง เป็ น ทั้ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแ ละรั ฐ มนตรี ช่ว ย
กระทรวงมหาดไทย แต่กระนั้นการเมืองสามระดับได้ปรากฏชัดเจนเมื่อมีกระแสนิยม ทักษิณ ชินวัตร การปรากฏตัวของพรรค
ไทยรักไทย จนถึงการเลือกตั้งปี พ.ศ.2544 ขณะที่นายวัฒนา อัศวเหม ยังลงสมัครในนามพรรคราษฎรอยู่ ด้วยกระแสนิยม
ทัก ษิณ นี้เ อง ท าให้ ผลการเลือ กตั้งที่ อ อกมาท าให้พ รรคไทยรั กไทยในพื้น ที่ส มุ ทรปราการ ได้ รับ การเลือ กตั้งเป็ นสมาชิ ก
ผู้แทนราษฎรทั้งหมด ดังต่อไปนี้ คือ
เขตที่ 1 นายวัลลภ ยังตรง พรรคไทยรักไทย เขตที่ 2 นายประเสริฐ เด่นนภาลัย พรรคไทยรักไทย เขตที่ 3 นาย
ประชา ประสพดี พรรคไทยรักไทย เขตที่ 4 นายจิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรันต์ พรรคเพื่อไทย เขตที่ 5 นางสลิลทิพย์ ชัยสดมภ์ พรรค
33
ไทยรักไทย และเขตที่ 6 นางสาวเรวดี รัสมิทัต พรรคราษฎร ทาให้เห็นถึงการเมืองที่เกิดการเปลี่ยนกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทั้งหมดจากกลุ่มอัศวเหม กลายมาเป็นกลุ่มของพรรคไทยรักไทย คราวนี้จะมาดูกันว่า ด้วยปัจจัยใดทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ทาให้ตระกูลอัศวเหมไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสภาผู้แทนราษฎรเลยจนกระทั่งเกิดการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2562 ที่
ตระกูลอัศวเหมลงสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรในจังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจัยที่นำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองระดับชำติ
1.การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่สมุทรปราการ ทาให้เกิดการอพยพเข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการของ
ประชากรจากต่างจังหวัดที่ย้ายที่อยู่เข้ามาในจังหวัดสมุทรปราการ (ในส่วนนี้สามารถดูจานวนประชากรที่ย้ายเข้ามาจังหวัด
สมุทรปราการที่ผู้ทาวิจัยได้จัดทาตารางไว้ให้ดูเปรียบเทียบในท้ายเนื้อเรื่องบทที่ 3) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอีสาน ประชากร (ผู้ให้
สัมภาษณ์อาจหมายถึงประชากรจากต่างจังหวัดที่ย้ายที่อยู่เข้ามาในจังหวัดสมุทรปราการ) แฝงเหล่านี้ก็มีผลกับการเลือกตั้งของ
จังหวัดสมุทรปราการอย่างมากนะ...อย่างกรณีมีการแบ่งสีเสื้อสังเกตได้เลยว่าสมุทรปราการจะแรงมาก....พี่ยังเชื่อว่าพรรคเพื่อ
34
ไทยก็ยังได้คะแนนเยอะอยู่ดีในจังหวัดสมุทรปราการ สะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลจากนักการเมืองท้องถิ่นอย่างนางสาวเรวดี รัศ
มิทัต ที่มีฐานเสียงอยู่ที่เขตพระประแดงก็ยังวิเคราะห์ถึงผลการเลือกตั้งที่ประชากรจากต่างจังหวัดที่ย้ายที่อยู่ เข้ามาในจังหวัด
สมุทรปราการ มีอิทธิพลต่อการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากพรรคไทยรักไทย หากวิเคราะห์จาก GPP ก็การอาจ
วิเคราะห์ได้ว่า GPP อุตสาหกรรมการผลิต เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 124,795 ล้านบาทในปี 2538 เพิ่มขึ้นเป็น 269,829 ล้าน
35
บาท ในปี 2549 ทาให้เห็นถึงการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่สมุทรปราการ ที่สะท้อนถึงการโยกย้ายแรงงานจาก
พื้นที่อื่นเข้ามาในพื้นที่สมุทรปราการ ในลักษณะนี้ยังส่งผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จากเดิมนักการเมืองท้องถิ่นชี้นาการ
เลือกตั้งผ่านคนใกล้ชิด หรือคนในท้องที่ที่ค่อนข้างสนิทกันเอง วิธีการเลือกตั้งหรือไปเลือกตั้งประชาชนก็ยังเลือกคนในพื้นที่ที่
ตนรู้จักมักคุ้น แต่เมื่อเกิดการขยายตัวของโรงงาน ส่งผลให้มีแรงงานมาจากพื้นที่อื่น ซึ่งมิได้มีความผูกพันกับนักการเมือง
ท้องถิ่น แต่แ รงงานเหล่ านั้ น มีพ ฤติ กรรมไปใช้สิ ทธิ์ เลื อกตั้งผ่า นการมองนโยบาย ที่ ตอบสนองต่ อตนได้ ทาให้ การเลือ ก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อการสอบตกการเลือกตั้งของนักการเมืองตระกูลเดิม

33

กฤตยาณี พิรุณเนตร. (2557). นักการเมืองและโครงสร้างอานาจในจังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น.54.
34
ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของ นางสาว เรวดี รัสมิทัต กฤตยาณี พิรุณเนตร. (2557). นักการเมืองและโครงสร้างอานาจในจังหวัดสมุทรปราการ.
กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น.128.
35
เรื่องเดียวกัน . น.32.
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2.การเปลี่ยนการให้การสนับสนุนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจากกลุ่มอัศวเหม เป็นพรรคไทยรักไทย มีหลาย
พื้นที่เองในจังหวัดสมุทรปราการก็มีการเปลีย่ นการให้การสนับสนุนนักการเมืองระดับชาติเช่นกัน ในพื้นที่ตาบลบางโฉลงในช่วง
ปีการเลือกตั้ง พ.ศ.2544 นักการเมืองจากพรรคไทยรักไทย ได้แก่
นายจิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ ก็ได้เข้าหานายวีระ ลา
จวน ในขณะที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง “ในสมัยนั้นทนายเซ่ง (จิรพันธ์) เข้ามาขอให้ตาเราช่วยด้วยนะ เข้า
มาที่บ้านบ่อยมาก”36 ดังนั้นเมื่อการเมืองมีท่าทีปรับเปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว นักการเมืองท้องถิ่นก็มีการปรับตัวไปด้วย การ
ปรับตัวมีสิ่งที่น่าสนใจเพราะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมี บทบาทน้อยมากยังเป็นเพราะว่า กฎหมายเฉพาะ
เรื่องที่ให้อานาจหน้าที่รัฐบาลในการควบคุมตรวจตอบจัดสรร อนุมัติ และดูแลการพัฒนา 37 หรือการที่ขาดอิสระ เป็นตัวของ
38
ตัวเองน้อย ต้องพึ่งพิงและอยู่ใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดของราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ทาให้เกิดการ
พึ่งพาอาศัยกับนักการเมืองที่มาจากพรรครัฐบาลจึงมีผลที่สุด ในการดึงงบจากรัฐบาลลงมาสู่พื้นที่ของตนเอง อย่างที่เคยทาใน
อดีตจากงานวิเคราะห์ของอาจารย์ตระกูล มีชัย (การเมืองท้องถิ่น การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล) แค่ปรับจาก
เดิมที่พึ่งกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากกลุ่มอัศวเหม กลายเป็นพึ่งจากพรรคไทยรักไทย และคอยประสานผลประโยชน์กัน
แต่กระนั้นก็ยังพบว่าในเวลาต่อมา ในเขตพื้นที่บางโฉลงก็ยังให้การสนับสนุนตระกูลอัศวเหมในการลงสมัครนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเสมอๆ ทาให้เกิดการเมืองสามระดับ ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่นอย่างชัดเจน
สรุปและอภิปรำยผล
เมื่อมีการใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ทาให้นักการเมืองท้อ งถิ่น หรือองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจต่อรองกับ
นักการเมืองระดับชาติมากขึ้น นักการเมืองระดับชาติจาเป็นต้องพึ่งฐานเสียงในพื้นที่แต่ละตาบล โดยเฉพาะนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลจึงไม่ต้องอาศัยอานาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเหมือนแต่ก่อน ถึงขนาดนี้นายวีระ ลาจวนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง เคยคิดวางแผนใน
39
อนาคตถึงการส่งลูกน้องของตนลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สะท้อนถึงความเข้มแข็งของท้องถิ่น สะท้อนถึงความเป็น
อิสระและมีอานาจต่อรองของท้องถิ่นต่อระดับชาติ หรือมีแนวทางของตนในการส่งตัวแทนของตนเข้าสู่ระดับชาติ ที่มีพลังมาก
ขึ้นหลังจากที่ได้รับอิสระอย่างที่ควรจะเป็นของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
กิตติกรรมประกำศ
งานวิจัยนี้ได้สาเร็จลุล่วงไปได้เนื่องจากการแนะนาทรงคุณค่าจากอาจารย์ภาคประวัติศาสตร์ ทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะ
อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ชาติชาย มุกสง ได้แนะนาให้คาปรึกษาเปิดประเด็นเปิดมุมมองใหม่ๆ รวมถึง
พูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นเพิ่มเติม ทาให้วิจัยเล่มนี้แหลมคมมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณอาจารย์โดม ไกรปกรณ์ ผู้มาป่วนและให้
กาลั งใจสร้ างอารมณ์ ขั น ให้ ผู้ วิจั ย รู้ สึก ผ่ อ นคลายในการท าวิ จั ย เป็ นผู้ แ ลกเปลี่ ย นพู ด คุ ยประเด็ น วิ จั ยได้ อ ย่า งดี เสมอมา
ขอขอบคุณอาจารย์นอกภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ดวงเด่น บุญปก ที่คอยชี้แนะ ให้กาลังใจผู้ทาวิจัยให้ทาวิจัยเล่มนี้
ขอขอบใจเพื่อนๆ ทุกคนโดยเฉพาะ แมคกี้ที่แนะนาแนวทางการทารูปเล่มให้กับผู้วิจัย ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางโฉลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
อาเภอบางพลี ข้าราชการ ในพื้นที่บางพลี บางเสาธง บางบ่อ บางเมือง พระสมุทรเจดีย์ ในจังหวัดสมุทรปราการทุกๆ ท่าน ที่
36

ข้อมูลสัมภาษณ์จาก นางสาคร ลาจวน. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
อเนก เหล่าธรรมทัศน์. (2543). เหตุอยูท่ ี่ท้องถิ่น ปัญหาการเมืองการปกครองที่ระดับชาติ อันสืบเนื่องจากการปกครองท้องถิ่นที่ไม่เพียงพอ.
กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น.54.
38
เรื่องเดียวกัน น.27
39
ข้อมูลสัมภาษณ์จาก นางสาคร ลาจวน. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
37
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แนะนาแนวทางหาข้อมูล ให้สัมภาษณ์ ขอขอบคุณบรรดายายๆ โดยเฉพาะคุณยายของผู้วิจัย (นางสมร ลาจวน) เป็นผู้ให้ข้อมูล
และค้นรูปภาพต่างๆ ที่เกี่ยวกับตามาให้ผู้วิจัยได้ทาการวิจัย ขอขอบคุณคุณย่า (นางจินดา นาคสุข) เป็นผู้ที่รอบรู้การเมืองและ
คอยบอกเล่าการเมืองท้องถิ่น ให้ข้อมูลกับผู้วิจัย เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นตลอดเวลา ที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณคุณแม่ของ
ผู้วิจัย คอยเล่าเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเมืองในสมุทรปราการให้ฟัง คอยโทรศั พท์หาลูกน้องของคุณตา โทรศัพท์หาสมาชิก
องค์การบริหารท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ ให้เข้ามาให้สัมภาษณ์ถึงที่บ้าน หรือคอยเบิกทางในการเข้าถึงเอกสารต่างๆ
ของราชการได้ส ะดวกมากขึ้น สุด ท้า ยขอขอบคุ ณคุ ณตา (นายวี ระ ลาจวน) ที่ถึ งแม้ท่ านจะเสีย ชีวิต ไปแล้ ว แต่ก็ ยังเป็ น
นักการเมืองที่ยังอยู่ในความทรงจาของคนเก่าคนแก่ในสมุทรปราการ ความทรงจาเกี่ยวกับคุณตาสามารถทาให้ชาวบ้านใน
พื้นที่สมุทรปราการ โดยเฉพาะบริเวณอาเภอบางพลี บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทางานของตา ให้ผู้วิจัยสามารถนามาต่อยอด
ทาวิจัยชิ้นนี้ ตายังเป็นแรงผลักดัน ทาให้ผู้วิจัยมีแรงบันดาลใจในการบอกเล่าเรื่องราวของบ้านเกิด ภูมิใจในบ้านเกิดของผู้วิจัย
และทาให้ผู้วิจัยเข้าใจว่าการเป็นนักการเมืองไม่ได้เลวอย่างที่ใครบางคนทาให้ภาพลักษณะของเราเป็นภาพที่ไม่ดีในสายตาของ
ประชาชน เพราะตลอดเวลาที่ตามีชีวิตอยู่ได้สร้างคุณงามความดี บริหารจัดการ ดาเนินนโยบายต่างๆ เพื่อคนในพื้นที่ และทา
ให้ประชาชนรักตาและไม่เคยมองตาในทางที่ไม่ดี แต่กลับชื่นชมตาที่ทาผลงานต่างๆ เป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่อาเภอบางพลี
กิตติกรรมประกาศนี้เขียนขอบคุณทุกท่านมาอย่างมากมาย ผู้วิจัยมิได้เพียงเห็นทุกท่านเป็นเพียงแหล่งข้อมูล ผู้วิจัยยังเห็นถึง
มิตรภาพ การเป็นเพื่อน เป็นคนรู้จักเป็นญาติมิตรที่ดี และหวังว่ามิตรภาพที่ดีเช่นนี้จะสืบสานความสัมพันธ์ที่ดีของผู้วิจัยและ
ทุกๆ ท่านให้มั่นคงตลอดไป จะเป็นความทรงจาที่ดีของผู้วิจัยตราบนานเท่านาน
เอกสำรอ้ำงอิง
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Ritual Music in the Vow Ending Ritual by the Shadow Puppetry Performance
of Niyomsilp Shadow Puppetry Group
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ระพีพัฒน์ เข็มนำค
สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว2
บทคัดย่อ
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1) นายหนั ง ต้ อ งมี ค วามจ าดี รู ป หนั งหนั งตะลุ ง มี 3 ประเภท ได้ แ ก่ รู ป หนั งชั้ น สู ง รู ป หนั งเชิ ด และรู ป หนั งตั ว ประกอบ
เครื่องดนตรีประกอบการแสดง ได้แก่ ปี่ใน โทน กลองตะลุง ตะโพน โหม่ง กรับไม้ จิงเกิ้ล ฉาบคู่ และฉิ่ง เพลงประกอบการ
แสดงหนังตะลุงเป็นเพลงไทยอัตรา 2 ชั้น บทพากย์ใช้ภาษาลาวโซ่งและภาษาอีสาน เนื้อเรื่องที่นามาแสดงเช่น แก้วหน้าม้า
และพระปิ่นสินชัย ฉากและอุปกรณ์ที่ใช้แสดงหนังตะลุงได้แก่ โรงหนังตะลุง หยวกกล้วย โคมไฟ แผงหนังตะลุง และผ้ายันต์ 2)
พิธีตัดสินบนด้วยหนังตะลุงประกอบด้วย ศาลเพียงตาเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มานั่งชมหนังตะลุง วัตถุประสงค์ของการบนบาน
เพื่อให้สมความปรารถนาด้านหน้าที่การงาน การเรียน และสุขภาพ ศาลประจาหมู่บ้านเป็นสถานที่บนบาน เพลงที่ใช้ประกอบ
พิธีกรรมตัดสินบน ได้แก่ เพลงโหมโรง เพลงออกรูปฤาษี เพลงยักษ์ เพลงมวย และเพลงราถวายพ่อปู่ พิธีกรรมตัดสินบน
นายหนังจะใช้รูปหนังคนเชิญธงตัดสินบน เสร็จแล้วแสดงละคร 1 เรื่อง
คำสำคัญ: หนังตะลุง หนังตะลุงเมืองเพชร พิธีกรรมตัดสินบน
Abstract
The objectives of this study “Ritual Music in the Vow Ending Ritual by the Shadow Puppetry
Performance of Niyomsilp Shadow Puppetry Group” were 1) to study the knowledge of Niyomsilp shadow
puppetry group and 2) to study the ritual music in the vow ending Ritual by the shadow puppetry
performance of Niyomsilp shadow puppetry group. The results show that 1) the puppeteers must have
good memory and there are 3 types of shadow puppets, including noble characters, leading characters
and supporting characters. The musical instruments used in the shadow puppetry includes soprano oboe,
one-side drum, Talung drum, Tapone, Kong, wooden rhythm clappers, Jingle, cymbals and small cymbals.
The Ritual music used in shadow puppetry performance are medium beat tempo songs. The scripts of
shadow puppetry performance are in Lao Song and Isan languages. The popular plots are such as
Kaewnama
(a horse-faced woman) and Phra Pin Sinchai. The scenes and equipment used in the shadow puppetry
performance include shadow puppetry theater, banana stalks, lamps, amplifiers, shadow puppets and
talismans. 2) An essential element of the vow ending Ritual by shadow puppetry performance is spirit
1
2

นักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาสาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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house, a small shrine built for the vowed Grandfather spirit or holy spirit to sit and watch the shadow
puppetry performance for achieving the desired success in occupation, education and health of the
vower. The place that most villagers make their vows is the village spirit house. The Ritual music
commonly used in the vow ending Ritual are Overture, Hermit theme, Giant theme, Boxing theme and
Dancing theme dedicated to the Grandfather spirit. In the vow ending Ritual, a leather puppet holding a
flag is used. After the vow ending, the puppeteers will bless the host and perform a shadow puppetry
drama.
Keywords: shadow puppetry, Petchaburi shadow puppetry, vow ending Ritual
บทนำ
หนังตะลุงจังหวัดเพชรบุรีได้รับการสืบทอดมาจากหนังตะลุงภาคใต้ แล้วนามาดัดแปลงให้เข้ากับสังคมวัฒนธรรมของ
ชาวเพชรบุรี หนังตะลุงมีบทบาทต่อสังคม ด้านความบันเทิง ด้านพิธีกรรม ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร สะท้อนสภาพสังคม และ
ด้านจริยธรรม หนังตะลุงเพชรบุรีเป็นที่นิยมมากในสมัยก่อน มีผู้นาหนังตะลุงไปแสดงงานต่าง ๆ เช่น งานแก้บน งานบวช
งานศพ ฯลฯ ในการแสดงแต่ละครั้งมีผู้สนใจดูเป็นจานวนมาก แต่ในปัจจุบันนี้มหรสพหนังตะลุงเริ่ มเลือนหายไปเพราะมี
อิทธิพลสมัยใหม่และการแสดงต่าง ๆ เข้ามา เช่น ราวงย้อนยุค และวงดนตรีลูกทุ่ง เป็นต้น ทาให้การแสดงหนังตะลุงซึ่งเป็น
เอกลักษณ์และการละเล่นที่หน้าภาคภูมิใจของคนเพชรบุรีได้ลดน้อยลงไป (จาเริญ เสกขระ, 2520: 10)
ชาวจังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี ราชบุ รี นครปฐม และสุพรรณีบุรีมีความเชื่อว่าศิลปะการแสดงหนังตะลุงสามารถ
สร้างความพึงพอใจแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ และทาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ได้รับสิ่งที่ตนปรารถนาได้ หรือการตอบแทนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ภายหลังได้รับความสาเร็จหรือสมความปรารถนาเป็นที่พึงพอใจแก่ตนเองเรียกการกระทาเช่นนี้ว่า “การตัดสินบน”
หรือ “พิธีตัดสินบน” หนังตะลุงจึงมีบทบาทในเรื่องการตัดสินบน
ในจังหวัดเพชรบุรียังคงมีความเชื่อเรื่องการบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอให้ตนสมความปรารถนาในด้านหน้าที่การ
งาน ด้านสุขภาพ และด้านการเรียน ผู้บนบานส่วนมากจะบนบานด้วยหนังตะลุง เพราะคนในสมัยก่อนมีความผูกพันและความ
เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การบนบานของชาวจังหวัดเพชรบุรีสามารถจาแนกได้ 2 วิธีได้แก่ 1. การบนบานโดยตรงเป็นการบนบานที่ผู้
บนบานจะอธิ ษ ฐานขอพรต่ อ หน้ า ศาลพ่ อ ปู่ โดยจุ ด ธู ป 9 ดอก พร้ อ มบอกชื่ อ นามสกุ ล และเรื่ อ งที่ ต น อยากให้ ส มหวั ง
หากสาเร็จสมความปรารถนาแล้ว ตนจะนาหนังตะลุงมาแก้บน หากผู้ใดสมความปรารถนาแล้วไม่มาแก้บนจะทาให้เกิด
เหตุเภทภัยได้ 2. การบนบานด้วยปากเปล่า เป็นการบนบานที่ผู้บนบานไม่ได้ไปอธิษฐานขอพร ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น หากแต่
เป็นการตั้งจิตอธิษฐาน ณ สถานที่ อื่น พร้อมบนบานด้วยหนังตะลุง หากสมความปรารถนาจะนาหนังตะลุงมาแก้บน ชาว
จังหวัดเพชรบุรีจึงมีความเชื่อถือและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่ของตนอย่างมั่นคง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหนังตะลุงเมือง
เพชรจึงเป็นศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญอย่างหนึ่งที่มีบทบาทรับใช้สังคมมาอย่างยาวนานบนพื้นฐานความเชื่อและความหวังที่พึ่ง
ทางจิตใจ หนังตะลุงถือเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมตัดสินบน หรือ
การแก้บ นโดยใช้หนังตะลุง ในอดีตเชื่ อว่าหนังตะลุงสามารถท าให้ผู้บ นบานหมดพันธะกับสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ที่ ต นได้บ นบานไว้
โดยผู้บนบานจะต้องนาหนังตะลุงมาแก้บนเท่านั้น คณะ พ.นิยมศิลป์เป็นคณะที่มีชื่อเสียงในเรื่องการตัดสินบนหนังตะลุงมาเป็น
เวลา 65 ปี และใน 1 ปีจะมีการว่าจ้างคณะ พ.นิยมศิลป์ไปตัดสินบนไม่น้อยกว่า 200 งานต่อปี คณะ พ.นิยมศิลป์มีความโดด
เด่นในการใช้ภาษาลาวโซ่งและภาษาอีสาน พากย์หนังตะลุง รวมถึงยังมีการใช้สาเนียงท้องถิ่น เช่น สาเนียงเพชรบุรี (บ้านลาด)
และ สาเนียงสุพรรณบุรี การตัดสินบนของคณะ พ.นิยมศิลป์ มีรูปหนังที่สาคัญคือ คนเชิญธง และมีอาวุธที่ใช้ในการตัดสินบน
คือ ลูกศร โดยถือว่าลูกศรเป็นศาสตราวุธที่สาคัญที่จ ะทาให้สินบนของเจ้าภาพที่ได้บนบานไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ขาดจากกัน
หนังตะลุงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมตัดสินบนทั้งภาคกลางและภาคใต้กระทั่งถึงปัจจุบันนี้
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ รัฐศาสตร์ ดนตรี วัฒนธรรม -
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้หนังตะลุงคณะ พ.นิยมศิลป์ จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาดนตรีประกอบพิธีกรรมตัดสินบนของหนังตะลุงคณะ พ.นิยมศิลป์ จังหวัดเพชรบุรี
ขอบเขตของกำรวิจัย
ศึกษาองค์ความรู้และดนตรีประกอบพิธีกรรมตัดสินบนของหนังตะลุงคณะ พ.นิยมศิลป์ จังหวัดเพชรบุรี
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
1.กำรรวบรวมข้อมูล
1.1 ข้อมูลเอกสารจากหอสมุด
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ หอสมุดกลางอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สานักหอสมุดแห่งชาติ
1.2 เก็บข้อมูลภาคสนามพร้อมบันทึกเสียงและบันทึกภาพเกี่ยวกับองค์ประกอบหนังตะลุง
1.3 สัมภาษณ์บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านหนังตะลุง ได้แก่ ประพันธ์ คาโพธิ์ และ ธวัช คาโพธิ์
1.4 สัมภาษณ์บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านแกะหนังตะลุง คือ สาราญ สวัสดี
2 กำรศึกษำภำคสนำม
2.1 การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ นอกจากผู้วิจัยจะศึกษาทางเอกสารตาราวิชาการ วิทยานิพนธ์ และ
บทความวารสาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว ผู้วิจัยจึงดาเนินการสัมภาษณ์บุคคลโดยตรง คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการเป็นการสัมภาษณ์ต้องเตรียมคาถามสัมภาษณ์และมีการนัดหมายวันเวลาไว้ล่วงหน้า และ.2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ ในขณะเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางผู้วิจัยจะต้องมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับ
นายหนังผู้ให้ข้อมูล และสังเกตการณ์ขั้นตอนการแสดงรวมทั้งการจดบันทึกข้อมูลโดยละเอียดดังนี้ สมุดจดบันทึกการสัมภาษณ์
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพนิ่ง เครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
3 ขั้นกำรตรวจสอบข้อมูล
3.1 นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย และบทความ มาแยกประเภทจัดหมวดหมู่
เรียงลาดับตามความสาคัญของเนื้อหา
3.2 นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ต่าง ๆ มาเรียบเรียงให้มีความสัมพันธ์ และมีความต่อเนื่องกันกับเนื้อหา เพื่อ
นาเสนอข้อมูล
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ภาคสนามโดยการสังเกตและสัมภาษณ์ใช้เป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้
4.1 ศึกษาองค์ความรู้หนังตะลุงของคณะพ.นิยมศิลป์ จังหวัดเพชรบุรี ตามหัวข้อต่อไปนี้ นายหนัง ประเภทรูป
หนังตะลุง เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุง เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุง บทพากย์หนังตะลุง ฉากและ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุง และความเชื่อในการแสดงหนังตะลุง
4.2. ศึกษาดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงในพิธีกรรมการตัดสินบนของคณะ พ.นิยมศิลป์จังหวัดเพชรบุรี
ตามหัวข้อต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ของผู้บนบาน องค์ประกอบของพิธีกรรมตัดสินบน ได้แก่ ศาลเพียงตา เครื่องสังเวยบูชา
สถานที่บนบาน เพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมตัดสินบน และขั้นตอนพิธีกรรมตัดสินบนของคณะ พ.นิยมศิลป์
5 กำรนำเสนอผลกำรวิจัย
ผู้วิจัยจะนาเสนองานวิจัยโดยเรียบเรียงเป็น 5 บท ได้แก่ บทนา เอกสารตาราวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีการดาเนินการวิจัย ผลการดาเนินงานวิจัย สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ รัฐศาสตร์ ดนตรี วัฒนธรรม -
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ผลกำรวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ดนตรีป ระกอบพิ ธี ก รรมตั ด สิน บนของหนั งตะลุ งคณะ พ.นิ ย มศิ ล ป์ ผู้ วิ จั ยได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ภาคสนามของผู้บนบานจานวน 3 คน ได้แก่ 1) เอกลักษณ์ มิตรรัน หมู่บ้านหนองปรง ตาบลหนองปรง อาเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี 2) อนุชา สาราญ หมู่ 6 บ้านพุบอน ตาบลท่าตะคร้อ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 3) สาคร มั่งมี วัดบัว
งาม ตาบลบั วงาม อ าเภอด าเนิน สะดวก จั งหวั ด ราชบุ รี โดยน าข้ อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากการศึก ษาภาคสนาม และการสัม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญหนังตะลุงและผู้บนบาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. องค์ควำมรู้หนังตะลุงคณะพ.นิยมศิลป์ จังหวัดเพชรบุรี
1.1 นำยหนัง
นายหนังที่ดีจะต้องผ่านพิธีครอบมือหนังตะลุงซึ่งเป็นพิธีกรรมสูงสุดของนายหนังตะลุง ผู้ที่เข้าพิธีครอบมือ
แล้วจะถือว่าเป็นนายหนังตะลุงสมบูรณ์ หากผู้ใดไม่เข้าพิธีครอบมือจะไม่เจริญก้าวหน้าในอาชีพนายหนังตะลุง คุณสมบัติที่ดี
ของนายหนังตะลุงจะต้องเป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณและความรอบรู้ ต้องมีน้าเสียงดีสามารถเลียนเสียงตัวละคร ได้หลากหลาย
เสียง สามารถทาให้ตัวละครมีอารมณ์ความสุข ทุกข์ เศร้าและสนุกสนานสมจริงตามบทบาท ผู้ที่เป็นนายหนังตะลุงจึงเป็นทั้ง
นักเล่านิยาย นักเทศนาสั่งสอนและนักกวีที่สามารถแต่งบทพากย์ได้ การฝึกฝนเป็นนายหนังตะลุงนั้นจะต้องใช้ความเพียร
พยายามและพรสวรรค์ ความรู้ส่วนมากจะได้รับการถ่ายทอดจากครู เมื่อได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับครูแล้วจะต้องมุ่งมั่นฝึกฝน
ฝึกซ้อมอยู่สม่าเสมออย่างเป็นขั้นเป็นตอน เมื่อครูพิจารณาแล้วว่าศิษย์ของตนมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเพียงพอแล้ว จึง
จะอนุญาตให้ศิษย์คนนั้นเป็นนายหนังตะลุงและสามารถตั้งคณะของตนเองได้

ภาพที่ 1 ประพัฒน์ คาโพธิ์
ทีม่ า: ระพีพัฒน์ เข็มนาค (2562)
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ภาพที่ 2 การเชิดรูปหนังตะลุง
ที่มา: ระพีพัฒน์ เข็มนาค (2562)
1.2 ประเภทรูปหนังตะลุง
รูปหนังตะลุงของคณะ พ.นิยมศิลป์ แบ่งออกเป็นจานวน 3 ประเภท ได้แก่ 1) รูปหนังชั้นสูง ได้แก่ ฤาษี
พระนารายณ์ พระอินทร์ 2) รูปหนังเชิด ได้แก่ ทศกัณฐ์ พระราชา (เจ้าเมือง) มเหสี ราชบุตร ราชธิดา องค์สุครีพ องค์พาลี
เสนาวานร เสนายักษ์ หนุมาน มัจฉานุ และคนเชิญธง และ3) รู ปหนังตัวประกอบหรือเรียกว่ารูปหนังตัวตลกมักมีอากัปกิริยา
โลดโผน ได้แก่ อาตี้ อ้ายกระต่าย ยายแจ๋ว อ้ายกก อ้ายเกลี้ยง นายหน่วง อ้ายโม่ อ้ายจ่อย บักหา
1.3 เพลงที่ใช้ประกอบกำรแสดงหนังตะลุง
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะพ.นิยมศิลป์ โดยทั่วไปหากแสดงเป็ นเรื่องราวจะใช้เพลง
อัตราจังหวะ 2 ชั้นเช่นเดียวกับคณะอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของเนื้อเรื่องที่แสดง เช่น เพลงลาวดวงเดือน เพลงลาวสมเด็จ
เพลงนางครวญ เพลงสุดสงวน เพลงเขมรปากท่อและเพลงเขมรพวง เป็นต้น
1.4 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบกำรแสดงหนังตะลุง
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงแต่เดิมใช้ ปี่ใน โทน กลองตะลุง ตะโพน โหม่ง กรับไม้ ฉาบคู่
บางคณะมีการเพิ่มซอด้วง และจิงเกิ้ล (Jingle) ร่วมบรรเลงในวงด้วย เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะ
พ.นิยมศิลป์ ได้แก่ 1. ปี่ใน 2. โทน 3. กลองตะลุง 4. ตะโพน 5. โหม่ง 6. กรับไม้ 7. ฉาบคู่. 8.ฉิ่ง และ 9. จิงเกิ้ล แต่เดิมไม่มี
จิงเกิ้ลร่วมบรรเลง หนังตะลุงคณะ พ.นิยมศิลป์ ได้นา จิงเกิ้ลเข้าร่วมบรรเลงในวงด้วยเพื่อให้เกิดความสนุกสนานของเพลง
1.5 บทพำกย์หนังตะลุง
บทพากย์หนังตะลุงเป็นบทกลอนสดหรือเป็นบทพากย์ที่แต่งขึ้น เดิมไม่มีการจดบันทึก เพราะเวลาแสดง
นายหนังจะด้นกลอนสดโดยใช้ไหวพริบปฏิภาณของตนเอง บทกลอนมีหลากหลายรูปแบบเช่น โคลง กาพย์ กลอน แต่ละคณะ
มีการพากย์ไม่เหมือนกัน หนังตะลุงคณะ พ.นิยมศิลป์มีเอกลักษณ์ในการพากย์ที่โดเด่นคือ การพากย์ด้วยภาษาลาวโซ่งและ
ภาษาอีสาน และมีการใช้สาเนียงท้องถิ่นเช่น สาเนียงเพชรบุรี (บ้านลาด) และสาเนียงสุพรรณบุรี การเลือกใช้ภาษาต่าง ๆ ของ
นายหนั งจะเลื อ กใช้ ต ามภาษาท้ อ งถิ่ น ที่ ต นไปแสดง ก่ อ นเริ่ ม การแสดงมี ก ารไหว้ ค รู โดยเริ่ ม จากบทสวดนมั ส การบู ช า
พระพุทธเจ้า บทชุมนุมเทวดา บทไหว้ครู บทเบิกพากย์ และบทตัดศร เมื่อบทตัดศรจบลงจะดาเนินการเล่นละคร 1 เรื่อง
1.6 ฉำกและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกำรแสดงหนังตะลุง
หนังตะลุงคณะ พ.นิยมศิลป์มีการใช้ฉากและอุปกรณ์ได้แก่ โรงหนังตะลุง มีขนาดกว้างประมาณ 2.30
เมตร ยาวประมาณ 3 เมตร การตั้งโรงหนังตะลุงห้ามหันหน้าโรงไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก เพราะมีความเชื่อว่าหาก
หันหน้าโรงหนังตะลุงไปทางทิศตะวันตกชื่อเสียงจะตกอับ และถ้าหันไปทางทิศตะวันออกจะเป็นการแข่งแสงอาทิตย์ และ
พระจันทร์ ถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคล หยวกกล้วยที่ใช้สาหรับปักรูปหนังตะลุงนิยมใช้หยวกกล้วยน้าว้า หลังจากที่เล่นหนังตะลุง
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ติดต่อกัน 4 คืนแล้วจะต้องเปลี่ยนหยวกกล้วยอันใหม่เพราะหยวกกล้วยหมดอายุการใช้งานแล้ว โคมไฟที่ใช้ในการแสดงหนัง
ตะลุงแต่โบราณนั้นใช้ตะเกียงน้ามันไขสัตว์ เช่น ไขวัว ไขควายหรือใช้น้ามันมะพร้าว ต่อมาใช้ตะเกียงกล้องและตะเกียงเจ้าพายุ
ปัจจุบันใช้หลอดไฟฟ้าแทน แผงหนังตะลุงเป็นแผงสานทาจากไม้ไผ่สีสุกและสานเป็นลวดลายที่สวยงามใช้สาหรับเก็บรูปหนัง
ตะลุงเพื่อไม่ให้รูปหนังหัก เสียหาย การเรียงรูปหนังตะลุงลงในแผงหนังตะลุงจะเริ่มจากรูปหนังฝ่ายอธรรมนาไว้ล่างสุดแล้วตาม
ด้วยรูปหนังฝ่ายธรรมะซึ่งเป็นตาแหน่งที่อยู่ด้านบนสุดเป็นนัยยะแสดงถึงธรรมะย่อมชนะอธรรม ผ้ายันต์เป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์
สาหรับกราบไหว้บูชาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเภทภัย ผ้ายันต์ที่คณะพ.นิยมศิลป์ ใช้บูชาได้แก่ ผ้ายันต์สีแดง สีเหลือง สีเขียวและผ้า
ยันต์รูปจระเข้
1.7 ควำมเชื่อในกำรแสดงหนังตะลุง
ชาวจังหวัดเพชรบุรีมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ ก่อนการแสดงต้องประกอบพิธีไหว้ขอขมาแม่ธรณีก่อน
มิฉะนั้นจะเกิดเหตุเภทภัยได้ ในอดีตเมื่อมีการประชันกันอาจมีคนประสงค์ร้ายกับนายหนังด้วยการทาคุณไสย นายหนังตะลุง
ทุกคณะจึงต้อ งมีมนต์ คาถาเพื่อป้อ งกันสิ่ งชั่วร้า ยพร้อ มกับการใช้มี ดเสียบหยวกกล้วยไว้ด้าน ขวามือ มีดที่เ สียบถือ ว่าเป็ น
ศาสตราวุธสาหรับรูปหนังฝ่ายธรรมะ ได้แก่ ฤาษี พระนารายณ์ และ พระอินทร์ เพื่อให้ช่วยปกป้องคณะผู้แสดงหนังตะลุง
2. พิ ธี ก รรมตั ดสิ น บนและดนตรี ป ระกอบกำรแสดงหนั ง ตะลุ ง ในพิ ธี ก รรมตั ดสิ น บนของหนั ง ตะลุ ง คณะ
พ.นิยมศิลป์ จังหวัดเพชรบุรี
ขั้นตอนการการตัดสินบนและดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงในพิธีกรรมตัดสินบนของหนังตะลุงคณะ พ.นิยม
ศิลป์ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ของผู้บนบำน
การบนบานเป็นวิธีการร้องขอสิ่งที่ตนปรารถนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองมีความเชื่อและศรัทธาโดยมีพันธะ
สัญญากับสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ว่าหากตนเองได้สิ่งต้องประสงค์สมความปรารถนาแล้วจะตอบแทนโดยการบวงสรวงสิ่งต่าง ๆ หรือ
เรียกว่า “การแก้บน” การบนบานของชาวจังหวัดเพชรบุรีนิยมบนบานด้วยหนังตะลุง เพราะเป็นความเชื่อที่มีมานานโดยได้รับ
ปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษ ดังนี้1) การบนบานเพื่อขอให้สมความปรารถนาด้านหน้าที่การงาน 2) การบนบานเพื่อขอให้สมความ
ปรารถนาด้านสุขภาพ 3) การบนบานเพื่อขอให้สมความปรารถนาด้านหน้าที่การงานและสุขภาพ
2.2 องค์ประกอบของพิธีกรรมตัดสินบน
2.2.1 ศาลเพียงตา
ศาลเพียงตาเป็นศาลที่สร้างขึ้นชั่วคราวเพื่อให้พ่อปู่หรือสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ที่บนบานไว้มานั่งชมหนังตะลุง
ศาลเพียงตาจะตั้งอยู่บริเวณกลางแจ้ง และมีเครื่องบวงสรวงสังเวยได้แก่ หมอน 1 ใบ ร่ม 1 คัน เสื่อ 1 ผืน ผ้าขาว 1 ผืน
น้าเปล่า 1 แก้ว น้าแดง 1 ขวด ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม บุหรี่ หมาก พลู
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ภาพที่ 3 ศาลเพียงตา
ที่มา: ระพีพัฒน์ เข็มนาค (2562)
2.2.2 เครื่องสังเวยบูชาสาหรับไหว้ครูหนังตะลุง
เครื่องสังเวยบูชาสาหรับไหว้ครูหนังตะลุงเพื่อเป็นการบอกกล่าวครูบาอาจารย์ว่าบัดนี้จะเริ่มแสดงหนัง
ตะลุงแล้วขอให้ครูช่วยปกป้องและคุ้มครองคณะหนังตะลุงด้วย เครื่องสังเวยประกอบด้วยประกอบด้วย หม าก 3 คา พลู
3 ใบ ดอกไม้ 1 กา ธูป 9 ดอก เทียนขาว 1 เล่ม สุรา 1 ขวด บุหรี่ 1 ซอง ในเรื่องของเทียนขาวหรือเทียนเหลืองนั้นไม่กาหนด
ว่าจะต้องเป็นเทียนขาวหรือเทียนเหลือง หากใช้เทียนขาวจะต้องใช้สีขาวทั้งหมด ห้ามใช้ขาวสลับเหลืองโดยเด็ดขาด

ภาพที่ 4 เครื่องสังเวยบูชาสาหรับไหว้ครูหนังตะลุง
ที่มา: ระพีพัฒน์ เข็มนาค (2562)
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2.2.3 สถานที่ประกอบพิธีบนบาน
สถานที่ที่บุคคลนิยมไปบนบานโดยมากเป็นศาลประจาหมู่บ้าน เพราะมีความเชื่อว่า หากขอพรแล้วจะ
ได้สมความปรารถนา ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลของผู้บนบาน 3 สถานที่ ได้แก่ 1. ศาลพ่อปู่หนองปรง 2. ศาลพ่อปู่แสงเดือนและพ่อปู่
การะเกด 3. หลวงพ่อวัดบ้านแหลม (สาคร มั่งมี ได้บนบานกับด้วยหลวงพ่อวัดบ้านแหลมโดยจุดธูปอธิษฐานที่หน้าบ้านตนเอง)
2.2.4 เพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมตัดสินบน
เ พล งที่ ใ ช้ ป ร ะ กอ บ พิ ธี กร ร ม ตั ด สิ นบ นมี จ า นว น 5 เ พ ล ง ไ ด้ แ ก่ เ พล ง โ ห ม โ ร ง ห รื อ
เพลงโหมโรงหนังตะลุง มีอัตราจังหวะสองชั้นใช้ในการเริ่มต้นการแสดงหนังตะลุง เพลงออกรูปฤาษีเป็นเพลงอัตราจังหวะสอง
ชั้น ใช้บรรเลงตอนออกรูปฤาษี เพลงราถวายพ่อปู่เป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้น จะใช้บรรเลงเพื่อเป็นการขอบคุณพ่อปู่ที่ได้
กรุณามานั่งชมหนังตะลุง เพลงยักษ์เป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้น ใช้บรรเลงประกอบการสู้รบระหว่างยักษ์กับวานรและตอน
ยักษ์ออกว่าขุนนาง เพลงมวยมีอัตราจังหวะชั้นเดียว ใช้บรรเลงประกอบการชกมวยระหว่างฝ่ายธรรมะ (สีแดง) และนักมวย
ฝ่ า ยอธรรม (สี น้ าเงิ น ) เมื่ อ นั ก มวยทั้ ง สองฝ่ า ยชกแพ้ ช นะกั น แล้ ว จึ ง จะด าเนิ นเรื่ อ งละครเป็ น ล าดั บ ต่ อ ไปตั ว อย่ า ง
เพลงราถวายพ่อปู่ เพลงยักษ์ และ เพลงมวยดังนี้
เพลงราถวายพ่อปู่

เพลงยักษ์

เพลงมวย
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2.2.5 ขั้นตอนพิธีกรรมตัดสินบนของคณะ พ.นิยมศิลป์
ขั้นตอนประกอบพิธีก รรมตั ดสินบนของคณะ พ.นิยมศิ ลป์เป็ นพิธีกรรมที่ส าคัญสาหรับผู้ บนบาน
เพราะหากผู้บนบานสมความปรารถนาแล้วแต่ไม่มาแก้บนกับสิง่ ศักดิ์สิทธิ์จะเกิดเหตุเภทภัยกับตนเอง การบนบานของแต่ละคน
จึงมีขั้นตอนแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้จะใช้บทพากย์เข้ามาเกี่ยวข้องคือ บทตัดศร ที่จะทาให้สินบนขาด โดยมีรูปหนังสาคัญที่ใช้
ตัดสินบนคือ รูปหนังคนเชิญธง และมีอาวุธที่ใช้ตัดสินบนคือลูกศรเพราะนายหนังเชื่อว่าลูกศรคือศาสตราวุธที่สามารถตัดสินบน
ให้ขาดและหมดพันธะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ นายหนังตะลุงใช้ลูกศรตัดสินบน 3 รอบ ถือว่าสินบนนั้นขาดจากนั้นเชิดรูปหนังคน
เชิญธงราถวายพ่อปู่ เมื่อราถวายพ่อปู่เสร็จแล้วจึงจะแสดงละคร 1 เรื่องเป็นเสร็จพิธี

ภาพที่ 5 รูปหนังคนเชิญธง
ที่มา: ระพีพัฒน์ เข็มนาค (2562)

ภาพที่ 6 ลูกศร
ที่มา: ระพีพัฒน์ เข็มนาค (2562)
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สรุปและอภิปรำยผล
หนังตะลุงคณะ พ.นิยมศิลป์ เป็นคณะหนังตะลุงจังหวัดเพชรบุรีที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในเรื่องการตั ดสินบน
ขาดและเป็นคณะหนังตะลุงที่ได้รับการถ่ายทอดการแสดงมา 3 ชั่วอายุคน ทาให้องค์ความรู้ด้านการแสดงหนังตะลุงและการ
ประกอบพิธีกรรมตัดสินบนมีเอกลักษณ์เฉพาะตน องค์ประกอบของหนังตะลุงคณะ พ.นิยมศิลป์ แฝงด้วยนัยยะความเชื่อและ
ความศรัทธาในเรื่องของจิตวิญญาณ เช่น การแสดงสัญญะเรื่องธรรมะย่อมชนะอธรรมด้วยการใช้มีดปักลงที่หยวกกล้วย
ด้านขวามือซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายธรรมะ ส่วนด้านซ้ายมือนั้นเป็นฝ่ายอธรรม แม้กระทั่งการเก็บรูปหนังลงแผง เมื่อเสร็จสิ้นการแสดง
แล้ ว ยั ง ต้ อ งให้ รู ป หนั ง ฝ่ า ยอธรรมอยู่ ด้ า นล่ า งสุ ด ผ้ า ยั น ต์ เ ป็ น อี ก เครื่ อ งรางของขลั งที่ มี ใ ช้ เ พื่ อ สร้ า งเมตตามหานิ ย ม
ด้านเครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงนั้น เดิมมีเครื่องดนตรีไม่มากชิ้นได้แก่ ปี่ใน โทน กลองตะลุง ตะโพน กรับไม้ ฉิ่ง
ฉาบคู่ และโหม่ง ภายหลังได้เพิ่มเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกากับจังหวะของชาวตะวันตกเข้ามาด้วยเช่น จิ้งเกิ้ล (Jingle)
พิธีกรรมตัดสินบนของหนังตะลุงคณะ พ.นิยมศิลป์ ประกอบไปด้วยนายหนังตะลุงที่ผ่านการครอบมือมาแล้วเพื่อให้รู้
หลักในการแสดงหนังตะลุง หากนายหนังคนไหนไม่ได้เข้าพิธีครอบมือหนังตะลุงจะประกอบอาชีพไม่เจริญรุ่งเรือง วัตถุประสงค์
ของผู้บนบานโดยมากจะเป็นการขอเพื่อให้ตนสมความปรารถนาในด้านการงาน ด้านสุขภาพและด้านการเรียน สถานที่ที่บุคคล
ไปบนบานยมักเป็นศาลประจาหมู่บ้าน นอกจากนี้เมื่อมีการแก้บนจะต้องมีการสร้างศาลเพียงตาที่สร้างขึ้นชั่วคราว เพื่อให้พ่อปู่
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บนบานมานั่งชมหนังตะลุง เครื่องสังเวยประกอบด้ วย หมอน 1 ใบ ร่ม 1 คัน เสื่อ1 ผืน ผ้าขาว 1 ผืน
น้าเปล่า 1 แก้ว น้าแดง 1 ขวด ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม บุหรี่ หมาก พลูและอาหารคาวหวาน ศาลเพียงตาจะตั้งอยู่บริเวณ
กลางแจ้ง เครื่องสังเวยบูชาไหว้ครูหนังตะลุง เครื่องสังเวยไหว้ครูประกอบด้วย หมาก 3 คา พลู 3 ใบ ดอกไม้ 1 กา ธูป 9 ดอก
เทียนขาว 1 เล่ม สุรา 1 ขวด บุหรี่ 1 ซอง และค่ากานล เพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมตัดสินบนมีจานวน 5 เพลง ได้แก่ เพลงโหม
โรงหนังตะลุง เป็นเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้น จะใช้เป็นเพลงเริ่มต้นของการแสดงหนังตะลุง เพลงออกรูปฤาษี เป็นเพลงอัตรา
จังหวะ 2 ชั้น ใช้สาหรับใช้บรรเลงสาหรับตอนออกรูปฤาษี เพลงราถวายพ่อปู่ เป็นเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้น ใช้บรรเลงสาหรับ
ตอนที่ตัดสินบนขาดและใช้รูปหนังคนเชิญธงออกมาราถวายพ่อปู่ เพื่อเป็นการขอบคุณพ่อปู่ที่บันดาลให้สมปรารถนาและคอย
ปกปักรักษาเพลงมวยเป็นเพลงอัตราชั้นเดียว ใช้บรรเลงสาหรับการชกมวยระหว่างฝ่ายแดง (ธรรมะ) และนักมวยฝ่ายน้าเงิน
(อธรรม) เมื่อนักมวยทั้งสองฝ่ายชกแพ้ชนะกันแล้ว จึงจะดาเนินเรื่องละครเป็นลาดับต่อไป เพลงยักษ์ เป็นเพลงอัตรา 2 ชั้น
ใช้บรรเลงสาหรับการสู้รบระหว่างยักษ์กับวานร เมื่อยักษ์ออกว่าขุนนาง พิธีกรรมตัดสินบนของคณะ พ.นิยมศิลป์เป็นพิธีกรรมที่
สาคัญสาหรับผู้บนบาน เพราะผู้ที่บนบานสมความปรารถนาแล้วไม่มาแก้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกิดเหตุเภทภัย การใช้บทพากย์
เริ่มจากบทสวดนมัสการบูชาพระพุทธเจ้า บทชุมนุมเทวดา บทไหว้ครู บทเบิกพากย์ และบทตัดศร บทตัดศรคือบทตัดสินบน
ให้แก่ผู้บนบาน โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้ตัดสินบนคือ ลูกศร และมีรูปหนังคนเชิดธงเป็นผู้ตัดสินบนให้ขาด ชาวเพชรบุรีเชื่อกันว่า
ลูกศรจะสามารถช่วยตัดสินบนที่ตนได้บนบานไว้ให้ขาดได้ ความเชื่อในการตัดสินบนมีมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นความเชื่อของ
บรรพบุรุษที่ได้รับการสืบทอดต่อ ๆ กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ความเชื่อและความศรัทธาในอานาจผี ยังคงฝักอย่างรากลึกในสังคม
ชาวจังหวัดเพชรบุรี แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปยาวนานแล้ว สวนทางกับความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องของมนุษย์ได้อย่างครบถ้วน แต่ชาวเพชรบุรีบางส่วนยังต้องการกาลังใจจากผีหรือสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ดังจะเห็นได้จากการ
ว่าจ้างคณะหนังตะลุง คณะ พ.นิยมศิลป์ ไปตัดสินบนจานวนมากกว่า 200 งานต่อปี แสดงให้เห็นว่า ในอีกมิติหนึ่ง การดารงอยู่
ของการแสดงหนังตะลุงของเมืองเพชรบุรีนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนในจังหวัดเพชบุรีด้วยเช่นกัน และเป็นอิทธิพลหลักใน
สถานการณ์ปัจุบันนี้ด้วยเพราะสื่อความบันเทิงในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบเป็นจานวนมาก หนังตะลุงในฐานะมหรสพให้
ความบันเทิงจึงค่อยถูกลดบทบาทลงตามไปด้วย
ง า น วิ จั ย นี้ จึ ง ไ ด้ ร ว บ ร ว ม อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร แ ส ด ง ห นั ง ต ะ ลุ ง จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี แ ล ะ เ ป็ น
สื่อสะท้อนความสาคัญของขนบความเชื่ อของชาวจังหวัดเพชรบุรีที่มีผลต่อการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรเพื่อจะได้มีการ
ตระหนักถึงความสาคัญและร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอด ให้ศิลปะการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรบุรีดารงอยู่ต่อไปได้อย่าง
สมบูรณ์ตราบนานเท่านาน
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ดนตรีประกอบพิธีกรรมตัดสินบนของคณะ พ.นิยมศิลป์ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบดนตรีในพิธีกรรมตัดสินบนกับหนังตะลุงคณะอื่น ๆ
2. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์หนังตะลุงเมืองเพชรบุรี
กิตติกรรมประกำศ
กราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการ การเก็บข้อมูลภาคสนาม กราบขอบพระคุณลุงประพัฒน์ คาโพธิ์ คุณธวัช คาโพธิ์ คุณมนัส อยู่สุข คุณลุงเนียม
แช่มช้อย คุณลุงแดง นามวัย คุณลุงสิงค์ ทิมจิตร และคุณเปรม คาโพธิ์ คณะนายหนัง ตะลุงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
หนั งตะลุ ง และดนตรี พิ ธี ก รรมการตั ด สิ น บน อี ก ทั้ งยั งคอยช่ ว ยเหลื อ และให้ ค าแนะน าส าหรั บ การเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม
คุณลุงสาราญ สวัสดี ช่างแกะหนังตะลุงชาวจังหวัดเพชรบุรีให้คาแนะนาเกี่ยวกับการแกะรูปหนังตะลุง ขอขอบพระคุณนางสาว
ศตพร เปลื้องทุกข์ นางสาวรุจิรา ทรัพย์เจริญ นางสาวณัฐิกา ปราบสงคราม นางสาวปราณี แก้วมณี นายวงศ์สกุล เข่งคุ้ม นาย
ธนกิจ มูลเภา และนายณรงค์ฤทธิ์ เชาว์ผักปัง กัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือดูแลและร่วมเก็บข้อมูลภาคสนาม
เอกสำรอ้ำงอิง
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วิธีกำรสร้ำงจฺยำมของ อ๊อกปำย วงษ์รำมัญ
Making of Jayam of Ookpai Wongraman
ศตพร เปลื้องทุกข์

1

2

สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว
บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องวิธีการสร้างจฺยามของ อ๊อกปาย วงษ์รามัญ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาวิธีการสร้างจฺยาม
(จะเข้มอญ) ของอ๊อกปาย วงษ์รามัญ 2) ศึกษาบทบาทหน้าที่ข องจฺยาม ผลการศึกษาพบว่า 1) การสร้างจฺยามของอ๊อกปาย
วงษ์รามัญมี 9 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนการสร้างลาตัวจฺยาม ขั้นตอนการสร้างหัวจฺยาม ขั้นตอนการสร้างหางจฺยาม ขั้นตอนการ
สร้างขาจฺยามคู่หน้า ขั้นตอนการสร้างขาจฺยามคู่หลัง ขั้นตอนการทาลูกบิดจฺยาม ขั้นตอนการทาโต๊ะจฺย าม ขั้นตอนการติดนม
และเทียบเสียงจฺยาม และขั้นตอนการทาที่ดีดจฺยาม อัตลักษณ์การสร้างจฺยามของอ๊อกปาย วงษ์รามัญ คือ การเลือกใช้ไม้ลุมม่า
เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ไพเราะ สายจฺยามทาจากเส้นไหมควั่น ชุบด้วยยางไม้ เพื่อความคงทน ลูกบิดและเกล็ดของจฺยาม
ล้วนเป็นศิลปะมอญดั้งเดิมจานวน 5 แบบเช่นเดียวกัน ไม้ดีดทาจากเขาสัตว์ตามแบบแผนโบราณ 2) ปัจจุบันในประเทศไทย
จฺยามใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์มอญหงสาวดีและวงทะแยมอญ วงดนตรีทั้ง 2 ประเภทนี้ ใช้บรรเลงในพิธีกรรม และงานมงคล
ต่างๆ เช่น ประเพณีเข้าพรรษา พิธีแต่งงาน และกิจกรรมวันชาติมอญ เป็นต้น
คำสำคัญ: จฺยาม จะเข้มอญ การสร้างจฺยาม
Abstract
The objectives of this study “Making of Jayam: A Case Study of Ookpai Wongraman” were 1) to
study Ookpai Wongraman’s method of making a Jayam (Mon zither) and 2) to study the roles of Jayam
(Mon zither). The results show that 1) Ookpai Wongraman’s method of making a Jayam consists of 9 steps
including of making of main body, making of header, making of tail, making of front legs, making of hind
legs, making of knobs, making of table, making of bridges and sound calibration, and making of claw stick.
Ookpai Wongraman’s method of making a Jayam has the identities and remarkable features. For example,
the use of Luma wood for beautiful and high-quality sound, the strings made of stranded silk threads
coated with gum for durability, 5 designs of Mon style knobs and scales together and traditional style
craw stick. 2) In Thailand, Jayam is currently used in oboe-based Mon-Hongsawadi orchestra and TayaeMon orchestra (string orchestra), in which these 2 types of orchestras usually perform in rituals and
auspicious ceremonies such as the Buddhist Lent Day, wedding ceremony and Mon National Day.
Keywords: Jayam, Mon zither, Making of Jayam

1
2

นักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาสาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทนำ
ชาวมอญบ้า นวั งกะ จั งหวัด กาญจนบุรี เป็ นชุ มชนชาวมอญที่ มีค วามเข้ มแข็งทางวัฒ นธรรม ที่ ยังมีการส่ งต่ อ
ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมอญอันดีงาม ที่สะท้อนรูปแบบวิถีชีวิตของชาวมอญอย่างชัดเจนมาจนถึง
ปัจจุบันนี้
ดนตรีมอญเป็นศิลปะการแสดงที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชาวมอญได้อย่างเด่นชัด และยังมีบทบาทในสังคมชาว
มอญบ้านวังกะด้วยเช่นกัน วงดนตรีมอญในชุมชนชาวมอญบ้านวังกะมี 2 ชนิดได้แก่ วงทะแยมอญ (วงเครื่องสายมอญ) และ
วงปี่พาทย์มอญหงสาวดี วงดนตรีทั้งสองนี้ใช้ในงานประเพณีทั้งงานมงคลและงานอวมงคล วงดนตรีในแต่ละวงมีการประสมวง
ด้วยเครื่องดนตรีจานวนแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของนักดนตรีที่ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์
และพัฒนารูปแบบวงมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง
จฺยาม (จะเข้มอญ) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายใช้ดีด (Chordophones-Long Zither) เครื่องดนตรีชนิดนี้
มีลักษณะเป็นตัวจระเข้ และแกะสลักลวดลายปิดทองประดับกระจกสวยงาม สร้างขึ้นด้วยความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติ จฺยามจึงเป็นเครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งที่ยังคงใช้บรรเลงในวงดนตรีมอญมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังเป็น
ต้นแบบการสร้างจะเข้ของไทยอีกด้วย
การสร้างจฺยามให้ได้เสียงก้องกังวานไพเราะ และมีรูปลักษณ์สวยงาม จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะ
เชิ ง ช่ า งที่ ไ ด้ ผ่ า นการฝึ ก ฝน และสั่ ง สมประสบการณ์ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ปั จุ บั น มี ช่ า งที่ ส ามารถสร้ า งจฺ ย ามได้ น้ อ ยแล้ ว
จึงทาให้จฺยามที่มีคุณภาพเสียงที่ดีหายาก และมีผลต่อการถ่า ยทอดองค์ความรู้ด้านการบรรเลงและการสร้างอีกด้วย จฺยามจึง
อยู่ในสถานะที่ต้องมีการถ่ายทอด และการสืบทอด เพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับชาวมอญต่อไปได้อย่างยั่งยืน
อ๊อกปาย วงษ์รามัญ เป็นชาวมอญชุมชนบ้านวังกะ มีฝีมือในการสร้างจฺยาม เป็นช่างทาเครื่องดนตรีที่ได้รับการ
ยอมรับในกลุ่มนักดนตรีและวงวิชาการ อ๊อกปาย วงษ์รามัญมีความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุและการเอาใจใส่ในการสร้างทุก
ขั้นตอน องค์ค วามรู้ใ นการสร้างจฺย ามได้รั บการถ่ ายทอดจากผู้รู้ ชาวมอญ ในเมือ งเมาะละแหม่ ง ประเทศพม่ า จึ งท าให้
จฺยามของอ๊อกปาย วงษ์รามัญ มีเอกลักษณ์คงไว้ตามลักษณะศิลปะมอญโบราณ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในครั้งนี้
จึงเป็นแนวทางที่จะนามาซึ่งการอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านวิชาช่างสร้างเครื่องดนตรีมอญ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็น
แนวทางส่งเสริมให้มีการบรรเลงจฺยามมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. ศึกษาวิธีการสร้างจฺยามของอ๊อกปาย วงษ์รามัญ
2. ศึกษาบทบาทหน้าที่ของจฺยาม
ขอบเขตกำรวิจัย
ศึกษาการสร้างจฺยามของอ๊อกปาย วงษ์รามัญ
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
1. กำรรวบรวมข้อมูล
1.1 ข้อมูลเอกสาร
หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
วั ง ท่ า พระ หอสมุ ด กลางมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ หอสมุ ด กลางมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศู น ย์ ม านุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร
(องค์การมหาชน) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ตาบลบ้านม่วง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
1.2 การเก็บข้อมูลภาคสนามพร้อมบันทึกเสียงและบันทึกภาพเกีย่ วกับการสร้างจฺยาม
1.3 การสัมภาษณ์บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างจฺยามได้แก่ อ๊อกปาย วงษ์รามัญ
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2. กำรศึกษำภำคสนำม
นอกจากผู้วิจัยจะศึกษาทางเอกสารตาราวิชาการ วิทยานิพนธ์ และบทความวารสาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผู้
รวบรวมไว้แล้ว ผู้วิจัยจึงดาเนินการสัมภาษณ์บุคคลโดยตรง คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการเป็นการสัมภาษณ์ต้องเตรียม
คาถามสัมภาษณ์และมีการนัดหมายวันเวลาไว้ล่วงหน้า และ2) การสัมภาณ์แบบไม่เป็นทางการ ในขณะเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับช่างและสังเกตขั้นตอนการสร้างของช่าง
รวมทั้งจดบันทึกข้อมูลโดยละเอียดดังนี้
3. ขัน้ กำรตรวจสอบข้อมูล
3.1 นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย และบทความ มาแยกประเภทจัด
หมวดหมู่ เรียงลาดับตามความสาคัญของเนื้อหา
3.2 น าข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ต่ า ง ๆ มาเรี ย บเรี ย งให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ และมี ค วามต่ อ เนื่ อ งกั บ เนื้ อ หา
เพื่อนาเสนอข้อมูล
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และเรียบเรียงเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
4.1 ศึกษาวิธีการสร้างจฺยามของอ๊อกปาย วงษ์รามัญได้แก่ วัสดุอุปกรณ์การสร้างจฺยาม ขั้นตอนวิธีการ
สร้างจฺยาม และอัตลักษณ์การสร้างจฺยาม
4.2 ศึกษาบทบาทหน้าที่ของจฺยามได้แก่ วงทะแยมอญและวงปี่พาทย์มอญหงสาวดี
5. กำรนำเสนอผลกำรวิจัย
ผู้วิ จัย จะนาเสนอผลการวิ จัย โดยเรีย บเรีย งเป็น 5 บท ได้แ ก่ บทนา เอกสารต าราวิ ชาการและงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้องวิธีการดาเนินการวิจัย ผลการดาเนินงานวิจัย สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลกำรวิจัย
การวิจัยเรื่องวิธีการสร้างจฺยามของอ๊อกปาย วงษ์รามัญ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามที่หมู่บ้านวังกะ
ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 อ๊อกปาย วงษ์รามัญ
ที่มา: ศตพร เปลื้องทุกข์ (2563)
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ลาตัวจฺยาม
หัวจฺยาม

ที่ดีดจฺยาม
สาย
โต๊ะไม้

ซุ้มประตู

ลูกบิด
ขาคู่หน้า

นม

โต๊ะวางมือ

หางจฺยาม
ขาคู่หลัง

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของจฺยาม
ที่มา: ศตพร เปลื้องทุกข์ (2563)
1. ศึกษำวิธีกำรสร้ำงจฺยำม (จะเข้มอญ) ของอ๊อกปำย วงษ์รำมัญ
การสร้ า งจฺยามของอ๊อ กปาย วงษ์รามัญ เลื อกใช้ไ ม้ลุมม่า ที่แก่และแห้งสนิทเพราะมีผลต่อคุณภาพเสีย ง
เนื่องจากไม้ลุมม่ามีลักษณะเป็นไม้สีขาวนวล เนื้อละเอียด และมีน้าหนักเบา ลาต้นมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ จึงเหมาะแก่การ
นามาใช้ในการสร้างจฺยาม เพราะทาให้เสียงของจฺยาม ทุ้มนุ่มนวล และไพเราะ ทั้งนี้ขนาดของจฺยามขึ้นอยู่กับสรีระผู้บรรเลง
เป็นหลัก วิธีการสร้างจฺยามของอ๊อกปาย วงษ์รามัญ ประกอบด้วยวิธีการสร้าง 9 ขั้นตอน รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ขั้นตอนกำรสร้ำงลำตัวจฺยำม
ขั้นตอนการสร้างลาตัวจฺยาม ขั้นแรกโกลนไม้ออกทั้ง 4 ด้าน และขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายไฟฟ้า
จากนั้นขุดหลังจฺยามให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อทาช่องสาหรับเสียบลูกบิดจฺยาม หลังจากนั้นนาสิ่วเล็บมือตอกด้านท้องจฺยาม
เพื่อขุดเป็นกล่องเสียง นาลาตัวจฺยาม ไปร่างลายเกล็ดแล้วแกะเกล็ดจฺยาม ด้วยสิ่วเดือยจากนั้นขัดด้วยกระดาษทราย ใช้เลื่อย
หางหนูเลื่อยในเป็นแนวขวาง เพื่อทาเป็นเกล็ดส่วนหลังจฺยาม ลงสีน้าที่ผสมระหว่างสีเหลืองและสีขาว เพื่อรองพื้นก่อนลงสี
กากเพชร จากนั้นนาสีทองกากเพชรทาทั่วทั้งลาตัวจฺยาม ทาสีเขียวกากเพชรบริเวณร่องเกล็ดจฺยาม และทาสีแดงกากเพชร
บนหลังจฺยามตามลาดับ รอให้แห้งสนิทประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นใช้ดินสอร่างลายเกล็ดจฺยาม บริเวณข้างลาตัวจฺยาม และใช้
สว่านมือไฟฟ้าเจาะเพื่อทาช่องสาหรับเสียบลูกบิดจฺยาม
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ภาพที่ 3 ลาตัวจฺยาม
ที่มา: ศตพร เปลื้องทุกข์ (2563)
1.2 ขั้นตอนกำรสร้ำงหัวจฺยำม
ขั้นตอนการสร้ างหัวจฺ ยาม ขั้ นแรกโกลนไม้ ให้มีลั กษณะเป็นรูปทรงหัวจระเข้ และขัด ด้วยเครื่องขั ด
กระดาษทรายไฟฟ้า จากนั้นใช้สิ่วเล็บมือแกะฟันจฺยาม ร่างลายเกล็ด เสร็จแล้วใช้สิ่วเดือยตอกแกะเกล็ดจฺยาม และขัดด้วย
กระดาษทราย นาเขี้ยวที่อ๊อกปาย วงษ์รามัญทาสาเร็จ ตอกติดบริเวณฟันจฺยาม พร้อมติดกาวยาแนว และขัดด้วยตะไบ จากนั้น
ลงสีน้าที่ผสมระหว่างสีเหลืองและสีขาว เพื่อรองพื้นก่อนลงสีกากเพชร ใช้สีทองกากเพชรทาทั่วทั้งลาตัวจฺยาม ทาสีเขียว
กากเพชรบริเวณร่องเกล็ดจฺยาม และทาสีแดงกากเพชรบริเวณดวงตาและภายในช่องปากตามลาดับ จากนั้นรอให้แห้งสนิท
ประมาณ 1 สัปดาห์

ภาพที่ 4 หัวจฺยาม
ที่มา: ศตพร เปลื้องทุกข์ (2563)
1.3 ขั้นตอนกำรสร้ำงหำงจฺยำม
ขั้นตอนการสร้างหางจฺยาม ขั้นแรกโกลนไม้ให้มีลักษณะเป็นรูปทรงหางจระเข้ที่โค้งตั้งขึ้น และขัดด้วย
เครื่ อ งขั ด กระดาษทรายไฟฟ้ า จากนั้ น ใช้ เ ลื่ อ ยหางหนู เ ลื่ อ ยเป็ น แนวขวาง เพื่ อ ท าเกล็ ด ส่ ว นหางจฺ ย าม น าหางจฺ ย าม
ร่างลายเกล็ด และใช้สิ่วเดือยตอกเพื่อแกะเกล็ดจฺยาม และขัดด้วยกระดาษทราย จากนั้นลงสีน้าที่ผสมระหว่างสีเหลืองและ
สีขาว เพื่อรองพื้นก่อ นลงสีก ากเพชร นาสี ทองกากเพชรทาทั่วทั้ งลาตัว จฺยาม ทาสีเขี ยวกากเพชรบริเวณร่ องเกล็ ดจฺยาม
ตามลาดับ จากนั้นรอให้แห้งสนิทประมาณ 1 สัปดาห์
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ภาพที่ 5 หางจฺยาม
ที่มา: ศตพร เปลื้องทุกข์ (2563)
1.4 ขั้นตอนกำรสร้ำงขำจฺยำมคู่หน้ำ
ขั้นตอนการสร้างขาจฺยามคู่หน้า ขั้นแรกโกลนไม้ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นใช้ดินสอร่างขาจฺยาม
บนไม้ที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และนาสิ่วเดือยตอกเก็บรายละเอียดขาจฺยามคู่หน้า จากนั้นอ๊อกปาย วงษ์รามัญใช้ดินสอร่างลาย
เกล็ดจฺยามคู่หน้า ลงบนกระดาษ และนากระดาษที่วาดไปสแกน เพื่อนาไปติดบนขาจฺยามคู่หน้า แล้วใช้สิ่วตอกแกะลายเส้น
เพื่อให้เป็นลายเกล็ดจฺยาม และขัดด้วยกระดาษทราย จากนั้นลงสีน้าที่ผสมระหว่างสีเหลืองและสีขาว เพื่อรองพื้นก่อนลงสี
กากเพชร นาสีทองกากเพชรทาทั่วทั้งขาจฺยามคู่หน้า ทาสีเขียวกากเพชรบริเวณร่องเกล็ดจฺยามตามลาดับ จากนั้นรอให้แห้ง
สนิทประมาณ 1 สัปดาห์

ภาพที่ 6 ขาจฺยามคู่หน้า
ที่มา: ศตพร เปลื้องทุกข์ (2563)
1.5 ขั้นตอนกำรสร้ำงขำจฺยำมคู่หลัง
ขั้นตอนการสร้างขาจฺยามคู่หลัง มีลักษณะคล้ายการทาขาจฺยามคู่หน้าคือ ขั้นแรกโกลนไม้ให้เป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นใช้ดินสอร่างเป็นรูปขาจฺยามคู่หลัง บนไม้ที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และนาสิ่วเดือยตอกเก็บรายละเอียด
ขาจฺยามคู่หลัง จากนั้นอ๊อกปาย วงษ์รามัญใช้ดินสอร่างลายเกล็ดจฺยามลงบนกระดาษ และนากระดาษที่วาดไปสแกน เพื่อนาไป
ติดขาจฺยามคู่หลัง โดยใช้สิ่วตอกแกะลายเส้นเพื่อให้เป็นลายเกล็ดจฺยามและขัดด้วยกระดาษทราย จากนั้นลงสีน้าที่ผสมระหว่าง
สีเหลืองและสีขาว เพื่อรองพื้นก่อนลงสีกากเพชร นาสีทองกากเพชรทาทั่วทั้งขาจฺยามทาสีเขียวกากเพชรบริเวณร่องเกล็ดจฺยาม
ตามลาดับ จากนั้นรอให้แห้งสนิทประมาณ 1 สัปดาห์
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ภาพที่ 7 ขาจฺยามคู่หลัง
ที่มา: ศตพร เปลื้องทุกข์ (2563)
1.6 ขั้นตอนกำรทำลูกบิดจฺยำม
ขั้นตอนการทาลูกบิดจฺยาม ขั้นแรกนาไม้ประดู่มาขีดกากบาทบริเวณด้านข้างทั้งส่วนหัวและส่วนท้ายของ
ไม้ประดู่เพื่อหาจุดกึ่งกลาง จากนั้นนาไม้ประดู่เข้าเครื่องกลึง ใช้สิ่วปากแบนมากลึงรอบแรกเพื่อให้ไม้มีลักษณะกลม จากนั้นนา
สิ่วปากแหลมกลึงรอบที่สอง เพื่อให้เป็นรูปทรงลูกบิดจฺยาม ใช้กระดาษทรายขัดเพื่อเก็บรายละเอียด จากนั้นลงสีแดงกากเพชร
สีทองกากเพชรบนลูกบิดจฺยามตามลาดับ จากนั้นรอให้แห้งสนิทประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อแห้งสนิทดีแล้ว นาสว่านมือไฟฟ้าเจาะ
รูบนลูกบิดจฺยาม เพื่อร้อยสายของจฺยาม

ภาพที่ 8 ลูกบิดจฺยาม
ที่มา: ศตพร เปลื้องทุกข์ (2563)
1.7 ขั้นตอนกำรทำโต๊ะจฺยำม
การทาโต๊ะไม้จฺ ยาม ขั้นแรกอ๊อกปาย วงษ์รามัญเลือกใช้ไม้สักตัดเป็น 4 ชิ้น ชิ้นแรกยาวประมาณ 5
เซนติเมตร กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร และสามชิ้นที่เหลือมีขนาดเท่ากันคือ ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร กว้างประมาณ 0.5
เซนติเมตร จากนั้นทากาวร้อนบริเวณขอบไม้ เพื่อให้ไม้ทั้ง 4 ชิ้นประกอบเข้าด้วยกัน และทาด้วยแลคเกอร์ ทิ้งให้แห้ง 1 ชั่วโมง
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ภาพที่ 9 โต๊ะจฺยาม
ที่มา: ศตพร เปลื้องทุกข์ (2563)
1.8 ขั้นตอนกำรติดนมและเทียบเสียงจฺยำม
ขั้นตอนการติดนมและเทียบเสียงจฺยาม ของอ๊อกปาย วงษ์รามัญ นั้นใช้ไม้แดงทานมจฺยาม โดยปรับเทียบ
กับคีย์บอร์ด ยี่ฮ้อ YAMAHA รุ่น PIAGGERO NP-V80 และใช้โสตประสาทเทียบเสียงทีละนม การติดนมจฺยามใช้กาวร้อน
เพื่อยึดติด เพราะสะดวกและแห้งเร็ว

ภาพที่ 10 จฺยามที่ตั้งเสียงเรียบร้อย
ที่มา: ศตพร เปลื้องทุกข์ (2563)
1.9 ขั้นตอนกำรทำที่ดีดจฺยำม
ขั้นตอนการทาที่ดีดจฺยามนิยมใช้ งาช้าง เขาควาย เขาวัว เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัด
ของผู้บรรเลง ที่ดีดจฺยามของอ๊อกปาย วงษ์รามัญ มีขั้นตอนการทาดังนี้ ขั้นแรกนาเขาควายมาตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และ
นาไปผ่าด้วยขวาน เพื่อโกลนให้เป็นรูปทรงไม้ดีดจฺยาม จากนั้นขัดเกลาด้วยเครื่องขั ดกระดาษทรายไฟฟ้า จะได้ที่ดีดจฺยาม
ตามต้องการ

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ รัฐศาสตร์ ดนตรี วัฒนธรรม -

685

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

ภาพที่ 11 ที่ดีดจฺยาม
ที่มา: ศตพร เปลื้องทุกข์ (2563)
2. บทบำทหน้ำที่ของจฺยำม
จฺยามเป็นเครื่องดนตรีที่มีบทบาทสาคัญในวงดนตรีมอญ 2 ประเภทได้แก่ วงทะแยมอญ และวงปี่พาทย์มอญ
หงสาวดี รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 วงทะแยมอญ (วงเครื่องสำยมอญ)
ทะแยมอญมีลั ก ษณะเป็น เพลงร้ อ งโต้ ตอบ หรื อ เพลงปฏิ พ ากย์ เป็น การขั บ ร้อ งคลอกั บเสี ย งดนตรี
ใช้บรรเลงได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล เนื้อร้องและทานองขึ้นอยู่กับงานที่แสดง การบรรเลงวงทะแยมอญ ที่บ้านวังกะ
ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวั ดกาญจนบุรี มีลักษณะคล้ายคลึงกับวงทะแยมอญ ที่ตาบลบางกระดี่ แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีการใช้ทานองเจิกมัว และทานองโปดเซในการดาเนินเนื้อเรื่อง ปัจจุบันการบรรเลง
วงทะแยมอญ ที่บ้านวังกะ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขาดผู้สืบทอดทาง ดนตรี ทาให้การบรรเลง
วงทะแยมอญขาดหายไป เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการละเล่นทะแยมอญ ที่บ้านวังกะ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี
จั งหวั ด กาญจนบุ รี ประกอบด้ ว ยเครื่ อ งดนตรี 5 ชิ้ น ได้ แ ก่ 1)โกร้ (ซอสามสายมอญ) 2) จฺ ย าม (จะเข้ ม อญ) 3) อะโล้ ด
(ขลุ่ยมอญ) 4) ปุงตัง (กลองสองหน้ามอญ) และ5) คะเด (ฉิ่งมอญ) จฺยามเป็นเครื่องดนตรีที่สาคัญชนิดหนึ่ง ที่ทาหน้าที่บรรเลง
ทานองหลัก และสร้างสีสัน ความสนุกสนานให้แก่วงทะแยมอญอีกด้วย

ภาพที่ 12 วงทะแยมอญ
ที่มา: สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว (2558)
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2.2 วงปี่พำทย์มอญหงสำวดี
วงปี่ พาทย์ มอญหงสาวดี เป็ นวงดนตรี ป ระกอบการแสดงนาฏศิ ลป์ ใช้บ รรเลงในงานพิธี ก รรมและ
งานรื่นเริง เช่น พิธีอุปสมบท งานแต่งงาน งานวันชาติมอญ หรือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เป็นต้น ชาวมอญบ้านวังกะ
ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตระหนักถึงความสาคัญของวัฒนธรรมมอญ จึงได้จั ดตั้งวงปี่พาทย์มอญ
หงสาวดีขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมมอญ เมื่อปีพุทธศักราช 2545 เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่างชาวมอญที่บ้านวังกะ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กับชาวมอญที่รัฐมอญ ประเทศ
พม่า โดยนาเอาเครื่องดนตรีมาบรรเลงรวมกัน โดยเรียกชื่อวงดนตรีนี้ว่าวงปี่พาทย์มอญหงสาวดี เครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์มอญ
หงสาวดี ที่ศูนย์วัฒนธรรมมอญมีจานวน 12 ชนิดได้แก่ 1) จฺยาม (จะเข้มอญ) 2) คะนัว/เป (ปี่มอญ) 3) อะโล้ด (ขลุ่ยมอญ)
4) โกร้ (ซอสามสายมอญ) 5) ปั๊ตตาลา ปะซัว (ระนาดเหล็ ก) 6) ปั๊ตตาลา ตุน (ระนาดไม้) 7) ป้าตก่าน (ฆ้องวง) 8) วางชอน
(เปิงมางมอญ) 9) หะเปิน (กลอง) 10) คะดีคะดาบ (ฉิ่ง-เกราะ) 11) ชาน (ฉาบใหญ่) 12) มอง (โหม่ง หรือ ฆ้องโหม่ง) รูปแบบ
การประสมวงปี่พาทย์มอญหงสาวดี มีการจัดตาแหน่งเครื่องดนตรีภายในวงอย่างสวยงาม ส่วนด้าน หน้าวงปี่พาทย์มอญ
หงสาวดี มีฉากกั้นเป็นแนวยาวเพื่อปิดช่องว่างระหว่างเครื่องดนตรี และเพื่อความสวยงามในการบรรเลงจฺยามในวงปี่พาทย์
มอญหงสาวดีมีหน้าที่ดาเนินทานองหลัก สร้างสีสันให้แก่วงปี่พาทย์มอญหงสาวดีได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 13 วงปี่พาทย์มอญหงสาวดี
ที่มา: สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว (2558)
สรุปและอภิปรำยผล
การศึกษาวิธีการสร้างจฺยามของอ๊อกปาย วงษ์รามัญ พบว่าอ๊อกปาย วงษ์รามัญ มีความเอาใจใส่และพิถีพิถัน
ทุกขั้นตอน ส่งผลให้จฺยามมีคุณลักษณะและมีคุณภาพเสียงที่ดี ทั้งนี้อ๊อกปาย วงษ์รามัญ ได้รับการฝึกฝนเรียนรู้การทาเครื่ อง
ดนตรี จากผู้รู้ ชาวมอญที่ เมาะละแหม่ ง ประเทศพม่ า อ๊ อกปาย วงษ์ รามั ญมี ประสบการณ์ การทาเครื่ องดนตรี ม อญ เช่ น
จฺยาม (จะเข้มอญ) เมโดลิน (พิณพม่า) ป้าตตะลา (ระนาดมอญ) และ โกร้ (ซอสามสายมอญ) มาเป็นเวลา 30 ปี และเป็นที่
ยอมรับมาจนกระทั่งปัจจุบัน
วิธีการสร้างจฺยามของอ๊อกปาย วงษ์รามัญ ประกอบด้วยขั้นตอนการสร้าง 9 ขั้นตอน ล้วนแสดงอัตลักษณ์ของ
อ๊อกปาย วงษ์รามัญได้อย่างชัดเจนเช่น การคัดเลือกไม้ที่จะนามาใช้สร้างจฺยามจะต้องคัดเลือกไม้ที่มีคุณภาพ จะต้องใช้ไม้ลุมม่า
ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป เพื่อความแข็งแรงและความหนาแน่นของไม้ จะทาให้เสียงที่ออกมานั้นดังชัดเจน การขุดท้องจฺยาม
จะต้องขุดให้ได้ความหนาและบางที่เหมาะสม การขุดท้องจฺยามจะใช้มือเคาะตรวจสอบความก้องกังวานอยู่ตลอด หากหนา
เกินไปเสียงที่ได้จะอับ ถ้าบางเกินไปเสียงที่ได้จะไม่หนักแน่น ส่วนโต๊ะไม้ของจฺยามจะใช้ไม้สักที่มีความกว้าง 4 เซนติเมตร
ยาว 7 เซนติเมตร ที่มีความหนาและบางเหมาะสม เมื่อดีดจะเกิดเสียงที่มีลักษณะกินแหนเสียงที่ดังออกมาจะสดใส ก้องกังวาน
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ฟังรื่นหู และเจาะรูเล็กๆ บริเวณใกล้หลักผูกสาย เพื่อให้มีที่ระบายอากาศภายในท้องจฺยาม จฺยามใช้บรรเลงประกอบการ
ขับร้องในวงทะแยมอญ และบรรเลงประกอบราในวงปี่พาทย์มอญหงสาวดี
จฺยามมีบทบาทในวงทะแยมอญและวงปี่พาทย์มอญหงสาวดี ปัจจุบันการบรรเลงวงทะแยมอญ ที่บ้านวังกะ ตาบล
หนองลู อาเภอสังขละบุรี ขาดผู้บรรเลงและผู้สืบทอดทาให้การบรรเลงวงทะแยมอญสูญหายไป ปัจจุบันเหลือการบรรเลง
วงทะแยมอญ แห่งเดียวที่ตาบลบางกระดี่ แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการบรรเลงวงทะแยมอญ
ของคณะหงส์ฟ้ารามัญ จึงสมควรให้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์อีกทั้งในชุมชนมอญบ้านวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี
การสร้างและการบรรเลงจฺยามอีกครั้ง การทาวิจัยครั้งนี้จึงเป็นแนวทางการสืบทอดและอนุรักษ์องค์ความรู้เรื่องการสร้างจฺยาม
ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการส่งเสริมหลักสูตรในสถาบันการศึกษาให้มีการเรียนการสอนจฺยาม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ
เพื่อให้รู้คุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดการสร้างและการบรรเลงจฺยามไว้ให้คงอยู่คู่สังคมชาวมอญ และเป็นที่แพร่หลายใน
วงกว้าง
2. ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องดนตรีมอญชนิดต่างๆ
3. ศึกษาวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีมอญชนิดต่างๆ
กิตติกรรมประกำศ
กราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ช่วยเหลือ
ทั้งด้านวิชาการ การเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้านเนื้อหา และด้านระเบียบวิธีวิจัย กราบขอบพระคุณอาจารย์ อ๊อกปาย วงษ์รามัญ
ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามรู้ ใ นการสร้ า งจฺ ย าม ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร์ ม อญต่ า งๆ และเอื้ อเฟื้ อ สถานที่ ใ นการสร้ า งจฺ ย าม
คุณปราโมทย์ รอจายะ ที่ได้ให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวกให้แก่ผู้วิจัยในเรื่อง การติดต่อประสานงาน และพี่พักในการ
เก็บข้อมูลภาคสนามมาโดยตลอด ขอขอบคุณ นายให้คุณ คากาหลง นางสาวแคทรียา เจริญวัฒนะโภคา นางสาวระพีพัฒน์
เข็มนาค และนางสาววรางคณา มณฑาถวิล กัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือ และร่วมเดินทางเก็บข้อมูลภาคสนาม
เอกสำรอ้ำงอิง
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แนวทำงกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำกำรทอผ้ำมัดหมี่ของคนไทยเชื้อสำยลำวครั่ง บ้ำนทุ่งกฐิน
ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่ำนสื่ออินโฟกรำฟิก
Guidelines for the Conservation of Mudmee Weaving of Lao Khrang Thung Kathin
Village, Bo Kru Subdistrict Doem Bang Nang Buat District Suphanburi Province
via Infographic Media
คมเพชร คงชำตรี

1
1

ทัศนีย์ เสืองำมเอี่ยม
ธนำกร สระทองมอญ1
ฤำชำนนท์ แดงโสภำ1
พรสุดำ สุมูลเวช1
สิทธิพลธ์ ใจประเสริฐ1
ปรำรถนำ แซ่อึ๊ง2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิน
ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการ
ทอผ้ามัดหมี่ของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษา
แนวทางในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 3) เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อ
กรุ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้ องนั้นผู้ศึกษาได้กาหนดให้สอดคล้องกับวิธี
การศึกษาในเชิงคุณภาพ ทาการศึกษาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผลการวิจัยพบว่า บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีการสืบทอดมาอย่าง
ยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษที่อพยพมาจากประเทศลาว และได้นาวิถีชีวิตการทอผ้ามัดหมี่ติดตัวมาด้วย ซึ่งในสมัยก่อนนั้ น
ชาวบ้านสวมใส่ผ้าที่ทอเองทั้งหมด การสืบทอดการทอผ้ามัดหมี่ส่วนใหญ่ มีการสอนจากญาติ คนในชุมชนหรือคนในครอบครัว
ที่สืบทอดการทอผ้ามัดหมี่สืบต่อกันมา คนในครอบครัวส่วนมากได้รับมาโดยทางอ้อมเนื่ องจากการเติบโตและเห็นการทอผ้า
มัดหมี่มาตั้งแต่เกิด จึงมีรับการทอผ้ามัดหมี่มาด้วย การทอผ้ามัดหมี่ของชุมชนลาวครั่งจึงมาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ
แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่มีแนวทาง คือ แนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่คนรุ่นหลังในชุมชนบ้าน
ทุ่งกฐิน และแนวทางในการเผยแพร่ คือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ออนไลน์ในการเผยแพร่ ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก
คำสำคัญ: การอนุรักษ์ ผ้ามัดหมี่ ลาวครั่ง

1
2

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ประจาสาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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Abstract
Research study Guidelines for Conservation of Mudmee Weaving Wisdom of Lao Khrang,
Ban Thung Kathin Sub-district, Bor Kru District, Doem Bang Nang Buat District Suphanburi Through the
medium, this infographic aims to 1) to study the wisdom of weaving mudmee cloth of Thai Lao people,
Ban Thung Kathin Khrang, Bo Kru Sub-district, Doem Bang Nang Buat District Suphanburi 2) to study the
way of conservation and inheritance of mudmee weaving of Thai people of Lao descent, Ban Thung
Kathin, Bo Kru Sub-district, Doem Bang Nang Buat District Suphanburi 3) to disseminate the wisdom of
weaving mudmee cloth of Thai Lao people, Ban Thung Kathin Khrang, Bo Kru Sub-district, Doem Bang
Nang Buat District Suphanburi By collecting relevant data, the study was determined according to the
study method in the form of a study based on the relevant data and recorded.
From the research
results, it was found that Ban Thung Kathin, Bo Kru Subdistrict, Doem Bang Nang Buat District Suphanburi
province has a long inheritance from the ancestors who immigrated from Laos. And has brought with him
a lifestyle of weaving mudmee cloth In the old days, the villagers wore all of their own woven fabrics
most of the succession of Mudmee weaving has been taught from relatives. People in the community or
family That inherited the weaving of Mudmee fabric inherited from each other Most family members are
acquired indirectly because of growing and seeing mudmee weaving since birth. Therefore has been
weaving Mudmee cloth as well The weaving of Mudmee cloth of the Lao Khrang community is therefore
inherited from ancestors guidelines for conservation of wisdom weaving Mudmee cloth have a guideline
which is a way to pass the wisdom to the younger generation in Ban Thung Kathin community. And the
way to disseminate is to use social media online to spread. Via infographic .
Keywords: Conservation ,Mudmee, Lao Khrang
บทนำ
วัฒนธรรมเป็น สิ่งที่มี การสืบ สานต่ อกันมาหลายชั่วอายุ คน ลัก ษณะเด่นของวัฒนธรรมของแต่ล ะชนชาติย่อมมี
เอกลักษณ์เป็นของตน เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการสั่งสมและเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ที่มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนเป็น
ที่ยอมรับของสังคม ซึ่งมีผลต่อวิถีการดาเนินชีวิตที่มีความหลากหลายอันสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของ
แต่ละชุมชน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ จึงเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมประเพณีที่ก่อให้เกิด
ความแตกต่าง รูปแบบของวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ค่านิยมความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
“ผ้ามัดหมี่” เป็นชื่อที่เรียกกรรมวิธีการทอผ้าอย่างหนึ่ง ที่นาเอาเส้นด้ายมามัดเป็นเปลาะๆ ตามลายแล้วนาไปย้อมสี
ให้เกิดสีสัน และลวดลายตามที่ต้องการเรียกวิธีการมัดย้อมแบบบ้านหมี่ ต่อมาจึ งเหลือเพียง “มัดหมี่” ผ้าที่ทอจากเส้นด้ายที่
มัดหมี่ จึงเรียกว่า “ผ้ามัดหมี่” ซึ่งความงดงามและความเป็นเอกลักษณ์ของผ้ามัดหมี่ คือ รอยสีที่ค่อย ๆ ซึมในเนื้อผ้าที่ติดกับ
ลวดลาย ทาให้ได้ลวดลายที่แปลกตา เพิ่มความงดงามและความมีเสน่ห์ให้แก่ผ้ามัดหมี่ ในสมัยก่อนจะทอกันในช่วงเวลาที่
ว่างเว้นจากฤดูทานา ผ้าที่นามาทอจะเป็นผ้าซิ่นลายมัดหมี่ ผ้าขาวม้า และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อใช้ในครัวเรือน
การทอผ้ ามัดหมี่ข องกลุ่มคนไทยเชื้ อสายลาวครั่งหมู่ บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวั ด
สุพรรณบุรี มีวิถีการดารงชีวิตในการสืบสานขั้นตอนวิธีการทอดั้งเดิมมาช้านาน มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะในเรื่องการ
ทอผ้า การใช้สีและลวดลายบนผ้า การทอผ้าของคนในชุมชนยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ ขนมธรรม
เนียมประเพณีต่าง ๆมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน กลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวครั่งนี้ เดิมบรรพบุรุษอพยพจากเวียงจันทร์เมืองลาว
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ข้ามแม่น้าโขงมาอยู่ที่ฝั่งเมืองไทย และได้สร้างเมืองสร้างชุมชน ณ ปัจจุบัน ได้ชื่อทางราชการว่าเป็นจังหวัดเลย และได้มีบุคคล
อีกกลุ่มหนึ่งประมาณ 50 คน ได้อพยพจากเมืองเลยมาทางตอนล่างจนถึงจังหวัดนครปฐมเพื่อหาที่ทากินแต่ก็ อยู่ได้ไม่นานจึง
ย้ายอีกครั้งไป อยู่ในแถบป่ากาญจนบุรี แต่ในสมัยก่อนโรคไข้ป่าระบาดมากจึงย้ายถิ่นที่ทามาหากินอีกครั้งจนมาถึงเนินสูงและ
ได้ตกลงตั้งถิ่นฐานที่จะทามาหากินในถิ่นนี้นับแต่นั้นเป็นต้นมา จนชื่อเรียกว่า บ้านใหญ่ และทางราชการได้ตั้งชื่อว่า บ้านบ่อกรุ
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้ามัดหมี่ของคนไทยเชื้อสายลาวครั่งของหมู่บ้าน
ทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในการศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าครั้งนี้ทาให้เรียนรู้ เข้าใจถึงวิถี
ชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยง หรือปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังของการเรียนรู้ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของคนในชุมชน อีกทั้งยังเก็บเป็นหลักฐานข้อมูล เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ไว้
อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิน
ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้กาหนดขอบเขตในการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ขอบเขตด้านเนื้อหาและขอบเขตด้าน
ประชากร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ได้แก่ ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง และแนวทางการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่และประชำกร ได้แก่ บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทอผ้ามัดหมี่ของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ร่วม
วิจัยที่เป็นตัวแทนจากชุมชนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง และกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา ได้แก่ ผู้นาในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้รู้จากกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรดำเนินกำรวิจัย ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือน
มีนาคม 2564
กรอบควำมคิดที่ใช้วิจัย
แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญาการทอผ้ามัดหมี่ของคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
การอนุรั กษ์ภูมิปัญ ญาการทอผ้ามัดหมี่ของคน
ไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วิธีดำเนินกำรวิจัย

การสร้ างสื่อ อิน โฟกราฟฟิ ก เรื่ องแนวทางการ
อนุรัก ษ์ภูมิปั ญญาการทอผ้ามั ดหมี่ ของคนไทย
เชื้ อ สายลาวครั่ ง บ้ า นทุ่ ง กฐิ น ต าบลบ่ อ กรุ
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
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การวิจัยเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก ” ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง
บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก สาหรับหน่วยวิเคราะห์ในการวิจัย
(Unit of Analysis) นั้น ผู้วิจัยได้เลือกบ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ในการทา
วิจัย ซึ่งการเก็บข้อมูลการวิจั ยนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participation Observation) โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าใจในภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่
ของคนไทยเชื้ อ สายลาวครั่ ง และแนวทางการอนุ รั ก ษ์ ของชุ ม ชนบ้ า นทุ่ ง กฐิ น ต าบลบ่ อ กรุ อ าเภอเดิ ม บางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย ในการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจและสามารถตอบปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษา
ข้อมูลบริบทของภูมิปัญญาในการทอผ้ามัดหมี่ของคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง โดยใช้การเลือกพื้นที่แบบเจาะจง (Purposive) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เลือกบ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช เป็นพื้นที่ในการศึกษา
2. ผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) สาหรับบุคคลผู้ให้ข้อมูลสาคัญในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ติดต่อขอสัมภาษณ์กับ
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นอย่างดี
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการควบคู่กับการทาบันทึกภาคสนาม (Field Note) เพื่อสรุปประเด็นการถามแบบหลวม ๆ และทาให้ไม่หลง
ประเด็น ซึ่งต้องการข้อมูลละเอียดเชิงลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยผู้วิจัยได้ร่างแนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง
ในการสัมภาษณ์และเป็นผู้สัมภาษณ์เอง ซึ่งต้องตั้งคาถามกว้าง ๆ เตรียมไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผู้สัมภาษณ์ต้องมีจุด
สนใจอยูแ่ ล้วและพยายามหันความสนใจของผู้สัมภาษณ์เข้ามาสู่จุดที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้วิจัยรู้อยู่ก่อนว่าต้องการข้อมูลอะไรชนิดใด จึง
พยายามโยงเข้าหาประเด็นที่ตนต้องการในลักษณะที่จะตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) เอาข้อเท็จจริงออกมาเฉพาะจุดนั้น ๆ
อาจจะต้องใช้วิธีรุกผู้ตอบด้วยวิธีการ ต่าง ๆ เช่น ตั้งสถานการณ์สมมติฐานให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
แสดงปฏิกิริยาตอบออกมา การสัมภาษณ์แบบนี้อาจต้องกาหนดตัวผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ไว้เป็นการเจาะจงก่อน
โดยที่ผู้วิจัยต้องมีความรู้ว่าใครคือผู้ที่ตนควรไปสัมภาษณ์ที่จะรู้เรื่องที่ตนต้องการอย่างละเอียดลึกซึ้งพอ
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการหลากหลายเพื่อจะให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบ
ลึก โดยใช้อุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ สมุดจดบันทึก โทรศัพท์มือถือบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป และวีดโิ อ
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ ในภาคสนามนี้จะเริ่มต้นดาเนินการตั้งแต่วันแรกที่ลงพื้นที่จนถึงวันสุดท้ายที่ทา
การวิจัยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ทันทีขณะเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ศึกษาโดยผู้วิจัยได้ทาการจดบันทึก
ประเด็นสาคัญๆ ขณะสัมภาษณ์ไว้ และบันทึกภาพเพื่อนาไปใช้ประกอบกับข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์ สอบถาม
รวมทั้งฟังจากเครื่องบันทึกเสียงซ้าหลังการสัมภาษณ์เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลเรื่องเดียวกันจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง ซึ่งได้
กระทาภายหลังการสัมภาษณ์ทุกครั้งแล้วนาไปถอดบันทึกคาสัมภาษณ์แบบคาต่ อคา แต่ละละรายภายหลังกลับจากพื้นที่อีก
ครั้งหนึ่งผู้วิจัยได้ทาการสร้างมโนทัศน์( Concept) ของข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันไปในรูปของข้อความ
(Statement) และจัดหมวดหมู่ของมโนทัศน์เพื่อหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงเชิงเหตุผล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการกาหนดรหัส
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(Code) แยกเป็นหมวดหมู่ (Code Mapping) และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละ มโนทัศน์จัด
หมวดหมู่ให้แก่มโนทัศน์ต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการสืบค้น เป็นการตรวจสอบความเพียงพอ และความตรงของข้อมูล หลังจากนั้น
ผู้วิจัยจึงเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญคนต่อไป โดยผู้วิจัยเชื่อว่าสามารถให้ข้อมูลที่มีความแตกต่างไปจากมิติ (Dimensions) และ
คุณสมบัติ (Comparative Case) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (Verify) โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มจนไม่สามรถปรับเปลี่ยน
ข้อเสนอเชิงทฤษฎี (Theoretical Generalization) ที่ได้มาอีกต่อไป ซึ่งผู้วิจัยได้คานึงถึงความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลเป็นหลัก ทั้งนี้โดยตั้งอยู่บนความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบในการทาวิจัย (พจนี เทียมศักดิ์ , 2543:
79-80) หลังจากนั้นจึงได้สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการศึกษาออกมา
ผลกำรวิจัย
แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก นี้ ผลการศึกษาพบว่า
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่า ชาวลาวครั่งบรรพบุรุษได้อพยพมาจากอาณาจักรเวียงจันทร์ และหลวงพระบาง
พร้อมกับลาวกลุ่มอื่นๆ เข้ามายังประเทศไทยด้วยเหตุผลทางการเมือง และเป็นเชลยศึกยามสงคราม อาศัยอยู่บริเวณภาคกลาง
ของประเทศไทย ชาวลาวครั่ง หรือ ลาวกา เป็นกลุ่มที่มีเชื่อสายบรรพบุรุษจากหลวงพระบาง สันนิษฐานว่าอพยพเข้ามาตั้งแต่
สมัยกรุงธนบุรี ตอนพระเจ้าตากสินยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์ เมืองหลวงพระบาง จึงเข้าสวามิภักดิ์แล้วถูกกวาดต้อนผู้คนลงมา
และเมื่อสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทาการปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ ซึ่งพระองค์ท่านได้รวมอาณาจักรเวียงจันทร์และอาณาจักร
หลวงพระบางเข้าด้วยกันกับประเทศสยาม การณ์ครั้ งนั้นได้กวาดต้นชาวลาวกลุ่มต่างๆเข้ามาอยู่ตามหัวเมืองใกล้ๆเพื่อเสริม
กาลังแก่พระนคร และโปรดเกล้าให้คนกลุ่มนี้อาศัยกระจายอยู่ในพื้นที่หลายๆแห่ง เช่น จังหวัดลพบุรี อาเภอพนัสนิคม อาเภอ
นครไชยศรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี ชาวลาวครั่งแต่เดิมอาศัยอยู่แถบเทือกเขาภูคังในหลวงพระบาง ผู้คนจึง
เรียกว่า “ลาวภูคัง” และเรียกเป็นภาษาพื้นเมืองอีกหลายชื่อ เข่น ลาวครั่ง ลาวคั่ง บางคนเรียกลาวเต่าเหลือง เนื่องจากชอบ
อยู่อย่างอิสระและอดทนเหมือนเต่าภูเขาที่มีกระดองสีเหลือง
การทอผ้ามัดหมี่เป็นภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนอาเภอบ้านหมี่ ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ที่อพยพมาจากแขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อประมาณสองร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะ
นิยมทอกันไว้ใช้ในชีวิตประจาวันสาหรับตนเอง และสมาชิกภายในครัวเรือนแล้ว ยังมีการทอขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรม ประเพณี
ต่าง ๆ ความเชื่อทางศาสนาและสังคมด้วย คาว่า “ผ้ามัดหมี่” เป็นชื่อที่เรียกกรรมวิธีการทอผ้าอย่างหนึ่ง ที่นาเอาเส้นด้ายมา
มัดเป็นเปลาะๆ ตามลายแล้วนาไปย้อมสีให้เกิดสีสัน และลวดลายตามที่ต้องการเรียกวิธีการมัดย้อมแบบบ้านหมี่ ต่อมาจึงเหลือ
เพียง “มัดหมี่” ผ้าที่ทอจากเส้นด้ายที่มัดหมี่ จึงเรียกว่า “ผ้ามัดหมี่” ซึ่งความงดงามและความเป็นเอกลักษณ์ของผ้ามัดหมี่ คือ
รอยสีที่ค่อย ๆ ซึมในเนื้อผ้าที่ติดกับลวดลาย ทาให้ได้ลวดลายที่แปลกตา เพิ่มความงดงามและความมีเสน่ห์ให้แก่ผ้ามัดหมี่ ใน
สมัยก่อนจะทอกันในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากฤดูทานา ผ้าที่นามาทอจะเป็นผ้าซิ่นลายมัดหมี่ ผ้าขาวม้า และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อใช้
ในครัวเรือน
ในปัจจุบันการทอผ้ามัดหมี่ถือเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว จึงได้มีการรวมกลุ่มสมาชิกทาการจัดตั้ง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหินปักขึ้นมา โดยได้มีแรงจูงใจในการอนุรักษ์ลายโบราณ และเพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว และชุมชน รวมถึงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพทอผ้ามัดหมี่ และเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ ภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นในการทอผ้ามัดหมี่ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้นิยมใช้ผ้าไทยกันอย่างแพร่หลาย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ใช้ผ้าไทย กลุ่มฯ จึงได้มีการพัฒนา สร้างสรรค์ลวดลายให้มีความหลากหลายและทันสมัย แต่ยังคงคุณลักษณะผ้า
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ทอพื้นเมืองแบบดั้งเดิมอยู่ โดยการผสมผสานลวดลายโบราณตามความเชื่อ ความศรัทธา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาว
ไทยพวน และตามจินตนาการ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทออันประณีตและทรงคุณค่า อีกทั้งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาควรค่า
แก่การอนุรักษ์ต่อไป
สรุปและอภิปรำยผล
การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของ
ชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิม บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการ
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 3) เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่งกฐิ น ตาบลบ่อกรุ อาเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นผู้ศึกษาได้กาหนดให้สอดคล้องกับวิธีการศึกษาใน
เชิงคุณภาพ ทาการศึกษาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจความเป็นมาในบริบทของพื้นที่ การสืบทอด
และการอนุรักษ์ภูมิปัญญา รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญา การทบทวนทฤษฎีแนวคิด และผล
การศึกษาอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง อันเป็น
พื้นฐานในการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ โดยการสัมภาษณ์ การสารวจพื้นที่และการสังเกตการณ์ โดยทาการ
สังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เพื่อศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในความสาคัญและความเป็นมาของการทอผ้า
มัดหมี่ของคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบ้านทุ่งกฐิน
ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และนาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของคนไทยเชื้อสายลาวครั่งให้สามารถดารงอยู่คู่กับบ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้อย่างเหมาะสมสืบต่อไป
จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ การทอผ้ามัดหมี่ของคนไทยเชื้อสายลาวครั่งนั้น มีผู้รู้เพียงไม่กี่คน
เท่านั้นที่ยังสามารถจดจารายละเอียดของประเพณีนี้ได้ ผู้รู้ส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้สูงวัย ส่งผลให้เกิดปัญหาความขาดแคลนผู้ที่จะมา
สืบสานภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง ซึ่งในปัจจุบันมีจานวนเหลือน้อยลงไปทุกที จากการลงพื้นที่ที่
ศึกษาพบว่า บ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิ มบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพ
บุรุษที่อพยพมาจากประเทศลาว และได้นาวิถีชีวิตการทอผ้ามัดหมี่ติดตัวมาด้วย ซึ่งในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านสวมใส่ผ้าที่ทอเอง
ทั้งหมด การสืบทอดการทอผ้ามัดหมี่ส่วนใหญ่มีการสอนจากญาติ คนในชุมชนหรือคนในครอบครัว ที่สืบทอดการทอผ้ามัดหมี่
สืบต่อกันมา คนในครอบครัวส่วนมากได้รับมาโดยทางอ้อมเนื่องจากการเติบโตและเห็นการทอผ้ามัดหมี่มาตั้งแต่เกิด จึงมีรับ
การทอผ้ามัดหมี่มาด้วย การทอผ้ามัดหมี่ของชุมชนลาวครั่งจึงมาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ
การทอผ้ามัดหมี่มีความสาคัญต่อชุมชนหลายด้าน คือ เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมา เป็นศิลปะชิ้น
สาคัญที่แสดงถึงเอกลักษณ์หมู่บ้าน นอกจากจะใช้ในการนุ่งห่มแล้วยังมีประโยชน์ที่ใช้สอยมากมาย เป็นสินค้าสาคัญของ
หมู่บ้าน เพราะผ้ามัดหมี่ในปัจจุบันส่วนมากไม่ค่อยได้นามาใช้ในชีวิตประจาวัน จึง เป็นผ้าที่ใช้เพื่อความสวยงามในโอกาสที่มี
มงคลและงานรื่นเริงต่างๆเท่านั้น จึงเป็นสินสาคัญที่หายากและมีความต้องกรสูงต่อผู้ที่มีความชื่นชอบผ้าไทย

- ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ รัฐศาสตร์ ดนตรี วัฒนธรรม -

695

X

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10

การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านทุ่ง
กฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลในเรื่อง การทอผ้ามัดหมี่ของ
ชุมชนให้แก่คนภายนอก เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ที่สาคัญของคนไทยเชื้อสายลาวครั่งให้คงอยู่ต่อไปได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการในผลวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาในพื้นที่เฉพาะบ้านทุ่งกฐิน ตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี การนาผลการวิจัยไปใช้ศึกษาสามารถนาไปปรับใช้กับการวิจัยผ้ามัดหมี่ในสถานที่อื่น ๆ ได้
2. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรส่งเสริมให้เกิดการวิจัย เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวครั่งในภูมิภาค
กลาง
2.2 ในการเลือกเครื่องมือในการวิจัยควรมีความหลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงมากขึ้นและจะทาให้
งานวิจัยดังกล่าวสมบูรณ์มากกว่าเดิม
กิตติกรรมประกำศ
บทความวิจัยนี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็เนื่องด้วยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ๊ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ซึ่งท่านได้สละเวลาอันมีค่ามาให้คาปรึกษา และให้
คาแนะนาที่เกี่ยวกับงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้ดี มากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความช่วยเหลืองานวิจัย
ในทุก ๆ ครั้ง จนงานวิจัยนี้สาเร็จไปอย่างราบรื่น ทางคณะผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ทางคณะผู้วิจัยขอน้อมราลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา และครอบครัว ผู้เป็นกาลังใจและสนับสนุนให้ผู้วิจัยสามารถ
ทางานสาเร็จได้ตามความมุ่งหวัง นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณนางจารุรินทร์ สีวันนา กานันตาบลบ่อกรุ อาเภอเดิมบางนางบวช
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ที่ ไ ด้ อ นุ ญ าตให้ ค ณะผู้ ท าวิ จั ย ได้ เ ข้ า ไปสั ม ภาษณ์ สั ง เกตเป็ น อย่ า งดี และขอขอบคุ ณ เพื่ อ น ๆ พี่ ๆ
ผู้มีความปรารถนาดีที่คอยให้กาลังใจ คอยอุปถัมภ์ และสนับสนุนให้งานวิจัยเล่มนี้สามารถทาสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้อง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ประโยชน์ที่พึงได้รับจากการวิจัยฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบให้แก่ผู้ที่มีความสนใจต่อไป
เอกสำรอ้ำงอิง
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กำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของหมอพื้นบ้ำนในกำรรักษำกระดูกหัก
กรณีศึกษำ หมอสัมฤทธิ์ จำแนกวุฒิ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
A Study of Local Wisdom of Local Healers for the Treatment of Fractures.
A Case study: Sumrit Jamneangwut, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya
1

ชโลธร บุญธิมำ
หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้การรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้าน และปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญหาย
และความคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพื้นบ้านในการรักษากระดูกหัก โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการ
การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ หมอพื้นบ้านที่รักษากระดูกหัก ผู้ที่เข้า
รับการรักษากระดูกหัก จานวน 4 คน และ ผู้แทนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 คน ซึ่งสุ่มกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบบ
เจาะจงและแบบรายกรณี
ผลการวิจัย พบว่า องค์ความรู้การรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้านเป็นการรักษาแบบผสมผสานระหว่างศาสตร์ทาง
ธรรมชาติและศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นอัตลักษณ์อ ย่างยิ่งของการรักษากระดูกหักโดยหมอพื้นบ้าน ประกอบด้วย
พิธีกรรมและวิธีการรักษากระดูกหัก ในส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญหายได้มากที่สุด คือ การที่ไม่มีการสืบทอดทั้งบุตรและเครือ
ญาติในสายเลือด รวมไปถึงบุคคลที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ก็ไม่สามารถให้เวลาการทุ่มเทในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การ
คงอยู่ของภูมิปัญญาจึงต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือทางหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
คำสำคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษากระดูกหัก หมอพื้นบ้าน
Abstract
The research aims to study the body of knowledge of a Folk healer and risk factors for the loss
and persistence of local wisdom for fracture treatment. This is the qualitative research.by employing, the
Participative Observation and In-dept Interview. The key informants include one folk healer, four Fracture
patients and one Representative from Department of Cultural Promotion, by Purposive sampling method
and Case-by-case sampling method.
The results find that, the fracture treatment of folk healer is a combination of natural science and
scientific science. This is the very identity of the treatment of fractures by folk healer. Therefore, the
treatment process can be classified into 2 types: ritual and knowledge used in the treatment. The most
common risk factor for loss is the absence of inheritance of both children and blood kin. Even those who
are interested in learning cannot fully devote time to learn. Therefore, the persistence of wisdom
depends on the cooperation of agencies and people who are involved with it.
Keywords: Local wisdom, the treatment of broken bones, Folk healer
1
2

นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพือ่ การพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทนำ
การดารงชีวิ ตนั้นมนุ ษย์จะมีการกระทาตามประสบการณ์ข องตนเองจึงทาให้ เกิดเป็ นความรู้ที่สั่งสมกัน มาจาก
ประสบการณ์ ที่เรียกว่า ภูมิปัญญา แต่เมื่อในชุมชนหนึ่งมีความรู้ในการดาเนินชีวิตที่สั่งสมกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษที่อยู่ในชุมชน
นั้น จะเรียกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้านสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องใน
ด้านสุขภาพของมนุษย์ที่เป็นปัจจัย 4 นอกจากนี้ ภูมิปัญญาจะมีการถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อรุ่น เพื่อเป็นการทาให้ภูมิปัญญานั้น
ยังคงอยู่และเป็นประโยชน์ในการดาเนินชีวิตแก่รนุ่ ต่อไป ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านสุขภาพนั้น เป็นองค์ความรู้ของในด้านการ
บาบัดรักษาตามทฤษฎีความเชื่อและประสบการณ์ของหมอพื้นบ้านตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรษ
จนสืบทอดมาเป็นรุ่นสู่รุ่น (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. 2559: 4) ซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนั้น เนื่องจากการมี
สุขภาพดีนั้นขึ้นอยู่กับพันธุกรรมหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมไปถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิด (หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์.
2561: 89) ผลของอุบัติเหตุอาจทาให้ร่างกายของเราได้รับบาดเจ็บ ถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาได้ ซึ่งถ้าหาก กระดูกหรือข้อต่อ
ได้ รั บการบาดเจ็ บ คงเป็ นอี ก อาการที่ ต้ องได้ รับ การรั ก ษาอย่า งเร่ งด่ วน เพราะเป็ นส่ ว นหนึ่ งของร่ างกายที่ ส าคั ญ ต่อ การ
เคลื่อนไหวร่างกาย ถ้าหากกระดูกหรือข้อต่อมีความผิดปกติจึงจาเป็นต้องได้รับการรักษาหรือบาบัด นอกจากนี้ความผิดปกติ
ของกระดูกหรือข้อต่ออาจไม่ได้มาจากอุบัติเหตุเท่านั้นแต่อาจมาจากความเสื่อมสภาพทางร่างกายได้อีกด้วย ถ้าหากมองเข้ามา
ในชุมชนมักจะเห็นหมอที่รักษาผู้ป่วยหรือหมอพื้นบ้าน โดยสิ่งที่แตกต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบัน คือ ในขั้นตอนวิธีการรักษา
บาบัดของหมอพื้นบ้านที่มีกรรมวิธีสะท้อนถึงวัฒนธรรมในท้องถิ่นในเรื่องของความเชื่อและการสั่งสมประสบการณ์ในการรักษา
และมีการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะการรักษาที่แตกต่างกัน เนื่องจากความเป็นท้องถิ่นมีการสั่งสมไม่
เหมือนกัน ซึ่งหมอพื้นบ้านในตั้งแต่อดีตจะมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากการแพทย์ตะวันตก
ยังไม่มีบทบาทที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เหมือนในปัจจุบัน (กัณฑ์วี วิวัฒน์พาณิชข์. 2547) แต่เมื่อมีการเข้ามาของความ
เจริญในด้านเศรษฐกิจและการค้าขายและเครือข่ายการค้าต่าง ๆ รวมถึงวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาให้เกิด
การพัฒนา และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้บทบาทของการแพทย์แผนปัจจุบันในสังคมมีมากขึ้น แต่ก่อให้ลดบทบาทของหมอ
พื้นบ้านลง โดยการรักษาของหมอพื้นบ้านในยุคของเทคโนโลยีนี้ถือว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายในสังคมนี้อาจด้วยเหตุที่ความเจริญ
เข้ามาในสังคมทาให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแสวงหาความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยตามค่านิยมของสังคม แต่การที่มี
หมอพื้ น บ้ า นในท้ อ งถิ่ น นั้ น เป็ น การเพิ่ ม ทางเลื อ กในการรั ก ษาของผู้ ป่ ว ย โดยเฉพาะประชาชนในท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารเข้ า ถึ ง
โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยได้น้อย ถึงอย่างไรภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านก็ยังมีการธารงรักษาไว้จากหน่วยงานภาครัฐที่ให้
หมอพื้นบ้านได้รับการขึ้นทะเบียนในเพื่อเป็นหลักฐานในการรักษาผู้ป่วยที่มารักษา อีกทั้งยังขึ้นทะเบียนให้การรักษาจากหมอ
พื้นบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ในช่วงต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นวิชาชีพ ในช่วงต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นวิชาชีพและการพัฒนา
จะเป็นการเคลื่อนตัวไปช้าและยังมีการประสบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อาทิ นโยบายในการพัฒนา ยุทธศาสตร์และรูปธรรม
(กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2559: 1) นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการสืบทอดจาก
รุ่นสู่รุ่น เนื่องจากเป็นความต่างของบริบทและค่านิยมของรุ่น ซึ่งเป็นการท้าทายของการแพทย์พื้นบ้านแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า
ภูมิปั ญญาท้องถิ่นของหมอพื้นบ้ านที่ ยังคงอยู่จะต้องมีก ารสื บทอดหรื อท าให้ คงอยู่เพื่ อไม่ให้ เกิด การสูญ หาย เพื่ อให้ เป็ น
ทางเลือกหนึ่งในการรักษา และความเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของท้องถิ่น
ด้ ว ยเหตุ ผ ลข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ งได้ ส นใจในการศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของหมอพื้ น บ้ า นในการรั ก ษากระดู ก หั ก
กรณีศึกษา หมอสัมฤทธิ์ จาแนกวุฒิ อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษาองค์ความรู้การรักษากระดูกหักของหมอ
พื้นบ้านที่แตกต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบัน รวมไปถึงศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญหายและความคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของหมอพื้นบ้านในการรักษากระดูกหัก เพื่อเสนอแนวทางในการรักษาให้คงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพนี้
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้การรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้าน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญหายและความคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพื้นบ้านในการรักษากระดูกหัก
ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพื้นบ้านในการรักษากระดูกหัก ผู้วิจัยได้มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วจิ ัยได้กาหนดพื้นที่ในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพื้นบ้านในการรักษากระดูกหักครั้งนี้ ได้แก่ ศูนย์
การเรียนรู้แพทย์ทางเลือกนวดถากไม้ ตาบลหนองน้าส้ม อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลาในการลงภาคสนาม
จานวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพื้นบ้านในการรักษากระดูกหักครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
จึงได้กาหนดขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหา ดังนี้
2.1 องค์ความรู้การรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้าน
2.2 ปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญหายและความคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพื้นบ้านในการรักษากระดูกหัก
3. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
3.1 หมอพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษากระดูกหัก ในศูนย์การเรียนรู้แพทย์ทางเลือกนวดถากไม้
ตาบลหนองน้าส้ม อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 1 คน โดยเลือกหมอพื้นบ้านจากการที่หมอพื้นบ้านทาการ
รักษากระดูกหัก และได้ขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน
3.2 ผู้ที่ม ารัก ษากระดูก หักที่ ศูนย์ก ารเรียนรู้ แพทย์ทางเลือ กนวดถากไม้ ตาบลหนองน้าส้ม อ าเภออุทั ย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 4 คน
3.3 ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิ
ปัญญา จานวน 1 คน
กรอบควำมคิดที่ใช้วิจัย
เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงศึกษา 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. องค์ความรู้การรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้าน
1.1 ด้านพิธีกรรม
1.2 วิธีการรักษากระดูกหัก
2. ปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญหายและความคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพื้นบ้านในการรักษากระดูกหัก
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการเชิง
เอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยได้มีการสารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นเบื้องต้นที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อ
ใช้ในการเทียบเคียงกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
(Participative Observation) โดยได้ทาการเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนในการรักษาของหมอพื้นบ้านที่รักษากระดูกหัก ตั้งแต่
ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายของในแต่ละวัน นอกจากนี้ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับการรักษา และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-dept Interview) ได้ทาการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมู ลสาคัญซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างและเป็น
ลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด เพื่อเปิดกว้างในการให้ข้อมูลและความยืดหยุ่นของการอธิบายข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
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ผลกำรวิจัย
จากการดาเนินงานวิจัยโดยใช้วิธีเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้มีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและสัม ภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ได้แก่ หมอพื้นบ้าน ผู้ที่เข้ารับการรักษากระดูกหัก และผู้ที่ทางานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า
1. องค์ความรู้การรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้าน
1.1 ด้านพิธีกรรม
1.1.1การทาน้ามนต์
เป็นการประกอบพิธีกรรมลาดับแรกในช่วงเช้า เวลา 8 นาฬิกาของในแต่ละวัน ก่อนที่หมอพื้นบ้านจะ
ทาการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเพื่อเป็นการทาน้ามนต์และสวดมนต์ท่องคาถาให้ผู้ป่วยได้มีสุขภาพแข็งแรงและบรรเทา
อาการที่เจ็บป่วย หมอพื้นบ้านและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นจะเป็นคนร่วมประกอบพิธีนี้โ ดยตรง และ
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจะต้องตักน้ามนต์ 1 ขัน และนาธูปเทียน 1 ชุด พร้อมเงินปัจจัย 101 บาท เตรียมไว้ให้หมอพื้นบ้าน
ประกอบพิธีกรรม จากนั้นหมอพื้นบ้านจะเริ่มจากสวดมนต์บทแรก คือ บทสวดไหว้พระรัตนตรัย จนไปถึงบทสวดมนต์บท
สุดท้าย จากนั้นมีการพ่นน้ามนต์ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าร่วมพิธีกรรม เมื่อสิ้นสุดพิธีกรรมนี้หมอพื้นบ้านจะเริ่มทาการรักษาผู้ป่วยที่ลง
ชื่อในทะเบียนเป็นตามลาดับของการลงทะเบียนรายชื่อเข้ารับการรักษา และเมื่อทาการรักษาเสร็จหมอพื้นบ้านจะให้นา
น้ามนต์นี้กลับไป
1.1.2 การขึ้นครูก่อนทาการรักษา
เป็นการประกอบพิธีกรรมก่อนที่หมอพื้นบ้านจะทาการรักษาผู้ป่วย ซึ่งพิธีกรรมนี้สื่อถึงการนาความรู้
ที่สั่งสมจากบรรพบุรุษและประสบการณ์มารักษาผู้ป่วย โดยผู้ป่วยต้องนาธูปเทียน 1 ชุด พร้อมเงินปัจจัย 101 บาท อีกทั้งไก่
เหล้าขาว หรือผลไม้ ก็สามารถนามาได้ด้วย นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้เข้าร่วมพิธีทาน้ามนต์ในช่วงเช้าก็ให้ตักน้ามนต์ 1
ขันด้วย เมื่อพร้อมทาพิธี หมอพื้นบ้านจะทาการสวดมนต์และพ่นน้ามนต์แก่ผู้ป่วย จากนั้นก็เริ่มทาการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย
1.1.3 การถากไม้
เป็นพิธีกรรมสุดท้ายของการรักษา ซึ่งเป็นความเชื่ อว่าการทาพิธีกรรมนี้จะช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บหรือ
สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวของผู้ป่วย เมื่อหมอพื้นบ้านทาการวินิจฉัยอาการ และรักษาตามอาการเสร็จ หมอพื้นบ้านจะทาพิธีการ
ถากไม้ โดยให้ผู้ป่วยนั่งหันหน้าและเหยียดเท้าไปทางประตู ส่วนหมอพื้นบ้านจะนามีดที่ลงคาถามากระทบกับไม้สักแข็งยาว
ประมาณ 2 ฟุต พร้อมกับท่องบทสวดมนต์และร่ายคาถา ในขณะที่หมอพื้นบ้านสวดมนต์และร่ายคาถานั้น ผู้ป่วยจะต้องทามือ
ปัดออกไปทางประตูตั้งแต่หัวจรดเท้า เพื่อเป็นการเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัว จากนั้นผู้ป่วยจะหันมาทางหมอพื้นบ้านพร้อมพนม
มือ แล้วหมอพื้นบ้านจะสวดมนต์ที่กล่าวถึงการอวยพรขอให้สุขภาพแข็งแรงจึงเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีกรรม
1.2 วิธีการรักษากระดูกหัก
1.2.1 การกดจุดเส้นประสาท และ การจัดกระดูก
การกดจุดเส้นประสาทนั้นเป็นวิธีการที่หมอพื้นบ้านใช้เป็นวิธีหลักในการรักษากระดูกหัก เพื่อเป็นการ
ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายให้กระดูกเข้าที่ และยังเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตาราแพทย์ของหมอพื้นบ้าน ซึ่งวิธีการรักษากดจุด
เส้นประสาทหรือการจัดกระดูกนั้นมีความสอดคล้องเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายและจะทาหลังจากการวินิจฉัย และการกด
จุดเส้นประสาทหรือการจัดกระดูกของหมอพื้นบ้านจะขึ้ นอยู่กับตามอาการของผู้ป่วย ในขณะที่หมอพื้นบ้านทาการกดจุด
เส้นประสาทและจัดกระดูกให้แก่ผู้ป่วย หมอพื้นบ้านจะถามอาการจากผู้ป่วยไปด้วย นอกจากนี้บางกรณีก็มีการทดสอบ
ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่มีอาการกระดูกหักบริเวณข้อมือ เมื่อหมอพื้นบ้านกดจุดเส้นประสาทไประยะหนึ่งก็จ ะลองให้ผู้ไปยกถึงน้า
ที่วางอยู่บริเวณนั้น เมื่อผู้ป่วยกาลังทดสอบ ถ้าหากสามารถยกได้และรู้สึกอาการดีขึ้น ก็ถือว่าการกดจุดเส้นประสาทในส่วนนั้น
ได้ผล
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1.2.2 การเข้าเฝือก
การเข้าเฝือกเป็นวิธีการรักษาหลักของหมอพื้นบ้านที่ใช้ในการรักษากระดูกหัก เนื่องจากเป็ นวิธีการ
ผสานกระดูกที่หักสามารถเชื่อมกระดูกให้ติด ซึ่งการเข้าเฝือกจะทาหลังจากที่หมอพื้นบ้านจัดกระดูกผู้ป่วยให้เข้าที่ ซึ่งผู้ป่วย
บางรายสามารถนาแผ่นเอ็กซ์-เรย์จากทางโรงพยาบาลมาให้หมอพื้นบ้านพิจารณาและใช้ในการประกอบการรักษาได้ จากนั้น
หมอพื้นบ้านจะนาน้ามันที่สกัดจากพืชสมุนไพรมาทาบนผิวหนังของผู้ป่วยที่เป็นบริเวณในส่วนกระดูกหัก จากนั้นจะนาสาลีมา
รองส่วนที่กระดูกหัก พันรอบบริเวณที่กระดูกหัก จากนั้นเอาเฝือกไม้หรือเฝือกผ้าเข้า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหมอพื้นบ้านที่
จะใช้เฝือกไม้หรือเฝือกผ้า เมื่อเข้าเฝือกเสร็จ หมอพื้นบ้านจะลงคาถาประสานกระดูก จากนั้นหมอพื้นบ้านจะนัดดูอาการ 3 วัน
เมื่อครบ 3 วัน ผู้ป่วยจะต้องส่งขวัญข้าว ซึ่ง ไก่ต้มสุก 1 ตัว เหล้าขาว 1 ขวด และหมอพื้นบ้านจะให้ผู้ป่วยพักอีก 4 วันเพื่อดู
อาการ เมื่อครบ 4 วันแล้ว จะทาการถอดเฝือก จากนั้นหมอพื้นบ้านจะมีการทดสอบผู้ป่วย และจะเข้าสู่พิธีกรรมการถากไม้
1.2.3 น้ามันนวด
น้ามันนวด ถือว่าเป็นยานวดที่สกัดจากสมุนไพรที่ปลูกไวในครัวเรือนและที่ปลูกไว้บริเวณใกล้เคียง
ครัวเรือนของหมอพื้นบ้าน ซึ่งมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย หรือช่วยในการประสานกระดูกที่หัก โดยหมอ
พื้นบ้านจะนามาทาก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้าเฝือก และจะให้ผู้ป่วยนากลับไปหลังจากสิ้นสุดการรักษา
2. ปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญหายและความคงอยู่ของภูมิปัญญาการรักษากระดูกหัก
จากการที่ได้สัมภาษณ์ประเด็นการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญหายและความคงอยู่ของภูมิปัญญาการรักษา
กระดูกหักจากหมอพื้นบ้าน คือ หมอสัมฤทธิ์ จาแนกวุฒิ พบว่า
ไม่มีทายาทโดยตรงมาสืบทอดองค์ความรู้การรักษาของหมอพื้นบ้าน ซึ่งบุตรของหมอพื้นบ้านก็ไม่ได้มีความ
สนใจที่จะเป็นหมอพื้นบ้านตามบริบทของสังคมในสมัยนี้ ในส่วนของความคงอยู่ของภูมิปัญญานั้น ปัจจุบันก็ยัง มีผู้อื่นที่สนใจที่
จะเรียนรู้การรักษาจากหมอพื้นบ้านจึงได้มีการขอเป็นลูกศิษย์และในวันที่หมอพื้นบ้านเปิดทาการรักษาผู้ที่สนใจก็ได้มาเป็น
ผู้ช่วยในส่วนของการกดจุดเส้นประสาท ซึ่งถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากหมอพื้นบ้านไปด้วย แต่การที่จะสามารถ
ซึมซับองค์ความรู้ได้อย่างเต็มที่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลว่ามีความตั้งใจพร้อมที่จะเรียนรู้หรือไม่ และไม่ควรเรียนตามผู้อื่น ถ้าหากมี
ความตั้งใจที่จะเรียนรู้และสืบทอดก็ควรที่จะอยู่กับหมอพื้นบ้านและหมั่นอ่านตาราทั้งหลายให้ได้มากที่สุด เพราะ การรักษา
ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งจะต้องมีการเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ฉะนั้นถ้าหมอพื้นบ้านไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งทาให้
องค์ความรู้เหล่านี้ได้สูญหายไปด้วย ถ้าหากมีการธารงไว้จะเป็นสิ่งที่ดีแก่ผู้ป่วยที่ยังต้องการรักษากระดูกหักแบบพื้นบ้านโดย
หมอพื้นบ้าน ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณครัวเรือนของหมอพื้นบ้านจะได้ไม่จาเป็นต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ในระยะ
ที่ไกลจากในบริเวณนี้ และถ้าองค์ความรู้เหล่านี้ได้สูญหายไป จะทาให้มีทางเลือกในการรักษาแก่ผู้ป่วยที่น้อยลง ซึ่งในการรักษา
ในแต่ละทางเลือกก็จะมีข้อดีและข้อด้อยที่ต่างกัน
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ที่เข้ารับการรักษากระดูกหักเพิ่มเติม พบว่า การรักษากระดูกหักของหมอ
พื้นบ้านเป็นการแพทย์ทางเลือกหนึ่งที่กลุ่มผู้ที่เข้ารับการรักษาเลือก เนื่องจากหมอพื้นบ้านสามารถรักษาให้อาการกระดูกหักดี
ขึ้นจนไปถึงอาการหายเป็นปกติ โดยไม่จาเป็นต้องใช้เวลาในการเข้าเฝือกนานเป็นเดือน รวมไปถึงความเชื่อที่มีต่อการรักษา
แบบธรรมชาติ เช่น การนาสมุนไพรมาทาน้ามันนวด ซึ่งผู้ที่เข้ารับการรักษากระดูกหักนั้นมีความเชื่อมั่นในองค์ความรู้และ
ความสามารถในการรักษาของหมอพื้นบ้าน อีกทั้งยังมีค่ารักษาที่ย่อมเยากว่าการรักษาในโรงพยาบาล ในส่วนของชาวบ้านส่วน
ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น เวลาเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูกก็เลือกที่จะรักษากับหมอพื้นบ้านเป็นอันดับแรก และผู้ที่เข้ารับ
การรักษาก็ยังเล็งเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน โดยมีความต้องการให้มีการสืบทอดต่อ หน่วยงานที่มี ความ
เกี่ยวข้องควรให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่
จากการที่ได้สัมภาษณ์ประเด็นการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญหายและความคงอยู่ของภูมิปัญญาการรักษา
กระดูกหักจาก คุณสุกัญญา เย็นสุข ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พบว่า
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จากประสบการณ์ที่หน่วยงานได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาการรักษากระดูกหัก โดยปัจจัยที่ทาให้เสี่ยงต่อ
การสูญหายนั้น ได้แก่ สภาพของครูผู้สืบทอดอาจจะเสี่ยงต่อการสูญหายด้วยวัย หรืออายุไข ภูมิปัญญายังไม่ได้รับการบันทึก
และการขาดผู้สืบทอด เนื่องจากบริบททางสังคมหล่อหลอมไปตามกาลเวลาจึงทาให้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยนิยมการรักษาแบบ
สมัยก่อน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยส่วนใหญ่ที่ทาให้ภูมิปัญญาสูญหาย ถึงแม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนไป แต่ก็ยังขึ้นอยู่กับมุมมอง
ของผู้คนที่จะเลือกรักษากระดูกหักโดยหมอพื้นบ้านหรือเลือกรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งทางหน่วยงานได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญและคุณค่าของภูมิปัญญาการรักษากระดูกหัก โดยมีการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา ปี พ.ศ. 2555 ภายหลังจึงมี
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ในหมวด 4 สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล จัดอยู่ในประเภทการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
พื้นบ้านไทย ซึ่งการรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้านเป็นองค์ความรู้แนววิทยาศาสตร์และที่สามารถอธิบายได้ และไม่ใช่เป็นใน
เรื่องความเชื่อเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังเป็นเหตุและผลที่สามารถนาธรรมชาติเข้ามาบาบัด ทาให้แก้ไขปัญหาในวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านได้ จากผลงานโครงการต่าง ๆ ที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีการประสานงานกับหน่วยงานทางด้านวัฒนธรรม ใน
ส่วนของภูมิปัญญาการรักษากระดูกหัก ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะมีหน้าที่ บูรณาการงานความร่วมมือจากสานักงาน
ปลัดกระทรวงโดยจะส่งรายละเอียด ประสานทางเอกสารราชการ มีการจัดทาโครงการ และพัฒนาเรื่องของการปกป้องมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อไป ซึ่งนัยยะของการปกป้องมรดกภูมิปัญญาของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คือ การส่งเสริมภูมิปัญญา
ในทุกรูปแบบเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ภูมิปัญญาได้มีการพัฒนา และการรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อให้คนรุ่นใหม่
ได้เห็นถึงวัฒนธรรมสมัยก่อนว่ามีคุณค่าในตัวภูมิปัญญานั้น เช่น พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ มีผู้ดูแลจริง
ๆ ในแต่ละท้องถิ่น รวมไปถึงการบันทึกองค์ความรู้ของมรดกภูมิปัญญา
สรุปและอภิปรำยผล
ผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพื้นบ้านในการรักษากระดูกหัก กรณีศึกษา หมอสัมฤทธิ์ จาแนกวุฒิ ตาบล
หนองน้าส้ม อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัย โดยแบ่งตามประเด็นการศึกษา ดังนี้
1. องค์ความรู้การรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้าน สามารถจาแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่
1.1 พิธีกรรม
จะประกอบไปด้วย การน้ามนต์ การขึ้นครูก่อนทาการรักษา และการถากไม้ ซึ่งจะทาพิธีกรรมเหล่านี้
เป็นไปตามลาดับ โดยการทาน้ามนต์จะเป็นพิธีกรรมลาดับแรกของในแต่ละวัน ที่ปฏิบัติเวลา 8 นาฬิกาในช่วงเช้า วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ป่วยนาน้ามนต์ที่หมอพื้นบ้านสวดมนต์และลงคาถาแล้วกลับไปดื่มเพื่อชาระสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายซึ่งจะเป็นเรื่อง
ทางความเชื่อที่บรรพบุรุษของหมอพื้นบ้านได้สืบทอดกันมา จากนั้นจะเป็นการขึ้นครูก่อนทาการรักษา ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการ
เคารพพ่อครูหรือบรรพบุรุษที่หมอพื้นบ้านได้นาวิชาความรู้รักษาผู้ป่วย โดยการขึ้นครูสิ่งที่ผู้ป่วยต้องเตรียมมา ได้แก่ ธูปเทียน
1 ชุด พร้อมเงินปัจจัย 101 บาท นอกจากนี้สามารถนาผลไม้ เหล้าขาว หรือไก่ มาได้ด้วย ถ้าหากผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ทาน้ามนต์
ในช่วงเช้า ก็ต้องตักน้ามนต์มา 1 ขัน เพื่อทาพิธีก่อนทาการรักษา เมื่อเสร็ จสิ้นพิธีการขึ้นครู หมอพื้นบ้านจะเริ่มทาการตรวจ
วินิจฉัยอาการของผู้ป่วย ซึ่งลาดับการรักษาของผู้ป่วยจะเป็นไปตามลาดับการลงทะเบียนเข้ารับการรักษา โดยหมอพื้นบ้านจะ
วางสมุดลงทะเบียนให้ผู้ป่วยได้ลงทะเบียนด้านหน้าอาคารที่หมอพื้นบ้านทาการรักษา เมื่อวินิจฉัยและรักษาต ามอาการ
เรียบร้อยจะเข้าสู่พิธีกรรมลาดับสูท่ ้ายคือการถากไม้ ซึ่งพิธีกรรมนี้เป็นการขับไล่โรคภัยไข้เจ็บและสิง่ ที่ไม่ดอี อกจากร่างกาย โดย
หมอพื้นบ้านจะนามีดที่มีการลงคาถาและท่อนไม่สักแข็งยาวประมาณ 2 ฟุต และเอามีดมากระทบกับไม่สักพร้อมทั้งสวดมนต์
ส่วนผู้ป่วยจะนั่งหันหลังให้หมอพื้นบ้านและหันหน้าเหยียดเท่าไปทางประตู ในระหว่างที่หมอพื้นบ้านสวดมนต์ผู้ป่วยต้องทามือ
ปัดจากหัวไปจนเท้าและปัดออกจากตัวไปมาจนสิ้นสุดบทสวดมนต์ เมื่อเสร็จสิ้นจึงหันมาพนมมือทางหมอพื้นบ้าน โดยหมอ
พื้นบ้านจะสวดมนต์เกี่ยวกับการอวยพรขอให้สุขภาพแข็งแรง จึงเป็นการสิ้นสุดการรักษาด้านพิธีกรรม
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1.2 วิธีการรักษากระดูกหัก
จะประกอบไปด้วย การกดจุดเส้นประสาท การจัดกระดูก การเข้าเฝือก และการใช้น้ามันนวด การ
รักษาเหล่านี้จะดาเนินการแทรกในขั้นตอนการรักษากระดูกหัก ซึ่งหมอพื้นบ้านจะเริ่มทาน้ามนต์เป็นอันดับแรก จากนั้นเป็น
การขึ้นครูก่อน จึงจะเริ่มการวินิจฉัยอาการเมื่อหมอพื้นบ้านทราบอาการของผู้ป่วย ต่อมาหมอพื้นบ้านจะใช้วิธีการกดจุด
เส้นประสาทที่มีความเกี่ยวข้องกับบริเวณที่กระดูกหัก ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นในเรื่องของความรู้ ความสามารถของหมอพื้นบ้านที่
ทาการรักษาผู้ป่วยไปตามลักษณะอาการผู้ป่วย จากนั้นจึงทาการจัดกระดูกให้เข้าที่ ขั้นตอนต่อไปเป็นการเข้าเฝือก ซึ่งการ
เข้าเฝือกจะช่วยให้กระดูกติดเร็วยิ่งขึ้นและขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่ดุลพินิจของหมอพื้นบ้านว่า
ควรเข้าเฝือกไม้หรือเฝือกผ้า ซึ่งการเข้าเฝือกก็จะสอดแทรกในเรื่องความเชื่อ ได้แก่ การลงคาถาติดกระดูก ก่อนที่หมอพื้นบ้าน
จะเข้าเฝือกให้ผู้ป่วย ซึ่งหมอพื้นบ้านจะทาน้ามันนวดที่สกัดจากสมุนไพรที่อยู่แถวบ้านหมอพื้นบ้านมาทาบริเวณที่กระดูกหัก
ก่อนจึงจะเข้าเฝือก ในการรักษาด้านองค์ความรู้ลาดับสุดท้ายก็คือ การใช้น้ามันนวด นอกจากหมอพื้นบ้านจะทาก่อนเข้าเฝือก
ก็ยังให้น้ามันนวดแก่ผู้ป่วยเพื่อทาเมื่อเกิดอาการปวดหรืออักเสบด้วย
จากการสรุปองค์ความรู้ การรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้านข้างต้น แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการ
รักษาแบบผสมผสานทางธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นการรักษาที่สร้างอัตลักษณ์ให้แก่การรักษากระดูกหักโดยหมอ
พื้นบ้าน ซึ่งในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยที่มีหมอพื้นบ้านรักษากระดูกหักมักจะเป็นวิธีการรักษาแบบผสมผสาน ซึ่งขั้นตอน
การรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้านจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนุช ยอดสมสวย และ สุพิมพ์ วงศ์ทองแท้ (2552) โดย
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เกี่ยวกับการรักษาของหมอพื้นบ้านซึ่งก็ได้
พบว่าวิธีที่หมอพื้นบ้านใช้รักษาจะเป็นการผสมผสาน โดยการรักษานั้น บ่งบอกถึง การรักษาทั้งทางกายและทางใจ ซึ่งในการ
รักษาจะสอดแทรกไปในเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธา และการนาทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ ซึ่งในการศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของหมอพื้นบ้านในการรักษากระดูกหัก กรณีศึกษา หมอสัมฤทธิ์ จาแนกวุฒิ ตาบาลหนองน้าส้ม อาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้หมอพื้นบ้านได้มีการใช้คาถาและการสวดมนต์ที่มีความหมายส่วนใหญ่คือให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่แข็งแรง
พ้นโรคภัยต่าง ๆ รวมไปถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ที่หมอพื้นบ้านได้ประกอบ ได้แก่ การทาน้ามนต์ การขึ้นครู และการถากไม้ เหล่านี้ก็
ถือว่าเป็นการสร้างกาลังใจให้แก่ผู้ป่วยที่มีความเชื่อ ความศรัทธาในการรักษา นอกจากนี้การใช้น้ามันนว ดที่สกัดจากพืช
สมุนไพรที่บริเวณครัวเรือนของหมอพื้นบ้านจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการทาน้ามันนวด และยัง
เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่พืชสมุนไพรอีกด้วย ในส่วนขององค์ความรู้การเข้าเฝือก เป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสาน
กับธรรมชาติ การเข้าเฝือกจะเป็นการทาให้กระดูกที่หักสามารถติดได้ไวขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่สาคัญในการรักษากระดูกหัก
ในสมัยก่อนหมอพื้นบ้านจะเข้าเฝือกให้ผู้ป่วยโดยใช้ไม้ไผ่ แต่ปัจจุบันมักจะใช้เฝือกผ้าแทนเนื่องจากเป็นวัตถุที่หาง่ายในสมัยนี้
และก่อนที่หมอพื้นบ้านจะทาการเข้าเฝือกก็ยังมีการร่ายคาถาติดกระดูกให้แก่ผู้ป่วย ขั้นตอนในการเข้าเฝือกนี้แสดงให้เห็นใน
ด้านความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งการรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้านโดยใช้เฝือกไม้นี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศนาถ อาพน
นวรัตน์ (2549) เป็นการศึกษาประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษากระดูกหัก กรณีศึกษา อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้
ศึกษาขั้นตอนการรักษา 2 ลักษณะ ได้แก่ พิธีกรรมและการเข้าเฝือก ซึ่งการเข้าเฝือกก็ได้ใช้ไม้ไผ่ในการเข้าเฝือกเช่นเดียวกับ
หมอสัมฤทธิ์ หมอพื้นบ้านที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญของงานวิจัยนี้ ซึ่งในการรักษาที่ไปในทางแบบเดียวกันถือว่าเป็นสิ่งที่การันตีถึง
ประสิทธิผลของการรักษากระดูกหักโดยหมอพื้นบ้านนั้นสามารถรักษากระดูกหักได้ แต่ข้อจากัดในการรักษาคือสามารถรักษา
อาการกระดูกหักได้เป็นเบื้องต้น นอกจากนี้อัตลักษณ์ของการรักษาที่แตกต่างจากแพทย์แผนปัจจุบันที่สื่อให้เห็นการรักษา
ผสมผสานกับธรรมชาติโดยมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้แก่วงการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
พื้นบ้านและยังเป็นประโยชน์แก่ผู้คนจานวนมากที่ยังต้องการรักษากระดูกหักกับหมอพื้นบ้าน
2. ปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญหายและความคงอยู่ของภูมิปัญญาการรักษากระดูกหัก
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ หมอพื้นบ้าน ผู้ที่เข้ารับการรักษากระดูกหัก และผู้แทนกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญา ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยที่เสี่ยงต่อ
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การสูญหายมาจากการที่ไม่มีการสืบทอดเป็นหลักซึ่งเป็นข้อมูลของหมอพื้นบ้าน กล่าวคือ การไม่มีทายาทสืบทอดองค์ความรู้
การรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้าน เมื่อไม่มีทายาทการสืบทอดส่งผลให้ความรู้ที่อยู่ในตัวของหมอพื้นบ้านยังไม่มีการส่งต่อ
เมื่อถึงคราวไม่มีหมอพื้นบ้านโดยอายุไขแล้วจะทาให้องค์ความรู้นั้นสูญหายไปด้วย ถึงแม้ว่าจะมีผู้คนที่สนใจที่จะมาเรียน
วิชาการรักษากระดูกหักกับหมอพื้นบ้าน แต่ก็ไม่สามารถทาให้ได้รับองค์ความรู้การรักษาอย่างเต็มที่ เนื่องจากผู้คนที่มาเรียนรู้
บางกรณีไม่ได้มีเวลาเพียงพอในการสัง่ สมประสบการณ์จากหมอพื้นบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ มุมานะจิตต์ และ
บุญเชิด หนูอิ่ม (2559) ได้ศึกษาการฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยชลบุรี ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า การสืบทอดมีทั้งบุคคลในสายเลือดและนอกสายเลือด โดยขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเหล่านี้จะ
ส่งผลต่อการฟื้นฟูและสืบทอดของภูมิปัญญา จึงสามารถอธิบายได้ว่า สภาพสังคมที่แตกต่างกันเป็นตัวกาหนดในการดาเนิน
ชีวิตของผู้คนที่ต่างกัน ในสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีเข้าถึงวิถีชีวิตของคนไทยมากนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปความเจริญเข้ามาใน
ไทยมากขึ้นโดยเริ่มจากเมืองไปสู่ชนบท ปัจจัยที่กาหนดที่ ชีวิตอีกอย่างคือ เศรษฐกิจ ซึ่งผู้คนในสมัยนี้มีความต้องการด้าน
เศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เลือกจะประกอบอาชีพที่อยู่ในเมืองมากกว่าชนบท อีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เสี่ยงต่อ
การสูญหาย คือ การไม่ได้บันทึกองค์ความรู้ในการรักษาของทางหมอพื้นบ้านและทางหน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนของ
หมอพื้นบ้านได้มีการบันทึกบางส่วนไว้ในประวัติและผลงานของหมอพื้นบ้าน และทางหน่วยงานก็มีการบันทึกองค์ความรู้
เช่นกัน แต่ข้อมูลการรักษาส่วนใหญ่มักอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เนื่องจากจะเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรืองสุขภาพของคนไทยโดยตรง นอกจากนี้ มุมมองของผู้ป่วยที่มีต่อการรักษากระดูกหักของหมอ
พื้นบ้าน ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนทาให้เสี่ยงต่อการสูญหายของภูมิปัญญา โดยอาจเป็นเพราะสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนผ่านโดยการแพทย์ได้รับการพัฒนาจากการรักษาแบบสมัยก่อนเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับ
การพัฒนา การวินิจฉัยอาการกระดูกหักด้วยเครื่องเอ็กซ์ -เรย์ เป็นต้น ซึ่งผู้คนในปัจจุบันไม่ได้เข้าถึงหรือได้เห็นการรักษา
กระดูกหักแบบพื้นบ้าน
ในส่วนของความคงอยู่ของภูมิปัญญาก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ป่วยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จะเลือกการรักษาแพทย์
แผนปัจจุบันหรือแผนไทย โดยมุมมองของการเลือกรักษาสามารถขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ป่วยได้อีกด้วย ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้
เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้ารับการรักษากระดูกหัก สรุปได้ว่า บางกรณีที่เคยไปรักษาที่โรงพยาบาล จะมีข้อจากัดใน
ด้านค่ารักษา อีกทั้งการเข้าเฝือกที่ในระยะเวลานานกว่าการเข้าเฝือกของหมอพื้นบ้าน ทาให้ผู้ป่วยที่เลือกรักษากับหมอพื้นบ้าน
เชื่อในสามารถของหมอพื้นบ้านมากกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และยังเชื่อในการใช้ธรรมชาติในการรักษาบาบัด ซึ่งจะสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ทศนาถ อาพนนวรัตน์ (2549) เป็นการศึกษาประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษากระดูกหัก กรณีศึกษา
อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้านที่ต่างจากภูมิภาคของหมอ
พื้นบ้านที่ได้ทาการวิจัย ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า การรักษาแบบผสมผสานสามารถรักษากระดูกหักได้เป็นเบื้องต้น แต่ก็ยังมี
ข้อจากัดในการรักษารวมไปถึงมีความต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น กล่าวคือ ประสิทธิผลของการรักษาแบบ
ผสมผสานของหมอพื้นบ้านสามารถรักษากระดูกหักได้ ซึ่งการรักษาก็ขึ้นอยู่กับอาการที่ควรจะรั กษาต่อหรือนาส่งพยาบาล
ดังนั้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นข้อจากัดบางประการในการรักษาของหมอพื้นบ้าน ซึ่งกลุ่มที่เข้ารับการรักษาที่เป็นให้ข้อมูลสาคัญส่วน
ใหญ่เป็นกระดูกหักที่หมอพื้นบ้านสามารถรักษาได้จึงมีมุมมองที่เชื่อในการรักษาของหมอพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังเป็นความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภูมิปัญญาที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนให้ภูมิปัญญามีการพัฒนา
สามารถท าให้ ยั งคงอยู่ สื บไป โดยผู้ วิจั ย ได้สั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ ปฏิ บั ติ งานในหน่ ว ยงานที่ มีส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง พบว่ า หน่ ว ยงานเห็ น
ความสาคัญของภูมิปัญญาการรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้าน เนื่องด้วยเป็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่ได้มีการนาธรรมชาติมา
บาบัดรักษาและสามารถทาประโยชน์ในแก่ประชาชนอีกด้วย ซึ่งทางหน่วยงานได้ทาการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
และได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการปกป้องรักษาภูมิปัญญานี้ให้
คงอยู่ ซึ่งการปฏิบัติงานของทางหน่วยงานจะเป็นไปรูปธรรมเพื่อให้ได้รักษาภูมิปัญญาตราบเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้ โดย
แนวโน้มในอนาคตไม่สามารถบอกได้ว่า จะทาให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านเป็นการแพทย์กระแส
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หลักได้ เนื่องจากได้พบกับความท้าทายทางสังคมในเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีที่จะมาพัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบัน
มากขึ้น ดังนั้นการทาให้คงอยู่ของภูมิปัญญาของหน่วยงานและประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นต้องมีการสืบทอดจากครูผู้เป็น
เจ้าของภูมิปัญญาและการหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาภูมิปัญญาการรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้าน
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ในการลงพื้นที่ภาคสนามพบข้อจากัดในเรื่องการรับจานวนผู้ป่วยในแต่ละวัน ซึ่งจะมีจานวนที่มากหรือ
น้อยไม่สามารถคาดการณ์ได้ และเนื่องด้วยหมอพื้นบ้านในบริเวณนั้นมีคนเดียว หน่วยงานควรมีการประสานงานกับทางหมอ
พื้นบ้านให้มีการรับผู้ช่วยหมอพื้นบ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ และเป็นสืบทอดองค์ความรู้ไปอีกทาง
1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์ในการรักษาให้ครบครันและเพียงพอต่อความ
ต้องการ เช่น เตียงของผู้ป่วย ห้องพักผู้ป่วย พื้นที่การปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน เป็นต้น
1.3 ในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานทางจังหวัดควรมีป้ายบอกทาง
ตรงหน้าปากซอย เพื่อเป็นการบอกทางไปบ้านหมอพื้นบ้านและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ผู้วิจัยควรให้ระยะเวลาลงพื้นที่ภาคสนามมากกว่านี้ เนื่องจากการวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
และมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ควรจะศึกษาอย่างลงลึกอย่างมาก เช่น การถอดองค์ความรู้มีการสั่งสมมายาวนาน
2.2 ในประเด็นการศึกษาควรเพิ่มการศึกษาในเชิงมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้าน เพื่อเป็นการศึกษามุมมองของผู้คนในบริบทของสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อให้เท่าทันกับมุมมองของผู้คนใน
สังคมปัจจุบัน และอาจทาให้เกิดแนวทางการคงอยู่ของภูมิปัญญาใหม่ ๆ ได้
กิตติกรรมประกำศ
การวิจั ยครั้งนี้ ได้รับความร่ว มมือจากหลายฝ่ายที่ส นับสนุน จนทาให้ผู้วิจัย ได้เรีย นรู้กับการศึกษาและเกิดความ
ตระหนักที่มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งต้องขอขอบพระคุณ หมอสัมฤทธิ์ จาแนกวุฒิ หมอพื้นบ้านผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการให้ความรู้และที่พักอาศัยในระหว่างการลงพื้นที่ โดยหมอพื้นบ้านท่านนี้ทาให้ผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญ
ของภูมิปัญญาการรักษากระดูกหัก และทาให้ผู้วิจัยได้สัมผีสประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมถึงขอขอบคุณผู้ที่เข้ารับการรักษา
กระดูกหักทั้งหลายท่านที่ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เช่นกัน นอกจากนี้ขอขอบคุณ คุณสุกัญญา เย็นสุข จากหน่วยงานกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรักษาภูมิปัญญาด้วยวิธีการต่าง ๆ และการปฏิบัติงานที่ให้การส่งเสริมภูมิปัญญา
อย่างเต็มความสามารถ
และการที่ผู้วิจัยสามารถมีแนวทางในการจัดทาวิจัยครั้งนี้ได้จึงต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์
บุณโยปัษฎัมภ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ โดยอาจารย์ก็ได้ให้คาแนะนาที่ผู้วิจัยสามารถมีแนวทางในการจัดทาวิจัย
ไปอย่างราบรื่น อีกทั้งอาจารย์ยังช่วยสนับสนุนในเรื่องการสัม ภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และขอบคุณ ครอบครัว รวมไปถึง
เพื่อน ๆ ที่คอยให้กาลังใจแก่ผู้วิจัยจนทาให้ผู้วิจัยมีกาลังใจในการจัดทาวิจัยครั้งนี้ด้วย
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ควำมเป็นพลวัตทำงชนชั้นจำกอดีตสู่ปัจจุบันผ่ำนกำรเล่นไม้ดัดไทย
The Dynamics of the Class from the Past to the Present through Playing
the Thai Dwarfed Trees.
1

ธนภัทร เสริฐศรี
จิรำพร กำเนิดสิงห์1
2
จำรุวรรณ ขำเพชร
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องความเป็นพลวัตทางชนชั้นจากอดีตสู่ปัจจุบันผ่านการเล่นไม้ดัดไทย ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้สองข้อคือ
เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการเล่นไม้ดัดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและเพื่อศึกษาความเป็นพลวัตทางชนชั้นที่ส่งผลต่อความ
เปลี่ยนแปลงของการเล่นไม้ดัดไทย ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาในมิติด้านสังคมวิทยา ด้านมานุษยวิทยาและด้านประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นงานวิจัยที่ทาให้เกิด
การเรียนรู้ถึงการเชื่อมโยงในเรื่องของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของระบบชนชั้นในสังคมไทยจากอดีต (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
สู่ปัจจุบัน (สมัยรัตนโกสินทร์) ผ่านกระบวนการเล่นไม้ดดั ไทย โดยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล คือ การทบทวนวรรณกรรมและ
เอกสารงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง การลงพื้นที่ภาคสนามซึ่งการศึกษาในครั้งนี้พื้นที่หลักที่จะลงไปทาการเก็บข้อมูล คือชุมชนอาเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ไม้ดัดที่สามารถเล่นได้เพียงแค่กษัตริย์เจ้าขุนมูลนายขุนนาง
และพระในสมัยอดีต แต่พอเข้ามาสู่ยุคปัจจุบันเมื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองโลกเข้าสู่ช่วงกระแสโลกาภิวัฒน์จึงทาให้
พรมแดนระหว่างมนุษย์นั้นกว้างขึ้นสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสังคมไทย
ได้รับผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงพอสมควรคือประชาชนเริ่มได้รับเสรีภาพและมีสิทธิต่างๆตลอดจนความเสมอภาคภายใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและได้รับสิทธิ์ในการปกครองตนเองในขณะที่บรรดาเจ้าขุนมูลนายขุนนางซึ่งมีอานาจภายใต้ระบอบ
การปกครองดั้งเดิมได้สูญเสียอานาจและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เ คยมีมาก่อนโดยที่คณะราษฎรได้เข้าไปมีบทบาทแทนบรรดา
เจ้านายและขุนนางในระบบเก่าเหล่านั้นเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการขยายตัวในมิติสังคม
และวัฒนธรรมทาให้สามารถทุกชนชั้นในสังคมสามารถเล่นไม้ดดั ไทยได้และโลกาภิวัตน์ได้เข้ามากระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนทาง
วัฒ นธรรมไปทั่ ว โลกได้ ใ นปริ มาณที่ ม ากขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และเสรี ก ว่ า ในอดี ต อิ น เทอร์ เ น็ต เป็ น สื่ อ ที่ มี ค วามส าคั ญ ในการ
แพร่กระจายและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมที่มีรูปแบบเหมือนกันมากขึ้น
คำสำคัญ: ไม้ดัดไทย ชนชั้นทางสังคม การเล่น พลวัต
Abstract
Research on The dynamics of the class from the past to the present through playing the Thai
dwarfed trees. The researcher has set two objectives Is to study the history of the game from the past to
the present and to study the class dynamics that affect the changes in the Thai dwarf game. In this

1
2

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ที่ปรึกษา
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research study have used Qualitative Research. The researcher has studied in the field of Sociological
dimension Anthropology and Historical to be a research that brings about the connections in the process
of changing the class system in Thai society from the past (Ayutthaya period) to the present (Rattanakosin
period) through playing the Thai dwarfed trees. Have used data collection methods Is Review of relevant
works and research papers field trips in which this study is the main area to be collected data Is port
District Community Ayutthaya province By using non-participation observation methods and in-depth
interviews.
From the study of this research, the researcher can say that the dwarf that can only be played by
the Indian Khun Thoi and the monk in modern times. But when entering the present era, when the
change of rule of the world enters the globalization, thus widening the border between human beings,
Thai society has changed greatly after the change of government, Thai society was moderately affected by
the change, ie the people began to gain freedom and various rights and equality under the provisions of
the constitution and were granted the right to self-government, while the nobles who had powers under
the traditional regime had lost their powers and privileges that they had before where the People's Party
took the role of the lords and nobles in those old systems, the city expanded rapidly, the advancement
of technology, the expansion in the social and cultural dimensions, enabling all classes of society to play
the Thai dwarf and globalization. Has stimulated a rapidly increasing volume of cultural flow across the
world and globalization has fueled a greater, faster and more liberal flow of cultural cultures across the
world than in the past. More same
Keywords: Thai dwarfed trees, Social class, playing, dynamics.
บทนำ
ในอดีตของสังคมไทย เป็นสังคมที่มีความแตกต่างทางด้านชนชั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเห็นความแตกต่างระหว่าง
ชนชั้นได้ชัดเจน ระบบการปกครองในสมัยอดีตจนถึงสมัยอยุธยาถูกปกครองด้วยระบบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ซึ่งมีกษัตริย์เป็นดั่งสมมุติเทพ (วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ , 2560) มีการแบ่งแยกชนชั้นอย่างเด็ดขาดระหว่างกษัตริย์กับราษฎร
ไพร่ ในด้านของอิทธิพลศักดินาและชนชั้นทางสังคมนั้นยังเป็นตัวกาหนดความสูงต่าของคุณค่าความเป็นมนุษย์ในชนชั้นต่างๆ
ซึ่งแต่ละชนชั้นจะมีสิทธิและเสรีภาพที่ต่างกันไปลักษณะการแบ่งชนชั้นในสังคมอยุธยามีลักษณะไม่ตายตัวบุคคลอาจจะเสื่อม
ตาแหน่งฐานะทางสังคมของตนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ และคุณประโยชน์ที่มีต่อประเทศชาติ สาหรับวรรณะ
นักบวชหรือพระสงฆ์แล้วนั้น จะได้รับการงดเว้นการเกณฑ์แรงงานตามระบบไพร่ ดังนั้นศักดินาและสถานะของพระสงฆ์จึงอยู่
นอกเหนือระบบดังกล่าวเพราะพระสงฆ์ไม่ได้จัดให้อยู่ในฐานะใด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวม
จิตใจของทุกชนชั้นถึงแม้ว่าจะมีฐานะทางสังคมที่ต่างกันแต่ความเชื่อและศรัทธาคือศาสนาพุทธเหมือนกัน พระสงฆ์ยังได้รับ
ความเคารพนับถือจากบุคคลทุกชนชั้น ศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หากมองย้อนไปในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแล้วความ
วุ่นวายและสงคราม มีต้นตอมาจากการที่คนส่วนหนึ่งยกเอาศาสนามาเป็นฉากบังหน้าเพื่ อหาผลประโยชน์ซึ่งรวมไปถึงการหา
ผลประโยชน์ทางการเมือง ด้วยเหตุนี้ ศาสนาจึงควรแยกจากการเมือง ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของศาสนาที่มีต่อสังคมอยุธยาจะให้
ความรู้ด้านวิชาการและจริยธรรมแก่ทุกชนชั้น โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นที่พึ่งต่อศาสนิกชน คอยให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ
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ชักชวนประชาชนให้ร่วมกันบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจัดว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชน
ทางด้านจิตใจและมีบทบาทต่อการรวมตัวของสังคม (ศานติ ภักดีคาและนวรัตน์ ภักดีคา, 2561) นอกจากนี้ในสังคมอยุธยายัง
ได้ติดต่อกับชุมชนภายนอก เช่น เชื่อมสัมพันธไมตรีทางด้านการค้า ให้ความร่วมมือในการทาสงครามรวมถึงมีชาวต่างชาติเข้า
มารับราชการในราชสานักทาให้สังคมไทยสมัยอยุธยาได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมประเพณีจากเขมร อินเดีย มอญ จีน ญี่ปุ่น
เปอร์เซีย อาหรับ และ ยุโรป เช่นการกาหนดชนชั้นของคนในสังคม กฎหมาย ประเพณี พระราชพิธีและธรรมเนียมในราช
สานักและวิถีชีวิตต่างๆ ของแต่ละชนชั้น
ในสังคมทุกสังคม มักจะมีความเลื่อมล้าของสมาชิกสังคมนั้นๆเสมอ เนื่องจากตาแหน่งของสมาชิกภายในโครงสร้าง
ของสังคม มีความแตกต่าง ทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมในเรื่องอานาจ เอกสิทธิ์ และเกี ยรติภูมิ จึงมีก ารแบ่งระดับของคน
ในสั งคมออกเป็ น กลุ่ ม ที่ มี ค วามแตกต่ า งในแง่ ข องล าดั บ ชั้ น สู งต่ า คื อ บางกลุ่ ม อยู่ ใ นระดั บ ต่ า บางกลุ่ ม อยู่ ใ นระดั บ สู ง
สิ่งนั้นเรียกว่า “ช่วงชั้นทางสังคม (Social Clas)” ในอดีตชนชั้นเป็นตัวกาหนดทิศทางในการดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคล
ว่ามีสิทธิที่จะเข้าถึงเรื่องใดได้บ้าง เช่น ระบบการศึกษา การแต่งกาย และอาชีพ ผู้คนในสมัยอดีตหากอยู่ในชนชั้นทาสแล้วจะ
ไม่มีสิทธิที่จะเข้าถึงสิทธิต่างๆในสังคมได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า สังคมอยุธยามีทาสเพื่อใช้งานสาหรับเหล่าเจ้าขุนมูลนาย ส่วน
ชนชั้นสูงในสังคมอยุธยามีสิทธิและเสรีภาพในการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับชนชั้นทาส (มร. เดอะ ลาลูแบร์ ,
2552 , น. 238) แม้กระทั่งการพักผ่อนหรือวิถีชีวิตยามว่างของแต่ชนชั้นนั้นก็มีความแตกต่างกันและในชนชั้นสูงหรือชนชั้นเจ้า
ขุนมูลนายแล้ว วิถีชีวิตยามว่างของกลุ่มคนในชนชั้นนี้ สิ่งที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือ “การเล่นไม้ดัด” จุดประสงค์ในการเล่นไม้ดัดก็
คือ เลี้ยงไว้ดูเล่น เพื่อความสวยงาม และเหล่าชนชั้นสูงในสมัยอยุธยานั้นยังมีการนาไม้ดัดไทยมาประกวดกันอีกด้วย เวลาที่จะ
เล่นไม้ดัดกันจะเล่นในช่วงเวลาที่ทาภารกิจชีวิตประจาวันเสร็จซึ่งมักจะตกกับเวลา 3 โมงถึง 4 โมงเย็น (เทศบาลตาบลท่าเรือ
อาเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2561) สาหรับชนชั้นทาสในสมัยอยุธยานั้นจะไม่มีสิทธิที่จะได้เล่นไม้ดัด เพราะ
นอกจากชนชั้นที่บ่งบอกฐานะทางสังคมแล้วไม้ดัด ยังเปรี ยบเสมือนหนึ่งในสัญลักษณ์หรือทุนสัญลักษณ์ (symbolic capital)
ของชนชั้นสูงในสมัยอยุธยาที่บ่งบอกฐานะ ลาดับชนชั้นทางสังคมเช่นกัน นอกจากการเล่นไม้ดัดแล้วการละเล่นอื่นๆที่บ่งบอก
ถึงลาดับชนชั้นสูงก็คือ “การเล่นว่าว” จากบันทึกของฟรังชัวส์ อังรี ตุรแปง ชาวฝรั่งเศส (2530 : 73) ที่เข้ามาเป็นนักสอน
ศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวว่า การเล่นว่าวนิยมเล่นกันมากในหมู่เจ้านายชั้นสูงเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริเวณราช
ธานีสมัยนั้นคับแคบ บ้านเรือนมีมากแต่อาณาเขตพระราชวังกว้างขวาง ประกอบกับสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีพระเจ้าอู่ทองได้
ทรงตรากฎมณเฑียรบาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1901 ห้ามประชาชนเล่นว่าวข้ามกาแพงพระราชวัง ประชาชนทั่วไปจึงไม่มีใคร
กล้าเล่นอีกประการสาคัญสมัยโบราณนั้นกระดาษที่ใช้สาหรับปิดทาว่าวต้องสั่งมาจากต่างประเทศ ราคาแพงเพราะไม่ได้ผลิต
เอง ชาวบ้านคงไม่สามารถซื้อหากระดาษมาใช้ปิดทาว่าวได้ ส่วนกระดาษข่อยหรือสมุดไทยนั้นมีความหนาเกินไปที่จะใช้ปิดทา
ว่าวได้ ดังนั้นนอกจากชนชั้นสูงแล้วชนชั้นที่สามารถเล่นไม้ดัดได้นั้น ก็คือ พระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์เป็นชนชั้นที่ทาหน้าที่เชื่อม
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม ดังนั้นศักดินาหรือฐานะของพระสงฆ์จึงอยู่นอกเหนือระบบดังกล่าวและวัดในสมัยอยุธยาที่ยังคง
ตั้งอยู่ถึงปัจจุบัน ส่วนชนชั้นไพร่หรือทาส กิจกรรมยามว่างมักนิยมเล่นกันในงานประเพณีต่างๆ เช่น งานฉลองผ้าป่า งานฉลอง
กฐิน งานลอยกระทง และงานวันตรุษสงกรานต์ เป็นต้น ในวันตรุษสงกรานต์มีการเล่นพื้นเมือง เช่น สะบ้า มอญซ่ อนผ้า ไม้หึ่ง
และชักเย่อ
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หลังจากช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2 ความสูญเสียจากการทาศึกสงครามนอกจากจะสูญเสียผู้คนในบ้านเมืองแล้ว
ที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม ก็ได้รับความเสียหายไม่แพ้กัน ผู้คนต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่กันใหม่ทั้งหมด สิ่งที่ต้อ งให้ความสนใจจาเป็น
มากที่สุดคือการมีชีวิตรอดและเริ่มต้นการดาเนินชีวิตใหม่ ไม้ดัดจึงหายไปกับช่วงสงครามในเวลาหนึ่งของสังคมไทย เมื่อเริ่มยุค
สมัยรัตนโกสินทร์ความสงบเริ่มกลับเข้ามาในสังคมอีกครั้งหนึ่ง ไม้ดัดได้กลับเข้ามาในต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การปลูกเลี้ยงไม้
ดัดก็ได้รับความนิยมอีก และยังคงอยู่ในหมู่เจ้าขุนมูลนายเช่นเดิม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1)
ทรงโปรดเกล้าให้ปลูกไม้ดัดไว้ในพระบรมมหาราชวัง บริเวณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยซึ่งยังคงมีให้เห็นจนถึงปัจจุบัน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) และในรัชการต่อมา การปลูกเลี้ยงไม้ดัดเริ่มเป็นที่
นิยมแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ และนิยมปลูกเลี้ยงลงในกระถางลายคราม ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ
(รัชกาลที่ 4) หลวงมงคลรัตน์ (ช่วง ไกรฤกษ์) ได้แต่งหนังสือตาราไม้ดัดไว้เป็ นท่านแรก โดยได้ตาราต้นไม้ดัดมาจากพระด้วง
ซึ่งเคยเป็นข้าฯ รับใช้เรื่องไม้ดัดของรัชกาลที่ 2 ซึ่งหลวงมงคลรัตน์ได้แต่งตาราไม้ดัดเป็นโคลง เพื่อจะได้เป็นตาราที่คงอยู่ถาวร
เป็นลายลักษณ์อักษร และได้ใช้เป็นแม่บทตาราไม้ดัดไทยมาจนถึงทุกวันนี้
ปัจจุบันหลังจากการเปลี่ยนระบบการปกครองจากสมบูรณ์ญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยใน พ.ศ.2475 ไม้ดัดไม่ได้
เป็นทุนสัญลักษณ์ของชนชั้นสูงในสังคมไทยอีกแล้ว เนื่องจากการยกเลิกระบบศักดินาและการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผู้คน
ในสังคมเกิดความเท่าเทียมในวงกว้างมากขึ้นประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงระบบสวัสดิการต่างๆของรัฐ และไม้ดัดไม่ได้เป็น
ที่นิยมอีกในสังคมวงกว้างในเชิงสัญลักษณ์ของชนชั้นสูง แต่เปลี่ยนผันไปในทางธุรกิจที่ผู้คนทุกชนชั้นสา มารถเข้าถึงได้ ใน
ปัจจุบันสังเกตได้ว่า หากกล่าวถึงไม้ดัดไทย ผู้คนในสังคมปัจจุบันจะรู้จักกันน้อยมากส่วนใหญ่จะรู้จักกั นเป็นเฉพาะกลุ่มหรือ
ชมรมจากผู้ที่สนใจในด้านนี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่แหล่งเรียนรู้หรือวัดที่มีการเล่นไม้ดัด
ผู้วิจัยได้เห็นว่า พลวัตทางชนชั้นหรือการเปลี่ยนแปลงทางชนชั้นนั้นผู้ที่อยู่ในชนชั้นสูงสุดของสังคมมีส่วนสาคัญอย่าง
มากต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปกครอง เมื่อได้เปลี่ยนผ่านจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง ย่อมมีผลลัพธ์ต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่ตามมาเช่นกัน เช่น สถานะภาพทางสังคมของมนุษย์จากสมัยอดีตผูค้ นทั่วไปมีสถานะเป็นทาสหรือไพร่ เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองเป็นประชาธิปไตยแล้ว สถานะภาพจึงเปลี่ยนเป็น ประชาชน อีกตัวอย่างหนึ่งคือ
การเล่นไม้ดัดในสมัยอดีตเป็นกิจกรรมยามว่างของชนชั้นสูงเท่านั้น แต่เมื่อเปลี่ยนการปกครองการเล่นไม้ดัดจึงไม่ใช่สัญลักษณ์
ทางชนชั้นอีกต่อไป แต่เปลี่ยนเป็นการเล่นที่ผู้สนใจทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ไม้ ดัดจึงเป็นเหมือนเครื่องสะท้อนถึง
อานาจ การปกครอง สังคม จากอดีตสู่ปั จจุบัน ในอี กรูปแบบหนึ่งที่เ มื่อได้ศึกษาลงลึ กไปแล้วไม้ดัด ได้มีก ารเปลี่ยนแปลง
สถานะภาพและความสาคัญอยู่เสมอตามระบบการปกครอง และยังสะท้อนให้เห็นถึงคาถามต่อสังคมว่า เพราะเหตุใดชนชั้น
สูงสุดหรือชนชั้นปกครองจึงเป็นตัวแปรหลักต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสถาบัน
ต่างๆทางสังคมเท่านั้น แต่ชนชั้นล่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือกาหนดทิศทางต่อสังคมได้ยกเว้น
แต่ว่าต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อไปถึงจุดที่ สามารถอยู่รอดต่อสังคมได้และมีบทบาทหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิ
ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้เท่านั้นถึงแม้ว่าการเล่นไม้ดัดจะเปลี่ยนจากการเล่นของชนชั้นสูงเป็นการเล่นที่ผู้คนเข้าถึงได้
ทุกชนชั้น แต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาจากไม้ดัดว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงต่อสังคมมนุษย์เลย ก็คือความคิดในการตัดสินใจต่อการ
เป็นส่วนร่วมของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากทุกชนชั้นโดยเฉพาะชนชั้นล่าง ว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถมีส่วนร่วมได้
ทั้งๆที่เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่สิ่งใดกันแน่ที่กาหนดความเป็นมนุษย์ของทุกคน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างมากและต้องการหา
คาตอบจากที่มาและความสาคัญข้างต้นที่ได้กล่าวไป ณ ที่นี้
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการเล่นไม้ดัดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
2. เพื่อศึกษาความเป็นพลวัตทางชนชั้น ที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของการเล่นไม้ดดั ไทย
ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตด้ำนพื้นที่
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงประวั ติ ศ าสตร์ ใ นสั ง คมสมั ย อดี ต กาลจนถึ งยุ ค ของ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันผ่านการเล่นไม้ดัดไทย ซึ่งผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตพื้นที่หลักในการศึกษา คือ ชุมชนอาเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้วิจัยกาหนดได้จากการสังเกตอย่างไม่มี
ส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ในการวิจัยครั้ง นี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงประวัติศาสตร์ในสังคมสมัยอดีตกาลจนถึงยุคของการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันผ่านการเล่นไม้ดัดไทย โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้
กาหนดขอบเขตเนื้อหาไว้ ดังนี้ โดยเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมในด้านต่างๆและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งกับงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลวัตทางชนชั้นของสังคมไทยผ่านไม้ดัดไทย โดยศึกษาตั้งแต่อดีตในสมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันในสมัย
ของกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ หนังสือ บทความ วารสาร ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต และ ศึกษาจากสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับไม้ดัดไทย
เป็นภูมิปัญญาที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงทางชนชั้นของสังคมไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาในมิติด้านสังคมวิทยา ด้านมานุษยวิทยาและด้านประวัติศาสตร์ เพื่อเป็น
งานวิจัยทีท่ าให้เกิดการเรียนรู้ถึงการเชื่อมโยงในเรื่องของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของระบบชนชั้นในสังคมไทยจากอดีต
(สมัยกรุงศรีอยุธยา) สู่ปัจจุบัน (สมัยรัตนโกสินทร์ ) ผ่านกระบวนการเล่นไม้ดัดไทยโดยงานชิ้นนี้ได้ ทาการเก็บข้อมูลทั้งการ
ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการของจารุวรรณ ขาเพชร (2550)โดยเริ่มจากการทบทวน
เอกสารต่างๆ โดยได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเอกสารชั้นต้นคือเอกสารที่เป็นข้อมูลหลักฐานต้นฉบับเดิมที่ผู้วิจัย
ต้องนาไปตีความเอง อาทิ จดหมายเหตุ พงศาวดาร บันทึกอัตชีวประวัติ เป็นต้นและส่วนที่สองคือเอกสารชั้นรอง คือข้อมูลที่ไม่
ได้มาโดยตรงจากเหตุการณ์หนึ่งแต่ได้มาจากแหล่งอื่น มีผู้รวบรวมไว้แล้วนามาวิเคราะห์ อาทิ หนังสือ บทความวารสาร
บทความวิชาการ รายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ์ ข้อมูลทางสื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้นาข้อมูลแหล่านี้มาเพื่อให้เห็น
ถึงประเด็นต่างๆที่ผู้วิจัยจะทาการศึกษาและได้ทาการวิเคราะห์แตกประเด็นต่างๆพร้อมทั้งทาการสรุปแนวความคิดทางทฤษฎี
และกาหนดประเด็นปัญหา สาเหตุหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องคล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวข้องพื้นฐานเพื่อนาไปวางแนวทางการวิจัย
(Research Design) เพื่อนาไปสู่การลงภาคสนาม
การลงภาคสนามในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กพื้ น ที่ ห ลั ก ที่ จ ะศึ ก ษาและเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ ชุ ม ชนอ าเภอท่ า เรื อ
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งไว้ ทั้ ง สองกลุ่ ม คื อ กลุ่ ม แรกผู้ เ ชี่ ย วชาญเรื่ อ งของไม้ ดั ด ไทย
คือ พระครูวิ มลกิ ตติ สาร เจ้ าคณะเขตคลองเตยและเจ้า อาวาสวัด คลองเตยในจั งหวั ดกรุงเทพมหานครและกลุ่ม ที่ส อง
คือ บุคคนที่เกี่ยวข้องกับการเล่นไม้ดัดไทยที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับไม้ดัดและเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนอาเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มจากการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยรวบรวมสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินด้วยตัวเองโดย
ไม่มีปฏิสัมพันธ์และไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับคนที่เฝ้าสังเกตวิธีการสังเกตลักษณะที่ไม่ส่วนร่วมนี้มีความเหมาะสมกับเรื่องที่ต้อง
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ทาการศึกษาบางเรื่องที่ไม่อาจเข้าไปพัวพันโดยตรงเพราะจะไปกระทบกับข้อมูลหรือไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่ถูกเฝ้า
สังเกตและบางครั้งด้วยเหตุผลทางจริยธรรมที่สามารถเข้าไปสังเกตเพียงภายนอกแบบไม่มีส่วนร่วมได้เท่านั้น (จารุวรรณ ขา
เพชร, 2551 ,หน้า 80) และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยอาศัยการสัมภาษณ์จากบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับความเป็นพลวัตทางชนชั้น
จากอดี ต สู่ ปั จ จุบั น ผ่ า นการเล่ น ไม้ ดั ด ไทยซึ่ งผู้ วิ จั ย ได้ ทาการใช้ เ ครื่ องมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ในครั้ งนี้ อาทิ สมุ ด จด เครื่ อ ง
บันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์อื่นๆเท่าที่จาเป็นในการเก็บข้อมูลวิจัยในครั้งนี้ และหลั งจากที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้ครบ
ทั้งหมดผู้วิจัยจะนาข้อมูลไปทาการวิเคราะห์ข้อมูลและทาการอภิปรายพร้อมสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้
ผลกำรวิจัย
ควำมเป็นมำของไม้ดัดไทยในอดีต
ไม้ดัดไทยเป็นไม้ประดับที่นิยมกันทั่วทั้งเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นนิยมกันมาแต่สมัยโบราณ โดยได้รับ
อิทธิพลมาจากจีนและญี่ปุ่นการทาไม้ดัด ถือว่าเป็นศิลปะการเล่นต้นไม้ชั้นสูงนิยมกันตั้งแต่ชั้นพระบรมวงศานุวงศ์หรือชนชั้นสูง
นับเป็นประติมากรรมธรรมชาติของไทยอย่างหนึ่ง ไม้ดัดไทยมีทั้งหมด 9 ชนิดด้วยกัน คือ ไม้เขน ไม้ฉาก ไม้ป่าค่อม ไม้ญี่ปุ่น
ไม้ตลก ไม้เอนชาย ไม้หกเหียน ไม้กามะลอและไม้กระบวน
ไม้ดัดไทยเริ่มมีการเล่นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถมาจนถึงรัชกาลพระเจ้าปราสาท
ทอง โดยไม้ดัดไทยได้มีการเล่นกันในสังคมของชนชั้นสูงตั้งแต่กษัตริย์ ขุนนาง เจ้าขุนมูลนาย รวมไปถึงพระที่ไม่ได้จัดอยู่ ใน
ชนชั้นวรรณะใดได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศจีนและได้เล่นไม้ดัดเป็นกิจวัตรยามว่างของชนชั้นสูงในสมัยนั้น ชนชั้นล่างที่อยู่
นอกวังไม่มีสิทธิเล่นไม้ดัดไทย จนมาถึงการเสียกรุงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 ผู้คนต่างหนีภัยสงครามทาให้การเลี้ยงไม้ดัด
หยุดชะงักไปเพราะในเวลานั้นบ้านเมืองและการมีชีวิตรอดคือสิ่งที่สาคัญที่สุด กิจกรรมยามว่าง งานรื่นเริง วิถีชีวิตประจาวัน จึง
หยุดชะงักไปเช่นกันหลังจากนั้นเมื่อบ้านเมืองเริ่มสงบลง ผู้คนเริ่มกลับมาดาเนินชีวิตประจาวันกันปกติได้ระยะหนึ่ง แล้วไม้ดัด
จึงกลับมานิยมกันอีกครั้งในสมั ยกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงโปรด เกล้าฯ
ให้ปลูกไม้ดัดไว้ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งก็ยังมีให้เห็นอยู่ถึงปัจจุบันนี้หลักฐานเอกสารการเลี้ยงไม้ดัดเท่าที่พบ ปรากฏในกลอน
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนย่องขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อเข้าหานางวันทอง ความว่า “กระถางแก้วเกดพิกุลแกม ยี่สุ่นแซม
มะสังดูไสว สมอรัดดัดทรงสมละไม ตะขบข่อยตั้งไว้จังหวะกัน “ ตาราไม้ดัดมีขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เขียนโดยหลวงมา
คลรัตน์ (ช่วง ไกรฤกษ์)
พระครูราชสิทธิสุนทร (2563) ได้กล่าวไว้ว่า การเล่นไม้ดัดไทย หรือไม้ดัดตามตาราของไทยนั้นมีการเล่นมานาน
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีหลักฐานประมาณในรัชสมัยแผ่นดินสมัยสมเด็จพระรามธิบดีที่ 2 (ระหว่าง จ.ศ. 840 - 890)
ว่าไม้ดัดเป็นเครื่องประดับที่มีความสวยงาม เป็นศิลปะและวัฒนธรรมในสมัยนั้น จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรั ชการที่ 1
ได้ มี ห ลั ก ฐานปรากฏแน่ น อนว่ า มี ก ารโปรดเกล้ า ให้ ป ลู ก ไว้ ใ นพระบรมหาราชวั ง จนถึ งสมั ย รั ชกาลที่ 5 นิ ย มเล่ น กั น ตาม
บ้านขุนนาง ข้าราชการ หรือตามวัดวาอาราม มักนิยมปลูก ไว้ในกระถางลายครามประดับตามบ้านเรือน ทากันเรื่อยมา
โดยยังไม่มีรูปแบบที่ตายตัว เพียงเห็นว่าสวยงามก็นาไปใส่กระถางแล้วตั้งประดับ นานวันเข้าจึงมีการคิดรูปแบบตารับตาราขึ้น
มีผู้คนเริ่มสนใจไม้ดัดกันอย่างแพร่หลาย จึงได้ทาโครงไม้ดัดไว้เป็นตารา จนถึงรัชกาลที่ 7 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์เป็นประชาธิปไตย เมื่อตัวกฎหมายเปลี่ยน เทคโนโลยีกาลังเริ่มเข้ามา วิถีชีวิตของ
ผู้คนและโครงสร้างทางสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลง ในที่สุดไม้ดัดเริ่มหายไปและไม่เป็นที่นิยมเหมือนในอดีต ชนชั้นสูงไม่ใช่คนกลุ่ม
เดียวที่สามารถเล่นไม้ดัดไทยและไม้ดัดได้กลับมาปรากฏอีกครั้งในปัจจุบัน
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อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ : กำรกลับมำอีกครั้งของไม้ดัดจำกกำรเล่นเป็นกิจกรรมยำมว่ำงสู่ธุรกิจ
ชุมชน
ไม้ดัดไทยกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในอาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากที่ไม้ดัดไทยได้หายไปจาก
สังคมในช่วงหนึ่ง ผู้บุกเบิกและนาไม้ดัดกลับมาอีกครั้งคือ นายอุไร ละมั่งทอง ผู้มีความสนใจในเรื่องไม้ดัด เมื่อประมาณ
40 ปีก่อน (พ.ศ.2507) เป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีกาลังเริ่มเข้ามา วิถีชีวิตของผู้คนยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจาวันทั้งหมด จึงเป็นช่วงที่มนุ ษย์ยังคงดารงชีวิตแบบไม่มีเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลาง เมื่อการบุกเบิกไม้ดัดได้เริ่มขึ้น
ชาวบ้านที่สนใจในความแปลกใหม่ของไม้ดัดไทยในเวลานั้น จึงเกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มชมรมกัน สถานที่ที่ชาวบ้านใช้เป็นแหล่ง
รวมตั ว นั ด พบสั ง สรรค์ ก็ คื อ บ้ า นของ นายอุ ไ ร ละมั่ ง ทอง บางครั้ ง ก็ เ ล่ น ไม้ ดั ด กั น ในวั ด ไม้ ร วก อ าเภอท่ า เรื อ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมชุมชนในช่วงเวลานั้นจะมีการละเล่นประเพณีประจาท้องถิ่นอยู่ในวัดแห่งนี้
รวมถึงการประกวดไม้ดัด หรือนาไม้ดัดออกมาแสดงให้ชมกัน เมื่อผู้คนในพื้นที่เริ่ มสนใจมากขึ้น แทบจะทุกบ้านและทุกวัดใน
เวลานั้นจะต้องมีไม้ดัดกัน จากกิจกรรมยามว่างที่ผู้คนจะเล่นกันในเวลาที่ว่างจากการทางาน ก็กลายเป็นธุรกิจในชุมชน
เมื่อไปอาเภอท่าเรือ จะพบว่าไม้ดัด จะมีอยู่แทบทุกที่เช่น วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ ปัจจุบันนายอุไร ละมั่งทอง ได้เสียชีวิต
ลงแต่การบุกเบิกไม้ดัดในอาเภอท่าเรือนั้นยังคงอยู่ภายในพื้นที่จนถึงทุกวันนี้ เมื่อเวลาเปลี่ยนไม้ดัดไทยก็ได้เปลี่ยนกลายไปเป็น
ไม้พาณิชย์เช่นกัน ผู้คนในพื้นที่บางส่วนทาเป็นธุรกิจที่ส่งออกภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศดูไบ ซึ่งเป็น ไม้ที่
สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมาก ราคาต่อต้นมีตั้งแต่หลักพันถึงแสนบาท
พลวัตกำรเล่นไม้ดัดไทยกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมมีด้วยกัน 2 ระดับ คือ
1. ระดับกลุ่มคนย่อยๆเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่ม ทั้งนี้เพราะการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมกลุ่มอาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงปทัสถานและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมได้
2. ระดับสถาบันหรือระดับองค์การการเปลี่ยนแปลงระดับนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถาบันครอบครัว
สถาบันทางเศรษฐกิจหรือสถาบันการเมืองและการปกครอง เป็นต้น และการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างของสังคมได้เช่นเดียวกัน
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมกับการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมิใช่เป็นการเปลี่ยนด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของทุกๆ
ด้านโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการเมืองการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจก็เป็นการเปลีย่ นแปลงในการผลิตการแจกจาหน่าย
ในบรรดาสมาชิกของสังคมเหล่านี้ซึ่งเราอาจจะมองเห็นได้ในรูปของวัตถุธรรมส่วนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นเป็นไปใน
ระบบของการครอบครองอานาจและการใช้อานาจของสมาชิกสังคมนั้นซึ่งค่อนข้างนามธรรม แต่ก็อาจมองเห็นได้ในรูปของ
แบบอย่างหรือระบบของการมีอานาจเช่น การปกครองในระบอบประชาธิไตย สังคมนิยมหรือเผด็จการ เป็นต้น
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งหนึ่ ง อาจส่ ง ผลสะท้ อ นต่ อ เนื่ อ งองกั น ไปเป็ น ลู ก โซ่ แ ละผลสรุ ป ก็ คื อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ในเมื่อเราถือว่าสังคมก็คือพฤติกรรมของคนในสังคมนั้นได้ปฏิบัติต่อกันการเปลี่ยนแปลงจากเวลาหนึ่ง
ถึงอีกเวลาหนึ่งซึ่งเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการควบคุมเร่งรัดและมิได้มีเป้าหมายแต่อย่างใดเรียกว่า “วิวัฒนาการ”
การวิวัฒนาการทางสังคมจึงอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการหรือไม่ต้องการก็ได้แต่การเปลี่ ยนแปลงที่สังคมของเรากาลัง
ต้องการก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า “การพัฒนา” (Development) ทั้งนี้ก็เพราะว่าการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้
กาหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายรวมทั้งการควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงไว้ตามระยะเวลาที่สามารถกาหนดได้ด้วย
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การเปลีย่ นแปลงทางสังคมนั้นส่งผลต่อการเล่นไม้ดัดเช่นกัน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ไม่มีชนชั้น ไม่มีวรรณะ ทุกคนเท่าเทียมกันหมด ผู้คนทุกเหล่าก็สามารถเล่นไม้ดดั ไทยได้
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บทวิเครำะห์เชิงทฤษฎีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสัญญะ
สัญวิทยาเป็นทฤษฎีที่นามาอธิบายการสื่อสารของมนุษย์ว่า การสื่อสารคือจุดกาเนิดของความหมาย ซึ่งการศึกษา
แนวนี้จะไม่สนใจความล้มเหลวของการสื่อสาร และไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลและความถูกต้อง แต่เป็นแนวทางการศึกษา
เชิงสังคมหรือความแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างผู้ให้และผู้รับสาร ตลอดจนความหลากหลายของความหมายภายในระบบ
ภาษา วั ฒ นธรรม และความความเป็ น จริ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถแสดงผลเป็ น ลู ก ศรหรื อ เป็ น เส้ น ตรงของกระแสการไหลของ
ข่าวสาร
Barthes เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราในสังคมนั้นล้วนเป็นสัญญะมีระบบวัฒนธรรมเป็นรหัสหรือกฎเกณฑ์ในการ
สร้างความหมายของสัญญะ แต่ด้วยความเคยชินหรือการอาพรางของวัฒนธรรมเราจึงมองข้ามหรือมองไม่เห็นความหมายใน
ระดับที่สรรพสิ่งต่างๆมีฐานะเป็นสัญญะหรือถูกทาให้กลายเป็นสัญญะและมีบทบาทหน้าที่ในเชิงสัญญะ (sign-function) ไป
มองเห็นความหมายของสรรพสิ่งนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติ ธรรมดาหรือเป็นเพียงสิ่งของเพื่อการใช้สอยเท่านั้น Barthes เรียก
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงลดทอนปกปิดอาพรางบิดเบือนฐานะการเป็นสัญญะของสรรพสิ่งในสังคมให้กลายเป็นเรื่องของ
ธรรมชาติ เป็นสิ่งปกติธรรมดาหรือเป็นสิ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในเชิงใช้สอยแคบ ๆ ในสังคมว่า “กระบวนการสร้างมายาคติ” และ
เรียกสิ่งที่เป็นผลลัพธ์หรือผลผลิตของกระบวนการนี้ว่า “ มายาคติ” (myth / alib / doxa) หรือความคิดความเชื่อที่คนส่วน
ใหญ่ในสังคมยอมรับโดยไม่ตั้งคาถามและเป็นความคิดความเชื่อที่สอดรับกับระบบอานาจที่ดารงอยู่ในสังคมในขณะนั้น (ไชย
รัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545) ในระดับของภาษาความหมายจะเกิดขึ้นจากการมีองค์ประกอบครบ 3 ส่วนคือ รูปสัญญะ ความ
หมายสัญญะ และสัญญะ
เมื่อพิจารณาการเล่นไม้ดดั ไทย ผ่านองค์ประกอบของ รูปสัญญะ ความหมายสัญญะ และสัญญะ จึงวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. รูปสัญญะของไม้ดัดไทย ในอดีตไม้ดัดไทยเป็นกิจกรรมยามว่างของคนชนชั้นสูงผู้ที่มีชนชั้นทาสหรือไพร่
นั้นจะไม่มีสิทธิเล่น ในสมัยอดีตผูค้ นจะปลูกและเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลิน ในบางครั้งจะมีการจัดกิจกรรมประกวดไม้ดัดกัน
ด้วย
2. ความหมายสัญญะไม้ดัดไทย เป็นไม้ที่บ่งบอกถึงฐานะทางสังคมของบ้านหลังนั้น คนบางกลุ่มมีความเชื่อ
ว่าเป็นไม้ที่เสริมบารมีให้กับผู้ครอบครอง หรือบ่งบอกได้ว่าคนๆนั้นต้องมีเวลาว่างที่จะเล่นไม้ดดั จริงๆ ผู้คนในอดีตที่จะมีเวลา
ว่างมาเล่นได้จึงมีเพียงเหล่าชนชั้นสูง และพระเท่านั้น
3. สัญญะไม้ดัดไทยเป็นผลรวมของรูปและความหมายในระดับของมายาคติ มีลักษณะการทางาน 3 มิติ
เช่นกัน โดยที่สัญญะในระดับของภาษาได้กลายไปเป็นรูปสัญญะของมายาคติซึ่งหมายถึง สามารถสื่อความหมายได้เลย ไม่
จาเป็นต้องอาศัยการรวมตัว กันของรูปสัญญะกับความหมายสัญญะอย่างในระดับของภาษาอย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีก ฎ
ข้ อ บั งคั บ แต่ ค วามหมายของสั ญ ญะก็ ไ ม่ ไ ด้ ห ยุ ด นิ่ ง อยู่ กั บ ที่ ห รื อ มี ค วามหมายอยู่ เ พี ย งระดั บ เดี ย ว แต่ มี ก ารลื่ น ไหลของ
ความหมายไปตามบริบทต่างๆด้วยจึงทาให้สัญญะหนึ่ง ๆ อาจมีความหมายได้หลายระดับหลายแง่มุมและเมื่อวิเคราะห์ใน
ระดับที่ลึกลงไปก็จะพบ “มายาคติ ” ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายหรือปลูกฝังอุดมการณ์บางอย่ างโดยทาให้ดูเป็น
ธรรมชาติอย่างเนียน
ด้วยเหตุนี้ทาให้คนในสังคมไม่ทันสังเกตว่ามันเป็นสิ่งประกอบสร้างทางวัฒนธรรมและไม่มีการตั้งคาถามหรือข้อสงสัย
ถึงที่มาที่ไปของมันซึ่งแนวคิดสัญญะวิทยานี้เองที่ได้นาเราไปสู่ประเด็นของการสร้างความหมาย signification) หรือการทา
หน้ า ที่ เป็ น ตั ว แทน (representation) โลกของความจริ งอัน เป็ น ประเด็น ความสนใจหลั ก อย่า งหนึ่ งในยุ คหลั งสมัย ใหม่ นี้
วิจัยหลักในการศึกษานี้คือ การเกิดขึ้นและการดารงอยู่ของชนชั้นในสังคมที่สะท้อนผ่านสัญญะจากการเล่นไม้ดัดไทย ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามการเมืองการปกครองตามกระแสโลกาภิวัตน์
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สรุปและอภิปรำยผล
จากไม้ดัดที่สามารถเล่นได้เพียงชนชั้นสูงแต่ในปัจจุบันเมื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง โลกเข้าสู่ช่วงกระแส
โลกาภิวัฒน์ จึงทาให้พรมแดนระหว่างมนุษย์นั้นกว้างขึ้น สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง สังคมไทยได้รับผลกระทบจากเปลยี่นแปลงพอสมควร คือประชาชนเริ่มได้รับเสรีภาพและมีสิทธิต่างๆตลอดจนความ
เสมอภาคภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและได้รับสิทธิในการปกครอง ตนเอง ในขณะที่บรรดาเจ้าขุนมูลนาย ขุนนาง ซึ่งมี
อานาจภายใต้ระบอบการปกครองดั้งเดิมได้สูญเสียอานาจและสิทธิ ประโยชน์ต่างๆที่เคยมีมาก่อนโดยที่คณะราษฎรได้เข้าไปมี
บทบาทแทนบรรดาเจ้านายและขุนนางในระบบเก่าเหล่านั้น เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ
ขยายตัวทางสังคม ในมิติสังคมและวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์ได้เข้ามา กระตุ้น ให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมไปทั่วโลกได้ใน
ปริมาณที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วและเสรีกว่าในอดีต โดยอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีความสาคัญในการแพร่กระจาย และผลักดันให้
เกิดวัฒนธรรมที่มีรูปแบบเหมือนกันมากขึ้น ในอีกมุมหนึ่งโลกาภิวัตน์ที่ทางานภายใต้บริบทของแต่ละประเทศ ได้ก่อให้เกิด การ
ผลักดันให้วัฒนธรรมท้องถิ่นต่าง ๆ โดดเด่นขึ้นมา หรือได้มีการผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมโลกกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ทาให้
เกิดความแตกต่างภายใต้ ความเหมือน ซึ่งแน่นอนว่านอกจากอินเทอร์เน็ตแล้ว สื่ออื่น ๆ ยังเป็นตัวผลักดัน วัฒนธรรมนั้นให้มี
การกระจายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และรับไปโดยไม่รู้ตัว
ในส่วนของมิติสังคมนั้นไม้ดัดเปรียบเสมือนสัญญะที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของชนชั้นในสังคมไทยอีกรูปแบบ
หนึ่งที่มีความหมายซ่อนอยู่ในทุกๆการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สร้างความเท่าเทียมให้กับผู้คน เพิ่มโอกาส
ในการเรียนรู้และเข้าถึงทุกส่วนของสังคมต่างๆ สาหรับเนื้อหาบทความ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะช่วยให้เห็นถึงภาพความเป็นมา
ในอดีต ของการเปลี่ยนแปลงทางชนชั้นที่ส่งผ่านการเล่นไม้ดัดไทยในแต่ละยุคสมัย ที่สามารถบอกถึงความเป็นมาในอดีต
สภาพทีเ่ กิดขึ้นในปัจจุบัน และสามารถนามาใช้ประกอบการพัฒนาความคิดในด้านเสรีภาพและการเข้าถึงทุกอย่างในสังคม ใน
อนาคตต่อไปดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความประสงค์ ให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและสร้างเสรีภาพให้กับสังคมต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนีผ้ ู้วิจัยได้ทาการทบทวนเอกสารได้ยากลาบากมากในการสืบค้นข้อมูลและกว่าจะออกมา
เป็นงานวิจัยชิ้นนี้ได้ ซึ่งผู้วิจัยอยากให้คนที่จะศึกษางานวิจัยเรื่องไม้ดัด ชนชั้น ความเป็นพลวัตทางสังคมหรือประเด็นอื่นๆผู้วิจัย
อยากให้งานชิ้นนี้สามารถสานต่อไปยังประเด็นต่างๆและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะศึกษาในอนาคตด้วยและผู้วิจัยอยากให้งานชิ้น
นี้ได้รับรู้ไปถึงทางภาครัฐบาล ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้คนควรให้การสนับสนุนและเผยแพร่การเล่นไม้ดัดไทย
หากเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ กั บ การเล่ น ไม้ ดั ด อาจจะเป็ น ไม้ ที่ ท รงคุ ณ ค่ า และมี มู ล ค่ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง เหมื อ นกั บ ไม้ ดั ด ของญี่ ปุ่ น
เช่น บอนไซ และวัฒนธรรมจากต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาทาให้ผู้คนในสังคมยังตามเป็นกระแสอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้
อยากให้ผู้คนในสังคมไทยให้ช่วยกันดันไม้ดัดไทยที่เป็นสมบัติวัฒนธรรมอันดีของประเทศให้ยังมีการสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูก
จนถึงรุ่นหลานและสืบทอดต่อกันไปยังอนาคต
เอกสำรอ้ำงอิง
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