
รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิพจิารณาผลงานวิชาการ 

 

รศ.ดร.สรชัย  พิศาลบุตร 

รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี 

รศ.ดร.บงการ  หอมนาน 

รศ.ดร.อุทยั  บุญประเสริฐ 

รศ.ดร.อุษา  บ้ิกกนิส ์

รศ.ดร.ทวีศักด์ิ  จินดานุรักษ์ 

รศ.ทศันีย์  สงิห์เจริญ 

รศ.พินิจ  ทพิย์มณี 

รศ.ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์ 

ผศ.ดร.ฐิตินัน  บุญภาพ  คอมมอน 

ผศ.ดร.ดวงใจ  บุญกุศล 

ผศ.ดร.รสสคุนธ์  เสวตเวชากุล 

ผศ.ดร.ลีลา  เตี้ยงสงูเนิน 

ผศ.ดร.วรรณา  ศิลปอาชา 

ผศ.ดร.วรสิทธิ์  ชูชัยวัฒนา 

ผศ.ดร.วิไลวรรณ  จงวิไลเกษม 

ผศ.ดร.สลัุกษณ์  ศรีบูรี 

ผศ.ดร.อนุวัฒน์  ชลไพศาล 

ผศ.ดร.พนารัตน์  ล้ิม 

ผศ.ดร.จรัญญา  ปานเจริญ 

ผศ.จุลศักด์ิ  ชาญณรงค์ 

ผศ.เฉลิมพร  อภิชนาพงศ์ 

ผศ.สรีุย์  เขม็ทอง 

ดร.เกยีรติอนันต์  ล้วนแก้ว 

ดร.ธญัธชั  วิภัติภมูิประเทศ 

ดร.พงษ์ภิญโญ  แม้นโกศล 

ดร.เยาวลักษณ์  ราชแพทยาคม 

ดร.วาสนา  วิสฤตาภา 

ดร.ศิริเดช  ค าสพุรหม 

ดร.ศิวะนันท ์ ศิวพิทกัษ์ 

ดร.สวัุนชัย  หวนนากลาง 

ดร.เอมอร  อิ่มเจริญ 
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การประชุมวิชาการ 

การบริหารและการจดัการ ครั้งที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัโดย 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ร่วมกบั เครือข่ายวิจยัประชาช่ืน 

วนัพฤหสับดีที่ 6 กุมภาพนัธ ์2557 
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สารจากอธิการบด ี

ประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการคร้ังที่ 9  การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม ที่

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์จัดขึ้น  ถือเป็นสญัลักษณ์แห่งเป็นความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการ

เปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญ  ทั้งในวงการวิชาการ  ผู้ที่อยู่ในภาคปฏบัิติ  และผู้ที่สนใจ  ได้มีโอกาส

มารับฟัง  แลกเปล่ียนความเหน็  และเป็นเวทใีนการเรียนรู้ร่วมกนั   

 

องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม  เร่ิมต้นขึ้ นอย่างเป็นระบบในปี ค.ศ. 

1980  เมื่อกีเอิร์ท ฮอฟสตีด (Geert Hofstede) เขียนหนังสือช่ือ Culture’s Consequences: 

International Differences in Work-Related Values   ซ่ึงเป็นหนังสือด้านการจัดการข้าม

วัฒนธรรมเล่มแรก  ฮอฟสตีดเสนอว่า  การจัดการเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับคน  คนเป็นสมาชิก

ของสังคม  แต่ละสังคมย่อมวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ดังน้ันการจัดการจึงเกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรมด้วยเช่นกนั    

 

งานวิจัยด้านการจัดการข้ามวัฒนธรรมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  ได้ข้อสรุปตรงกันว่า  

องค์กรใดที่สามารถรับมือและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายด้านวัฒนธรรมได้  ย่อมมีโอกาส

ประสบความส าเรจ็มากขึ้น  ทั้งในประเทศของตนเอง  และในระดับนานาชาติ ด้วยเหตุน้ี  จึงอาจ

กล่าวได้ว่า  โดยภาพรวมแล้ว  ความสามารถด้านการจัดการข้ามวัฒนธรรม  เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่

มีความส าคัญต่อการก้าวไปข้างหน้าของประเทศ   

 

การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรมไม่ใช่เร่ืองไกลตัวส าหรับคนไทยอกีต่อไป  อีกเพียง 2 ปี  

ประเทศไทยกจ็ะเข้าเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน  มีการกระชับความสัมพันธ์ทางการเมือง 

เศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศในกลุ่มให้แน่นแฟ้นมีปฏสิมัพันธร์ะหว่างกนัมากขึ้น  นอกจากน้ี

แล้ว  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ระบุว่า  ในปี พ.ศ. 2554 ถึง 2556  

มีบริษัทต่างชาติได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้เข้ามาท าธุรกิจในประเทศไทยจ านวนถึง 3,765 

บริษัท  คิดเป็นวงเงินลงทุนทั้งสิ้นกว่า 1.7  ล้านล้านบาท  สิ่งที่เข้ามาพร้อมกับตัวเลขเหล่าน้ี  คือ  

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากประเทศเหล่านั้น   
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จากความส าคัญดังกล่าว  คณะผู้จัดงานจึงได้เลือกประเดน็น้ีมาเป็นหัวข้อส าหรับการ

ประชุมวิชาการในปีน้ี   เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีประสบการณ์ตรงในด้าน

การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม  มาเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่ว และมีการน าเสนอผลการวิจัยที่

เกี่ยวข้องกบัประเดน็น้ีอกี 58 เร่ือง  จึงอาจกล่าวได้ว่า  การประชุมวิชาการคร้ังน้ี  เป็นเวทสี าหรับ

การเรียนรู้อย่างแท้จริง 

 

 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ ์สามโกเศศ) 

                          อธกิารบดมีหาวิทยาลัยธรุกจิบัณฑติย์  
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มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ ร่วมกบั เครือข่ายวจัิยประชาช่ืน 
จัดประชุมวชิาการ การบริหารและการจัดการ คร้ังที ่9     เร่ือง “การบริหารจัดการข้ามวฒันธรรม” 

วนัพฤหัสบดีที ่ 6  กุมภาพนัธ์  2557 
ณ  ห้องประชุม 6-1  ช้ัน 6  อาคารส านักอธิการบดี 1  มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 

********************* 
    08.00 – 09.00 น.        ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ   โดย  ผู้แทนเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน 

           ดร.อภิเทพ  แซ่โค้ว   
    ผู้ช่วยอธิการบดีบัณฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
 

09.15 – 10.00 น. พธีิเปิดและบรรยายพเิศษ  เร่ือง  “การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม”  
                                            โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ   
    อธิการบดี  มหาวทิยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์     
   

10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารวา่ง 
 

10.30 – 12.00 น. อภิปรายเร่ือง  “การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม : ความท้าทายของประเทศไทย”   
 

                                    ผู้ด าเนินการอภิปราย 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมชาย  หาญหิรัญ     
                ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
     นายชิบ  จิตนิยม 
                เจา้ของรายการ จบักระแสโลก 
     ศาสตราจารย์  ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ 
                รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 ผู้ด าเนินรายการ 

     ดร.เกยีรติอนันต์  ล้วนแก้ว    
                ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 

  12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 

  13.00 – 16.00 น. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมน าเสนอผลงานบริหารจดัการในสาขา บริหารธุรกิจ  การบญัชีและการเงิน            
 การท่องเท่ียวและการโรงแรม    เศรษฐศาสตร์     รัฐประศาสนศาสตร์     นิติศาสตร์   
เทคโนโลยสีารสนเทศ    วทิยาศาสตร์    คณิตศาสตร์   การศึกษา ฯลฯ  

             16.00 น. มอบเกยีรติบัตร  ปิดการประชุมวชิาการ  
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ตารางน าเสนอผลงานวชิาการ 
ประชุมวชิาการ การบริหารและการจัดการ คร้ังที ่9  “การบริหารจัดการข้ามวฒันธรรม” 

  วนัพฤหัสบดีที ่6  กุมภาพนัธ์  2557  
 

ห้อง/กลุ่ม 13.00-13.20 น. 13.20-13.40 น. 13.40-14.00 น. 

ห้องอธิการบด ี3-1    
 
 

ศิลปศาสตร์ 
นิตศิาสตร์ 

 
 

ดร.ธัญธัช  วภิัตภูิมปิระเทศ 
(ผูด้  ำเนินรำยกำร) 

& 
สกลุทพิย์  อนันตรักษ์ 

(ผูช่้วย) 

กำรวิเครำะห์สำรคดีท่องเท่ียวรำงวลันำยอินทร์อะ
วอร์ด  ระหวำ่งพ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2553 

ภำพสะท้อนสังคมไทยในนวนิยำยท่ีไดรั้บรำงวลั
นำยอินทร์อะวอร์ด  พ.ศ. 2549-2555 

กำรเล่นหมำกรุกจีนในสังคมไทย : ภูมิหลังและ
พฒันำกำร 

โดย    Duan  Siyuan 
          ม.หวัเฉียว 

โดย    Yongmei  Zhao 
          ม.หวัเฉียว 

โดย   Fei Jun  (คุณกสุุมำ) 
         ม.หวัเฉียว 
 

14.00-14.20 น. 14.20-14.40 น. 14.40-15.00 น. 

กำรน ำเสนอวฒันธรรมอเมริกนัทำงกำรเมืองผ่ำน
ทำงภำพยนตร์ฮอลลีวูด้ท่ีไดร้ำงวลัออสกำร์ 

คดีและกระบวนกำรด ำเนินคดีผูบ้ริโภค: ศึกษำกรณี
คดีผูบ้ริโภคในศำลจงัหวดัขอนแก่นเปรียบเทียบคดี
ในปี พ.ศ. 2552 กบัปี พ.ศ. 2553 

ผลจำกกำรน ำพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มำบงัคบั
ใช ้กรณีศึกษำประชำชนผูใ้ชบ้ริกำรอินเทอร์เน็ตใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบำลนครหำดใหญ่ 

โดย   นำงสำวธญัลกัษณ์  สวำ่งเรืองไพศำล 
          ม.เกษตรศำสตร์ 

โดย    อำจำรยอ์จัฉรำพร สีหวฒันะ 
          ม.ขอนแก่น 

โดย   นำยจุฑำเกียรติ  โปซิว    
         ม.สงขลำนครินทร์ 
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ตารางน าเสนอผลงานวชิาการ 
ประชุมวชิาการ การบริหารและการจัดการ คร้ังที ่9  “การบริหารจัดการข้ามวฒันธรรม” 

  วนัพฤหัสบดีที ่6  กุมภาพนัธ์  2557  
 

ห้อง/กลุ่ม 13.00-13.20 น. 13.20-13.40 น. 13.40-14.00 น. 

ห้องอธิการบด ี3-2    
 
 

ศึกษาศาสตร์ 
 
 

ผศ.ดร.อญัชล ีทองเอม 
(ผูด้  ำเนินรำยกำร) 

& 
ศมภัส บญัฑะมาลกีลุ 

(ผูช่้วย) 

กำรประเมินหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิตของ
มหำวิทยำลยัสยำม(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)  
โดยใชรู้ปแบบ ซิปป์ ของสตฟัเฟิลบีม 

ก ำ รพัฒน ำ ชุ ด กิ จ ก ร รม ก ำ ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้แบบวฎัจักรกำร
เรียนรู้ 7 ขั้น เร่ือง งำนและพลังงำน ส ำหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 

กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพชุดกำรสอนกำร
ทดสอบควำมแขง็ 

โดย   นำงศุภิศทรำ พนัสีเงิน 
         ม.รำชภฎัสวนสุนนัทำ 

โดย   นำงสำวอมรรัตน์ สำรเถ่ือนแกว้ 
          ม.นเรศวร 

โดย   นำยนิรภฎั หว้ยเรไร 
         พระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 
 

14.00-14.20 น. 14.20-14.40 น. 14.40-15.00 น. 

องค์ประกอบกำรบ ริหำรข้ำมวัฒนธรรมใน
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนท่ีจัดกำรสอนแบบ
นำนำชำติ 

พฤติกรรมกำรป้องกันโรคไข้เ ลือดออกของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำยในโรงเรียนเวียง
สระ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี   

ปัจจัยท ำนำยพฤติกรรมกำรเล่นของเด็กก่อนวยั
เรียนท่ีเขำ้รับบริกำรในศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ 

โดย   ดร.วเิชียร พนัธ์เครือบุตร 
      St. Theresa  International  College 

โดย    อำจำรยว์นัวสิำข ์สำยสนัน่  ณ อยธุยำ 
          St. Theresa  International  College 

โดย   นำงสำวสำวติรี วงศอิ์นจนัทร์ 
          ม.บูรพำ 
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ตารางน าเสนอผลงานวชิาการ 
ประชุมวชิาการ การบริหารและการจัดการ คร้ังที ่9  “การบริหารจัดการข้ามวฒันธรรม” 

  วนัพฤหัสบดีที ่6  กุมภาพนัธ์  2557  
 

ห้อง/กลุ่ม 13.00-13.20 น. 13.20-13.40 น. 13.40-14.00 น. 

ห้องอธิการบด ี3-3    
   
 

เศรษฐศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
 

ดร.ธิฏิรัตน์ ทพิรส 
(ผูด้  ำเนินรำยกำร) 

& 
กาญจนา  สิงใส 

(ผูช่้วย) 

The Relationship between  Fiscal  Policy 
Monetary  Policy and Public  debt     

กำรประยุกต์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือกำร
จดักำรสมดุลแห่งชีวติในกระแสวฒันธรรมโลกทุน
นิยม 

กำรพยำกรณ์เงินฝำกออมทรัพยพ์ิเศษของสหกรณ์
ออมทรัพยก์รมป่ำไม ้จ ำกดั 

โดย   ผศ.อรพรรณ  สิทธิชยั 
         ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์

โดย   ผศ.สุเทพ  พนัประสิทธ์ิ 
         ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์

โดย   นำงสำวฉตัรสรวง  สมัพนัธ์ศิริกลุ 
          ม.เกษตรศำสตร์ 
 

14.00-14.20 น. 14.20-14.40 น.  

กำรสร้ำงภูมิคุ ้มกันตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์กำรภำครัฐและภำคเอกชนใน
ประเทศไทย 

สมดุลและจลนศำสตร์กำรดูดซบัสียอ้มไดเร็กท์เรด 
80 โดยเกลด็ไคโตซำน 

 

โดย    อำจำรยส์มศกัด์ิ  วำนิชยำภรณ์ 
          ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์

โดย    นำงสำววรำรักษ ์ กลุรัชตะสถำพร 
          พระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 
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ตารางน าเสนอผลงานวชิาการ 
ประชุมวชิาการ การบริหารและการจัดการ คร้ังที ่9  “การบริหารจัดการข้ามวฒันธรรม” 

  วนัพฤหัสบดีที ่6  กุมภาพนัธ์  2557  
 

ห้อง/กลุ่ม 13.00-13.20 น. 13.20-13.40 น. 13.40-14.00 น. 

ห้องอธิการบด ี3-4    
   
 

บริหารธุรกจิ 
 
 

ผศ.ดร.ฐิตมิา สิทธิพงษ์พานิช 
(ผูด้  ำเนินรำยกำร) 

& 
กรรณกิาร์ วชัราภรณ์ 

(ผูช่้วย) 

ควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุระหว่ำงสมรรถนะเชิงพล
วตัรกบัผลกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรท่ีใชก้ลยุทธ์
เชิงรับและเชิงรุก 

กำรให้ควำมหมำย กำรมีส่วนร่วมและรูปแบบ
กิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสงัคมในควำมตอ้งกำร
ของพนักงำนบริษทั เซ็นทรัล  รีเทล คอร์ปอเรชัน่ 
จ ำกดั 

แนวคิดทฤษฎีของวัฒนธรรมกำรจัดกำรเพื่อ
วิ เครำะห์และควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรข้ำม
วฒันธรรม   

โดย    ผศ.จินตนำ  อำจหำญ 
          ม.รำมค ำแหง 

โดย   นำงสำวชลลดำ ศุภกำรวศิิษฐ ์ม่ำ 
          ม.ศิลปำกร 

โดย   รศ.ดร.เพช็รี  รูปะวเิชตร์   
          ม.เชียงใหม่ 
 

14.00-14.20 น. 14.20-14.40 น.  

ภำพลักษ ณ์ ท่ี มี ผลต่ อ คุณค่ ำ ต ร ำ สินค้ำ ขอ ง
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรัลเวลิด์ 

กรณีศึกษำกำรตรวจสอบสุขภำพทำงกำรเงินส่วน
บุคคลดว้ยอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

 

โดย    นำยชยักร  ปิยะนุกลู 
          ม.เกษตรศำสตร์ 

โดย    รศ.ดร.ธนิดำ จิตร์นอ้มรัตน ์
          ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตารางน าเสนอผลงานวชิาการ 
ประชุมวชิาการ การบริหารและการจัดการ คร้ังที ่9  “การบริหารจัดการข้ามวฒันธรรม” 

  วนัพฤหัสบดีที ่6  กุมภาพนัธ์  2557  
 

ห้อง/กลุ่ม 13.00-13.20 น. 13.20-13.40 น. 13.40-14.00 น. 

ห้องอธิการบด ี3-5    
   
 

บริหารธุรกจิ 
 
 

ผศ.ดร.รสสุคนธ์ เสวตเวชากลุ 
(ผูด้  ำเนินรำยกำร) 

& 
ปริญญา คล้ายเจริญ 

(ผูช่้วย) 

ปัจจัย เ ส่ียง ท่ี มีผลต่อกำรควบคุมภำยในตำม
แนวทำงโคโซ ของธุรกิจอำหำรบริกำรด่วน  
กรณีศึกษำ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 
จ ำกดั 

อิทธิพลของมำตรกำรผ่อนคลำยเชิงปริมำณของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำต่อควำมเคล่ือนไหวของ
รำคำทองค ำไทย 

ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ชำวไทยต่อกำรบริกำรของ
แผนกส่องกล้องทำง เ ดินอำหำรและตับใน
โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ 

โดย   นำงสำวกลุธิดำ สุวรรณ์ 
          ม.ศิลปำกร 

โดย    นำยโชติพฒัน์  เลิศชยัพฒันกลุ    
          ม.เกษตรศำสตร์ 

โดย    นำงสำวภทัรียำ  คลงัสมบติั      
          มหำวทิยำลยัพะเยำ 

14.00-14.20 น. 14.20-14.40 น.  

ศึกษำเปรียบเทียบกำรควบคุมภำยในตำมแนวคิด
ของ COSO และกำรควบคุมภำยในของสถำบัน
กำร เ งินชุมชน ในพ้ืน ท่ีอ ำ เภอ ทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 

กำรส่งเสริมกำรขำยผ่ำนส่ือออนไลน์ของธุรกิจ
โรงแรมท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเขำ้พกัของลูกคำ้ 

 

โดย    อำจำรยเ์ฉลิมเกียรติ  ร่ำงเลก็ 
          มทร.ศรีวชิยั วข.นครศรีธรรมรำช 

โดย   นำงสำวชลิดำ  บ ำรุงศรี 
          ม.เกษตรศำสตร์ 
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ตารางน าเสนอผลงานวชิาการ 
ประชุมวชิาการ การบริหารและการจัดการ คร้ังที ่9  “การบริหารจัดการข้ามวฒันธรรม” 

  วนัพฤหัสบดีที ่6  กุมภาพนัธ์  2557  
 

ห้อง/กลุ่ม 13.00-13.20 น. 13.20-13.40 น. 13.40-14.00 น. 

ห้องอธิการบด ี3-6    
   
 

บริหารธุรกจิ 
ศึกษาศาสตร์ 

 
 

ผศ.ดร.นันทสารี สุขโต 
(ผูด้  ำเนินรำยกำร) 

& 
ศักดิ์สิทธ์ิ คณะชาต ิ

(ผูช่้วย) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรใชชุ้ดชั้นในของ
สตรี ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือของลูกคำ้ศูนย์
รถยนต ์ฟอร์ด  บริษทั ไทยยำนยนตร์  เซลส์แอนด์
เซอร์วสิ  จ ำกดั  สำขำ  กรุงเทพมหำนคร 

กลยุท ธ์ ธุ ร กิ จ แ ละ ทุ นท ำง ปัญญำ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภำพด ำเนินงำนธุรกิจอุตสำหกรรมอญัมณี
และเคร่ืองประดบัของไทย 

โดย   นำงปัณฑิตำ  บุญคง   
          มหำวทิยำลยัพะเยำ 

โดย    นำยนพพร  สงัขเ์กตุ   
           วทิยำลยักำรจดักำร กรุงเทพมหำนคร 

โดย   นำยอรัญฤทธ์ิ  รุ่งเรืองวชิชำกลุ 
          ม.รำมค ำแหง 
 

14.00-14.20 น. 14.20-14.40 น. 14.40-15.00 น. 

สวสัดิกำรและรูปแบบกำรพฒันำทอ้งถ่ินตำมหลกั
ประชำธิปไตย 

รู ปแบบกำรสอน ท่ี ส่ ง ผลต่ อกำร คิดอย่ ำ ง มี
วจิำรณญำณ : ดว้ยกำรวเิครำะห์อภิมำน 

วิธีกำรเล่ำเร่ืองรำว(Narrative Inquiry) : กระบวน
ทศัน์หน่ึงในงำนวจิยัทำงสงัคมศำสตร์ 

โดย    รศ.ทศันีย ์ สิงห์เจริญ 
          รำชมงคลไกลกงัวล 

โดย    ผศ.เชียง  เภำชิต 
          ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์

โดย    ผศ.เชียง  เภำชิต 
          ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตารางน าเสนอผลงานวชิาการ 
ประชุมวชิาการ การบริหารและการจัดการ คร้ังที ่9  “การบริหารจัดการข้ามวฒันธรรม” 

  วนัพฤหัสบดีที ่6  กุมภาพนัธ์  2557  
 

ห้อง/กลุ่ม 13.00-13.20 น. 13.20-13.40 น. 13.40-14.00 น. 

ห้องประชุม สัจจา เกตุทตั 2   
 
 

การท่องเทีย่วและการโรงแรม 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 

ดร.เยาวลกัษณ์ ราชแพทยาคม 
 (ผูด้  ำเนินรำยกำร) 

& 
นันทวนั  รามเดชะ 

(ผูช่้วย) 

แรงจูงใจและควำมพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชำว
อิ น เ ดี ย ต่ อ ก ำ ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใ น เ ข ต เ มื อ ง ใ น
กรุงเทพมหำนคร 

กำรเปรียบเทียบปัจจยักำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรจดักำร
กำรท่องเท่ียวตลำดน ้ ำ  ระหว่ำงตลำดน ้ ำคลองลดั
ม ะ ย ม  แ ล ะ ตล ำ ดน ้ ำ ว ัด จ ำ ป ำ  เ ข ตต ล่ิ ง ชัน  
กรุงเทพมหำนคร 

กำรรับรู้ภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ชำวต่ำงประเทศท่ีมีต่อจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

โดย   นำงสำวชมช่ืน  นพรัก   
          ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์

โดย    นำงสำวปรียนนัท ์ ฉตัรนนัทภรณ์ 
          ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์

โดย   คุณจนัทรขจร  ถูกฤทยั 
          ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์
 

14.00-14.20 น. 14.20-14.40 น.  

ควำมคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชำวต่ำงประเทศท่ีมี
ต่อกำรบริโภคอำหำรริมบำทวิถี กรณีศึกษำเขต
พระนคร กรุงเทพมหำนคร 

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งไทยกบักมัพชูำจำกอดีต-
ปัจจุบนั : กรณีศึกษำประสำทเขำพระวหิำร 

 

โดย    คุณทิพำรัตน์ สญัพงศ ์
          ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์

โดย     ผศ.ณฏัฐพล  บุณยพิพฒัน์ 
           มรภ.บำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ 
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ตารางน าเสนอผลงานวชิาการ 
ประชุมวชิาการ การบริหารและการจัดการ คร้ังที ่9  “การบริหารจัดการข้ามวฒันธรรม” 

  วนัพฤหัสบดีที ่6  กุมภาพนัธ์  2557  
 

ห้อง/กลุ่ม 13.00-13.20 น. 13.20-13.40 น. 13.40-14.00 น. 

ห้องประชุม สัจจา เกตุทตั 3   
  
 

การท่องเทีย่วและการโรงแรม 
 
 

ผศ.ดร.อศัวนิ  แสงพกิลุ 
(ผูด้  ำเนินรำยกำร) 

& 
ทนงศักดิ์ ศิริยงค์ 

(ผูช่้วย) 

ควำมคำดหวงัต่อคุณภำพกำรบริกำร และปัจจยัใน
กำรเลือกบริษทัจัดน ำเท่ียวของผูบ้ริหำรโรงเรียน
มธัยมศึกษำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

กำรมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในกำรจดักำรกำร
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่ำชำยเลนคลองโคน จังหวดั
สมุทรสงครำม 

ควำมคำดหวงัและควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ในกำรเลือกท่ีพกัแรมในเขตอ ำเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
รำชบุรี 

โดย   นำงสำวนลิศรำ  บวับำน 
          ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์

โดย   คุณอรวรรณ  เกิดจนัทร์ 
          ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์

โดย   นำยอชัฌำ  ระตินยั 
          ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์
 

14.00-14.20 น. 14.20-14.40 น.  

กำรจดักำรกำรท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทย
พวน : กรณี ศึกษำชุมชนตลำดเก้ำห้อง อ ำเภอบำง
ปลำมำ้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แรงจูงใจและควำมประทับใจ ของนักท่องเท่ียว
ต่ำงชำติ ในกำรเดินทำงท่องเ ท่ียว ณ อุทยำน
ประวติัศำสตร์พระนครศรีอยธุยำ 

 

โดย   นำงสำววรีพร   รอดทศันำ 
          ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์

โดย   คุณสัณฐิติ  สงวนวงศ ์
          ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตารางน าเสนอผลงานวชิาการ 
ประชุมวชิาการ การบริหารและการจัดการ คร้ังที ่9  “การบริหารจัดการข้ามวฒันธรรม” 

  วนัพฤหัสบดีที ่6  กุมภาพนัธ์  2557  
 

ห้อง/กลุ่ม 13.00-13.20 น. 13.20-13.40 น. 13.40-14.00 น. 14.00-14.20 น. 

ห้องประชุมส านักอธิการบด ี6-2   
 
 

นานาชาต ิ
 
 
 

ดร.เกยีรตอินันต์ ล้วนแก้ว 
(ผูด้  ำเนินรำยกำร) 

& 
ธีรชัย  ลมิวภูิวฒัน์ 

(ผูช่้วย) 

The Impact of Foreign Direct 
Investment (FDI) on the Economy and 
Peace in a Third World Country : A 
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การรบัรูภ้าพลกัษณก์ารท่องเทีย่วของนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

ทีม่ีต่อจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

จนัทรขจร  ถูกฤทยั* 

 

บทคดัย่อ 

 

 การวิจัยเร่ืองการรับรู้ภาพลักษณ์การทอ่งเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่

มีต่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  ค้นหาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามการรับรู้นักของท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  2)  ค้นหา

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3)  เปรียบเทยีบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศระหว่างก่อน

เดินทางมาเยือนและขณะมาเยือนในด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

การวิจัยด าเนินการเกบ็ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 

Sampling) จ านวน 416 คน  

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

มีช่วงอายุ 18-25 ปี และ ช่วงอายุ 26-35 ปี โดยมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

และเป็นผู้ประกอบอาชีพระดับสงู ที่มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 1,000 ดอลลาร์ หรือเท่ากับ 

31,146 บาท โดยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาเยือนเมืองอยุธยา ส่วนใหญ่คือ 

ฝร่ังเศส และเป็นคร้ังแรกในการมาประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์หลักในการมาเยือนเพ่ือ

พักผ่อน นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการ

เดินทางมาเที่ยวคร้ังน้ี จ านวน 3 อนัดับ คือ เวบ็ไซด์ทางอนิเตอร์เนต็, หนังสือ/นิตยสาร/

วารสารการทอ่งเที่ยว และเพ่ือน/สมาชิกในครอบครัว/คนรู้ จัก   

ในส่วนของผลการค้นหาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มี

ความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

นักทอ่งเที่ยวเพศ 

ชายและเพศหญิงมีการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เหมือนกัน และ  นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์เมืองอยุธยาด้าน

ประวัติศาสตร์โดย 
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ก่อนเดินทางมาเยือนและหลังเดินทางมาเยือนมีการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแตกต่าง

กันรวมถึงรายได้ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน

วัฒนธรรมก่อนเดินทางมาเยือน แตกต่างกนั  

 ในด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า

นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้าน

ประวัติศาสตร์มากกว่าด้านวัฒนธรรมทั้งก่อนเดินทางมาเยือนและหลังการเดินทางมา

เยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลการเปรียบเทียบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศพบว่าก่อน

เดินทางมาเยือนและหลังเดินทางมาเยือน นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก  และด้านวัฒนธรรมพบว่าก่อน

เดินทางมาเยือนนักทอ่งเที่ยวมีการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ มีการ

รับรู้อยู่ในระดับปานกลาง และหลังเดินทางมาเยือน มีการรับรู้อยู่ในระดับ มาก 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน 

รวมทั้งหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว ควรน าผลการวิจัยการ

รับรู้ภาพลักษณ์ไปส่งเสริมการรับรู้ให้ดีย่ิงขึ้ นโดยเฉพาะการส่งเสริมภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยวเมืองอยุธยาด้านประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) โดยเสนอกลยุทธ์การ

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว ผ่านมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)โดยเฉพาะ

มัคคุเทศก์เฉพาะ อย่างมัคคุเทศก์เฉพาะ (ศิลป –วัฒนธรรม) และ มัคคุเทศก์เฉพาะ 

(วัฒนธรรมท้องถิ่น) ควรช้ีแจงและให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวก่อนเร่ิมต้นการเดินทาง 

น าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองอยุธยาให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง มีความรู้ความรู้

ความเข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ – วัฒนธรรม วรรณคดีไทย และ

ทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เกี่ยวกับศิลปะ – วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ 

ภมิูศาสตร์ โบราณคดี ภายในแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองอยุธยา ในด้านการ

ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองอยุธยาด้านวัฒนธรรม (Cultural Tourism) กล
ยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ช่ืนชอบการ
ทอ่งเที่ยวด้านวัฒนธรรมมาเที่ยวเมืองไทยมากข้ึน โดยส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีบ่ง
บอกถึงวิถีชีวิต ความมีไมตรีจิตผ่านการแสดงทางวฒันธรรมทั้งการร า การแสดงดนตรี เพื่อ
สืบสานอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม  ผ่านแหล่งข้อมูลข่าวสารที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าถึง
และตรงตามกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางด้านความ

สะอาด และป้ายข้อมูลข่าวสารตามแหล่งท่องเที่ยวให้ชัดเจนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่าย

และคุ้มค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว และเพ่ือเพ่ิมคุณภาพที่มีศักยภาพใน

การรองรับนักทอ่งเที่ยวต่อไป 
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นิยามค าศัพทเ์ฉพาะ 

“การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์” (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลิน
ในสถานท่ีท่องเท่ียว ไดค้วามรู้มีความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดีในทอ้งถ่ิน บน
พื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่า
ของสภาพแวดลอ้ม โดยท่ีชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการบริหารจดัการท่องเท่ียว การ
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์อาจจดัรายการเส้นทางท่องเท่ียวตามรอยประวติัศาสตร์ต่างๆ  

“ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม” (Cultural Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวเพื่อชมส่ิงท่ี
แสดงความเป็นวฒันธรรม เช่น ปราสาท พระราชวงั วดั โบราณสถาน โบราณวตัถุ 
ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และส่ิงต่างๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองท่ีมี
การพฒันาให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม การด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมยั ผู ้
ท่องเท่ียวจะไดรั้บทราบประวติัความเป็นมา ความเช่ือ มุมมอง ความคิด ความศรัทธา ความ
นิยมของบุคคลในอดีตท่ีถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบนัผา่นส่ิงเหล่าน้ี 
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บทน า 

 เน่ืองจากพ้ืนที่โลกมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แตกต่างกันจึงก่อให้เกิด

ลักษณะของภูมิทศัน์ทางธรรมชาติและลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ประกอบกับ

โดยทั่วไปมนุษย์ต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปยังบริเวณต่างๆ ที่มีสภาพแวดล้อมที่

แปลก และแตกต่างไปจากถิ่นเดิมของตน  ทรัพยากรท่องเที่ยวจึงเป็นหัวใจของการ

ทอ่งเที่ยว โดยรวมถึงสถานที่ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสถานที่ที่มนุษย์สร้างข้ึน เพ่ือใช้

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เหน็ถึงอารยธรรมท้องถิ่นที่มี

ลักษณะเด่น  เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน (วรรณา  วงษ์วานิช,2546)  

 ประเทศไทยตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุม

พ้ืนที่ประมาณ 513,115 ตารางกโิลเมตร ในช่วงหลายศตวรรษ ชาวต่างชาติรู้จักประเทศ

ไทยในนามของ"สยาม" ว่าเป็นดินแดนอันห่างไกลและมีความพิเศษเฉพาะที่น่าค้นหา 

เป็นที่รู้จักคร้ังแรกของชาวตะวันตกเม่ือปลายศตวรรษที่ 17 ผ่านทางชุดจดหมายเหตุของ

ชาวฝร่ังเศสผู้เช่ียวชาญการบันทกึเหตุการณ์ ประเทศโปรตุเกสได้ ส่งทูตมายังเมืองหลวง 

ของสยามคือกรุงศรีอยุธยา เพ่ือเจริญสัมพันธไมตรี ในปี 2054 ซ่ึงเป็นเวลาไม่นาน

หลังจากที่โปรตุเกสยึดครองรัฐมะละกาได้ โดยชาวโปรตุเกสได้เข้ามาอาศัยอยู่ในสยาม

ร่วมกบัชาวจีน ญ่ีปุ่น มาเลย์ และเปอร์เซีย ท าให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นหน่ึงในเมืองใหญ่

ที่มีความเป็นสากลมากที่สุดแห่งหน่ึงในภูมิภาคอันกว้างใหญ่น้ี ประเทศไทยได้รับการ

พัฒนาให้ทันสมัยและประชาชนของไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และเป็นอาณาจักร

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถผสมผสานวัฒนธรรมอันเก่าแก่และสภาพความ

เป็นอยู่ในยุคปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่บ่ง

บอกลักษณะเฉพาะ พิเศษและโดดเด่นซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและจีน มีความ

หลากหลายทางชาติพันธุ์ แหล่งทรัพยากรมนุษย์ และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ งดงาม 

อีกทั้งความเป็นเอกราชที่คงมาอย่างยาวนานกว่า 700 ปี และวัฒนธรรมประเพณีของ

ประเทศไทยน้ัน สามารถปรับเข้าได้ดีกับวิถีการด าเนินชีวิตในแบบพุทธศาสนิกชนที่ไม่

นิยมความ รุนแรง อนัเป็นแบบอย่างของความใจบุญ อดทน และเมตตา 

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกจังหวัดที่โดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยอยุธยา 417 ปีแห่งการเป็นราชธานี

เก่าแก่ของสยามประเทศ ประกอบด้วย ราชวงศ์  คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ 

ราชวงศ์สโุขทยั ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง  มีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 

33 พระองค์ โดยมีปฐมกษัตริย์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่  1 (พระเจ้าอู่ทอง) 

พระนครศรีอยุธยาจึงนับเป็นราชธานีที่มีอายุยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย 

และล่าสดุเวบ็ไซต์ businessinsider.comได้รวบรวม 16 เมืองประวัติศาสตร์ที่ย่ิงใหญ่ที่สุด

แห่งมวลมนุษยชาติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลของนักประวัติศาสตร์ 3 ท่าน คือ Tertius 

Chandler, Gerald Fox และ George Modelski โดยมี กรุงศรีอยุธยา อดีตราชธานีของ
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ไทย ติดอนัดับด้วย ซ่ึงนักการทูตชาวตะวันตกที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีด้วยได้เคย

บันทึกเอา ไว้ว่า เป็นเมืองที่สวยงาม  ทั้งน้ีใช้เกณฑ์เมืองย่ิงใหญ่ที่สุดแห่งยุคสมัยที่น า

มนุษย์เข้าสู่อีกยุค หน่ึง ทั้ งด้านวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมการค้า  

กสกิรรม ขนาดของป้อมปราการ การแจกจ่ายอาหาร ภัยพิบัติต่างๆ บางแห่งถูกเมืองอื่นๆ 

แซงหน้าในด้านความใหญ่โตและจ านวนประชากร ขณะที่บางเมืองสิ้ นสุดลงเพราะถูก

ท าลาย จากข่าวดังกล่าวน้ี ท าให้เมืองอยุธยาเป็น 1 ใน 16 เมืองใหญ่ที่สุดใน

ประวัติศาสตร์มวลมนุษย์ โดยส านักพิมพ์ของประเทศไทยได้เผยแพร่ทั้งทางสื่ อ

หนังสอืพิมพ์ นิตยสารและสื่อทางออนไลน์ โดย กรุงศรีอยุธยา ติดอันดับที่ 13 เป็นเมือง

หลวงอาณาจักรสยามโบราณอยู่กว่า 400 ปี แต่ขึ้นน าหน้าทุกเมืองในโลกในปี ค.ศ.1700 

(พ.ศ.2243) ประชากร 1,000,0000 คน เป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปล่ียนสินค้า

จากสารพัดทิศ รวมทั้งชาวยุโรปด้วย แต่อยุธยากส็ิ้ นสุดลงเป็นเถ้าถ่านด้วยน ้ามือของ

กองทัพพม่า นักประวัติศาสตร์ได้พบว่า กรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองใหญ่ ที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ด้วยประชากรราว 1,000,000 คน ช่วง 

400 ปีแห่งการเป็นราชธานีน้ัน นักการทูตชาวตะวันตกที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรี

ด้วยได้เคยบันทกึเอาไว้ ว่า เป็นเมืองที่สวยงาม .. แต่น่าเสียดายที่ถูกพม่าโจมตี และเผา

ท าลายราบในปี ค.ศ.1767 (พ.ศ.2310) (ASTVผู้จัดการออนไลน์,2556)   

 อยุธยาจึงเป็นเมืองเก่ามีประวัติมายาวนานท าให้เกิดสิ่งก่อสร้าง และความเช่ือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีสบืทอดมายาวนาน จึงส่งผลให้เมืองอยุธยามีความโดดเด่น

ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนบางคร้ังไม่สามารถแยกออกได้ว่าเมืองอยุธยา มี

ความโดดเด่นทางด้านใดมากกว่ากนั เพราะทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มา

ควบคู่กนั ทั้งน้ีเพ่ือมองหาภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะด้านการท่องเที่ยว จึงเป็นที่มาของการวิจัยเร่ืองการรับรู้ภาพลักษณ์การทอ่งเที่ยวของ

นักทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อภาพลักษณ์การทอ่งเที่ยวของจังหวัพระนครศรีอยุธยา

น้ีอกีทั้งกลุ่มอายุของนักทอ่งเที่ยวชาวยุโรปที่แตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลักษณ์การ

ทอ่งเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกนัผลการวิจัยจะเป็น

ประโยชน์กบัหน่อยงานที่เกี่ยวข้องกบัการทอ่งเที่ยวเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

และส่งเสริมทางการตลาดของการทอ่งเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและน าไปเป็น

แนวทางในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยวต่อไป 
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วตัถุประสงคข์องการศึกษา  

1.  เพ่ือค้นหาภาพลักษณ์การทอ่งเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามการรับรู้นัก

ของทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศ 

  2.  เพ่ือค้นหาปัจจัยส่วนบุคคลของนักทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์

กบัภาพลักษณ์การทอ่งเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.  เพ่ือเปรียบเทยีบภาพลักษณ์การทอ่งเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม

การรับรู้ของนักทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศระหว่างก่อนเดินทางมาเยือนและขณะมาเยือน 

 

สมมุติฐานการวิจยั  

นักทอ่งเที่ยวชาวยุโรปที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีการรับรู้

ภาพลักษณ์การทอ่งเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกนั  

 

ขอบเขตการวิจยั 

1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป โดยใช้

วิธีการของ ราณี อิสิชัยกุล ที่จ าแนกทรัพยากรการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ จ านวน 5 

วิธี โดยเลือกวิธีที่ 1 คือ การจ าแนกประเภทของทรัพยากรท่องเที่ยวตามลักษณะและ

คุณค่าของทรัพยากร ที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ แต่เลือกศึกษาเพียง 2 ประเภท คือ 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ และ ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภท

ศิลปะวัฒนธรรม 

2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษา คือ 

นักทอ่งเที่ยวชาวยุโรป จ านวน 416 คน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริเวณเกาะเมืองและพ้ืนที่โดยรอบเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ได้แก่พระราชวังหลวง

หรือ พระราชวังโบราณ พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหารพระมงคลบพิตร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไชยวัฒนาราม วัดพนัญ

เชิงวรวิหาร ป้อมเพชร หมู่บ้านญ่ีปุ่น และบริเวณอ าเภอบางปะอิน และอ าเภอบางไทร 

ได้แก่ พระราชวังบางปะอนิ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 5.1  การรบัรู ้

ศิริโสภาคย์ บุรพาเดชะ (2534:33) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการทาง

สมองที่มนุษย์ให้ความหมายแก่สินค้าตามประสบการณ์ที่เคยมีมา เม่ือบุคคลถูกกระตุ้น

จากสิ่งเร้าต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกแล้วบุคคลจะเกิดการรับสัมผัสและแปล

ความหมายของอาการสัมผัสในภาวะความเป็นจริง หรือบุคคลไม่สามารถรับสิ่งเร้าต่างๆ 

ได้ทุกชนิด เพราะสิ่งเร้าที่บุคคลจะได้ประสบพบเหน็ในแต่ละวันจะมีจ านวนนับไม่ถ้วน 

บุคคลจะมีการกล่ันกรองหรือเลือกสิ่งที่รับรู้และเกบ็สิ่งเหล่าน้ันไว้ในความทรงจ า 

จ าเนียร  ช่วงโชติ (2526:18-19) กล่าวว่า กระบวนการการรับรู ้

ประกอบดว้ยหลกัส าคญั 3 ประการ คือ 

ประการแรก  การรับรู้ต้องเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของสิ่งเร้า ซ่ึงไปกระตุ้น

อวัยวะรับสมัผัสให้เกดิการท างานขึ้น และส่งรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ไปยังประสาทสัมผัส

เพ่ือส่งต่อไปยังสมอง กระบวนการน้ีเรียกว่าว่า การสมัผัส 

ประการที่สอง การรับรู้ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่

มนุษย์ได้รับและน ามาประสมกนักบัข้อมูลอื่นๆ เช่น ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิม ใน

การช่วยแปลความหมายของสิ่งน้ันๆ กระบวนการน้ีเรียกว่า การรับรู้ 

ประการที่สาม การรับรู้ต้องเกี่ยวข้องกบัคุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้รับรู้

อนัหมายถึงประสบการณ์เดิม แรงขับ ทศันคติ บุคลิกภาพ และอื่นๆ ของผู้รับรู้ 

กล่าวโดยสรุปการรับรู้ (Perceptual/Cognitive Image) จึงเป็นการรับรู้ที่เกิดจาก

การเหน็หรือการได้ยินจากสื่อต่างๆ รวมถึงการรับรู้ที่ตนเองได้เหน็ หรือมีประสบการณ์

การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จนก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และการรับรู้ที่เป็น

ภาพลักษณ์จะก่อให้เกิดความเช่ือ (Beliefs) หรือความรู้ (Knowledge) เกี่ ยวกับ

ประสบการณ์จากแหล่งทอ่งเที่ยวต่างๆ ได้แก่ ความโดดเด่นของแหล่งทอ่งเที่ยว ประเพณี

และวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น ซ่ึงความเช่ือหรือความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่

ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จะเป็นปัจจัยหน่ึงในการจูงใจหรือการกระตุ้ นให้

นักท่องเที่ยวเกิดความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความสนใจที่จะมาสัมผัสกับแหล่ง

ท่องเที่ยวต่างๆ น้ันเพราะการรับรู้ก่อเกิดเป็นภาพลักษณ์ในใจของนักท่องเที่ยวแตกต่าง

กนัตามการรับรู้ของนักทอ่งเที่ยวน่ันเอง 

เลิศพร  ภาระสกุล (2555 : 256) กล่าวว่า เทคนิคอย่างหน่ึงที่มีการ

น ามาใช้เพ่ือหลีกเล่ียงความล าเอียงในการวัดการรับรู้ทางสังคม คือ การเปรียบเทยีบการ

รับรู้ก่อนการเดินทางและหลังการเดินทาง เทคนิคแบบน้ีท าให้เราทราบได้ว่า การรับรู้มี

การพัฒนาข้ึนมาอย่างไร และเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างไร 
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 5.2  ภาพลกัษณก์ารท่องเทีย่ว 

ภาพลักษณ์ คือ ภาพที่เกิดข้ึนในใจของแต่ละคนซ่ึงบุคคลสามารถจินตภาพ

เกี่ยวกับสถาบันน้ันๆ ได้ โดยภาพลักษณ์น้ันเกิดขึ้ นได้จากการได้รับรู้ ได้ฟัง ได้เหน็หรือมี

ประสบการณ์มาในอดีต และด้วยความประทับใจจึงท าให้บุคคลน้ันจดจ าและพัฒนาเป็น

ภาพอย่างใดอย่างหน่ึงขึ้นมา (พรทพิย์ วรกจิโภคาทร, 2533:50-51) 

หากจะนิยามค าว่าภาพลักษณ์ให้ชัดเจนแล้วอาจกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์คือ

ข้อเทจ็จริง (Objective facts) บวกกับการประเมินส่วนตัว (Personal judgedment) แล้ว

กลายเป็นภาพที่ฝังใจอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคล อยู่นานแสนนานยากที่จะ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความจริงกไ็ด้ เพราะว่าภาพลักษณ์น้ัน ไม่ใช่

เร่ืองของข้อเทจ็จริง (Reality) แต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเร่ืองของรับรู้ (Perception) ที่

มนุษย์เอาความรู้สกึส่วนตัวเข้าไปปะปนอยู่ในข้อเทจ็จริงด้วย (เสรี  วงษ์มณฑา, 2541) 

โครงการศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของ

นักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติ กล่าวว่า ภาพลักษณ์สถานที่ คือ องค์รวมความประทบัใจที่มีต่อ

สถานที่หน่ึงๆ หรือการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่หน่ึงๆ (Echtner &Ritchie 2003) ซ่ึงเป็น

ภาพลักษณ์ที่ เกิดจากการที่ นั กท่อง เที่ ยวประเ มิน ต่อสถานที่ ห รือประเ มิน ต่อ

สภาพแวดล้อมของสถานที่น้ันๆ โดยภาพลักษณ์สถานที่จะมีผลต่อการตัดสินใจในการ

เลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเลือก

เดินทางทอ่งเที่ยวไปยังสถานที่ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี 

ภาพลักษณ์ของสถานที่ประกอบด้วยภาพลักษณ์ที่เกดิจากการรับรู้ (Cognitive 

Image) ภาพลักษณ์ที่เกดิจากความรู้สึกหรือทศันคติ (Affective Image) และภาพลักษณ์

ที่มีต่อสถานที่โดยรวม (Overall/Global Image) (โครงการศึกษาภาพลักษณ์ด้านการ

ท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) ซ่ึงสามารถอธิบายได้ 

ดังน้ี 

  1  ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ (Perceptual/ Cognitive Image) เป็นการ

รับรู้ที่เกิดจากการเห็นหรือการได้ยินจากสื่อต่างๆ รวมถึงการรับรู้ที่ตนเองได้เห็นหรือมี

ประสบการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้เป็น

ภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความเช่ือ (Beliefs) หรือความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับแหล่ง

ท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่

ละพ้ืนที่  เป็นต้น ซ่ึงความเช่ือหรือความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับมาจาก

แหล่งข้อมูลตามสื่อต่างๆ จะเป็นปัจจัยหน่ึงในการจูงใจหรือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิด

ความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความสนใจที่จะมาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ น้ัน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักทอ่งเที่ยวใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์กับแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆ มา

ก่อน 
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  2  ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) เป็น

ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกที่ถูกประเมินหลังจากนักท่องเที่ยวได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเห็นหรือ

การได้ยิน ท าให้นักท่องเที่ยวมีทศันคติหรือมีความรู้สกึที่ดีหรือไม่ดีต่อสถานที่น้ันๆ 

  3  ภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวม (Overall/Global Image) เป็น

ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ (Cognitive Image) และภาพลักษณ์ที่

เกี่ยวกับการประเมินความรู้สกึต่อคุณลักษณะต่างๆของสถานที่น้ันๆ (Affective Image) เกิดเป็น

องค์รวมหรือภาพรวมสะท้อนถึงความรู้ สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์ใหญ่ของ

สถานที่ น้ันๆ กล่าวคือ ภาพลักษณ์ตามคุณลักษณ์ต่างๆ ของสถานที่ เช่น ทิวทัศน์ภูมิประเทศ 

อากาศ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น และ

ความรู้ สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อคุณลักษณะต่างๆ น้ัน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของ

จังหวัดหรือภาพลักษณข์องประเทศหนึ่งๆ 

 สรุปว่าจังหวัดพระนครกรุงศรีอยุธยามีประวัติศาสตร์มายาวนาน ท าให้เกิดสิ่งก่อสร้าง

จากน ้ามือมนุษย์มากมาย เกิดเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีที่สืบทอดต่อๆ กันมา ด้วย

ภาพลักษณท์ี่เป็นอยู่อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ โดยมีการแสดงออกผ่านทางสถานที่ ประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน วัด 

สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือประเพณีนิยม ที่ทางเมืองอยุธยาถือปฏิบัติ สิ่งต่างๆ

เหล่านี้ สะท้อนออกมาให้คนต่างเมืองได้รับรู้  ดังนั้นการเกิดภาพลักษณ์จึงแตกต่างกันของคน

ผู้รับสาร โดยผู้รับสาร อาจมีภมูิหลังที่แตกต่างกนั มีความชอบ รสนิยม ความสนใจ หรือมีความ

เป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา และขนบธรรมเนียม รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่

แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศ ภูมิประเทศของตน ท าให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศ มีมุมมอง 

และมีความรู้สกึเกี่ยวกบัภาพลักษณข์องจังหวัดอยุธยาแตกต่างกนัไปตามภมูิหลังของตน จึงเป็น

ที่มาของผู้วิจัยที่จะท าการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวตามการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศ ว่ามีการกรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยาโดดเด่นด้านใดมากกว่า

กนัระหว่างการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 วิธีการศึกษา 

 การวิจัยในคร้ังนี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาว

ยุโรป  จ านวน 416 คน โดยใช้วิธกีารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบโอกาส (Non-Probability 

Sampling) ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Accidental or 

Convenience Sampling) ท าการเก็บข้อมูลตามแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ภายในเกาะและนอกเกาะพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตการ

วิจัยและใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

เมืองอยุธยาตามการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 2) ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS ได้แก่ 

ค่าแจกแจงความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบน

DP
U



11 
 

เบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถติเิชิงอ้างองิ ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน โดยใช้วิธ ีT-Test  และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาการวิจัยเร่ือง การรับรู้ภาพลักษณก์ารท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศที่มต่ีอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถน าเสนอผลตามวัตถุประสงค ์ได้ดงันี้  

6.1 สรุปขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตารางที่ 1 : ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเท่ียวชาวยุโรป 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  ลกัษณะประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเท่ียวชาวยุโรป 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ    แหล่งพ านักของนักท่องเที่ยว   
 ชาย 

หญิง 
200 
216 

48.10 
51.90 

  ออสเตรีย (Austria) 
เบลเยยีม (Belgium) 

8 
24 

1.90 
5.80 

อายุ     สาธารณรัฐเช็ก (Czech) 3 0.70 
 ต ่ากวา่ 18 ปี 

18 – 25 ปี 
26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 
46 – 55 ปี 
มากกวา่ 55 ปี 

9 
156 
156 
50 
30 
15 

2.20 
37.50 
37.50 
12.00 
7.20 
3.60 

  เดนมาร์ก (Denmark) 
ฝร่ังเศส (France) 
เยอรมนี (Germany) 
ไอซ์แลนด ์(Iceland) 
ไอธ์แลนด ์(Ireland) 

9 
78 
52 
1 
3 

2.20 
18.80 
12.50 
0.20 
0.70 

 อิตาลี (Italy) 38 9.10 

ระดบัการศึกษา     ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) 2 0.50 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

59 
153 
192 
12 

14.20 
36.80 
46.20 
2.90 

  เนเธอร์แลนด ์(Netherlands) 
โปแลนด ์(Poland) 
สหพนัธรัฐรัสเซีย (Russia) 
สกอตแลนด ์(Scotland) 

35 
13 
4 
4 

8.40 
3.10 
1.00 
1.00 

อาชีพ     สโลวาเกีย (Slovakia) 7 1.70 
 ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 

อาชีพเกษตรกรรม 
ผูใ้ชท้กัษะแรงงาน 
เจา้ของกิจการและผูบ้ริหาร 
ผูป้ระกอบอาชีพระดบัสูง 

127 
3 
11 
76 
199 

30.50 
0.70 
2.60 
18.30 
47.80 

  สโลวเีนีย (Slovenia) 
สเปน (Spain) 
สวติเซอร์แลนด ์(Switzerland) 
สหราชอาณาจกัร (United 
Kingdom) 

5 
60 
9 

61 

1.20 
14.40 
2.20 

17.70 

รายได้    ประสบการณ์มาเยือนประเทศไทย   
 ≤US$ 1,000 

US$ 1,001-2,000 
US$ 2,001-3,000 
US$ 3,001-4,000 
>US$ 4,000 

112 
79 
105 
61 
59 

26.90 
19.00 
25.20 
14.7 

14.20 

 มาเยอืนคร้ังแรก 
มาเยอืน 2 – 3 คร้ัง 
มาเยอืนมากกวา่ 3 คร้ัง 

321 
62 
33 

77.20 
14.90 
7.90 
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ลกัษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวชาวยุโรป จ านวน (คน) ร้อยละ 

วัตถุประสงค์หลกัในการมาเยือนคร้ังนี้   

 พกัผอ่น 
ธุรกิจ/ประชุม 
เยีย่มเพื่อน 
อ่ืนๆ 

338 
21 
26 
31 

81.30 
5.00 
6.30 
7.50 

 รวมจ านวนตวัอยา่ง 416 100 

จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของลักษณะประชากรศาสตร์ของ

นักท่องเที่ยวยุโรป มีนักท่องเที่ยวตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 416 คน พบว่าส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน และเพศชาย จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.90%:48.10% มีช่วงอายุ 18-25 ปี (38%) และ ช่วงอายุ 26-35 ปี (38%) โดยมี

ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (47%) และเป็นผู้ประกอบอาชีพระดับสูง (48%) ที่มี

รายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 1,000 ดอลลาร์ หรือเท่ากับ 31,146 บาท (27%) โดยนักท่องเที่ยว

ชาวยุโรปที่เดินทางมาเยือนเมืองอยุธยา ส่วนใหญ่คือ ฝร่ังเศส (19%) และเป็นคร้ังแรก

ในการมาประเทศไทย (77%) โดยวัตถุประสงค์หลักในการมาเยือนเพ่ือพักผ่อน(81%) 

 

6.2  ภาพลกัษณก์ารท่องเทีย่วจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตามการรบัรูข้อง

นกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ 

ตารางที่ 2 : ภาพลักษณก์ารท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านประวัติศาสตร์ตามการรับรู้ของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

การรบัรูภ้าพลกัษณก์ารท่องเท่ียวเมืองอยธุยาดา้นประวติัศาสตร ์

เพศ 

ก่อนดินทางมาเยือน หลงัเดินทางมาเยือน 

x̄  S.D. 
ระดบัการ

รบัรู ้
x̄  S.D. 

ระดบัการ

รบัรู ้

ชาย 3.56 0.590 มาก 4.00 0.499 มาก 

หญิง 3.58 0.596 มาก 4.00 0.462 มาก 

อายุ       

ต ่ากว่า  18 ปีลงมา 3.63 0.408 มาก 4.13 0.422 มาก 

18-25 ปี 3.54 0.530 มาก 3.98 0.461 มาก 

26-35 ปี 3.59 0.581 มาก 3.98 0.457 มาก 

36-45 ปี 3.61 0.602 มาก 3.95 0.532 มาก 

46-55 ปี 3.77 0.700 มาก 4.13 0.576 มาก 

มากกว่า 55 ปี ขึ้นไป 3.07 0.902 ปานกลาง 4.35 0.425 มากที่สดุ 
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จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการ

รับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านประวัติศาสตร์พบว่า 

นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้าน

ประวัติศาสตร์ตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากทั้งก่อนเดินทางมาเยือน    

(x̄ =3.57)และหลังเดินทางมาเยือน (x̄ =4.00) แสดงว่านักท่องเที่ยวมีการรับรู้

ภาพลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์เพ่ิมมากขึ้นตามการรับรู้เมื่อมาเยือนเมืองอยุธยา 

ตารางที่ 3 : ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทยีบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาด้านวัฒนธรรมตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

การรบัรูภ้าพลกัษณก์ารท่องเท่ียวเมืองอยธุยาดา้นวฒันธรรม 

เพศ 

ก่อนดินทางมาเยือน หลงัเดินทางมาเยือน 

x̄  S.D. 
ระดบัการ

รบัรู ้
x̄  S.D. ระดบัการรบัรู ้

ชาย 3.14 0.527 ปานกลาง 3.49 0.577 มาก 

หญิง 3.23 0.588 ปานกลาง 3.57 0.520 มาก 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณก์ารท่องเท่ียวเมืองอยธุยาดา้นประวติัศาสตร ์

ระดบัการศึกษา 

ก่อนดินทางมาเยือน หลงัเดินทางมาเยือน 

x̄  S.D. 
ระดบัการ

รบัรู ้
x̄  S.D. 

ระดบัการ

รบัรู ้

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 3.67 0.498 มาก 4.09 0.425 มาก 

ปริญญาตร ี 3.52 0.595 มาก 4.02 0.508 มาก 

สงูกว่าปริญญาตรี 3.59 0.590 มาก 3.98 0.455 มาก 

อาชีพ       

ผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ 3.52 0.513 มาก 3.99 0.504 มาก 

อาชีพเกษตรกรรม 3.70 0.694 มาก 3.91 0.744 มาก 

ผู้ใช้ทกัษะแรงงาน 3.62 0.563 มาก 3.95 0.586 มาก 

เจ้าของกจิการและผู้บริหาร 3.62 0.562 มาก 4.01 0.446 มาก 

ผู้ประกอบอาชีพระดบัสงู 3.57 0.652 มาก 4.02 0.471 มาก 

รายได้       

≤US$ 1,000 3.55 0.565 มาก 3.92 0.516 มาก 

US$ 1,001-2,000 3.60 0.572 มาก 4.02 0.436 มาก 

US$ 2,001-3,000 3.59 0.589 มาก 4.01 0.509 มาก 

US$ 3,001-4,000 3.54 0.626 มาก 3.40 0.360 มาก 

>US$ 4,000 3.55 0.655 มาก 4.13 0.486 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.57 0.59 มาก 4.00 0.56 มาก 
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การรบัรูภ้าพลกัษณก์ารท่องเท่ียวเมืองอยธุยาดา้นวฒันธรรม 

อาย ุ

ก่อนดินทางมาเยือน หลงัเดินทางมาเยือน 

x̄  S.D. 
ระดบัการ

รบัรู ้
x̄  S.D. ระดบัการรบัรู ้

ต ่ากว่า  18 ปีลงมา 3.54 0.451 มาก 3.82 0.481 มาก 

18-25 ปี 3.15 0.510 ปานกลาง 3.48 0.524 มาก 

26-35 ปี 3.23 0.531 ปานกลาง 3.52 0.525 มาก 

36-45 ปี 3.21 0.603 ปานกลาง 3.53 0.457 มาก 

46-55 ปี 3.19 0.632 ปานกลาง 3.59 0.698 มาก 

มากกว่า 55 ปี ขึ้นไป 2.82 0.915 ปานกลาง 3.84 0.875 มาก 

ระดบัการศึกษา       

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 3.32 0.506 ปานกลาง 3.67 0.471 มาก 

ปริญญาตร ี 3.19 0.552 ปานกลาง 3.53 0.531 มาก 

สงูกว่าปริญญาตรี 3.16 0.561 ปานกลาง 3.48 0.576 มาก 

อาชีพ       

ผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ 3.19 0.462 ปานกลาง 3.53 0.525 มาก 

อาชีพเกษตรกรรม 3.33 0.420 ปานกลาง 3.61 0.278 มาก 

ผู้ใช้ทกัษะแรงงาน 3.45 0.624 มาก 3.71 0.556 มาก 

เจ้าของกจิการและผู้บริหาร 3.19 0.572 ปานกลาง 3.55 0.521 มาก 

ผู้ประกอบอาชีพระดบัสงู 3.17 0.611 ปานกลาง 3.51 0.578 มาก 

รายได้       

≤US$ 1,000 3.15 0.513 ปานกลาง 3.41 0.538 มาก 

US$ 1,001-2,000 3.33 0.519 ปานกลาง 3.62 0.527 มาก 

US$ 2,001-3,000 3.25 0.551 ปานกลาง 3.58 0.494 มาก 

US$ 3,001-4,000 3.17 0.637 ปานกลาง 3.58 0.514 มาก 

>US$ 4,000 2.99 0.585 ปานกลาง 3.50 0.687 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.19 0.48 ปานกลาง 3.53 0.55 มาก 

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการ

รับ รู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านวัฒนธรรม พบว่า 

นักทอ่งเที่ยวมีการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านวัฒนธรรม

ตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางมาเยือนอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =3.19) และ
หลังเดินทางมาเยือนอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.53) 
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6.3.  เปรียบเทียบภาพลกัษณก์ารท่องเที่ยวของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ตามการรบัรูข้องนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศระหว่างก่อนเดินทางมาเยือนและขณะ

มาเยือนในดา้นการท่องเทีย่วทางประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม 

ตารางที่ 4  ตารางการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้

ภาพลักษณ์การทอ่งเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างก่อนเดินทางมาเยือนกบัหลัง

เดินทางมาเยือนของนักทอ่งเที่ยวชาวยุโรปจ าแนกตามภาพลักษณ์เมืองอยุธยา 

จากตารางที่ 4 พบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองอยุธยาด้านประวัติศาสตร์

ก่อนการเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยวมีการรับรู้ในระดับมาก (x̄ =3.57) เมื่อเทียบ
กับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม มีการรับรู้ในระดับ ปานกลาง (x̄ 

=3.19) แม้ว่าหลังจากการเดินทางมาเยือนแล้วกต็าม พบว่าค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลักษณ์

ด้านประวัติศาสตร์มีค่าเฉล่ียเพ่ิมมากข้ึน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับมาก (x̄ =4.00) 
ส่วนด้านวัฒนธรรมการรับรู้อยู่ในระดับมาก (x̄ =3.53)  

6.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักท่องเที่ ยวชาวยุโรปที่ มี ลักษณะ

ประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลักษณ์การทอ่งเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แตกต่างกนั 

ตารางที่ 5  ตารางเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
ดา้นประวติัศาสตร์ในกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวยโุรปท่ีมีอายแุตกต่างกนั 

หมายเหตุ : มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั (0.05) 

การรบัรูภ้าพลกัษณก์ารท่องเท่ียวเมืองอยธุยา 

ภาพลกัษณก์าร

ท่องเท่ียว 

ก่อนเดินทางมาเยือน หลงัเดินทางมาเยือน 

x̄  S.D. ระดบัการรบัรู ้ x̄  S.D. ระดบัการรบัรู ้

ด้านประวัตศิาสตร์ 3.57 0.59 มาก 4.00 0.56 มาก 

ด้านวฒันธรรม 3.19 0.48 ปานกลาง 3.53 0.55 มาก 

การรับรู้ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาด้านประวตัศิาสตร์ของนักท่องเทีย่วทีม่อีายุแตกต่างกนั 

อายุ 
ก่อนเดนิทางมาเยอืน หลงัเดนิทางมาเยอืน 

x̄  S.D. F p-value x̄  S.D. F p-value 
ต ่ากวา่  18 ปี 3.63 0.408 3.058 0.010 4.13 0.422 2.419 0.035 

18-25 ปี 3.54 0.530   3.98 0.461   

26-35 ปี 3.59 0.580   3.98 0.457   

36-45 ปี 3.61 0.602   3.95 0.532   

46-55 ปี 3.77 0.700   4.13 0.576   

มากกวา่ 55 ปี  3.07 0.902   4.35 0.425   
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จากตารางที่ 5 พบว่าช่วงอายุของนักท่องเที่ยวมีการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านประวัติศาสตร์แตกต่างกัน โดยมีค่า F = 0.058 กับ F = 

2.419 และ มีค่า P-Value = 0.05 น่ันคือปฏเิสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) ซ่ึงหมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปในกลุ่มอายุที่แตกต่างอย่าง

น้อยสองกลุ่มมีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ของอยุธยาที่แตกต่างกันทั้งก่อน

เดินทางและหลังจากเดินทางมาเยือน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 จากผลการค้นหาภาพลักษณ์การทอ่งเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามการรับรู้

นักของทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน

ประวัติศาสตร์มากกว่าการรับรู้ด้านวัฒนธรรม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้สอดคล้องกับ

การรับรู้ภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวสนใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริมและ

พัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ที่มี

คุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด และกลุ่มเป้าหมายได้ รวมถึง

สอดคล้องกับความพร้อมและศักยภาพของสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยการตลาด

ต่างประเทศมีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองอยุธยาให้เป็นแหล่งการ

ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ น าเสนอสินค้าท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ 

 1.  กลยุทธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว ผลจากการวิจัยที่พบว่า

ระดับการรับรู้ของนักทอ่งเที่ยวมีมากข้ึนหลังเดินทางมาเยือน เม่ือนักท่องเที่ยวได้รับรู้และ

สร้างภาพลักษณ์การรับรู้ด้วยการมองเหน็ สัมผัสด้วยตนเองท าให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนข้ึน

ในการรับรู้ภาพลักษณ์เมืองอยุธยาด้านประวัติศาสตร์และด้านวัฒนธรรมที่มีแนวโน้มว่า

หลังเดินทางมาเยือน นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับที่สูงข้ึนก่อนการเดินทาง

มาเยือน จึงขอเสนอแนะ กลยุทธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว อาทิเช่น

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)โดยเฉพาะมัคคุเทศก์เฉพาะ อย่างมัคคุเทศก์เฉพาะ 

(ศิลป –วัฒนธรรม) และ มัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) ควรช้ีแจงและให้ข้อมูล

แหล่งท่องเที่ยวก่อนเร่ิมต้นการเดินทาง รวมถึงถึงการน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเมือง

อยุธยาให้แก่นักทอ่งเที่ยวอย่างถูกต้อง มีความรู้ความรู้ความเข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์ 

โบราณคดี ศิลปะ – วัฒนธรรม วรรณคดีไทย และทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เกี่ยวกับ

ศิลปะ – วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี ภายในแหล่ง

ท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองอยุธยา และดูแลนักท่องเที่ยวโดยไม่หวังผลตอบแทน

ใดๆ ตามจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 

2.  กลยุทธ์ส่งเสริมตลาดเป้าหมาย ผลจากการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคล ที่

จ าแนกตามอายุ มีผลส าคัญต่อการรับรู้และเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองอยุธยาด้าน

DP
U



17 
 

ประวัติศาสตร์ เน่ืองจากกลุ่มดังกล่าวมีระดับการรับรู้ที่โดดเด่นเห็นได้ชัด โดยช่วงอายุ

มากกว่า 55 ปีข้ึนไป กลุ่มนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางมาเยือนมีการรับรู้ทางด้าน

ประวัติศาสตร์น้อยกว่าช่วงอายุอื่นๆ และเม่ือกลุ่มนักทอ่งเที่ยวดังกล่าวมาเยือนแล้วพบว่า

มีระดับการรับรู้เพ่ิมมากข้ึนอย่างเหน็ได้ชัดโดยมีระดับที่มากที่สุดในแต่ละช่วงอายุ ผู้วิจัย

ขอเสนอแนะให้หน่วยงานการท่องเที่ยวท าการจัดกิจกรรส่งเสริมให้กลุ่มนักท่องเที่ยว

ผู้สูงอายุ ได้ร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมน้ันเน้นด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ เช่น สนับสนุนกิจกรรมท่ีด าเนินอยู่ในปัจจุบนัให้ด าเนิน
ต่อไปอย่างต่อเน่ือง เช่น งาน ฉลองครบรอบ มรดกโลก เท่ียวเมืองเก่า เล่าประวติัศาสตร์ 
งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก งาน วนัชา้งไทย  งานสงกรานตก์รุงเก่า เท่ียวอยุธยา งาน
ลอยกระทงตามประทีป ฯลฯ เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีสะท้อนภาพลักษณ์เมืองอยุธยาด้าน
วฒันธรรมออกมาสู่สายตานกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งชดัเจน 
 3.  กลยุทธ์ด้านการสื่อสารทางการท่องเที่ยว จากผลการวิจัยภาพลักษณ์การ

ทอ่งเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าภาพลักษณ์การทอ่งเที่ยวเมืองอยุธยาที่โดดเด่น

คือภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ จึงขอเสนอแนะกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศส านักงาน

บริหารการท่องเที่ยว หรืองานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกและผู้ประกอบการ

ประชาสมัพันธใ์ห้เมืองอยุธยาเกิดภาพลักษณ์ที่เป็นไปในทศิทางเดียวกัน  ให้ข้อมูลแหล่ง

ท่องเที่ยวในด้านประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องตรงความเป็นจริง นอกจากน้ีข้อมูลเบ้ืองต้นของ

แหล่งทอ่งเที่ยวก่อนการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ

ท่องเที่ยวเมืองอยุธยาในเชิงประวัติศาสตร์ ความมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เฉพาะภูมิภาค

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะศิลปะที่แสดงออกทางโบราณวัตถุและโบราณ

สถานที่มีให้พบเหน็ในเมืองอยุธยาหลายแห่งด้วยกนั รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี อัธยาศัย

ไมตรี ความเอื้ อเฟ้ือเผื่ อแผ่ของคนไทย ความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ โดดเด่นผ่าน

แหล่งข้อมูลที่หวังผลทางการค้า คือ อินเตอร์เนท็ โดยเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย

สังคมออนไลน์ รวมถึงในเวบ็ไซด์ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของประเทศทางฝั่งยุโรป 

ในขณะเดียวกันกต้็องเผยแพร่สิ่งเหล่าน้ีกับแหล่งข้อมูลที่ไม่หวังผลทางการค้า เช่น 

เพ่ือน/สมาชิกในครอบครัว/คนรู้จัก เพราะบุคคลเหล่าน้ีสามารถสะท้อนภาพความ

น่าเช่ือถือได้ดีกว่า 

4. กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว (ส าหรับการบูรณาการการท างาน
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เมืองอยธุยา และหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นท่ี) ผลจาก
การวิจัยที่พบว่าระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวก่อนการเดินทางมาเยือน มีการรับ

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมในระดับปานกลาง เม่ือนักท่องเที่ยวได้รับรู้และ

สร้างภาพลักษณ์การรับรู้ด้วยการมองเหน็ สัมผัสด้วยตนเองท าให้ได้ข้อสรุปในการรับรู้
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ภาพลักษณ์เมืองอยุธยาด้านวัฒนธรรมที่มีแนวโน้มว่าหลังเดินทางมาเยือน นักท่องเที่ยวมี

การรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับที่สูงข้ึนก่อนการเดินทางมาเยือน เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยว

ต่างชาติที่ช่ืนชอบการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมมาเที่ยวเมืองไทยมากข้ึน จึงขอเสนอแนะ 

กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีบ่งบอกถึงวิถีชีวิต ความมีไมตรีจิตผ่านการ
แสดงทางวฒันธรรมทั้ งการร า การแสดงดนตรี เช่น จังหวดัพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ก าหนดจดังาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจ าปี” เพื่อเป็น
การเฉลิมฉลองท่ีคณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศข้ึน
ทะเบียนอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาเป็นมรดกทางวฒันธรรม และเพื่อสืบสาน
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม   
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แรงจูงใจและความพึงพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวอินเดียต่อการท่องเทีย่วใน

เขตเมืองในกรุงเทพมหานคร 

 
ชมช่ืน นพรกั* 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เลิศพร  ภาระสกุล** 

 
บทคดัย่อ 

        การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย

ต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่

ใ ช้ในคร้ังน้ี  คือ นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่ เ ดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเมืองใน

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ค่าสถิติที่ ใช้ วิ เคราะห์ คือ ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการ

วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 

        ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย(75.8%) อายุ 25 – 34 ปี 

(39.8%) สถานภาพสมรสแล้ว(65.3%) การศึกษาระดับปริญญาตรี(54.8%) อาชีพ

เจ้าของกิจการและผู้บริหาร(31.8%) มีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 50,000 รูปี(42.5%)  

มาท่องเที่ยวเป็นคร้ังแรก(68.3%) ลักษณะการเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์(46.5%) โดย

เดินทางมากบัเพ่ือน(61.8%) และพบว่ามีแรงจูงใจด้านการสร้างความสัมพันธ์และความ

บันเทิงมากที่สุด รองลงมาคือ การพักผ่อน  รองลงมาคือ ความปลอดภัยและความ

สะดวก โดยมีแรงจูงใจด้านความมีหน้ามีตาน้อยที่สุด และมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์

การท่องเที่ยวหลัก มากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อความปลอดภัยและความ

สะดวก รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวและบันเทิง โดยมีความพึง

พอใจต่อบรรยากาศการทอ่งเที่ยวน้อยที่สดุ 

        จากการวิจัยแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อการ

ท่องเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ใน

การวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานครให้เป็นที่

ประทบัใจแก่นักทอ่งเที่ยวต่อไป ซ่ึงผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

  

* นักศกึษาหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์   

** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 
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1. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวในเขตเมืองให้สามารถ 

ตอบสนองแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวชาวอินเดีย เช่น ควรปรับปรุงและ

พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สงูอายุให้ได้มาตรฐาน  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี การรับรู้ของนักทอ่งเที่ยวชาว 

อินเดียต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว

ชาวอนิเดียต่อการทอ่งเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่ง

ทอ่งเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร 
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บทน า 

        อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการน ารายได้เข้าสู่ประเทศ 
และยังมีแนวโน้มในการขยายตัวมากย่ิงข้ึน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสวยงาม

และมีช่ือเสียงในด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม หลากหลาย ความมีช่ือเสียงในด้านการ

ต้อนรับและความมีน ้าใจไมตรีของคนไทย รวมทั้งเทศกาลและการจัดกิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซ่ึงถือเป็นปัจจัยที่ท  าให้นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเขต

เมืองของไทย ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ที่พักและร้านอาหาร การแสดงสินค้า สิ่ง

อ านวยความสะดวก และการจัดกจิกรรมต่างๆ  

       จากภาวะตลาดการทอ่งเที่ยวในปัจจุบัน ตลาดนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย ซ่ึงเป็น 1 ใน

กลุ่มนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (BRICS) 

ประกอบด้วย บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia)  อินเดีย (India) จีน (China) และ

แอฟริกาใต้ (South Africa) (กระทรวงการต่างประเทศ,2556) เป็นตลาดที่น่าสนใจใน

การศึกษาถึงความต้องการในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย  โดยมีนักท่องเที่ยวชาว

อินเดียมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในปี 2555 จ านวน 985,883 คน เพ่ิมขึ้ นจากปี 

2554 ที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จ านวน 891,748 

คน (เพ่ิมขึ้ น 10.56%) ท าให้เกิดรายได้ในปี 2555 จ านวน 37,228.02 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ที่เกิดรายได้ 30,350.29 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 22.66%) (กรมการ

ท่องเที่ยว,2556) ซ่ึงแรงจูงใจและความพึงพอใจเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างความ

ต้องการในการมาทอ่งเที่ยวของนักทอ่งเที่ยว 

        การวิจัยน้ีต้องการศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจที่ท  าให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย

มาท่องเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาน้ี สามารถ

น าไปใช้เป็นประโยชน์เพ่ือวางแผนปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการ

ต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยใน เขตเมืองใน

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความประทบัใจให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย

ที่จะบอกปากต่อปากและกลับมาเยือนประเทศไทยอกีต่อไปในอนาคต  

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

        เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของนักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียต่อการทอ่งเที่ยวในเขตเมืองใน

กรุงเทพมหานคร 

        เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียต่อการทอ่งเที่ยวในเขตเมือง

ในกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวิจยั 

        นักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียที่มีอายุแตกต่างกนัมีแรงจูงใจต่อการทอ่งเที่ยวในเขตเมือง

ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

        นักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียที่มีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการทอ่งเที่ยวในเขต

เมืองในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

        ขอบเขตดา้นพื้ นที ่

        ก าหนดพ้ืนที่ศึกษาไว้ที่ แหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร เช่นย่าน

สนามหลวง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม ท่าช้าง ย่านถนนข้าวสาร 

ตลาดนัดสวนจตุจักร ประตูน า้ และย่านธุรกจิอื่นๆ 

        ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมายทีศึ่กษา 

        นักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียที่ก  าลังเดินทางมาทอ่งเที่ยวในเขตเมืองใน

กรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชนข์องการวิจยั 

        1. เพ่ือให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยว

ในเขตเมืองในกรุงเทพมหานครของนักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดีย 

        2. เพ่ือให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการสร้างความพึงพอใจต่อการ 

ทอ่งเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานครของนักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดีย 

        3. เพ่ือให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมและ

พัฒนาการทอ่งเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร 

        4. เพ่ือให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการปรับปรุงและรักษาแหล่ง

ทอ่งเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ประทบัใจแก่นักทอ่งเที่ยวต่อไป 

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

        การทอ่งเที่ยวในเขตเมือง (Urban Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับชีวิต 

สังคม ชุมชน ของคนเมือง โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวประเภท สถานบันเทิง ศิลปะ 

ศูนย์การค้า โรงละคร และงานกจิกรรมต่างๆ เป็นต้น 

        นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย (Indian Tourist) หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่

เดินทางมาทอ่งเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร 

        แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางมา

ทอ่งเที่ยว เพ่ือสนองความต้องการของตนเอง 
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        ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ

สิ่งใดสิ่งหน่ึง 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

        ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางในการวิจัย

ในคร้ังน้ี ดังน้ี 

Maslow กล่าวว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความต้องการ (wanting animal) และ

มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือที่จะสนองตอบความต้องการ (wants) และความ

ต้องการจ าเป็นต่างๆ (needs)  ความต้องการของมนุษย์ไม่มีวันจบสิ้น เมื่อความต้องการ

อย่างหน่ึงได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอีกระดับหน่ึงกจ็ะเกิดข้ึนมาแทนที่ 

Maslow ได้เสนอล าดับขั้นของความต้องการของมนุษย์รวม 5 ขั้น ซ่ึงความต้องการ

เหล่าน้ีจะเป็นตัวกระตุ้น (motivation) ให้เกิดพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ ล าดับขั้นแห่ง

ความต้องการจ าเป็นของ  Maslow ได้แก่ 1.ความต้องการทางด้านสรีรวิทยา 

(physiological needs)2.ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต (safety needs) 3,

ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) 4.ความต้องการที่จะมีเกียรติยศช่ือเสียง 

(self-esteem needs)5.ความต้องการความส าเรจ็แห่งตน (self-actualization needs) 

เลิศพร ภาระสกุล (2555) กล่าวว่า ความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยว หมายถึง ผลลัพธท์ี่

ได้จากการเปรียบเทยีบกนัระหว่างความคาดหวังต่างๆ ที่นักทอ่งเที่ยวต้องการได้รับจาก

แหล่งทอ่งเที่ยวกบัประสบการณ์ที่นักทอ่งเที่ยวได้รับจากแหล่งทอ่งเที่ยวที่ได้ไปเยือน 

น า้ทพิย์ อุชชิน (2553) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่นบริเวณ

รอบเกาะรัตนโกสนิทร์ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

ราม และวัดอรุณราชวราราม พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่น

ส่วนใหญ่เดินทางมา เพราะค่าใช้จ่ายถูก ระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวน้อยกว่า 3 

วัน และมักไปชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทางด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่มีมาก คือ ผู้ที่มีทกัษะด้านภาษาญ่ีปุ่น และแผ่นพับภาษาญ่ีปุ่น  โดยข้อมูลทั่วไป

ของนักท่องเที่ยว ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีความแตกต่าง

กันในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว มีเพียงอายุเท่าน้ันที่เป็นปัจจัยในด้านความแตกต่าง

ทางด้านความคิดเหน็เกี่ยวกบัสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่นบริเวณรอบ

เกาะรัตนโกสินทร์เบญจมาศ ลาภจิตร (2552) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจที่ท  าให้นักท่องเที่ยว

ชาวโปแลนด์เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว พบว่า เน่ืองจาก

ประเทศไทยมีปัจจัยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น มีภาพลักษณ์ที่ดีของ

ประเทศไทย มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เช่น ทรัพยากรท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ ทรัพยากรท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน แหล่งโบราณสถานที่มี
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ความสวยงาม ควรค่าแก่การรักษา อาหารไทยซ่ึงเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมทั่วโลก 

ตลอดจนความเป็นมิตรไมตรีของผู้คนในประเทศ และการบริการที่ มีคุณภาพแก่

นักท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหน่ึง คือ ความสามารถในการตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร ซ่ึงปัจจัยที่มีอิทธิพลจะมีความแตกต่างข้ึนอยู่

กบัประเภทของผู้เย่ียมเยียน และด้วยเหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ประเทศไทยจึงเป็น

แรงจูงใจท าให้นักทอ่งเที่ยวชาวโปแลนด์เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการ

ทอ่งเที่ยว 

 
วิธีการศึกษา 

        ผู้วิจัยเกบ็ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เดินทาง เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ

ไทย จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูลการวิจัยน้ี คือ แบบสอบถาม

เกี่ยวกับแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อการท่องเที่ยวในเขต

เมืองในกรุงเทพมหานคร  

        การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยแบ่งข้อมูล

เป็น 2 ประเภท คือ  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ 

        ใช้วิธีเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มา

ท่องเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่

ทราบโอกาส และท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา โดยน า

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาอธบิาย 

        1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ใช้ค่าทางสถิติดังน้ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และค่าความถี่ 

        2. การวิเคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อการท่องเที่ยวในเขตเมือง

ในกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 

Analysis)   

        3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อการท่องเที่ยวในเขต

เมืองในกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 

Analysis)   

        จากสถิติดังกล่าวข้างต้นจะท าการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปส าหรับการ

วิจัยทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) เพ่ือค านวณหาค่าทางสถิติ 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ 

        ได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า เอกสาร วารสาร หนังสือ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่

เกี่ยวข้อง โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูลมาจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและทางเวบ็ไซด์

ต่างๆที่มีข้อมูลเกี่ยวกบัการทอ่งเที่ยว  
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ผลการศึกษา 

        จากการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อการ

ท่องเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานครด้านปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาว

อนิเดียที่มาทอ่งเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวอินเดียส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 75.8) กลุ่มอายุ 25 – 34 ปี (ร้อยละ 39.8) สถานภาพ

สมรสแล้ว (ร้อยละ 65.3) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 54.8) กลุ่มอาชีพ

เจ้าของกจิการและผู้บริหาร (ร้อยละ 31.8) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 50,000 

รูปี (ร้อยละ 42.5) มาท่องเที่ยวเป็นคร้ังแรก (ร้อยละ 68.3) ลักษณะการเดินทางเป็น

กรุ๊ปทวัร์ (ร้อยละ 46.5) โดยเดินทางมากบัเพ่ือน (ร้อยละ 61.8) 

        การวิเคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองใน

กรุงเทพมหานคร 

        จากการศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย (Factor Analysis) 

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลได้ดังน้ี 

        ปัจจัยหลักข้อที่ 1 ปัจจัยด้านต้องการสร้างความสัมพันธ์และความบันเทิง มีค่า 

Initial Eigenvalues เท่ากับ  30.714 ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ได้แก่ ต้องการพบปะคน

ไทย ต้องการท่องเที่ยวในเมืองที่ครอบครัวหรือเพ่ือนต้องการจะไป ต้องการความ

สนุกสนานจากการแสดงและความบันเทิง ต้องการท่องเที่ยวสวนสนุก ต้องการซ้ือของ 

ต้องการทอ่งเที่ยววัดและแหล่งทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรม ต้องการความคุ้มค่าของสินค้าที่มี

ช่ือเสยีง  

        ปัจจัยหลักข้อที่ 2 ปัจจัยด้านต้องการพักผ่อน มีค่า Initial Eigenvalues เท่ากับ  

10.037  ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ได้แก่ ต้องการผ่อนคลายความเครียด  ต้องการความ

ตื่นเต้น ต้องการหลีกหนีความจ าเจ 

        ปัจจัยหลักข้อที่ 3 ปัจจัยด้านต้องการความปลอดภัยและความสะดวก  มีค่า Initial 

Eigenvalues เท่ากับ  8.974 ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ได้แก่  ต้องการท่องเที่ยวใน

สถานที่ที่มีการอ านวยความสะดวกที่มีมาตรฐานสูง  ต้องการท่องเที่ยวในเมืองที่มีความ

สะดวกในการคมนาคม  ต้องการทอ่งเที่ยวในสถานที่ที่มีความปลอดภัย 

        ปัจจัยหลักข้อที่ 4  ปัจจัยด้านต้องการความมีหน้ามีตา  มีค่า Initial Eigenvalues 

เท่ากับ 7.290 ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ได้แก่ ต้องการเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับสถานที่

ท่องเที่ยวของต่างประเทศ  ต้องการประสบการณ์ใหม่  ต้องการท่องเที่ยวในสถานที่ที่

นักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่ประทบัใจ รายละเอยีดแสดงอยู่ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานครของ

นักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดีย 
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ปัจจยัต่างๆ Factor 

Loading 

Initial 

Eigenvalues 

ปัจจยั 1 : ตอ้งการสรา้งความสมัพนัธแ์ละ  

ความบนัเทิง 

 30.714 

ต้องการพบปะคนไทย .683  

ต้องการทอ่งเที่ยวในเมืองที่ครอบครัวหรือ

เพ่ือนต้องการจะไป 

.612  

ต้องการความสนุกสนานจากการแสดงและ

ความบันเทงิ 

.599  

ต้องการทอ่งเที่ยวสวนสนุก .523  

ต้องการซ้ือของ .521  

ต้องการทอ่งเที่ยววัดและแหล่งทอ่งเที่ยวทาง

วัฒนธรรม 

.504  

ต้องการความคุ้มค่าของสนิค้าที่มีช่ือเสยีง .460  

ปัจจยั 2 : ตอ้งการพกัผ่อน  10.037 

ต้องการผ่อนคลายความเครียด .792  

ต้องการความตื่นเต้น .753  

ปัจจยัต่างๆ Factor 

Loading 

Initial 

Eigenvalues 

ต้องการหลีกหนีความจ าเจ .693  

ปัจจยั 3 : ตอ้งการความปลอดภยัและความ

สะดวก 

 8.974 

ต้องการทอ่งเที่ยวในสถานที่ที่มีการอ านวย

ความสะดวกที่มีมาตรฐานสงู 

.825  

ต้องการทอ่งเที่ยวในเมืองที่มีความสะดวกใน

การคมนาคม 

.748  

ต้องการทอ่งเที่ยวในสถานที่ที่มีความปลอดภัย .649  

ปัจจยั 4 : ตอ้งการความมีหนา้มีตา  7.290 

ต้องการเพ่ิมความรู้เกี่ยวกบัสถานที่ทอ่งเที่ยว

ของต่างประเทศ 

.789  

ต้องการประสบการณ์ใหม่ .721  

ต้องการทอ่งเที่ยวในสถานที่ที่นักทอ่งเที่ยวส่วน

ใหญ่ประทบัใจ 

.578  
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        การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อการท่องเที่ยวในเขต

เมืองในกรุงเทพมหานคร 

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อการท่องเที่ยวในเขต

เมืองในกรุงเทพมหานคร พบว่า  

        ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย (Factor Analysis) ที่มีต่อความพึงพอใจของ

นักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียต่อการทอ่งเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังน้ี 

        ปัจจัยหลักข้อที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวหลัก มีค่า Initial Eigenvalues 

เท่ากับ 32.691 ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ได้แก่ ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ ความรู้ที่ได้รับ

จากการทอ่งเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดและแหล่ง

ทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรม ความเป็นมิตรของคนไทย การได้ใช้เวลาท่องเที่ยวกับครอบครัว

หรือเพ่ือน 

        ปัจจัยหลักข้อที่ 2 ปัจจัยด้านความปลอดภัยและความสะดวก มีค่า Initial 

Eigenvalues เท่ากับ 9.453 ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ได้แก่ ความปลอดภัยส าหรับ

นักทอ่งเที่ยว  ความสะดวกในการคมนาคม ที่พักที่ได้มาตรฐาน 

        ปัจจัยหลักข้อที่ 3 ปัจจัยด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและบันเทิง  มีค่า Initial 

Eigenvalues เท่ากับ  8.117 ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ได้แก่ การซ้ือสินค้า การแสดงและ

ความบันเทงิ การได้ซ้ือสนิค้าที่ควรค่า การทอ่งเที่ยวสวนสนุก 

        ปัจจัยหลักข้อที่ 4  ปัจจัยด้านบรรยากาศการท่องเที่ยว  มีค่า Initial Eigenvalues 

เทา่กบั 6.589 ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ได้แก่ บรรยากาศที่ผ่อนคลาย ประสบการณ์ที่น่า

ตื่นเต้น บรรยากาศที่แปลกใหม่ รายละเอยีดแสดงอยู่ในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ปัจจัยความพึงพอใจในการท่องเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานครของ

นักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดีย 

ปัจจยัต่างๆ Factor 

Loading 

Initial 

Eigenvalues 

ปัจจยั 1 : ผลิตภณัฑก์ารท่องเทีย่วหลกั  32.691 

ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ .727  

ความรู้ที่ได้รับจากการทอ่งเที่ยว .701  

แหล่งทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงต่างๆ  .680  

แหล่งทอ่งเที่ยวประเภทวัดและแหล่งทอ่งเที่ยว

ทางวัฒนธรรม 

.538  

ความเป็นมิตรของคนไทย .488  

การได้ใช้เวลาทอ่งเที่ยวกบัครอบครัวหรือ .442  
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เพ่ือน 

ปัจจยั 2 : ความปลอดภยัและความสะดวก  9.453 

ความปลอดภัยส าหรับนักทอ่งเที่ยว .765  

ความสะดวกในการคมนาคม .707  

ที่พักที่ได้มาตรฐาน .689  

ปัจจยั 3 : กิจกรรมการท่องเทีย่วและบนัเทิง  8.117 

การซ้ือสนิค้า .759  

การแสดงและความบันเทงิ .716  

การได้ซ้ือสนิค้าที่ควรค่า .660  

การทอ่งเที่ยวสวนสนุก .494  

ปัจจยั 4 : บรรยากาศการท่องเทีย่ว  6.589 

บรรยากาศที่ผ่อนคลาย .854  

ประสบการณ์ที่น่าต่ืนเต้น .848  

บรรยากาศที่แปลกใหม่ .399  

 

        และพบว่านักทอ่งเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกนัมีแรงจูงใจแตกต่างกนั ดังน้ี 

        นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุน้อย มีแรงจูงใจด้านประสบการณ์ใหม่มากที่สุด ที่

ค่าเฉล่ีย 4.33 มากกว่า นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุมาก ที่ค่าเฉล่ีย 4.12 และ

นักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียที่มีอายุเข้าวัยกลางคน ที่ค่าเฉล่ีย 4.05 

        นักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียที่มีอายุน้อย มีแรงจูงใจด้านการเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับสถานที่

ท่องเที่ยวของต่างประเทศในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉล่ีย 4.14 มากกว่า นักท่องเที่ยวชาว

อนิเดียที่มีอายุมาก ที่ค่าเฉล่ีย 4.03 และนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุเข้าวัยกลางคน ที่

ค่าเฉล่ีย 3.83 

        นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุมาก มีแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวในสถานที่ที่

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประทับใจมากที่สุดที่ค่าเฉล่ีย 4.06 มากกว่า นักท่องเที่ยวชาว

อนิเดียที่มีอายุน้อย ที่ค่าเฉล่ีย 4.04 และนักทอ่งเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุเข้าวัยกลางคน ที่

ค่าเฉล่ีย 3.80 

        นักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียที่มีอายุน้อย มีแรงจูงใจด้านต้องการความต่ืนเต้นมากที่สุด 

ที่ค่าเฉล่ีย 4.18 มากกว่า นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุเข้าวัยกลางคน ที่ค่าเฉล่ีย 3.86 

และนักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียที่มีอายุมาก ที่ค่าเฉล่ีย 3.77 

        นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุน้อย มีแรงจูงใจด้านการซ้ือของมากที่สุดที่ค่าเฉล่ีย 

3.86 มากกว่า นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุเข้าวัยกลางคน ที่ค่าเฉล่ีย 3.63 และ

นักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียที่มีอายุมาก ที่ค่าเฉล่ีย 3.55 
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        นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุเข้าวัยกลางคน และมีอายุมากมีแรงจูงใจด้านการ

ทอ่งเที่ยวในสถานที่ที่มีการอ านวยความสะดวกที่มีมาตรฐานสูงมากที่สุด ที่ค่าเฉล่ีย 4.12 

มากกว่า นักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียที่มีอายุน้อย ที่ค่าเฉล่ีย 3.89 

        พบว่า นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวใน

เขตเมืองในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ดังน้ี 

        นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุมาก มีความพึงพอใจต่อประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ    

มากที่สุด ที่ค่าเฉล่ีย 4.42 มากกว่า นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุน้อย ที่ค่าเฉล่ีย 4.25 

และนักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียที่มีอายุเข้าวัยกลางคน ที่ค่าเฉล่ีย 4.18 

        นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุมาก มีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยส าหรับ

นักท่องเที่ยวมากที่สุดที่ค่าเฉล่ีย 4.56 มากกว่า นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุเข้าวัย

กลางคน ที่ค่าเฉล่ีย 4.47 และนักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียที่มีอายุน้อย ที่ค่าเฉล่ีย 4.27 

        นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุมาก มีความพึงพอใจต่อที่พักที่ได้มาตรฐานมาก

ที่สุด ที่ค่าเฉล่ีย 4.50 มากกว่า นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุเข้าวัยกลางคน ที่ค่าเฉล่ีย 

4.44 และนักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียที่มีอายุน้อย ที่ค่าเฉล่ีย 4.20 

        นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่ มีอายุมาก มีความพึงพอใจต่อความสะดวกในการ

คมนาคมมากที่สุด ที่ค่าเฉล่ีย 4.56 มากกว่า นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุเข้าวัย

กลางคน ที่ค่าเฉล่ีย 4.43 และนักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียที่มีอายุน้อย ที่ค่าเฉล่ีย 4.16 

        นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุวัยกลางคน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวสวน

สนุกมากที่สุด ที่ค่าเฉล่ีย 3.90 มากกว่า นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีอายุมาก ที่ค่าเฉล่ีย 

3.75 และนักทอ่งเที่ยวชาวอนิเดียที่มีอายุน้อย ที่ค่าเฉล่ีย 3.58 

        จากผลการวิเคราะห์พบว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียมีแรงจูงใจและความพึงพอใจใน

เขตเมืองในกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก ถึงมากที่สุด ซ่ึงควรรักษาไว้ให้ย่ังยืนต่อไป 

โดยการให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น ด้านการ

ให้บริการ และด้านภาษา  

 

ขอ้เสนอแนะ 

        จากการศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อการ

ทอ่งเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1.   ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวในเขตเมืองให้สามารถ 

ตอบสนองแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวชาวอินเดีย เช่น ควรปรับปรุงและ

พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สงูอายุให้ได้มาตรฐาน  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี การรับรู้ของนักทอ่งเที่ยวชาว 
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อินเดียต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว

ชาวอนิเดียต่อการทอ่งเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่ง

ทอ่งเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร 
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ความคิดเห็นของนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศที่มีต่อการบริโภคอาหาร 

ริมบาทวิถ ีกรณีศึกษาเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 
ทพิารัตน์ สญัพงศ์* 

 
บทคดัย่อ 

  การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการบริโภค

อาหารริมบาทวิถี กรณีศึกษาเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
ส ารวจความคิดเหน็ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการบริโภคอาหารริมบาทวิถี 

2) ส ารวจพฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศในการบริโภคอาหารริมบาทวิถี และ
3) ส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ การวิจัยด าเนินการโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศที่เคยบริโภคอาหารริมบาทวิถี ในเขตพระนคร โดยเกบ็ข้อมูลได้จ านวน 
300 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  
 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เคยบริโภคอาหารริมบาทวิถี 

ในเขตพระนคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี มีสถานภาพโสด 
เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ 2,000 เหรียญสหรัฐ/เดือนและต ่ากว่า และมีถิ่นฐาน
ภมูิล าเนาอยู่ในทวีปยุโรปมากที่สดุ  ในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารริมบาทวิถี พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่เลือกบริโภคอาหารริมบาทวิถีในช่วงเย็นเวลา 

16.00 น.-18.00 น. มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารริมบาทวิถีเฉล่ียต่อคร้ัง 51-100 

บาท ส่วนใหญ่มีจ านวนในการซ้ืออาหารริมบาทวิถี 3 -4 คร้ัง ตัดสินใจซ้ืออาหารริมบาทวิถี
ทานเอง เลือกอาหารริมบาทวิถีประเภทผลไม้ เคร่ืองด่ืมต่างๆมากกว่าอาหารประเภทอื่น 
 
 
 
 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
ธุรกจิบัณฑติย์  
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 ในด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่ออาหารริมบาท

วิถี เมื่อวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมบาท
วิถี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจที่อยู่

ในระดับมากมี 6 ประเดน็ ได้แก่ รสชาติของอาหาร ความสะดวกในการซ้ือ ป้ายบอกราคา 
ความหลากหลายของอาหาร คุณภาพของอาหารและรูปลักษณ์ภายนอกของอาหาร 

ในขณะที่ระดับความพึงพอใจที่อยู่ในระดับปานกลางมี 4 ประเดน็ ได้แก่ ความสะอาด 
อธัยาศัยของผู้ขาย คุณค่าอาหาร และภาชนะบรรจุอาหาร 
 การวิจัยคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศใน

การบริโภคอาหารริมบาทวิถี เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ และให้
ค าแนะน าแก่พ่อค้าแม่ค้าที่จ าหน่ายอาหารริมบาทวิถี ในการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริม

อาหารริมบาทวิถีในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และท าให้นักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศพึงพอใจการบริโภคอาหารริมบาทวิถีระดับมากในด้านรสชาติของอาหาร 

ด้านป้ายบอกราคา ด้านความสะดวกในการซ้ือ 
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บทน า 
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศเน่ืองจากนักทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศได้น าเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่าย

ในประเทศเพ่ิมขึ้ นทุกปี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) ประกอบด้วย
ธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อมหรือธุรกิจ

สนับสนุนต่างๆซ่ึงก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีทางด้านสังคมการ

ท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนคลายความตึงเครียด พร้อมๆกับการได้รับความรู้ ความเข้าใจ

ในวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกต่างออกไปอีกคร้ัง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มา

ของรายได้ในรูปเ งินตราต่างประเทศ ซ่ึงจะมี ส่วนช่วยสร้ างเสถียรภาพให้กับ

ดุลการช าระเงินของประเทศนอกจากน้ันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด

การศึกษา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นและของชาติมากขึ้ น 

เพ่ือให้เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ท้องถิ่นตน เน่ืองจากสิ่งเหล่าน้ีเป็นที่สนใจของ

นักทอ่งเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 นอกจากน้ีแล้วธุรกิจเกี่ ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นสิ่ งส า คัญต่อ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ขาดไม่ได้ และเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์และ

ของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมการบริโภคหรือแนวความคิดเกี่ยวกับการกินแตกต่างกันไป

ตามแต่ละบุคคล ถือว่าเป็นกิจกรรมส าคัญในการท่องเที่ยว บ้างกถ็ือคติที่ว่าเป็นกิจกรรม 

บ้างกถ็ือว่าเป็นการหาประสบการณ์ 
ให้ตนเองที่ได้ทดลองอาหารที่แปลกใหม่ (นิศา ชัชกุล, 2551:213)  

 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ เ ดินทางมาท่องเที่ ยวในเขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร ได้ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารริมบาทวิถี เน่ืองจากอาหารริมบาทวิถีมี

จ านวนมาก หาซ้ือได้ง่าย ราคาถูก และมีความหลากหลาย จึงเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ส าหรับ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งน้ี และบริโภคอาหารริมบาท

วิถี แต่ในเร่ืองของความสะอาด ความปลอดภัยของอาหารริมบาทวิถีเหล่าน้ียังเป็นปัญหา

ใหญ่ที่ควรค านึง การบริโภคอาหารริมบาทวิถีจึงมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมปรุง หรืออาหารพร้อมบริโภค อาจถูกเตรียม

ไม่ถูกสุขลักษณะหรือวางจ าหน่ายเป็นระยะเวลานาน อาหารบางชนิดไม่มีสิ่งปกคลุมหรือ

ภาชนะปิดฝุ่ นละอองทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ที่ปลิวอยู่เตม็ทั่วถนนจะปนเป้ือนได้อย่าง

เตม็ที่ หากล้างไม่สะอาดหรือไม่ถูกวิธี หรือแผงที่จ าหน่ายอาหารสกปรกหรือผู้จ าหน่าย

อาหารขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสขุาภิบาลหรือสขุวิทยาส่วนบุคคลไม่ดีกจ็ะเป็นพาหะ

ของโรคได้อย่างดี (ปรีชา สุสันทดั, 2554) แต่ถึงแม้ว่าหลายคนมองว่าอาหารริมบาทวิถี
อาจไม่สะอาด หรือไม่มีคุณภาพ สุดแล้วแต่ความชอบ แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศไม่น้อยที่ยังเลือกบริโภคอาหารริมบาทวิถี 
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   ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะส ารวจความคิดเห็น ส ารวจพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศถึงสาเหตุในการเลือกบริโภคอาหารริมบาทวิถี รวมถึงความ

พึงพอใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารริมบาทวิถี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี มา

เป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ ในการ

ปรับปรุงพัฒนาอาหารริมบาทวิถีในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เกิดความพึง

พอใจกบันักทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศในบริโภคอาหารริมบาทวิถี 
 
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

                1. ส ารวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการบริโภคอาหาร 

ประกอบด้วย ช่วงเวลาในการบริโภค ค่าใช้จ่ายในการบริโภค ความถี่ในการบริโภคและ

ประเภทของอาหารริมบาทวิถี 

 2. ส ารวจความคิดเหน็ของนักทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีผลต่ออาหารริมบา
วิถี    
  3. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเกี่ยวกับอาหาร
ริมบาทวิถี 
ขอบเขตการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับความคิดเหน็ของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างประเทศที่มีต่อการบริโภคอาหารริมบาทวิถี เขตพระนคร ในประเดน็ดังต่อไปนี้   
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาเร่ือง (1.1) ความคิดเหน็ของนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศที่มีต่อการบริโภคอาหารริมบาทวิถีทางด้าน (1.2) พฤติกรรมการบริโภคของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศวัดจาก ช่วงเวลาในการบริโภค ค่าใช้จ่ายในการบริโภค 

ความถี่ในการบริโภค ประเภทของอาหารริมบาทวิถี และ (1.3) ความพึงพอใจของ

นักทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศเกี่ยวกบัอาหารริมบาทวิถีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวยุโรปเพ่ือ

เป็นตัวแปรอสิระและตัวแปรตามในการศึกษาคร้ังน้ี  

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศที่เคยบริโภคอาหารริมบาทวิถีในเขตพระนคร จ านวน 300 คน โดยวิธีใน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบโอกาส (Non-Probability Sampling) และท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอญิ (Convenience Sampling) 
ทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 งานวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพอสงัเขปดังน้ี 
 1) อาหารริมบาทวิถี 
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 อาหารริมบาทวิถี หมายถึง อาหารที่เตรียมพร้อมมาปรุงหรือปรุงส าเรจ็รูปแล้ว 

โดยมีพ่อค้าแม่ค้าน ามาวางจ าหน่ายในลักษณะเป็นแผงลอยเลก็ๆ รถเขน็หรือหาบเร่ อยู่

บริเวณทางเท้าริมฟุตบาทถนนซอกซอยตามที่สาธารณะทั่วไป (ทรงศักด์ิ ศรีอนุชาต และ
วิชัย หฤทยัธนาสนัต์, 2537) 
             อาหารริมบาทวิถีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 
                 1. ประเภทอาหารคาว เช่น ข้าวราดแกงหรือพวกกับข้าวถุง ส้มต าและอาหาร
อสีาน กว๋ยเต๋ียว อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว อาหารพวกป้ิง ย่าง ทอด ต่างๆเป็นต้น 
                 2. ประเภทอาหารหวาน เช่น ขนมชนิดต่างๆ รวมถึงผลไม้เคร่ืองดื่ม ไอศกรีม 
เป็นต้น (สนัุนทธ์นา แสนประเสริฐและศรีปราชญ์ บุญน ามา, 2536)  
                  นักวิชาการท่านอื่น กล่าวว่า อาหารริมบาทวิถี จ าแนกออกเป็น 7 ประเภท 

ได้แก่ อาหารจานหลัก (Meal constituents) เช่น กับข้าวประเภทต่างๆ อาหารเบาๆ 
(Light meals) เช่น กว๋ยเต๋ียว ข้าวแกง ข้าวต้ม ขนมจีน อาหารว่าง (Snacks) เช่น ขนมจีบ 
ทอดมัน ลูกช้ินทอด ของหวาน (Desserts) เช่น สังขยา กล้วยทอด ผลไม้สด ไอศกรีม 
เคร่ืองด่ืม (Drinks) เช่น น า้ผลไม้ เคร่ืองดื่มส าเร็จรูปต่างๆ ขนมอบ (Bakery) เช่น ขนม
ปังและขนมเค้ก และอาหารอสิาน (Isan Foods) เช่น ส้มต า ข้าวเหนียว (นภัส ศิริสัมพันธ์
และคริสทนีา แซนตัน,1986 อ้างถึงใน นิรมล นิราทร, 2548) 
 อาหารริมบาทวิถี เป็นอาหารที่หารับประทานง่าย สะดวก อีกทั้งมีความ

หลากหลายให้เลือกและมีการขายหลายรูปแบบแตกต่างกันไปท าให้ผู้คนที่มีเวลาน้อยใน

การประกอบอาหารทานที่บ้านหันมาบริโภคอาหารริมบาทวิถีกันเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าจะ
มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกต็าม 
  
2) แนวคิดเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ึงสินค้า  และบริการทั้งน้ีหมายรวมถึง 
กระบวนการตัดสนิใจซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแล้วซ่ึงมีส่วนก าหนดให้มีการกระท าดังกล่าว ประเดน็
ส าคัญคือกระบวนการตัดสินใจที่มีมาอยู่ก่อนแล้วสิ่งที่มีมาก่อนเหล่าน้ี หมายถึง ลักษณะ
ทางพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ว่า ในขณะใดขณะหน่ึงที่ผู้บริโภคซ้ือสินค้าน้ัน  ( ธงชัย สันติ
วงษ์ 2549: 27) การตัดสินใจของผู้ซ้ือน้ันมักจะได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติส่วนบุคคล
ต่างๆ เช่น ด้านอายุ สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
 คุณสมบัติส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเหล่าน้ีอาจจะมีส่วนต่อ

พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในการค้นหา การเลือกซ้ือ การใช้ การประเมินผล 

หรือจัดการกับสินค้าและบริการ ซ่ึงผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการ
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ของตนเองได้ เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ ดังน้ันการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคอาหารริมบาทวิถี โดยพิจารณาจาก ช่วงเวลาในการ

บริโภค ค่าใช้จ่ายในการบริโภค ความถี่ในการบริโภค ประเภทของอาหาร จะท าให้สร้าง

กลยุทธท์างการตลาดได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและความสามารถในการค้นหา

ทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสนิใจซ้ือหรือบริโภคอาหารริมบาทวิถีได้ถูกต้อง 

  
3) แนวคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจ   
 การศึกษาความพึงพอใจเป็นส่วนหน่ึงที่ท  าให้ทราบถึงพฤติกรรมของ

นักทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศที่เลือกบริโภคอาหารริมบาทวิถีเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา

วัดระดับความพึงพอใจ โดยมีนักวิชาการกล่าวไว้ว่า ดังน้ี 
 การนิยามถึงค าว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ท่าท ีความรู้สึก ความคิดเหน็ที่มี

ผลต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงภายหลังจากที่ได้รับประสบการณ์ในสิ่งน้ันมาแล้ว ในลักษณะทางบวก 

คือ พอใจ นิยม ชอบ สนับสนุนหรือมีเจตคติที่ดีต่อบุคคล เม่ือได้รับตอบสนองความ

ต้องการในทางเดียวกัน หากไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการจะเกิดความไม่

พอใจเกิดขึ้ น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความสมดุลหรือความสอดคล้อง

ระหว่างสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริง หรือจากการที่ความต้องการได้รับการตอบสนอง 

หรือจากประสบการณที่เข้าไปใช้บริการและประสบการณ์น้ันตรงตามความคาดหวังและ

เกี่ยวข้องในส่วนของพฤติกรรมในการบริโภค (สนิท  เหลืองบุตรนาค, 2529) 
 ความพึงพอใจ เป็นทัศนคติอย่างหน่ึงที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถ

มองเหน็รูปร่างได้ เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นสุข เม่ือได้รับการตอบสนองความต้องการ

ของตนในสิ่งที่ขาดหายไป และเป็นสิ่งที่ก  าหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มี

ผลต่อการเลือกบริโภคอาหารริมบาทวิถี ความพึงพอใจจะท าให้บุคคลเกิดความสบายใจ

หรือสนองความต้องการท าให้เกิดความสุข  รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็น

ปัจจัยท าให้เกดิความพึงพอใจหรือไม่พอใจโดยวัดจากรสชาติอาหาร ป้ายบอกราคา ความ

สะดวกในการซ้ือ ความหลากหลาย คุณภาพและรูปลักษณ์ภายนอกของอาหาร ซ่ึงเป็นตัว

บ่งช้ีว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้การยอมรับว่าเป็นอาหารริมบาทวิถีที่ดีที่สุด อร่อย

ถูกปากและมีความหลากหลายให้เลือกซ้ือ 

  
4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นภดล ภัทรากิจ (2541) ศึกษาเร่ืองทัศนะของผู้บริโภคอาหารริมบาทวิถีใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า การปนเป้ือนของอาหารที่จ าหน่ายข้างถนน มี

ลักษณะการปนเป้ือนจากโรคและสารเคมีตั้งแต่ขั้นการเตรียม ประกอบ ปรุง และเสิร์ฟ

อาหาร โดยเฉพาะอาหารปรุงแล้วพร้อมบริโภคส่วนมากไม่มีการปกปิดจึงมีการปนเป้ือน
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จากฝุ่ นละออง สารตะกั่ว และโลหะหนักจากท่อไอเสียรถยนต์ รวมทั้งฝุ่ นดินตามถนนที่

ลมพัดมา อกีทั้งผู้ขายอาหารเองกเ็ป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคอีกด้วย เน่ืองจากผู้ขายส่วนใหญ่

ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและแนวทางการปฏบัิติด้านสขุาภิบาลอาหารที่ถูกต้อง และมีสุข

วิทยาส่วนบุคคลที่ไม่ดี จึงควรที่จะด าเนินการปรับปรุง ดูแลการประกอบปรุง และ

จ าหน่ายอาหารหาบเร่แผงลอยให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร

และลดความเสี่ยงภัยต่ออันตรายที่จะเกิดข้ึนกับผู้บริโภค และสร้างความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยให้แก่บ้านเมือง 
      เนตรชนก ลีหล้าน้อย (2547) ได้ศึกษา “สภาวะทางสุขาภิบาลอาหารของร้าน

แผงลอย จ าหน่ายอาหาร ต าบลนาสีนวล อ าเภอพยัคฆภมูิสัย จังหวัดมหาสารคาม” โดย

ศึกษาความรู้เกี่ยวกบัการสขุาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารร้านแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 

จ านวน 20 คน และศึกษา สภาวะสุขาภิบาลอาหารด้านกายภาพร้านแผงลอยจ าหน่าย

อาหารด้านแบคทเีรียในอาหารภาชนะ อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหารพบว่า ผู้สัมผัส
อาหารส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับสูง แต่จากการส ารวจผลภาวะสุขาภิบาลอาหารด้าน

กายภาพและด้านแบคทเีรียพบว่า ผู้สัมผัสอาหารปฏบัิติไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 2 ด้าน 

แสดงว่าแม้ผู้สัมผัสอาหารจะมีความรู้ดีแต่ขาดการปฏบัิติในทางที่ถูกต้อง จึงควรวางแผน
หาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาวะสุขาภิบาลอาหารแผงลอยปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้

สมัผัสอาหารโดยประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานกจิกรรม  

 
วิธีการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ถิ่นฐานภูมิล าเนา 2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารริมบาทวิถีของ
ผู้ตอบ ได้แก่ ช่วงเวลาการบริโภค ค่าใช้จ่ายในการบริโภค ความถี่ในการบริโภค ประเภท

ของอาหารริมบาทวิถี 3) ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศใน
การบริโภคอาหารริมบาทวิถี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เคยบริโภค

อาหารริมบาทวิถีในเขตพระนคร จ านวน 300 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
ตามสะดวก จากน้ันน าข้อมูลมาประมวลวิเคราะห์และสรุปผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS for Windows คือ วิธีสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ความแปรปรวน (F-test หรือ One-way ANOVA) 
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ผลการศึกษา 
 จากการวิจัย เร่ืองความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการ

บริโภคอาหารริมบาทวิถี กรณีศึกษาเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สรุปผลตาม

วัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
ตารางที่ 1 จ านวนคน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่
บริโภคอาหารริมบาทวิถี 
 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) รอ้ยละ 
1. เพศ 
         ชาย 167 55.7 
         หญิง 133 44.3 

รวม 300 100 

2.อายุ 
         น้อยกว่าหรือเทา่กบั 25 ปี 146 48.7 
            26-35 ปี 121 40.3 
            36-50 ปี 33 11.0 
         มากกว่า 50 ปี 0 0 
3. สถานภาพ   
         โสด 229 76.3 
         แต่งงานแล้ว 59 19.7 
         หย่าร้าง/หม้าย 12 4.0 

รวม 300 100 

4. อาชีพ   
          นักเรียน/นักศึกษา 124 41.3 
          รับราชการ 8 2.7 
          รัฐวิสาหกจิ 31 10.3 
          รับจ้างทั่วไป 1  0.3 
          ธุรกจิส่วนตัว 41 13.7 
          พนักงานบริษัทเอกชน 61 20.3 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศที่บริโภคอาหารริมบาทวิถีมี
สัดส่วนเป็นเพศชายจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 เพศหญิงจ านวน 133 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.3   นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี จ านวน 146 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.7 ซ่ึงส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 และ
เป็นนักเรียน/นักศึกษาจ านวน 124คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากว่า 2,000 เหรียญสหรัฐจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0  และนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศที่บริโภคอาหารริมบาทวิถีส่วนใหญ่มีถิ่นฐานภูมิล าเนาเป็นทวีปยุโรป

มากกว่าทวีปเอเชีย 
  
ตารางที่ 2 จ านวน และร้อยละข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศเลือก
บริโภคอาหารริมบาทวิถี เช่น เพศ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของนักทอ่งเที่ยว ที่ท  าให้
มีพฤติกรรมในการบริโภคต่างกนั 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) รอ้ยละ 
          อื่นๆ 34 11.3 
รวม 300 100 

5.รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน   
          2,000 เหรียญสหรัฐ/เดือนและต ่า 
          กว่า 

162 54.0 

          2,001-4,000 เหรียญสหรัฐ/เดือน 100 33.3 
          4,001-6,000 เหรียญสหรัฐ/เดือน 27 9.0 
          6,000 เหรียญสหรัฐ/เดือนขึ้นไป 11 3.7 
                          รวม 300 100 

6. ถิน่ฐานภูมิล าเนา   
          ทวีปยุโรป 232 77.3 
          ทวีปเอเชีย 68 22.7 
                         รวม 300 100 DP
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 จากตารางที่ 2 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่เลือกบริโภค

อาหารริมบาทวิถีในช่วงเยน็ เวลา 16.00 น.-18.00 น. มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารริม
บาทวิถีเฉล่ียต่อคร้ัง 51-100 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เลือกซ้ืออาหารริมบาทวิถี 3 - 4 คร้ัง และซ้ือ
อาหารทานเองมากกว่าซ้ือตามเพ่ือน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่เลือกซ้ือ

อาหารริมบาทวิถีประเภทผลไม้ เคร่ืองด่ืมต่างๆ 
    

ช่วงเวลาการบริโภคอาหารริมบาทวิถี จ านวน (คน) รอ้ยละ 

        ช่วงเช้า (9.00 น. – 11.00 น.) 11 3.7 
        ช่วงเที่ยง (11.00 น. – 13.00 น.) 23 7.7 
        ช่วงบ่าย (13.00 น. - 15.00 น.) 62 20.7 
        ช่วงเยน็ (16.00 น. - 18.00 น.) 105 35.0 
        ช่วงค ่า (ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้น       
        ไป) 

99 33.0 

รวม 300 100 
ค่าใชจ่้ายในการบริโภคอาหารริมบาท

วิถ ี
จ านวน (คน) รอ้ยละ 

        น้อยกว่าหรือเทา่กบั 50 บาท                                        103 34.3 
           51 – 100 บาท 124 41.3 
           101 – 200 บาท 53 17.7 
        มากกว่า 200 บาท 20 6.7 
รวม 300 100 
จ านวนครั้งในการซ้ืออาหารริมบาทวิถี จ านวน (คน) รอ้ยละ 
           1 - 2 คร้ัง 91 30.3 
           3 - 4 คร้ัง 94 31.3 
           5 – 6 คร้ัง 31 10.3 
        มากกว่า 7 คร้ังขึ้นไป 84 28.0 
รวม 300 100 DP
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ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการบริโภค
อาหารริมบาทวิถี  
ความพงึพอใจ        X          S.D ระดบัความพงึพอใจ 

ความสะอาด 3.36 .990 ปานกลาง 

รสชาติของอาหาร 4.08 .766 มาก 
คุณค่าอาหาร 3.15 .976 ปานกลาง 
ความหลากหลายของอาหาร 3.68 .909 มาก 
คุณภาพของอาหาร 3.64 .840 มาก 
รูปลักษณ์ภายนอกของอาหาร 3.53 .843 มาก 
ความสะดวกในการซ้ือ 3.88 .869 มาก 
ป้ายบอกราคา 3.88 .890 มาก 
ภาชนะบรรจุอาหาร 3.15 .975 ปานกลาง 
อธัยาศัยของผู้ขาย 3.33 1.057 ปานกลาง 
ความพึงพอใจโดยรวม 3.95 .748 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีระดับความพึงพอใจใน

การบริโภคอาหารริมบาทวิถี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =3.95) 
             เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมี 6 
ประเดน็ โดย ได้แก่ รสชาติของอาหาร (X=4.08) ความสะดวกในการซ้ือ(X=3.88) ป้าย
บอกราคา (X=3.88) ความหลากหลายของอาหาร (X=3.68) คุณภาพของอาหาร
(X=3.64) และรูปลักษณ์ภายนอกของอาหาร (X=3.53) 
             ในขณะที่ระดับความพึงพอใจอยู่ในปานกลางมี 4 ประเดน็ ได้แก่ ความสะอาด
(X=3.36) อธัยาศัยของผู้ขาย (X=3.33) คุณค่าอาหาร (X=3.15) และภาชนะบรรจุอาหาร 
(X=3.15)  
 
ขอ้เสนอแนะ 
           ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

 จากผลการศึกษางานวิจัย เร่ืองความคิดเหน็ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

ที่มีต่อการบริโภคอาหารริมบาทวิถี กรณีศึกษาเขตพระนคร กรุงเทพมหานครน้ี โดยสรุป

ได้ว่า 1) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 2) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

DP
U



45 
 

เลือกซ้ืออาหารริมบาทวิธีโดยพิจารณาจากรสชาติอาหาร ราคาและความสะอาด และ 3) 
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่พึงพอใจมากในการบริโภคอาหารบาทวิถีในเร่ือง 

รสชาติอาหาร ป้ายบอกราคา ความสะดวกในการซ้ือ จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะดังน้ี 

 1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการบริโภคอาหารริม
บาทวิถี พบว่า ระดับความพึงพอใจมาก ในด้านรสชาติของอาหาร ด้านป้ายบอกราคา 

ด้านความสะดวกในการซ้ือ จึงขอเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านอาหาร ให้

ค าแนะน าแก่พ่อค้าแม่ค้าที่จ าหน่ายอาหารริมบาทวิถีปรับในด้านของรสชาติอาหารให้

เหมาะสมกบันักทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศ รวมถึงดูแลการจัดระเบียบในการซ้ืออาหารริม

บาทวิถีและแนะน าให้ติดป้ายบอกราคาให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดการเอาเปรียบแก่

นักทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศ 
 2. จากผลการวิจัย พบว่า อาหารริมบาทวิถี บริเวณเขตพระนครมีจ านวน

อาหารริมบาทวิถีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลไม้และเคร่ืองด่ืมต่างๆ ผัดไท บะหม่ีผัด 

อาหารป้ิงย่าง แมลงทอด เป็นต้น เป็นที่สนใจส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ผู้วิจัย

จึงขอเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาหารและการท่องเที่ยว เข้ามาส่งเสริมและ

ประชาสัมพันธ์ให้อาหารริมบาทวิถีเป็นส่วนหน่ึงของท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศ เพ่ือกระจายรายได้ในธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงให้หน่วยงานอื่นๆที่

เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมคุณภาพ และความสะอาดของอาหารริมวิถีด้วย 
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ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ และปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัน า

เทีย่วของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

นลิศรา  บวับาน* 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.อศัวิน แสงพิกุล** 

 
บทคดัย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีความส าคัญต่อผู้ประกอบการบริษัทจัดน าเที่ยวเป็นอย่างย่ิง 

เพ่ือช่วยให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริหารโรงเรียนตามความคาดหวัง และ

ปัจจัยในการเลือกบริษัทจัดน าเที่ยวได้ การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความ

คาดหวังที่มีต่อคุณภาพการบริการของบริษัทจัดน าเที่ยวในมุมมองของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา และ 2) ศึกษาปัจจัยในการเลือกบริษัทจัดน าเที่ยวเพ่ือพานักเรียนศึกษาดู

งานในมุมมองของผู้บริหารโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คร้ังน้ี คือ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 และเขต 2 กรุงเทพมหานคร จ านวน 239 คน และ

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์

ความแตกต่าง และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีความคาดหวังต่อคุณภาพ

การบริการของบริษัทจัดน าเที่ยว ในด้านความสุภาพของมัคคุเทศก์ขณะให้บริการ  

รองลงมา คือ ความรับผิดชอบในงานของมัคคุเทศก์ และมัคคุเทศก์มีความรู้เกี่ยวกับ

สถานที่ทอ่งเที่ยวของมัคคุเทศก ์

ในส่วนของปัจจัยในการเลือกบริษัทจัดน าเที่ยวของผู้บริหารโรงเรียน 

ผลการวิจัยบอกว่าความรับผิดชอบในงานของมัคคุเทศก์เป็นปัจจัยที่ ผู้บริหารฯ ให้

ความส าคัญที่สุด รองลงมา คือ ความสุภาพของมัคคุเทศก์ และ มัคคุเทศก์มีความรู้

เกี่ยวกบัสถานที่ทอ่งเที่ยว 

ผลการวิจัยในคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะว่า (1) ผู้ประกอบธุรกิจจัดน าเที่ยว หรือ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรอบรมมัคคุเทศก์ให้มีความรู้และความพร้อมของข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานที่ศึกษาดูงาน ปลูกฝังจิตส านึกงานด้านบริการด้วยหัวใจ โดยก าหนดเป็นเป้าหมาย

สูงสุดขององค์กรเพ่ือให้บุคลากรของบริษัททุกคนได้ตระหนักถึงนโยบาย และพร้อม

ปฏบัิติตามด้วยความเตม็ใจ อกีทั้งผู้ประกอบธุรกจิจัดน าเที่ยวควรเลือกบริษัทยานพาหนะ 

ที่ได้มาตรฐาน ประวัติการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริหาร

โรงเรียนมากที่สดุ  
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บทน า 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ นับต้ังแต่ปี 

พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา    รายได้จาก การท่องเที่ยวได้กลายเป็นรายได้ล าดับที่ 1 เมื่อ

เทยีบกับรายได้จากสินค้าออกอื่น ๆ  รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้มาในรูปของ

เงินตราต่างประเทศนี้มีส่วนช่วยในการสร้างเสถียรภาพ รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ประชากรอย่างกว้างขวาง สร้างงานสร้างอาชีพมากมายและเป็น

การเสริมอาชีพด้วยอาชีพที่เกิดต่อเน่ืองจากการท่องเที่ยว เช่น การผลิตหัตถกรรม

พ้ืนบ้าน หรือการ ผลิตอาหารไปป้อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ กจ็ะเป็นอาชีพเสริมที่ท  า

รายได้เป็นอย่างดี หรือในเมืองท่องเที่ยว ก็อาจจะเป็นผู้น าเที่ยวด้วย อุตสาหกรรม

ทอ่งเที่ยวมีบทบาทในการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างมากมายและกว้างขวาง เน่ืองจากเป็น

อุตสาหกรรมบริการที่ต้องใช้คนท าหน้าที่บริการ โดยเฉพาะในธุรกิจทางตรง เช่น โรงแรม 

ภัตตาคาร บริษัทน าเที่ยว ฯลฯ จากสถิติที่ผ่านมา จ านวนนักท่องเที่ยวนานาชาติของโลก 

ได้มีปริมาณที่เพ่ิม ข้ึนอย่างรวดเรว็ กล่าวคือ เม่ือปี พ.ศ. 2493 นักท่องเที่ยวนานาชาติ

ทั่วโลกมีจ านวนเพียง 25 ล้านคน และได้เพ่ิมขึ้นเป็น 290 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2527 

กระน้ันกดี็ นักวิชาการทางการท่องเที่ยวกยั็งเช่ือว่า ปริมาณการท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบันเป็นแต่เพียงการเร่ิมต้น เท่าน้ันเพราะว่าประชากรของโลก จะเพ่ิมจ านวนขึ้ น

ตลอดเวลา ในขณะที่วิวัฒนาการด้านการขนส่งที่สามารถขนส่งผู้โดยสารได้เป็นจ านวน

มาก และการเดินทางโดยใช้เคร่ืองบินราคาประหยัด ราคาค่าโดยสารเกือบจะเท่ากับการ

เดินทางโดยรถยนต์ หรือรถโดยสารประจ าทาง แต่ระยะเวลาการเดินทางสั้นกว่า อย่าง

สโลแกนที่ว่า ใครๆ กบิ็นได้น้ันของสายการบินแอร์เอเชีย ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่ท  าให้

การเดินทางสะดวกรวดเรว็ย่ิงข้ึน และคนที่มีรายได้น้อย แต่ต้องการประหยัดเวลาในการ

เดินทางกส็ามารถใช้บริการได้ ดังน้ันการเดินทางท่องเที่ยว จึงมิได้จ ากัดอยู่เฉพาะในกลุ่ม

ผู้มีรายได้สูง ดังแต่ก่อนเท่าน้ัน การท่องเที่ยวถือได้ว่า เป็นเร่ืองของ ความพึงพอใจของ

แต่ละบุคคล องค์การสหประชาชาติประกาศว่า “การเดินทางท่องเที่ยวเป็นสิทธิมนุษยชน

อย่างหน่ึงที่รัฐพึงสนับสนุน” ในเร่ืองของการทอ่งเที่ยวปัจจัยหลักที่ส าคัญและควบคู่กันไป

กับทุกงานก็คือ “คุณภาพการบริการ”  คุณภาพการบริการ เป็นแนวคิดของธุรกิจ

สมัยใหม่ที่มีความส าคัญมากที่ผู้ผลิตสนิค้าและบริการทั้งหลายไม่อาจละเลย หรือเพิกเฉย

ได้ มีบริษัทเปิดตัวข้ึนมากมายในธุรกจิจัดน าเที่ยวแต่ที่สามารถอยู่ได้นานและมีกลุ่มลูกค้า

ที่ซ้ือซ า้ หรือซ้ือย่างสม ่าเสมอน้ัน ค่อนข้างยากปัจจัยหลักๆ ที่ส าคัญ คือเร่ืองของคุณภาพ

การบริการน้ันเอง  ในธุรกจิอุตสาหกรรม คุณภาพการบริการจะเกี่ยวข้องกบัการให้บริการ

ลูกค้าหลังจากที่มีการจัดส่งสินค้าส าเร็จรูปไปยังลูกค้าแล้ว ส่วนในธุรกิจบริการน้ัน 

คุณภาพการบริการจะเป็นส่วนหน่ึงของตัวสนิค้า ซ่ึงความรวดเรว็ของการให้บริการ กเ็ป็น

คุณภาพอย่างหน่ึงที่ วัดได้ไม่ยากนักแนวคิดสมัยใหม่ ธุรกิจช้ันน าจะพยายามขยาย

ขอบเขตคุณภาพการบริการ ไปถึงลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก ซ่ึงลูกค้าภายในได้แก่
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กระบวนการหรือข้ันตอนการผลิตหรือคนงานคนต่อไปที่รับงานจากเราไปท าต่อ ส่วน

ลูกค้าภายนอกคือผู้ซ้ือสนิค้าหรือผู้เข้ารับบริการ 

 

จากที่ทราบกนัดีว่าธุรกิจการจัดน าเที่ยวน้ัน คุณภาพการบริการจะต้องมาเป็น

อันดับหน่ึง เพราะคุณภาพการบริการน้ันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ทดลองใช้ไม่ได้ และ

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาต้องยอมจ่ายเงินก่อนที่จะได้ใช้บริการ ดังน้ันการที่ผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาจะยอมจ่ายเงินจ านวนมากในการซ้ือรายการท่องเที่ยว สิ่งส าคัญที่ท  า

ให้ผู้บริหารโรงเรียนยอมจ่ายคืออะไรบ้าง ซ่ึงค าถามน้ี น่ีเองที่ท  าให้ผู้วิจัยต้องการที่จะ

ศึกษาถึงองค์ประกอบอันหลากหลาย ที่ท  าให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เลือกใช้

บริการบริษัทจัดน าเที่ยว ซ่ึงกไ็ม่ทราบเลยว่าวันที่ได้ใช้บริการจริงน้ันคุ้มกับที่ตัดสินใจ

เลือกบริษัทจัดน าเที่ยวน้ันไปหรือไม่  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาคาดหวังอะไรต่อสิ่งที่

จะได้รับหลังจากการเลือกใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวน้ันไปแล้ว หรือผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษามีความคาดหวังอะไรก่อนตัดสินใจเลือกบริษัทจัดน าเที่ยว โดยอะไรเป็น

ตัวช้ีวัดหรือเป็น ปัจจัยในการเลือกบริษัทจัดน าเที่ยว ด้วยเหตุที่ว่าเป็นที่มาของการวิจัยใน

คร้ังน้ี 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังที่มีต่อคุณภาพการบริการของบริษัทจัดน าเที่ยวใน

มุมมองของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยในการเลือกบริษัทจัดน าเที่ยวเพ่ือพานักเรียนศึกษาดูงาน

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

3.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ กบั
ปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัน าเท่ียวแตกต่างกนั 

3.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีอายุต่างกนัมีความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการกบั
ปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัน าเท่ียวแตกต่างกนั 

3.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีอายุราชการต่างกนัมีความคาดหวงัต่อคุณภาพการ
บริการกบัปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัน าเท่ียวแตกต่างกนั 

3.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งผูบ้ริหารต่างกนัมีความ
คาดหวงัต่อคุณภาพการบริการกบัปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัน าเท่ียวแตกต่าง
กนั 
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3.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัความคาดหวงัต่อคุณภาพการ
บริการกบัปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัน าเท่ียวแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตดา้นการวิจยั 

งานวิจัยเร่ือง ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ และปัจจัยในการเลือก

บริษัทจัดน าเที่ยวของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้

ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ี 

ขอบเขตดา้นเนื้ อหาสาระ – ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยศึกษาความคาดหวังต่อ

คุณภาพการบริการ โดยใช้ทฤษฎีความคาดหวัง(Expectancy Theory) ของวิคเตอร์รูม

(Vroom),พาราสุรามาน ,ไซแธมอล และ แบรร่ี(Parasuraman,Zeithamal and 

Berry.1990) ระบุปัจจัยหลักที่มีผลต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ ซ่ึงจากการทบทวน

ท าให้ได้ตัวแปรที่น าไปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี คือ คุณภาพกาบริการตามตัว

แบบ  SERVQUAL เ พ่ือวัดคุณภาพบริการครอบคลุมใน  5 มิติไ ด้แก่  (1) ความ

น่าเช่ือถือ (reliability) ,  (2) การสร้างความมั่นใจ (assurance) , (3) รูปลักษณ์ทาง

กายภาพ (tangibles) , (4) การดูแลเอาใจใส่ (empathy) ,และ (5) การ

ตอบสนอง (responsiveness)    จากค ากล่าวของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเร่ืองการบริการ 

และคุณภาพการบริการซ่ึงเป็นประเดน็ส าคัญของหัวข้อในการท าวิจัยเร่ืองน้ี ส่วนในเร่ือง

ของปัจจัยในการท่องเที่ยว กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีการคิดและ

หาเหตุผล โดยใช้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เคยได้รับบริการมา น ามาเลือกตัดสินใจโดย

คาดหวังว่าจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกจิน าเที่ยวภายในประเทศ 

ดา้นกลุ่มเป้าหมาย - การศึกษาในคร้ังน้ี ก าหนดศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา

ของรัฐบาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด  โดยส านักงานเขตการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้

ก าหนด เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ไว้ด้วยกัน 2 เขต ได้แก่ เขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังน้ี ผู้อ านวยการ

โรงเรียนมัธยมศึกษา  ทั้ง 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา 118 คน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

มัธยมศึกษา ทั้ง 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา 472 คน รวมผู้อ านวยการโรงเรียน และรอง

ผู้อ านวยการโรงเรียนทั้งหมด 590 คน 

ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตั วอย่างแบบช้ันภูมิ 

(Stratified Random Sampling) โดยก าหนดให้มีขนาดตัวอย่าง จ านวน 234 คน (ตาม

ข้อเสนอของ Krejcie และ Morgan) โดยจ านวนคิดเป็นสดัส่วน คือ 70:30 ดังน้ี  

สอบถามกลุ่มผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 70 คน 

สอบถามกลุ่มรองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 164 คน  
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ด้านพื้ นที่ – เก็บแบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต

กรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยเกบ็แบบสอบถามในงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2555 

และ โรงเรียนมัธยมศึกษาสงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่เขต 1 และ เขต 2 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 

ความหมายของบริการ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของค าว่า 

“บริการ” หมายถึง “การปฏิบัติรับใช้ , การให้ความสะดวกต่างๆ” ส่วนความหมาย

โดยทัว่ไปท่ีมกักล่าวถึง คือ การกระท าเป่ียมไปดว้ยความช่วยเหลือหรือการด าเนินการท่ี

เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

การบริการตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า “SERVICE” ซ่ึงเป็นค าท่ีคุน้เคยและ

คนส่วนมากจะเรียกร้องขอรับบริการเพื่อความพึงพอใจของตน การบริการเป็นการปฏิบติัท่ี

กระท าหรือติดต่อและเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการ การใหบุ้คคลต่างๆไดใ้ชป้ระโยชน์ในทางใด

ทางหน่ึง ทั้งด้วยความพยายามใดๆก็ตาม ดว้ยวิธีการหลากหลายในการท าให้คนต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ จดัไดว้า่เป็นการใหบ้ริการทั้งส้ิน 

การจดัอ านวยความสะดวกก็เป็นการให้บริการ การสนองตอบความตอ้งการ

ของผูใ้ช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถด าเนินการให้หลากหลายวิธี 

จุดส าคญั คือ เป็นการช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์แก่ผูใ้ชบ้ริการ  

ความส าคัญของการบริการ 

การบริการเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าเป็นพิเศษในงานดา้นต่างๆ เพราะบริการ คือ การ

ให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ไม่มีการด าเนินงานใดๆ ท่ี

ปราศจากบริการทั้งในภาคราชการ และภาคธุรกิจบริการ ตวับริการนัน่เองคือ สินคา้ การ

ขายจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งมีการบริการท่ีดี ธุรกิจการคา้จะอยูไ่ดต้อ้งท าให้เกิดการ 

"ขายซ ้ า"  คือ ต้องรักษาลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ ๆ ตามมา เป็นความจริงว่า “เรา

สามารถพฒันาคุณภาพสินคา้ทีละตวัได้ แต่การพฒันาคุณภาพสินคา้ทีละตวัได้  แต่การ

พฒันาคุณภาพบริการตอ้งท าพร้อมกนัทั้งองคก์าร” การพฒันาคุณภาพบริการเป็นส่ิงจ าเป็น
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อยา่งยิง่ท่ีทุกคนในองคก์ารจะตอ้งถือเป็นความรับผดิชอบร่วมกนั มิฉะนั้นจะเสียโอกาสแก่

ผูแ้ข่งขนัหรือสูญเสียลูกคา้ไป 

ลกัษณะของบริการ 

การบริการ เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลและส่ิงท่ีบุคคลได้

กระท าข้ึน การบริการเป็นความรับผดิชอบของทุกคน และสามารถแบ่งความรับผิดชอบกนั

ไปในงานแต่ละดา้น โดยมีผูบ้ริหารสูงสุดเป็นผูรั้บผดิชอบรวม 

คุณภาพการบริการ (Service Quality) 

 Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) ศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพ

บริการของลูกคา้ในองคก์าร ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัของลูกคา้กบัผล

การบริการขององคก์าร Parasuraman และคณะ สร้าง SERVQUAL เพื่อวดัคุณภาพบริการ

ครอบคลุม 5 มิติ ดงัน้ี 

ความน่าเช่ือถือ (reliability) 

การสร้างความมัน่ใจ (assurance)  

รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (tangibles) 

การดูแลเอาใจใส่ (empathy) 

การตอบสนอง (responsiveness)    

และนกัวเิคราะห์ไดเ้พิ่มเติมขอ้มูลในภายหลงั ดงัน้ี การ

ติดต่อส่ือสาร (communication) ความน่าไวว้างใจ (credibility) ความปลอดภยั(security) 

ความสามารถ(competence)  ความสุภาพ (courtesy) ความเขา้ใจในลูกคา้

(understanding/knowing customer) และการเขา้ถึงบริการ(access) SERVQUAL เป็น

พื้นฐานในการวดัความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี(technological readiness) 

โมเดลน้ีในสายการตลาดบริการ สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดดี้ในการก าหนด

เป้าหมาย หรือทิศทางการสร้างการบริการท่ีมีคุณภาพ และก่อใหเ้กิดผลรวมในการรับรู้ของ

ลูกคา้วา่เป็นการบริการท่ีมีคุณภาพไว ้5 ดา้น เรียกวา่ RATER ดงัน้ี 

Reliability ลูกคา้รู้สึกว่า วางใจได ้มิติน้ีเกิดจากการให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

แม่นย  าไม่ผดิพลาดและตรงเวลาทุกคร้ัง 
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Assurance ลูกคา้รู้สึกมัน่ใจ(ประกนัความมัน่ใจให้ได)้ มิติน้ีเกิดจากความรู้ 

และอธัยาศยัของพนกังานผูใ้หบ้ริการท่ีท าใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกมัน่ใจต่อสถานบริการ 

Tangibles ลูกคา้ไดม้องเห็นความพร้อมของเคร่ืองมือ และองค์ประกอบต่างๆ 

มิติเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ทุกอยา่งท่ีลูกคา้เห็น ห้องรับรอง การจดัสถาน

บริการ    เคร่ืองแบบการมองเห็นส่ิงต่างๆ เก่ียวกบัพนกังานบริการ 

Empathy ลูกคา้รู้สึกวา่สถานบริการเอาใจใส่ มิติน้ีคือ เร่ืองการ “เอาใจเขามาใส่

ใจเรา” คือ การเอาใจใส่ลูกคา้แต่ละบุคคลเป็นอยา่งดี เอาใจใส่ในความตอ้งการเฉพาะราย 

สามารถจดจ าช่ือลูกคา้รวมถึงการเปิดให้บริการในวนัเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใช้

บริการของลูกคา้ฯลฯ  

เป็นตน้ 

Responsiveness ลูกคา้รู้สึกว่าไดรั้บการตอบสนอง มิติน้ีหมายถึง การไม่เคย

ปฏิเสธลูกคา้ก่อนท่ีจะพยายามท าตามความตอ้งการ รวมทั้งตอบสนองลูกคา้แบบทนัทีท่ี

เห็นลูกคา้ ทนัทีท่ีลูกคา้ถาม  ทนัทีท่ีลูกคา้ร้องขออีกดว้ย 

การบริการ ณ จุดท่ีมีการให้บริการ นอกเหนือจากการวางแผน 5 มิติเพื่อสร้าง

ใหเ้กิดการรับรู้การบริการท่ีมีคุณภาพแลว้ รายละเอียดในการให้บริการของพนกังาน ณ จุด

บริการ ก็มีผลต่อการรับรู้เชิงบวก และความพึงพอใจต่อบริการดว้ยโดยมิติในการให้บริการ

เรียกยอ่ๆ เป็น RASC ไดแ้ก่ 

Recovery ความสามารถของพนักงานในการแก้ไขความบกพร่อง ผิดพลาด 

คลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนกับการบริการ โดยมิติน้ีลูกค้าจะประเมินในเชิงบวกเม่ือการ

ตอบสนองมีความครบถว้นในเร่ืองค าอธิบาย(สาเหตุของความบกพร่อง) ค าขอโทษ การ

แสดงความรับผดิชอบดว้ยการเสนอการชดเชย หรือชดใชแ้บบ Upgrade 

Adaptability การปรับการบริการตามความตอ้งการของลูกคา้ มิติน้ีจะไดรั้บ

การประเมินเชิงบวกเม่ือพนกังานบริการสามารถปรับการบริการให้เขา้กบัความตอ้งการ

ของลูกคา้ได ้แมจ้ะเป็นความตอ้งการท่ีเกินเลยวา่การด าเนินการทัว่ไป โดยการบริการมิติน้ี

พนกังานตอ้งแสดงถึงความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้ อธิบายกฎระเบียบไดอ้ย่าง

แม่นย  า และสุภาพ และใชค้วามพยายามอย่างจริงจงัในการช่วยเหลือหรือหาทางปรับการ

บริการตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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Spontaneity การมีธรรมชาติของการเป็นผูใ้ห้บริการท่ีดี มิติน้ีจะได้รับการ

ประเมินเชิงบวกเม่ือพนกังานมีป้ายช่ือติดเส้ือให้ผูรั้บบริการเห็นช่ือ เช่น การสอบถามเพื่อ

ช่วยเหลือ การให้ขอ้มูล ความสุภาพอ่อนนอ้ม และการให้บริการลูกคา้อยา่งเป็นธรรม เท่า

เทียม 

Coping ความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ท่ีเขา้มารบกวนลูกคา้ หรือ

ปัญหาการรบกวนกนัเองของลูกคา้ มิติน้ีจะไดรั้บการประเมินเชิงบวก เม่ือพนกังานบริการ

ท าหนา้ท่ีอยา่งสมบูรณ์ในการเอาใจใส่ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น และจดัการไดอ้ยา่งสุภาพ ไม่

คุกคาม และสร้างความพึงพอใจในระดบัหน่ึงใหแ้ก่ทุกฝ่าย 

การส่ือสารบริการ เป็นปัจจยัสุดทา้ยท่ีส าคญัซ่ึงท าให้การบริการได้รับการ

ประเมินวา่ มีคุณภาพดีเชิงบวก และพึงพอใจ เป็นเร่ืองของการส่ือสาร เพราะการส่ือสารมี

ผลต่อการสร้างความคาดหวงัไวล่้วงหน้า และมีผลโดยตรงต่อการรับรู้การบริการเม่ือรับ

บริการจริง การส่ือสารท่ีต้องให้ความส าคญั ได้แก่ การส่ือสารมีผลต่อการสร้างความ

คาดหวงัไวล่้วงหนา้ และมีผลโดยตรงต่อการรับรู้การบริการเม่ือรับบริการจริง(ศรัณยพงศ ์ 

เท่ียงธรรม) ทางดา้นพิสิทธ์ิ  พิพฒัน์โภคากุล ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริการอย่างมี

คุณภาพ (Service Quality)   มิใช่เป็นการส่งมอบบริการท่ีดีท่ีสุดให้ลูกคา้ แต่เป็นการส่ง

มอบบริการตามความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย เพื่อให้ลูกคา้เป้าหมายท่ีไดรั้บบริการไป

แลว้เกิดความพึงพอใจ  เพราะว่าการส่งมอบบริการท่ีดีท่ีสุด อาจตอ้งลงทุนสูงในการหา

คนท างาน การอบรมพนักงาน การตกแต่งร้าน การซ้ือเทคโนโลยีมาใช้ รวมทั้งลูกคา้มี

หลายกลุ่ม หากเราใหบ้ริการอยา่งดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ท่ีมิใช่เป้าหมายบริษทั อาจไดผ้ลเสีย เช่น 

ขาดทุน เพราะลูกคา้เป้าหมายอาจไม่ใช้บริการก็เป็นได ้ตวัอย่างเช่น ธุรกิจธนาคารตาม

สาขาต่าง ๆ หากลงทุนให้บริการลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด เช่น มีกาแฟสดชงให้ด่ืม มีห้องดูหนงั 

ฟังเพลง เล่นอินเตอร์เน็ต แน่นอนลูกคา้ย่อมรู้สึกดี และบอกวา่บริการมีคุณภาพ แต่ความ

เป็นจริงทางธุรกิจ ธนาคารสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้แต่อาจไม่ประสบความส าเร็จ

ทางธุรกิจก็เป็นได ้ดงันั้น การบริการลูกคา้อยา่งมีคุณภาพ เราตอ้งหาสมดุล ระหวา่งความ

ตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย กบัการลงทุนให้เจอ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ(2546) ก็ไดใ้ห้

ความหมายในเร่ืองของคุณภาพการบริการในอีกมุมหน่ึง (service quality) วา่หมายถึง การ

บริการท่ีดีเลิศ (excellent service) ตรงกบัความตอ้งการ หรือเกินความตอ้งการของลูกคา้
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จนท าให้ลูกคา้เกิดความพอใจ (customer satisfaction) และเกิดความจงรักภกัดี (customer 

loyalty) (John,1995;Lloyd-Walker&Cheung,1998) ค  าว่าบริการท่ีดีเลิศตรงกับความ

ตอ้งการนั้นก็หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือคาดหวงัไวไ้ดรั้บการตอบสนอง ส่วนบริการ

ท่ีเกินความต้องการของลูกค้า หมายถึง ส่ิงท่ีลูกค้าต้องการหรือคาดหวงัไวไ้ด้รับการ

ตอบสนองอยา่งเตม็ท่ี จนรู้สึกวา่การบริการนั้นเป็นบริการท่ีวิเศษมาก ประทบัใจ คุม้ค่าแก่

การตดัสินใจ รวมทั้งคุม้ค่าเงิน ส่วนทางดา้นสมิต  สัชฌุกร(2548) ไดอ้ธิบายวา่ การบริการ 

คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้นนั้น จะตอ้งมีหลกัยึดถือ

ปฏิบติั มิใช่ว่าการให้ความช่วยเหลือ หรือการท าประโยชน์ต่อผูอ่ื้น จะเป็นไปตามใจของ

เราผูซ่ึ้งเป็นผูใ้ห้บริการ สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ  การให้บริการ

ต้องค านึงถึงผู ้รับบริการเป็นหลักจะต้องน าความต้องการของผู ้รับบริการ มาเป็น

ขอ้ก าหนดในการใหบ้ริการ แมว้า่จะเป็นการใหค้วามช่วยเหลือท่ีเราเห็นวา่ดีและเหมาะสม

แก่ผูรั้บบริการเพียงใด แต่ถา้ผูรั้บบริการไม่สนใจไม่ใหค้วามส าคญั การบริการนั้นก็อาจจะ

ไร้ค่าท าใหผู้บ้ริการเกิดความพอใจ 

คุณภาพ คือ ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัเบ้ืองตน้ เพราะฉะนั้นการบริการ

จะต้องมุ่งให้ผูรั้บบริการเกิดความพอใจ และถือเป็นหลกัส าคญัในการประเมินผลการ

ใหบ้ริการ ไม่วา่เราจะตั้งใจใหบ้ริการมากมายเพียงใด แต่ก็เป็นเพียงดา้นปริมาณ แต่คุณภาพ

ของบริการวดัไดด้ว้ยความพอใจของลูกคา้ 

จากการทบทวนท าใหไ้ดต้วัแปรท่ีน าไปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

คุณภาพกาบริการสร้าง SERVQUAL เพื่อวดัคุณภาพบริการครอบคลุม 5 มิติไดแ้ก่  

คว าม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  (reliability) , ก า รส ร้ า ง คว ามมั่น ใ จ  (assurance) , รู ปลักษ ณ์ท า ง

กายภาพ (tangibles) 

การดูแลเอาใจใส่ (empathy),การตอบสนอง (responsiveness)    จากค ากล่าวของบุคคล

ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการบริการ และคุณภาพการบริการซ่ึงเป็นประเด็นส าคญัของหวัขอ้ใน

การท าวิจยัเร่ืองน้ี ท าให้ทราบวา่การบริการท่ีมีคุณภาพนั้นมีความส าคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจาก

ปัจจุบนัน้ี การบริการมาเป็นส่วนหน่ึงในชีวติของทุกคนโดยปริยาย ตั้งแต่ออกจากบา้น เช่น

การเดินทางโดยสารรถประจ าทาง ท่ีตอ้งใชบ้ริการรถสาธารณะ หรือการใชชี้วิตในปัจจุบนั 

การใช้โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต การซ้ือสินคา้อาหาร ซ่ึงเห็นไดว้่าการบริการเขา้มาเป็นส่วน
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หน่ึงในชีวิตของเราโดยไม่รู้ตวั ในอุตสาหกรรมการบริการ เป้าหมายสูงสุดของธุรกิจ คือ 

การบริการท่ีท าให้ลูกค้าประทบัใจสูงสุด กลบัมาใช้บริการซ ้ าของผูรั้บบริการ การขาย

ลูกคา้ใหม่ และรักษาลูกคา้เก่าจึงเป็นส่ิงส าคญัของธุรกิจการบริการ เพราะมีผลกบัรายได้

ของบริษัท ดังนั้ นอุตสาหกรรมการบริการจึงได้พยายามหาวิธีต่างๆ เพื่อสร้างความ

ประทบัใจใหลู้กคา้ ใหลู้กคา้เกิดความพอใจสูงสุด และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าวิธีต่างๆ มา

ปรับปรุงดา้นคุณภาพการบริการ เพิ่มเติมส่ิงท่ีขาดหายเพื่อใหเ้ขา้ถึงความคาดหวงัและความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถาม(Questionnaire) จ านวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และสภาพทั่วไปของ

ผู้ตอบเกี่ยวกบัเพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในต าแหน่ง ที่ผู้บริหารท างานอยู่ 

ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเร่ืองคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของบริษัทจัดน าเที่ยวของ

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยในการเลือกบริษัทจัดน าเที่ยวของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 239 คน 

และใช้วิธกีารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจ าเพาะเจาะจง โดยเลือกเฉพาะผู้อ านวยการโรงเรียน

เรียน และรองผู้อ านวยการโรงเรียน จากน้ันน าผลมาประมวลผลโดยใช้ด้วยโปรแกรม 

SPSS และสรุปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบน (S.D.) และ

ใช้สถิติเชิงอ้างอิง(Inferential)เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สถิติในการทดสอบค่าเฉล่ีย

โดยใช้วิธ ีT-Test,Chi-square test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA 

 

ผลการศึกษา 

จากผลการวิจัยเร่ืองความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ และปัจจัยในการ

เลือกบริษัทจัดน าเที่ยวของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 7.1 จ านวน(ความถี)่และรอ้ยละของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ ประสบการณใ์นต าแหน่ง

ผูบ้ริหาร วุฒิการศึกษาสูงสุด 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 

และเพศหญิงมีจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 อายุโดยส่วนใหญ่ อยู่ที่ 50 ปีขึ้นไปมี

จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาล าดับ 2 อายุระหว่าง 40 – 49 ปี มี

จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 รองลงมาล าดับ 3 อายุระหว่าง 30 – 39 ปี มี

จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และช่วงอายุ ต ่ากว่า 30 ปี มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 7 

คน คิดเป็นร้อยละ 2.9  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วน

ใหญ่มีอายุราชการระหว่าง 30 ปีขึ้นไป มีจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมา

ล าดับ 2 อายุราชการอยู่ระหว่าง 20 – 29 ปี มีจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 

รองลงมาล าดับ 3 อายุราชการอยู่ระหว่าง 10 – 19 ปี มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.2 และจ านวนอายุราชการน้อยที่สุด คือ ต ่ากว่า 10 ปี คือ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 

ประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ 5 – 10 ปี มีจ านวน 87 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาล าดับ 2 มี ประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร ต ่ากว่า 5 ปี มี

จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 รองลงมาล าดับ 3 ประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร 

อยู่ระหว่าง 11 – 20 ปี มีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และประสบการณ์ใน

ต าแหน่งผู้บริหาร 21 ปีข้ึนไป มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และ

วุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วน

ใหญ่ จบระดับปริญญาโท มีจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 รองลงมาล าดับ 2 คือ

ระดับปริญญาตรี หรือ เทยีบเท่า มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 และน้อยที่สุดคือ 

ระดับปริญญาเอก มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) รอ้ยละ 

1.1 เพศ 

       ชาย  

หญิง 

 

151 

88 

 

63.2 

36.8 

 

1.2  อายุ 

ต ่ากว่า 30 ปี 

30 – 39 ปี 

40 – 49 ปี 

50 ปีขึ้นไป 

 

7 

32 

34 

166 

 

2.9 

13.4 

14.2 

69.5 
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ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) รอ้ยละ 

1.3  อายุราชการ 

ต ่ากว่า 10 ปี 

10 – 19 ปี 

20 – 29 ปี 

21 ปี ขึ้นไป 

 

19 

34 

74 

112 

 

7.9 

14.2 

31.0 

46.9 

1.4  ประสบการณใ์น

ต าแหน่งผูบ้ริหาร 

ต า่กว่า 5 ปี 

5 – 10 ปี 

11 – 20 ปี 

21 ปีข้ึนไป 

 

60 

87 

52 

40 

 

25.1 

36.4 

21.8 

16.7 

1.5  วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

อื่นๆ(โปรดระบุ) 

 

22 

198 

19 

0 

 

9.2 

82.8 

7.9 

0.0 

รวม 239 100.0 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจัยขอ้ 1. เพือ่ศึกษาความคาดหวงัที่มีต่อคุณภาพการบริการ

ของบริษทัจดัน าเทีย่วในมุมมองของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 

 

จากตารางที่ 7.2 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาความคาดหวังต่อ

คุณภาพการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.46)  เมื่อพิจารณาความ

คาดหวังต่อคุณภาพการบริการของบริษัทจัดน าเที่ยว ที่ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญ

มากที่สุดน้ัน พบว่า ด้านมัคคุเทศก์มีความรับผิดชอบต่องานที่ท  า( X  = 4.63) 

รองลงมา มัคคุเทศก์มีความสุภาพ เรียบร้อย ( X  = 4.63)  และสุดท้าย คือ ด้าน

มัคคุเทศกมี์ความพร้อมในข้อมูลของสถานที่ที่พาไปศึกษาดูงาน ( X  = 4.58)   
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ตารางที่ 7.2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคาดหวงัของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนทีม่ีต่อคุณภาพการบริการของบริษทัจดัน าเทีย่ว 

 

ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการของบริษทัจดัน า

เทีย่ว 

X   

(ค่าเฉลีย่) 
S.D. 

การแปล

ความหมาย

ระดบัความ

คาดหวงั 

1.สถานที่ดูงานเป็นไปตามรายการที่ก  าหนดไว้ 4.49 0.61 มาก 

2.ระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม 4.44 0.64 มาก 

3.มัคคุเทศก์มีความพร้อมของข้อมูลเกี่ยวกบัสถานที่ศึกษา

ดูงาน 
4.58 0.62 

 

มากที่สุด 

 

4.มัคคุเทศกม์ีความสภุาพในขณะให้บริการ 4.63 0.54 มากที่สุด 

5.มัคคุเทศกม์ีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 4.54 0.59 มากที่สุด 

6.มัคคุเทศกมี์ความรับผิดชอบในงานที่ท  า 4.63 0.53 มากที่สุด 

7.บริษัทจัดน าเที่ยวมีความน่าเช่ือถือในการจัดโปรแกรม 4.48 0.62 มาก 

8.บริษัทจัดน าเที่ยวมีความพร้อมด้านบุคคลากร 4.44 0.58 มาก 

9.บริษัทจัดน าเที่ยวมีการตรวจนับจ านวนลูกทวัร์บ่อย 4.36 0.64 มาก 

10.บุคคลากรที่บริษัทจัดส่งมาในทริปมีความสามารถจดจ า

ลูกทวัร์ 
4.29 0.64 มาก 

11.บุคคลากรของบริษัทจัดน าเที่ยวสามารถตอบสนอง

ความต้องการได้ตรงตามร้องขอ 
4.37 0.63 มาก 

12.บุคคลากรที่บริษัทจัดส่งมามีความพร้อมในการอ านวย

ความสะดวกในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
4.44 0.59 มาก 
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ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการของบริษทัจดัน า

เทีย่ว 

X   

(ค่าเฉลีย่) 
S.D. 

การแปล

ความหมาย

ระดบัความ

คาดหวงั 

13.ความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 4.58 0.57 มากที่สุด 

14.ความสะดวกสบายในการเดินทาง 4.48 0.62 มาก 

15.บริษัทจัดน าเที่ยวเลือกสถานที่ในการศึกษาดูงาน

น่าสนใจ 
4.50 0.60 มากที่สุด 

16.บริษัทจัดน าเที่ยวจัดสถานที่พักโดยเน้นความหรูหรา

และความปลอดภัย 
4.23 0.59 มาก 

17.บริษัทจัดน าเที่ยวเลือกภัตตาคาร/ร้านอาหารในระหว่าง

การเดินทางโดยเน้นความสะอาด 
4.49 0.60 มาก 

รวม 4.46 0.44 มาก 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 2. เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัน าเท่ียวเพื่อพา
นกัเรียนศึกษาดูงานของผูบ้ริหารโรงเรียน 

จากตารางที่ 5.2 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีปัจจัยในการเลือก

บริษัทจัดน าเที่ยวของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก ( X  = 4.32 

)  เมื่อพิจารณาปัจจัยในการเลือกบริษัทจัดน าเที่ยว ที่ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญ

มากที่สุดน้ัน พบว่า ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะในการเดินทาง ( X  = 4.72 ) 

รองลงมาด้านพนักงานในส านักงานมีอัธยาศัยดี ย้ิมแย้มแจ่มใส เตม็ใจให้บริการ ( X  = 

4.63 ) และสดุท้าย รายการทอ่งเที่ยว ( X  = 4.55 ) 

 

ตารางที่ 7.3 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริษทั

จดัน าเทีย่วเพือ่พานกัศึกษาดูงานของผูบ้ริหารโรงเรียน 
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ปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัน าเทีย่ว 
X   

(ค่าเฉลีย่) 
S.D. 

การแปล

ความหมาย

ระดบัปัจจยัใน

การเลือก 

1.ช่ือเสยีง และภาพพจน์ของบริษัท 4.43 0.65 ส าคัญมาก 

2.ราคาทวัร์ 4.41 0.66 ส าคัญมาก 

3.โปรแกรมการทอ่งเที่ยว 4.55 0.59 ส าคัญมากที่สดุ 

4.ความสะดวกในการติดต่อทางอนิเตอร์เนต็/โทรศัพท์ 4.46 0.63 ส าคัญมาก 

5.มีการโฆษณาในสื่อต่างๆ 4.10 0.68 ส าคัญมาก 

6.พนักงานต้อนรับในส านักงานยิ้มแย้มแจ่มใส มีอธัยาศัย 

และมนุษยสัมพันธ์ 
4.63 0.53 ส าคัญมากที่สดุ 

7.ความปลอดภัยของยานพาหนะในการเดินทาง 4.72 0.50 ส าคัญมากที่สดุ 

8.แถมสถานที่ทอ่งเที่ยว หรือสถานที่ศึกษาดูงานโดยไม่คิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
4.24 0.72 ส าคัญมาก 

9.มีส่วนลดพิเศษ 4.01 0.81 ส าคัญมาก 

10.การมอบของสมนาคุณ 3.67 0.99 ส าคัญมาก 

รวม 4.32 0.43 ส าคญัมาก 

5.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เมือ่เปรียบเทียบอายุของผูบ้ริหารโรงเรียนทีม่ีความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ 

และปัจจยัที่มีผลต่อการคดัเลือกบริษทัน าเทีย่วโดยใช ้สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน

ทางเดียว (One way Analysis of Variance: One way ANOVA)  พบว่า   

ตารางที ่7.3.1 การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ีย และระดับความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามอายุ 

ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ

ของบริษทัจดัน าเทีย่ว 

อายุต า่

กว่า 30 

ปี 

30 -

39ปี 

40-49

ปี 

50ปี 

ข้ึนไป F P-value 

N=7 N=32 N=34 N=166 

ด้านระยะเวลาในการเดินทางมีความ

เหมาะสม 
4.57 4.19 4.62 4.45 2.654 .049 

บริษัทจัดน าเที่ยวมีการตรวจนับจ านวนลูก

ทวัร์บ่อย 
4.43 4.03 4.53 4.38 3.762 .011 

ความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 4.57 4.28 4.74 4.61 4.125 .007 

บริษัทจัดน าเที่ยวเลือกภัตตาคาร/

ร้านอาหารในระหว่างการเดนิทางโดยเน้น

ความสะอาด 

4.43 4.25 4.71 4.50 3.301 .021 
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พบว่า ด้านระยะเวลาในการเดินทาง ด้านบริษัทจัดน าเที่ยวมีการตรวจ

นับจ านวนลูกทวัร์บ่อย  ด้านความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ด้านความสะดวกสบายใน

การเดินทาง ด้านบริษัทจัดน าเที่ยวเลือกสถานที่ในการศึกษาดูงานน่าสนใจ  ด้านบริษัทจัด

น าเที่ยวเลือกภัตตาคาร/ร้านอาหารในระหว่างการเดินทางโดยเน้นความสะอาด  พบว่า มี

ค่า P  เท่ากับ .049 .011 .007 .021 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า .05 น่ันคือปฏเิสธ

สมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ดังแสดงในตารางที่ 7.3.1 ซ่ึง

หมายความว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการ

บริการที่แตกต่างกันความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอายุ

แตกต่างกัน คือ ในดา้นระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม  ซ่ึงพบ 2 คู่ที่

แตกต่างกนั ได้แก่ คู่ที่ 1 ช่วงอายุระหว่าง 30 – 39ปี กับช่วงอายุระหว่าง 40 – 49 ปี คู่

ที่ 2 คือ ช่วงอายุระหว่าง 30 – 39ปี กับช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป โดยผู้บริหารโรงเรียนที่มี

ช่วงอายุ 40 – 49 ปี (x̄ = 4.62) มีค่าเฉล่ียระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ

ด้านระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม ในภาพรวมมากกว่าค่าเฉล่ียของผู้บริหาร

โรงเรียนที่มีช่วงอายุต ่ากว่า 30 ปี (x̄ = 4.57) ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (x̄ = 4.45) และ 

ช่วงอายุ 30 – 39ปี (x̄ =4.19)  

ในดา้นบริษทัจัดน าเที่ยวมีการตรวจนบัจ านวนลูกทวัรบ์่อย  ซ่ึงพบ 2 

คู่ที่แตกต่างกนั ได้แก่ คู่ที่ 1 ช่วงอายุระหว่าง 30 – 39ปี กบัช่วงอายุระหว่าง 40 – 49 ปี 

คู่ที่ 2 คือ ช่วงอายุระหว่าง 30 – 39ปี กับช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป โดยผู้บริหารโรงเรียนที่มี

ช่วงอายุ 40 – 49 ปี (x̄ = 4.62) มีค่าเฉล่ียระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ

ด้านบริษัทจัดน าเที่ยวมีการตรวจนับจ านวนลูกทวัร์บ่อย ในภาพรวมมากกว่าค่าเฉล่ียของ

ผู้บริหารโรงเรียนที่มีช่วงอายุต ่ากว่า 30ปี (x̄ = 4.57) ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (x̄ = 4.45 )  

และช่วงอายุ 30 – 39ปี (x̄ =4.19) 

ในด้านความปลอดภัยตลอดการเดินทาง  ซ่ึงพบ 2 คู่ที่แตกต่างกัน 

ได้แก่ คู่ที่ 1 ช่วงอายุระหว่าง 30 – 39ปี กับช่วงอายุระหว่าง 40 – 49 ปี คู่ที่ 2 คือ ช่วง

อายุระหว่าง 30 – 39ปี กับช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป โดยผู้บริหารโรงเรียนที่มีช่วงอายุ 40 – 

49 ปี (x̄ = 4.62) มีค่าเฉล่ียระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการด้านความ

ปลอดภัยตลอดการเดินทาง ในภาพรวมมากกว่าค่าเฉล่ียของผู้บริหารโรงเรียนที่มีช่วงอายุ

ต ่ากว่า 30 ปี (x̄ = 4.57) ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (x̄ = 4.45) และช่วงอายุ 30 – 39ปี 

(x̄ =4.19) 

ในด้านบริษัทจัดน าเที่ยวเลือกภัตตาคาร/ร้านอาหารในระหว่างการ

เดินทางโดยเน้นความสะอาด  ซ่ึงพบ 2 คู่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ คู่ที่ 1 ช่วงอายุระหว่าง 30 

– 39ปี กับช่วงอายุระหว่าง 40 – 49 ปี คู่ที่ 2 คือ ช่วงอายุระหว่าง 30 – 39ปี กับช่วง

อายุ 50 ปีขึ้นไป โดยผู้บริหารโรงเรียนที่มีช่วงอายุ 40 – 49 ปี (x̄ = 4.62) มีค่าเฉล่ีย
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ระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการด้านบริษัทจัดน าเที่ยวเลือกภัตตาคาร/

ร้านอาหารในระหว่างการเดินทางโดยเน้นความสะอาด ในภาพรวมมากกว่าค่าเฉล่ียของ

ผู้บริหารโรงเรียนที่มีช่วงอายุต ่ากว่า 30 ปี(x̄ = 4.57) ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป(x̄ = 4.45) 

และช่วงอายุ 30 – 39ปี (x̄ =4.19) 

 

จากตาราง ที่ 7.3.2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และระดับอายุของผู้บริหารของผู้บริหาร

โรงเรียนที่มีปัจจัยในการเลือกบริษัทจัดน าเที่ยวโดยจ าแนกตามอายุ 

ปัจจยัในการเลือกบริษทัจดั

น าเทีย่ว 

อายุต า่กว่า 

30 ปี 

30 -39

ปี 

40-49

ปี 

50ปี 

ข้ึนไป F P-value 

N=7 N=32 N=34 N=166 

ความสะดวกในการติดต่อทาง

อนิเตอร์เนต็/โทรศัพท์ 
4.14 4.16 4.53 4.52 3.874 .010 

พนักงานต้อนรับในส านักงาน

ย้ิมแย้มแจ่มใส มีอธัยาศัย 

และมนุษยสัมพันธ์ 

4.29 4.41 4.71 4.67 3.585 .014 

ความปลอดภัยของ

ยานพาหนะในการเดินทาง 
4.29 4.34 4.88 4.78 

10.66

8 
.000 

จากตาราง ที ่7.3.2  ผลการเปรียบเทยีบอายุของผู้บริหารของผู้บริหารโรงเรียน

ที่มีปัจจัยในการเลือกบริษัทจัดน าเที่ยว เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ด้านความสะดวกในการ

ติดต่อทางอินเตอร์เนต็/โทรศัพท์ ด้านพนักงานต้อนรับในส านักงานย้ิมแย้มแจ่มใส มี

อธัยาศัย และมนุษยสมัพันธ ์ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะในการเดินทาง  พบว่า มี

ค่า P  เทา่กบั .010 .014 .000 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า .05 น่ันคือปฏเิสธสมมติฐาน

หลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ซ่ึงหมายความว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีอายุ

แตกต่างกันมีปัจจัยในการเลือกบริษัทจัดน าเที่ยวที่แตกต่างกัน คือ ในด้านความสะดวก

ในการติดต่อทางอินเตอร์เน็ต/โทรศพัท์  ซึ่งพบ 3 คู่ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ คู่ท่ี 1 ผู้บริหาร
โรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้ บริหาร ต ่ากว่า 5 ปี กับ ผู้ บริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสบการณ์ในต าแหนง่ผู้บริหาร 5 – 10 ปี คูท่ี่ 2 คือ ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ใน
ต าแหนง่ผู้บริหารต ่ากวา่ 5ปี กบั ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร 11 
– 20ปี และคูท่ี่ 3 คือ ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารต ่ากว่า 5ปี กบั 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร 21ปีขึน้ไป โดยผู้บริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร 21 ปีขึน้ไป (x̄ = 4.58)  มีค่าเฉล่ียระดบัปัจจยัในการ
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เลือกบริษัทจัดน าเท่ียว ด้านความสะดวกในการติดต่อทางอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์  ใน

ภาพรวมมากกว่าคา่เฉล่ียของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร 5 – 
10 ปี (x̄ = 4.55) ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร  11 - 20 ปี (x̄ = 
4.52) และผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารต ่ากว่า 5 ปี (x̄ = 4.22) 
ตามล าดบั 

 
ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษางานวิจัย เร่ืองความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ และ

ปัจจัยในการเลือกบริษัทจัดน า เที่ ยวของผู้บริหารโรงเ รียนมัธยมศึกษา ในเขต

กรุงเทพมหานครมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ผู้บริหาร

โรงเรียนให้ความส าคัญด้านมัคคุเทศก์มากที่สุด ทั้งในด้านมัคคุเทศก์มีความสุภาพ

ในขณะให้บริการ ด้านมัคคุเทศกม์ีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้านมัคคุเทศก์

มีความพร้อมของข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาดูงาน จึงขอเสนอแนะให้กับบริษัทจัดน า

เที่ยว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับบุคลากร หรือมัคคุเทศก์ให้มากที่สุด 

ควรมีการจัดอบรมเร่ืองความรู้ความเข้าใจในสถานที่ท่องเที่ยวที่ จัดน าเที่ยวพาไป

ท่องเที่ยวอยู่เสมอ สร้างจิตวิทยาด้านการบริการด้วยใจ ให้มัคคุเทศก์มีความรู้สึกรักใน

งานบริการ มีการให้ค าแนะน าหากเกิดปัญหาเพ่ือช่วยสร้างประสบการณ์ในการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับมัคคุเทศก์ได้  ทั้งน้ีและทั้งน้ัน นอกเหนือจากความส าคัญของตัว

มัคคุเทศก์แล้ว ความปลอดภัยตลอดการเดินทางกส็ าคัญมากเช่นกันในการส ารวจคร้ังน้ี

ดังน้ัน บริษัทจัดน าเที่ยวต้องมีการเลือกรถรับ – ส่ง ที่ได้มาตรฐาน มีสภาพดีทั้งภายนอก

และภายในรถ รวมถึงช่ือเสยีงของบริษัทรถที่ติดต่อมาใช้บริการมีความน่าเช่ือถือ มีตัวตน

อยู่จริง และสุดท้ายคือเร่ืองของบริษัทจัดน าเที่ยวเลือกสถานที่ในการศึกษาดูงานน่าสนใจ 

ซ่ึงการเลือกสถานที่จัดดูงานน้ันโดยปกติแล้วทางโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดเอง แต่ทางผู้

ประกอบบริษัทจัดน าเที่ยวสามารถให้ข้อมูลหรือ ค าแนะน าสถานที่ใกล้เคียงกับที่โรงเรียน

ต้องการได้ 

2. ส่วนด้านปัจจัยในการเลือกบริษัทจัดน าเที่ยวน้ัน ผู้บริหารโรงเรียนให้

ความส าคัญมากที่สุด ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะในการเดินทาง ซ่ึงผลจะ

สอดคล้องกับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ดังน้ันบริษัทจัดน าเที่ยว หรือบริษัทที่

เกี่ยวข้องสามารถน าเสนอเร่ืองยานพาหนะที่ใช้ส าหรับบริการลูกทวัร์ประกอบด้วยได้เพ่ือ

สร้างความม่ันใจในเร่ืองของความปลอดภัยที่จะไม่เกิดข้ึนอย่างแน่นอน ด้วยการการันตี

ถึงคุณภาพของบริษัทยานพาหนะที่มีการใช้บริการอยู่  ล าดับต่อไป  ด้านพนักงานต้อนรับ

ในส านักงานย้ิมแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัย และมนุษยสัมพันธ์ สิ่งที่ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การ
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ติดต่อประสานงานกนัในคร้ังแรกน้ันจะช่วยสร้างความประทบัใจ และท าให้เกิดความรู้สึก

ม่ันใจในการบริการของอนาคต เพราะการทอ่งเที่ยวน้ันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดลองใช้ก่อน

ได้มีแต่ความคาดหวังว่าจะเป็นไปตามต้องการหรือไม่ ดังน้ันบริษัทจัดน าเที่ยว หรือบริษัท

ที่เกี่ยวข้องมีให้ความส าคัญในเร่ืองของบุคคลากรส าหรับติดต่อประสานงานให้มากข้ึน  

เน่ืองจากการติดต่อประสานงานกันในขั้นตอนแรกจะช่วยซ่ึงท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจ

ทราบ และน าไปพัฒนาบุคคลกรในบริษัทในเร่ืองดังกล่าวได้ ล าดับสุดท้ายขอเสนอแนะ

ในเร่ืองของโปรแกรมการท่องเที่ยว ที่ผู้บริหารให้ความส าคัญมากที่สุดเช่นกัน เน่ืองจาก

ปัจจัยหลักของการเลือกหาบริษัทน้ันเกดิจากความต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่

ใดที่หน่ึง และให้บริษัทจัดน าเที่ยวเป็นผู้แนะน า พาไป เพราะฉะน้ันบริษัทจัดน าเที่ยวควร

ให้ค าแนะน าในเร่ืองสถานที่ ตามที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องการ หรือสอดแทรกถึงประโยชน์

ที่นักเรียนจะได้รับจากการไปสถานที่แห่งน้ี เพ่ือช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริงจาก

สถานที่ที่เดินทางไปศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP
U



66 
 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

วิทยานพินธ ์

สรัลธนัท อุตรักษ์. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน. สาขาวิชาการสจัดการการท่องเที่ยว 

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

พิศมัย  จัตุรัตน์. (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ธุรกิจน าเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

นรเศรษฐ์ จันทนป. (2549).ความคาดหวังและความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการ

บริการของผู้เข้าทัศนศึกษาเย่ียมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร. วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป .ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหาร

รัฐกจิ มหาวิทยาลัยบูรพา 

เจริญ โคกสีอ านวย. (2530).ความคาดหวังของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ

โรงเรียนฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อบทบาทการส่งเสริม

การบริหารงานวิชาการ 

เจนจิรา  บรรจงนึก. (2555). แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการทอ่งเที่ยว จังหวัดน่าน. 

ชบา แซ่ปิง. (2552). ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทน าเที่ยวไทยของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพ.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.สาขาธุรกิจ

มหาบัณฑติ. เชียงใหม่ :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มนต์ทิพา เงินค า. (2552). ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการท่องเที่ยวของแอน

ทัวร์ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตย์. 

สาขาการจัดการทั่วไป. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เพญ็วิภา ทรงบัณฑติ.(2553). คุณภาพการบริการของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในไร่องุ่น.

วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ.นครราชสีมา 

: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

DP
U



67 
 

ดนุรัตน์ ใจดี.(2553).ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. สุราษฎร์ธานี : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 

 

สารสนเทศจากสือ่อิเล็กทรอนกิส ์

ส านักงานเขตมัธยมศึกษาเขต  ขนาดโรงเรียน/รายช่ือผู้บริหารโรงเรียนเขต1. สืบค้นเมื่อ 

2 กุมภาพันธ ์2556. แหล่งที่มาจาก : http://plan.sesao1.go.th 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2. สบืค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ ์2556 

แหล่งที่มาจาก : http://www.secondary2.obec.go.th/school/index.html 

http://www.kroobannok.com/21115 เวบ็ครูบ้านนอกดอทคอม 

http://th.wikipedia.org/wiki/รายช่ือโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 

ธุรกจิจัดน าเที่ยว. สบืค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ ์2556 

แหล่งที่มาจาก : mis.rmutt.ac.th/sme/Details/InvestmentExamples/I027.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP
U

http://plan.sesao1.go.th/
http://www.secondary2.obec.go.th/school/index.html
http://www.kroobannok.com/21115
http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร


68 
 

 

การเปรียบเทียบปัจจยัการตลาดทีม่ีผลต่อการจดัการการท่องเทีย่วตลาดน ้า

ระหว่างตลาดน ้าคลองลดัมะยมและตลาดน ้าวดัจ าปา เขตตลิง่ชนั 

กรุงเทพมหานคร 
1
 

 

ปรียนนัท ์ฉตัรนนัทภรณ*์ 

ดร.สุวนัชยั หวนนากลาง** 

 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์การศึกษาดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาด 

(7Ps) ที่มีผลต่อการจัดการตลาดน า้ ระหว่างตลาดน า้คลองลัดมะยมและตลาดน ้าวัด

จ าปา เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยทางการตลาด (7Ps) ที่มี

ผลต่อการจัดการตลาดน า้ ระหว่างตลาดน า้คลองลัดมะยมและตลาดน า้วัดจ าปา เขตตล่ิง

ชัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามนักทอ่งเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทอ่งเที่ยวตลาดน า้ แบ่งเป็นตลาดน า้คลอง

ลัดมะยมจ านวน 200 ตัวอย่างและตลาดน า้วัดจ าปาจ านวน 200 ตัวอย่าง รวมข้อมูลที่ใช้

วิเคราะห์ทั้งสิ้นจ านวน 400 ตัวอย่าง ส าหรับกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาและใช้การสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงในการเลือกเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์ในการเข้าชม

และท่องเที่ยวตลาดน า้ที่เป็นกรณีศึกษาในคร้ังน้ี และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบ

สมัภาษณ์เชิงลึก ผู้มีส่วนเกี่ยวของจ านวนตลาดน า้ละ 15 คน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้

สมัภาษณ์เชิงลึกจ านวน 30 คน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ประเภท คือการวิเคราะห์

ข้อมูลส าหรับกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวใช้ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าแจกแจง

ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และส่วนสถิติเชิงอนุมานที่ใช้

เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยวิธีการทดสอบหาค่าความแตกต่างแบบ t-test 

(Independent Sample t-test) สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way ANOVA: 

F-test) และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ในส่วน

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับผู้ให้บริการตลาดน ้า ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยน าข้อมูลมา

ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจัดหมวดหมู่แยกประเดน็ต่าง ๆ ที่พบ โดยใช้การวิเคราะห์

                                                           
*
นักศึกษาหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

**
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ตามประเด็นที่ค้นพบ (Topic 

inquiry)แล้วน ามาเสนอเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

ผลการวิจัยพบว่าตลาดน า้คลองลัดมะยม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายุ 41 – 50 ปีมีสถานภาพโสด มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพมหานคร ส่วนตลาดน า้วัดจ าปา 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด มีรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทยีบเท่า 15,000 บาทมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีภมูิล าเนา

อยู่กรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดบริการ 

(7Ps)  พบว่าตลาดน า้คลองลัดมะยม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเหน็ (เหน็ด้วย) 

เกี่ยวกับปัจจัยการตลาดบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา ได้แก่ ด้านราคา ด้าน

สถานที่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการบริการ ด้านบุคลากร และด้านการ

ส่งเสริมการขาย ส่วนตลาดน า้วัดจ าปา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเหน็ (เหน็ด้วย) 

เกี่ยวกับปัจจัยการตลาดบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านสถานที่ รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้าน

ผลิตภัณฑ์ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคาด้านการส่งเ สริมการขายและด้าน

กระบวนการบริการ 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อการจัดการ

ตลาดน า้ พบว่าตลาดน า้คลองลัดมะยม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเหน็ (เหน็ด้วย) 

เกี่ยวกับการจัดการตลาดน ้าอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น : การตกแต่งของตลาดน า้ได้

น าเสนอรูปแบบของศิลปะและวัฒนธรรมแบบการด าเนินชีวิตในอดีต มีการน าเสนอ

กิจกรรมการท่องเที่ยว ณ ตลาดน า้ แบบวิถีชีวิตชาวบ้านในอดีต รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม

ไทย ตลาดน า้มีการปรับเปล่ียนเร่ืองราวของการน าเสนอทางวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดความ

หลากหลายและน่าสนใจ  รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านกายภาพ 

 ส่วนตลาดน า้วัดจ าปา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเหน็(เหน็ด้วย) เกี่ยวกับ

การจัดการตลาดน า้อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น : การตกแต่งของตลาดน า้ได้น าเสนอรูปแบบ

ของศิลปะและวัฒนธรรมแบบการด าเนินชีวิตในอดีต มีการน าเสนอกจิกรรมการทอ่งเที่ยว 

ณ ตลาดน ้า แบบวิถีชีวิตชาวบ้านในอดีต รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย ตลาดน ้ามีการ

ปรับเปล่ียนเร่ืองราวของการน าเสนอทางวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดความหลากหลายและ

น่าสนใจ และด้านการสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

DP
U



70 
 

รองลงมา ได้แก่ ด้านกายภาพ : สถานที่จอดรถ ห้องน า้ ความหลากหลายของอาหาร

เคร่ืองด่ืมและของฝาก การน าเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่น การดูแลรักษาความปลอดภัย การ

ดูแลสขุอนามัย และการจัดระเบียบผู้ค้า 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ให้บริการตลาดน ้าเกี่ยวกับปัจจัยการตลาด

บริการ (7Ps)  พบว่าตลาดน า้คลองลัดมะยม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเหน็ว่าตลาด

น ้ามีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว มีผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่นรวมถึงมี

ความหลากหลายของอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ควรมีการจัดสรรพ้ืนที่ให้กับผู้ค้า

ให้มีระเบียบมากขึ้น รวมถึงการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ตลาดน า้ผ่านเวบ็ไซด์หรือ

เฟสบุค๊เพราะไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย นอกจากน้ียังควรรณรงค์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายช่วยกัน

รักษาสภาพแวดล้อมของตลาดน า้  

ส่วนตลาดน ้าคลองวัดจ าปา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าตลาดน ้ามี

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการที่โดดเด่น แต่ควรมีการจัดสรรพ้ืนที่บริการที่

เป็นหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตกแต่งพ้ืนที่การให้บริการให้เหมาะสมกับบรรยากาศของตลาด

น า้มากที่สุด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ตลาดน า้อย่างต่อเน่ืองและเน้นการประชาสัมพันธ์

แบบปากต่อปาก และการเพ่ิมกิจกรรมการแสดงให้สอดคล้องกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม 

 

ค าส าคญั: ตลาดน ้า, การจัดการท่องเที่ยวตลาดน ้า, ปัจจัยทางการตลาดเพ่ือการ

ทอ่งเที่ยว 
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บทน า 

ในปี พ.ศ. 2555 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทย
ได้สูงถึง 983,928 แสนลา้นบาท และมีจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศ 
ประมาณ 22,353,903 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) เป็นอนัดบั 2 รองจาก
อุตสาหกรรมอาหาร และไดรั้บการบรรจุให้เป็น 1 ใน 5 ของแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 
(ชุณหกานต์, 2552) ทั้งน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยมีความเจริญเติบโต
และพฒันามากข้ึนตามล าดบั ซ่ึงในปัจจุบนัมีสัดส่วนถึงร้อยละ 30 ของรายไดป้ระเทศ (อีก
ร้อยละ 70 มาจากการส่งออก)(กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ, 2556) โดยเป็นรายไดท่ี้
เกิดจากการเดินทางของนกัท่องเท่ียวภายในประเทศและนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ดงันั้นจึงเป็นการกระจายรายไดใ้ห้แก่ประชาชนใน
พื้นท่ีต่างๆ และยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาชนให้ดียิ่งข้ึน ดงัจะเห็นไดว้่า
รัฐบาลทุกรัฐบาลให้ความส าคญักบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอยา่งยิ่ง โดยสนบัสนุน
การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งจริงจงั เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวในหมู่ประชาชนเพิ่ม
มากข้ึน โดยเฉพาะการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
เช่น การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 

ส าหรับกรุงเทพมหานครซ่ึงพื้นท่ีบางส่วนถูกลอ้มไปดว้ยแม่น ้ าคูคลองกวา่พนัแห่ง 
“น ้ า” จึงเป็นส่วนส าคญัในชีวิตประจ าวนัของคนกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั วิถีชีวิตริมคลองยงัพบเห็นไดท้ัว่ไปตามคลองสายหลกัซ่ึงถือเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดน ้ าเชิงอนุรักษ์ยา่นฝ่ังธนบุรีบริเวณริม
คลองบางระมาดและคลองบางพรหม เขตตล่ิงชัน เป็นเส้นทางหน่ึงในการเดินทพัของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในอดีต ซ่ึงในคลองบางระมาดจะมีตลาดน ้ าท่ีน่าสนใจ 
ไดแ้ก่ ตลาดน ้ าตล่ิงชนั ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม ตลาดน ้ าวดัจ าปา ตลาดน ้ าวดับางสะพาน 
(คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2555)  

เน่ืองจากตลาดน ้าเร่ิมไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ทั้งนกัท่องเท่ียว
จากภายในและต่างประเทศท่ีเดินทางไปสัมผสักบัวิถีชีวิต วฒันธรรมประเพณีของชุมชน
ทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยู่ริมสองฝ่ังคลองในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ขณะเดียวกนัการจดัการการ
ท่องเท่ียวตลาดน ้ าก็ยงัไม่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดนักท่องเท่ียวและสร้างความ
ประทบัใจแก่ผูท่ี้สนใจท่องเท่ียวตลาดน ้ าต่างๆ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครท่ีมีการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวตลาดน ้ า รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ วิถีชมชุน 
ตลอดจนการคมนาคมในแต่ละยคุสมยั ไดแ้ก่ ตลาดน ้าคลองลดัมะยม และตลาดน ้ าวดัจ าปา 
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เพื่อศึกษาการบริหารจดัการตลาดน ้า ปัจจยัทางการตลาด  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดน ้ า  
ภายใตห้วัขอ้ “การเทียบปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการจดัการการท่องเท่ียวตลาดน ้ าระหวา่ง
ตลาดน ้าคลองลดัมะยมและตลาดน ้าวดัจ าปา เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร” 

 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยัเร่ือง“การเทียบปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการจดัการ
การท่องเท่ียวตลาดน ้ าระหว่างตลาดน ้ าคลองลดัมะยมและตลาดน ้ าวดัจ าปา เขตตล่ิงชัน 
กรุงเทพมหานคร” น้ี ประกอบดว้ย 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาด (7Ps) : ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการ 

และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่มีผลต่อการจัดการตลาดน า้ : ด้านกายภาพ ด้าน

การสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วม

ของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างตลาดน า้คลองลัดมะยมและตลาดน า้วัดจ าปา เขตตล่ิงชัน   

2) เพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยทางการตลาด (7Ps) : ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการ 

และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่มีผลต่อการจัดการตลาดน า้ : ด้านกายภาพ ด้าน

การสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วม

ของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างตลาดน า้คลองลัดมะยมและตลาดน า้วัดจ าปา เขตตล่ิงชัน   

 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า  

1) แนวคิดการจัดการการตลาด จากการศึกษาแนวคิดการจัดการการตลาด

สามารถสรุปได้ว่า การจัดการการตลาดเป็นกระบวนการในการด าเนินงานด้านการตลาด 

โดยมีการวางแผนและด าเนินการตามแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการตลาดที่วางไว้ 

ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าแนวคิดการจัดการการตลาดของ  สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) ที่

ได้อธิบายว่าการจัดการการตลาดมีความครอบคลุมถึงการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 

การวางแผนการตลาด การด าเนินการตามแผน และการควบคุมให้เป็นไปตามแผนการ

ตลาด ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ที่ได้ให้ค า

นิยาม การจัดการการตลาดเป็นกระบวนการการวางแผนการบริหารที่สร้างสรรค์ให้เกิด

การแลกเปล่ียนและตอบสนองความพอใจของลูกค้า ซ่ึงแตกต่างจากแนวคิดของ วิรัช วิรัช

นิภาวรรณ (2555)ที่ได้กล่าวว่า การจัดการมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพ่ือมุ่งแสวงหา

ก าไร โดยไม่ได้กล่าวถึงกระบวนการที่ให้ได้มาซ่ึงก าไรแก่องค์กร 
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2) การท่องเที่ยวตลาดน ้า เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ มี

ความส าคัญกบัระบบเศรษฐกจิของประเทศ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้ การ

ทอ่งเที่ยวตลาดน า้ส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคกลางที่มีแม่น า้ล าคลองมาบรรจบกัน ถือเป็นวิถี

ชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน ้าและเปรียบเสมือนสายใยให้คนในพ้ืนที่และชุมชนที่อยู่

ห่างไกลได้มาแลกเปล่ียนผลิตผลทางการเกษตรตามฤดูกาล โดยอาศัยเรือเป็นพาหนะ 

และจากสภาพภมิูนิเวศในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีล าคลองหลาย

สายประสานกันอย่างทั่วถึงในอดีตและเกิดตลาดน ้าขึ้ นมา (เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ, 

2552)  ในปัจจุบันหลายคนต้องการค้นหาวิถีชีวิตแบบเก่าๆ ประกอบกับการสนับสนุน

จากภาครัฐและเอกชน รวมถึงคนในพ้ืนที่ จึงท าให้ตลาดน า้เป็นที่สนใจมากข้ึน และเม่ือ

กล่าวถึงตลาดน า้ย่านฝั่งธนบุรีบริเวณริมคลองบางระมาดและคลองบางพรหม  เขตตล่ิง

ชัน มีตลาดน ้าที่น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดน ้าตล่ิงชัน ตลาดน ้าคลองลัดมะยม ตลาดน ้าวัด

จ าปา ตลาดน ้าวัดบางสะพาน (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 

2555) จากการที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวยังตลาดน ้าอาจเกิดจากหลายปัจจัย

อาทิเช่น ความเป็นธรรมชาติที่เหมือนในอดีต ความหลากหลายของสินค้าและบริการ 

กจิกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เป็นต้น ซ่ึงท าให้ตลาดน า้ทั้งสองแห่งน้ีได้รับความนิยมแตกต่าง

กนั ทั้งน้ีปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลให้นักทอ่งเที่ยวมีความสนใจในการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยวตลาด

น า้กค็ือ การจัดการตลาดน า้โดยเฉพาะการจัดการด้านกายภาพ เป็นรูปแบบการจัดการที่

สามารถมองเหน็หรือจับต้องได้ชัดเจน ได้แก่ สถานที่จอดรถที่เพียงพอ ห้องน า้สะอาดถูก

สขุลักษณะ ความหลากหลายของอาหาร เคร่ืองดื่ม และของฝาก ตลอดจนการดูแลรักษา

ความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายแก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงถือว่าเป็น

ปัจจัยส าคัญที่จะดึงดูดให้นักทอ่งเที่ยวเกดิความต้องการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน า้

มากย่ิงข้ึน ซ่ึงการจัดการตลาดน า้ที่เหมาะสมมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยการจัดการที่ดี

ผสมผสานกับการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม กจ็ะส่งผลให้ตลาดน ้ามีความ

แตกต่างและสามารถสร้างความประทบัใจให้แก่นักทอ่งเที่ยวที่มาเที่ยวชมได้ 

3) ปัจจัยทางการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว ปัจจัยทางการตลาดมีความส าคัญ

อย่างย่ิงในการวางแผนเพ่ือสร้างและพัฒนากลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซ่ึง

ปัจจัยทางการตลาดที่ส าคัญสามารถแบ่งออกเป็น 7 ปัจจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) 

ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place)การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร 

(People)สภาพทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการซ้ือ (Purchasing 

Process) ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวเกิดจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของ Lovelock. et.al. 

(2005: 25-26) ซ่ึงพบว่ามีความคล้องกัน ผู้วิจัยจึงได้น าปัจจัยน้ีมาใช้ในการก าหนดตัว

แปรทางการตลาดเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการตลาดน า้ทั้ง

สองแห่ง และเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การเปรียบเทยีบปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการจัดการ
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การท่องเที่ยวตลาดน า้ ระหว่างตลาดน า้คลองลัดมะยมและตลาดน า้วัดจ าปา เขตตล่ิงชัน 

ในล าดับต่อไป 

 

ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด (7Ps) ที่มีผล

ต่อการจัดการตลาดน า้ ระหว่างตลาดน า้คลองลัดมะยมและตลาดน า้วัดจ าปา เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง

มาท่องเที่ยวตลาดน า้คลองลัดมะยมและตลาดน า้วัดจ าปา รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ตลาดน า้ทั้ง 2 แห่ง ซ่ึงเกบ็รวบรวมข้อมูลบริเวณตลาดน า้ทั้ง 2 แห่งในช่วงระหว่างเดือน

มิถุนายน - เดือนกนัยายน 2556 

 

วิธีการศึกษา  

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์มุมมองของ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังตลาดน า้คลองลัดมะยมและตลาดน า้วัดจ าปา เขต

ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร โดยตลาดน า้คลองลัดมะยมข้อมูลที่เกบ็ได้มีจ านวน 200 

ตัวอย่างและตลาดน า้วัดจ าปาข้อมูลที่เกบ็ได้มีจ านวน 200 ตัวอย่าง รวมข้อมูลที่ใช้

วิเคราะห์ทั้งสิ้นจ านวน 400 ตัวอย่าง จากน้ันน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ

ดังน้ี 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติเพ่ือใช้ในการบรรยาย

ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามโดยได้ใช้สถิติค่าความถี่  (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) ในการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง และใช้

สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ในการวัด

ระดับข้อมูลปัจจัยด้านการตลาด และการจัดการตลาดน ้า 2) สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยผู้วิจัยได้ท าการ

วิเคราะห์เปรียบเทยีบความแตกต่างของความคิดเหน็ที่มีต่อการจัดการตลาดน า้ จ าแนก

ตามลักษณะส่วนบุคคลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่า t (Independent Sample t-test) และ

ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way ANOVA: F-test) นอกจากน้ีผู้วิจัยยัง

ได้วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระซ่ึงเป็นปัจจัยด้านการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีต่อ

การจัดการตลาดน ้า  โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression) ในการทดสอบสมมติฐาน  ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ผู้
ให้บริการหรือผู้ประกอบการภายในตลาดน า้คลองลัดมะยม และตลาดน า้วัดจ าปา เป็น

ข้อมูลภาคสนามที่ได้มาจากการสัมภาษณ์จ านวนตัวอย่างตลาดน า้ละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 

30 คน โดยน าข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องแล้วจัดหมวดหมู่แยกประเดน็ต่าง ๆ ที่พบ 
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โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ตามประเดน็ที่

ค้นพบ (Topic inquiry)แล้วน ามาเสนอเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. เพ่ือผู้ประกอบการตลาดน า้คลองลัดมะยม ตลาดน า้วัดจ าปา จะได้รับข้อมูลที่

สามารถน าไปใช้ในการจัดการตลาดน า้อย่างมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

2. เพ่ือเป็นต้นแบบมาตรฐานในการพัฒนาการทอ่งเที่ยวตลาดน า้อย่างย่ังยืน 

3. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการวางแผนและพัฒนากลยุทธก์ารส่งเสริมการทอ่งเที่ยวตลาดน า้อย่างเหมาะสม 

 

ผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี สามารถสรุปได้ 5 ส่วนหลักๆ คือ 

ส่วนที ่1 ลกัษณะส่วนบุคคล ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม: พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 – 50 ปีมีสถานภาพโสด มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 

45,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพมหานคร ส่วน

ตลาดน ้ าวดัจ าปา: พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี มี

สถานภาพโสด มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาทมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีและมีภมูิล าเนาอยู่กรุงเทพมหานคร 

 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยการตลาดบริการ ตลาดน า้คลองลัดมะยม: พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น (เหน็ด้วย) เกี่ยวกับปัจจัยการตลาดบริการในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์

รองลงมา ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ

บริการ ด้านบุคลากร และด้านการส่งเสริมการขาย ส่วนตลาดน ้ าวดัจ าปา: พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น (เห็นด้วย) เกี่ยวกับปัจจัยการตลาดบริการในภาพ

รวมอยู่ในมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านสถานที่ 

รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑด้์านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคาด้านการ

ส่งเสริมการขายและด้านกระบวนการบริการ 

 

ส่วนที่ 3 การจัดการตลาดน ้ า ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม: พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น (เห็นด้วย) เกี่ยวกับการจัดการตลาดน ้าอยู่ในระดับมากเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

ท้องถิ่น รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและด้านกายภาพ ส่วนตลาดน ้ าวดัจ าปา: พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

DP
U



76 
 

ความคิดเหน็ (เหน็ด้วย) เกี่ยวกับการจัดการตลาดน า้อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ ได้แก่ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและ ด้าน

การสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองลงมา ได้แก่ ด้าน

กายภาพ  

ส่วนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการจัดการ

ทอ่งเที่ยวตลาดน า้คลองลัดมะยมแตกต่างกนั 

ตารางที่ 1 เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับการจัดการท่องเที่ยว

ตลาดน า้คลองลัดมะยม 

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตาม 
ดา้นกายภาพ 

ดา้นการสรา้งจิตส านึก

เกี่ยวกบัการอนุรกัษฯ์ 

ดา้นการมีส่วนร่วมของ

ชมุชนทอ้งถิน่ 
ภาพรวม 

เพศ .122 .117 .058 .105 

อายุ .002* .001* .007* .006* 

สถานภาพ .002* .001* .004* .005* 

รายได้เฉล่ียต่อเดอืน .000* .000* .000* .000* 

ระดบัการศึกษา .055 .074* .038* .021* 

ภมูลิ าเนา .807 .757 .785 .751 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เหน็ว่า ลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ สถานภาพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการจัดการท่องเที่ยว

ตลาดน า้คลองลัดมะยมในภาพรวมแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความคิดเหน็ต่อการจัดการการ

ทอ่งเที่ยวตลาดน า้คลองลัดมะยม 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบ

อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อความคิดเหน็ต่อการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน า้

คลองลัดมะยม 

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตาม 
ดา้นกายภาพ 

ดา้นการสรา้งจิตส านึก

เกี่ยวกบัการอนุรกัษฯ์ 

ดา้นการมีส่วนร่วมของ

ชมุชนทอ้งถิน่ 
ภาพรวม 

ด้านผลิตภัณฑ ์ .009* .001* .008* .000* 

ด้านราคา .001* .112 .004* .000* 

ด้านสถานที่ .496 .907 .078 .868 

ด้านการส่งเสริมการขาย .061 .276 .120 .040* 

ด้านบุคลากร .018* .441 .021* .012* 

ด้านกระบวนการ .009* .000* .001* .000* 

ด้านลักษณะทางกายภาพ .000* .000* .000* .000* 
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*ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เหน็ว่า ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มี

อทิธพิลต่อความคิดเหน็ต่อการจัดการการทอ่งเที่ยวตลาดน า้คลองลัดมะยม ด้านภาพรวม 

สมมติฐานที่ 3 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ

ทอ่งเที่ยวตลาดน า้วัดจ าปาแตกต่างกนั 

ตารางที่ 3เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับการจัดการท่องเที่ยว

ตลาดน า้วัดจ าปา 

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตาม 
ดา้นกายภาพ 

ดา้นการสรา้งจิตส านึก

เกี่ยวกบัการอนุรกัษฯ์ 

ดา้นการมีส่วนร่วมของ

ชมุชนทอ้งถิน่ 
ภาพรวม 

เพศ .797 .136 .136 .503 

อายุ .000* .000* .000* .000* 

สถานภาพ .001* .000* .000* .002* 

รายได้เฉล่ียต่อเดอืน .001* .037* .037* .001* 

ระดบัการศึกษา .003* .047* .047* .012* 

ภมูลิ าเนา .000* .001* .001* .000* 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากตารางที่ 3แสดงให้เหน็ว่า ลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุสถานภาพรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือนระดับการศึกษาและภูมิล าเนา ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ

ทอ่งเที่ยวตลาดน า้วัดจ าปาในภาพรวมแตกต่างกนั 

 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความคิดเหน็ต่อการจัดการการ

ทอ่งเที่ยวตลาดน า้วัดจ าปา 

ตารางที่ 4การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบ

อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อความคิดเหน็ต่อการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน า้

วัดจ าปา ด้านกายภาพ 

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตาม 
ดา้นกายภาพ 

ดา้นการสรา้งจิตส านึก

เกี่ยวกบัการอนุรกัษฯ์ 

ดา้นการมีส่วนร่วมของ

ชมุชนทอ้งถิน่ 
ภาพรวม 

ด้านผลิตภัณฑ ์ .000* .000* .000* .000* 

ด้านราคา .000* .000* .000* .000* 

ด้านสถานที่ .001* .076 .076 .005* 

ด้านการส่งเสริมการขาย .336 .475 .475 .265 

ด้านบุคลากร .000* .000* .000* .000* 

ด้านกระบวนการ .000* .001* .001* .000* 

ด้านลักษณะทางกายภาพ .000* .000* .000* .000* 
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*ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากตารางที่ 4แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อ

ความคิดเหน็ต่อการจัดการการทอ่งเที่ยวตลาดน า้คลองลัดมะยม ด้านภาพรวม 

หมายเหตุ “ถ้าเปรียบเทียบในภาพรวมของทั้งสองตลาด จะพบว่าปัจจัยทาง

การตลาด           (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ) มี

อิทธิพลต่อความคิดเหน็ (เห็นด้วย) ต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน ้าของทั้งสองตลาด

เหมือนกันในทุกด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

 

ส่วนที ่5 สรุปผลการสมัภาษณ ์

 

ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม 

(ความคิดเห็นของผูใ้หบ้ริการ : พ่อคา้/

แม่คา้ หน่วยงาน และเจา้หนา้ที่

ผูเ้กีย่วขอ้ง) 

ตลาดน ้ าวดัจ าปา 

(ความคิดเห็นของผูใ้หบ้ริการ : พ่อคา้/

แม่คา้ หน่วยงาน และเจา้หนา้ที่

ผูเ้กีย่วขอ้ง) 

- เห็นว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่น

ของที่น่ีคือความหลากหลายของอาหารที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว 

- ราคาผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอขาย

ขึ้นอยู่กบัต้นทุนของผู้ขาย  

- การจัดสรรพ้ืนที่ ให้กับผู้ค้าควรมีการ

ปรับปรุงแผงขายให้มีระเบียบมากขึ้น  

-  ควรเพ่ิมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน

เว็บไซด์หรือเฟสบุ๊คเพราะไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่าย 

- ควรเน้นให้บุคลากรเจ้าของพ้ืนที่ ผู้ค้า 

แ ล ะ นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว  ใ ห้ ช่ ว ย กั น รั กษ า

สภาพแวดล้อมในตลาดน ้าและย้ิมแย้ม

ทกัทายนักทอ่งเที่ยว  

- เหน็ว่าตลาดน า้มีกระบวนการจัดการที่ดี

อยู่แล้ว แต่ในอนาคตควรตกแต่งและ

ออกแบบตลาดน า้ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ย่ิงขึ้น 

- เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของที่ น่ีคือ

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและผัก

พ้ืนบ้านต่างๆที่มีอยู่ซ่ึงราคาผลิตภัณฑ์และ

บริการองิตามท้องตลาดทั่วไป  

- ควรมีการจัดสรรพ้ืนที่ให้กับผู้ค้า โดย

แยกเป็นหมวดหมู่ผลิตภัณฑ ์ 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง

และเน้นการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อ

ปาก  

- ด้านกระบวนการควรมีการพัฒนาการ

บริการให้มีความรวดเร็วและอ านวยความ

สะดวกให้ลูกค้า ซ่ึงในอนาคตควรมีการ

ตกแต่งและการออกแบบให้เหมาะสมกับ

บรรยากาศของตลาดน า้มากที่สดุ  
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ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม 

(ความคิดเห็นของชาวบา้นทีพ่กัอาศยั

บริเวณใกลเ้คียงตลาดน ้ า) 

ตลาดน ้ าวดัจ าปา 

(ความคิดเห็นของชาวบา้นทีพ่กัอาศยั

บริเวณใกลเ้คียง) 

- มีความเหน็ว่าการเปิดและด าเนินงานของ

ตลาดน า้ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดี

ขึ้น ชาวบ้านมีอาชีพเพ่ิมมากขึ้น  

- เ สนอแนะ ใ ห้มี ก า รป รั บป รุ ง เ ร่ื อ ง

การจราจร กบับริเวณสถานที่ทิ้งขยะ รวมถึง

ต้องการให้มี ผู้น าหรือผู้ดูแลส่วนกลาง 

เ พ่ือที่ จะได้ ช่วยกันแสดงความคิดเห็น

เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนา 

 

- มีความเห็นว่าการเปิดและด าเนินงาน

ของตลาดน ้า ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด 

นอกจากน้ีการมีตลาดน ้ายังท าให้ชุมชน

และชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

- เสนอแนะให้มีเพ่ิมกิจกรรมการแสดงให้

สอดคล้องกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม และควรเน้นเร่ืองอัธยาศัยที่มี

แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงในอนาคตอาจต้ัง

เป็นพิพิธภัณฑ์ภายในวัด เพ่ือให้ลูกหลาน

ได้ศึกษา 

8. ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  

 (1) ผู้ให้บริการตลาดน ้าควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เพ่ิม

มากขึ้น เนือ่งจากปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์จะส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว

ตลาดน า้ทั้งสองแห่งได้  

 (2) ผู้ให้บริการตลาดน ้าควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านกระบวนการ

บริการให้มากขึ้ น เน่ืองจากปัจจัยด้านกระบวนการบริการ (การรักษาความปลอดภัย

ให้กับผู้มาท่องเที่ยวตลาดน ้า จุดให้บริการนักท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์...) จะมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจเดินทางมาทอ่งเที่ยวตลาดน า้เป็นอย่างย่ิง 

 (3) ผู้ให้บริการตลาดน ้าควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะทาง

กายภาพ (เช่น บริเวณตลาดน ้ามีการตกแต่งตามวิถีการด ารงชีวิตในรูปแบบอดีต การ

ตกแต่งของตลาดน า้ท าได้อย่างสวยงาม เหมาะกับเป็นแหล่งท่องเที่ยว...) เนือ่งจากเป็น

ปัจจัยที่ส าคัญที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ความงดงาม รวมทั้งความมีเสน่ห์ของ

วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและสร้างความประทบัใจแก่นักทอ่งเที่ยวได้เป็นอย่างดี จะส่งผลให้เกิด

การบอกปากต่อปาก เป็นการเพ่ิมจ านวนนักทอ่งเที่ยวในอนาคตได้อย่างต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 

1. ควรท าการศึกษาในส่วนของภาคธุรกจิอื่นๆ ที่มีความสมัพันธ์และเกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวตลาดน ้า เช่น ธุรกิจที่พักโฮมสเตย์ ธุรกิจจ าหน่ายของที่ระลึกที่ท  าจาก

ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ธุรกิจการบริการรับส่งนักท่องเที่ยว เป็นต้น เพ่ือที่จะสามารถน าผล

การศึกษามาใช้ในการสร้างและพัฒนาธุรกจิใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการทอ่งเที่ยวต่อไป 

2. ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการ

ท่องเที่ยวตลาดน า้ เพราะคนในท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงในการสร้างความ

ย่ังยืนให้กบัการทอ่งเที่ยว 

3. ควรท าการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

มาทอ่งเที่ยวตลาดน า้  

4. ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการมีส่วนร่วมขององค์กร

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตลาดน า้ เน่ืองจากการที่

จะพัฒนาตลาดน ้าให้เจริญก้าวหน้าน้ันจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและ

ส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานทางภาครัฐที่ควรจะมีบทบาท

ส าคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าชาวบ้านในชุมชนน้ันๆ  
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การจดัการการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน  

: กรณีศึกษา ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

วีรพร   รอดทศันา
* 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และแหล่ง

ทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด

สุพรรณบุรี และ 2) ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน 

ชุมชนตลาดเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี โดยศึกษาจากเอกสาร และการ

เกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้การสังเกต  และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้

ข้อมูลที่ส าคัญ จ านวน 16 คน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล จ านวน 3 คน เจ้าของตลาด จ านวน 3 คน และผู้ค้าขายในตลาดเก้าห้อง จ านวน 

10 คน โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และน าข้อมูลที่เกบ็ได้มาวิเคราะห์พรรณนา โดย

อาศัยมุมมองผู้รู้ของชุมชน และใช้วิธกีารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เป็นวิธีการ

ที่ส าคัญ  

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 

1) ชุมชนตลาดเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี มีความโดดเด่น

ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของชาว

ไทยพวนชุมชนตลาดเก้าห้อง และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านโบราณสถานและ

โบราณวัตถุ อันได้แก่ สถาปัตยกรรมเรือนไม้โบราณ โรงสีเก่า พิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้อง 

ตลอดจนด้านประเพณีเทศกาล เช่น ประเพณีบุญก าฟ้า ประเพณีเทศกาลสงกรานต์ และ

งานประจ าปีหรืองานงิ้ ว เป็นต้น 

2) การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเก้า

ห้อง อ าเภอ บางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี พบว่า มีการก าหนดนโยบายและแผนงานการ

ทอ่งเที่ยวในการประชาสมัพันธ ์การบอกเส้นทางการท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการ ในการ

แสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของชุมชน และให้ความรู้ในการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ 

การพัฒนาความพร้อมของพ้ืนที่ การท านุบ ารุงรักษาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

จัดกจิกรรมการทอ่งเที่ยวของประชาชนในพ้ืนที่  

ปัญหาและอุปสรรคการในจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนตลาดเก้า

ห้อง พบว่า ยังขาดความร่วมมือกันอย่างจริงจังของคนในชุมชนด้านการจัดกิจกรรมการ

ทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ขาดการด าเนินกจิกรรมรณรงค์ให้คนในชุมชน ตลอดจนเดก็และ

เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนที่
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ต่อเน่ือง และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ยังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีความ

เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ คือ ควรเน้นการร่วมมือและประสานงานกนัในชุมชนด้านการจัด

กิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนตลาดเก้าห้องไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เช่ือมโยง

ถึงกัน และรูปแบบการบริหารจัดการโดยภาครัฐและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 

การเปิดร้านขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว การจัดท าป้ายบอกทางให้ชัดเจน ตลอดจน

พัฒนาด้านการบริการ โดยการให้ข้อมูลความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแก่คนใน

ชุมชน 
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 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์ 
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บทน า 

ประเทศไทย นับเป็นหน่ึงในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม 

เหน็ได้จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานของประเทศ ความหลากหลายทางชาติ

พันธุ์  ศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละพ้ืนถิ่น เกิดการ

เปล่ียนแปลง ผสมผสาน หล่อหลอม ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม

ในแผ่นดินไทยที่มีการสืบสานผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน ประเทศไทยจึงนับได้ว่าเป็น

ประเทศหน่ึงที่เตม็ไปด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ไม่น้อยกว่าประเทศ

ใดในโลก ความเข้มแขง็ของวัฒนธรรมและการจัดการวัฒนธรรม เป็นสิ่งบ่งช้ีที่ส าคัญถึง

ความย่ังยืนของการพัฒนา เมื่ อกระแสการพัฒนาประเทศด้วยนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ (Creative Economy) ได้ถูกน ามาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของการพัฒนา

ประเทศ จึงถือเป็นจังหวะดีที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่นจะน าต้นทุน

วัฒนธรรมที่มีมาเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไปในรูปแบบของการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิง

สร้างสรรค์ (Creative Cultural Tourism) การจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบน้ี ต้อง

อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนขององค์ความรู้ตามหลักฐานที่ปรากฏ 

การสืบทอดให้คงอยู่และการด าเนินต่อไป โดยชุมชนจะเป็นผู้แสดงให้เห็นว่าชุมชน

สามารถอนุรักษ์และสบืสานวัฒนธรรมต่อไปได้  (วรรณา วงษ์วานิชย์, 2546) 

ปัจจุบันการทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ

และย่ังยืนนอกจากน้ียังมีการส่งเสริมแหล่งทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นการแสดง

ถึงความภมูิใจของประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น และเพ่ือเป็น

การส่งเสริมจิตส านึกการอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ทรงคุณค่าและสามารถ

รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้ย่ังยืนที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้

เป็นเจ้าของท้องถิ่นภายใต้ขีดความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติที่จะรองรับได้ และ

ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในชุมชนที่มีต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมต่อ

กระบวนการท่องเที่ยว อีกทั้งประชาชนทุกส่วนต้องได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจาการ

ท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงมีการจัดการทรัพยากรเพ่ือสนองความต้องการของ

ประชาชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นไว้ได้  (พจนา  บุญคุ้ม, 2550) 

ในประเทศไทย มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยคนหลากหลายกลุ่ม

ในแต่ละพ้ืนที่ นอกจากชาวไทยที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้ว ยังมีชาวไทย

พวนรวมอยู่ด้วย ซ่ึงชาวไทยพวนคือคนไทยเผ่าหน่ึงที่นับถือและยึดม่ันในพระพุทธศาสนา 

มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตน เคร่งครัดในประเพณี ซ่ึงถือปฏิบัติตามแบบอย่าง

บรรพบุรุษมาเป็นเวลายาวนาน โดยวัฒนธรรมของไทยพวนน้ีมีที่มาจากคนไทยที่มีเช้ือ

สาย “ไทยพวน” อยู่จ านวนหน่ึงที่ได้เป็นพลเมืองของไทยต้ังแต่ “เมืองพวน” ยังเป็นส่วน

หน่ึงของไทย (สยาม) ก่อนที่จะเสียดินแดงฝั่งซ้ายแม่น า้โขง คือประเทศลาวทั้งหมดให้
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ฝร่ังเศส เมื่อ ร.ศ.112 หรือ พ.ศ.2436 ชาวลาวพวนกลุ่มหน่ึงไม่สามารถทนต่อการ

บังคับบัญชาของฝร่ังเศสได้ จึงด้ินรนย้ายมาอยู่ในประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 และ

ก่อนหน้าน้ันกม็ีชาวลาวพวนมาอยู่ก่อนแล้ว พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงก าหนดพ้ืนที่ให้

ชาวลาวพวนต้ังถิ่นฐาน ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ คือ แพร่ สุโขทยั อุตรดิตถ์ พิจิตร 

ลพบุรี นครนายก สพุรรณบุรี สงิห์บุรี ปราจีนบุรี หนองคาย สระบุรี ฉะเชิงเทรา อุดรธานี 

เชียงราย ซ่ึงพ้ืนที่ดังกล่าว มีไทยพวนอยู่อย่างหนาแน่น และอาศัยอยู่อย่างประปรายที่

จังหวัดราชบุรี นครปฐม อ่างทอง จันทบุรี สมุทรปราการและกรุงเทพฯ ซ่ึงมีหลักฐาน

ปรากฏในพงศาวดารว่า ในสมัยบ้านเมืองไม่เรียบร้อย ชาวไทยพวนถูกกวาดต้อนไปไว้ใน

พ้ืนที่ดังกล่าวด้วย จากบัดน้ันจนถึงบัดน้ี ชาวไทยพวนกไ็ด้อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย

อย่างสงบสขุ มีวิถีชีวิตและแบบแผนในการด ารงชีพ ผสมผสานกับชาวไทยอย่างสนิทสนม

กลมกลืน อาจจะทั้งโดยใกล้ชิดเสมือนญาติพ่ีน้องหรือโดยการสืบเผ่าพันธุ์ด้วยการ

แต่งงาน (พงศ์ศักด์ิ ชาลีเขียว, 2550) 

ชุมชนตลาดเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อยู่อาศัยส่วน

ใหญ่เป็นชาวไทยพวน มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว และชาวไทยพวนในตลาดเก้าห้องยังมีอุปนิสัยย้ิมแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี โอบ

อ้อมอารี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ รักสงบ และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีวัฒนธรรม มี

ภาษา มีความผูกพันในระบบเครือญาติ เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านาน วีถีชีวิตความ

เป็นอยู่ริมน า้ของคนในชุมชนตลาดเก้าห้องยังมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมริมสองฝั่ง

แม่น า้ของคนเช้ือชาติไทย จีน ลาวพวน ที่ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย และยังคงรักษา

เอกลักษณ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามเดิมไว้ อีกทั้งชุมชนตลาดเก้าห้องยังเคยเป็น

ศูนย์กลางการค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี (สร้างประมาณปี พ.ศ.

2465) สร้างเป็นห้องแถวไม้ 2 ช้ัน แบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ การค้าขายในตลาดเก้า

ห้องที่อยู่กนัเป็นหมู่บ้านในละแวกเดียวกนั ท าให้มีลักษณะของการท าการค้าภายในตลาด

เป็นแบบช่วยเหลือ พ่ึงพาอาศัยกัน ขายโดยเอาก าไรไม่มาก ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่

อย่างพอเพียง ไม่มีระบบ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ความเก่าแก่ของชุมชนตลาดเก้าห้องยังเป็น

มนต์เสน่ห์อีกอย่างหน่ึงที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเย่ียมชมวิถีการด ารงชีวิตของชาวไทยพวน

ต่างๆ เช่น เย่ียมชมตลาดห้องแถวบ้านไม้โบราณที่มีความเก่าแก่กว่า 100 ปี เย่ียมชม

ของเก่าโบราณบ้านมหาเจริญ (นาฬิกา ตะเกยีง) เย่ียมชมโรงสีเก่าที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายท า

ภาพยนตร์ ละคร โฆษณา และสารคดี มาแล้วมากมาย เช่น เร่ืองลอดลายมังกร 7 

ประจัญบาน ดงดอกเหมย แม่เบ้ีย อยู่กับก๋ง เป็นต้น และเย่ียมชมหอดูโจร ซ่ึงเป็น

หอคอยรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ สร้างขึ้นส าหรับป้องกันโจร เมื่อขึ้นไปถึงบนสุด 

จะมองเหน็ทิวทัศน์ได้ไกลไม่ว่าทางบกหรือทางน า้ ตลอดจนพ้ืนที่โดยรอบของตลาดเก้า

ห้องได้ทั้งหมด นอกจากน้ีตลาดเก้าห้องยังมีงานประจ าปีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตลาด
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เก้าห้อง (งานง้ิว) ซ่ึงเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป จึงท าให้ทุกวันน้ีตลาดเก้าห้อง

ได้กลายเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ผู้วิจัยได้เลง็เหน็ความส าคัญของวัฒนธรรมไทยพวนที่ก  าลังจะสูญหาย และ

บุคคลรุ่นหลังไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมเพ่ือสบืทอดวัฒนธรรมแบบวิถีชีวิต จึงท า

ให้น่าศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถึงวิถีชีวิตของกลุ่มไทยพวน ชุมชน

ตลาดเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของชาว

ไทยพวน การใช้ภาษา อาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยพวน อีกทั้งความ

เป็นไปได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มไทยพวนชุมชนตลาดเก้าห้อง 

เพ่ือเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ด าเนินไปในทิศทางที่ย่ังยืน และให้

นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้

เข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกด้านและมีความย่ังยืน อกีทั้งเพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้ปฏบัิติสืบ

ต่อกันอย่างรู้คุณค่า ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

ในปัจจุบัน 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่ม

ไทยพวน ชุมชนตลาดเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี 

2. เพ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชน

ตลาดเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี 

 

ขอบเขตการศึกษา  

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา   

การศึกษาวิจัยน้ี จ ากัดขอบเขตอยู่ที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน

ได้แก่ ด้านข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของชาวไทยพวน ภาษา อาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณี 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มไทย

พวนชุมชนตลาดเก้าห้อง  

ขอบเขตดา้นพื้ นที ่

พ้ืนที่ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ชุมชนตลาดเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด

สพุรรณบุรี    

ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรชาวไทยพวนซ่ึงเป็นบุคคลที่

มีความเกี่ยวข้องกบัการทอ่งเที่ยวของชุมชนตลาดเก้าห้อง โดยใช้วิธกีารเลือกกลุ่มตัวอย่าง

DP
U



88 
 

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับเร่ืองที่ศึกษาและ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นหลัก ได้แก่ 

1. ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  

2. เจ้าของตลาด  

3. ผู้ค้าขายในชุมชนตลาดเก้าห้อง  

วิธีการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยน้ี  ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาคร้ังน้ีเป็น

งานวิจัยเชิงคุณภาพ จึงเลือกเกบ็ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth 

Interview) กับผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญหรือผู้รู้ของชุมชน (Key Informants) และใช้เคร่ืองมือ

ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่  

1. แบบสัมภาษณ์ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน 

โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล เจ้าของตลาด และชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้ค้าขายในตลาดเก้าห้อง  ใช้

เกบ็ข้อมูลดังต่อไปนี้  

 ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิถีการด ารงชีวิตของชาวไทยพวน  

 สภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน  

 ลักษณะการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน 

ได้แก่ ปัจจัยสนับสนุน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความ

สะดวก ปัญหาและอุปสรรคของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน  

2. แบบสังเกต ใช้เกบ็ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, วิถีชีวิต 

วัฒนธรรม เช่น ภาษา อาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณี  

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. ท าให้ทราบถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

กลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี 

2. ท าให้ทราบถึงสภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มไทย

พวน ชุมชนตลาด เก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี   

3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อกลุ่ม

ไทยพวน ชุมชนตลาด เก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี   
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ผลการศึกษา 

งานวิจัยน้ีศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญหรือผู้รู้ของชุมชนตลาดเก้าห้อง 

ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

จ านวน 3 คน  เจ้าของตลาด จ านวน 3 คน และผู้ค้าขายในชุมชนตลาดเก้าห้อง จ านวน 

10 คน  รวมทั้งสิ้น 16 คน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญหรือผู้รู้

ของชุมชน ดังน้ี 

ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญหรือผู้รู้ของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 9 คน มี

อายุระหว่าง 40-50 ปี จ านวน 5 คน รองลงมา ได้แก่ อายุ 51-60 ปี จ านวน 4 คน อายุ 

61-70 ปี จ านวน 4 คน และน้อยที่สุด อายุมากกว่า 71 ปี จ านวน 3 คน ด้านต าแหน่ง

อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าขายในชุมชนตลาดเก้าห้อง จ านวน 10 คน รองลงมา ได้แก่ 

เจ้าของตลาด จ านวน 3 คน ฝ่ายบริหาร จ านวน 1 คน ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 1 

คน พนักงานเทศบาล จ านวน 1 คน ด้านระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ผู้ให้ข้อมูลที่

ส าคัญของชุมชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตลาดเก้าห้องมากกว่า 21 ปี จ านวน 10 คน 

รองลงมา ได้แก่ ต ่ากว่า 10 ปี จ านวน 4 คน และ 11-20 ปี จ านวน 2 คน และสามารถ

สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

1.  เพือ่ศึกษาวิถีชีวิต วฒันธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของ

กลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 ด้านวิถีชีวิต 

1)  ความเป็นมาของชาวไทยพวน คือ กลุ่มชนที่ต้ังถิ่นฐานอยู่ในแคว้น

เชียงขวางหรือบริเวณที่ราบสูงในประเทศลาว  มีอาณาเขตติดต่อกับญวน ได้ช่ือว่าพวน 

และได้อพยพมาอยู่ในประเทศไทย ซ่ึงชุมชนตลาดเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด

สพุรรณบุรี เป็นสถานที่หน่ึงที่มีชาวไทยพวนอพยพมาอยู่อาศัยจนถึงปัจจุบัน 

2)  สภาพชุมชนตลาดเก้าห้อง มีลักษณะเป็นตลาดไม้ห้องแถวเก่าแก่ 2 

ช้ัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น า้ท่าจีน มีอายุประมาณ 100 กว่าปี ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตเทศบาล

ต าบลบางปลาม้า หมู่ที่ 2 ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี 

  3)  ภาษา ชาวไทยพวนในชุมชนตลาดเก้าห้องส่วนใหญ่พูดได้ทั้งภาษาไทย

กลาง และภาษาไทยพวน โดยจะใช้ภาษาไทยกลางพูดกับคนต่างถิ่น แต่จะพูดภาษาไทย

พวนกบักลุ่มชนเดียวกนั ชาวพวนจะมีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้งภาษาพูด และ

ภาษาเขียน  

 4)  การนับถือศาสนา ชาวไทยพวนชุมชนตลาดเก้าห้อง ส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาพุทธ 

 5)  อาชีพ ชาวไทยพวนชุมชนตลาดเก้าห้องในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพค้าขายเลก็ๆ น้อยๆ เน่ืองจากเป็นอาชีพด้ังเดิมที่ท  ากันมาต้ังแต่ในอดีต นอกจากน้ี
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กยั็งมีอาชีพรับราชการ พนักงานบริษัทต่างๆ และการท างานนอกพ้ืนที่ ได้แก่ เมือง

สพุรรณบุรี กรุงเทพฯ เป็นต้น  

 6)  อาหาร ปัจจุบันชาวไทยพวนชุมชนตลาดเก้าห้องยังคงนิยมปลาร้าเป็น

อาหารหลัก แต่มารุ่นหลังมักไม่เป็นที่นิยมเหมือนเม่ือก่อนมากนัก แต่เม่ือมีงานบุญก็

ยังคงนิยมท าขนมจีน และข้าวหลาม ส่วนอาหารอื่นๆ จะเป็นอาหารง่ายๆ ที่ประกอบจาก

พืช ผัก ปลา ที่มีในท้องถิ่น  

ด้านวัฒนธรรม 

1)  ชาวไทยพวนในชุมชนตลาดเก้าห้อง มีเอกลักษณ์ในการด ารงวิถีชีวิตที่

ปฏบัิติสบืต่อกนัมาตั้งแต่ในอดีต ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมของคนในชุมชน

จึงมีลักษณะ เป็นแบบเรียบง่าย รักสงบ มีอุปนิสัยย้ิมแย้ม แจ่มใส โอบอ้อมอารี 

เอื้ อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน ้าใจ และมีความผูกพันกันในระบบเครือญาติ เผ่าพันธุ์ อันเป็น

เอกลักษณ์ของตนเองมาช้านาน 

2)  ลักษณะที่อยู่อาศัยในชุมชนเป็นห้องไม้แถว 2 ช้ัน ที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวและยังคงความเป็นแบบดั่งเดิมไว้   

3)  มีภาษาพูดที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ และปัจจุบันยังคงใช้ในการ

สื่อสารระหว่างกนัอยู่  

4)  ยึดมั่นในศาสนา มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาหรือกับวัดเป็น

ส าคัญ โดยถือวัดเป็นศูนย์กลางส าคัญเพ่ือให้คนในชุมชนได้ท ากจิกรรมร่วมกนั 

5)  มีสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ไว้เคารพบูชา ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อทุ่งแค (ตลาดบน) 

ศาลเจ้าแม่ทับทิม (ตลาดกลาง) และ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ตลาดล่าง)  อันเป็น

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ความเช่ือ และลักษณะของสังคม

ประเพณีของชาวชุมชนได้เป็นอย่างดี 

6)  มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง อัน

เป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนที่ยึดม่ันกันมาต้ังแต่ในอดีตอย่างเคร่งครัด เช่น 

ประเพณีท าบุญก าฟ้า ประเพณีสงกรานต์ (บุญบ้ังไฟ) ประเพณีสารทลาว สารทไทย และ

งานง้ิว เป็นต้น ซ่ึงแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวชุมชน และเมื่อมีกิจกรรม

ประเพณีต่างๆ คนในชุมชนจะให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกจิกรรมกนัอย่างพร้อมเพรียง  

  

 ด้านแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวนชุมชนตลาดเก้าห้อง ได้

แบ่งออกเป็น 3 ตลาดรวมกัน คือ ตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่าง ภายในแต่ละ

ตลาดมีแหล่งทอ่งเที่ยวที่น่าสนใจ ดังน้ี 
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1) ตลาดบน  

 สถาปัตยกรรมเรือนไม้โบราณ 2 ช้ัน 

 ฮู้ใหญ่โบราณ  

 สิ่งศักด์ิสทิธิ์ คือ ศาลเจ้าพ่อทุ่งแค เดิมเป็นศาลไม้เลก็ๆ ยกพ้ืนสูง 

ต่อมาประมาณปี 2523 ชาวตลาดได้ร่วมกันบูรณะศาลคอนกรีตเสริมเหลก็ มีความ

ศักด์ิสทิธิ์ทางด้านการค้าขาย 

 ของกนิที่ข้ึนช่ือ ได้แก่ ไส้อั่ว ขนมเป๊ียะ ขนมจันอบั ต้ังกุย๋กี ๋

2) ตลาดกลาง 

 โรงสเีก่า (สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์) 

 เคร่ืองพิมพ์โบราณอายุร่วม 80 ปี (โรงพิมพ์ไพโรจน์) 

 บ้านสะสมเหล้าเก่าตระกูลหงส์ 

 สิ่งศักด์ิสิทธิ์ คือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม เดิมเป็นศาลเก่าตั้งอยู่ริมแม่

น า้ท่าจีน ก่อสร้างโดยชาวจีนมีความศรัทธาในความศักด์ิสิทธิ์ของเจ้าแม่ในเร่ืองของการ

คมนาคม เจ้าแม่ทับทิมเป็นเทพแห่งล าน ้า จึงเช่ือว่าจะสามารถปกป้องอันตรายในการ

เดินทางน า้ได้ 

 ของกนิที่ข้ึนช่ือ ได้แก่ ราดหน้าเจ้จุก กว๋ยเต๋ียวเรือริมน า้สตูรโบราณ   

3) ตลาดล่าง 

 พิพิธภัณฑต์ลาดเก้าห้อง 

 ของเก่าโบราณบ้านมหาเจริญ (นาฬิกา ตะเกยีง) 

 สิ่งศักด์ิสิทธิ์ คือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่จ าลองมาจากศาลเจ้าพ่อ

หลักเมืองประจ าจังหวัดสพุรรณบุรี ซ่ึงเป็นที่เคารพสกัการะของชาวตลาดอย่างมาก 

 ของกนิที่ข้ึนช่ือ ได้แก่ ขนมกะหร่ีป๊ับ วุ้นเส้นผัดไทย 

2.  เพือ่ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน 

ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

สภาพการจัดการแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

  จากการศึกษาพบว่า มีสภาพเป็นห้องไม้แถวเก่า 2 ช้ัน ลักษณะเป็นชุมชน

เพ่ือการค้าขายและพักอาศัย มีประมาณ 400 – 500 ห้อง ปัจจุบันได้รับการสนับสนุน

ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจากภาครัฐและภาคเอกชนในการฟ้ืนฟู ดูแล ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

และเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ บริเวณโดยรอบตลาด เพ่ือจัดให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ที่เป็นวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของชุมชน

ตลาดเก้าห้องไว้   
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  ลักษณะการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวนชุมชน

ตลาดเก้าห้อง    

ปัจจัยสนับสนุนและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า ชุมชน

ตลาดเก้าห้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบุคคลส าคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีใน

การก่อสร้างเขื่อน สร้างสะพานข้ามฝั่งแม่น ้าท่าจีนและการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

โดยรอบ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในการ

เข้ามาดูแลเพ่ือพัฒนาชุมชนตลาดเก้าห้องด้านต่างๆ เป็นต้น 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกชุมชนตลาดเก้าห้อง อาทิ สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการต่างๆ ของชุนตลาดเก้าห้อง มีระบบไฟฟ้า น า้เพ่ืออุปโภคและบริโภค 

ห้องน ้าสาธารณะ สถานที่จอดรถของชุมชนตลาดเก้าห้อง ความปลอดภัย ระบบ

สาธารณสขุและสขุาภิบาล การจัดการขยะ ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ร้านขายสินค้าที่ระลึก 

สถานีอนามัย ห้องสมุดส าหรับประชาชน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตู้  ATM  

และศูนย์บริการการทอ่งเที่ยว ส่วนใหญ่มีความพร้อมแต่ต้องมีการปรับปรุงและสร้างใหม่

ให้มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้บริการนักทอ่งเที่ยวอย่างเพียงพอ 

ด้านระบบสาธารณูปโภค สภาพการเข้าถึงชุมชนตลาดเก้าห้อง เส้นทาง

คมนาคม มีเส้นทางที่สามารถเข้าถึงชุมชนได้หลายเส้นทาง โดยมีสภาพถนนเป็นทั้งถนนที่

สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหลก็ และถนนที่ลาดด้วยยางมะตอยตลอดเส้นทาง ยานพาหนะ

ของนักทอ่งเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงชุมชนตลาด เก้าห้องได้โดยสะดวกด้วยรถส่วนตัว 

หรือสามารถใช้บริการรถสาธารณะสองแถวที่ว่ิงภายในชุมชน ซ่ึงมีบริการตั้งแต่ 06.00 น. 

– 17.00 น. โดยประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรคของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จาก

การศึกษาพบว่า ประชาชนขาดความตระหนักไม่ให้ความส าคัญและไม่ค่อยให้ความ

ร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาตลาดอย่างเตม็ที่ ตลาดเก้าห้องเป็นตลาดเอกชนและมี

หลายเจ้าของ ท าให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าไปด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ได้อย่างเตม็ที่ การประชาสัมพันธ์และการเช่ือมโยงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวกับระดับ

จังหวัด/ภาค/ประเทศ ยังไม่ดีพอ  

ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของกลุ่มไทยพวนในการจัดการการท่องเที่ยว 

จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการ

สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ มีการ

จัดแบ่งหน้าที่ ภายใต้บทบาทหน้าที่ในเขตบริการที่บุคคลเหล่าน้ีจะสามารถให้บริการ โดย

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกนั ต้ังแต่การเตรียมการ การด าเนินการ และการสรุปผลร่วมกันใน

การประชุมประจ าเดือน ซ่ึงในแต่ละเดือนจะมีการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานเทศบาล

ต าบลบางปลาม้า เจ้าของตลาด ผู้ค้าขายในตลาด และชุมชน โดยเทศบาลเป็นเจ้าภาพใน
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การประสานงาน และมีการสรุปผลรายงานแนวทางการจัดการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมต่อ

ที่ประชุม และน าผลการด าเนินงานสรุปรายงานต่อหน่วยงานต้นสงักดั 

แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของชุมชนตลาดเกา้

หอ้ง อาทิ ปรับปรุง   ภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าตลาด  ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ ์

พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสขุ จัดให้มีลานวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน จัดมุมถ่ายภาพที่แสดงถึงเอกลักษณ์

ของชุมชนตลาดเก้าห้อง เป็นต้น 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 1. หน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ควรท าการประสานงานการจัดการด้านการ

บูรณะ ท านุบ ารุงสภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนตลาดเก้าห้อง อ าเภอบาง

ปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ให้สะอาดและสวยงามโดยเฉพาะอย่างย่ิงแหล่งท่องเที่ยวด้าน

วัฒนธรรมที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดจนให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็น

เอกลักษณ์ ด้านวัฒนธรรม ประเพณีไทยพวนเฉพาะของชุมชนตลาดเก้าห้องอย่างจริงจัง 

เพ่ือให้ชนรุ่นหลังได้ท าการศึกษาต่อไป 

 2. ควรค านึงถึงด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด ควรให้

ความใส่ใจในด้านการอ านวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวให้มากข้ึน เช่น การจัดท า

ป้ายบอกทางให้มีความชัดเจนมากข้ึน การจัดศูนย์บริการต้อนรับนักท่องเที่ยว การจัดการ

ดูแลด้านความสะอาด และความปลอดภัยของห้องน า้สาธารณะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

การให้บริการข้อมูลและข่าวสารทางการทอ่งเที่ยวส าหรับชุมชน 

 3. ควรให้ความส าคัญ และการสนับสนุนในเร่ืองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของชุมชนตลาด เก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างจริงจังและเด่นชัด 

เช่น การให้การสนับสนุนด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดท ากลยุทธ์ด้านต่างๆ

เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนตลาดเก้าห้อง ที่

น่าสนใจให้มากขึ้น 

 

 ข้อเสนอแนะส าหรับประชาชนในชุมชนตลาดเก้าห้อง  

 1. ควรส่งเสริมให้ความรู้เพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวแก่คนในชุมชนตลาด

เก้าห้องทุกเพศทุกวัย และสนับสนุนการด าเนินงานหรือกิจกรรมของกลุ่มชุมชนที่จะ

สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ

ดูแลรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม งานประเพณี โบราณสถานต่างๆ และ

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นให้มากขึ้น 
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 2. สนับสนุนการด าเนินงานหรือกิจกรรมของกลุ่มชุมชนตลาดเก้าห้อง ที่จะ

สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเน่ือง และควรส่งเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาการทอ่งเที่ยวและการจัดการที่ดี อาจมีการศึกษาดู

งานให้แก่ผู้น าชุมชนด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านที่ประสบ

ความส าเร็จในการใช้วัฒนธรรมเป็นจุดขายและการอนุรักษ์ควบคู่กันไป  เพ่ือให้ชุมชน

ได้รับความรู้และเกดิแนวคิดในการจัดการน ามาพัฒนาการทอ่งเที่ยวในท้องถิ่นของตนได้ 

 3. ควรปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและ

ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและ

วัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตส านึกของความเป็นคนท้องถิ่นน้ันๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภมิู

ปัญญาที่ เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือ

พิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้ น เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้

และความภมูิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 

 4. ประชาชนในชุมชนตลาดเก้าห้องควรให้ความร่วมมือในด้านการเป็น

อาสาสมัครทางการท่องเที่ยว ให้ความร่วมมือในด้านการอ านวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละชุมชน และให้ความร่วมแรงร่วมใจ

ในด้านการสอดส่องดูแลความปลอดภัยในการทอ่งเที่ยวแก่นักทอ่งเที่ยว 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาเร่ืองศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอื่นๆ ใน

เขตพ้ืนที่ชุมชนตลาดเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี หรือพ้ืนที่อื่นๆ ใน

อ าเภอใกล้เคียง และแนวทางการจัดการการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทยีบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

ไทยพวนชุมชนอื่นๆ เพ่ือน ามาเปรียบเทยีบให้ได้ค าตอบที่หลากหลายและน่าสนใจย่ิงข้ึน 

3. ควรศึกษาในเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ในเขตชุมชนตลาดเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี 
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แรงจูงใจและความประทบัใจ ของนกัท่องเทีย่วต่างชาติ 

 ในการเดินทางท่องเทีย่ว ณ อุทยานประวติัศาสตรพ์ระนครศรีอยุธยา 

 

สณัฐิติ สงวนวงศ*์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เลิศพร ภาระสกุล** 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจ “แรงจูงใจ” ของนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ ทั้งปัจจัยผลักและปัจจัยดึง 2) ส ารวจ “ความประทับใจ” ของนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมา

ทอ่งเที่ยว ในพ้ืนที่ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ านวนทั้งหมด 400 คน 

ช่วงเดือน สงิหาคม-พฤศจิกายน 2556 โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการเกบ็ข้อมูล 

แบบไม่ทราบโอกาส ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจและความประทบัใจเป็นเคร่ืองมือ

รวบรวมข้อมูล ใช้โปรแกรมค านวนทางสถิติ เป็นค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และวิธวิีเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันด้านสัญชาติ ท าให้

เกิดความแตกต่างของแรงจูงใจ แต่มีความประทบัใจที่เหมือนกัน กล่าวคือ 1) แรงจูงใจ

จากปัจจัยผลัก ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มชาติตะวันตกให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน

สงัคม/ความส าคัญระหว่างบุคคล ขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มชาติตะวันออก ให้ความส าคัญ

มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม/การศึกษา 2) แรงจูงใจจากปัจจัยดึงด้านการตลาด/

ส่งเสริมการขาย นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกให้ความส าคัญมากที่สุด ขณะที่นักท่องเที่ยว

ชาวตะวันออกให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านอิทธิพลของสื่อ/ความปลอดภัย 3) ผลส ารวจ

ความประทบัใจพบว่า นักทอ่งเที่ยวชาวตะวันตกและชาวตะวันออก มีความประทบัใจมาก

ที่สุดในด้านเอกลักษณ์และบรรยากาศของสถานที่/ความสงบ/ผ่อนคลาย รองลงมาเป็น

ด้านการจัดการ/การบริการที่ ดี และด้านการได้ศึกษา/เรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ 

เหมือนกนั และยังพบว่าความแตกต่างของช่วงอายุ ท าให้มีแรงจูงใจและความประทบัใจที่

แตกต่างกนัเพียงเลก็น้อย เช่น นักท่องเที่ยวช่วงอายุน้อย จะให้ความส าคัญกับแรงจูงใจที่

ต้องการหาโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ มากกว่าวัยกลางคนและวัยสูงอายุ หรือนักท่องเที่ยววัย

สูงอายุต้องการผ่อนคลายจิตใจในสถานที่ๆสงบ มากกว่านักท่องเที่ยววัยกลางคนและ

นักทอ่งเที่ยวอายุน้อย 

______________________________ 

*นกัศึกษาศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

**ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั 
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บทน า 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ ข้ึนช่ือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ที่ช่วย

ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวเป็นอย่างย่ิง และยังมีความ

หลากหลายทางธรรมชาติที่น่าค้นหาอกีด้วย  ซ่ึงทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ

ประเทศไทยน้ัน ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว และองค์กรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั่ว

โลก ว่าเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลก ที่นักท่องเที่ยวอยาก

ไปเย่ียมชม แต่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังไม่ใช่เสน่ห์เพียงด้านเดียวของประเทศ

เท่าน้ัน เพราะประเทศไทยยังมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ล ้าค่าเชิงศิลปะ ประเพณี 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต และเทศกาลต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นความ

ภาคภมิูใจ และส าคัญเป็นอย่างย่ิงของประเทศ ซ่ึงเป็นที่มาของหัวข้อการวิจัยในคร้ังน้ี น่ัน

กค็ือ “ทรพัยากรการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์” ที่เตม็เป่ียมไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่า

หลงใหลและดึงดูดด้านการทอ่งเที่ยว มีความโดดเด่นในเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่

ละภูมิภาค พร้อมรอให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ได้เดินทางมาเย่ียมชม และสัมผัส

ความงดงามที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง พร้อมเรียนรู้ความย่ิงใหญ่ทางประวัติศาสตร์ 

และอารยธรรมที่สบืเน่ืองกนัมาหลายช่ัวอายุคน 

ที่ผ่านมาตัวเลขทางเศรษฐกิจกแ็สดงให้เห็นอย่างชัดเจน ซ่ึงจากข้อมูลล่าสุด 

(สรุปสถิติ การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เดือนพฤษภาคม 2556, กรมการ

ท่องเที่ยว, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวน 

1,846,403 คน เพ่ิมข้ึน 299,515 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.36 จากช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา โดยภมิูภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุดคือ เอเชียตะวันออก (+28.87%) 

ยุโรป (+21.20%) อเมริกา (+0.87%) ตามล าดับ และการขยายตัวของนักท่องเที่ยว

ดังกล่าว มีผลมาจากนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออกและยุโรปเป็นหลัก น่ันคือ

นักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซีย ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 93.77 และ 73.74 ตามล าดับ จะ

เหน็ได้ว่าการเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยว มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มที่

สูงข้ึนเร่ือยๆ ถือเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้หลักอันดับหน่ึงของประเทศ รัฐบาลจึงมี

นโยบายที่จะพยายามทุกวิธีเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้

อย่างย่ังยืน ถ้ามองในแง่มุมของธุรกิจบริการหรืออุตสาหกรรมบริการ กจ็ะพบว่า “การ

ทอ่งเที่ยว” เป็นอุตสาหกรรมการบริการ ที่ผลลัพธ์ของการให้บริการน้ัน แสดงออกมาใน

ลักษณะของความ “พึงพอใจ” หรือ “ประทับใจ” ในการได้รับบริการจากการท่องเที่ยว 

หรือจากสถานที่ทอ่งเที่ยว ซ่ึงถ้านักทอ่งเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ

ไทย มีความพึงพอใจและประทับใจ กจ็ะส่งผลให้เกิดการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยอกี หรืออาจช่วยประชาสัมพันธ์เร่ืองราวของประเทศไทย ให้บุคคลอื่นๆ เข้า

มาทอ่งเที่ยวในประเทศไทยมากข้ึน (ประกอบ ผลงาม และ ภัทรธริา ผลงาม, 2546) 
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และหากเจาะลึกลงไปในข้อมูลด้านสถานการณ์การท่องเที่ยว กจ็ะพบว่า ทั้งใน

เร่ืองของจ านวนของนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มมรดกโลก 

(ประกอบด้วย ตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี และ

พระนครศรีอยุธยา) ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา พบว่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในอัตราเฉล่ีย

ประมาณร้อยละ 4.6 ต่อปี โดยในปี 2551 มีนักท่องเที่ยวมาเย่ียมเยือนทั้งชาวไทยและ

ต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 10.40 ล้านคน โดยที่มีนักทอ่งเที่ยวเกนิกว่าคร่ึงหน่ึงเลือกเดินทาง

มาท่องเที่ยวที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพิษณุโลก เน่ืองจากอยู่ไม่ไกลจาก

กรุงเทพมหานครฯ มีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งดึงดูด

นักท่องเที่ยว รวมถึงจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภูมิภาคน้ี ซ่ึงการ

ทอ่งเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดน้ี ประมาณ 18,000 ล้านบาท ต่อปี โดย

มีอัตราเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.8 ต่อปี (แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามกลุ่มท่องเที่ยว: 

สศช., 2552) 

ส าหรับที่มาและความส าคัญ ที่ผู้วิจัยเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพ้ืนที่

เป้าหมายในการท าวิจัยน้ัน เพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน มีทรัพยากร

ทางการท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงในลักษณะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมที่ส าคัญ คือ เป็น 1 ใน 10 อุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และยังเป็น 

1 ใน 3 ของมรดกทางวฒันธรรม ที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดก

โลกส าคัญ (UNESCO World Heritage Site) นอกจากน้ี อุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา มีท าเลที่ต้ังอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทศิเหนือตามถนนสายเอเซีย 

ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้ นทะเบียนโบราณสถาน 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีขนาดพ้ืนที่ 3,000 ไร่ (4.8 ตารางกิโลเมตร) 

ซ่ึงนับเป็นจุดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ ที่อยู่ใกล้เมืองหลวงของ

ประเทศมากที่สดุ 

พ้ืนที่ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในอดีต มีลักษณะที่อุดม

สมบูรณ์ เป็นชุมทางคมนาคม และปราการธรรมชาติในการป้องกันข้าศึก ถือเป็นเมือง

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญของภมิูภาคเอเซีย ในพุทธศตวรรษที่ 20-23 

มีชาวต่างชาติทั้งจากเอเซียและยุโรป เดินเรือเข้ามาค้าขาย และมีความสัมพันธ์ทางการฑูต

อกีด้วย สิ่งน้ีนับเป็นเสน่ห์ดึงดูดที่น่าสนใจเป็นอย่างย่ิงต่อนักทอ่งเที่ยวต่างชาติ นอกจากน้ี

ยังมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านการปกครอง กฎหมายการศาล ระบบสังคม ศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรม และนาฏ

ดุริยางค์ ซ่ึงหลายสิ่งหลายอย่างยังคงมีการสืบทอดและพัฒนาตามยุคสมัยมาจนถึงทุก

วันน้ี ซ่ึงสามารถสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเย่ียมชม

ได้เป็นอย่างดี (ผศ.ดร.เรณุมาศ กุละศิริมา, 2554: 36-37) จากที่มาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง

มุ่งม่ันที่จะท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัแรงจูงใจและความประทบัใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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เป็นส าคัญ โดยมุ่งหวังที่จะให้ผลลัพธ์ของการวิจัย เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการสร้าง

แรงจูงใจที่ดี และมีพลังในการดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างความประทับใจแก่

นักทอ่งเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาทอ่งเที่ยวได้มากย่ิงข้ึน 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือส ารวจ “แรงจูงใจ” ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งปัจจัยผลักและปัจจัยดึง ใน

การเดินทางมาท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือส ารวจ “ความประทับใจ” ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการเดินทางมา

ทอ่งเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

ขอบเขตการ วิธีการ และประโยชนจ์ากการวิจยั 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของเน้ือหาไว้ที่ การส ารวจ “แรงจูงใจ” 

ของนักท่องเที่ยว โดยเน้นเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่ามีอะไรเป็นปัจจัยผลัก (Push 

factor) หมายถึงแรงจูงใจหรือเหตุผลที่ผลักดันให้นักท่องเที่ยวเหล่าน้ัน เดินทางมา

ท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และปัจจัยดึง (Pull factor) 

หมายถึง สิ่งที่ดึงดูดใจของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่ท  าให้นักท่องเที่ยว

เดินทางมาท่องเที่ยว นอกจากน้ียังส ารวจ “ความประทับใจ” (Impression) ของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ มี ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา จากน้ันจึงน าผลการส ารวจมาเปรียบเทียบในความแตกต่างของ

แรงจูงใจและความประทับใจ ของนักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติที่แตกต่างกัน (กลุ่มชาติ

ตะวันตกและกลุ่มชาติตะวันออก) โดยผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่เพ่ือการศึกษาวิจัย

ไว้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

และก าหนดขอบเขตของประชากรเพ่ือการศึกษาวิจัยไว้ คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ทุก

สญัชาติ โดยไม่จ ากัด เพศ สถานะ ช่วงวัย การศึกษา อาชีพ และรายได้ จ านวน 400 คน 

ตามสูตรการเปรียบเทียบกับตารางส าเร็จของ Krejcie และ Morgan และส าหรับการ

ศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล โดยเร่ิมตั้งแต่เดือน 

สงิหาคม ถึง ตุลาคม 2556 

วิจัยน้ีเป็นการวิจัยทางการท่องเที่ยวเชิงส ารวจ (Survey Research) และเป็นการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการสอบถามกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย 

น่ันคือนักทอ่งเที่ยวต่างชาติ ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ภาษาอังกฤษที่ออกแบบ

มาเพ่ือใช้ส ารวจ แรงจูงใจและความประทับใจ ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ อุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยท าการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามกับ

นักทอ่งเที่ยว ทั้งที่เดินทางมาทอ่งเที่ยวเองและที่ใช้บริการของบริษัทน าเที่ยว แบบบังเอิญ
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หรือตามสะดวก ตามจุดท่องเที่ยวต่างๆภายในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ฯ เพ่ือให้เกิด

ความหลากหลายในการเก็บข้อมูล จากน้ันท าการประมวลผลข้อมูล ด้วยโปรแกรม

ส าเรจ็รูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences : 

SPSS) ส าหรับค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 

(Mean) ของการเดินทางมาทอ่งเที่ยว ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และการเปรียบเทยีบแรงจูงใจ และความประทบัใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว โดยวิธีการ

วิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) ด้วยการหมุนแกนแบบวาริแมก็ซ์ (varimax rotation) 

ส าหรับประโยชน์ที่ผู้วิจัยคาดหวังไว้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 1) น าผลการวิจัยมา

เป็นแนวทางส าคัญส าหรับการ  “พัฒนาและปรับปรุง” อุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อื่นๆของประเทศไทย เพ่ือ

เพ่ิมแรงจูงใจให้และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ เดินทางมา

ท่องเที่ยวได้มากย่ิงข้ึน 2) น าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางส าหรับภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือ 

“การวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์” หรือ “แผนกลยุทธ์ทางการตลาด” ในการ

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์อื่นๆของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้าง

แรงจูงใจและความประทบัใจ ของนักทอ่งเที่ยวได้อย่างมีประสทิธภิาพมากย่ิงข้ึน 

ผลการวิจยั 

 จากการวิจัยเร่ือง “แรงจูงใจและความประทับใจ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ใน

การ เ ดินทางมาท่อง เที่ ย ว  ณ อุทยานประ วั ติศาสตร์พระนครศ รีอ ยุธยา”  จ .

พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ผลการส ารวจ “แรงจูงใจ” ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งปัจจัยผลักและปัจจัยดึง 

ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา พบว่า 

นักท่องเที่ยวเช้ือชาติตะวันตกให้ความส าคัญกับ “แรงจูงใจจากปัจจัย

ผลัก” มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ปัจจัยด้านสังคม/ความส าคัญระหว่างบุคคล 

(40.06%) รองลงมาเป็นปัจจัยด้านศาสนา/ความเช่ือ (10.98%) และปัจจัย

ด้านวัฒนธรรม/การศึกษา (8.99%) ตามล าดับ ส าหรับ “แรงจูงใจจากปัจจัย

ดึง” ให้ความส าคัญมากที่สุด 3 อันดับแรกแรก คือ ปัจจัยด้านการตลาด/

ส่งเสริมการขาย (34.51%) รองลงมาเป็นปัจจัยด้านประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม 

(13.15%) และปัจจัยด้านอิทธิพลของสื่อ/ความปลอดภัย (9.03%) ตามล าดับ 

ดังข้อมูลที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.1 และ 4.2 
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ตารางที ่4.1 แสดงถึงแรงจูงใจ (จากปัจจัยผลัก) ของนักทอ่งเที่ยวเช้ือชาติตะวันตก ที่

เดินทางมาทอ่งเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา  

 

หัวข้อต่างๆของแรงจูงใจ 

(เฉพาะปัจจัยผลัก) 

Factor 

Loading 

Eigen value % of 

Variance  

ปัจจยัที ่1 คือ ปัจจัยด้านสังคม/ความส าคัญระหว่าง

บุคคล 

 6.010 40.064 

ต้องการเย่ียมชมสถานที่ๆครอบครัว/เพ่ือนไม่เคยไป .855   

ต้องการใช้เวลาร่วมกบัครอบครัว/เพ่ือน .726   

ต้องการให้รางวัลกบัตนเอง .649   

ต้องการพบปะผู้คนที่มีความแตกต่าง .628   

ต้องการหลีกหนีจากชีวิตประจ าวัน .581   

ต้องการเย่ียมชมสถานที่ๆไม่เคยไปมาก่อน .532   

ปัจจยัที ่2  คือ  ปัจจัยด้านศาสนา/ความเช่ือ  1.648 10.985 

ต้องการมีประสบการณ์กบับรรยากาศในต่างแดน .749   

ต้องการผ่อนคลายจิตใจในสถานที่ๆสงบ .741   

ต้องการเรียนรู้ ด้านประวัติศาสตร์ .707   

ต้องการแสดงความเคารพ บูชาสถานที่หรือวัตถุ .697   

ปัจจยัที่ 3 คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม/การศึกษา              1.349 8.991 

ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง .793   

ต้องการหาโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ .719   

ต้องการมาชมเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม .570   

ปัจจยัที ่4 คือ ปัจจัยด้านสถานภาพ/เกยีรติภมูิ  1.077 7.177 

ต้องการเย่ียมชมสถานที่ๆแนะน าโดยญาติ/เพ่ือน .901   

ต้องการเย่ียมชมสถานที่ๆผู้คนกล่าวถึง .885   
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ตารางที ่4.2 แสดงถึงแรงจูงใจ (จากปัจจัยดึง) ของนักทอ่งเที่ยวเช้ือชาติตะวันตก ที่

เดินทางมาทอ่งเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา  

หัวข้อต่างๆของแรงจูงใจ 

(เฉพาะปัจจัยดึง) 

Factor 

Loading 

Eigen value % of 

Variance 

ปัจจยัที ่1 คือ  ปัจจัยด้านการตลาด/ส่งเสริมการขาย  4.487 34.519 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักทอ่งเที่ยว .775   

ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญหรือตัวแทนการทอ่งเที่ยว .752   

มีการจัดรายการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว .722   

มีการโฆษณาประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ .712   

มีการต้อนรับและการบริการที่ดี .676   

ปัจจยัที ่2  คือ  ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม  1.711 13.159 

การเข้าถึงสถานที่ได้ง่าย .772   

เป็นสถานที่มีช่ือเสยีงในบทประพันธ/์ภาพยนตร์ .753   

เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศไทยในอดีต .641   

บรรยากาศทางวัฒนธรรมและความเช่ือของชาว

ตะวันออก 

.623   

ปัจจยัที่ 3 คือ ปัจจัยด้านอทิธพิลของสื่อ/ความ

ปลอดภัย 

 1.175 9.038 

ความมีช่ือเสียงในฐานะของสถานที่ส าคัญ .742   

มีความปลอดภัยต่อนักทอ่งเที่ยว .660   

สารคดีทางโทรทศัน์ .529   

ปัจจยัที ่4 คือ ปัจจัยด้านความมีช่ือเสยีงของแหล่ง

ทอ่งเที่ยว 

 1.087 8.359 

เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ .885   

 

ส าหรับนักทอ่งเที่ยวเช้ือชาติตะวันออก ให้ความส าคัญกบั “แรงจูงใจจาก

ปัจจัยผลัก” มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม/การศึกษา 

(42.47%) รองลงมาเป็นปัจจัยด้านศาสนา/ความเช่ือ (9.24%) และปัจจัยด้าน

สังคม/ความส าคัญระหว่างบุคคล (8.58%) ตามล าดับ ส าหรับ “แรงจูงใจจาก

ปัจจัยดึง” ให้ความส าคัญมากที่สุด 3 อันดับแรกแรก คือ ปัจจัยด้านอิทธิพลของ

สื่อ/ความปลอดภัย (40.06%) รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการตลาด/ส่งเสริมการ
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ขาย (11.30%) และปัจจัยด้านประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม (9.34%) ตามล าดับ 

ดังข้อมูลที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.3 และ 4.4 

 

ตารางที ่4.3 แสดงถึงแรงจูงใจ (จากปัจจัยผลัก) ของนักทอ่งเที่ยวเช้ือชาติตะวันออก ที่

เดินทางมาทอ่งเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จพระนครศรี

อยุธยา  

 

หัวข้อต่างๆของแรงจูงใจ 

(เฉพาะปัจจัยผลัก) 

Factor 

Loading 

Eigen value % of 

Variance  

ปัจจยัที ่1 คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม/การศึกษา              6.371 42.474 

ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง .830   

ต้องการหาโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ .802   

ต้องการเย่ียมชมสถานที่ๆไม่เคยไปมาก่อน .778   

ปัจจยัที ่2  คือ  ปัจจัยด้านศาสนา/ความเช่ือ  1.387 9.245 

ต้องการพบปะผู้คนที่มีความแตกต่าง .358   

ต้องการหลีกหนีจากชีวิตประจ าวัน .286   

ต้องการมาชมเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม .480   

ต้องการมีประสบการณ์กบับรรยากาศในต่างแดน .853   

ต้องการแสดงความเคารพ บูชาสถานที่หรือวัตถุ .792   

ต้องการผ่อนคลายจิตใจในสถานที่ๆสงบ .786   

ต้องการเรียนรู้ ด้านประวัติศาสตร์ .325   

ปัจจยัที่ 3 คือ ปัจจัยด้านสงัคม/ความส าคัญระหว่าง

บุคคล 

 1.287 8.583 

ต้องการใช้เวลาร่วมกบัครอบครัว/เพ่ือน .791   

ต้องการเย่ียมชมสถานที่ๆครอบครัว/เพ่ือนไม่เคยไป .746   

ต้องการให้รางวัลกบัตนเอง .658   

ปัจจยัที ่4 คือ ปัจจัยด้านสถานภาพ/เกยีรติภมูิ  1.203 8.018 

ต้องการเย่ียมชมสถานที่ๆแนะน าโดยญาติ/เพ่ือน .926   

ต้องการเย่ียมชมสถานที่ๆผู้คนกล่าวถึง .893   
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ตารางที ่4.4 แสดงถึงแรงจูงใจ (จากปัจจัยดึง) ของนักทอ่งเที่ยวเช้ือชาติตะวันออก ที่

เดินทางมาทอ่งเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จพระนครศรี

อยุธยา  

 

หัวข้อต่างๆของแรงจูงใจ 

(เฉพาะปัจจัยดึง) 

Factor 

Loading 

Eigen value % of 

Variance  

ปัจจยัที ่1 คือ  ปัจจัยด้านอทิธพิลของสื่อ/ความปลอดภัย  4.866 40.064 

มีความปลอดภัยต่อนักทอ่งเที่ยว .850   

มีการโฆษณาประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ .795   

สารคดีทางโทรทศัน์ .685   

ปัจจยัที ่2  คือ  ปัจจัยด้านการตลาด/ส่งเสริมการขาย  1.470 11.305 

ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญหรือตัวแทนการทอ่งเที่ยว .796   

มีการต้อนรับและการบริการที่ดี .729   

มีการจัดรายการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว .700   

มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักทอ่งเที่ยว .598   

ปัจจยัที่ 3 คือ ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม  1.215 9.348 

เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศไทยในอดีต .760   

เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ .729   

บรรยากาศทางวัฒนธรรมและความเช่ือของชาว

ตะวันออก 

.650   

การเข้าถึงสถานที่ได้ง่าย .482   

ปัจจยัที ่4 คือ ปัจจัยด้านความมีช่ือเสยีงของแหล่ง

ทอ่งเที่ยว 

 1.018 7.832 

ความมีช่ือเสียงในฐานะของสถานที่ส าคัญ .835   

เป็นสถานที่มีช่ือเสยีงในบทประพันธ/์ภาพยนตร์ .723   

 

2. ผลการส ารวจ “ความประทับใจ” ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการเดินทางมา

ท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

พบว่า 

ในแง่มุมของความประทับใจ พบว่า นักท่องเที่ยวเช้ือชาติตะวันตกและ

เช้ือชาติตะวันออก “มีความประทับใจ” มากที่สุด 3 อันดับแรก “ไม่แตกต่าง

กนั” น่ันคือ ปัจจัยด้านบรรยากาศของสถานที่/ความสงบ/ผ่อนคลาย (ตะวันตก 
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33.64%, ตะวันออก 35.28%) รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการจัดการ/การบริการ

ที่ดี (ตะวันตก 19.03%, ตะวันออก 15.93%) และปัจจัยด้านการได้ศึกษา/

เรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ (ตะวันตก 10.17%, ตะวันออก 8.95%) ตามล าดับ 

ดังข้อมูลที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.5 และ 4.6 

ตารางที ่4.5 แสดงถึงความประทบัใจของนักทอ่งเที่ยวเช้ือชาติตะวันตก ที่เดินทางมา

ทอ่งเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

 

หัวข้อต่างๆของความประทบัใจ Factor 

Loading 

Eigen value % of 

Variance  

ปัจจยัที ่1 คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศของสถานที่/ความ

สงบ/ผ่อนคลาย 

 4.711 33.649 

ความน่าสกัการะบูชาของอุทยานประวัติศาสตร์ .889   

ความงดงามของอุทยานประวัติศาสตร์ .881   

บรรยากาศที่ท  าให้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ในอดีต .846   

ความเป็นของแท้ดั้งเดิมของอุทยานประวัติศาสตร์ .750   

บรรยากาศสงบผ่อนคลายของอุทยานประวัติศาสตร์ .727   

สภาพแวดล้อมของอุทยานประวัติศาสตร์ .642   

ปัจจยัที ่2 คือ ปัจจัยด้านการจัดการ/การบริการที่ดี  2.665 19.033 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักทอ่งเที่ยว .838   

การบริการของผู้จัดการอุทยานประวัติศาสตร์ .810   

การเข้าถึงง่ายของอุทยานประวัติศาสตร์ .791   

ระเบียบและการจัดการของอุทยานประวัติศาสตร์ .781   

โอกาสในการซ้ือสนิค้า .671   

ปัจจยัที่ 3 คือ ปัจจัยด้านการได้ศึกษา/เรียนรู้  ทาง

ประวัติศาสตร์ 

 1.424 10.170 

ความเป็นเอกลักษณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์ .641   

การได้เรียนรู้เกี่ยวกบัประวัติศาสตร์ .468   
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ตารางที ่4.6 แสดงถึงความประทบัใจของนักทอ่งเที่ยวเช้ือชาติตะวันออก ที่เดินทางมา

ทอ่งเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

หัวข้อต่างๆของความประทบัใจ Factor 

Loading 

Eigen value % of 

Variance  

ปัจจยัที ่1 คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศของสถานที่/ความ

สงบ/ผ่อนคลาย 

 4.939 35.281 

ความงดงามของอุทยานประวัติศาสตร์ .875   

ความน่าสกัการะบูชาของอุทยานประวัติศาสตร์ .838   

บรรยากาศที่ท  าให้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ในอดีต .833   

บรรยากาศสงบผ่อนคลายของอุทยานประวัติศาสตร์ .808   

ความเป็นของแท้ดั้งเดิมของอุทยานประวัติศาสตร์ .766   

สภาพแวดล้อมของอุทยานประวัติศาสตร์ .711   

ปัจจยัที ่2 คือ ปัจจัยด้านการจัดการ/การบริการที่ดี  2.231 15.938 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักทอ่งเที่ยว .833   

การเข้าถึงง่ายของอุทยานประวัติศาสตร์ .829   

ระเบียบและการจัดการของอุทยานประวัติศาสตร์ .777   

การได้เรียนรู้เกี่ยวกบัประวัติศาสตร์ .618   

โอกาสในการซ้ือสนิค้า .575   

ปัจจยัที่ 3 คือ ปัจจัยด้านการได้ศึกษา/เรียนรู้  ทาง

ประวัติศาสตร์ 

 1.253 8.953 

ความเป็นเอกลักษณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์ .713   

การบริการของผู้จัดการอุทยานประวัติศาสตร์ .614   

 

นอกจากน้ี จากผลการวิจัยยังพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้ง 3 ช่วงอายุ (อายุ

น้อย 16 – 34 ปี, วัยกลางคน 35 – 54 ปี, สูงอายุ 55 ปี ขึ้นไป) ต่างกใ็ห้ความส าคัญ

ต่อแรงจูงใจที่มาจากปัจจัยผลักและปัจจัยดึง ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน มีเพียงบางปัจจัยที่มี

ความแตกต่าง คือ 1) “ปัจจัยผลัก” นักท่องเที่ยวช่วงอายุน้อย จะให้ความส าคัญกับ

แรงจูงใจที่ต้องการหาโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ มากกว่านักท่องเที่ยววัยกลางคนและวัย

สูงอายุ ตามล าดับ หรือ แรงจูงใจที่มาจากต้องการผ่อนคลายจิตใจในสถานที่ๆสงบ จะ

เป็นนักท่องเที่ยววัยสูงอายุ ที่ให้ความส าคัญมากกว่า นักท่องเที่ยววัยกลางคนและ

นักท่องเที่ยวอายุน้อย ตามล าดับ 2) “ปัจจัยดึง” แรงจูงใจในสิ่งอ านวยความสะดวก

ส าหรับนักท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่ นักท่องเที่ยวอายุน้อยให้ความส าคัญมากที่สุด ตามด้วยวัย
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สงูอายุและวัยกลางคน แรงจูงใจในการต้อนรับและการบริการที่ดี นักท่องเที่ยววัยสูงอายุ

จะให้ความส าคัญที่สุด รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวอายุน้อยและวัยกลางคน ตามล าดับ 3) 

ความประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยวพบว่า มีความประทับใจที่แตกต่างกันบางข้อ เช่น 

นักท่องเที่ยวสูงอายุจะมีความประทับใจต่อสภาพแวดล้อมของอุทยานประวัติศาสตร์ 

บรรยากาศสงบผ่อนคลายของอุทยานประวัติศาสตร์ และความประทบัใจต่อโอกาสในการ

เลือกซ้ือสนิค้า มากกว่านักทอ่งเที่ยวอายุน้อยและวัยกลางคน ตามล าดับ 

 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

งานวิจัยเร่ือง “แรงจูงใจและความประทับใจ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการ

ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้

ประโยชน์ ดังน้ี 

1) น าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางส าคัญส าหรับการ “พัฒนาและปรับปรุง” 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อื่นๆ

ของประเทศไทย ซ่ึงในที่น้ีหมายถึงการพัฒนาและปรับปรุง “แหล่งท่องเที่ยว” โดยตรง 

และจากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติเช้ือชาติตะวันตก ในการ

ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีปัจจัยผลักด้านสังคม/ความส าคัญ

ระหว่างบุคคล และปัจจัยดึงด้านการตลาด/ส่งเสริมการขาย มาเป็นอันดับแรก น่ัน

หมายความว่า หน่วยงานราชการหรือเอกชนผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบริหาร

จัดการโดยตรง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทางอ้อม ที่มีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ ควรจะหันมาให้ความส าคัญในการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่อุทยาน

ประวัติศาสตร์ หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ให้มีความพร้อมมากพอที่จะสร้าง

แรงจูงใจทางสังคม/ความส าคัญระหว่างบุคคล ต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มากข้ึน 

ขณะเดียวกันกต้็องการมีพัฒนาและปรับปรุงด้านการตลาด/ส่งเสริมการขายในพ้ืนที่ของ

แหล่งทอ่งเที่ยวเอง เพ่ือสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากเดินทางมาท่องเที่ยว 

ณ อุทยานประวัติศาสตร์ หรือแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้มากข้ึนด้วย 

ส าหรับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติเช้ือชาติตะวันออกกเ็ช่นกัน หากว่ากัน

ตามสถานะการณ์ทางการท่องเที่ยวและข้อมูลเชิงสถิติของนักท่องเที่ยวเช้ือชาติตะวันออก 

จะเหน็ได้ว่าเป็นกลุ่มนักทอ่งเที่ยวที่มีจ านวนมากและเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี เป็นกลุ่มที่ต้องให้

ความส าคัญและมองข้ามไปไม่ได้อย่างเดด็ขาด ซ่ึงจากผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยผลักด้าน

วัฒนธรรม/การศึกษา และปัจจัยดึงด้านอิทธิพลของสื่อ/ความปลอดภัย ที่นักท่องเที่ยว

ต่างชาติเช้ือชาติตะวันออก ให้ความส าคัญมาเป็นอันดับแรก  หมายความว่า การพัฒนา

และปรับปรุงอุทยานประวัติศาสตร์ หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จะต้องเน้น

รูปแบบของการส่งเสริม เชิดชู วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามแต่ด้ังเดิม ใช้เทคนิคการ

น าเสนอที่ทันสมัย ช่วยสร้างความรู้สึกที่น่าเดินทางมาศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ 

DP
U



108 
 

มีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสเร่ืองราวเชิงประวัติศาสตร์ได้อย่างใกล้ชิดมาก

ข้ึน เช่น สื่อเสยีงที่สร้างบรรยากาศย้อนยุค หรือมัลติมีเดียที่มีลูกเล่นในการน าเสนอใหม่ๆ 

ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาและปรับปรุง รูปแบบการน าเสนอผ่านสื่ อที่ตอบโจทย์

นักท่องเที่ยวกลุ่มเช้ือชาติตะวันออกให้มากย่ิงข้ึน ทั้งเร่ืองของสิ่งอ านวยความสะดวกใน

การมาเยือนหรือความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา รวมถึงแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อื่นๆของประเทศไทยด้วย ซ่ึง

หากท าได้ตามที่กล่าวมาย่อมจะสร้างแรงจูงใจและความประทบัใจต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ได้ครอบคลุมทุกๆกลุ่มเช้ือชาติมากย่ิงขึ้น 

2) ส าหรับการน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางส าหรับภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือ 

“การวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์” หรือ “แผนกลยุทธ์ทางการตลาด” ในการ

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์อื่นๆ จะต้องมีการออกแบบและก าหนดกลุยทธ์ทางการตลาดที่จ าเพาะ

เจาะจงมากขึ้น โดยอาศัยผลจากการวิจัยคร้ังน้ีมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบกับข้อมูลจาก

แหล่งอื่ นๆ เช่น ในด้านความประทับใจใน “ความเป็นเอกลักษณ์ของอุทยาน

ประวัติศาสตร์” เป็นสิ่งที่จะควรจะได้รับการน าเสนอให้ชัดเจนมากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะ

จากผลการวิจัยจะเหน็ได้ว่า ทั้งนักท่องเที่ยวเช้ือชาติตะวันตกและตะวันออก ไม่ได้มีความ

ประทบัใจในหัวข้อน้ีในล าดับแรกๆ ทั้งที่ควรจะเป็นสิ่งที่สร้างความประทบัใจส าคัญให้กับ

นักท่องเที่ยวได้รับกลับไปมากที่สุด เพ่ือสร้างการบอกต่อและสร้างแรงจูงใจต่อ

นักท่อง เที่ ยวใหม่ๆ ใ ห้มีการ เ ดินทางมาท่อง เที่ ยว  ณ อุทยานประ วั ติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อื่นๆของประเทศไทย ได้อย่าง

ต่อเน่ืองและย่ังยืนในอนาคต ซ่ึงผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม ดังน้ี 

2.1) การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จะต้องเน้นไปที่เอกลักษณ์ที่โดด

เด่นของอุทยานประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอยากเดินทางไปสัมผัสของจริง

ด้วยตัวเอง มากกว่าที่จะเน้นไปที่รายการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมช่ันแพคเกจ

ทอ่งเที่ยวเทา่น้ัน 

2.2) สิ่งอ านวยความสะดวกภายในอุทยานประวัติศาสตร์ ควรจะมีการ

ออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของอุทยานประวัติศาสตร์ เพ่ือสร้าง

ความกลมกลืนกับสถานที่และไม่สะดุดความรู้สึกของนักท่องเที่ยวขณะเย่ียมชม 

เช่น ป้ายอธบิายประวัติของสถานที่ ป้ายบอกทาง ถังขยะฯลฯ 

2.3) ต้องมีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่เช่ือมโยงเร่ืองราวของแหล่ง

อุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆในประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือสร้างรูปแบบการ

ทอ่งเที่ยวที่มีความต่อเน่ืองชวนติดตาม ให้กับนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่มีความสนใจ

ทางประวัติศาสตร์มากเป็นพิเศษ 
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 นอกจากน้ีสิ่งที่สร้างความประทบัใจให้กับนักท่องเที่ยวจากผลการวิจัย เช่น ด้าน

บรรยากาศของสถานที่/ความสงบ/ผ่อนคลาย รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการจัดการ/การ

บริการที่ดี และปัจจัยด้านการได้ศึกษา/เรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ กจ็ะต้องมีการน าไปใช้

เป็นข้อมูลตั้งต้น เพ่ือการวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาด โดยเป็นการตอกย า้ในสิ่งที่นักทอ่งเที่ยวมีความประทบัใจอยู่แล้ว ให้ดูมีน า้หนัก

น่าเช่ือถือมากข้ึน เช่น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประทับใจและช่ืนชมในบรรยากาศของ

อุทยานประวัติศาสตร์ฯ เรากจ็ะต้องถ่ายทอดความประทบัใจน้ีลงในสื่อโฆษณาต่างๆ ให้

นักท่องเที่ยวที่ก  าลังหาข้อมูลหรืออยู่ระหว่างการตัดสินใจ เกิดแรงจูงใจที่จะเดินทางมา

ท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างการรับรู้ ให้เป็นเร่ืองราวที่น่าสนใจ สร้างเอกลักษณ์ที่มีความ

แตกต่างจากแหล่งทอ่งเที่ยวอื่นๆอย่างชัดเจนด้วย 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิน่ในการจดัการการท่องเทีย่วเชิงนเิวศ  

ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 

2
อรวรรณ เกิดจันทร*์ 

ดร.สุวนัชยั หวนนากลาง** 

          

บทคดัย่อ      

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและผู้

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัด

สมุทรสงคราม  2) ทดสอบความรู้ความเข้าใจของประชาชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ 3) เปรียบเทยีบลักษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนท้องถิ่นกบัการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ ยวเ ชิงนิ เวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัด

สมุทรสงคราม และ 4) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการการ

ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 

 วิธีการศึกษา การวิจัยในคร้ังน้ี ใช้หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน

คลองโคน ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์น ามาสรุปผลเป็นตาราง โดยใช้วิธีวิเคราะห์

เน้ือหาสรุปเป็นประเด็นส าคัญ และการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามส ารวจกลุ่ม

ตัวอย่างคนในชุมชนท้องถิ่นคลองโคน 354 คน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การหาสถิติเบ้ืองต้น ได้แก่ ค่าร้อยละ การแจก

แจงความถี่  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการหาสถิติขั้นสูง ได้แก่ การ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้สถิติทดสอบค่า 

T-test และมากกว่า 2 กลุ่มขึ้ นไป ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test หรือ 

ANOVA)  

 ผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ

แหล่งท่องเที่ยว  ป่าชายเลนคลองโคน พบว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้ัน มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบัการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับดี โดยจัดกจิกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และการ

ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น ประกอบกับได้มีการก าหนดแผนงาน จัดกิจกรรมที่

ช่วยให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแล รักษา แหล่งท่องเที่ยว และที่

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

**   ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ส าคัญมีการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น โดยมีการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวด้วยสื่อต่างๆ นอกจากน้ีทางศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลอง

โคนน้ัน ต้องการศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน และผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และรีสอร์ท ต้องการ

โครงการเกี่ยวกบัการรณรงค์การปลูกป่าชายเลนให้มีอย่างต่อเน่ือง 

 ผลการศึกษา การเปรียบเทยีบลักษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนท้องถิ่น

กบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน ทั้ง 

5 ด้าน พบว่า 1) ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา เพศ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

และระยะเวลาการอาศัยอยู่ มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั ในขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา และ

อาชีพ มีส่วนร่วมแตกต่างกัน 2) ด้านการวางแผน เพศ อายุ และระยะเวลาการอาศัยอยู่ 

มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มี

ส่วนร่วมแตกต่างกัน 3) ด้านการด าเนินงาน เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

และระยะเวลาการอาศัยอยู่ มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ อายุ และอาชีพ มีระดับ

การมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 4) ด้านการรับผลประโยชน์ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มี

ส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั ในขณะที่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการอาศัยอยู่ 

มีส่วนร่วมแตกต่างกัน และ 5) ด้านการติดตามและประเมินผล เพศ มีส่วนร่วมไม่

แตกต่างกัน ในขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลา

การอาศัยอยู่ มีส่วนร่วมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการศึกษา การทดสอบความรู้ความเข้าใจของประชาชนท้องถิ่นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่า ในภาพรวมคนในชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบัการจัดการการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับมาก 

 ผลการศึกษา ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการการ

ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน พบว่า ส่วนใหญ่ในภาพรวมคนในชุมชนท้องถิ่น

คลองโคนน้ัน มีระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมปานกลางในการ

จัดการการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ในทุกๆ ด้าน 

 

ค าส าคญั: การมีส่วนร่วมของชุมชน; การจัดการการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ; ป่าชายเลน 
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บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงของโลกท่ีจัดว่ามีทรัพยากรการท่องเท่ียว
หลากหลายประเภท กระจายอยูใ่นทุกภูมิภาค ทั้งท่ีเป็นแหล่งธรรมชาติ ก่ึงธรรมชาติ และท่ี
มนุษย์สร้างข้ึนทั้ งเก่าและใหม่ จนกล่าวได้ว่าเป็นมรดกทางการท่องเท่ียว (Tourism 
Heritage) อนัมีคุณค่าท่ีเป็นเอกลกัษณ์อยูเ่ป็นจ านวนมาก ในความหลากหลาย และปริมาณ
ดงักล่าว มีทรัพยากร การท่องเท่ียวส่วนหน่ึง ซ่ึงมีศกัยภาพสูง และเหมาะสมท่ีสามารถจะ
น ามาพัฒนาและจัดการ เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ท่ีมุ่งแสวงหาความเพลิดเพลินและการศึกษาเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการเดินทาง
อยา่งมีความรับผิดชอบในรูปแบบท่ีเรียกกนัวา่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หรือ  Eco Tourism 
และมีปัจจยัหลายประการบ่งช้ีวา่ปริมาณนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะมีแนวโนม้สูงข้ึนตามล าดบั 
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544) 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการน าเสนอโครงการปฏิญญา
รักษาส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน หรือแนวคิด 7 Greens Concept ซ่ึงหมายถึง 
แนวคิดท่ีส่ือถึงการท่องเท่ียวท่ีใส่ใจ หรือเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และเป็นนโยบายหลกั
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ท่ีน ามาใชเ้ป็นหลกัในการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ซ่ึงประกอบดว้ย Green Heart, Green Logistics, Green Attraction, Green Community, 
Green Activity, Green Service และ Green Plus โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการด าเนินงานท่ีเป็น
รูปธรรม สามารถน าไปปฏิบติัได้ สอดคลอ้งกบัหลกัการของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และการ
พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ารการท่องเท่ียวโลก (WTO) และสอดรับนโยบาย
ท่ีจะส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเนน้ Green Tourism ให้ผูค้นตระหนกัและส่งเสริมกิจกรรม
ดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม (หนงัสือพิมพไ์ทยโพสต,์ 2553) 
 ดงันั้น แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประประเทศไทย เป็นส่ิงท่ี               
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีความสนใจ และพยายามหาวิธีการท่ีดี
ท่ีสุด  มาด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามแนวความคิด การจดัการทรัพยากรท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยนืของ  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (วรรณพร วณิชชานุกร และคณะ, 2541) 
 การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย ถือไดว้่าเป็นช่วงแห่งการบูร
ณาการ คือ เป็นการผสมผสานทรัพยากรท่ีมีอยู่ น ามาบริหารจดัการร่วมกนัเพื่อให้เกิดการ
พฒันา หรือท าให้ดีข้ึน เพื่อให้แนวความคิดไดถู้กถ่ายทอด และลงสู่การปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรมให้มากข้ึน โดยเฉพาะในด้านการพฒันาพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว และการส่งเสริม
การตลาด ซ่ึงยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงและพฒันาอีกหลายส่วน เพื่อให้การพฒันา
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คุณภาพของสินค้าและบริการท่ีมีอยู่ มีมาตรฐานและสามารถคงส่วนแบ่งในตลาดการ
ท่องเท่ียวเอาไว ้อย่างไรก็ตามในการด าเนินการจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินเป็นส่วนส าคญั เน่ืองจาก
เป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์โดยตรงในพื้นท่ี รวมทั้งตอ้งอาศยัความเขา้ใจในกระบวนการ และ
โครงสร้างของระบบการท่องเท่ียว เพื่อให้มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งสามารถด าเนินการได้
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั และไม่ขดัแยง้กบักรอบนโยบายหลกัท่ีไดต้ั้งเป้าหมายและ
วตัถุประสงคเ์อาไว ้(กองอนุรักษ ์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2545) 
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีลักษณะท่ีส าคญัคือ เป็นการท่องเท่ียวท่ีด าเนินการ
ภายใต ้  ขีดจ ากดัความสามารถของธรรมชาติ และตอ้งตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชากร ชุมชนขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว อีกทั้งต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนทุกส่วนไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่ง
เสมอภาคเท่าเทียมกนั และตอ้งช้ีน าภายใตค้วามปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและชุมชน
ในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542) 
ทั้งน้ี การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะมุ่งเนน้การท่องเท่ียวในรูปแบบของการปลูกจิตส านึกต่อการ
รักษาสภาพแวดลอ้ม และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม และจดั
ใหมี้การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติเป็นหลกั  
 แต่อย่างไรก็ตาม หลกัเกณฑ์การก าหนดแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะประกอบ
ไปดว้ยขอ้ก าหนดต่างๆ ตามกองอนุรักษก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกบัสมาคมไทยการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และผจญภยัก าหนดข้ึน แหล่งใดไม่สามารถจดัการให้ได้ครบตาม
เกณฑ์ก าหนด ก็ไม่สามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้(ประชิด และคณะ, 2554) ซ่ึง
สอดคล้องกับหลักการโดยทั่วไปของการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืนคือ 
จะตอ้งมีการอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากรอยา่งพอดี เพื่อให้สามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปได้
ในระยะเวลายาวนาน และมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ รวมทั้งมีการ
ร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวดว้ย (สารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน, 2554) 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1)  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 2)  เพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจของประชาชนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 
 3)  เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนทอ้งถ่ินกบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 4)  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถ่ินในการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสมุทรสงคราม ปี 2553-2556 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

และการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม,2552) ได้กล่าวถึง ประเดน็ยุทธศาสตร์

การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลาง

การพักผ่อน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น า้ล าคลองระดับชาติ ปลูกจิตส านึกให้

ชาวจังหวัดสมุทรสงครามรักถิ่นก าเนิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดีงาม โดยมีการ

บริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล อย่างไรกต็าม ได้มีการ

ก าหนดตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือให้สอดคล้อง

กับเป้าหมายที่วางไว้ โดยก าหนดรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการท่องเที่ยว ร้อยละ 1.5/ปี และ

จ านวนนักทอ่งเที่ยวที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5/ปี นอกจากน้ี ได้ก าหนดจ านวนพ้ืนที่ป่าชายเลน

ที่ได้รับการฟ้ืนฟู 50 ไร่/ปี กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติที่บรรจุไว้ใน

แผนชุมชนได้รับการปฏบัิติ ร้อยละ 10  

   นอกจากน้ี  ไ ด้มีการก าหนดกลยุทธ์การ ส่งเสริมการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว การ

ฟ้ืนฟูและสร้างสมดุลของการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการ

สร้างความเขม็แขง็ของชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในจังหวัด

สมุทรสงคราม การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน การสนับสนุนให้มีการ

จัดท ากจิกรรมอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในแผนชุมชน  
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2)  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มาจากค า ภาษาองักฤษว่า “Eco-Tourism” ซ่ึงเป็นค าท่ี
รวมกนัระหวา่งค าวา่ Ecology หรือนิเวศวิทยา กบัค าวา่ Tourism หรือการท่องเท่ียว (อุดม 
และคณะ, 2548) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หรือ Ecotourism เป็นแนวความคิดท่ีมีช่ือเรียก
ต่างๆ กนัไป ดงัเช่นNature Tourism, Bio Tourism, Green Tourism เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม 
การท่องเท่ียวดังกล่าวล้วนแต่เป็นการบ่งบอกถึง การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (sustainable 
tourism) ซ่ึงจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนาดาไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนว่า “การพฒันาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
และผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยมีการปกป้องและสงวน รักษาโอกาสต่างๆ ของ
อนุชนรุ่นหลงัดว้ย การท่องเท่ียวน้ีมีความหมายรวมถึงการจดัการทรัพยากรเพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจสังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษา
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศดว้ย” (สฤษฎ ์แสงอรัญ, 2548) 
  ในขณะที่  ศูนย์วิจัยป่าไม้ (2538) ได้สรุปลักษณะส าคัญของการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรเป็นพ้ืนที่ธรรมชาติ ที่มีการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเป็นหลัก และอาจรวมถึงแหล่งประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรมที่ปรากฏในพ้ืนที่ด้วย เป็นการท่องเที่ยวที่ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อ

สภาพแวดล้อมธรรมชาติและระบบนิเวศ เน้นให้นักท่องเที่ ยวได้สัมผัส  ได้รับ

ประสบการณ์ การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยตรง เป็นการท่องเที่ยวที่ให้

ประโยชน์กลับคืนสู่ธรรมชาติ เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม เน้น

คุณค่าลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในการดึงดูดใจ

นักทอ่งเที่ยว แต่ไม่เน้นที่การเสริมแต่ง พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 

 3)  แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  โคเฮนและอฟัฮอฟ Cohen and Uphoff (1981) สรุปว่า การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หมายถึง สมาชิกทุกคนของชุมชนไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือ และเขา้มา
มีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพฒันา รวมถึงไดรั้บผลประโยชน์จากการ
พฒันานั้นอยา่งเสมอภาค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั องคก์ารสหประชาชาติ (United Nations, 1981) 
และรีเดอร์ (Reeder, 1974) ท่ีไดใ้หค้วามหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่วมไวว้า่ การมีส่วนร่วม 
เป็นการปะทะสังสรรคท์างสังคม ทั้งในลกัษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมี
ส่วนร่วมของกลุ่ม 
  ในขณะเดียวกนั อุดร วงษท์บัทิม และสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย ์(2546) ไดก้ล่าว
ว่า การมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน หมายถึง การมีสิทธ์ิในการควบคุม ดูแลกระบวนการ
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ท่องเท่ียว โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นการส ารวจ วางแผน จดัการ ด าเนินการ ซ่ึงนอกจากจะ
ก่อให้เกิดรายไดห้รือผลประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินแลว้ ยงัช้ีถึงความส าคญัของทอ้งถ่ินและเป็น
กระบวนการเรียนรู้สู่ทางการพฒันาความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนดว้ย  
  ทั้งน้ี ดรรชนี เอมพันธุ์ (2550) ได้กล่าวถึง หลักการจัดการการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนว่าต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อชุมชน และทรัพยากร

ทอ่งเที่ยว ทั้งในบริเวณแหล่งทอ่งเที่ยว และพ้ืนที่ใกล้เคียง ต้องมีความย่ังยืนทั้งทรัพยากร

ท่องเที่ยว และการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว  ประชาชนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมอย่าง

จริงจังตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมประเมินติดตามผล เป็นการน ารายได้หรือประโยชน์

อื่นๆ มาสู่ชุมชน และเกิดการกระจายรายได้ดังกล่าวอย่างเป็นธรรม ต้องเป็นการให้

ประสบการณ์นันทนาการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ทั้งยังก่อให้เกิดจิตส านึกในการท่องเที่ยวที่ดี 

และท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ความเข้าใจในชุมชนท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่

ชุมชนท้องถิ่นดูแลจัดการ 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคนจงัหวดัสมุทรสงคราม และคนใน
ชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน ซ่ึงไดก้ าหนดพื้นท่ีศึกษาไวท่ี้ป่าชายเลนคลองโคน ต าบล
คลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม  
 
วธีิการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบด้วย การวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซ่ึงผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และ
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มท่ี 1 เป็นผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน
ทั้งหมด 5 คน มีดงัน้ี (องคก์รละ 1 คน)คือ 1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองโคน 2) ผูน้ า
ชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคน 3) ศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนคลองโคน 4) สถานีพฒันาทรัพยากรป่า
ชายเลน และ 5) ผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์และรีสอร์ท และกลุ่มท่ี 2 คนในชุมชนทอ้งถ่ิน
ต าบลคลองโคน โดยไดมี้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบโอกาส หรือไม่ทราบความ
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น่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และไดสุ่้มตวัอยา่งจากคนในชุมชนทอ้งถ่ิน โดย 
(เทียบจากตารางของ Krejcie และ Morgan)ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 354 คน ทั้งน้ี ใชว้ิธีการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ หรือตามความสะดวก ในการเก็บขอ้มูลจากคนในชุมชน
ทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน  
 หลงัจากท าการเก็บรวมรวมขอ้มูล ส่วนท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์น ามาสรุป โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และน าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปในรูปของตาราง วิเคราะห์
เน้ือหาสรุปเป็นประเด็นส าคญั เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีได้จากประเด็นต่างๆ และสรุป
ขอ้มูลในส่วนท่ีได้รับจากแบบสอบถามท่ีแจกให้กลุ่มตวัอย่างคนในชุมชนทอ้งถ่ินต าบล
คลองโคน ผูว้ิจยัได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูล จากนั้น ได้ท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัได้มีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงเป็นสถิติขั้นสูงของงานวิจยั
ในการประมวลผล เพื่อทดสอบสมมติฐานงานวจิยั รวมทั้งหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
ตน้ และตวัแปรตาม โดยใชค้่าสถิติทดสอบค่า T-test ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัตวั
แปร เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อ
กนั และ โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test หรือ ANOVA) ในการทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกับตวัแปร และหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมากกว่า 2 ตัวแปรท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 
กลุ่มข้ึนไป 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1)  สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และผลกระทบในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคน เพื่อน าไปสู่การพฒันาและอนุรักษป่์าชาย
เลนคลองโคนอยา่งย ัง่ยนื 
 2)  สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน             
 3)  เป็นแนวทางให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคนในการพฒันาการ
จัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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ผลการศึกษา 
จากการศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม” สามารถสรุปประเด็น
หลกัๆได ้4 ประเด็นดงัน้ี 
  ประเด็นที่1: การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Tourism 
Stakeholders) ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม ผลการวจัิยพบว่า  
 1) ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น พบวา่ ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบัดี 2) ดา้นการจดักิจกรรมใน
แหล่งท่องเท่ียวนั้น พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการจดักิจกรรมท่ีเน้นการอนุรักษ์ การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน นักท่องเท่ียว และองค์กร
หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 3) ดา้นการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา 
และปรับปรุงแกไ้ข แหล่งท่องเท่ียวนั้น พบว่า ส่วนใหญ่จะแกไ้ขปัญหาเร่ืองของสถานท่ี
ท่องเท่ียว มลภาวะต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากรป่าชายเลน 4) 
ดา้นการไดรั้บผลประโยชน์จากการจดัการแหล่งท่องเท่ียวนั้น พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคนใน
ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บผลประโยชน์คือ มีอาชีพใหม่ มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 5) ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ตดัสินใจ ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน การจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศนั้น พบวา่ ส่วนใหญ่ไดมี้การก าหนดแผนงานการพฒันา การด าเนินงานเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน ในการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน และ
การวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 6)  ด้านการจดัการแหล่งท่องเท่ียวและ
บรรยากาศนั้น พบวา่ ส่วนใหญ่มีการปรับปรุงบรรยากาศให้กลมกลืนกบัธรรมชาติให้มาก
ท่ีสุด และการดูแลทรัพยากรป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์ 7) ด้านการจดัการส่ิงอ านวย
ความสะดวกนั้ น พบว่า ส่วนใหญ่มีการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับและ
ให้บริการนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ ท่ีพกัโฮมสเตย ์รีสอร์ท 8) ดา้นการจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้ น พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน รวมทั้ ง
สนับสนุนให้คนในชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว และให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าชายเลน 9) ดา้นการจดัการการประชาสัมพนัธ์
นั้น พบวา่ ส่วนใหญ่ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวผา่นทางเวบ็ไซต ์ป้ายประกาศ นิตยสาร 
แผน่พบัโฆษณา และหนงัสือพิมพ ์และ 10) ดา้นขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น หรือส่ิงท่ี
ตอ้งการเพิ่มเติม เก่ียวกบัภาพรวมของ ป่าชายเลนคลองโคนนั้น พบวา่ ศูนยอ์นุรักษ์ป่าชาย
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เลนคลองโคน ตอ้งการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน และผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์และรีสอร์ท 
ตอ้งการโครงการรณรงคก์ารปลูกป่าชายเลนใหมี้อยา่งต่อเน่ือง 
 ประเด็นที่ 2: การทดสอบความรู้ความเข้าใจของประชาชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
 จากการศึกษาการทดสอบความรู้ความเขา้ใจของประชาชนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า ในภาพรวมคนในชุมชนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดับมาก จากการสอบถามจาก
แบบสอบถาม จ านวน 15 ขอ้ประเด็นค าถามเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีคน
ในทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจ มีผูต้อบประเด็นค าถามถูก 13 ขอ้ และขาดความรู้ความ
เขา้ใจ มีผูต้อบประเด็นค าถามผดิ 2 ขอ้ 
  ประเด็นที่ 3:  การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนท้องถิ่น
กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 
จังหวดัสมุทรสงคราม 
 จากผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถ่ินในการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ทั้ง 5 ดา้น สามารถสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 ไดด้งัน้ี  
 1)  ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา พบว่า คนใน
ทอ้งถ่ินท่ีมี (เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน) ท่ีแตกต่าง
กนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี คนในทอ้งถ่ินท่ีมี (อายุ ระดบั
การศึกษา และอาชีพ) ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่า คนในทอ้งถ่ินท่ีมี (เพศ อายุ และ
ระยะเวลาการอาศยัอยู่ท่ีคลองโคน) ท่ีแตกต่างกัน จะมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วม ไม่
แตกต่างกนั ในขณะท่ี คนในทอ้งถ่ินท่ีมี (ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน) 
ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน พบว่า คนในทอ้งถ่ินท่ีมี (เพศ ระดับ
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน) ท่ีแตกต่างกนั จะมี
ผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี คนในทอ้งถ่ินท่ีมี (อายุ และอาชีพ) ท่ี
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แตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 4) ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบวา่ คนในทอ้งถ่ินท่ีมี (อายุ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน) ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั ในขณะ
ท่ี คนในทอ้งถ่ินท่ีมี (เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน) ท่ี
แตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 5) ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล พบวา่ คนในทอ้งถ่ินท่ีมี (เพศ) 
ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี คนในทอ้งถ่ินท่ีมี 
(อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน) ท่ี
แตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 ประเด็นที่ 4:  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการการ
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม 
 จากการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถ่ินในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และ 5) ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ผูว้ิจยัไดว้ดัระดบั
การมีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั พบว่า ส่วนใหญ่ในภาพรวมคนในชุมชนทอ้งถ่ิน
คลองโคนนั้น มีระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนอยูใ่นระดบัการมีส่วนร่วมปานกลางในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ในทุกๆ ดา้น  

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการ

จัดการการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ 

การท่องเทีย่วเชิงนเิวศ ป่าชายเลนคลองโคน  

จงัหวดัสมุทรสงคราม 

X  S.D. 
ระดบั 

การมีส่วนร่วม 
อนัดบั 

ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหา 
3.05 .592 ปานกลาง 4 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.10 .610 ปานกลาง 3 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3.28 .596 ปานกลาง 1 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.00 .545 ปานกลาง 5 

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 3.20 .580 ปานกลาง 2 

รวม 3.13 .484 ปานกลาง  

 

  จากตารางที่  1  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการมีส่วนร่วมใน

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า คน

ในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากที่สุด ( X = 3.28) 

รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ( X = 3.20) และส่วน

ด้านที่คนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ ( X = 3.00) 

 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนท้องถิ่น ต าบลคลองโคน อ าเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามข้อมูลการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมแสดง

ความคิดเหน็ 

 

การตัดสนิใจที่จะเข้าร่วมแสดง 

ความคิดเหน็ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

เข้าร่วม 129 36.4 

ไม่เข้าร่วม 6 1.7 

ไม่แน่ใจ 219 61.9 

รวม 354 100.0 

 จากตารางท่ี  2 แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลอง
โคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม จ าแนกตามขอ้มูลการตดัสินใจท่ีจะเขา้ร่วมแสดง
ความคิดเห็น พบว่า คนในชุมชนทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจในการเขา้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน “ป่าชายเลนคลองโคน จังหวดั
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สมุทรสงคราม” ร้อยละ 61.9 รองลงมา คือ เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 36.4 และ
ล าดบัสุดทา้ย คือ ไม่เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 1.7 ตามล าดบั 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิยสามารถสรุปได้ 4 ประเด็นหลกัๆ ดังต่อไปนี ้
 1)  จากผลการมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งนั้น พบว่า ส่วน
ใหญ่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยูใ่นระดบัดี แต่ใน
บางหน่วยงานยงัขาดความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงาน อย่างเช่น หน่วยงานภาครัฐ กบั
หน่วยงานเอกชน ซ่ึงควรมีการติดต่อประสานงานกนัมากข้ึน ในการเขา้ไปดูแลในแหล่ง
ท่องเท่ียวร่วมกนั 
 2)  จากผลการเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนทอ้งถ่ินกบัการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน พบวา่ ส่วน
ใหญ่นั้นมีความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้ง 
5 ดา้น แตกต่างกนั จึงท าให้เห็นความส าคญัไดว้า่คนในชุมชนต าบลคลองโคนนั้น มีทั้งคน
ท่ีมีส่วนร่วมมาก และมีส่วนร่วมนอ้ย จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
เขา้ไปในพื้นท่ีเพื่อท าความเข้าใจกับคนในท้องถ่ิน และสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนเพิ่มข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถท าให้คนในท้องถ่ินนั้ นได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคและยติุธรรม 
 3)  จากผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของประชาชนท้องถ่ินเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า ในภาพรวมนั้นมีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก แต่ในทาง
ปฏิบติัมีบางส่วนจดักิจกรรมท่ีไมเหมาะสมกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงท าให้เขา้ใจไดว้า่มี
บางส่วนยงัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนอ้ย จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
ใหค้วามรู้กบัคนในทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน เก่ียวกบัการจดักิจกรรมให้กบันกัท่องเท่ียว เพื่อน าไปสู่
การจดัการท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 4)  จากผลระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน พบวา่ ในภาพรวมไดมี้ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ทั้งหมด 5 ดา้น ท าให้ทราบไดว้า่การมีส่วนร่วมนั้น จะเป็นการมีส่วนร่วมเฉพาะกลุ่ม 
เช่น ผูป้ระกอบการธุรกิจ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงก็จะมีส่วนร่วมมาก แต่ถา้เป็นคนใน
ท้องถ่ินทั่วไปท่ีไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงก็จะมีส่วนร่วมน้อย จึงจ าเป็นท่ีจะต้อง
ส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้คนในทอ้งถ่ินทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว
ร่วมกนั เพื่อท่ีจะสามารถท าใหก้ารท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกิดความย ัง่ยนื และมีประสิทธิภาพ 

DP
U



125 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1)  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม แรงจูงใจ ของนกัท่องเท่ียวท่ีเลือกเดินทาง
มาท่องเท่ียวท่ีป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม เน่ืองจากจัดว่าเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเหมาะกบัเฉพาะความสนใจพิเศษของนกัท่องเท่ียว  
 2)  ควรมีการศึกษาบทบาทและและหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
สนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม เพราะถือว่า
เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมากในการเขา้ไปดูการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานท่ีมีความ
น่าสนใจ แต่มีเป้าหมายหรือวตัถุประสงคเ์ดียวกนั ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 3)  ควรมีการศึกษาในส่วนของการเปรียบเทียบกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชาย
เลนของท่ีอ่ืน เพื่อน ามาศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแต่ละท่ี โดย
ศึกษาความเหมือนและแตกต่าง เพื่อน าไปสู่การก าหนดวธีิการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ให้มีความย ัง่ยืน และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการศึกษาของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศอ่ืนๆ ต่อไป 
 4)  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลยคลอง
โคน จังหวดัสมุทรสงคราม ท่ีมีต่อคนในชุมชนท้องถ่ิน เน่ืองจากสามารถน ามาเป็น
ประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา หรือขอ้บกพร่องในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ให้กบั
คนในชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคน 
 5)  ควรมีการศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม เพราะว่าจะได้น าไปเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนในท่ีอ่ืนๆ ได้ ให้มีความชัดเจนในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใหดี้ยิง่ข้ึน 
 6)  ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีส่วนช่วยในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะสามารถน าไปเป็นกรณีศึกษาตวัอยา่งของชุมชนอ่ืนๆ ได ้
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ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวในการเลือกทีพ่กัแรมใน

เขตอ าเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรี 

 

อชัฌา ระตินยั* 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อศัวิน แสงพิกุล** 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความคาดหวังบทบาทและความส าคัญของ

กจิกรรมภายในรีสอร์ทและปัจจัยในการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวในเขตอ าเภอสวน

ผึ้ งจังหวัดราชบุรี โดยใช้เคร่ืองมือที่เป็นแบบสอบถามท าการส ารวจนักท่องเที่ยวที่มาใช้

บริการรีสอร์ทแบบมีกจิกรรมร่วม ผลการวิจัยพบว่า 

1. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ20-30 ปี  มีระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา มีอาชีพธุรกจิส่วนตัว  มีรายได้ 45,001-60,000 บาท  

2. ปัจจัยในการเลือกที่พักแรมในเขตอ าเภอสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

3. ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเลือกที่พักแรมในเขตอ าเภอสวน

ผ้ึงจังหวัดราชบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านท าเลที่ต้ัง สิ่งแวดล้อมคือ มีความ

เงียบสงบและเป็นส่วนตัว  มีบริการ ฟรี Internet Wi-Fi มีกิจกรรมเสริมต่างๆ ด้านความ

พึงพอใจได้แก่ มีห้องอาหารบริการลูกค้า  ด้านพนักงานได้แก่ มีพนักงานให้ความ

ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ด้านการบริการได้แก่ ห้องพักได้รับการท าความสะอาดทุกวัน  

4. ผลการทดสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวที่ต่างอาชีพมีความคาดหวัง

และความพึงพอใจที่แตกต่างกัน และนักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิงมีระดับความ

คิดเห็นในด้านราคาและด้านสถานที่แตกต่างกัน และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกันมี

ความคาดหวังแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 45,001-60,000 บาท มีความ

คาดหวังสงูกว่านักทอ่งเที่ยวที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

____________________________________ 

* นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์

** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นอุตสาหกรรม ที่มีบทบาทต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างย่ิง เน่ืองด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

บริการสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอันดับต้นของอุตสาหกรรมทั้งหมดและมี

แนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา อีกทั้งก่อให้เกิดการจ้างงานกระจายรายได้ไปทั่วประเทศ 

เป็นหลอดเลือดหลักหล่อเล้ียงประเทศ แม้ว่าปัจจัยหลักของกระแสที่หมุนเวียนใน

อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวน้ันจะมาจากนักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติ แต่ส่วนหน่ึงกเ็ป็นเงินไม่

น้อยที่มาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ

เน่ืองจากประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ผู้คนท่องเที่ยวภายในประเทศมากข้ึนและมีการส่งเสริม

อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวอย่างต่อเน่ืองตลอดมา จึงท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น

อุตสาหกรรมระดับแนวหน้าของประเทศไทยในปัจจุบัน 

ปัจจุบันการทอ่งเที่ยวภายในประเทศก าลังได้รับการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและ

เอกชน ประชาชนกใ็ห้ความสนใจกับการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นอย่างมากอีกทั้งมี

การค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเพ่ิมมากข้ึนและสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งใน

ประเทศไทยกยั็งได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วมีผู้คนหล่ังไหลไปท่องเที่ยวกัน

จ านวนมาก ธุรกจิโรงแรมและรีสอร์ทเป็นธุรกิจบริการด้านที่พักแรมที่มีความส าคัญอย่าง

มากในอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวของไทยซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล 

จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดหน่ึงในประเทศไทยที่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากมาย

และหลากหลายรูปแบบ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์และแหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน

จังหวัดราชบุรีที่ก  าลังได้รับความนิยมและสนใจเป็นอย่างมากในขณะน้ีคือแหล่งท่องเที่ยว

ที่อยู่ในอ าเภอสวนผ้ึง ด้วยลักษณะภูมิประเทศติดแนวเทือกเขาตะนาวศรีท าให้มีวิว

ทิวทัศน์ที่สวยงาม และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศที่หนาวเยน็ใกล้เคียงกับจังหวัดทาง

ภาคเหนือของประเทศไทย เน่ืองด้วยระยะทางที่ไม่ไกลหากเดินทางจากกรุงเทพมหานคร 

ใช้เวลาโดยประมาน 2-3 ช่ัวโมง โดยรถส่วนบุคคล จึงเป็นสาเหตุให้อ าเภอสวนผึ้ งได้รับ

ความนิยมอย่างรวดเรว็ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา 

เน่ืองจากอ าเภอสวนผึ้ งได้รับความนิยมอย่างรวดเรว็ความเจริญกต็ามมาอย่าง

รวดเร็วเช่นกัน จึงท าให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นลู่ทางในการเป็นเจ้าของธุรกิจเพ่ือ

เสริมสร้างรายได้ และธุรกิจที่เหมาะกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เตม็ไปด้วยทิวเขา

และบรรยากาศที่หนาวเยน็กคื็อธุรกจิที่เกี่ยวกบัการพักผ่อนท าให้ธุรกจิที่พักแรมประเภทรี

สอร์ทเป็นธุรกิจหลักที่ได้รับความสนใจ เน่ืองด้วยด้วยปัจจุบันอ าเภอสวนผ้ึงได้รับความ

นิยมเป็นอย่างมาก ธุรกิจที่พักแรมประเภทรีสอร์ทจึงได้รับความนิยมมากตามไปด้วย 
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ก่อให้เกิดการสร้างรีสอร์ทขึ้นในอ าเภอสวนผึ้ งเป็นจ านวนมากมายหลายรูปแบบแตกต่าง

กนัไป 

ธุรกิจที่ พักแรมประเภทรีสอร์ทในปัจจุบันมีการแข่งขันเกิดข้ึนอย่างมาก 

เน่ืองจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญที่ขยายตัวเขาไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวท าให้มีคู่แข่งเพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นกัน การท าธุรกิจที่พักแรมประเภทรีสอร์ทใน

ปัจจุบันจึงมีปัญหาหลายอย่าง เช่น คู่แข่ง การหาลูกจ้างที่มีความสามารถตรงตามต้องการ 

เป็นต้น ด้วยความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายเป็นเหตุให้เจ้าของธุรกิจต้อง

ตอบโจทย์ของลูกค้าให้ได้จึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้ประสบความส าเรจ็ ซ่ึงการจะท า

ธุรกจิที่พักแรมประเภทรีสอร์ทให้ประสบความส าเรจ็บรรลุเป้าหมายได้น้ันผู้ประกอบการ

จะต้องเข้าใจและรับรู้ถึงความต้องการ สิ่งที่นักท่องเที่ยวคาดหวังและปัจจัยต่างๆที่ส่งผล

ต่อนักท่องเที่ยวและเป็นส่วนที่ท  าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกใช้บริการรวมไปถึงการ

สร้างความพึงพอใจแกนักท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการบอกต่อและอยาก

กลับมาใช้บริการอกีคร้ัง 

จากความส าคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเลง็เห็นความส าคัญของการท า

วิจัยในหัวข้อดังกล่าวและเน่ืองด้วยยังไม่ค่อยมีคนท าวิจัยในลักษณะเดียวกันในเขตอ าเภอ

สวนผ้ึง จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมประเภทรีสอร์ทในเขตอ าเภอ

สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ที่จะน าผลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการวางแผนบริหาร 

ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์

อย่างย่ิงต่อธุรกจิที่พักแรมประเภทรีสอร์ทในเขตอ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

 

วตัถุประสงค ์

1.  เพ่ือค้นหาปัจจัยในการเลือกที่พักแรมของนักทอ่งเที่ยวในเขตอ าเภอสวน

ผึ้ ง จังหวัดราชบุรี 

2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกที่

พักแรมในเขตอ าเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรี  

3.  เพ่ือเปรียบเทยีบความคาดหวังกบัความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวในเขต

อ าเภอ 

สวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรี 

 

ประโยชนที์ไ่ดร้บั 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยในการเลือกที่พักแรมของนักทอ่งเที่ยวในเขตอ าเภอ

สวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรี 

2  ท าให้ทราบถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวในเขต

อ าเภอสวนผึ้ ง จังหวัด             ราชบุรี  
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3. ท าให้ทราบถึงระดับความแตกต่างของความคาดหวังกับความพึงพอใจของ

นักทอ่งเที่ยวในเขต            อ าเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรี 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 4.1  นักทอ่งเที่ยวที่ต่างอาชีพมีความคาดหวังและความพึงพอใจที่แตกต่างกนั 

 4.2  นักทอ่งเที่ยวเพศชายกับเพศหญิงมีปัจจัยในการเลือกที่พักที่แตกต่างกนั 

 4.3 นักทอ่งเที่ยวที่มีระดับรายได้สงูมีความคาดหวังมากกว่านักทอ่งเที่ยวที่มี

รายได้ต ่า 

ขอบเขตการวิจยั 

 5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักทอ่งเที่ยวต่อที่พักแรมในเขตอ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี โดยศึกษาปัจจัยในการเลือก

ที่พักแรมของนักท่องเที่ยวในเขตอ าเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรีใน 4 ด้าน คือ ด้าน

ผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด รวมถึงศึกษาความ

คาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกที่พักแรมในเขตอ าเภอสวนผ้ึง 

จังหวัดราชบุรี 

 5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

- กลุ่มประชากรที่ให้ข้อมูลในการใช้ศึกษา คือ นักทอ่งเที่ยวที่มาใช้

บริการรีสอร์ทแบบมีกจิกรรมร่วมในเขตอ าเภอสวนผึ้ ง จังหวัด

ราชบุรี 

    -  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการรีสอร์ทแบบมี

กจิกรรมร่วมในเขตอ าเภอ สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีโดยพิจารณา บุคคลที่ใช้บริการแล้ว

อย่างน้อย 1 คืน ขึ้นไปจ านวน 410 คน 

 5.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

- ศึกษา รีสอร์ทแบบมีกจิกรรมในเขตอ าเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรี  

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

- ก าหนดระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 3 เดือน ช่วงเวลาตั้งแต่เดือน 

มิถุนายน – สงิหาคม 2556 

 

ทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 6.1 แนวคิดเกีย่วกบัทีพ่กัรีสอรท์  

  วรรณศิลป์ จีระกาศ (2550 : 5-6)รีสอร์ทมักนิยมสร้างข้ึนเพ่ือเป็นที่พักแรม

ของนักท่องเที่ยวตามบริเวณที่เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติ เช่น ตาม

ชายทะเล หรือ ภเูขา หรือบริเวณสนามกอล์ฟ เป็น สถานที่พักแรมที่มุ่งให้บริการแก่นัก
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เดินทางที่ต้องการมาพักผ่อนช่ืนชมกับบรรยากาศตามธรรมชาติ อย่างแท้จริง ที่พัก

ประเภทน้ีจะไม่ได้รัยความนิยมจากนักเดินทางช่ัวคราวระยะสั้น ๆ  

 โรงแรมรีสอร์ทจะมีอยู่หลายระดับ ตั้งแต่รีสอร์ทแบบประหยัดไปจนถึงระดับ

หรูหรา ซ่ึงสามารถให้บริการแก่แขกจ านวนมาก ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนาทางธุรกิจ

ต่าง ๆ ห้องพัก ภายในโรงแรมจะมีขนาดใหญ่ และกว้างขวางโรงแรมประเภทอื่น 

ตามปกติภายในห้องพักจะจัด ห้องครัว และอุปกรณ์ไว้บริการแก่แขกด้วย เพราะ

จุดประสงค์หลักประการหน่ึงของโรงแรม ประเภทน้ีคือ การดึงดูดลูกค้าแบบครอบครัว ที่

บางคร้ังจะมาพักผ่อนอยู่ในโรงแรมเป็นเวลาหลาย สัปดาห์ (นิคม จารุมณี. 2536 : 

171-174) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับที่พักแรมและที่พักรีสอร์ทข้างต้น พอสรุปได้ว่า ที่พักน้ัน

แบ่งออกเป็นหลายประเภทหลายแบบแตกต่างกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือ

ความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวที่มีปัจจัยที่แตกต่างกนัในการที่จะเลือกพักในที่พักแรมแต่

ละที่จากการที่นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงความแตกต่างของที่พักแรมแต่ละประเภทแล้วน้ัน

ท าให้เกิดการวาดฝันหรือจินตนาการเกี่ยวกับที่พักที่นักท่องเที่ยวน้ันต้องการหรืออยากที่

จะไปใช้บริการ จึงท าให้เกิดความคาดหวังว่าที่พักแรมน้ันๆจะเป็นแบบที่ต้องการตาม

ความคิดของนักทอ่งเที่ยวเอง 

 

 6.2 ความหมายของความคาดหวงั 

 ชิษณกุร พรภาณวิุชญ์ (2540 : 6) อธบิายว่า ความคาดหวังหมายถึง ความรู้สกึ 

ความคิดเหน็ การรับรู้ การตคีวาม หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกดิข้ึน

ของบุคคลอื่น ที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัตน โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคล

น้ันประพฤติปฏบัิติในสิ่งที่ตนต้องการหรือคาดหวังเอาไว้ 

 สริิวรรค์ อศัวกุล (2528 : 1) อธบิายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวัง

ของมนุษย์เป็นการคิดล่วงหน้าไว้ก่อน ซ่ึงอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ แต่มีบทบาทส าคัญ

ต่อพฤติกรรมของบุคคล 

 เคลย์ (1988 : 252) ได้กล่าวถึงความคาดหวังต่อการกระท าหรือสถานการณ์ว่า

เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตที่ดี เป็นความมุ่งหวังที่ดีงาม เป็นระดับหรือค่าความ

น่าจะเป็นของสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่หวังไว้ 
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6.3 ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory)  

 องค์ประกอบของทฤษฎีที่ส าคัญคือ (อัญชลี อ่านวรุฬหวาณิช. 2539 : 53) 

Valence หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อผลลัพธ์ Instrumentality หมายถึง 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วิถีทางที่จะไปสู่ความพึงพอใจ Expectancy หมายถึง ความคาดหวังใน

ตัวบุคคลน้ันๆบุคคลมีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง ดังน้ัน จึงพยามดิ้นรนแสวงหา

หรือกระท าด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงเพ่ือตอบสนองความ ต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังไว้ ซ่ึงเม่ือ

ได้รับการตอบสนองแล้วก็ตามความคาดหวังของบุคคลจะได้รับความพึงพอใจ

ขณะเดียวกนักค็าดหวังในสิ่งที่สงูข้ึนเร่ือยๆ จากความหมายและทฤษฎีของความ

คาดหวังพอสรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความหวังว่าจะได้รับความพึงพอใจจากที่

พักแรมที่ได้ตัดสินใจเลือก ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังต่อการบริการ ห้องพัก ความ

สวยงามของสภาพแวดล้อมภายในที่พักแรม แต่ทั้งหมดน้ีเป็นการคาดเดาล่วงหน้า ทุกสิ่ง

ที่คาดหวังไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างที่คาดหวังไว้ทุกๆเร่ือง และเป็นการคาดหวังต่อ

ที่พักแรมที่ตนเองได้ตัดสินใจที่จะไปพัก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของที่พัก รูปแบบของ

ห้องพัก รูปแบบการบริการ และหลังจากที่คาดหวังไว้นักท่องเที่ยวกจ็ะได้ไปเข้าใช้บริการ

กับที่พักแรมที่ตนเองได้ตัดสินใจเลือกและในการที่จะเลือกที่พักแรมน้ันมีปัจจัยหลาย

อย่างที่มาประกอบกันท าให้นักท่องเที่ยวสามรถเลือกที่พักแรมได้ใกล้เคืองหรือตรงตาม

ความต้องการมากที่สดุ 

 

 6.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

     6.4.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

 ค าว่า “ความพึงใจ” มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความ ความหมายของ 

“ความพึงพอใจ” ไว้พอสรุปได้ดังน้ี 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตามความหมายของพจนานุกรมทางด้าน

พฤติกรรม ได้ให้ความจ ากดัความไว้ว่าหมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราได้รับ

ผลส าเรจ็ ตามความมุ่งหมาย ความต้องการ หรือแรงจูงใจ  

ความพึงพอใจหมายถึง พอใจ ชอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หน้า 

775) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้ที่มีความสุขหรือความพอใจเม่ือได้รับความส าเร็จ 

หรือได้รับสิ่งที่ต้องการ  

เดวิส (1962) (อ้างใน จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร. 2547 : 7) ได้กล่าวว่า

ความพึงพอใจเป็นความต้องการพ้ืนฐานทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการตอบสนอง ความ

พึงพอใจของมนุษย์เป็นความพยายามที่ลดหรือก าจัด ความเครียด หรือความกระวน

กระวาย  

ชูชีพ อ่อนโคกสูง (2522 : 108-109) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง

ความรู้สกึซ้ึงใจ ความรู้สกึในทางบวกที่คนเรามีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง อาจเป็นเหตุการณ์ บุคคล 
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วัสดุ สิ่งของหรือสถานที่ โดยตอบสนองในรูปที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจกไ็ด้ การที่บุคคล

จะมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงต้องผ่านหรือพบประสบการณ์มาก่อนน้ันไม่ว่าจะ

ทางตรงหรือทางอ้อม  

Quirk (1987) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่ดีเม่ือประสบความส าเรจ็ 

หรือไต้รับสิ่งที่ ต้องการให้เกดิข้ึนเป็นความรู้สกึที่พอใจ 

 

 6.4.2 ทฤษฎีความพงึพอใจ 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541 : 138-139) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นกับ

ใครได้น้ันจะต้องมีสาเหตุที่ส าคัญก่อให้เกิดผล สาเหตุน้ันกคื็อ การจูงใจ เพราะการจูงใจ

เป็นสิ่งเร้าและความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการ ส่วนความพึงพอใจน้ันเป็น

ความพอเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนอง ดังน้ันความพึงพอใจจึงมีความเกี่ยวพันธ์

กับการจูงใจ ดังที่ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Motivation) ได้มี

ข้อสมมติฐานดังน้ี 

 1.  มนุษย์มีความต้องการหลายแบบและไม่สิ้นสดุ 

 2.  ความต้องการจะมีความส าคัญแตกต่างกัน ท าให้มนุษย์สามารถล าดับ

ความส าคัญของความต้องการได้ (Hierarchy of needs) 

 3.  บุคคลจะแสวงหาความต้องการที่ส าคัญที่สดุหรือส าคัญมากกว่าก่อน 

 4.  เมื่อได้ตอบสนองความต้องการของตนแล้ว ความจ าเป็นในสิ่งน้ันจะหมดไป 

 จากความหมายและทฤษฎีข้างต้นสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า มนุษย์หรือ

นักทอ่งเที่ยวในแต่ละคนน้ันมีความพึงพอใจที่หลากหลายและแตกต่างกันไป และมีความ

ต้องการที่มากน้อยไม่เท่ากัน ทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนจากปัจจัยและความคาดหวังของแต่ละ

บุคคลที่แตกต่างกันไป หลังจากที่นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการที่พักแรมตามที่ตนเองเลือก

แล้วความพึงจอใจกจ็ะเกิดข้ึนภายหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้เสรจ็สิ้นการใช้บริการ เพราะ

ประสบการณ์ในการใช้บริการน้ันจะถูกน ามาเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่เกิดข้ึนก่อน

หน้าที่จะใช้บริการที่พักแรมท าให้เหน็ถึงผลลัพธ์หรือระดับของความพึงพอใจในตัวของ

นักทอ่งเที่ยวแต่ละคน 

 

6.5  งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ทอฝัน จันทร์สม (2554)  ศึกษา “ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการการ

ตัดสินใจเข้าพักโรงแรมเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด 

ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000บาทภมูิล า เนา

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัตถุประสงค์ในการเข้าพักโรงแรม เพ่ือ

ศึกษาค้นคว้า การตัดสินใจใช้บริการโรงแรมขึ้ นอยู่กับบุคคลในครอบครัว เข้าพักใน
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โรงแรมจ านวน 2-3 คนใช้ระยะเวลาในการเข้าพัก 1-2 คืน มีความถี่ในการใช้บริการ

โรงแรม 3-4 คร้ังต่อปี ทราบข้อมูลโรงแรมจาก เพ่ือนและญาติ ช่วงราคาในการใช้บริการ

อยู่ระหว่าง 500-1,000 บาท ส ารองห้องพักผ่านทางโทรทศัน์ ระดับความคิดเหน็ของ

นักท่องเที่ยวในการตัดสินใจในการเข้าพักโรงแรมต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในสิ่งต่อไปน้ีคือ คุณภาพและรสชาติของอาหาร การท า

โปรโมช่ันลดราคาในช่วงเทศกาลต่าง ๆ สถานที่ต้ังโรงแรมใกล้แหล่งท่องเที่ยว การ

โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ความรวดเร็วในการให้บริการของ

พนักงานบริการโรงแรม ความทันสมัยของสิ่งอ านวยความสะดวกของโรงแรม 

ความส าคัญกบัความรวดเรว็และคุณภาพในการให้บริการของโรงแรม และการร่วมมือกับ

องค์กรการทอ่งเที่ยว 

 สณุิสา ถาวรวิริยะนันท์ (2548) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การเลือกใช้บริการโรงแรม

ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี” ผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานส่วน

บุคคลพบว่าเพศชายร้อยละ 39.1 เพศหญิง ร้อยละ 60.9 อายุนักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่ที่มา

ใช้บริการโรงแรมมากที่สุดอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 41.7 อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงาน

บริษัทเอกชนร้อยละ 27.1 รายได้ต่อเดือน พบว่านักท่องเที่ยวส่วนมากมีรายได้ 5,001-

10,000 ที่มาใช้บริการโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 34.9 จ านวนผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่

เดินทางมาเป็นหมู่คณะ 2-4 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเคยใช้

บริการโรงแรม เค พี แกรนด์ มากที่สุดร้อยละ 57.8 ราคาห้องพักที่ใช้บริการอยู่ในช่วง

ราคา 501-1,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.6 ภาพรวมการตัดสินใจเลือกใช้

บริการโรงแรม ผลการศึกษาภาพรวมการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมจากปัจจัยทั้ง 6 

ด้าน คือด้านสถานที่, ด้านบริการหรือบุคคล, ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก, ด้านวัสดุ

สื่อสาร เช่นการโฆษณาประชาสัมพันธ์, ด้านสัญลักษณ์ เช่นช่ือเสียงของโรงแรมและด้าน

ราคา  พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมมาจากปัจจัยทั้ง 

6 ด้านเป็นหลักโดยมีเกณฑก์ารตัดสนิใจในระดับมาก การตัดสนิใจเลือกใช้บริการโรงแรม 

 นิติพล ภตูะโชติ (2551) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวขาวไทย

ในการเลือกพักโรงแรมที่จังหวัดหนองคาย”พบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

การเลือกเข้าพักโรงแรมที่จังหวัดหนองคาย ส่วนใหญ่เลือกเข้าพักโรงแรมขนาดเลก็คิด

เป็นร้อยละ 49.8 รองลงมาเลือกเข้าพักในโรงแรมขนาดกลางคิดเป็นร้อยละ 45 โดย

เลือกเข้าพักน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 92.5 รองลงมาเข้าพัก 1-2 คร้ังต่อ

เดือนคิดเป็นร้อยละ 7.3 ระยะเวลาในการเข้าพักส่วนใหญ่คือ 1 -2 คืนต่อคร้ัง คิดเป็น

ร้อยละ 59.5 รองลงมาคือ 3-4 คืนต่อคร้ัง นักท่องเที่ยวรู้ข้อมูลของโรงแรมจากเพ่ือน

และคนรู้จักเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือได้รับข้อมูลของโรงแรมจาก

คนอื่นในครอบครัว การส ารองห้องพักของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ส ารองห้องพักโดยการ

โทรศัพทเ์พ่ือส ารองห้องพักคิดเป็นร้อยละ 78.5 รองลงมาท าการจองห้องพักโดยอีเมล์
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คิดเป็นร้อยละ 20 บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกห้องพักของนักท่องเที่ยว ส่วน

ใหญ่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเข้าพักโรงแรมด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมา

บุคคลในครอบครัวเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเข้าพักโรงแรม จ านวนคนที่เข้า

พักนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าพัก 2 คนคิดเป็นร้อยละ 69.3 รองลงมาเข้าพักเพียงคน

เดียวคิดเป็นร้อยละ 20.8 ราคาห้องพักที่นักท่องเที่ยวเลือกส่วนใหญ่คือราคาต ่ากว่า 

1,000 บาทต่อคืนคิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวเลือกเข้าพักในราคา

ระหว่าง 1,001 - 1,500 บาทต่อคืนคิดเป็นร้อยละ 31.3 

 

ผลการวิจยั 

 7.1 ข้อมูลทั่วไป 

นักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ20-30 ปี มีระดับการศึกษา

มัธยมศึกษามากที่สดุ มีรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท ตามล าดับ 

 

 

ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

  ชาย 166 40.5 

หญิง 

รวม 

244 

410 

59.5 

100 

อายุ     

ต ่ากว่า 20 ปี 31 7.6 

20-30 ปี 128 31.2 

31-45 ปี 92 22.4 

46-59 ปี 80 19.5 

60 ปีขึ้นไป 

รวม 

79 

410 

19.3 

100 

จากตาราง 1 ร้อยละของข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 410 คน พบว่า 
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 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.5 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 40.5 มี

อายุ20-30 ปีมากที่สดุ ร้อยละ 31.2 รองลงมาคืออายุ31-45 ปี ร้อยละ 22.4 อายุ 46-

59 ปี ร้อยละ 19.5 อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 19.3 และต ่ากว่า 20 ปี 

 7.2 ข้อมูลปัจจัยในการเลือกที่พักแรมในเขตอ าเภอสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี 

ด้านผลิตภัณฑ ์พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยสามอันดับแรกมีดังน้ี อันดับที่หน่ึงคือ

การตกแต่งภายในห้องพัก อันดับที่สองคือความมีช่ือเสียงของที่พัก ส่วนด้านราคาอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีสามอันดับแรกดังน้ีอันดับที่หน่ึงคือ มีห้องพักหลากหลายราคา ด้าน

สถานที่อยู่ในระดับมาก โดยสามอันดับแรกคือ อันดับที่หน่ึงคืออยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว 

อันดับที่สองคืออยู่ใกล้แหล่งชุมชน ด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก โดยสาม

อันดับแรกคือ อันดับที่หน่ึงคือมีการโฆษณาทางสื่อ social media หรือสื่ออื่นๆ ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับมาก โดยสามอันดับแรกคือ อันดับที่หน่ึงคือสามารถ

ติดต่อทางจองห้องพักผ่าน E-mail ได้ อันดับที่สองคือมีติดต่อจองห้องพักผ่านทาง

โทรศัพทไ์ด้  

7.3 ข้อมูลความคาดหวังและความพึงพอใจในการเลือกที่พักแรมในเขตอ าเภอ

สวนผึ้ งจังหวัดราชบุรี 

 ความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการเรียงล าดับดังน้ี อันดับที่หน่ึง

คือความสะอาดเรียบร้อยของห้องพัก  อันดับที่สองคือ ความสวยงามของห้องพัก และ

อนัดับที่สามคือห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ตามล าดับ 

 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการเรียงล าดับดังน้ี อันดับที่

หน่ึงคือความสะอาดเรียบร้อยของห้องพัก  อันดับที่สองคือ ห้องพักมีสิ่งอ านวยความ

สะดวกครบครัน และอนัดับที่สามคือความสวยงามของห้องพักตามล าดับ 

ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเลือกที่พักแรมในเขตอ าเภอสวนผึ้ ง

จังหวัดราชบุรี(ต่อ) ในด้านท าเล ที่ต้ัง, สิ่งแวดล้อมเป็นดังน้ี 

 ความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการเรียงล าดับดังน้ี อันดับที่หน่ึง

คือ มีความเงียบสงบและเป็นส่วนตัว  อันดับที่สองคือการเดินทางจากที่พักไปชุมชน/

แหล่งทอ่งเที่ยวสะดวก และอนัดับที่สามคือการเดินทางเข้าที่พักหาได้ง่าย ตามล าดับ 
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 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการเรียงล าดับดังน้ี อันดับที่

หน่ึงคือ มีความเงียบสงบและเป็นส่วนตัว อันดับที่สองคือการเดินทางจากที่พักไปชุมชน/

แหล่งทอ่งเที่ยวสะดวก และอนัดับที่สามคือการเดินทางเข้าที่พักหาได้ง่าย ตามล าดับ 

คาดหวังและความพึงพอใจในการเลือกที่พักแรมในเขตอ าเภอสวนผ้ึงจังหวัด

ราชบุรี(ต่อ) ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นดังน้ี 

 ความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการเรียงล าดับดังน้ี อันดับที่หน่ึง

คือมีบริการ ฟรี Internet Wi-Fi มีกิจกรรมเสริมต่างๆอันดับที่สองคือมีศูนย์สุขภาพ/ฟิต

เนส และอนัดับที่สามคือมีห้องอาหารบริการลูกค้า ตามล าดับ 

 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการเรียงล าดับดังน้ี อันดับที่

หน่ึงคือมีห้องอาหารบริการลูกค้า  อันดับที่สองคือมีบริการ ฟรี Internet Wi-Fi และ

อนัดับที่สามคือมีกจิกรรมเสริมต่างๆ ตามล าดับ 

ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเลือกที่พักแรมในเขตอ าเภอสวนผ้ึง

จังหวัดราชบุรี(ต่อ) ในด้านพนักงานเป็นดังน้ี 

 ความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการเรียงล าดับดังน้ี อันดับที่หน่ึง

คือมีพนักงานให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีอันดับที่สองคือพนักงานให้บริการด้วยความ

สุภาพ พนักงานบุคลิกภาพดี แต่งกายเรียบร้อยและอันดับที่สามคือพนักงานให้บริการ

ด้วยความเตม็ใจตามล าดับ 

 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการเรียงล าดับดังน้ี อันดับที่

หน่ึงคือพนักงานให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี อันดับที่สองคือมีพนักงานให้บริการด้วย

ความเตม็ใจ และอนัดับที่สามคือพนักงานบุคลิกภาพดี แต่งกายเรียบร้อยตามล าดับ 

ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเลือกที่พักแรมในเขตอ าเภอสวนผ้ึง

จังหวัดราชบุรี(ต่อ) ในด้านการบริการเป็นดังน้ี 

 ความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการเรียงล าดับดังน้ี อันดับที่หน่ึง

คือห้องพักได้รับการท าความสะอาดทุกวันอันดับที่สองคือการบริการเช็คเอ้าท์สะดวก

รวดเรว็ และอนัดับที่สามคือการบริการเชค็อนิสะดวกรวดเรว็ ตามล าดับ 
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 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการเรียงล าดับดังน้ี อันดับที่

หน่ึงคือห้องพักได้รับการท าความสะอาดทุกวันอนัดับที่สองคือการบริการเชค็เอ้าทส์ะดวก

รวดเรว็ และอนัดับที่สามคือการบริการเชค็อนิสะดวกรวดเรว็เรียบร้อยตามล าดับ 

 7.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 1 นักท่องเที่ยวที่ต่างอาชีพมีความคาดหวังและความพึงพอใจที่

แตกต่างกนั 

 เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังนักท่องเที่ยวในเขตอ าเภอสวนผ้ึง จังหวัด

ราชบุรีและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวในเขตอ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีจ าแนกตาม

อาชีพพบว่าในทุกปัจจัยมีค่าความน่าจะเป็นมากกว่า .05 น่ันคือความคาดหวัง

นักท่องเที่ยวในเขตอ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวในเขต

อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ไม่มีความแตกต่างกนัตามอาชีพ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

สมมติฐาน 2นักท่องเที่ยวเพศชายกับเพศหญิงมีปัจจัยในการเลือกที่พักที่

แตกต่างกนั 

เปรียบเทยีบระหว่างปัจจัยในการเลือกที่พักของนักทอ่งเที่ยวในเขตอ าเภอสวนผ้ึง 

จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามเพศ พบว่าในปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านสถานที่มีค่าความ

น่าจะเป็นน้อยกว่า .05 น่ันคือเพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเหน็ในด้านราคาและ

ด้านสถานที่แตกต่างกนั ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

สมมติฐาน 3นักท่องเที่ยวที่ มีระดับรายได้สูงมีความคาดหวังมากกว่า

นักทอ่งเที่ยวที่มีรายได้ต ่า 

เปรียบเทยีบระหว่างความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในเขตอ าเภอสวนผ้ึง จังหวัด

ราชบุรี จ าแนกตามรายได้พบว่ามีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .05 น่ันคือนักท่องเที่ยวที่มี

รายได้ต่างกันมีความคาดหวังแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยนักท่องเที่ยวที่มี

รายได้ 45,001-60,000 บาท มีความคาดหวังสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้น้อยกว่า 

15,000 บาท 
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ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรจะมีการตกแต่งห้องพักที่โดดเด่นสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และมีสิ่งอ านวย

ความสะดวกหลากหลายและเพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ มีการแจ้งราคาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

ต่างๆอย่างชัดเจน 

2. ลูกค้าส่วนใหญ่เข้าถึงมากที่สุดและง่ายที่สุดทาง social media ดังน้ันควรมีการ

โฆษณาประชาสมัพันธท์างสื่อ web site และ Internet เป็นหลัก 

3. ควรจะมีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกสถานที่ต้ังของที่พักอย่างชัดเจน เพ่ือให้การ

เข้าถึงที่พักสะดวกและง่ายต่อการค้นพบมากข้ึน 
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วิธีการเล่าเรือ่งราว(Narrative Inquiry): กระบวนทศันห์นึง่ 

ในงานวิจยัทางสงัคมศาสตร ์

 

เชียง  เภาชิต 

 

บทน า  

     ทางเลือกที่ยากทางเลือกหน่ึงในการท าวิจัย คือ ย่ิงการวิจัยมีความเที่ยงตรง

(validity) และเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้ นเท่าใดการวิจัยน้ันก็จะมีความสัมพันธ์กับ

ประสบการณ์ของมนุษย์น้อยลงเท่าน้ัน  การวิจัยทางการศึกษาที่เป็นวิทยาศาสตร์จะต้อง

ปราศจากลักษณะของความเป็นมนุษย์ (depersonalize) แต่ต้องท าให้เหน็ว่ามีตัวตนของ

มนุษย์อยู่ (objectify people)  การเล่าเร่ืองราว(Narrative) และการเล่าเร่ือ (story – 

telling) ซ่ึงเป็นค าศัพทท์างเทคนิคที่มีความหมายเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดมักจะปรากฏ

ในการศึกษาเอกสารหรือการทบทวนวรรณคดี (literature) และหมุนเวียนใช้กันในการ

ด าเนินการวิจัยแบบเล่าเร่ืองราวที่เป็นการผสมผสานกันในการให้ความส าคัญกับการมี

ตัวตนของมนุษย์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการเล่าเร่ืองที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์-

มนุษย์ศาสตร์(Scientific-humanistic)ที่ว่าน้ีเป็นค าศัพท์ ซ่ึงเป็นตัวแทนของความคิด

ทั้งหลายเกี่ยวกับลักษณะของประสบการณ์ของมนุษย์และเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะศึกษา

ประสบการณ์น้ัน ๆ รวมทั้งวิธีการน าเสนอประสบการณ์ดังกล่าว ตลอดจนวิธีการสืบสาว

ราวเร่ืองของเหตุการณ์ แต่ละเหตุการณ์ในประสบการณ์น้ัน ๆ ด้วย  นักเล่าเร่ืองเช่ือว่า

ประสบการณ์ของมนุษย์ คือ ประสบการณ์ที่ได้รับการบอกเล่า น่ันคือ มนุษย์ท าให้เกิด

เร่ืองราวต่าง ๆ ขึ้นมามากมายและยังเป็นบ่อเกิดของการเล่าเร่ืองอีกด้วย  นักเล่าเร่ืองยัง

เช่ืออีกว่า วิธีการที่ดีที่สุดวิธีหน่ึงในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์กคื็อ การคอยควบคุม

คุณภาพที่เกิดจากการเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับมนุษย์ (โดยผ่านการเล่าเร่ือง) การบันทึก

เร่ืองราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้และการเขียน เร่ืองราวต่างๆ เกี่ยวกับ

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้มาจากการตีความ เร่ืองราวที่เป็นข้อเขียนที่มีความซับซ้อน 

เรียกว่า การเล่าเร่ืองราว(narrative) ถ้าหากได้มีการเขียนหรือบันทกึเร่ืองราวโดยละเอียด

เป็นขั้นเป็นตอนอย่างดี  เร่ืองราวเหล่าน้ีจะมีความใกล้เคียงกับประสบการณ์จริง  

เน่ืองจากเร่ืองราวเหล่านี้ สามารถเป็นตัวแทนของประสบการณ์ของมนุษย์โดยตรง และยัง

มีความคล้ายคลึงกบัทฤษฎีอกีด้วย เน่ืองจากเร่ืองเหล่าน้ีได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทาง

การศึกษาต่อผู้มีส่วนร่วมในประสบการณ์และต่อผู้อ่าน ดังน้ันการเรียนรู้และเข้าใจเป็น

การกระท าของมนุษย์ ซ่ึงเป็นผู้ที่มีอุปกรณ์และคุณสมบัติที่จะรู้และเข้าใจได้ สิ่งที่มนุษย์รู้

และเข้าใจ(ที่เป็นตัวความรู้) น้ันโดยทั่วไปมักจะอยู่นอกตัวของมนุษย์ ซ่ึงกคื็อ สรรพสิ่ง
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ทั้งหลายทั้งที่เป็นวัตถุและปรากฏการณ์ที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสและเข้าใจด้วยเหตุผล 

แต่นอกจากสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวมนุษย์แล้ว มนุษย์กยั็งต้องการรับรู้และเข้าใจมนุษย์ด้วย

กันเอง และความรู้ที่ถือกันว่ามีคุณค่าที่สุดคือ ความรู้ที่ได้จากการรู้จักตนเอง การ

สร้างสรรค์เร่ืองราวเหล่าน้ีในงานวิจัย โดยอาศัยวิธีการและเกณฑ์ต่าง ๆที่ ได้จาก

ประสบการณ์เฉพาะด้าน การริเร่ิมดังกล่าวได้ช่วยสร้างต้นก าเนิดทางทฤษฎีของการเล่า

เร่ืองราว (narrative inquiry) ซ่ึงเป็นรูปแบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบหน่ึงที่ก  าลัง

เป็นที่สนใจในวงการศึกษาและนิยมใช้กนัแพร่หลาย 

   

ความหมายและความส าคัญของการวิจัยแนวสืบสอบเรื่องราวในทางการศึกษา 

(Theoretical Context for Narrative Inquiry in Education) 

 การเล่าเร่ืองราว   มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในการศึกษาด้านวรรณกรรม อาจ

เป็นเพราะว่าการศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมต่าง ๆ ให้ความส าคัญต่อประสบการณ์ของ

มนุษย์ หรืออาจเป็นเพราะว่าเ ร่ืองราวต่างๆ(story)เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของ

ประสบการณ์ของมนุษย์เพราะว่าการเล่าเร่ืองประกอบด้วยคุณภาพในทุก ๆ ด้าน เมื่อ

พิจารณาในภาพรวม (holistic quality) ดังน้ัน การเล่าเร่ือง จึงมีบทบาทในศาสตร์ต่าง ๆ 

มากมาย เป็นวิธีการหน่ึงของการอธิบายคุณลักษณะของประสบการณ์ของมนุษย์และ

การศึกษาเกี่ยวกบัประสบการณ์ของมนุษย์ซ่ึงมีความเหมาะสมกับการศึกษาในด้านต่าง ๆ 

ของสาขาสงัคมศาสตร์ 

 ทฤษฎีเชิงวรรรกรรม (literary theory) เป็นทรัพยากรทางปัญญาที่ส าคัญที่สุด 

ความจริงที่ว่าเร่ืองราวเร่ืองหน่ึง (story) เป็นเร่ืองทางโลกโดยธรรมชาติ น้ันหมายความ

ว่าประวัติศาสตร์และปรัชญาของประวัติศาสตร์ (Carr 1986) ซ่ึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

เวลามีบทบาทส าคัญโดยเฉพาะในการพัฒนาการวิจัยที่ใช้วิธีการเล่าเร่ือง (narrative 

studies) ในสาขาสังคมศาสตร์ ส าหรับสาขาเกี่ยวกับวิธีการบ าบัดโรค(Therapeutic 

fields) กเ็ป็นสาขาที่ต้องอาศัยวิธีการเล่าเร่ือง ส่วนสาขาจิตวิทยาน้ัน เพ่ิงจะค้นพบการใช้

วิธกีารเล่าเร่ืองถึงแม้ว่า โพลคิงฮอร์น(Polkinghorn,1988 a) ได้อ้างว่าวิธีการเล่าเร่ืองราว

ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างมากเป็นส่วนหน่ึงของศาสตร์ในสาขาจิตวิทยาในยุคต้นของ

ศตวรรษที่ 20 แต่ วิธีการดังกล่าวกไ็ด้สูญหายไป ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง เม่ือ

พวกเขาทั้งหลายได้รับการยัดเยียดด้วยกระบวนทศัน์ต่าง ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ในบรรดาผลงานที่เป็นการศึกษาความรู้พ้ืนฐาน และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ

ลักษณะของการเล่าเร่ือง ได้แก่ ผลงานของจอห์นสัน (Johnson,1989) ซ่ึงเป็นการศึกษา

เชิงปรัชญาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับร่างกายและภาษา เน่ืองจากถือกันว่า การศึกษาเป็น

การแสวงหาความรู้ทางด้านจริยธรรมและจิตวิญญาณ ดังน้ันทฤษฎีทางด้านศีลธรรมของ

แมค็อนิไทร์ (MacIntyre) (1984) และข้อเขียนทางด้านจริยธรรมวิทยา(ethical theory)  
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ของไครต์ส (Crites,1986) ซ่ึงเกี่ยวกับการเล่าเร่ืองจึงมีประโยชน์ในด้านการศึกษาเป็น

อย่างมาก 

 นอกจากน้ีConnelly และ Clandinin (1990)ได้กล่าวถึงความหมายของ 

“Narrative inquiry”  ไว้อย่างกว้าง ๆ ว่า หมายถึง การศึกษาถึงวิธีการที่มนุษย์เผชิญหรือ

ประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของคน (the study of the ways humans experience 

the world) นักการศึกษาที่ใช้ Narrative inquiry ในงานวิจัยของตนน้ันโดยทั่วไปแล้วมี

ความเช่ือร่วมกนัว่า มนุษย์มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การกระท าต่าง ๆ ของมนุษย์

ที่เปล่ียนแปลงไปน้ันข้ึนอยู่กับเวลา (Time) และสถานที่ (Space) การศึกษาเป็นผล

เน่ืองจากประสบการณ์ที่มนุษย์เผชิญ (Construct) และการสร้างประสบการณ์ใหม่ (Re-

Construct)  นักวิจัยที่ใช้การเล่าเร่ืองราว มีความเหน็ร่วมกันว่า ชีวิตมนุษย์แต่ละคนน้ัน

เปรียบเสมือนกบันักเขียนบทละคร คนแต่ละคนนอกจากจะเขียนบทละครชีวิตของตนเอง

แล้วยังเป็นตัวละครชีวิตของผู้อื่นด้วย ทั้งครูและนักเรียนล้วนแต่เป็นนักเขียนบทละคร

และตัวละครในชีวิตของผู้ที่อยู่แวดล้อมตนทั้งสิ้น  ดังน้ันหน้าที่ของนักวิจัยที่เช่ือในการเล่า

เร่ืองราว กค็ือการเกบ็รวบรวม (Collect) การบอกเล่า (Tell) และการเขียน (Write) 

ชีวิตของคนแต่ละคนที่ตนน ามาศึกษา และงานวิจัยชนิดน้ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเช่ือ

ของ John Dewey ที่ว่า การศึกษา ประสบการณ์ และชีวิตมีความสัมพันธ์อย่างแยกกัน

ไม่ได้ มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาโดยการศึกษาชีวิต และมนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิต

โดยผ่านการศึกษา การที่มนุษย์เรียนรู้ที่จะรู้จักและเข้าใจตนเองได้น้ัน มนุษย์มีความ

จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เร่ืองราวชีวิตของผู้คนที่อยู่รอบข้างตนด้วย ดังน้ัน งานวิจัยในแนว

การเล่าเร่ืองราวน้ันมีความจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับนักวิจัยที่จะต้องเร่ิมงานวิจัยจาก

ประสบการณ์ของนักวิจัยเอง (Personal Experience) ซ่ึงอาจจะเป็นปัญหาที่ตนเอง

ประสบในการท างาน ในชีวิตประจ าวันหรือจากการสังเกตสภาพของสังคมสิ่งแวดล้อมที่

อยู่ รอบ ๆ ตนเอง นักวิจัยควรเลือกเร่ืองที่จนสนใจอยากรู้อย่างแท้จริง 

 

การวิจยัทางการศึกษาทีเ่กีย่วขอ้ง (Related Educational Studies) 

 เบิร์ก  (Berk) (1980)  กล่าวว่า อัตชีวประวัติ (autobiography) เป็นวิธีหน่ึงใน

บรรดาวิธีการที่เก่าแก่ที่สุด ของการวิจัยทางการศึกษา การเขียนอัตชีวประวัติมีความ

เกี่ยวข้องกบัการเล่าเร่ือง (Connelly และ Clandinin, 1988a) ความส าคัญตรงน้ีอยู่ที่การ

วิเคราะห์จิตวิทยาของบุคคลแต่ละคนในช่วงระยะเวลาหน่ึง ๆ น่ันเอง 

 การเล่าเร่ืองราว อาจมีความเกี่ยวข้องในเชิงสังคมวิทยาอยู่บ้างในเร่ืองกลุ่ม 

(groups) และการก่อร่างสร้างตัวเองของชุมชน (formation of community) (Carr 

1986) จนถึงทศวรรษที่ 1990 ในวงการการศึกษา การเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลมี

จ านวนมากกว่าการเล่าเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับสังคม (social narrative inquiry) ในการ
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วิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสังคม  มักจะให้ความส าคัญกับวิชาชีพครูและอาชีพครู

เป็นส่วนใหญ่ มีการคาดหวังกันว่าการเล่าเร่ือง จะได้รับความสนใจและนักวิจัยจะให้

ความส าคัญมากขึ้นในการท าวิจัย 

 ประเภทของการเล่าเร่ืองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันบางประเภทให้ความส าคัญเป็น

พิเศษกับเร่ืองราว (story) น่ันคือ ประวัติศาสตร์บอกเล่า (oral history) และนิทาน

พ้ืนบ้าน (folk lore) (Dors on 1976) การเล่านิทานให้เดก็ฟัง (Applebee 1978) 

รวมทั้ง การใช้นิทานในโรงเรียนอนุบาลและประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาที่ใช้กันใน

โรงเรียน (Sutton – Smith 1986) ประวัติศาสตร์บอกเล่าแสดงให้เหน็ถึงระดับของ

ปรากฏการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการเล่าเร่ืองราว  เช่น วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  

ศิลปะ  การย้อนร าลึกถึงอดีตหรือนิทาน  โครงสร้างต่าง ๆ ที่ได้รับการบอกเล่า ซ่ึงมี

อิทธิพลต่อนิทานพ้ืนบ้านและประวัติศาสตร์บอกเล่า (oral history) และมีการน าไปใช้

ในทางการศึกษา ซ่ึงเป็นที่ รู้จักกันดีที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือคือโครงการฟ็อกซ์ไฟร์ 

(Foxfire) (Wigginton 1989)  ได้มีการเขียนข้อเสนอการพัฒนาหลักสูตรส าหรับการจัด

กลุ่มสาระ (subject – matters) (Egan 1986) ในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

การเล่าเ ร่ืองของครูได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็นเสมือนการอุปมาอุปไมยที่ ใ ห้กับ

ความสมัพันธร์ะหว่างการเรียนการสอน ในการที่จะท าความเข้าใจเกี่ยวกับครูและนักเรียน  

นักศึกษา ในเชิงการศึกษาน้ันจ าเป็นต้องพัฒนาความเข้าใจของผู้คนด้วยการเล่า

ประสบการณ์ในชีวิต ซ่ึงการเล่าประสบการณ์ในชีวิตถือเป็นบริบทของการสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดข้ึนในสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, 

มหาวิทยาลัย ฯลฯ 

 เน่ืองจากความมุ่งหมายที่มีต่อการเล่าประสบการณ์ และคุณภาพชีวิตในด้านต่าง 

ๆ รวมทั้งการเรียนรู้  การเล่าเร่ือง  จึงถูกจัดให้เข้าไปอยู่ในประเภทหน่ึงของการวิจัยเชิง

คุณภาพ  การทบทวนการวิจัยทางการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ ของ Eisner (1988) 

เป็นการเช่ือมโยงการเล่าเร่ือง  เข้ากบัการท างานของนักวิจัยทางการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึง

นัก วิ จัย เหล่า น้ีท าการ ศึกษาโดยอาศัยป รัชญา เ ชิงประสบการณ์  ( experiential 

philosophy), จิตวิทยา (psychology) ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์  (critical theory) การวิจัย

ด้านหลักสูตร (curriculum studies)  และมานุษยวิทยา (anthropology) เอลบาซ 

(Elbas) (1988) ให้ความส าคัญไปที่การศึกษาเกี่ยวกับการคิดของครู และแสดงให้เหน็

ว่าสตรีศึกษา (feminist studies) และการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเร่ืองราวส่วนบุคคลมี

ความเกี่ยวข้องกับการเล่าเร่ือง เอลบาซได้เช่ือมโยงการเล่าเร่ืองเข้ากับการวิจัยทาง

การศึกษา เป็นจ านวนมาก  ซ่ึงมักจะใช้เร่ืองราวของผู้ร่วมวิจัย (หรือตัวอย่างการวิจัย) 

เป็นข้อมูลดิบ (raw data) เช่น กรณีศึกษาเกี่ยวกับครูผู้เช่ียวชาญ (expert teachers) กับ

แนวทางตามธรรมชาติ (naturalistic approaches) ส าหรับใช้ในการประเมิน 
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 มีวรรณคดี (literature) หรือการศึกษาด้านเอกสารเป็นจ านวนมากเกี่ยวกับ

เร่ืองราวของครู และเร่ืองราวต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ท าหน้าที่ในการสอน ซ่ึงจัดเป็นการเล่า

เร่ือง ในเชิงคุณภาพ (quality) แต่เป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดค้นพบในการศึกษาด้านเอกสารที่ถือ

ได้ว่าเป็นมาตรฐาน การทบทวนวรรณคดี (review of literature) ในที่น้ี หมายถึง ข้อมูล

ต่าง ๆ เกี่ยวกับครูแต่ละคน นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน และโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 

ซ่ึงเขียนโดยครูและคนอื่น ๆ 

 ในการให้ภาพกว้าง ๆ เกี่ยวกับการเล่าเร่ืองราวน้ัน น่าจะได้มีการก าหนดให้การ

เล่าเร่ือง อยู่ในบริบทของการศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ อกีประการหน่ึงกค็ือ อาจ

มีการค้นคว้าย้อนหลังไปถึงงานของอริสโตเติล (Aristotle) ที่ช่ือ “Poetics”  และงานของ

เซนต์ ออกูสตีน (Augustine) ที่ช่ือว่า “Confessions” เป็นแหล่งข้อมูลในการเช่ือมโยง

เวลากับการเล่าเร่ืองกไ็ด้ และการก าหนดให้การเล่าเร่ืองอยู่ในบริบทของการศึกษาหา

ความรู้ทางประวัติศาสตร์น้ี ก็อาจเป็นได้ การเล่าเร่ืองราวต้องอาศัยการปรับแต่ง 

(adaptations) และการประยุกต์ใช้ (application) กับความหลากหลายของศาสตร์ต่าง ๆ 

เช่น การศึกษา เป็นต้น ผลงานของ  ดิวอี้  (Dewey) ในปี ค.ศ.1938 ที่เป็นการศึกษา

เกี่ยวกับเวลา (time) สถานที่ (space) ประสบการณ์ (experience) และความสามารถใน

การเข้าสังคม (socially) ก็มีความส าคัญเช่นกัน นอกจากน้ียังมีความใหม่ทันสมัย 

(newness) ของการเล่าเร่ืองราวในแง่ที่ว่าวิธีการเล่าเร่ืองเช่นน้ีได้วิวัฒนาการตัวมันเองใน

สาขาสงัคมศาสตร์อย่างเช่น การศึกษา และความส าคัญของงานประเภทน้ีในเชิงการศึกษา

หรือการเรียนรู้อยู่ที่ความคิดต่าง ๆ ในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะหรือธรรมชาติเกี่ยวกับ

ชีวิตของมนุษย์ที่มีคุณประโยชน์ต่อประสบการณ์การเรียนรู้เช่นเดียวกับมีคุณค่าต่อการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ 

 

ลกัษณะส าคญัของการวิจยัทางการศึกษาแนวการสืบสอบเรือ่งราว 

 จากการที่วิธีการเล่าเร่ืองราวสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยในหลายสาขา

และเป็นเคร่ืองมือหน่ึงของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ันงานวิจัยทางการศึกษากม็ีการน า

วิธกีารเล่าเร่ืองราวมาประยุกต์ใช้ ท าให้เกดิลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้  

       4.1   การท าความรู้จักกับตัวเอง เหตุการณ์และเร่ืองราวต่าง ๆ  ที่เกี่ยวเน่ือง

สัมพันธ์กับตนเอง  การมองย้อนกลับไปถึงเร่ืองราวที่ผ่านมาในอดีตของตนท าให้เข้าใจ      

และมองเหน็ความสัมพันธ์ของสิ่ง   ต่าง ๆ และเหตุการณ์ในชีวิตได้ดีขึ้น มองเหน็ความ

ต่อเน่ืองของอดีตกบัปัจจุบันและช่วยให้มองเหน็ลู่ทางในอนาคตได้ดีขึ้น 

        4.2   ท าให้สามารถเข้าใจชีวิตของบุคคลอื่นที่แวดล้อมหรือเป็นเพ่ือนร่วมอาชีพได้

ดีขึ้ น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ต่อเน่ืองของชีวิต เช่น ชีวิตของครูน้ันไม่ได้สิ้นสุดเฉพาะ
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ภายในโรงเรียนหรือห้องเรียนเท่าน้ัน แต่ยังมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองไปถึงชีวิตภายนอก

ห้องเรียนด้วย 

        4.3   การวิจัยในแนวการเล่าเร่ืองราวช่วยให้เหน็ความสัมพันธ์ต่อเน่ืองของระบบ

และชีวิตได้ดีข้ึน ช่วยให้ตระหนักว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึน ในปัจจุบันมีผลสืบเน่ืองมาจากการ

กระท าในอดีตและส่งผลต่อเน่ืองไปถึงเหตุการณ์ในอนาคต  เช่น การวิเคราะห์เร่ืองราว

เกี่ยวกับการฝึกหัดครู ช่วยให้เข้าใจการฝึกหัดครูได้อย่างเหน็ภาพรวม มากย่ิงข้ึนว่าการ

พัฒนาครูน้ันไม่ได้มีแต่เฉพาะนักศึกษาครูในสถาบันการศึกษาเท่าน้ัน แต่ยังรวมตลอดไป

ถึงการพัฒนาครูประจ าการตามโรงเรียนต่าง ๆ ด้วย การให้ความส าคัญกับเหตุการณ์ที่

ผ่านมาแล้วในอดีตมีความส าคัญพอ ๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน สิ่งเหล่าน้ีช่วย

ให้เข้าใจชีวิตของครูแต่ละคนและรูปแบบการเรียนการสอนได้ชัดเจนย่ิงขึ้น เป็นต้น 

 

กระบวนการวิจยัแบบการเล่าเรือ่งราว(The Process of Narrative Inquiry) 

        กระบวนการเล่าเร่ืองราวเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ 

สาขา (field) เน้ือความเกี่ยวกับประสบการณ์ในภาคสนาม (texts on field experience) 

และเน้ือความในรายงานวิจัย (research texts) โดยเน้ือความเกี่ยวกับประสบการณ์ใน

ภาคสนาม จะเ ป็นตั วแทนของประเด็น ต่าง ๆ เ กี่ ยวกับนัยทางสั งคม ( social 

significance) ซ่ึงจะแสดงให้เหน็ถึงความสมเหตุสมผลของงานวิจัย ดังน้ันความสัมพันธ์

ของการปฏบัิติภาคสนาม (field)การบันทกึภาคสนาม (field text) และการเขียนรายงาน

วิจัย (research texts)  ซ่ึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ี เรียกว่า “primary 

narrative inquiry decision foci” หรือ ศูนย์รวมของการพิจารณาประเดน็ต่าง ๆ ที่ส าคัญ  

ซ่ึงได้จากการเล่าเร่ืองราวความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและลักษณะการท างานภาคสนาม 

(field range) ของนักวิจัย ซ่ึงมีต้ังแต่การท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ที่มีความเป็นกลาง 

(neutral observer) ไปจนถึงการที่นักวิจัยเป็นเสมือนผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างแท้จริง 

(active participant) ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย และการบันทกึภาคสนาม (field text)   

ซ่ึงอาศัย ประสบการณ์ด้านภาคสนาม (field experience) ประกอบด้วยค าถามที่มีความ

ซับซ้อน (complex questions) ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนของประสบการณ์ และ

รูปแบบของเน้ือความที่จะต้องมีความเหมาะสม (text forms) การสร้างเน้ือความรายงาน

การวิจัย (research text) ประกอบด้วย การมีตัวตนอยู่ (presence) ของนักวิจัยที่เขียน

อัตชีวประวัติและนัยส าคัญของการมีตัวตนอยู่ส าหรับการเขียนรายงานวิจัย (research 

text) และส าหรับการบันทกึภาคสนาม (field)  รายงานวิจัยท าหน้าที่เป็นตัวแทนประเดน็

ส าคัญที่ ถูกเขียนข้ึนด้วยวิธีการเฉพาะที่นอกเหนือไปจากประเด็นต่าง ๆ ที่พบใน

ประสบการณ์ ซ่ึงได้มีการบันทกึไว้แล้วใน field texts ด้วยจากที่กล่าวมาเป็นองค์ประกอบ  

รวม ๆ ของการวิจัย และสามารถแยกประเดน็ของขั้นตอนส าคัญในการวิจัยได้ดังน้ี 
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5.1 การก าหนดปัญหาในการวิจยั 

               การก าหนดปัญหาในการวิจัยแนวการเล่าเร่ืองราวน้ันจะต้องเ ร่ิมจาก

ประสบการณ์ ความอยากรู้ของนักวิจัยเป็นหลักแล้ววิเคราะห์หาเหตุผลว่า ท าไมหรืออะไร

เป็นสาเหตุให้เราสนใจในปัญหาน้ี นักวิจัยมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมองย้อนกลับไป

วิเคราะห์เร่ืองราว ประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเองเพ่ือหาสาเหตุ ที่มาของปัญหาในการ

วิจัยของตน เพ่ือจะได้เข้าใจเหตุผลที่มาของปัญหา ยกตัวอย่างเช่น  ผู้วิจัยมีความสนใจ

ต้องการที่จะศึกษาปัญหาว่า ครูในระดับช้ันอนุบาลหรือช้ันเดก็เลก็น้ันมีปัญหาในการเรียน

การสอนอะไรบ้าง และครูมีวิธีจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนน้ันอย่างไร ผู้วิจัยใช้หลักการสืบ

สอบเร่ืองราวเพ่ือหาสาเหตุว่าท าไมถึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาน้ี ในการสืบสอบ

เร่ืองราวน้ัน  ได้ใช้หลักการเล่าเร่ืองประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนให้กับกลุ่มเพ่ือนนักวิจัย

ด้วยกันฟัง มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเหน็และประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน จากน้ัน

จึงได้น าเร่ืองราวมาเขียนเพ่ือก าหนดโครงร่างของงานวิจัยต่อไป 

5.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Ways of Collecting Narrative Data) 

ในการวิจัยแนวน้ีน้ัน มีวิธีการต่าง ๆ หลายรูปแบบที่เราสามารถจะเกบ็ข้อมูล

เพ่ือให้ได้เน้ือความจากการบันทกึ ซ่ึงเรียกว่า  field texts เช่น การบันทกึประสบการณ์ 

และเร่ืองราวต่าง ๆ (Field Notes of Shared Experience and Other Stories from the 

Field) การสัมภาษณ์ (Interviews) การสนทนา (Conversations) การเขียนจดหมาย 

(Letter Writing) การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ (Autobiographical and 

Biographical Writing) และการเขียนบันทึก นอกจากน้ีแล้วยังอาจเกบ็ข้อมูลได้จาก

วิธีการอื่น ๆ เช่น รูปภาพ (Photographs) และของที่ระลึก (Memory Boxes, Other 

Personal2Family Artifacts)  มีรายละเอยีดวิธกีารเกบ็ข้อมูลชนิดต่าง ๆ ดังน้ี 

5.2.1  การปฏิบติังานในภาคสนาม  : การเรียนรูจ้ากประสบการณ ์

Working in the Field : Experiencing the Experience 

          ประเด็นส าคญัประการแรก ของการปฏบัิติงานในภาคสนามที่นักวิจัยที่

ใช้การเล่าเร่ืองราว มักประสบในการปฏบัิติงานภาคสนาม กค็ือ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมใน

การวิจัย วิธีการที่กระทบกันมาแต่ด้ังเดิม ได้สอนนักวิจัยทั้งหลายว่าจะต้องมีความเป็น

กลางและไม่ท าตัวคุ้นเคยกับผู้ร่วมวิจัยเพ่ือป้องกันอคติที่จะมีต่อผลการวิจัย ในการท า

วิจัยหรือการเล่าเร่ืองราวน้ัน ระดับต่าง ๆ ของความใกล้ชิดกับผู้ร่วมวิจัยมักจะได้รับการ

ประนีประนอม โดยเจตนาซ่ึงท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ว่าประสบการณ์ของนักวิจัยเป็นสิ่งส าคัญ  

ซ่ึงหมายความว่าผู้วิจัยจ าเป็นที่จะต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดกับประสบการณ์ของตนเอง

และเร่ืองราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวของเขา นอกจากน้ีผู้วิจัยยังจ าเป็นต้องมีความเข้าใจ           
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จดบันทึก และคิดตรึกตรองเกี่ยวกับผลลัพธ์ทั้งหลายที่จะตามมาซ่ึงเกิดจากการสร้าง

ความสมัพันธ ์ความใกล้ชิดในระดับ  ต่าง ๆ กบัผู้ร่วมการวิจัย 

การบันทกึประสบการณ์และเร่ืองราว (Field Notes of Shared Experience and 

Other Stories from the Field) เป็นกระบวนการที่นักวิจัยเกบ็ข้อมูลโดยการเข้าไปอยู่ใน

สถานการณ์จริง   แล้วมีการจดบันทกึข้อมูล เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสถานการณ์น้ัน 

ๆ ในงานวิจัยแนวการเล่าเร่ืองราว การบันทกึประสบการณ์ไม่จ าเป็นต้องเป็นนักวิจัยแต่

ฝ่ายเดียวอาจเป็นผู้ร่วมวิจัยด้วย ความสัมพันธ์อาจพัฒนาไปในลักษณะของความเป็น 

“เพ่ือน” มีความเข้าอกเข้าใจซ่ึงกนัและกนั  ในการเขียนบันทกึประสบการณ์ย่อมแตกต่าง

ไปจากงานวิจัยที่นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีสัมพันธภาพแบบห่างเหิน พูดคุยกันเฉพาะเร่ือง   

ที่เป็นทางการเท่าน้ัน งานวิจัยในแนวน้ีได้เลง็เห็นความส าคัญของสัมพันธภาพระหว่าง

นักวิจัยและ ผู้ร่วมวิจัย  ดังน้ัน นักวิจัยจึงจ าเป็นต้องกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนและ

ผู้ร่วมงานวิจัยว่ามีผลต่อการบันทึกข้อมูลอย่างไร ในขณะเดียวกันถ้านักวิจั ยบันทึก

ประสบการณ์โดยมองเห็น ว่าตนเองน้ันเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย ( Participant 

Observation) ข้อมูลที่บันทึกจะแตกต่างจากข้อมูลที่นักวิจัยพยายามแยกตัวเองและขจัด

ความรู้สกึทศันคติต่าง ๆ ของตนออกจากสถานการณ์ (Non-Participant Observation) 

 ความส าคญัประการที่สอง ของการปฏบัิติงานในภาคสนามกค็ือนักวิจัยจะต้อง

พิจารณาไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการรับรู้เร่ืองราวของประสบการณ์ที่ก  าลัง

ศึกษา ตัวอย่างเช่น ไม่เป็นการเพียงพอในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหลายในวัน

เปิดภาคเรียนโดยปราศจากาการท าความเข้าใจว่ากิจกรรมน้ัน ๆ เป็น “ประวัติศาสตร์” 

ของคุณครูทา่นน้ี ของช้ันเรียนช้ันน้ัน ส าหรับโรงเรียนแห่งน้ีและยังเป็น “ประวัติศาสตร์” 

ในวงกว้างของการจัดการศึกษาและวัฒนธรรมอีกด้วย การเล่าเร่ืองราวจ าเป็นต้องสร้าง

ประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมของเหตุการณ์ต่าง ๆ (cultural history of events) ที่ก  าลัง

ศึกษาอยู่เพ่ือการตีความส าหรับการสร้าง เน้ือความของรายงานการวิจัย 

 ความส าคญัประการที่สาม ของการปฏิบัติงานภาคสนาม ซ่ึงความส าคัญของ

องค์ประกอบน้ีครอบคลุมทุกด้านของการวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่การวิจัยคือ การ

ประนีประนอมในด้านความสัมพันธ์เชิงจริยธรรมระหว่างนักวิจัยและผู้ร่วมการวิจัย 

(Clandinin และ Connelly 1988) ได้มีการวางข้อก าหนดหลักการปฏบัิติที่เกี่ยวข้องกับ

จริยธรรมในหลาย ๆ สถานการณ์เป็นอย่างดี การเล่าเร่ืองราวกไ็ด้ก าหนดหลักการเหล่าน้ี

เช่นกนั 

อย่างไรกต็าม ในการบันทกึประสบการณ์น้ัน นักวิจัยพึงระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่ตน

บันทึกน้ัน ส่วนหน่ึงขึ้ นอยู่กับการรับรู้ ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ของตน ถึงแม้ว่า

นักวิจัย 2 คนศึกษาในเร่ืองเดียวกันและเข้าอยู่ในห้องเรียนเดียวในเวลาเดียวกัน แต่

ข้อมูลที่ได้จากการบันทกึประสบการณ์อาจแตกต่างกนัได้  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการรับรู้ ทศันคติ 
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และประสบการณ์ของแต่ละคน สิ่งที่นักวิจัยคนหน่ึงรับรู้ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่นักวิจัย

อีกคนหน่ึงรับรู้ ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นการยืนยันให้เห็นว่ามี “ความจริง หลายอย่าง (Multiple 

Truths)” เกิดขึ้น ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับมุมมอง (Perspective) และประสบการณ์ (Experience) 

ตลอดจนเร่ือราว (Stories) ที่นักวิจัยแต่ละคนน ามาสู่งานวิจัยของตน 

5.2.2   จากภาคสนามสู่ Field Texts หรือการบนัทึกภาคสนาม (From Field 

to Field Texts) 

          สิ่งที่เรามักจะเรียกกันว่าข้อมูล (data) เช่นการบันทึกภาคสนาม (field 

notes) จะอยู่ในการวิจัยเชิงพรรณนาเร่ืองราว (narrative research)  ซ่ึงมีตั้งค าศัพท์

ทางเทคนิคที่เรียกว่า “field texts” หรือ “เน้ือความที่บันทึกจากภาคสนาม” 

เน้ือความเหล่าน้ีสร้างข้ึนโดยผู้ร่วมการวิจัยและนักวิจัยเพ่ือท าหน้าที่แสดงลักษณะ

ทั้งหลายของประสบการณ์ภาคสนาม (field experience) เน้ือความน้ันมักเรียกว่าเป็น 

field texts มากกว่าข้อมูล (data) เน่ืองจาก “texts” เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพพรรณนา 

(narrative quality) ซ่ึงความหมายทั่วไปของข้อมูล กคื็อข้อมูลที่ว่าน้ีเป็นการบันทึก

เกี่ยวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นกลางแต่ field texts ไม่มีคุณลักษณะที่ว่าน้ัน field 

texts มาจากประสบการณ์ภาคสนามที่มีความซับซ้อน (complex field experience) 

ซ่ึงประกอบด้วยความสมัพันธต่์าง ๆ ระหว่างนักวิจัยและผู้ร่วมการวิจัย  ซ่ึงกห็มายถึง 

การบันทึกประสบการณ์ที่ผ่านการตีความมาแล้ว ความสัมพันธ์ของนักวิจัยที่มีต่อ

เร่ืองราวของผู้ร่วมการวิจัยจะท าการปรับและพัฒนา field texts เหล่าน้ี และการสร้าง

สถานภาพของการแสวงหาความรู้ของตนเอง (epistemological status) นักวิจัยที่ใช้

วิธกีารเล่าเร่ืองราว จ าเป็นที่จะต้องคอยติดตาม ตรวจสอบและบันทกึอย่างต่อเน่ืองใน

เร่ืองคุณภาพของความสัมพันธ์เหล่าน้ีและอิทธิพลของความสัมพันธ์เหล่าน้ีที่มีต่อ

สถานภาพของ field texts  

5.2.3  ประวติัศาสตรบ์อกเล่า  (Oral History) 

          วิธีการวิธีหน่ึงที่ใช้ในการสร้าง field texts คือ ประวัติศาสตร์บอกเล่า 

(oral history) มีกลวิธีหลายประการในการที่จะให้ได้มาซ่ึงประวัติศาสตร์ที่เกิดจากการ

บอกเล่าน้ี ซ่ึงมีต้ังแต่การใช้ชุดค าถามที่มีการก าหนดโครงสร้างเอาไว้แล้วโดยในค าถาม

น้ัน ๆ ได้มีการสอดแทรกเจตนารมณ์ของผู้วิจัยไว้เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด จนถึงการขอร้อง

ให้ผู้หน่ึงผู้ใดเล่าเร่ืองราวของเขาหรือเธอด้วยตัวของเขา / เธอ เองโดยที่ถือเอา

เจตนารมณ์ของผู้ร่วมงานวิจัยเป็นสิ่งส าคัญที่สดุ ธรรมเนียมประเพณีการให้ปากค าน้ันมัก

ปรากฏอยู่ในการศึกษาเกี่ยวกบัวัฒนธรรม (Gluck และ Patai 1991) 
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5.2.4  เรือ่งราวต่าง ๆ (Stories) 

                     วิธีการที่มีการเกี่ยวเน่ืองกันอย่างใกล้ชิดกคื็อการเล่า (telling) หรือการ

เขียน (Writing) เร่ืองราวต่าง ๆ  มักปรากฏอยู่ทั่วไปในประสบการณ์ของมนุษย์และ

ประสบการณ์ทางสังคม บุคคลมักมีเร่ืองราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง, 

ของโรงเรียน / สถานศึกษา และเกี่ยวกบัการงานอาชีพของตน  นอกจากน้ี สถาบันต่าง ๆ 

จะมีข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผ่านการบอกเล่า (storied quality) เช่น ครู, บิดา มารดา, 

นักเรียน / นักศึกษาและอื่น ๆ เล่าเร่ืองราวของพวกเขาเกี่ยวกับโรงเรียน / สถานศึกษา 

ยังมีเร่ืองราวเกี่ยวกับชุมชนและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และเกี่ยวกับ

การศึกษารวมทั้งสถานภาพของการศึกษาในสังคม เร่ืองราวบางเร่ืองในจ านวนน้ีมี

คุณภาพของความเป็นต านานและเร่ืองราวอนัศักด์ิสทิธิ์อกีด้วย (Crites, 1986) 

5.2.5 หนงัสือประจ าปีและบนัทึกเหตุการณใ์นอดีต ( Annals and 

Chronicles) 

                     หนังสือประจ าปี หรือ พงศาวดาร เป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับช่วงเวลา

หรือเหตุการณ์ ที่เกี่ยวกับบุคคลหรือสถาบันที่ได้มีการบันทึกวันที่ , เดือน, ปีอย่าง

ละเอียด  หนังสือประจ าปี (annals) ช่วยให้นักวิจัยได้ทราบบริบทเชิงประวัติศาสตร์ของ

เหตุการณ์ที่นักวิจัยก าลังศึกษา การบันทกึเหตุการณ์ในอดีตหรือปูมหลัง (chronicles) จะ

มีแก่นสารของเน้ือเร่ืองมากกว่าหนังสือประจ าปี การบันทกึเหตุการณ์ในอดีตหรือปูมหลัง

จะแสดงลักษณะของแก่นสาระเฉพาะเร่ืองหรือศาสตร์เฉพาะ เช่น การบันทกึเหตุการณ์ใน

อดีตของการบริหารจัดการในสถานศึกษา ในยุคสมัยก่อน เป็นต้น 

5.2.6 รูปถ่าย, กล่องบนัทึกความทรงจ า, สิ่งของส่วนตวั / สิ่งของสถาบนั 

(Photographs, Memory Boxes, Other Personal, Institutional Artifacts) 

                    วัตถุสิ่งของต่าง ๆ จัดเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของประสบการณ์ทั้งหลาย 

สิ่งของต่าง ๆ ที่บุคคลสะสมกับของรางวัลตลอดจนของที่ระลึกทั้งหลายของโรงเรียน

สามารถบอกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกบัประสบการณ์ได้ถ้าหากผู้ร่วมการวิจัยที่มีความรู้มาเล่าให้

ฟัง  นอกจากน้ี สิ่งของเหล่าน้ียังเป็นตัวกระตุ้น ความทรงจ าให้เราระลึกถึงเหตุการณ์หรือ

บุคคลที่เคยใกล้ชิดสนิทสนม รูปภาพแต่ละรูปหรือของแต่ละช้ินที่เราเกบ็สมสมไว้น้ันล้วน

แล้วแต่มีประวัติความเป็นมา เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ที่เป็นเคร่ืองเตือนใจให้หวนคิดถึง

บุคคลหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแทบทั้งสิ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถใช้ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลในงานวิจัยแนวน้ีได้ เน่ืองจากช่วยกระตุ้ นให้ระลึกถึงและมองย้อนกลับไปพินิจ

พิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว ซ่ึงจะส่งผลถึงเร่ืองราวที่ผ่านมาแล้วเหล่าน้ีล้วน

แต่ประกอบเป็น “ตัวเรา” ทั้งสิ้น อกีทั้งยังส่งผลถึง “การกระท า” ในอนาคตของเราด้วย   
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5.2.7  การสมัภาษณที์ใ่ชใ้นการวิจยั  (Research Interviews) 

          เราสามารถสร้าง field texts จากการสัมภาษณ์โดยการถอดเทป 

(verbatim transcription)  

การจดโน้ตย่อ (note-taking) การสมัภาษณ์ที่แบ่งเป็นตอน ๆ วิธีการสัมภาษณ์มี

ตั้งแต่การถามค าถามแบบคาดคั้นเพ่ือให้ได้ข้อเทจ็จริง (inquisitional questioning) ไป

จนถึงการสนทนาอย่างเป็นกันเอง ในหัวข้อที่เหน็พ้องต้องกันเพ่ือน าไปสู่วิธีการเพ่ือการ

บ าบัดรักษา (therapeutic methods)  ซ่ึงเปล่ียนจุดมุ่งหมายของการสืบสอบไปสู่ตัวของผู้

ร่วมการวิจัย การสัมภาษณ์เป็นวิธีการหน่ึงในบรรดาวิธีการที่มีความชัดเจนมากที่สุดใน

การวิเคราะห์ผลที่มีนัยส าคัญอันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยใน

ระดับต่าง ๆ การพูดคุยน้ัน นักวิจัยถึงตระหนักเสมอว่าค าถามที่ตนต้ังข้ึน กริยาอาการที่

ตนแสดงออกในระหว่างการพูดคุย บรรยากาศของการสนทนา รวมตลอดถึงความคุ้นเคย

สมัพันธก์นัระหว่างตนและผู้ร่วมวิจัย ล้วนแล้วแต่ส่งผลถึงค าตอบ การแสดงความคิดเหน็

และการเล่าเร่ืองราวของผู้ร่วมงานวิจัยทั้งสิ้น 

5.2.8 วารสาร  (Journals) 

            มีการใช้วารสารเพ่ือวัตถุประสงค์ของการสอนเพ่ิมมากขึ้ น แต่บางคร้ัง

ความส าคัญของวารสารกถู็กมองข้ามไปโดยเฉพาะในประเดน็ที่ว่าวารสารเป็นอุปกรณ์การ

สอนที่มีประสิทธิภาพพอ ๆ กับเป็นเคร่ืองมือการวิจัยที่มีความตรง น่ันกคื็อ วารสารให้

ข้อมูลที่เป็นการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลแบบพรรณนา และข้อมูลที่ได้จาก

การคิดสะท้อน (reflective record)  รวมทั้งข้อมูลย้อนกลับของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่มี

ต่อเหตุการณ์น้ัน ๆ  การเขียนเร่ืองราวต่าง ๆ ในวารสารมักจะเขียนโดยผู้เขียนคนเดียว

โดยล าพังและอยู่ในระยะเวลาร่วมสมัยกับผู้ร่วมการวิจัยด้วยแต่พลังการเขียนเหตุการณ์

เหล่าน้ัน มักจะเฉ่ือยชาลงเมื่อเวลาผ่านไป นอกเสียจากว่าผู้ร่วมการวิจัยจะมีเหตุผล

ส่วนตัวที่ม่ันคงในการที่จะเขียนต่อไปเร่ือย ๆ  

 

5.2.9  การเขียนอตัชีวประวติัและการเขียนประวติับุคคลอื่น 

(Autobiographical and biographical Writing) 

                     การเขียนเล่าประวัติของตนเอง หรืออัตชีวประวัติ (Autobiography) 

และการเขียนเล่าประวัติบุคคลใดบุคคลหน่ึง (biography) เป็นวิธีหน่ึงซ่ึงเป็นวิธีการที่

ครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ เอาไว้ได้มากที่เรียกว่า comprehensive method  ซ่ึงกินความได้

มากกว่าการรวบรวมวารสารหลาย ๆ เล่มมาเพ่ือท าการวิเคราะห์ตีความ ประสบการณ์

ชีวิตของผู้หน่ึงผู้ใด นักวิจัยมักจะพิจารณาว่าชีวิตเปรียบเสมือนเร่ืองราวเร่ืองหน่ึงซ่ึงบุคคล

ที่เป็นเจ้าของประสบการณ์ชีวิตน้ันเป็นตัวเอกของเร่ืองและผู้เขียน (author) ดังน้ัน field 
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text ชนิดที่เป็น autobiography หรือ biography  จะเป็นการน าเอาเร่ืองราวต่าง ๆ มาเล่า

ใหม่ที่ผ่านกระบวนการตีความมาแล้ว นอกจากน้ี ผู้คนที่อ่านเร่ืองราวดังกล่าวมักจะคิดว่า 

“ข้อมูล” (data)  จะเป็นจริงหรือไม่ เม่ือข้อมูลที่ปรากฏแสดงให้เหน็ว่า “มันน่าจะเป็นอีก

อย่างมากกว่า” น่ันกแ็สดงให้เหน็ว่าความน่าเช่ือถือหรือความเที่ยงตรงได้ถูกบ่ันทอนเสีย

แล้ว แต่อย่างไรกด็ี field text ที่เป็นอัตชีวประวัติหรือการเขียนเล่าประวัติของผู้อื่น ก็

มักจะ “เป็นไปอีกย่างหน่ึงหรือมีนัยอื่น” เน่ืองจากการเขียนเร่ืองราวประเภทน้ีมักเขียน

ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หน่ึง ๆ ด้วยเหตุน้ีการเขียนเล่าเร่ืองราวประวัติของตนเองหรือประวัติ

ของผู้อื่น จึงให้ความส าคัญกับแก่นสารของเร่ืองที่เล่า (narrative theme) ความจริงที่ว่า 

field  text แบบอัตชีวประวัติและแบบการเขียนเล่าประวัติบุคคลอื่น เป็นจ านวนมากอาจ

มีผู้เขียนขึ้ นส าหรับผู้ร่วมวิจัย (participants) มิได้ท าลายความเช่ือถือหรือความตรง 

(validity) ของการวิจัยแต่อย่างใดตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการเขียนมีความชัดเจน 

และความสมัพันธท์ี่มีต่อ field หรือสาขาของศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึงได้ถูกสร้างขึ้น ประเดน็

ในเร่ืองของความหลากหลายน้ีได้น าไปใช้กบั field text ด้านอื่น ๆ การเขียนอัตชีวประวัติ

หรือชีวประวัติน้ันท าให้ผู้เขียนได้เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองของชีวิตโดยส่วนรวม มี

โอกาสวิเคราะห์การกระท าต่างๆ ของตนทั้งในอดีตและปัจจุบันของตนน้ันมีผลสืบ

เน่ืองมาจากการกระท าในอดีต และการกระท าที่ก  าลังกระท าอยู่ในปัจจุบันน้ัน กจ็ะส่งผล

ต่อเน่ืองไปยังการกระท าในอนาคตเช่นกนั  

5.2.10 จดหมาย (Letters) 

              การเขียนจดหมายแตกต่างจากการเขียนบันทกึโดยทั่วไปคือการเขียน

จดหมายน้ัน โดยทั่วไปแล้วผู้เขียนคาดหวังว่าจะได้รับค าตอบจากผู้รับ ในการเขียน

จดหมายน้ัน เรามักจะเล่าเร่ืองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวเราให้ผู้รับฟัง จุดประสงค์

ของการเขียนจดหมายน้ัน นอกจากเป็นการรักษาสัมพันธภาพการติดต่อสื่อสารระหว่าง

ตัวเราเองกับผู้รับแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้และรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในตัวเราอีก

ด้วย การเขียนจดหมายเป็นอีกวิธีหน่ึงที่จะช่วยให้วิเคราะห์ถึงเร่ืองราว เหตุการณ์ที่ผ่าน

เข้ามาในชีวิตได้ดีย่ิงขึ้น 

ในการวิจัยแนวการเล่าเร่ืองราว จดหมายถือได้ว่าเป็นวิธกีารเกบ็รวบรวม

ข้อมูลอีกวิธีหน่ึงที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย การเขียนจดหมายอาจใช้ในการโต้ตอบ

ระหว่างนักวิจัยและผู้ร่วมงานวิจัย หรือระหว่างนักวิจัยด้วยกันเองหรือระหว่างผู้ร่วมงาน

วิจัยดัวยกันเอง การเขียนจดหมายเป็นวิธีการหน่ึงที่ส่งเสริมความเสมอภาค (Equality) 

ระหว่างนักวิจัยและผู้ร่วมงานวิจัย ทั้งน้ีเพราะมีการเขียนโต้ตอบแลกเปล่ียนข่าวสาร 

ข้อมูล เร่ืองราวซ่ึงกนัและกนัอย่างสม ่าเสมอ 
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5.2.11 การสนทนา  (Conversations) 

               การสนทนามักจะครอบคลุมกิจกรรมหลาย ๆ ประเภท เช่น การเขียน

จดหมายโดยทั่วไปแล้วการสนทนา หมายถึง การแลกเปล่ียนค าพูดโดยไม่ต้องมีการล าดับ

ขั้นตอนระหว่างนักวิจัยและผู้ร่วมการวิจัยในการสืบสอบแบบร่วมมือกัน (collaborative 

inquiries)  การสนทนาทั้งหลายมักใช้ค าถามปลายเปิด  ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องให้การเอาใจ

ใส่เป็นพิเศษกบัการบันทกึและการตีความ 

5.2.12 การบนัทึกภาคสนามและเรือ่งราวอื่น ๆ จากภาคสนาม 

(Field Notes and Other Stories from the Field) 

               การบันทึกภาคสนาม (field notes) เป็นวิธีการเกบ็ข้อมูลเกี่ยวกับ

การศึกษาชาติพันธุ์ของมนุษย์ที่เป็นมาตรฐาน (standard ethnographic method of data 

collection) ด้วยเหตุที่มีผู้เข้าใจว่าการบันทกึภาคสนามน้ันมีนักวิจัยเป็นผู้ร่าง  ดังน้ัน การ

บันทกึภาคสนามจึงอาจเขียนโดยผู้เข้าร่วมการวิจัยกไ็ด้ในกรณีที่เป็นการท าการวิจัยแบบ

ร่วมมือกัน รูปแบบของการบันทึกภาคสนามอาจจะเป็นการบันทึกเชิงพรรณนา 

(descriptive records) การบันทกึเชิงทฤษฎี (theoretical records)  การแสดงความ 

คิดเหน็, อคติที่มีต่อประเดน็หรือเร่ืองราวต่าง ๆ และการคาดเดา นักวิจัยที่กังวลในเร่ือง

ที่จะต้องน าเสนอประสบการณ์อย่างตรงไปตรงมาอาจจะใช้เทปบันทึกหรือวีดีทัศน์แทน

การใช้บันทกึภาคสนาม 

กไ็ด้ ขณะที่บางคร้ังวิธกีารบันทกึภาคสนามที่ต้องใช้เวลานานมากเป็นเร่ืองที่ต้องได้รับการ

อนุญาตก่อนเช่นกัน นักวิจัยควรใช้วิธีการน้ีในตอนที่การอ้างถ้อยแบบค าต่อค าหรือการ

กระท าทางกาย เป็นเร่ืองส าคัญที่ต้องแสดงข้อมูลเทา่น้ัน 

5.2.13 การวิเคราะหเ์อกสาร  (Document Analysis) 

              เอกสารทั้งหลายเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้คนมักมองข้ามความส าคัญของ

การเป็น Field text โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการศึกษาหรือการวิจัยที่ใช้การเล่าเร่ืองเกี่ยวกับ

กลุ่มคนต่าง ๆ และสถาบันต่าง ๆ เอกสารมีสถานภาพพิเศษ เน่ืองจากเอกสารถือได้ว่า

เป็นการบันทกึของสาธารณชน และท าหน้าที่เป็นตัวแทนผู้มีอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งต่าง 

ๆ ด้วย บริบทของการเล่าเร่ืองที่เขียนบันทึกไว้ในเอกสารมีความส าคัญต่อการตีความ

เอกสารน้ัน ๆ และนักวิจัยก็จ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับวันที่  , ผู้เ ขียน , 

บุคลิกลักษณะต่าง ๆ เร่ืองราวต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริบท (เช่น นโยบายของ

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ กจั็ดเป็นบริบทของเอกสารของสถานศึกษา) รวมทั้งสภาพของ

ความคิดเหน็ของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ  
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5.3 การรายงานผลการวิจยั 

ในการรายงานผลการวิจัยในงานวิจัยแนว   Narrative Inquiry   น้ันเป็นการ

เปล่ียนแปลงจากเน้ือความของการบันทกึภาคสนาม (field texts) ไปเป็นเน้ือความของ

รายงานการวิจัย  (research texts)  โดยการเขียนที่ผ่านการตีความให้เข้มข้น ซ่ึงแบ่งเป็น

ตอน ๆ เน้ือความจะมีความเป็นชีวิตชีวาจากข้อเทจ็จริง  โดยทั่วไปแล้วนักวิจัยมุ่งเน้นที่

รูปแบบ (Pattern) ประเด็น (Theme) สิ่งที่ เช่ือมโยงเร่ืองราวเข้าด้วยกัน (Narrative 

threads) โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ัน ๆ ด้วยการสะท้อนกลับไปยังหัวข้อ

ค าถามที่ถามในตอนเร่ิมงานวิจัยในการเล่าเร่ืองราวและรายงานผลการวิจัยแนวน้ีน้ัน  

ผู้วิจัยต้องพยายามที่จะหาความสัมพันธ์ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ตนบรรยายมาน้ันมีผลหรือส่งผล

อย่างไรต่อส่วนรวม การบรรยายสถานการณ์แวดล้อม (Context) ถือเป็นเร่ืองส าคัญมาก

อีกเร่ืองหน่ึง นักวิจัยต้องพยายามอธิบายและบรรยายสภาพเหตุการณ์สิ่ งแวดล้อมที่

เกิดข้ึนว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ผู้ร่วมงานวิจัยหรือบุคคลที่ก  าลังศึกษาแสดงพฤติกรรมหรือ

การกระท าเช่นน้ัน  อะไรบ้างที่เป็นตัวบีบค้ันทางสงัคม นอกจากน้ีแล้วการบรรยายในเร่ือง

สถานที่ถือเป็นเร่ืองส าคัญในงานวิจัยลักษณะน้ี ท าอย่างไรจึงสามารถบรรยายสิ่งที่พบเหน็

ทุกเมื่อเช่ือวัน เช่น โรงเรียน ห้องเรียนให้น่าสนใจ และเกิดภาพพจน์แก่ผู้อ่านได้ สิ่งต่าง 

ๆ เหล่าน้ีในบางคร้ังต้องอาศัยความสามารถส่วนตัวทางการเขียนของนักวิจัยที่จะบรรยาย

สิ่งซ่ึงเป็นที่คุ้นเคยกับสายตาให้เป็นที่น่าสนใจได้ ความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่าง

นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยเป็นอีกสิ่งหน่ึงที่ มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน

ผลการวิจัย ถ้านักวิจัยค านึงถึง (Care) สัมพันธภาพระหว่างตนและผู้ร่วมวิจัยรวมตลอด

ถึงผู้อ่าน (Audience) ว่าเม่ืออ่านแล้วจะตีความเร่ืองราวที่ตนเสนอไปน้ันอย่างไร จะมี

ความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในรูปแบบไหน จะส่งผลต่อผู้ร่วมวิจัยในอนาคตอย่างไร

บ้าง  สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีจะท าให้นักวิจัยมีการพูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูลงานเขียนกับผู้ร่วม

วิจัยอย่างสม ่าเสมอ ดังน้ันในงานวิจัยแนวน้ี เร่ืองราวของงานวิจัยจะออกมาเป็นเช่นไร ใน

รูปแบบไหนนั้น ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กบันักวิจัยหรือผู้รายงานผลการวิจัยว่า ตัวผู้วิจัยเป็นใครมี

เร่ืองราวความเป็นมาอย่างไร มีทศันคติและมุมมองในชีวิตแบบไหน สิ่งเหล่าน้ีล้วนส่งผล

กระทบต่อวิธกีารวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัยทั้งสิ้น  ดังน้ันในงานวิจัยแนว

น้ีน้ัน การวิเคราะห์เร่ืองราวของนักวิจัยจึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญเพ่ือผู้อ่านจะได้ทราบว่ามี

ผลกระทบอะไรบ้างที่ท  าให้งานวิจัยออกมาในรูปแบบที่เป็นอยู่น้ีและรูปแบบการเขียนกจ็ะ

เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงอาจจะใช้วิธีพรรณนาโดยการใช้ค าที่มี

ความหมายต่าง ๆ  เป็นโครงกลอน หรือ บทกวี หรือเขี ยนเป็นแบบวิทยาศาสตร์               

(Scientific way) แต่ถ้าเป็นนักวิจัยมือใหม่กข็อให้พิจารณารูปแบบการเขียนของนักวิจัยที่

ตนช่ืนชอบไว้เป็นแบบอย่าง หรือการปรับแต่งและพัฒนาจากงานเขียนของนักวิจัยอาวุโส

จะช่วยให้เกดิรูปแบบการเขียนที่จะเป็นของนักวิจัยมือใหม่ได้ 
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 งานวิจัยในแนวการเล่าเร่ืองราวน้ัน เป็นความต้องการที่จะสร้าง (Create) 

ลักษณะที่ส าคัญประการหน่ึงคือสถานที่ (Space) หรือเวทใีห้กับผู้ร่วมวิจัยได้มีโอกาสที่จะ

แสดงความคิดเหน็ (Voice) ของตนเกี่ยวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดังน้ันในงานวิจัยลักษณะน้ี

น้ัน ค าถามที่ว่าใครคือนักวิจัยและใครคือผู้ร่วมงานวิจัยน้ันไม่ใช่ประเดน็ส าคัญอีกต่อไป

ในการรายงานผลการวิจัย เพราะเร่ืองราวของผู้ร่วมงานวิจัยและนักวิจัยได้รวมกันเป็น

เร่ืองเดียวคือเร่ืองราวของงานวิจัย (Research Stories)  

 

ลกัษณะพเิศษของการวิจยัแนว Narrative Inquiry 

 การวิจัยแนว Narrative Inquiry มีลักษณะเด่นแตกต่างไปจากการวิจัยในลักษณะ

อื่น ๆ บางประการ คือ 

1. มีการเจรจา พูดคุย กบัผู้ร่วมงานวิจัยก่อนที่จะเร่ิมลงมือท าการวิจัย (Negotiation 

of Entry)เน่ืองจากงานวิจัยในแนวน้ีน้ัน เน้นความส าคัญของผู้ร่วมงานวิจัยอย่างมาก 

งานวิจัยควรเน้นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้มีส่วนร่วมใน

งานวิจัย ไม่ใช่ค านึงแต่ผลประโยชน์ของนักวิจัยฝ่ายเดียว 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและผู้ร่วมงานวิจัยน้ัน ควรพัฒนาไปในลักษณะ

มิตรภาพหรือ“เพ่ือน” (Friendship) ทั้งนักวิจัยและผู้ร่วมงานวิจัยควรมีการพูดคุย

เกี่ยวกับความรู้สึก ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการท าวิจัยได้อย่างเปิดเผย 

ความสมัพันธพั์ฒนาไปในลักษณะไว้วางใจ (Trust) ซ่ึงกนัและกนั มีการรับฟัง เข้าใจ และ

เหน็อกเหน็ใจ รวมตลอดถึงร่วมมือช่วยเหลือกันที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ระหว่าง

งานวิจัย 

3. ความเสมอภาค เท่าเทียมกันระหว่างนักวิจัยและผู้ร่วมงานวิจัย (Equality 

between Participants) ในงานวิจัยแนวการเล่าเร่ืองราวน้ัน ผู้ร่วมงานวิจัยโดยส่วนใหญ่มัก

พบว่าตนเองน้ันไม่ได้มีสิทธิในงานวิจัยอย่างเตม็ที่ ความคิดเหน็ต่าง ๆ ของตนเองไม่ได้

รับการให้คุณค่ามากเท่าที่ควร เป็นผลให้ผู้ร่วมงานวิจัยน้ันขาดความมั่นใจในความรู้ของ

ตน มีความรู้สึกว่าความรู้ของตนไม่มีคุณค่า มีความรู้สึกด้อยและขาดความมั่นใจใน

ความสามารถและการเหน็คุณค่าในตนเอง เกดิช่องว่างที่เพ่ิมมากข้ึนระหว่างนักวิจัยและผู้

ร่วมวิจัย  งานวิจัยแนวน้ีเน้นถึงความเสมอภาคเท่าเทยีมกันระหว่างนักวิจัยและผู้ร่วมงาน

วิจัย ระหว่างทฤษฎีและการปฏบัิติ 

4. นักวิจัยในแนวการสืบสอบเร่ืองราวน้ันควรมีลักษณะผู้ฟังที่ดีและเปิดโอกาสให้

ผู้ร่วมงานวิจัยได้เล่าเร่ืองราว ปัญหาที่พบเหน็หรือประสบการณ์ของตนอย่างเตม็ที่ ในการ

รับฟังความคิดเห็น ปัญหา หรือประสบการณ์ผู้ร่วมงานวิจัยน้ันนักวิจัยต้องรับฟังด้วย

ความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ย่ิงไปกว่าน้ันนักวิจัยต้องเข้าใจว่า
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เร่ืองราวต่าง ๆ ที่เรารับฟังอยู่น้ันได้สอนบทเรียนต่าง ๆ ให้แก่เรา ผู้ร่วมงานวิจัยน้ัน

เปรียบเสมือนกบั “ครู” และ “เพ่ือน” ของเรา 

5. ระยะเวลาของการเกบ็รวบรวมข้อมูลในงานวิจัยแนวการเล่าเร่ืองราว ไม่ได้มีการ

ก าหนดไว้แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยที่จะร่วมเจรจาตกลงกันถึงเวลาที่

เร่ิมการเกบ็ข้อมูล (Starting Point) ในบางกรณีน้ันทั้งนักวิจัยและผู้ร่วมงานวิจัยอาจมีการ

พูดคุยติดต่อ แลกเปล่ียนข้อมูลเร่ืองราวตลอดถึงข้ันวิเคราะห์ข้อมูลหรือจนถึงข้ันรายงาน

ผลการวิจัยได้ ในบางกรณีน้ันการติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูลมีตลอดไปจนถึงข้ันตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในวารสารต่าง ๆ เลยทเีดียว 

6. นักวิจัยในแนวการเล่าเร่ืองราวพึงตระหนักอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างน้ันไม่คงที่

แน่นอน มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา งานวิจัยของเรากเ็ช่นกัน ในขณะที่เราก าลัง

ด าเนินงานวิจัยอยู่น้ัน ทั้งนักวิจัยและผู้ร่วมงานวิจัยล้วนเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาทั้งน้ี

ขึ้ นอยู่กับเวลา (Time) และสถานที่ (Space) การกระท าต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนน้ันไม่ได้เป็น

อิสระจากเวลาและสิ่งแวดล้อม  ดังน้ันในการสืบสอบเร่ืองราว หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดใน

ระหว่างท างานวิจัยควรพิจารณาเวลาสถานที่ และสิ่งแวดล้อมรอบข้างประกอบด้วย 

(Context) สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้เข้าใจผู้ร่วมงานวิจัยและการกระท าที่เกิดข้ึนได้ชัดเจนมาก

ขึ้น 

 

ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัเกณฑ ์ (Notes On Criteria) 

เน่ืองจากการท าวิจัยทางการศึกษาโดยใช้วิธีการเล่าเร่ืองราว (narrative inquiry) 

เป็นเร่ืองใหม่และเน่ืองจากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยทั่วไปยังถือว่าเป็นของใหม่และยัง

ไม่มีความมั่นคงเชิงการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ดังน้ัน ในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1990 ได้มี

ข้อเขียนมากมายเกี่ยวกับเกณฑ์ในการประเมิน การวิจัยที่ใช้วิธีการของการเล่าเร่ืองราวน้ี 

สิ่งส าคัญที่สดุที่จะต้องระลึกไว้เกี่ยวกบันวัตกรรมทางการวิจัยน้ี คือ เกณฑ์ที่จะน าประเมิน

การวิจัยประเภทน้ี ยังก าลังมีการโต้เถียงกันอยู่  โดยทั่วไป อาจกล่าวได้ว่ า ความเที่ยง 

(reliability) และความตรง (validity) น่าจะมีความส าคัญน้อยกว่ารายละเอียดของ

เร่ืองราวอย่างที่ได้มีการกล่าวถึง เร่ืองการแสดงตนหรือการมีตัวตน (apparentness) และ

ลักษณะที่น่าจะเป็นจริงหรือมีความเป็นไปได้ (verisimilitude) เกณฑ์ส าคัญที่ใช้ในการ

ประเมินการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์มักจะเป็นการประมาณค่ากันมากเกินไป 

(overrated) และก าลังมีการเพ่ิมหลักการพิจารณาด้วยกระบวนการต่าง ๆ แทนแล้ว 

(Guba และ licoln 1989) นักวิจัยแบบ narrative researcher สนใจเกี่ยวกับการท าหน้าที่

เป็นตัวแทนของประสบการณ์, เหตุอันท าให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ , ช่วงเวลาและความ

แตกต่างระหว่างประสบการณ์ด้านช่วงเวลากับการอธิบายเกี่ยวกับช่วงเวลา   รูปแบบของ

การเล่าเร่ือง  ความเป็นเอกภาพ (integrity) ของเอกสารที่ได้รับการเรียกถ้อยร้อยความ
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ในรายงานการวิจัย คุณภาพเชิงโน้มน้าวของ research text ความเป็นจริง  ความเหมาะสม

พอเพียง และความเป็นไปได้  ในปัจจุบันน้ีในส่วนของการวิจัยโดยใช้การเล่าเร่ืองราว 

เป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักวิจัยแต่ละคนในการที่จะริเร่ิมสร้างเกณฑ ์เพ่ือควบคุมคุณภาพของ

งานวิจัย และใช้ในการประเมินงานวิจัยด้วย  นอกจากน้ี ยังเป็นกรณีศึกษาที่คนอื่น ๆ 

อาจจะรับเอาเกณฑ์อื่ น  ๆ มาใช้อย่างถูกต้องตามหลักการในสนับสนุน หรือ 

วิพากษ์วิจารณ์งานวิจัยได้ การพัฒนาการวิจัยที่ใช้วิธีการเล่าเร่ืองราว ภายในสาขา

สังคมศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะต้องศึกษาค้นคว้าต่อไปเน่ืองจากยังมีการโต้เถียงใน

เร่ืองของการท้าทายต่าง ๆ ในการท าการวิจัยด้วยการสืบสอบเชิงพรรณนา กับการท าวิจัย

ในรูปแบบด้ังเดิมที่ท  ากนัมาช้านานแล้ว 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. เน่ืองจากสิ่งต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาข้ึนอยู่กับสถานที่และ

เวลา ชีวิตคนเรากเ็ช่นกัน ในงานวิจัยแนวการวิเคราะห์เร่ืองราวน้ัน สิ่งหน่ึงที่

มักประสบ คือ การเปล่ียนแปลงความคิดของผู้ร่วมวิจัยเม่ือเวลาและสถานที่

หรือสภาพการณ์ สิ่งแวดล้อม (Context) เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงสิ่งต่าง ๆ 

เหล่าน้ีเกิดขึ้ นได้บ่อยคร้ังและสะท้อน (Reflect)ให้เห็นถึงวุฒิภาวะทาง

ความคิดของผู้ร่วมวิจัย อย่างไรกต็าม ความไม่คงที่แน่นอนของ   สิ่งต่าง ๆ 

รอบตัว  โดยเฉพาะส่วนซ่ึงเกี่ยวข้องกบังานวิจัยน้ัน ในบางคร้ังอาจก่อให้เกิด

ความท้อถอยหรือปัญหาในใจได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีในบางคร้ังน้ันนักวิจัยควร

ต้องมองชีวิตโดยภาพรวม แล้วยอมรับถึงการเปล่ียนแปลง ความไม่แน่นอน

ที่เกดิข้ึน หลังจากน้ันควรมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัผู้ร่วมวิจัย 

2. เวลาที่ใช้ในการท าวิจัยยาวนาน ท าให้นักวิจัยเกิดความไม่แน่ใจในงานวิจัย

ของตน อาจเกิดความเบ่ือหน่ายและล้มเลิกงานในกลางคันได้ การพบปะ

พูดคุยในหมู่นักวิจัยด้วยกันอาจช่วยแก้ปัญหาน้ีได้บ้าง เพราะอย่างน้อยที่สุด

จะช่วยให้นักวิจัยรู้สึกว่า ตนเองไม่ได้โดดเด่ียว (Lonely) เกินไปในงานวิจัย

ของตน นอกจากน้ีแล้วการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน

ยังช่วยให้เกิดความคิดหรือมุมมองใหม่ ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอ

รายงานการวิจัย นักวิจัยพึงตระหนักเสมอว่า งานวิจันน้ันไม่ได้ส าเรจ็ได้ด้วย

คนเพียงคนเดียว แต่ต้องอาศัยกลุ่มชน (Community) ที่จะช่วยแลกเปล่ียน

ความรู้และกระตุ้น ให้เกดิมุมมองใหม่ ๆ ในชีวิต  

3. ความเสี่ยงของการท างานวิจัยในลักษณะน้ีค่อนข้างสูง เน่ืองจากผู้ร่วมงาน

วิจัยมีสทิธิ์ที่จะออกจากงานวิจัยในเวลาใดกไ็ด้  นักวิจัยอาจแก้ปัญหาน้ีได้โดย

มีผู้ร่วมงานวิจัยมากกว่า 1 คน 
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4. ปัญหาเลก็ ๆ น้อย ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ในระหว่างการท าวิจัยแนวน้ี คือผู้ร่วม

วิจัยอาจไม่มีเวลาที่จะเขียนบันทึกหรือพูดคุยหลังการสอน อารมณ์ต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้ นทั้งของนักวิจัยและ ผู้ร่วมวิจัย ซ่ึงสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีนักวิจัยต้องมีการ

พูดคุยกันอย่างเปิดเผยกับผู้ร่วมวิจัยเพ่ือที่จะได้ร่วมมือกันหาทางวิเคราะห์

และแก้ปัญหาต่อไป 

 

ความเป็นไปไดข้องการท าวิจยัแนวนี้ ในวงการศึกษาไทย 

 ดังได้กล่าวแล้วว่างานวิจัยแนวเล่าเร่ืองราว นับว่าเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างใหม่ไม่

แต่เฉพาะในวงการศึกษาของไทยเท่าน้ัน ในวงการศึกษาของต่างประเทศก็นับได้ว่า

ค่อนข้างใหม่มากเช่นกัน แม้ว่าการพูดคุยเล่าเร่ืองราวหรือประสบการณ์ดูจะเป็นเร่ือง

ธรรมดาสามัญในชีวิตคนเรา แต่เมื่อเราน าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ในการวิจัยทางการศึกษา

น้ัน ได้ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ  ตามมานานาประการเช่นกัน อย่างไรก็ตาม

การน าเสนอความคิดใหม่ที่ ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคย ย่อมก่อให้เกิดข้อโต้แย้งหรือ

ปัญหาได้ทั้งสิ้น แต่ถ้าเราน าข้อวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นเกบ็มาคิดไตร่ตรองอาจจะท าให้เรา

ได้มีโอกาสปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ดีขึ้ น งานวิจัยแนวเล่าเร่ืองราวน้ันถือว่าการ

วิพากษ์วิจารณ์เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย นักวิจัยควรได้มีโอกาสน าข้อวิพากษ์วิจารณ์

เหล่านั้นมาไตร่ตรองคิดทบทวน เพ่ือขยายความคิดของตนได้กว้างขึ้น  

 

 ส าหรับการน าการวิจัยแนวน้ีมาใช้ในวงการศึกษาบ้านเราน้ันในช่วงแรกอาจมี

ค าถามหรือค าวิพากษ์วิจารณ์บ้างตามสมควร เน่ืองจากเป็นของใหม่ อย่างไรกต็ามการ

เปิดโอกาสให้มีการพูดคุย ซักถามในหมู่นักวิชาการและนักการศึกษาถือว่าเป็นนิมิตหมาย

ที่ดีเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสนทนา ทางวิชาการข้ึน ส าหรับการน างานวิจัยแนวน้ีไปใช้

ปฏบัิติขึ้น นักวิชาการและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญกบัครู 

และผู้ปฏบัิติงานในโรงเรียนให้มากขึ้ น ต้องมีความเช่ือมั่นว่าทฤษฏน้ัีนพัฒนามาจากการ

ปฏบัิติ ครูแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถที่จะพัฒนาการสอนของตนได้อย่างเตม็ที่ งาน

การสอนจะพัฒนาไปไม่ได้ถ้าอาจารย์หรือนักวิจัยไม่ได้ลงไปสัมผัส สนทนา แลกเปล่ียน

ความรู้กบัครูในช้ันเรียน ในขณะเดียวกนันักวิจัยต้องเปิดใจกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 

ๆ จากเดก็นักเรียนและครูในช้ันเรียน ในขณะท าการวิจัยควรจะต้องมีการวิเคราะห์การ

เรียนการสอน หรือเร่ืองราวของตนเองควบคู่ไปด้วย  นอกจากน้ันแล้วความเช่ือที่ว่าครูใน

ช้ันเรียน สามารถเป็นนักวิจัยได้จ าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากสังคม ครูสามารถท าวิจัย

จากเหตุการณ์ชีวิตประจ าวันที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนของตน และมีโอกาสพูดคุย แลกเปล่ียน

ความคิดเหน็ทางการเรียนการสอนกับเพ่ือนครูด้วยกัน การกระท าดังกล่าวเช่นน้ี จะเปิด
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โอกาสให้ครูมีโอกาสวิเคราะห์การเรียน การสอนของตนมากขึ้ นเป็นโอกาสน าไปสู่การ

พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 

สรุป 

 กล่าวโดยสรุป จากที่กล่าวมาข้างต้นวิธีการเล่าเร่ืองราวสามารถน ามาประยุกต์ใช้

ส าหรับงานวิจัยได้หลายสาขา ท าให้สามารถสรุปประเดน็ส าคัญของวิธีการเล่าเร่ืองราวใน

ลักษณะของ คุณลักษณะ /ประเภท จุดมุ่งหมาย วิธีหลักในการเข้าถึงข้อมูล แนวทางการ

วิเคราะห์ แนวทางการน าเสนอผลการวิจัย และศาสตร์ต้นต าหรับ เป็นตารางได้ดังน้ี 

 

คุณลักษณะ /

ประเภท 

จุดมุ่งหมาย วิธีหลกัในการ 

เขา้ถึงขอ้มูล 

แนวทางการ

วิเคราะห ์

แ น ว ท า ง ก า ร

น า เ ส น อ

ผลการวิจยั 

ศ า ส ต ร์ ต้ น       

ต าหรบั 

Narrative 

Analysis 

(กลุ่ม

การศึกษา 

เชิงพรรณนา) 

: 

ชีวประวัติ 

(life 

narratives) 

ประวัติศาสตร์ 

บอกเล่า 

(oral 

History) 

เพ่ือพรรณนา

เร่ืองราวที่

เกี่ยวข้องกบั

บุคคล ได้แก่ 

ชีวประวัติ 

และบันทกึ

ประสบการณ์

ประวัติศาสตร์

ผ่านการบอก

เล่า 

-  การ

สมัภาษณ์ 

-  การบันทกึ

จากปากค า      

-  บทสนทนา 

-  เร่ืองราว

ต่าง ๆ 

-  หนังสอื 

ประจ าปี 

-  รูปถ่าย 

-  วารสาร 

-  การเขียน 

อตัชีวประวัติ 

-  จดหมาย 

-  การสนทนา 

-  การ

วิเคราะห์ 

เอกสาร 

 

การวิเคราะห์

เชิงพรรณนา 

อาท ิ: 

- การ

วิเคราะห์ 

ชีวประวัติ 

- การ

วิเคราะห์ 

ทางจิตวิทยา 

- การ

วิเคราะห์ 

การสื่อสารทาง 

ภาษา 

- วิเคราะห์

ความสัมพันธ์

ของเหตุการณ์

ตามเวลาและ

สถานที่ 

 

เร่ืองราว/เร่ืองเล่า 

(story) / บท

วิเคราะห์การ

สื่อสารทางภาษา 

หรือจากวารสาร

จากรายงาน

ประจ าปี จากการ

เขียนชีวประวัติ 

มีพ้ืนฐานจาก

การศึกษา

ประวัติศาสตร์

บอกเล่า 
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รูปแบบการสอนทีส่่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ: 

ดว้ยการวิเคราะหอ์ภิมาน 

 

เชียง  เภาชิต

บทคดัย่อ 

 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและศึกษาสภาพงานวิจัยที่ได้จากการสังเคราะห์

ในด้านข้อมูลที่จะให้เน้ือหาสาระ วิธีวิทยาและด้านคุณภาพที่เกี่ยวกับการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และศึกษาวิธีการสอนที่ ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการ

วิเคราะห์อภิมาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณตั้งแต่ปี 2525-2547 และเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง จ านวน 15 

เล่ม  ซ่ึงผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ

บันทึกคุณลักษณะงานวิจัยและแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์

ตามวิธีของ Glass  ได้ค่าขนาดอิทธิพลจ านวน 15 ค่า  จากน้ันน าค่าที่ได้ทั้งหมดมา

วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลด้วย Mann-Whitney U Test และ Kruskal 

Wallis Test  ผลการศึกษาพบว่า 

1. การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียขนาดอทิธพิลกบัตัวแปรวิธกีารสอน 

ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติได้ที่ .05 ค่าเฉล่ียขนาดอทิธิพลของตัวแปร 

วิธกีารสอนไม่แตกต่างกนั 

2. การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียขนาดอทิธพิลกบัตัวแปรแนวคิดที่

ส าคัญที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ณ ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติได้ที่ .05 ค่าเฉล่ียขนาดอทิธพิลกบัตัวแปรแนวคิดที่ส าคัญที่ใช้ศึกษา

เกี่ยวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 

The objective of the research is to observe and study the data-synthesized 

researches that provide knowledge methodology and quality to be involved with 

critical thinking .  This includes the study of teaching techniques affecting critical 

thinking by meta analysis.  The samples of this research are post-graduated 

students’ theses concerning about the study of critical thinking since 1983-2010 

and the experimental researches by which the researcher selects the samples only 

specifically. The data is collected by means of research quality and quality 

evaluation forms and bring data analyzed by means of Glass resulting in obtaining 

15 effect sizes consequently, this research brings all results to analyze the 

difference of mean effect sizes by Mann-Whitney U Test and Kruskal Wallis Test 

the study finds that: 

1. The analysis of the difference between the mean of effect sizes and 

teaching factors is statistically significant at 0.05.There is no statistical difference 

between the mean of effect sizes and teaching factors. 

2. The analysis of the difference between the mean of effect sizes and  

important thinking factors that study about critical thinking is statistically significant 

at 0.05. There is no statistical difference between theory and the important thinking 

factors that study about critical thinking. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 

 ระบบการศึกษานอกจากจะท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในแง่เน้ือหาสาระแล้ว การ

พัฒนาวิธีการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิจารณญาณ (Critical 

thinking)  ซ่ึงเป็นกระบวนการคิดที่รวมไปถึงการคิดอย่างมีเหตุผล  คิดวิเคราะห์และคิด

เพ่ือแก้ปัญหากเ็ป็นสิ่งจ าเป็น ซ่ึงจะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายอันพึงประสงค์ของการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา  24 ในหมวด 4 ข้อ (2)  

ซ่ึงบัญญัติไว้ว่าสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือคน

ไทยได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์

ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  การคิดเป็น คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

หมายถึง การคิดอย่างมีเหตุผล และการไตร่ตรองรอบคอบก่อนจะตัดสินใจเช่ือ หรือ

กระท าสิ่งใดๆ การคิดดังกล่าว จะส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

บุคคล ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการทางปัญญา เป็นการใช้

ปัญญาในการคิดพิจารณา ไตร่ตรอง ผสมผสานกับทักษะและประสบการณ์เดิม นัก

การศึกษาและนักจิตวิทยาได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย จนสามารถยืนยันได้ว่าการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ สามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของบุคคลโดยการจัดสภาพการณ์ที่

เหมาะสม (อรพรรณ  ลือบัญธวัชชัย, 2543)   เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้ทักษะการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(วิจิตร ศรีสอ้าน, 2542)  หรือรู้จักวิธีการสอนหลายแบบและรู้จักเลือกวิธีการสอนให้

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และสาระของเน้ือหาวิชาที่สอน (วัลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 

2543)  และการเรียนแบบร่วมมือก่อให้เกดิกระจายความคิดซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนอธิบาย

ให้ผู้อื่นเข้าใจในการหาค าตอบ การอธิบาย การแก้ปัญหา การอภิปรายถึงธรรมชาติของ

มโนทัศน์ของสิ่งที่เรียน  การให้ความรู้แก่เพ่ือนเป็นการพัฒนา  กระบวนการคิด ของ

ผู้เรียน (จอนห์สัน และ จอนห์สัน, 1997) นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการสอนที่เป็น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการค้นคว้าหาข้อมูล ท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ แปลความ 

ตีความ  สงัเคราะห์ข้อมูล กเ็ป็นอีกวิธีหน่ึงที่จะพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน (ทศินา  

แขมมณี, 2542) 

 ดังน้ัน จากที่กล่าวมามีวิธีการสอนหลายแบบที่ท  าให้เกิดกระบวนการคิด

วิจารณญาณ ซ่ึงเป็นกระบวนการคิดที่จ าเป็นและส าคัญส าหรับผู้เรียนทุกระดับ  การศึกษา

ด้านเศรษฐศาสตร์กเ็ป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์ และ

สามารถน าความรู้ไปคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดแบบมีเหตุผล เพ่ือน าผลที่ได้จาก

การคิดวิเคราะห์ไปประยุกต์เพ่ือแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและประเทศชาติ ในการศึกษาจึงจ าเป็นต้องเลือกวิธีสอนให้สอดคล้องเพ่ือให้
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ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดอย่างมีเหตุผล ผู้วิจัยจึงสนใจท าการ

สงัเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกบัการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบด้วย วิธกีารสอนและสื่อการสอน

และปัจจัยด้านผู้เรียนที่สัมพันธ์กับการคิดวิจารณญาณ และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับการคิดอย่างวิจารญาณ เมื่อพิจารณาด้านคุณลักษณะของงานวิจัย พบว่ามี

ลักษณะแตกต่างกันไปตามด้านต่างๆ ผลการวิจัยที่ผ่านมามีความหลากหลาย และให้

ผลสรุปที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันไปตามด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการวิเคราะห์อภิ

มานที่ต้องการรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาท าการ

สงัเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาที่รับผิดชอบของคณะเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการ

สอนต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือส ารวจและศึกษาสภาพงานวิจัยที่ได้จากการสังเคราะห์ในด้านข้อมูล

ทั่วไป ด้านเน้ือหาสาระ  ด้านวิธวิีทยาการและด้านคุณภาพ 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 

ประโยชนที์ไ่ดร้บั 

1. ได้ข้อสรุปเกี่ยวกบัสภาพการท าวิจัยที่เกี่ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอนที่

ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2. เป็นประโยชน์ในการน าวิธสีอนไปปรับปรุงการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนด้านการจัดการเรียนการสอน

ของคณะเศรษฐศาสตร์ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีศึกษางานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาในที่เกี่ยวข้อง

กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525-2547 เหตุที่เลือกงานวิจัยใน

ช่วงเวลาดังกล่าว สืบเน่ืองมาจากการค้นคว้าพบว่า มีงานวิจัยเกี่ยวกับการคิดอย่างมี

วิจารณญาณในช่วงดังกล่าว 

 1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่ศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2525-2547 จ านวน 57 เล่ม ซ่ึงผู้วิจัย

ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) และใช้วิธีเลือกตาม

เกณฑใ์นการคัดเลือกงานวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนดข้ึนได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 เล่ม 
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 2.  ตัวแปรที่ศึกษามีดังน้ี 

  2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กลุ่มตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่ ศึกษา

เกี่ยวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ 

   2.1.1  ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยด้านข้อมูลทั่วไปของงานวิจัย  

ได้แก่  ตัวแปรสถาบันที่ผลิตงานวิจัย สาขาที่ผลิตงานวิจัย วิชาที่ใช้ศึกษาวิจัย ระดับ

การศึกษาของงานวิจัย และระดับช้ันของกลุ่มตัวอย่างที่ท  าการวิจัย 

   2.1.2  ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยด้านเน้ือหาสาระของงานวิจัย  

ได้แก่  ตัวแปรรูปแบบวิธีการสอน ตัวแปรทฤษฎี/แนวคิดเกี่ยวกับการคิดอย่างมี

วิจารณญาณที่ใช้ในการวิจัย   

   2.1.3  ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยด้านวิธีวิทยาการวิจัย ได้แก่  

ตัวแปรแบบขนาดกลุ่มตัวอย่าง  วิธีการสุ่มตัวอย่าง  การตั้งสมมติฐานในงานวิจัย  การ

ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ  ประเภทและค่าสถิติทดสอบที่ใช้ในงานวิจัย    

   2.1.4  ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยด้านคุณภาพงานวิจัย ได้แก่ 

คะแนนประเมินคุณภาพงานวิจัย    

  2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่  ค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ 

 

ค าจ ากดัความทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 วิธีสอน หมายถึง ข้ันตอนที่ ผู้สอนด าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม

วัตถุประสงค์ด้วยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนส าคัญอัน

เป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะเฉพาะที่ขาดไม่ได้ของวิธีน้ันๆ ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีได้จ าแนก

วิธกีารสอนออกเป็น 3 กลุ่ม  ดังน้ี 

 1.  วิธีสอนที่ เน้นบทบาทของผู้สอน เป็นการสอนที่ ผู้สอนท าหน้าที่ในการ

ถ่ายทอดความรู้ช้ีน า และควบคุมการเรียนการสอนอย่างเตม็ที่ โดยผู้เรียนมีหน้าที่รับการ

ถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน หรือ การสอนที่ผู้สอนมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน

มากกว่าร้อยละ 50 ในกจิกรรมการเรียนการสอน 

 2.  วิธีสอนที่เน้นบทบาทของผู้เรียน เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม

เพ่ือให้เกดิการเรียนการรู้ด้วยตนเอง และ/หรือ การจัดกลุ่มผู้เรียนให้เกิดการแลกเปล่ียน

เรียนผู้ร่วมกัน โดยผู้สอนท าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก ประสานงาน ส่งเสริมให้

ผู้เรียนร่วมกิจกรรม  และช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือ การสอนที่ผู้เรียนมี

บทบาทในการเรียนมากกว่าร้อยละ 50 ในกจิกรรมการเรียนการสอน 

 3.  วิธีสอนที่เน้นบทบาททั้งผู้เรียนและผู้สอน เป็นการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนมี

บทบาทในการเรียนรู้ร่วมกัน และมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และผู้สอน หรือการสอน
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และผู้เรียนมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนประมาณร้อยละ 50 เท่ากันในกิจกรรม

การเรียนการสอน 

 ทฤษฎีแนวคิดส าคัญที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกบัคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง  ทฤษฎี/

แนวคิดที่ผู้วิจัยใช้อ้างองิในการสร้างเคร่ืองมือและกรอบแนวคิดในการท าการวิจัย  ได้แก่  

แนวคิดของ Dressel and Mayhew, แนวคิดของWatson and Glaser และ Robert  Ennis 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  กระบวนการคิดที่มีรูปแบบการผสมผสาน 

เจตคติ ความรู้และทกัษะ เพ่ือการค้นคว้าข้อมูลและหลักฐานที่น่าเช่ือถือ เพ่ือสนับสนุน

พิสูจน์หาข้อเท็จจริง มีการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพ่ือการตัดสินใจที่

สมเหตุสมผล น ามาสู่ข้อสรุปที่ถูกต้อง  

 การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) หมายถึง การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือ

สังเคราะห์งานวิจัยในการหาข้อสรุปของงานวิจัยในปัญหาการวิจัยเดียวกันที่มีความ

กว้างขวางลุ่มลึกกว่าผลงานวิจัยแต่ละเร่ือง โดยใช้ระเบียบวิธีการทางสถิติ  โดยข้อมูล

ส าหรับการวิเคราะห์อภิมาน คือ ดัชนีขนาดอทิธพิล 

 ดัชนีขนาดอทิธพิล (effect size) หมายถึงค่าสถิติที่ถูกน ามาใช้เป็นดัชนีมาตรฐาน

ส าหรับการวิเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลองหรือเชิงสหสัมพันธ์เป็นการน าค่าดัชนีที่มีค่า

เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมาท าให้เป็นคะแนน

มาตรฐานโดยการหารด้วยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กรอบแนวคิด 

 

ตวัแปรต้น 
       1.  วิธีสอน 
 1.1  วิธีสอนท่ีเนน้บทบาทของผูส้อน 
 1.2  วิธีสอนท่ีเนน้บทบาทของผูเ้รียน 
 1.3  วิธีสอนท่ีเนน้ทั้งบทบาทผูเ้รียนและผูส้อน 
      2.  แนวคิดวิจารณญาณท่ีใชศึ้กษาวิจยั 
 2.1  แนวคิดของ WATSON GLASER 
 2.2 แนวคิดของ ENNIS  
 2.3 แนวคิดของ DRESSEL และ MAYHEW 

ตวัแปรตาม 
ค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจยั 
ท่ีเก่ียวกบัการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ ตวัแปรปรับ 
   1.  ปีท่ีพิมพ ์                         7.  ค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือ 
   2.  สถาบนัท่ีผลิต                       8.  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

   3.  สาขาท่ีผลิต                         9.  วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
   4.  วิชาท่ีใชศึ้กษาวิจยั               10.  การตั้งสมมติฐาน 

   5.  ระดบัชั้นของกลุ่มตวัอยา่ง   11.  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
   6.  วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
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วิธีด าเนนิการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการสังเคราะห์งานวิจัยจ านวน  15  เล่ม  โดยวิธีการวิเคราะห์

อภิมาน (meta-analysis)  ตามวิธขีอง  Glass  ซ่ึงมีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากรในการวิจัย  คือ  วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวกับการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณที่พิมพ์เผยแพร่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2525-2547  จ านวน  57  เล่ม 

2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  คือ  วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณที่พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525-2547 จ านวน  

15  เล่ม  ซ่ึงคัดเลือกจากประชากร โดยใช้วิธเีลือกตามเกณฑ์ในการคัดเลือก

งานวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนดข้ึน เกณฑใ์นการคัดเลือกงานวิจัย  มีดังน้ี 

2.1 เป็นงานวิจัยที่ มี ช่ือภาษาอังกฤษประกอบด้วยค าว่า “Critical 

thinking” 

2.2 เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่

มีคุณสมบัติ 

2.3 เป็นงานวิจัยที่มีรายงานสถิติพ้ืนฐาน และสถิติที่เป็นผลจากการ

ทดสอบนัยส าคัญ 

ทางสถิติที่เพียงพอต่อการน าไปใช้ค านวณค่าขนาดอทิธพิลตามสตูรของ  Glass 

ขั้นตอนการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

1. ส ารวจรายช่ืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จากวารสาร

ทางการศึกษา  บทคัดย่อวิทยานิพนธข์องมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากการบริการระบบสืบค้น

ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผ่านทางระบบอินทราเน็ต และระบบ

อนิเตอร์เนต็ โดยใช้ค าส าคัญ 

2. ไปส ารวจและค้นหาตัวเล่มจริงของวิทยานิพนธ์  รายงานการวิจัยน้ัน ๆ ตาม

รายการที่สืบค้นได้  ณ  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ระบุว่า  มีตัวเล่มจริง หรือส าเนา

ของเล่มน้ัน ๆ 

3. ส ารวจเน้ือหาภายในตัวเล่มงานวิจัยน้ัน ๆ ว่า มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในการ

คัดเลือกงานวิจัยที่ก  าหนดไว้หรือไม่ 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยมี  2  ชุด  ได้แก่ 

1. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย  ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ  แบบ

ประเมินคุณภาพงานวิจัยและเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพงานวิจัย 

2.   แบบบันทกึคุณลักษณะงานวิจัย   
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ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น  2  ตอน ดังน้ี 

ตอนที่  1  วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่เป็นภาพรวมเกี่ยวกับ

สภาพงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สถิติภาคบรรยาย  

เพ่ือท าให้ทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรคุณลักษณะวิจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  

คุณลักษณะงานวิจัยด้านข้อมูลทั่วไป  ด้านเน้ือหาสาระด้านวิธีวิทยาการวิจัย และด้าน

คุณภาพงานวิจัย โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น  2  กลุ่ม ได้แก่ 

 ตอนที่   1.1 ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่ เป็นตัวแปรจ าแนกประเภท จะ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละและความถี่ 

 ตอนที่  1.2     ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่เป็นตัวแปรต่อเน่ือง จะวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความเบ้ และความโด่ง 

ตอนที่  2     วิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ซ่ึงในขั้นแรกต้องค านวณหาค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจัยแต่ละเล่ม  จากน้ันจะท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล จ าแนกตามตัว

แปรอิสระ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ เลือกศึกษา คือ วิธีสอนและแนวคิด ของการคิดอย่างมี

วิจารณญาณที่ใช้ในการวิจัยของงานวิจัยแต่ละเล่มน้ัน 

 

ตอนที่  1     ผลการวิเคราะหข์อ้มูลของสภาพทัว่ไปของงานวิจัยที่เกี่ยวกบัการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัย รวบรวมงานวิจัยจ านวน  15  

เล่ม  โดยแบ่งคุณลักษณะทั่วไปงานวิจัยเป็น 4 ด้าน  คือ ด้านคุณลักษะทั่วไปของงานวิจัย   

ด้านเน้ือหาสาระของงานวิจัย  ด้านวิธวิีทยาการวิจัย  และด้านคุณภาพของงานวิจัย 

ตอนที่  1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่

เป็นตัวแปร จ าแนกประเภท 

 

ตารางที ่ 1  จ านวนและรอ้ยละของคุณลกัษณะงานวิจัย  โดยจ าแนกตามตวั

แปรคุณลกัษณะงานวิจยัทีเ่ป็นตวัแปร จ าแนกประเภท 

 

คุณลกัษณะงานวิจยั ค่าของตวัแปร 
จ านวน 

(เล่ม) 
รอ้ยละ 

ดา้นลกัษณะทัว่ไปของงานวิจยั    

สถาบันที่ผลิตงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 40.0 
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คุณลกัษณะงานวิจยั ค่าของตวัแปร 
จ านวน 

(เล่ม) 
รอ้ยละ 

 มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ 6 40.0 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 20.0 

 รวม 15 100.0 

ปีที่ตีพิมพ์ 2536 3 20.0 

 2537 1 6.7 

 2538 1 6.7 

 2542 2 13.3 

 2543 2 13.3 

 2544 3 20.0 

 2545 1 6.7 

 2546 2 13.3 

 รวม 15 100.0 

สาขาที่ผลิตงานวิจัย จิตวิทยาการศึกษา 3 20.0 

 การพยาบาลศึกษา 1 6.7 

 วิจัยและวัดผลการศึกษา 2 13.3 

 การสอน 3 20.0 

 การศึกษาปฐมวัย 1 6.7 

 การประถมศึกษา 1 6.7 

 การมัธยมศึกษา 4 26.7 

 รวม 15 100.0 

วิชาที่ใช้ศึกษาวิจัย ไม่เกี่ยวกบัวิชาต่าง ๆ 2 13.3 

 ภาษาไทย 1 6.7 

 วิทยาศาสตร์ 1 6.7 

 สงัคมศาสตร์ 8 53.3 

 วิชาการพยาบาล 3 20.0 

 รวม 15 100.0 

    

ระดับการศึกษาของงานวิจัย ปริญญาโท 14 93.3 

 ปริญญาเอก 1 6.7 

 รวม 15 100.0 
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คุณลกัษณะงานวิจยั ค่าของตวัแปร 
จ านวน 

(เล่ม) 
รอ้ยละ 

ระดับช้ันของกลุ่มตัวอย่าง ระดับอนุบาล 1 6.7 

ที่ท  าการวิจัย ระดับประถมศึกษา 2 13.3 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 40.0 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 20.0 

 ระดับอุดมศึกษา 3 20.0 

 รวม 15 100.0 

ดา้นเนื้ อหาสาระของงานวิจัย    

วิธกีารสอน วิธกีารสอนที่เน้นบทบาทผู้สอน 4 26.7 

 วิธกีารสอนที่เน้นบทบาทผู้เรียน 11 73.3 

 วิธกีารสอนที่เน้นบทบาททั้ง - - 

 ผู้เรียนและผู้สอน   

 รวม 15 100.0 

แนวคิดที่ส าคัญที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกบั ไม่ระบุแนวคิด 3 20.0 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แนวคิดของ Dressel and Mayhew 4 26.7 

 แนวคิดของ Watson and Glaser 4 26.7 

 แนวคิดของ  Robert Ennis 4 26.7 

 รวม 15 100.0 

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย ผู้วิจัยสร้างเอง 7 46.7 

 ปรับปรุงจากเคร่ืองมือที่มีอยู่แล้ว 8 53.3 

 น าเคร่ืองมือที่ได้มาตรฐานจากที่มี - - 

 ผู้สร้างไว้แล้ว   

 รวม 15 100.0 

ค่าความเที่ยงของเคร่ืองมือ ไม่รายงานไว้ 2 13.3 

 รายงานไว้ 13 86.7 

 รวม 15 100 

ดา้นวิธีวิทยาการวิจยั    

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 30 2 13.3 

 40 1 6.7 

 48 1 6.7 

 60 3 20.0 
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คุณลกัษณะงานวิจยั ค่าของตวัแปร 
จ านวน 

(เล่ม) 
รอ้ยละ 

 70 3 20.0 

 74 1 6.7 

 78 1 6.7 

 80 1 6.7 

 90 1 6.7 

 105 1 6.7 

 รวม 15 100.0 

วิธสีุ่มตัวอย่าง Simple Random Sampling 14 93.3 

 Stratified Sampling 1 6.7 

 รวม 15 100.0 

การตั้งสมมติฐานในงานวิจัย ไม่มี / ไม่ระบุ 1 6.7 

 แบบมีทศิทาง 9 60.0 

 แบบไม่มีทศิทาง 5 33.3 

 รวม 15 100.0 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ไม่ระบุ - - 

 ระดับ  .05 7 46.7 

 ระดับ  .01 6 40.0 

 ระดับ  .001 2 13.3 

 รวม 15 100.0 

ประเภทและค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ t-test 15 100 

 รวม 15 100.0 

ดา้นคุณภาพงานวิจยั    

คะแนนประเมินคุณภาพงานวิจัย 0  คะแนน - - 

(นับโดยฐานนิยม) 1  คะแนน - - 

 2  คะแนน 8 53.3 

 3  คะแนน 7 46.7 

 รวม 15 100.0 
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ดา้นลกัษณะทัว่ไปของงานวิจยั 

 จากตารางที่  1  เม่ือพิจารณาคุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัยพบว่า  ส าหรับตัว

แปรสถาบันที่ผลิตงานวิจัย  ผลการวิเคราะห์พบว่า  สถาบันที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุดได้แก่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ  ผลิตงานวิจัยเท่ากัน คิดเป็น

ร้อยละ 40.0  รองลงมาได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 20.0   

 ส าหรับตัวแปร ด้านปีที่ตีพิมพ์ ผลการวิเคราะห์พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ตีพิมพ์

ในปี พ.ศ. 2536  และ พ.ศ. 2544 คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมาได้แก่ปี พ.ศ. 2542  

ปี พ.ศ. 2543  และปี พ.ศ. 2546  คิดเป็นร้อยละ 13.3  อันดับสุดท้าย คือ ปี พ.ศ. 

2537  ปีพ.ศ. 2538  และปี พ.ศ. 2545  คิดเป็นร้อยละ 6.7   

 ส าหรับสาขาที่ผลิตงานวิจัย  ผลการวิเคราะห์พบว่า  สาขาการมัธยมศึกษาผลิต

งานวิจัยมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 26.7  รองลงมา  ได้แก่ สาขาการสอน  และสาขา

จิตวิทยาการศึกษา  ซ่ึงผลิตงานวิจัยเท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ 20.0  อันดับที่ 3  คือ  สาขา

วิจัยและวัดผลการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.3  อันดับสุดท้าย คือ สาขาการพยาบาล

ศึกษา  การศึกษาปฐมวัย  และการประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 6.7   

 วิชาที่ใช้ศึกษาวิจัย  ผลการวิเคราะห์พบว่า  วิชาสังคมศาสตร์ใช้ศึกษาวิจัยมาก

ที่สุด  คิดเป็น   ร้อยละ 53.3  รองลงมา คือ  วิชาการพยาบาล  คิดเป็นร้อยละ  20.0  

อันดับที่  3  ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 13.3  อันดับสุดท้าย  คือวิชา

ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 6.7   

 

ดา้นเนื้ อหาสาระของงานวิจยั 

 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะด้านเน้ือหาสาระของงานวิจัย พบว่า ตัวแปรวิธีการสอน

ผลการวิเคราะห์  พบว่า  วิธกีารสอนที่เน้นบทบาทผู้เรียน  มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 73.3  

รองลงมา  คือ  วิธกีารสอนที่เน้นบทบาทผู้สอน  คิดเป็นร้อยละ  26.7   

 เม่ือพิจารณาตัวแปรแนวคิดที่ส าคัญที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

พบว่า  แนวคิดของ Dressel and Mayhew  แนวคิดของ Watson and Glaser แนวคิดของ  

Robert Ennis มีจ านวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมา ไม่ระบุแนวคิดใด คิดเป็น

ร้อยละ 20.0 

 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้วิจัยปรับปรุงจาก

เคร่ืองมือที่มีอยู่แล้วมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.3  รองลงมา คือ ผู้วิจัยสร้างเอง  คิด

เป็นร้อยละ 46.7  

 ส าหรับค่าความเที่ยงของเคร่ืองมือมีรายงานไว้เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 86.7  รองลงมาคือ  ไม่มีการรายงานไว้  คิดเป็นร้อยละ 13.3 
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ดา้นวิธีวิทยาการวิจยั 

 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะด้านวิธีวิทยาการวิจัย  ผลการวิเคราะห์พบว่า ขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 60 และ 70  มีจ านวนมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 

20  รองลงมาคือ  ขนาดตัวอย่าง  30  คิดเป็นร้อยละ 13.0   

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) มากที่สุด  

คิดเป็นร้อยละ 93.3  รองลงมาคือ  ใช้วิธีสุ่มแบบเป็นช้ันภมูิ (Stratified Sampling)  คิด

เป็นร้อยละ  6.7   

 ส าหรับการตั้งสมมติฐานการวิจัย มีการต้ังแบบมีทศิทาง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

60.0  รองลงมา คือ ตั้งแบบไม่มีทศิทาง คิดเป็นร้อยละ 33.3  อันดับสุดท้าย  ไม่มีการ

ระบุ คิดเป็นร้อยละ 6.7   

 ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  มีการระบุที่ระดับ .05 มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  46.7  

รองลงมา คือ ระบุที่ระดับ .01 คิดเป็นร้อยละ 40.0อันดับสุดท้ายคือ ระบุที่ระดับ  .001  

คิดเป็นร้อยละ 13.3   

 ส าหรับประเภทค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ  ใช้สถิติ  t-test ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ดา้นคุณภาพของงานวิจยั 

 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะด้านคุณภาพ ของงานวิจัย  ผลการวิเคราะห์พบว่า

คะแนนประเมินคุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับ 2 คะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.3  

รองลงมา คือ อยู่ในระดับ  3  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  46.7   

 

ตอนที ่ 1.2  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเบื้ องตน้ของตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยัทีเ่ป็นตวั

แปรต่อเนือ่ง 
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ตารางที ่ 2  ลกัษณะการแจกแจงค่าสถติิของตวัแปรต่อเนือ่ง 

ตัวแปร ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
พิสยั ค่าสงูสดุ ค่าต ่าสดุ ความเบ้ ความโด่ง 

1.  ค่าความเช่ือมั่นของ  

    เคร่ืองมือวัดตัวแปร 

    การคิดอย่างมี 

    วิจารณญาณ 

.8131 .0056 .23 .94 .71 .256 -.964 

2. ขนาดของกลุ่ม 

ตัวอย่าง 

64.33 21.06 75 105 30 -.07 -.148 

3. ค่าขนาดอทิธพิล 

   ของงานที่เกี่ยวกบัการ 

   คิดอย่างมีจารณญาณ 

1.389 1.031 3.01 3.04 .03 .531 -1.052 

 

 จากตารางที่  2  ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ วัดตัวแปรการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  ผลการวิเคราะห์พบว่า โดยเฉล่ีย มีค่าความเช่ือม่ันอยู่ที่ .8131  มีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั .0056  มีค่าความเบ้ เทา่กบั .256 และ มีค่าความโด่ง เท่ากับ 

-.964  แสดงว่าข้อมูล  ค่อนข้างเบ้ไปทางขวาและโด่งต ่ากว่าปกติ 

 ส าหรับขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผลการวิเคราะห์พบว่า โดยเฉล่ีย มีขนาด

ตัวอย่างอยู่ที่ 64  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  21.06 มีค่าความเบ้ เท่ากับ  -.07  

และ มีค่าความโด่ง เท่ากับ -.148  แสดงว่าข้อมูล ค่อนข้างเบ้ไปทางซ้ายและโด่งต ่ากว่า

ปกติ 

 

ส าหรับค่าขนาดอิทธิพล  ผลการวิเคราะห์พบว่า  โดยเฉล่ีย มีค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ 

1.389 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.03  มีค่าความเบ้ เท่ากับ  .531  และ  มีค่า

ความโด่ง เทา่กบั -1.052  แสดงว่าข้อมูล  ค่อนข้างเบ้ไปทางขวาและโด่งต ่ากว่าปกติ 
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ตอนที ่ 2     วิเคราะหข์อ้มูลทีศึ่กษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ตารางที ่ 3  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ขนาดอิทธิพลกบัตวัแปรวิธีการ

สอน 

วิธีการสอน n Mean Rank Mann-Whitney U Sig. 

วิธสีอนที่เน้นบทบาทของผู้สอน 

วิธสีอนที่เน้นบทบาทของผู้เรียน 

4 

11 

5.50 

8.91 

12.0 .192 

 

 จากตารางที่  4.3  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลกับตัว

แปรวิธีการสอน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ .05  ผลการวิเคราะห์พบว่า  ค่าเฉล่ีย

ขนาดอิทธิพล ของตัวแปรวิธีการสอนไม่แตกต่างกันแต่จากค่า Mean Rank  พบว่า 

วิธกีารสอนที่เน้นบทบาทผู้เรียน มีค่า สงูกว่า  วิธสีอนที่เน้นบทบาทของผู้สอน 

ตารางที ่ 4  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ขนาดอิทธิพลตวัแปรแนวคิด

วิจารณญาณ 

 

แนวคิดวิจารณญาณ n Mean Rank 
Kruskal Wallis 

Chi-Square 
Sig. 

แนวคิดของ Dressel and Mayhew 

แนวคิดของ Watson and Glaser 

แนวคิดของ Robert Ennis 

4 

4 

4 

8.25 

6.25 

5.00 

1.654 .437 

หมายเหตุ น าตัวแปรที่ไม่ระบุแนวคิดออกจากการเปรียบเทยีบ 

 

 จากตารางที่  4   เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลกับตัว

แปร แนวคิดวิจารณญาณที่ใช้ส าหรับการวิจัย   ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ .05  ผล

การวิเคราะห์พบว่า  ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล ของตัวแปรแปร แนวคิดวิจารณญาณที่ใช้

ส าหรับการวิจัย   ไม่แตกต่างกนั 
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สรุปผลการวิจยั อภิปราบผล และขอ้เสนอแนะ 

ดา้นลกัษณะทัว่ไปของงานวิจยั 

 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัยพบว่า  ส าหรับตัวแปรสถาบันที่ผลิต

งานวิจัย  ผลการวิเคราะห์พบว่า  สถาบันที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุดได้แก่ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ  ผลิตงานวิจัยเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 40.0  

รองลงมาได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 20.0   

 ส าหรับตัวแปร ด้านปีที่ตีพิมพ์ ผลการวิเคราะห์พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ตีพิมพ์

ในปี พ.ศ. 2536  และ พ.ศ. 2544 คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมาได้แก่ปี พ.ศ. 2542  

ปี พ.ศ. 2543  และปี พ.ศ. 2546  คิดเป็นร้อยละ 13.3  อันดับสุดท้าย คือ ปี พ.ศ. 

2537  ปีพ.ศ. 2538  และปี พ.ศ. 2545  คิดเป็นร้อยละ 6.7   

 ส าหรับสาขาที่ผลิตงานวิจัย  ผลการวิเคราะห์พบว่า  สาขาการมัธยมศึกษาผลิต

งานวิจัยมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 26.7  รองลงมา  ได้แก่ สาขาการสอน  และสาขา

จิตวิทยาการศึกษา  ซ่ึงผลิตงานวิจัยเท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ 20.0  อันดับที่ 3  คือ  สาขา

วิจัยและวัดผลการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.3  อันดับสุดท้าย คือ สาขาการพยาบาล

ศึกษา  การศึกษาประถมวัย  และการประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 6.7   

 วิชาที่ใช้ศึกษาวิจัย  ผลการวิเคราะห์พบว่า  วิชาสังคมศาสตร์ใช้ศึกษาวิจัยมาก

ที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 53.3  รองลงมา คือ  วิชาการพยาบาล  คิดเป็นร้อยละ  20.0  

อันดับที่  3  ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 13.3  ดันดับสุดท้าย  คือวิชา

ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 6.7   

ดา้นเนื้ อหาสาระของงานวิจยั 

 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะด้านเน้ือหาสาระของงานวิจัย พบว่า ตัวแปรวิธีการสอน

ผลการวิเคราะห์  พบว่า  วิธกีารสอนที่เน้นบทบาทผู้เรียน  มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 73.3  

รองลงมา  คือ  วิธกีารสอนที่เน้นบทบาทผู้สอน  คิดเป็นร้อยละ  26.7   

 เม่ือพิจารณาตัวแปรแนวคิดที่ส าคัญที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

พบว่า  แนวคิดของ Dressel and Mayhew   แนวคิดของ Watson and Glaser   แนวคิด

ของ  Robert Ennis มีจ านวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 26.7  รองลงมา  ไม่ระบุแนวคิดใด 

คิดเป็นร้อยละ 20.0 

 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย  ผลการวิเคราะห์พบว่า  ผู้วิจัยปรับปรุงจาก

เคร่ืองมือที่มีอยู่แล้วมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.3  รองลงมา  คือ  ผู้วิจัยสร้างเอง  คิด

เป็นร้อยละ 46.7  

 ส าหรับค่าความเที่ยงของเคร่ืองมือมีรายงานไว้เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 86.7  รองลงมาคือ  ไม่มีการรายงานไว้  คิดเป็นร้อยละ 13.3 
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ดา้นวิธีวิทยาการวิจยั 

 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะด้านวิธีวิทยาการวิจัย  ผลการวิเคราะห์พบว่า ขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 60 และ 70  มีจ านวนมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 

20  รองลงมาคือ  ขนาดตัวอย่าง  30  คิดเป็นร้อยละ 13.0   

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีสุ่มแบบง่าย  (Simple Random Sampling)  มากที่สุด  

คิดเป็นร้อยละ 93.3  รองลงมาคือ  ใช้วิธีสุ่มแบบเป็นช้ันภมูิ  (Satisfied Sampling)  คิด

เป็นร้อยละ  6.7   

 ส าหรับการต้ังสมมติฐานการวิจัย  มีการต้ังแบบมีทศิทาง  มากที่สุด  คิดเป็นร้อย

ละ 60.0  รองลงมา คือ ตั้งแบบไม่มีทศิทาง  คิดเป็นร้อยละ 33.3  อันดับสุดท้าย  ไม่มี

การระบุ  คิดเป็นร้อยละ 6.7   

 ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  มีการระบุที่ระดับ .05  มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  

46.7  รองลงมา คือ ระบุที่ระดับ .01  คิดเป็นร้อยละ 40.0  อันดับสุดท้ายคือ  ระบุที่

ระดับ  .001  คิดเป็นร้อยละ 13.3   

 ส าหรับประเภทค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ  ใช้สถิติ  t-test    ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 

100 

ดา้นคุณภาพของงานวิจยั 

 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะด้านคุณภาพ ของงานวิจัย  ผลการวิเคราะห์พบว่า

คะแนนประเมินคุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับ 2 คะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.3  

รองลงมา คือ อยู่ในระดับ  3  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  46.7   

 ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ วัดตัวแปรการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผลการ

วิเคราะห์พบว่า  โดยเฉล่ีย มีค่าความเช่ือม่ันอยู่ที่ .8131  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  

.0056  มีค่าความเบ้ เทา่กับ  .256  และ  มีค่าความโด่ง เท่ากับ -.964  แสดงว่าข้อมูล  

ค่อนข้างเบ้ไปทางขวาและโด่งต ่ากว่าปกติ 

 ส าหรับขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ผลการวิเคราะห์พบว่า  โดยเฉล่ีย มีขนาด

ตัวอย่างอยู่ที่ 64  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ   21.06   มีค่าความเบ้ เท่ากับ  -.07  

และ  มีค่าความโด่ง เทา่กบั -.148  แสดงว่าข้อมูล  เบ้ไปทางซ้ายเลก็น้อยและโด่งต ่ากว่า

ปกติ 

 

ผลการทดสอบขนาดอิทธิพล   

ส าหรับค่าขนาดอิทธิพล  ผลการวิเคราะห์พบว่า  โดยเฉล่ีย มีค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ 

1.389 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ   1.03   มีค่าความเบ้ เท่ากับ  .531  และ  มีค่า

ความโด่ง เทา่กบั -1.052  แสดงว่าข้อมูล  ค่อนข้างเบ้ไปทางขวาและโด่งต ่ากว่าปกติ 
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 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลกับตัวแปรวิธีการสอน ณ 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ .05  ผลการวิเคราะห์พบว่า  ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล ของตัว

แปรวิธีการสอนไม่แตกต่างกันแต่จากค่า Mean Rank  พบว่า วิธีการสอนที่เน้นบทบาท

ผู้เรียน มีค่า สงูกว่า  วิธสีอนที่เน้นบทบาทของผู้สอน 

 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลกับตัวแปร แนวคิด

วิจารณญาณที่ใช้ส าหรับการวิจัย   ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ .05  ผลการวิเคราะห์

พบว่า  ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล ของตัวแปรแปร แนวคิดวิจารณญาณที่ใช้ส าหรับการวิจัย   

ไม่แตกต่างกนั 

  

ขอ้เสนอแนะ 

 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่า  ตัวแปรด้านรูปแบบการสอน  ซ่ึงพบว่า  

ค่าเฉล่ีย (Mean Rank)  ของวิธีสอนที่เน้นบทบาทผู้เรียนสูงกว่า วิธีสอนที่เน้นบทบาท

ผู้สอน  ดังน้ัน  จึงควรส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนแบบเน้นบทบาทผู้เรียนให้มากขึ้ น 

เพ่ือจะส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1.   ผลการวิจัยคร้ังน้ีไม่สามารถระบุค าตอบได้ชัดเจนมากนัก เน่ืองจากกลุ่ม

ตัวอย่างมีจ านวนไม่มาก  การกระจายของข้อมูลอาจจะไม่ครอบคลุมประเด็นที่

ท  าการศึกษา ดังน้ัน  ในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  ควรเพ่ิมขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น  

และจะท าให้สามารถใช้สถิติวิเคราะห์  ที่เป็นสถิติแบบใช้พารามิเตอร์   

2.  ควรขยายผลการศึกษาในตัวแปรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวิธีการสอน ซ่ึงอาจจะ

มีตัวแปรอื่นที่จะส่งผลต่อการคิดวิจารณญาณ   
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องคป์ระกอบการบริหารขา้มวฒันธรรมในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนที่จดัการ

สอนแบบนานาชาติ Components of cross-culture administration  

in the private international higher education institutions 

 

ดร.วิเชียร  พนัธเ์ครือบุตร 

 

บทคดัย่อ 

 องค์ประกอบการบริหารข้ามวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการสอน

แบบนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์องค์ประกอบ การบริหารข้ามวัฒนธรรมใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการสอนแบบนานาชาติ การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คณาจารย์ จากสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่มีการจัดการ

เรียนการสอนแบบนานาชาติ มาแล้วเกิน 5 ปี ที่มีคณาจารย์มากกว่า 80 คน และมี

คณาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่า  3 ประเทศ  ได้กลุ่มตัวอย่างรวม 375 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม ที่มีค่าอ านาจจ าแนก .35 - .81  มีค่าความ

เช่ือมั่น .87 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ การหาค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผล

การศึกษาพบว่าองค์ประกอบ การบริหารข้ามวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่

จัดการสอนแบบนานาชาติ ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ คือ 1)การสร้างความร่วมมือ

ในการท างานเป็นกลุ่ม  2)การสร้างความมุ่งมั่นให้กับบุคลากร  3)การสร้างความพึง

พอใจในการท างาน  4)การสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 5)ทักษะการ

บริหารงาน  6)การพัฒนางาน  7)การสร้างความผูกพันกับองค์กร   8)มีลักษณะเป็น

องค์กรที่มีประสทิธภิาพ   9)การได้รับความเป็นธรรมในสังคม   10)การพัฒนาบุคลากร   

11)ความสอดคล้องในการท างานระหว่างกัน   12)ความสามารถในการท างานที่มี

สภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิม    ทั้ง 12 องค์ประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวน

ของตัวแปรได้ร้อยละ 78.087 

 

ค าส าคญั:  การบริหารข้ามวัฒนธรรม   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการสอนแบบ

นานาชาติ 
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Abstract   

 This research is to analyz the components of cross- culture administration 

in the private international higher education institutions. This is a qualitative 

research which was conducted through the faculty lecturers’ sampling from the 

private international higher education institutions that have been operated for more 

than 5 years. Each institution has more than 80 faculty lecturers together with 

foreign lecturers representing at least 3 countries. There were 375 samplings 

dealing with this research. The study tool is a questionnaire with the discrimination 

from 0.35 to 0.81, and reliability value of .87.  The research statistics used here 

also were means and factor analysis. The research results found that the components 

of cross -culture administration in the private international higher education 

institutions consists of 12 components as follows:  1) build up a collaborative work 

in groups  2) commitment of personnel 3) satisfaction in the work of personnel  4) 

creat good understanding among different cultures  5)  management skills  6) 

development of work  7) staff engagement  8)  being a powerful and effective 

organization   9) fairness in social  10) human resources development  11) 

consistency in the work  12) ability to work under an environment that is different 

from the former places. All 12 components can explain the variation of variables at 

78.087 percent.  

 

Keywords:  cross-culture management,   private international higher education 

institution  
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บทน า 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[1] ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา

ระบบการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาไทย ให้สอดคล้องกับนโยบายของ

ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ปฏิรูปการศึกษา การเรียนการสอน รองรับการ

เปล่ียนแปลงของโลก ให้ทดัเทยีมกับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับตลาดแรงงาน รวมทั้ง

เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและ

การเคล่ือนย้ายแรงงานเสรี  

การพัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ รองรับการเปิดเสรีประชาคม

อาเซียนได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 10 [2] ที่ว่า มุ่งยกระดับมาตรฐาน

และความสามารถของมหาวิทยาลัย/สถาบันให้มีมาตรฐานสากล เช่น การสร้างเสริมให้

อาจารย์และบัณฑติให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

อย่างไรกต็ามในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่จัดการสอนแบบนานาชาติ มีทั้ง

คณาจารย์ และนักศึกษา ที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาปฎิสัมพันธ์กันทั้งทางตรง

และทางอ้อม ที่ ผู้บ ริหารสถาบันให้ความส า คัญทั้ งการบริหารงาน การพัฒนา

ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และการผลิตบัณฑิต  การบริหารการศึกษาจึงต้อง

ค านึงถึง การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติรวม  การจัดการข้ามวัฒนธรรม  การบริหาร

องค์กรที่มีประสทิธภิาพ   และการบริหารงานที่มุ่งผลสมัฤทธิ์เป็นเลิศ 

การด าเนินการบริหารข้ามวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการสอน

แบบนานาชาติ ในแต่ละสถาบันได้มีการด าเนินการไปในระเวลาหน่ึงแล้ว ผู้วิจัยเหน็ว่ามี

ความจ า เป็นอย่างย่ิงที่ จะ ต้องท าการ ศึกษายืนยันว่าบริหารข้ามวัฒนธรรมใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการสอนแบบนานาชาติ ที่ด าเนินการผ่านมา มีผลการ

ด าเนินกิจการก้าวหน้ามาโดยตลอด มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดี และบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษามีความสามารถในการแข่งขันด้านแรงงานกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้น้ัน มี

องค์ประกอบ การบริหารข้ามวัฒนธรรมในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่จัดการสอนแบบ

นานาชาติอย่างไร    เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา และผู้สนใจใช้

เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการบริหารสถาบันการศึกษาทนัการรองรับการเปิดเสรีในประชาคม

อาเซียนต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์องค์ประกอบ การบริหารข้ามวัฒนธรรม

ในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่จัดการสอนแบบนานาชาติ   
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แนวคิดทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

องค์ประกอบการบริหารข้ามวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการสอน

แบบนานาชาติ ได้บูรณาการแนวคิดในเร่ือง การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ ของ 

Hofsted[3] และการบริหารงานต่างๆ ได้ตัวแปรที่ส าคัญประกอบด้วย  การบริหาร

วัฒนธรรมข้ามชาติรวม 4 ด้าน  การจัดการข้ามวัฒนธรรมรวม 3 ด้าน การบริหารองค์กร

ที่มีประสทิธภิาพรวม 3 ด้าน  ผลสมัฤทธิ์ของการบริหารงานที่เป็นเลิศรวม 3 ด้าน โดย มี

ตัวแปรที่ศึกษาประกอบรวม 13 ด้าน คือความเหล่ือมล า้ของอ านาจ การใช้พลังเอาชนะ

ในการท างาน การรวมกลุ่ม  การหลีกเล่ียงความเสี่ยงในการขัดแย้ง ความต่ืนตัวในเร่ือง

วัฒนธรรมที่แตกต่างกนั ความเข้าใจในเร่ืองวัฒนธรรมที่แตกต่างกนั ความสามารถในการ

ท างานในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิม  ความสอดคล้องในการท างาน

ระหว่างกนั  มีลักษณะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  วัฒนธรรมองค์กร  ทกัษะการบริหาร

ของผู้บริหาร  ความผูกพันต่อองค์กร  ความมุ่งมั่นของบุคลากร  ความพึงพอใจในงาน

ของบุคลากร รวมทั้งสิ้น 65 ตัวแปร  

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ  คณาจารย์ จาก

สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ โดยแต่ละสถาบัน

ต้องเปิดการเรียนการสอนมาแล้วเกิน 5 ปี  มีคณาจารย์ในสถาบันมากกว่า 80 คน และ

คณาจารย์ที่สอนต้องประกอบด้วยคณาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่า  3 ประเทศ  รวม 

5 สถาบัน จ านวนคณาจารย์รวม 1,200 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือคณาจารย์ 

จากสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ได้จากการสุ่ม

ตัวอย่างอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างรวม 375 คน ผู้วิจัยท าการเกบ็ข้อมูลในช่วงเดือน 

สิงหาคม-ตุลาคม 2556 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มี

ค่าอ านาจจ าแนก .35 - .81  มีค่าความเช่ือมั่น .87 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ การหา

ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 

ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารข้าม

วัฒนธรรมในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่จัดการสอนแบบนานาชาติ มีตัวแปรรวม 65 ตัว

แปร พิจารณาเป็นรายด้านรวม 13 ด้านประกอบด้วย ด้านความเหล่ือมล ้าของอ านาจ

(3ตัวแปร) ด้านการใช้พลังเอาชนะในการท างาน(4ตัวแปร)ด้านการรวมกลุ่ม(4ตัวแปร)   

ด้านการหลีกเล่ียงความเสี่ยงในการขัดแย้ง(3ตัวแปร) ด้านความตื่นตัวในเร่ืองวัฒนธรรม
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ที่แตกต่างกัน(3ตัวแปร)  ด้านความเข้าใจในเร่ืองวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน(5ตัวแปร)   

ด้านความสามารถในการท างานในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิม(5ตัว

แปร) ด้านความสอดคล้องในการท างานระหว่างกัน(4ตัวแปร)ด้านมีลักษณะเป็นองค์กร

ที่มีประสทิธภิาพ(4ตัวแปร) ด้านวัฒนธรรมองค์กร(4ตัวแปร) ด้านทกัษะการบริหารของ

ผู้บริหาร(9ตัวแปร) ด้านความผูกพันต่อองค์กร(5ตัวแปร) ด้านความมุ่งมั่นของบุคลากร

(6ตัวแปร)  ด้านความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร(6ตัวแปร) โดย มีค่าเฉล่ียของ

ตัวแปรทุกตัวอยู่ในระดับ ปานกลาง-ดีมาก   

ตัวแปรที่ศึกษาทั้ง 65 ตัวแปร น าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยการ

ด าเนินการดังน้ี  

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบคร้ังที่ 1 

      การวิเคราะห์องค์ประกอบคร้ังที่ 1 ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

(Principal component Analysis) หมุนแกนแบบ Orthogonal  ด้วยวิธี Varimax  ได้

องค์ประกอบทั้งสิ้ น 14 องค์ประกอบ โดยมีองค์ประกอบที่คลุมเครือ และมีตัวแปรที่

คลุมเครือรวม 13 ตัวแปร คือมีค่าน า้หนักตัวประกอบสูงใน 2องค์ประกอบขึ้นไป หรือมี

ค่าไม่ถึง .45 บนองค์ประกอบใดๆแสดงว่าตัวแปรแต่ล าตัว มีน ้าหนักองค์ประกอบที่

เฉพาะและองค์ประกอบที่คลาดเคล่ือนของตนเองต ่า ผู้วิจัยจึงตัดตัวแปรทั้ง 13 ตัวแปร

ออกแล้วท าการวิเคราะห์องค์ประกอบใหม่  

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบคร้ังที่ 2  

     การวิเคราะห์องค์ประกอบคร้ังที่ 2 เป็นการน าตัวแปรที่เหลือ 52 ตัวแปร ไป

วิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีเดิม ได้องค์ประกอบ 12 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบ

ที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1.0  มีตัวแปรต้ังแต่ 3 ตัวแปรข้ึนไป และมีค่าน า้หนักตัวประกอบ

แต่ละตัวแปรเกิน .45 ซ่ึงได้ทดสอบนัยส าคัญของค่าน ้าหนักตัวประกอบแล้ว  พบว่า

น า้หนักตัวประกอบของตัวแปรที่เลือกมาบรรยาย มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้ง 

12 องค์ประกอบสามารถอธบิายความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละ 78.087 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบในองค์ประกอบแต่ละตัวผู้วิจัยได้ตั้งช่ือแต่ละ

องค์ประกอบที่สามารถอธิบายตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ และแสดงตัวแปรในแต่ละ

องค์ประกอบ ทั้ง 12 องค์ประกอบ ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 8 ตัวแปร  

ประกอบด้วยตัวแปรดังน้ี  การแสวงหาเป้าหมายร่วมกัน(R12) การเลียนแบบลักษณะที่

เหมาะสมจากสมาชิกในกลุ่ม(R11) การรับรู้ความเป็นเอกภาพของกลุ่มร่วมกัน(R13)   

การปฎิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกลุ่ม(R14)การใช้ความพยายามทุก

วิถีทางในการท างานให้ส าเรจ็(R4) คนในกลุ่มยอมรับการเป็นสมาชิกกลุ่ม(R10)   ถือว่า

ตนเองต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเสมอ(R9)  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม
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(R1) เมื่อพิจารณาลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวแล้วเหน็สมควรตั้งช่ือ องค์ประกอบน้ีว่า 

องค์ประกอบด้าน “การสร้างความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่ม” ตัวแปรทั้งหมดร่วมกัน

ก าหนด องค์ประกอบด้วยค่าน า้หนัก 6.181และเมื่อเทยีบกบัความแปรปรวนร่วมทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 11.887  ของ 12 องค์ประกอบ     

องค์ประกอบที่ 2 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร  

ประกอบด้วยตัวแปรดังน้ี  ความพยายามท าหน้าที่ ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน(U6)   

ความสามารถในการวางแผนงานเพ่ือตอบสนองความรับฟิดชอบของงาน(U7)   

ความสามารถในการเสนอวิธีการแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ(U8) ความเตม็ใจท างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ(U5) รับรู้ความเป็นเอกภาพของกลุ่มร่วมกัน(S13) เมื่อพิจารณา

ลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวแล้ว เหน็สมควรตั้งช่ือ องค์ประกอบน้ีว่า องค์ประกอบด้าน 

“การสร้างความมุ่งมั่นให้กบับุคลากร”  ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันก าหนด องค์ประกอบด้วย

ค่าน า้หนัก 4.312  และเมื่อเทยีบกับความแปรปรวนร่วมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 8.293  

ของ 12 องค์ประกอบ     

องค์ประกอบที่ 3 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 5 ตัว ประกอบด้วย

ตัวแปรดังน้ี มีความสขุเม่ืองานที่ได้รับมอบหมายส าเรจ็ตามความมุ่งหมาย(U17)  พอใจ

ในงานที่ได้รับมอบหมาย(U15) ได้รับการยอมรับนับถือจากกลุ่มว่าตนมีคุณค่า(U13)   

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน(U16)   พอใจในค่าตอบแทนที่ได้รับ(U14) เมื่อ

พิจารณาลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวแล้ว เห็นสมควรตั้ ง ช่ือ องค์ประกอบน้ีว่า 

องค์ประกอบด้าน “การสร้างความพึงพอใจในการท างาน”   ตัวแปรทั้งหมดร่วมกัน

ก าหนด องค์ประกอบด้วยค่าน า้หนัก  4.109     และเมื่อเทียบกับความแปรปรวนร่วม

ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 7.903  ของ 12 องค์ประกอบ    

องค์ประกอบที่ 4 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 4 ตัวแปร  

ประกอบด้วยตัวแปรดังน้ี เข้าใจมารยาท กาลเทศะ และธรรมเนียมปฏิบัติของชาติต่างๆ

(S5)   เข้าใจวิธกีารท างานของคนในชาติต่างๆ(S6) สื่อสารกันด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับ

ชาติต่างๆ(S7)   ปรับเปล่ียนท่าทีให้เหมาะสมเม่ือมีข้อพิพาทกับชาติต่างๆ(S8) เมื่อ

พิจารณาลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวแล้ว เห็นสมควรตั้ ง ช่ือ องค์ประกอบน้ีว่า 

องค์ประกอบด้าน “การสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน”ในการท างานข้าม

วัฒนธรรม ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันก าหนด องค์ประกอบด้วยค่าน า้หนัก 3.867  และเมื่อ

เทยีบกบัความแปรปรวนร่วมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 7.437  ของ 12 องค์ประกอบ     

องค์ประกอบที่ 5 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร  

ประกอบด้วยตัวแปรดังน้ี ความสามารถการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงตน(T12)   

ความสามารถในการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤติ(T11) ความสามารถสร้างกิจกรรมให้บุคคล

เกิดการปรับตัว(T10) ประสบการณ์การท างานในต่างประเทศ(T13) ความสามารถใน
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การใช้ภาษาอังกฤษของผู้บริหาร(T9) เมื่อพิจารณาลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวแล้ว 

เหน็สมควรตั้งช่ือ องค์ประกอบน้ีว่า องค์ประกอบด้าน  “ทกัษะการบริหารงาน”  ตัวแปร

ทั้งหมดร่วมกันก าหนด องค์ประกอบด้วยค่าน ้าหนัก 3.733 และเมื่อเทียบกับความ

แปรปรวนร่วมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 7.179  ของ 12 องค์ประกอบ     

องค์ประกอบที่  6 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร4 ตัวแปร  

ประกอบด้วยตัวแปรดังน้ี  ความสามารถประสานการปฎิบัติงานระหว่างหน่วยงาน(U9)  

การก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายในการท างาน(U10) การตัดสินใจปฎิบัติหน้าที่โดยมีการ

ประเมินผลได้ผลเสียเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด(U11) มีการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า

ย่ิงขึ้ น(U12)เมื่ อ พิจารณาลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวแล้ว เห็นสมควรตั้ ง ช่ือ 

องค์ประกอบน้ีว่า องค์ประกอบด้าน  “การพัฒนางาน”  ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันก าหนด 

องค์ประกอบด้วยค่าน า้หนัก 1.680  และเมื่อเทียบกับความแปรปรวนร่วมทั้งหมด คิด

เป็นร้อยละ 6.692 ของ 12 องค์ประกอบ     

 องค์ประกอบที่ 7 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร  

ประกอบด้วยตัวแปรดังน้ี   ความเช่ือมั่นในเป้าหมายองค์กร(U1)  ความปรารถนาในการ

รักษาไว้ซ่ึงสมาชิกภาพในองค์กร(U3)  ความเตม็ใจทุ่มเทการท างานเพ่ือองค์กร(U2) 

เมื่อพิจารณาลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวแล้ว เห็นสมควรตั้งช่ือ องค์ประกอบน้ีว่า 

องค์ประกอบด้าน  “การสร้างความผูกพันกับองค์กร”  ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันก าหนด 

องค์ประกอบด้วยค่าน า้หนัก 1.680   และเมื่อเทยีบกับความแปรปรวนร่วมทั้งหมด คิด

เป็นร้อยละ 6.386  ของ 12 องค์ประกอบ     

องค์ประกอบที่ 8 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 4 ตัวแปร  

ประกอบด้วยตัวแปรดังน้ี   มีสายการบังคับบัญชาสั้น(T2)  เน้นมูลค่าในการท างานของ

แต่ละต าแหน่ง(T4) มีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงาน(T3)  มีเป้าหมายองค์กรที่

ชัดเจน(T1) เมื่อพิจารณาลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวแล้ว เห็นสมควรตั้ งช่ือ 

องค์ประกอบน้ีว่า องค์ประกอบด้าน  “มีลักษณะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ”  ตัวแปร

ทั้งหมดร่วมกันก าหนด องค์ประกอบด้วยค่าน ้าหนัก 3.065   และเมื่อเทียบกับความ

แปรปรวนร่วมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 5.895  ของ 12 องค์ประกอบ     

องค์ประกอบที่ 9 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 4 ตัวแปร  

ประกอบด้วยตัวแปรดังน้ี   แก้ปัญหาในการท างานโดยไม่ย่อท้อ(R7) ได้รับการ

มอบหมายงานอย่างเท่าเทียม(R3) ได้รับการยอมรับนับถือในความเป็นชนชาติหน่ึง

(R2) ร่วมกันท างานให้บรรลุเป้าหมายแม้ว่าเป็นทมีงานที่ต่างชนชาติ(R5) เมื่อพิจารณา

ลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวแล้ว เหน็สมควรตั้งช่ือ องค์ประกอบน้ีว่า องค์ประกอบด้าน  

“การได้รับความเป็นธรรมในสังคม”  ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันก าหนด องค์ประกอบด้วย
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ค่าน า้หนัก 2.459   และเมื่อเทยีบกบัความแปรปรวนร่วมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 4.728  

ของ 12 องค์ประกอบ     

องค์ประกอบที่ 10 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร  

ประกอบด้วยตัวแปรดังน้ี   การจัดระบบพ่ีเล้ียงเพ่ือเสนอแนะการท างาน(T15) การ

ปฐมนิเทศให้กบับุคลากร(T14) การจัดกจิกรรมทางวิชาการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้(T16) 

เมื่อพิจารณาลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวแล้ว เห็นสมควรตั้งช่ือ องค์ประกอบน้ีว่า 

องค์ประกอบด้าน  “การพัฒนาบุคลากร”  ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันก าหนด องค์ประกอบ

ด้วยค่าน ้าหนัก 2.177   และเมื่อเทียบกับความแปรปรวนร่วมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 

4.187  ของ 12 องค์ประกอบ    

องค์ประกอบที่ 11 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 4 ตัวแปร  

ประกอบด้วยตัวแปรดังน้ี   มีการประสานการท างานระหว่างกนัเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเรจ็

(S17)  ใช้ความคิดเหน็ของแต่ละคนในที่ประชุมมาสรุปเป็นแนวทางในการท างาน(S16) 

เสนอแนวคิดในการท างานของตนต่อที่ประชุม(S15) ถือว่าตนเองเป็นสมาชิกกลุ่ม(R8) 

เมื่อพิจารณาลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวแล้ว เห็นสมควรตั้งช่ือ องค์ประกอบน้ีว่า 

องค์ประกอบด้าน  “ความสอดคล้องในการท างานระหว่างกัน”  ตัวแปรทั้งหมดร่วมกัน

ก าหนด องค์ประกอบด้วยค่าน ้าหนัก 1.965   และเมื่อเทียบกับความแปรปรวนร่วม

ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 3.779  ของ 12 องค์ประกอบ     

องค์ประกอบที่ 12 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร  

ประกอบด้วยตัวแปรดังน้ี   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ(S12) ความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษ(S10) เตม็ใจพยายามท าในสิ่งที่ดีกับองค์กร(U4) เมื่อพิจารณา

ลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวแล้ว เหน็สมควรตั้งช่ือ องค์ประกอบน้ีว่า องค์ประกอบด้าน  

“ความสามารถในการท างานที่มีสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิม”  ตัวแปรทั้งหมดร่วมกัน

ก าหนด องค์ประกอบด้วยค่าน ้าหนัก 1.935   และเมื่อเทียบกับความแปรปรวนร่วม

ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 3.721  ของ 12 องค์ประกอบ     

 

สรุปผลการวิจยั 

ผลการวิจัย สรุปได้ว่า 

1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารข้ามวัฒนธรรมในสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชนที่จัดการสอนแบบนานาชาติ รวม 13 ด้านประกอบด้วย ด้านความ

เหล่ือมล า้ของอ านาจ  ด้านการใช้พลังเอาชนะในการท างาน   ด้านการรวมกลุ่ม    ด้าน

การหลีกเล่ียงความเสี่ยงในการขัดแย้ง   ด้านความต่ืนตัวในเร่ืองวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน   

ด้านความเข้าใจในเร่ืองวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน    ด้านความสามารถในการท างานใน

สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิม    ด้านความสอดคล้องในการท างานระหว่าง
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กนั  ด้านมีลักษณะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  ด้านวัฒนธรรมองค์กร    ด้านทกัษะการ

บริหารของผู้บริหาร  ด้านความผูกพันต่อองค์กร  ด้านความมุ่งมั่นของบุคลากร และ 

ด้านความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร  มีค่าเฉล่ียของตัวแปรทุกด้านอยู่ในระดับ 

ปานกลาง-ดีมาก   

2. องค์ประกอบ การบริหารข้ามวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการ

สอนแบบนานาชาติ ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ คือ 1)การสร้างความร่วมมือในการ

ท างานเป็นกลุ่ม ค่าน า้หนัก 6.181    2)การสร้างความมุ่งมั่นให้กับบุคลากร ค่าน า้หนัก 

4.321   3)การสร้างความพึงพอใจในการท างาน ค่าน า้หนัก 4.109   4)การสร้างความ

เข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกนั ค่าน า้หนัก 3.867   5)ทกัษะการบริหารงาน ค่าน า้หนัก 

3.733     6)การพัฒนางาน  ค่าน า้หนัก 3.480    7)การสร้างความผูกพันกับองค์กร 

ค่าน า้หนัก  3.321    8)มีลักษณะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ค่าน า้หนัก 3.065     9)

การได้รับความเป็นธรรมในสังคม ค่าน า้หนัก 2.456     10)การพัฒนาบุคลากร ค่า

น า้หนัก  2.177    11)ความสอดคล้องในการท างานระหว่างกัน ค่าน า้หนัก  1.965   

12)ความสามารถในการท างานที่มีสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิม ค่าน า้หนัก  1.935    

 3. องค์ประกอบ การบริหารข้ามวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการ

สอนแบบนานาชาติ ทั้ง 12 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้

ร้อยละ 78.087 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการบริหารข้ามวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการ

สอนแบบนานาชาติ ที่มีการด าเนินการ รวม13 ด้าน เม่ีอน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือ

หาองค์ประกอบส าคัญที่ใช้ในการบริหารของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ พบว่า

ได้ 12 องค์ประกอบ ซ่ึงมีผลใกล้เคียงกับการด าเนินการของสถาบัน เป็นการยืนยันได้ว่า 

การบริหารข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหาร ได้ให้ความส าคัญทั้ง การบริหารงานที่ มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์  ทั้งในการผลิตบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการข้าม

วัฒนธรรม สามารถรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  ที่จะมีคณาจารย์จากประเทศ

ต่างๆที่เป็นสมาชิกอาเซียนได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ศักด์ิดา ศิริภัทรโสภณ[4]ที่

ศึกษาการบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติขององค์กรธุรกิจระหว่างประเทศที่ด าเนินการใน

ประเทศไทยและประเทศเวียตนาม ที่พบว่า พนักงานในประเทศไทยพึงพอใจในการ

บริหารข้ามวัฒนธรรม มีความพึงพอใจในงานและมีความผูกพันต่อองค์กร และปัจจัยที่

ส่งผลต่อระดับความผูกใจยึดมั่นของพนักงานได้แก่ การฝึกอบรมและการพัฒนา การมี

ส่วนร่วมของพนักงาน ความมั่นคงในงาน การมีวัฒนธรรมองค์กรแบบการให้มีความ

เหล่ือมล า้ของอ านาจในระดับต ่า และการมีวัฒนธรรมการร่วมมือเป็นกลุ่ม 
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ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยน้ีไปใช้ 

1.จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบที่ได้อย่างน้อย 8 องค์ประกอบ คือ1)ความ

มุ่งมั่นของบุคลากร  2)ความพึงพอใจในการท างาน  3)ความผูกพันต่อองค์กร  4)ทกัษะ

การบริหารงาน  5)มีลักษณะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  6)การสร้างความเข้าใจใน

วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 7)ความสามารถในการท างานที่มีสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจาก

เดิม  และ 8)ความสอดคล้องในการท างานระหว่างกัน  เป็นกลุ่มตัวแปรย่อยก่อนการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นการยืนยันว่า การบริหารข้ามวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนที่จัดการสอนแบบนานาชาติ ผู้บริหารควรพิจารณาให้ครอบคลุม 4 ประเดน็หลัก

คือ การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ การจัดการข้ามวัฒนธรรม  การบริหารองค์กรที่มี

ประสทิธภิาพ  การบริหารงานที่มุ่งผลสมัฤทธิ์เป็นเลิศ 

2.จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบที่ได้อย่างน้อย 9 องค์ประกอบ คือ คือ 1)

การสร้างความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่ม 2)การสร้างความมุ่งมั่นให้กับบุคลากร  3)

การสร้างความพึงพอใจในการท างาน 4)การสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  

5)การสร้างความผูกพันกับองค์กร 6)การได้รับความเป็นธรรมในสังคม  7)การพัฒนา

บุคลากร  8)ความสอดคล้องในการท างานระหว่างกัน  9)ความสามารถในการท างานที่มี

สภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิม เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน ผู้บริหาร

ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรไปในทิศทางของเป้าหมายองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีประสทิธภิาพ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป ผู้วิจัยเหน็ว่าควรมีการศึกษา  ผลการบริหาร

ตามองค์ประกอบการบริหารข้ามวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการสอน

แบบนานาชาติ ทั้ง 12 องค์ประกอบ เพ่ือเป็นการยืนยันเพ่ิมเติม 
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การสรา้งและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการทดสอบความแข็ง 

 

นริภฎั  หว้ยเรไร 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเร่ืองการ

ทดสอบความแขง็ส าหรับวิชาวัสดุวิศวกรรม เทคโนโลยีวัสดุและการทดสอบวัสดุของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพ่ือให้ผู้เรียนเกดิผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเกณฑ ์80/80 

 การด าเนินการวิจัยได้น าชุดการสอนที่สร้างข้ึนไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างคือ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวัสดุวิศวกรรม 

เทคโนโลยีวัสดุและการทดสอบวัสดุในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 120 คน 

การวิจัยเร่ิมต้นโดยการทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) ของกลุ่มตัวอย่าง แล้วท าการ

สอนด้วยชุดการสอนพร้อมกับให้ท าแบบฝึกหัดหลังเรียน (Post-test) จนจบบทเรียนใน

แต่ละหน่วยจนครบทั้ง 5 หน่วยเรียน จากน้ันท าการทดสอบความรู้หลังเรียนของกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยชุดการสอน  อกีคร้ัง หลังจากน้ันจึงน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดและ

แบบทดสอบมาท าการค านวณประสทิธภิาพของชุดการสอน 

 ผลการวิจัยปรากฏว่า คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบฝึกหัดหลังเรียนร้อยละ 

84.91 และคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนร้อยละ 81.28 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์

ที่ก  าหนดไว้ในสมมติฐานของการวิจัย 80/80 
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The Construction and the Evaluation of Efficiency of Instruction 

on the Hardness Testing Topic 

 

Abstract 

 This research aims to construct and evaluate efficiency of instruction on 

the hardness testing topic for Engineering Materials, Materials technology and 

Materials Testing of Industrial Technology College, King Mongkut's University of 

Technology North Bangkok in order that the learner will achieve the standard 

criteria 80/80. 

 In this research, the topic hardness testing was used with sample group 

which are bachelor degree student from different majors of Industrial Technology 

College, King Mongkut's University of Technology North Bangkok who has 

registered to study on Engineering Materials, Materials Technology and Materials 

Testing in second semester, year 2555 for 120 persons. These researches started 

with pre-test of sample group and then teach with the instruction set and give them 

to do some practice after lesson for 5 credits. After lesson, let them do post-test 

and bring score of both pre-test and post-test to evaluate the efficiency of 

instruction on the Topic Hardness Testing. 

 The result was found that average score from both post-test was 

84.91% and pre-test was 81.28% were higher than research hypothesis 80/80. 
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บทน า 

 การศึกษาผลที่ได้จากการทดสอบที่ส าคัญเกี่ยวข้องกบัการออกแบบและสร้าง 

เคร่ืองจักรใหม่  ช้ินส่วนโครงสร้างหรือการใช้ขั้นตอนการทดสอบเพ่ือการควบคุม

กระบวนการของกรรมวิธีการผลิตและการก่อสร้างเป็นสิ่งส าคัญของการพัฒนาทางด้าน

เทคนิคทุกสาขาทางด้านวิศวกรรม โดยเฉพาะงานทางด้านโครงสร้างและเคร่ืองจักรกลจะ

ให้ความสนใจเกี่ยวกบัวัสดุซ่ึงคุณสมบัติของมันจะต้องได้มาจากการทดสอบ  ความส าเรจ็

เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเป็นจ านวนมาก (mass product) จะขึ้ นอยู่กับการตรวจสอบ 

(inspection) และการควบคุมคุณภาพระหว่างขั้นตอนการผลิตของช้ินงานตัวอย่าง 

(sample) และการทดสอบ  การเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่จะใช้ให้เพียงพอท าให้

สามารถที่จะก าหนดรายละเอียดของการทดสอบและการตรวจสอบ  การตัดสินโดยการ

พิจารณาจากช้ินตัวอย่างที่เสียหายหรือผลที่ได้ต ่ากว่ามาตรฐานเรียกว่า การวินิจฉัยจาก

การทดสอบทางกายภาพ (physical test) ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมจะ

กระท าโดยมีพ้ืนฐานมาจากการทดลองซ่ึงจะต้องทดสอบอย่างระมัดระวัง ซ่ึงจะต้องมีการ

วางแผนมาอย่างดี 

 การประเมินและการใช้ผลการทดสอบอย่างฉลาดเป็นสิ่งส าคัญส าหรับวิศวกร

ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีเป็นการหลีกเล่ียงการทดสอบกับงานจริง  ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ

คุณสมบัติของวัสดุและสิ่งที่มีผลต่อการทดสอบ  รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏบัิติกับวัสดุ

และการยอมรับผลจากการปฏิบัติ  ความเข้าใจถึงข้อจ ากัดของแต่ละวิธีการทดสอบและ

การตรวจสอบเป็นสิ่งส าคัญ 

 การทดสอบวัสดุมีสิ่งส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานดังน้ีคือ 

1. เทคนิคของการตรวจสอบ  

2. หลักการทางฟิสกิสแ์ละทางกลของอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏบัิติ 

การทดสอบ  

3. ทฤษฎีเกี่ยวกบัการวัด  

4. การผันแปรของวัสดุ  

5. การแปรความหมายจากผลลัพธ ์ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทนัสมัยน าไปสู่การพัฒนาวัสดุ  มีการค้นพบวัสดุใหม่ๆ

และการใช้งานวัสดุที่หลากหลายข้ึน  มีขอบเขตการทดสอบวัสดุที่แพร่หลายข้ึนและยาก

ต่อการปฏิบัติ  แต่อย่างไรกต็ามหลักการพ้ืนฐานที่ท  าให้การทดสอบยอมรับและเช่ือถือ

ยังคงอยู่ในการทดสอบวัสดุทุกประเภท (Davis et al, 1982: 3-4) 

 การทดสอบความแขง็ของวัสดุมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี และบางวิธีกต้็องมีเคร่ือง

ทดสอบความแข็งด้วย แต่การทดสอบความแข็งเพียงวิธีเดียวน้ันจะไม่สามารถตอบ

เกี่ยวกับคุณสมบัติที่แท้จริงของวัสดุได้อย่างสมบูรณ์  ซ่ึงบางคร้ังอาจจะต้องน าผลการ
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ทดสอบที่ได้ไปเปรียบเทยีบกับผลการทดสอบความแขง็วิธีอื่น โดยใช้ช้ินทดสอบเดียวกัน 

ถึงแม้ว่าจะมีการทดสอบความแขง็อยู่หลายวิธแีต่จุดประสงค์ของการทดสอบความแขง็แต่

ละวิธีน้ันก็แตกต่างกันไปเช่น อาจจะต้องการทราบคุณสมบัติยากง่ายในการแปรรูป 

คุณสมบัติความต้านทานการสึกหรอ  คุณสมบัติความต้านทานต่อการน าไปตกแต่งด้วย

เคร่ืองจักรหรือคุณสมบัติในการที่จะน าไปท าขดลวดสปริง ซ่ึงการทดสอบความแขง็ให้

ความหมายได้กว้างๆ หลายอย่าง (มณฑล, 2536: 100) 

 ในงานวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยต้องการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเร่ือง

การทดสอบความแข็งเพ่ือใช้เป็นชุดการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม เทคโนโลยีวัสดุและ    

การทดสอบวัสดุ เน่ืองจากการทดสอบความแขง็มีความส าคัญอย่างมากต่อการท างาน

ด้านวิศวกรรม การวิจัยหวังว่าผลจากการใช้ชุดการสอนน้ีจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้า

เกี่ยวกบัการทดสอบความแขง็เพ่ือที่จะน าไปปฏบัิติเม่ือผู้เรียนส าเรจ็การศึกษา 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือสร้างชุดการสอนเร่ืองการทดสอบความแขง็ ส าหรับวิชาวัสดุวิศวกรม 

เทคโนโลยีวัสดุและการทดสอบวัสดุ 

 2. เพ่ือหาประสทิธภิาพของชุดการสอนที่สร้างข้ึนตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 80/80 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงการทดลอง (Experimental Research) เพ่ือ

สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเร่ือง การทดสอบความแขง็โดยมีรายละเอียดและ

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังน้ี 

 การวิเคราะห์หลักสตูรรายวิชา 

 การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเร่ือง การทดสอบความแข็งเป็นข้ันตอนที่มี

ความส าคัญอย่างย่ิงเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหัวข้อเร่ืองและเน้ือหาย่อย โดยค านึงถึงพฤติกรรมที่

ผู้เรียนจะแสดงออกหลังจากเรียนด้วยชุดการสอนแล้ว และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ

หลักสตูรการวิเคราะห์รายวิชาแสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์หลักสตูรรายวิชา 

 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการสร้างชุดการสอนการทดสอบ

ความแข็งหลังจากผ่านกระบวนการวิเคราะห์เน้ือหา  รวบรวมหัวข้อเร่ืองประเมิน

ความส าคัญของหัวข้อเร่ือง วิเคราะห์เน้ือหาของหัวข้อเร่ืองและความรู้แล้วจะได้รายการ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอน โดยมีส่วนประกอบ

และข้ันตอนการสร้างดังแสดงในภาพที่ 2 

 

 

 

 

ศึกษาหลักสูตร 

รวบรวมหัวข้อเร่ืองเกี่ยวกบั การทดสอบความแขง็ 

อาจารย์ผู้สอน ประสบการณ ์เอกสารต ารา 

ประเมินความส าคัญของหัวข้อเร่ือง 

วิเคราะห์เน้ือหาส าคัญของหัวข้อน้ัน 

ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

ค าอธบิายรายวิชา 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างชุดการสอน 

  

ปรับปรุง 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา 

ใบเน้ือหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ สื่อการสอน 

สร้างชุดการสอนเร่ือง การทดสอบความแขง็ 

ชุดการสอนต้นแบบ 

ตรวจสอบและ

ปรับปรุงชุดการสอน 

สื่อการสอน ใบเน้ือหา 

แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบ 

ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการสอน 

ผ ผ
ปรับปรุง 

ชุดการสอนที่ผ่านการปรับปรุง 

ประเมินผลชุดการสอน 

ทดลองใช้ 

ปรับปรุง 

ชุดการสอนที่น าไปใช้จริง 

แผนการสอน DP
U
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ 

ที่เรียนในหัวข้อการทดสอบความแข็งในวิชาวัสดุวิศวกรรม เทคโนโลยีวัสดุ และการ

ทดสอบวัสดุของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 จ านวนทั้งหมด 120 คน 

 การด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยคร้ังน้ีทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวโดยด าเนินการทดลองแบบ 

One-Group Pre-test-Post-test Design (ล้วนและอังคณา, 2531:216) คือเลือก

ตัวอย่างมาหน่ึงกลุ่ม ท าการทดสอบก่อนท าการทดลองหาค่าคะแนนเฉล่ียแล้วจึงเอากลุ่ม

ตัวอย่างมาท าการทดลองแล้วท าการทดสอบอีกคร้ังเพ่ือหาค่าเฉล่ีย  น าผลที่ได้ไป

เปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย  ข้ันตอนการด าเนินการทดลองและรวบรวม

ข้อมูลแสดงดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินการทดลองเพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 

ทดสอบก่อนเรียน 

(Pre-test) 

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

หา 

ประสทิธภิาพ 

 

สอนด้วยชุดการสอนและ 

ประเมินความก้าวหน้า (E1) 

ทดสอบหลังเรียน 

(Post-test, E2) DP
U
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ผลการวิจยั 

การวิเคราะห์ประสทิธภิาพของชุดการสอน 

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสทิธภิาพของชุดการสอน 

รายการ N  x  x  ร้อยละ 

คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 120 7642 63.68 84.91 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบ 120 8291 69.09 81.28 

 

 การวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน 

รายการ N x  D  
2D  t 

ก่อนเรียน 120 33.87    

หลังเรียน 120 69.09 4227 153369 62.94 

 

 การวิเคราะห์ผลการท าแบบฝึกหัด 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ผลการท าแบบฝึกหัด 

รายการ N คะแนนเตม็  x  x  ร้อยละ 

แบบฝึกหัดที่ 1 120 15 1501 12.51 83.38 

แบบฝึกหัดที่ 2 120 15 1588 13.23 88.22 

แบบฝึกหัดที่ 3 120 15 1499 12.49 83.27 

แบบฝึกหัดที่ 4 120 15 1589 13.24 88.27 

แบบฝึกหัดที่ 5 120 15 1465 12.20 81.38 

รวม  75 7642 63.68 84.91 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า 

 1. ชุดการสอนเร่ืองการทดสอบความแขง็มีประสทิธิภาพ 84.91/81.28 ซ่ึง

สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ก  าหนดไว้ 

 2. การทดสอบผลระหว่างคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏว่าผลการทดสอบก่อนและหลัง

เรียนมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 กล่าวคือการสอนด้วยชุดการ

สอนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนน้ีท าให้ผู้เรียนมีความรู้สูงข้ึน 

DP
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 จากผลการวิจัยการสร้างและหาประสทิธภิาพของชุดการสอนเร่ืองการทดสอบ

ความแขง็ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว้  โดยประสิทธิภาพตัว

แรกซ่ึงได้จากคะแนนการท าแบบฝึกหัดมีค่าร้อยละ 84.91 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดร้อยละ 

80 และประสทิธภิาพตัวหลังเป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบมีค่าเฉล่ียร้อยละ 81.28   

สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดร้อยละ 80 เช่นเดียวกันตามเกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพของชุด

การสอน โดยประสทิธภิาพของชุดการสอนทั้งสองจัดอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ก าหนดและ

ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ โตสิตระกูล (2539: 40) ได้

สร้างชุดการสอนวิชาการออกแบบแม่พิมพ์โลหะโดยมีประสิทธิภาพ 83.06/81.57 ซ่ึงให้

ค่าที่สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ก  าหนดไว้ 

 เม่ือพิจารณาประสทิธภิาพของชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนพบว่าประสิทธิภาพ

จากคะแนนแบบฝึกหัดสงูกว่าประสทิธภิาพจากคะแนนการท าแบบทดสอบ จากการศึกษา

และสังเกตพบว่าผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดได้คะแนนที่สูง เน่ืองจากผู้เรียนเพ่ิงศึกษา

จบบทเรียน และก่อนท าแบบฝึกหัดผู้เรียนได้มีโอกาสซักถามผู้สอนท าให้ขจัดข้อสงสัยใน

เน้ือหาซ่ึงสาเหตุน้ีท าให้ผู้เรียนมีคะแนนสูง เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาจนครบทั้ง 5 หน่วยเรียน

ผู้เรียนต้องท าแบบทดสอบทั้ง 5 หน่วยเรียนพร้อมกัน ในบางหน่วยเรียนผู้เรียนอาจลืม

เน้ือหาไปบ้างจึงเป็นสาเหตุให้ได้คะแนนในการท าแบบทดสอบที่ต ่าลง เช่นเดียวกับงาน 

วิจัยของ โฆสติ รวดเรว็ (2544: 67) ได้หาประสิทธิภาพของคะแนนทดสอบหลังเรียนซ่ึง

พบว่ามีเกณฑ์สูงกว่าประสิทธิภาพร้อยละ 80 เพียงเลก็น้อยและได้สรุปว่าการท าข้อสอบ

หลังเรียนเป็นการท าการสอบเน้ือหาทั้งหมด ซ่ึงมีปริมาณค่อนข้างมากเมื่อเทยีบกับการท า

แบบฝึกหัด  ระยะเวลาที่ผู้เรียนได้เรียนผ่านมามีผลต่อการจดจ า การลืมและประสบการณ์

การเรียนรู้ 

 เม่ือสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับชุดการสอนเร่ืองการทดสอบความแขง็โดยรวม

แล้วผู้เรียนพอใจเกี่ยวกับชุดการสอนเน่ืองจากมีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม ทันสมัย 

การน าเสนอเน้ือหามีการจัดให้เหมาะสมจากง่ายไปยากซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีสอดคล้องกับงานวิจัย

ของมนตรี มณีธรรม (2539: 55) พบว่าผู้เรียนมีความสนใจ ตื่นตัวต่อการเรียนในทุกๆ 

หน่วยเรียนกับชุดการสอนที่มีสื่อการสอนแปลกใหม่ ทันสมัยซ่ึงเป็นการจูงใจให้ผู้เรียน

อยากจะศึกษาและเรียนรู้    

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการสร้างและหาประสทิธภิาพของชุดการสอนการทดสอบความแขง็ 

ภาคปฏบัิติเน่ืองจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเมื่อส าเรจ็การศึกษาและออกไปท างานใน

ภาคอุตสาหกรรม 

 2. ควรมีการใช้ชุดการสอนกบัผู้ปฏบัิติงานในภาคอุตสาหกรรมเน่ืองจากอาจ  
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จะให้ผลลัพธท์ี่แตกต่างกนัเพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงชุดการสอนให้ดีย่ิงข้ึน 

 

ภาคผนวก 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สูตรหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบและวัตถุประสงค์เ ชิง

พฤติกรรม (ล้วนและองัคณา, 2539: 249) 

N

R
IOC


  

 2. สตูรหาความยากง่ายของแบบทดสอบ (ล้วนและองัคณา, 2539: 196) 

N

R
P   

 3. สูตรค่าอ านาจการจ าแนกของแบบทดสอบ (ล้วนและอังคณา, 2538: 

210-211) 

LU N

L

N

U
D   

 4. สตูรหาค่าคะแนนเฉล่ีย (ล้วนและองัคณา, 2539: 306) 

N

X
x


  

 5. สตูรค านวณหาประสทิธภิาพของชุดการสอน (เสาวนีย์, 2528: 295) 

A

NX
E

100
1





 

B

NF
E

100
2





 

 A  คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกหัด 

 B  คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

 F คือ ผลรวมของคะแนนของกลุ่มตัวอย่างจากการท าแบบทดสอบ 

  X คือ ผลรวมของคะแนนของกลุ่มตัวอย่างแบบฝึกหัด 

 6. สตูรหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ล้วนและองัคณา, 2539: 307) 

 
1

2
2







N

xx
s  

 7. สูตรหาค่าความแปรปรวนของข้อสอบทั้งฉบับ (ล้วนและอังคณา, 2539: 

215) 

DP
U



 

 

210 

 

 
2

22
2

N

xxN 
  

 8. ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังจากการเรียนด้วยชุดการสอน 

       สตูร t – Dependent (ล้วนและองัคณา, 2538: 104) 
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พฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา       

ตอนปลายในโรงเรียนเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี    

 

  วนัวิสาข ์สายสนัน่ ณ อยุธยา* 

ผสุดี ละออ** 

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเวียงสระ 

จังหวัดสรุาษฎร์ธานี  ตามตัวแปรผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง ลักษณะที่

อยู่อาศัย แหล่งข้อมูลข่าวสาร  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรค

ไข้เลือดออก และเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกกับพฤติกรรมการป้องกัน

โรคไข้เลือดออก      

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 270 คน ซ่ึง

ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบและแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนแล้วน ามาวิเคราะห์ 

โดยใช้ชุดประมวลผลส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบค่าท ี(t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และสมัประสทิธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์

สนั (Pearson’s Product Moment Corrcalation Coeffcient)  

ผลการศึกษา พบว่า  

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี

พฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่

มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง ลักษณะที่อยู่อาศัย แหล่งข้อมูลข่าวสาร 

มีพฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออกไม่แตกต่างกนั  

3. ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และเจตคติเกี่ ยวกับการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก ไม่มีความสมัพันธท์างบวกกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออก      

ค าส าคัญ: ไข้เลือดออก, พฤติกรรม, การป้องกนัโรค 

*อาจารย์ประจ า สาขาสาธารณสขุชุมชน คณะสาธารณสขุศาสตร์ วทิยาลัยนานาชาตเิซนตเ์ทเรซา   

**อาจารย์ประจ า สาขาอนามยัสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสขุศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาตเิซนตเ์ทเรซา   
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Preventive Behavior on Dengue Hemorrhagic Fever of Upper Secondary 

School Student in Wiengsa School, Surat Thani Province.  

 

WANVISA SAISANAN NA AYUDHAYA* 

PUSSADEE LAOR** 
 

Abstract 

  The purpose of this study was to study and compare the behavior of upper 

secondary school  students at Wiengsa School and relationship among students’ 

knowledge attitude and social support with preventive behavior on Dengue  

Hemorrhagic Fever. The studied variables were academic achievement, guardian’s 

occupation, living accommodation and information sources, 

 The samples were 270 upper secondary school students from stratified 

random sampling. Test and questionnaires constructed by researcher were used for 

data collection and analyzed for percentage, arithmetic mean, standard deviation,  

t-test, by One-way analysis of variance, F-test and Pearson’s product moment 

correlation coefficient.  

 The results were as follows:  

1. The upper secondary school  students in Wiengsa School, Surat Thani 

Province had preventive behavior on Dengue Hemorrhagic Fever at an 

average level.  

2. There were no significant difference in preventive behavior on Dengue 

Hemorrhagic Fever among students having academic achievement, 

guardian’s occupation, living accommodation and information sources. 

3. Relationship among students “knowledge” and “attitude” in preventive 

behavior on Dengue Hemorrhagic Fever had no positive correlation with 

preventive behavior. 

Keywords: Dengue Hemorrhagic Fever, Behavior, Preventive 

* Community Health, Faculty of Public Health, St Theresa Internation College  

**Environment Health, Faculty of Public Health, St Theresa Internation College 
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บทน า  

  ไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญปัญหาหน่ึง เฉล่ีย 1 ใน 3 ของ

ประชากรโลก มีโอกาสเสี่ยงก่อการเกิดโรคไข้เลือดออก (Rogers et al., 2006) ในแต่ละ

ปี มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอยู่ระหว่าง 50-100 ล้านคน ในจ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการ

รักษาในสถานพยาบาล มีผู้เสยีชีวิตอยู่ระหว่าง 20,000-25,000 คน จ านวนผู้ที่เสียชีวิต

มากที่สดุเป็นวัยเดก็ (Gubler, 2006) ความชุกของโรคไข้เลือดออกมากที่สุดพบในพ้ืนที่

เขตร้อนช้ืนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่มีความเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคในอัตราที่สูง และมีแนวโน้มรุนแรงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบสถานการณ์โรค

ไข้เลือดออกปี 2556 พบว่า มีการระบาดรุนแรงเพ่ิมสูงกว่าปี 2553 โดยพบผู้ป่วยมาก

ที่สุดในภาคใต้ รองลงมา คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง มีรายงานผู้เสียชีวิต

จ านวน 7 ราย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุดใน 10 จังหวัด

ทั่วประเทศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รายงานจ านวนผู้ป่วยคิดเป็นอัตราป่วย 173.05 ต่อ

ประชากรแสนคน อ าเภอเวียงสระเป็นอ าเภอหน่ึงที่พบว่ามีอัตราป่วยสูงสุดในห้าอันดับ

แรก (ส านักระบาดวิทยา, 2556)  

 ดังน้ัน จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์

ธานี เน่ืองจากสถานที่ต้ังของโรงเรียนต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการแพร่ของโรคไข้เลือดออก และ

ในพ้ืนที่ มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการเกิดโรค

เน่ืองจากมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี เพ่ือน าผลข้อมูลที่ได้มาเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็กวัยเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียน

ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกต่อไป  

วตัถุประสงค ์ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายในโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี         

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายใน โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามตัวแปรผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน อาชีพของ ผู้ปกครอง ลักษณะที่อยู่อาศัย และแหล่งข้อมูลข่าวสาร          

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และเจตคติต่อ

การป้องกันโรคไข้เลือดออก กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี    
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วิธีด าเนนิการวิจยั    

    ประชากร การศึกษาคร้ังน้ีใช้กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายในโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี จ านวน 831 คน  

  ตวัอย่าง ใช้สูตรค านวณหาขนาดตัวอย่างของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 

1973) ที่ระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 270 คน จากน้ันใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 

random sampling) จ าแนกตามช้ันเรียน และค านวณหาสัดส่วนในแต่ละช้ันเรียนได้

จ านวนตัวอย่าง ในช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4,5 และ 6 เทา่กบั 99,86 และ 85 ตามล าดับ 

  ตวัแปรทีศึ่กษา  

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง ลักษณะที่อยู่

อาศัย แหล่งข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และเจตคติต่อการ

ป้องกนัโรค 

2. ตัวแปรตาม คือ  พฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออก 

  สมมติฐานของการวิจยั  

1. นักเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกแตกต่างกนั   

2. นักเรียนที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

แตกต่างกนั 

3. นักเรียนที่มีลักษณะที่อยู่อาศัยต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

แตกต่างกนั 

4. นักเรียนที่ ได้รับแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกแตกต่างกนั 

5. นักเรียนที่ มีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออก 

6. นักเรียนที่มีเจตคติต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออก 
 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษาคน้ควา้  

   เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบทดสอบและแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้น แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ  

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน อาชีพของผู้ปกครอง ลักษณะที่อยู่อาศัย และแหล่งข้อมูลข่าวสาร ลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist)      
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  ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เป็นแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ (Multiple choices) จ านวน 15 ข้อ คะแนนเตม็ 15 คะแนน  

  ตอนที ่3 แบบสอบถามเจตคติต่อการป้องกนัโรคไข้เลือดออก เป็นแบบวัดความ

เช่ือ ความรู้สึกนึกคิด การประเมินผลดีผลเสีย มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) จ านวน 10 ข้อ มี 3 ระดับ คือ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เหน็ด้วย โดยข้อ

ค าถามแสดงความรู้สกึทางบวกและลบ  

  ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็น

แบบสอบถามการปฏิบัติตนของนักเรียน เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงป้องกันตนเองจากการ

ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จ านวน 

10 ข้อ มี 3 ระดับ คือปฎิบัติเป็นประจ า ปฎิบัติบางคร้ัง และไม่เคยปฎิบัติ มีทั้งข้อความ

ทางบวกและลบ  
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

  เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้ที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน 

โดยใช้เวลาเกบ็ข้อมูลทั้งหมด เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่ 7 - 13 กันยายน2556  

จ านวน 270ตัวอย่าง  
 

การวิเคราะหข์อ้มูล   

  วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป โดยก าหนดระดับความมี

นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้การทดสอบค่าท ี

(t-test) และค่าเอฟ (F-test) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

ของตัวแปรโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Corrcalation Coeffcient)     
 

ผลการวิจยั 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จ านวน 270 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง 202  คน คิดเป็นร้อยละ 74.80  มีอายุระหว่าง 

15-16 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง 

3.00–3.99 จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 71.90 ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม 

จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ลักษณะที่อยู่อาศัยโดยรอบๆบริเวณที่นักเรียน

อาศัยอยู่ส่วนใหญ่ไม่มีน า้ขัง จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 60.40ได้รับข้อมูลข่าวสาร

ทางวิทยุ/โทรทศัน์เป็นส่วนใหญ่จ านวน  105 คน คิดเป็นร้อยละ 38.90มีความรู้เกี่ยวกับ

โรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง  จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40มีเจตคติต่อ

การป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี จ านวน 196  คน คิดเป็นร้อยละ 72.60และมี
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พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 203 คน คิดเป็น

ร้อยละ 75.20  ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน       

                เวียงสระ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

  ตวัแปร จ านวน(n) รอ้ยละ 

1. เพศ  

          ชาย 

          หญิง  

 

68 

202 

 

25.20 

74.80 

2. อาย ุ

          น้อยกว่า 15 ปี 

          15 - 16 ปี 

          16 - 17 ปี 

          มากกว่า 18 ปี 

 

2 

122 

120 

26 

 

0.70 

45.20 

44.40 

9.60 

3. ระดบัชั้นการศึกษา  

         มธัยมศึกษาปีที่ 4   

         มธัยมศึกษาปีที่ 5   

         มธัยมศึกษาปีที่ 6   

 

99 

86 

85 

 

36.70 

31.90 

31.50 

4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

          4.00  

          3.00 – 3.99  

          2.00 – 2.99 

          0.00 – 1.99 

 

4 

194 

72 

0 

 

1.50 

71.90 

26.70 

0.00 

5. อาชีพของผูป้กครอง  

          รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ  

          ค้าขาย/ธรุกจิส่วนตวั  

          พนักงานบริษัท/โรงงาน    

          เกษตรกรรม  

          งานบ้าน/ว่างงาน 

 

29 

59 

19 

162 

1 

 

10.70 

21.90 

7.00 

60.00 

0.40 

6. ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั 

          มนี า้ขงั 

          ไม่มนี า้ขงั  

 

107 

163 

 

39.60 

60.40 

7. แหล่งขอ้มูลข่าวสาร  

          วิทยุ/โทรทศัน์   

           เอกสาร/ต ารา/หนังสอืพิมพ์ 

          เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 

          เสยีงตามสาย 

 

105 

33 

93 

3 

 

38.90 

12.20 

34.40 

1.10 
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          บดิามารดา หรือผู้ปกครอง  36 13.30 

8. ระดบัความรูเ้กี่ยวกบัโรคไขเ้ลือดออก 

          ดมีาก 

          ด ี

          ปานกลาง 

          ควรปรับปรงุ 

          ต ่ากว่าเกณฑ ์

 

61 

52 

93 

44 

20 

 

22.60 

19.30 

34.40 

16.30 

7.40 

9. ระดบัเจตคติต่อการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 

          ด ี2.34 – 3.00 

          ปานกลาง1.67 - 2.33  

          ต้องปรับปรงุ  1.00 – 1.66 

 

196 

74 

0 

 

72.60 

27.40 

0.00 

10. ระดบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  

          ด ี1.34 – 2.00 

          ปานกลาง 0.67 – 1.33 

          ต้องปรับปรงุ 0.00 – 0.66      

 

46 

203 

21 

 

17.00 

75.20 

7.80 

 รวม 270 100.00 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย( ̅) ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของ

พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตามตัว

แปร ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.00 มีคะแนน

เฉล่ียพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกสูงสุด คือ 1.25 (S.D. = 0.24) ลักษณะที่

อยู่อาศัยพบว่า โดยรอบๆบริเวณที่นักเรียนอาศัยอยู่ส่วนใหญ่ไม่มีน า้ขัง มีคะแนนเฉล่ีย

พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 1.10 (S.D.=0.30) อาชีพของผู้ปกครอง พบว่า 

นักเรียนที่ ผู้ปกครองมีอาชีพพนักงานบริษัท/โรงงาน มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคไข้เลือดออกสูงสุด คือ 1.28 (S.D. = 0.35) และแหล่งข้อมูลข่าวสาร พบว่า 

นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารจากเสียงตามสายมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกสงูสดุ คือ1.13 (S.D. = 0.71) 

ตารางที่ 2 จ านวน คะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดับคะแนน  

             ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เจตคติต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก และ 

             พฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออก  

ตวัแปร n  ̅ S.D. ระดบั 

ความรู้เกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก 270 10.00 1.98 ปานกลาง 

เจตคติต่อการป้องกนัโรคไข้เลือดออก 270 2.47 0.26 ดี 

พฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออก 270 1.08 0.31 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 2 แสดงว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเวียงสระ 

จังหวัดสรุาษฎร์ธานี มีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง( ̅ =10.00) 

มีเจตคติต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี ( ̅ = 2.47) และมีพฤติกรรมการ

ป้องกนัโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง  ( ̅ = 1.08) 
 

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการ

ป้องกนัโรคไข้เลือดออก โดยทดสอบค่าท ี(t-test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานตามตัวแปร 

ข้อ 3 ลักษณะที่อยู่อาศัย ส่วนสมมติฐานตามตัวแปรข้อ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อ 2 

อาชีพของผู้ปกครอง  และข้อ 4 แหล่งข้อมูลข่าวสาร ทดสอบค่าเอฟ (F-test)  
 

ตารางที ่3 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการป้องกันโรค 

             ไข้เลือดออกตามตัวแปรลักษณะที่อยู่อาศัย โดยทดสอบค่าท ี(t-test) 

  จากตารางที่ 3  แสดงว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีลักษณะที่อยู่อาศัย

แบบไม่มีน ้าขัง มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 1.10 (S.D. 

=0.30) และลักษณะที่อยู่อาศัยแบบมีน ้าขัง มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 1.05 (S.D.=0.32) เมื่อท าการทดสอบแล้วพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่แตกต่างกัน 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อที่ 3  

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรค 

              ไข้เลือดออก จ าแนกตามตัวแปรระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของ 

              ผู้ปกครอง และแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

  แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 

1. ระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน      

  ระหว่างกลุ่ม 2 0.26 0.13 1.34 0.26 

  ภายในกลุ่ม 267 25.60 0.10   

 รวม  269     

2. อาชีพของผู้ปกครอง      

  ระหว่างกลุ่ม 4 1.05 0.26 2.81 0.26 

  ภายในกลุ่ม 265 24.81 0.94   

 รวม  269 25.86    

ลกัษณะทีอ่ยู่อาศยั n  ̅ S.D. t p 

มีน า้ขัง 107 1.05 0.32 1.33 0.18 

ไม่มีน า้ขัง 163 1.10 0.30   
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3. แหล่งข้อมูลข่าวสาร      

  ระหว่างกลุ่ม 4 0.53 0.13 1.40 0.23 

  ภายในกลุ่ม 265 25.33 0.10   

 รวม  269 25.86    

 

จากตารางที่  4  แสดงว่า 

1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเวียงสระที่ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานข้อที่ 1 

2. อาชีพของผู้ปกครอง  พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเวียงสระ ที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการ

ป้องกนัโรคไข้เลือดออกไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อที่ 2 

3. แหล่งข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเวียงสระ ที่ได้รับแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างกัน มี

พฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออกไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อที่  4 
 

ตอนที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และเจตคติต่อ

การป้องกันโรคไข้เลือดออก กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 

product moment) เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 5 และ 6  
 

ตารางที ่5 ความสมัพันธร์ะหว่างความรู้ เจตคติ กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรค  

               ไข้เลือดออก   

ความสมัพนัธข์องตวัแปร 

ค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ ์

พฤติกรรมการป้องกนั

โรคไขเ้ลือดออก 

r p 

ความรู้เกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก -0.13* 0.03 

เจตคติต่อการป้องกนัโรคไข้เลือดออก -0.27* 0.00 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากตารางที่ 5 แสดงว่าความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และเจตคติต่อการป้องกัน

โรคไข้เลือดออกไม่มีความสมัพันธท์างบวกกบัพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงไม่

สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อ 5 และ 6 
 

 

สรุปผลการวิจยั 

1. พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี น้ันสรุปได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

ของนักเรียน อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.40 มีเจตคติต่อการ

ป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.60 และมีพฤติกรรม

การป้องกนัโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลางมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 75.20    

2. พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตามตัวแปรผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง ลักษณะที่อยู่อาศัย แหล่งข้อมูล

ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก และเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง ลักษณะที่อยู่อาศัย 

แหล่งข้อมูลข่าวสารต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออกไม่แตกต่างกนั  

3. นักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก และเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกไม่มีความสมัพันธท์างบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล  

1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการศึกษาพบว่า 

นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่า

ระดับความรู้ยังไม่มากพอ ประกอบกับวุฒิภาวะและวัยวุฒิของเดก็ยังไม่สามารถความ

ตระหนักในการป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง ดังน้ันการได้รับความรู้จากทางโรงเรียน 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และจากสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ เสียงตามสาย ที่ได้เผยแพร่ ให้ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก อาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพเตม็ที่ นอกจากน้ี อาจ

รวมไปถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวเดก็ เช่น การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ของผู้ปกครองที่จะช่วยสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคให้กับเดก็ ประกอบกับ

อาชีพของผู้ปกครองที่ไม่สามารถมีเวลาท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เด็กจึงขาด

ตัวอย่างที่ดีในการปฏบัิติตนจึงส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ศรีอัมพร เมฆหมอก (2542: 97) 

ที่ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเด็กวัยเรียน จังหวัด
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บุรีรัมย์ พบว่า เดก็วัยเรียนมีพฤติกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง     

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจ าแนกตามตัวแปร

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง ลักษณะที่อยู่อาศัย และแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

พบว่ามีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานข้อที่ 1-4 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ   

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนสามารถได้รับความรู้ 

และวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากหลายหน่วยงานและหลายช่องทาง เช่น การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน การรณรงค์ให้ข้อมูลประชาชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

โดยมีการแจกยาฆ่าลูกน า้ยุงลายในชุมชนเพ่ืมมากขึ้น จึงเปรียบเสมือนการเรียนรู้จากการ

กระท าจริง ดังน้ันอาจไม่จ าเป็นว่านักเรียนที่มีผลการเรียนดี จะต้องมีพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคดีตามไปด้วย เช่นเดียวกันกับนักเรียนที่มีลการเรียนค่อนข้างต ่า แต่มีความ

สนใจร่วมท ากิจกรรม นักเรียนคนน้ันกอ็าจมีพฤติกรรมการป้องกันโรคอยู่ในระดับดี

เช่นกนั 

2.2 อาชีพของผู้ปกครอง การกระจายความรู้ทางสื่อเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกมี

มาก ท าให้ผู้ปกครองของเดก็ทุกอาชีพมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพ่ิมมากข้ึน และ

ข้อมูลที่ได้ไม่แตกต่างกนั จึงท าให้มีพฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออกไม่แตกต่างกนั 

2.3 ลักษณะที่อยู่อาศัย กระทรวงสาธารณสขุได้เลง็เหน็ปัญหาของโรคไข้เลือดออก

เป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศ จึงจัดให้มีการเผยแพร่และรณรงค์ เกี่ ยวกับโรค

ไข้เลือดออกให้แก่ประชาชนอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ รวมถึงความรู้ที่ได้รับ

จากโรงเรียน หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงไม่ว่านักเรียนจะอยู่

อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมอย่างไร มีน ้าขังหรือไม่มีน ้าขังกต็าม กจ็ะต้องได้รับ

ความรู้และได้เข้าร่วมท ากจิกรรมที่ทางภาครัฐได้จัดให้ เช่น มีการพ่นหมอกควันฆ่ายุงลาย 

แจกทรายอะเบท แจกปลาหางนกยูงกนิลูกน า้ยุงลาย เป็นต้น  

2.4 แหล่งข้อมูลข่าวสาร ปัจจุบันแหล่งข้อมูลข่าวสารมีมากมายหลายรูปแบบ เช่น 

วิทยุ/โทรทัศน์/คอมพิวเตอร์ เอกสาร/ต ารา เสียงตามสาย เป็นต้น ซ่ึงสามารถเข้าถึง

ประชาชนได้อย่างรวดเรว็ ถูกต้อง และทนัต่อสถานการณ์ โดยมีการเน้นเน้ือหาที่เกี่ยวข้อง

กับการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก ซ่ึงสื่อแต่ละชนิดกมี็เน้ือหาที่ไม่แตกต่างกัน

มากนัก จึงท าให้มีพฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออกไม่แตกต่างกนั 

3. ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับความรู้เกี่ยวกับ

โรคไข้เลือดออก และเจตคติต่อการป้องกนัโรคไข้เลือดออก  
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3.1 ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากการศึกษา พบว่า  ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้

ความส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมาก ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง ทั้งจากที่บ้าน ที่โรงเรียน และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ จากการที่

นักเรียนได้รับข้อมูลซ า้ๆบ่อยๆ จึงน าไปสู่การปฏิบัติที่เกิดข้ึนจากความเคยชิน จึงท าให้

เดก็มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองได้ ดังน้ันความรู้ จึงไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 

พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง

สอดคล้องกับการศึกษาของมุกรินรัตน์ โกมารทัต (2550). ที่ศึกษาพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเคหะชุมชน

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้ต่อการป้องกัน โรคไข้เลือดออกไม่มี

ความสมัพันธท์างบวกกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออก  

3.2 เจตคติต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย จากการศึกษา พบว่า  เจตคติต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก  ไม่มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเจตคติเกิดจากความรู้สึกหรือความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ และขึ้นอยู่

กับประสบการณ์ หรือการเลียนแบบ จากครู/อาจารย์ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

รวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ จึงท าให้เดก็เกิด

มีเจตคติที่สะสมเร่ือยๆมา  ไม่ว่าจะเป็นเจตคติที่ดีหรือไม่กต็าม ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของมุกริน

รัตน์ โกมารทัต (2550). ที่ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบว่า     

เจตคติต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ

ป้องกนัโรคไข้เลือดออก  
 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. จากการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง จึงควรพัฒนาด้าน

ความรู้ เน้นให้นักเรียนเกิดความเข้าใจจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว โดยการน าไปประยุกต์

และสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง     

 2. พฤติกรรมการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับ

ปานกลาง ดังน้ัน ครู/ อาจารย์ ผู้ปกครอง ของเดก็มีส่วนส าคัญมาก จึงควรส่งเสริมให้มี

การกระตุ้นเตือน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏบัิติ 
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ขอ้เสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครั้งต่อไป  

1. ควรมีการจัดโปรแกรมทางด้านการเรียนรู้ และวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้นักเรียนเกิด

ความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งเกดิการปฏบัิติที่ดี  

2. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู/อาจารย์ ผู้ปกครองและ

เจ้าหน้าที่สาธารณสขุในโรงเรียนและชุมชน 

การน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

 น าผลการวิจัยคร้ังน้ีมอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพ ต าบลเวียงสระ และโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี เพ่ือน าไปใช้

เป็นข้อมูลทางสถิติ และน าไปใช้ในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน และชุมชน  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ผู้สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย 

รวมถึงผู้อ านวยการ ครู อาจารย์ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนในโรงเรียน

เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูล

แก่การวิจัยคร้ังน้ี  
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การประเมินหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัสยาม

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2551) โดยใชรู้ปแบบ  

ซิปป์ ของสตฟัเฟิลบีม 

 

ศุภิศทรา    พนัสีเงิน 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) มหาวิทยาลัยสยาม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ

ซิปป์ (CIPP) ของสตัฟเฟิล บีม กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) มหาวิทยาลัยสยาม จ านวน 142 ราย 

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินด้านบริบท หลักสูตรน้ีมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

บุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัย มีจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ เน้ือหาวิชา

ของหลักสตูรส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกจิและเป็นผู้ประกอบการ

ที่ ดี และโครงสร้างของหลักสูตรที่ก  าหนดไว้ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสยาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) มีความเหมาะสม  ทุกข้อ การ

ประเมินด้านปัจจัยน าเข้า หลักสูตรน้ีมีการก าหนดคุณสมบัติ ของผู้เรียนที่ก  าหนดไว้ใน

หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยสยาม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2551) มี

ความเหมาะสมทุกข้อ ผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่สอน ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ

และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและส านักงานบัณฑิตศึกษามีการจัดสถานที่ให้สะอาด 

สวยงามเป็นระเบียบ   การประเมินด้านกระบวนการ หลักสูตรน้ีมีแผนการศึกษาใน

หลักสูตรมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก  าหนดได้ มีการช้ีแนะให้

นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกบัการปฏบัิติจริง มีแหล่งการเรียนรู้การเรียน

การสอนที่หลากหลายรูปแบบและการวัดและการประเมินผลการเรียนภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมและการประเมินด้านผลผลิต หลักสูตรน้ีท าให้นักศึกษามี

ความกล้าตัดสนิใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี นักศึกษามีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ

เพ่ือนร่วมงาน นักศึกษาสามารถน าความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างดี นักศึกษามีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติให้มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้ น และ มีความ

พึงพอใจในเร่ืองของการที่นักศึกษามีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา 
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บทน า  

         การด าเนินธุรกจิไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนกต็ามจ าเป็นต้องอาศัย

กระบวนการทางการบริหารเชิงระบบซ่ึงประกอบไปด้วย การวางแผน (Planning) การจัด

องค์กร (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) การประสานงาน 

(Coordinating) และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงหน้าที่ทางการบริหารทั้ง 5 ประการ

เหล่าน้ีถือเป็นภาระหน้าที่และเป็นวิถีทางที่จะช่วยให้ผู้บริหารทุกคนสามารถบริหารงาน

ของตนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้ แต่ส าหรับผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้อง

รับผิดชอบในภาระหน้าที่การบริหารดังกล่าวข้างต้นจ าเป็นต้องอาศัยทกัษะทางการบริหาร 

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ส่วนบุคคลในการผสมผสานหน้าที่ทางการบริหาร

องค์กรให้ประสบความส าเร็จได้ ซ่ึงทักษะทางการบริหาร ความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ส่วนบุคคลน้ีอาจจะเกิดขึ้นได้จากการสั่งสมในด้านต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลา

ยาวนานหรือเกดิจากการศึกษาในระดับบริหารธุรกิจเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน 

อาท ิการบัญชี (Accounting) การจัดการตลาด (Marketing Management) การจัดการ

การเงินและธนาคาร (Finance and Banking Management) ระบบสารสนเทศ       เพ่ือ

การจัดการ (Management of Information System) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

(International Business Management) การจัดการทั่วไป(General Management) การ

จัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

(Hotel and Tourism Management) หรือ       การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human 

Resources Management) เป็นต้น  

        มหาวิทยาลัยสยามได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจนถึงปัจจุบันรวม

เวลาได้ 25 ปี (www.mba.siam.edu) มีมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วมากมายมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรแล้วหลายคร้ัง แต่ยังไม่มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบว่า

หลักสูตรน้ีได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร ซ่ึง

จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรคือเพ่ือตัดสินว่าหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม่ดี 

เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับการน าไปใช้ มีข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง 
การประเมินผลในลักษณะน้ีมักจะด าเนินไปในช่วงที่การพัฒนาหลักสูตรยังคงด าเนินการ

อยู่ เพ่ือที่จะพิจารณาว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสตูรมีความสอดคล้องและเหมาะสม

หรือไม่สามารถน ามาปฏิบัติในช่วงการน าหลักสูตรไปทดลองใช้หรือในขณะที่การใช้

หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนก าลังด าเนินอยู่ได้มากน้อยเพียงใด ได้ผล

เพียงใด และมีปัญหาอุปสรรคอะไรจะได้เป็นประโยชน์แก่นักพัฒนาหลักสูตรและผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรให้มีคุณภาพ

ดีขึ้นได้ทนัท่วงทแีละการประเมินหลักสูตรที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการท าให้ทราบว่า

หลักสูตรที่สร้างหรือพัฒนาข้ึนน้ันมีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการ
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วางแผนปรับปรุงได้ถูกจุด ส่งผลให้หลักสูตรมีคุณภาพดีย่ิงขึ้ นได้ต่อไป เน่ืองจากการ

ประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ันในปัจจุบันมีวิธีการประเมิน

หลายวิธี และรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP) ของ สตัฟเฟิล บีม เป็นวิธีการ

ประเมินที่มีรูปแบบวิธีการประเมินที่ครอบคลุมสภาพแวดล้อมทั้งหมดของการประเมิน 

อีกทั้งในปัจจุบันจะพบว่าสภาพการแข่งขันของสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปมากการ

ประเมินหลักสตูรทางการศึกษาจะช่วยให้นักศึกษามี การเตรียมความพร้อมกับสภาวะการ

แข่งขันที่รุนแรงได้ อีกทั้งยังจะช่วยให้สถานศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ

ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประเมินหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) มหาวิทยาลัยสยาม โดย

เลือกใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP) ของ สตัฟเฟิล บีม (Stuffle Beam, 

2003) ใน4 องค์ประกอบ คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้าน

กระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ซ่ึงผลที่ได้จากการประเมินคร้ังน้ีจะ

เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรน้ีโดยเฉพาะผู้บริหารจัดการ

หลักสตูรในการจัดท าข้อสารสนเทศที่ค้นพบจากการประเมินไปใช้เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้

มีประสทิธภิาพและมีความย่ังยืนต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

             การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) มหาวิทยาลัยสยาม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ

ซิปป์ (CIPP) ของสตัฟเฟิล บีม (Stuffle beam.2003)ใน 4 องค์ประกอบ คือ ด้าน

บริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้าน

ผลผลิต (Product) 

 

ระเบยีบวิธีการวิจยั 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

         ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือผู้ที่ เกี่ ยวข้องกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) มหาวิทยาลัยสยามจ านวนทั้งหมด 220 

คน ประกอบด้วยนักศึกษาจ านวน 100 คน อาจารย์จ านวน 20 คน และผู้บังคับบัญชา

จ านวน 100 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2551) มหาวิทยาลัยสยามจ านวนทั้งหมด โดยการ

หาค่ากลุ่มตัวอย่าง  โดยการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจ านวนประชากรที่

DP
U



 

 

229 

 

แน่นอน จึงใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจ านวนประชากร (ธานินทร์ 

ศิลปะจารุ,2553, หน้า 45)  

 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ผู้ วิ จัยท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) มหาวิทยาลัยสยาม 

เทา่นั้น 

 

การเก็บและรวบรวมขอ้มูล 

1. น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย เกบ็ข้อมูลจาก

นักศึกษาและอาจารย์ โดยผู้วิจัยเป็นผู้เกบ็แบบสอบถามด้วยตนเอง 

2. น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปเกบ็ข้อมูล

จากผู้บังคับบัญชาของนักศึกษา โดยผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อมทั้งได้

แนบซองติดดวงตราไปรษณีย์ยากรจ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยเพ่ือส่งคืน 

 3.  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนน าไปวิเคราะห์

ข้อมูล 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 1. แบบสอบถามที่ก  าหนดค าตอบให้เลือกตอบและปลายเปิด ผู้วิจัยด าเนินการ

วิเคราะห์ โดย หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แต่ละตัวเลือก

ของแต่ละข้อค าถามและการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ตามล าดับแล้วน า

ข้อมูลที่ได้เสนอข้อมูลในตารางประกอบความเรียง 

 2. แบบสอบถามที่ก  าหนดให้เลือกตอบตามมาตราส่วนประมาณค่ามาด าเนินการ

วิเคราะห์โดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ของความคิดเหน็แต่ละระดับ 

 

สรุปผลการวิจยั 

        ผลการวิเคราะหข์อ้มูลความคิดเห็นดา้นบริบทของหลกัสูตร 

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 มีอายุระหว่าง 18-29 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็น

ร้อยละ 52.3 สถานภาพโสด จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 อาชีพพนักงาน
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บริษัทเอกชน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 มีประสบการณ์การท างานประมาณ 

1-3 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และมีรายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ียประมาณ 

10,001-20,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6  

 2.  ข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน   8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีอายุประมาณ 30-40 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 58.3 มีสถานภาพสมรสแล้ว จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีประสบการณ์

การสอนประมาณ 9 ปีขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีรายได้ต่อเดือนโดย

เฉล่ียประมาณ 30,001-40,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 และส่วนใหญ่

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3  

 3.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชาของนักศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีอายุประมาณ 51-60 ปี จ านวน 

28 คน คิดเป็น  ร้อยละ 43.1 มีสถานภาพสมรสแล้ว จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.8 มีต าแหน่งงานในองค์กรเป็นผู้จัดการ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 มี

ประสบการณ์การบริหารงานประมาณ 4-6 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 และมี

รายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ีย 40,001 บาทข้ึนไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลความคิดเห็นดา้นปัจจยัน าเขา้  

1. คุณสมบัติของผู้เรียนพบว่า นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเหน็ว่า

คุณสมบัติของผู้เรียนที่ก  าหนดไว้ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2551) มีความเหมาะสมทุกข้อ 

2. คุณสมบัติผู้สอนพบว่า นักศึกษามีความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วย 

เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่สอนอยู่ในระดับเหน็ด้วยอย่าง

ย่ิง ในขณะที่อาจารย์มีความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วย เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ

พบว่าผู้สอนมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย

อย่างย่ิง ตามล าดับ 

3. ทรัพยากรสนับสนุน พบว่า นักศึกษามีความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับเหน็

ด้วย เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าส านักงานบัณฑิตศึกษามีการจัดสถานที่ให้สะอาด 

สวยงามเป็นระเบียบอยู่ในระดับเหน็ด้วยอย่างย่ิง ในขณะที่อาจารย์มีความคิดเหน็โดยรวม

อยู่ในระดับเหน็ด้วย เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าส านักงานบัณฑิตศึกษามีการจัดสถานที่

ให้สะอาด สวยงามเป็นระเบียบอยู่ในระดับเหน็ด้วยอย่างย่ิง ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลความคิดเห็นดา้นกระบวนการ 

1. การบริหารหลักสตูร พบว่า นักศึกษามีความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับเหน็

ด้วยเมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าแผนการศึกษาในหลักสูตรมีความชัดเจนและสามารถ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก  าหนดได้อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง ในขณะที่อาจารย์มีความ
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คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าแผนการศึกษาใน

หลักสตูรมีความชัดเจนและสามารถปฏบัิติให้เป็นไปตามที่ก  าหนดได้อยู่ในระดับเหน็ด้วย

อย่างย่ิง ตามล าดับ 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีความคิดเหน็โดยรวมอยู่

ในระดับเหน็ด้วย เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีการช้ีแนะให้นักศึกษาสามารถเช่ือมโยง

ความรู้ทางทฤษฎีกบัการปฏบัิติจริงอยู่ในระดับเหน็ด้วยอย่างย่ิง ในขณะที่อาจารย์มีความ

คิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยเมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีแหล่งการเรียนรู้การ

เรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบอยู่ในระดับเหน็ด้วยอย่างย่ิง ตามล าดับ 

3. การวัดและการประเมินผล พบว่า นักศึกษามีความคิดเหน็โดยรวมอยู่ใน

ระดับเหน็ด้วยเมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าการวัดและการประเมินผลการเรียนภาคทฤษฎี

และภาคปฏบัิติมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง ในขณะที่อาจารย์มีความ

คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่ อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าการวัดและการ

ประเมินผลการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหน็ด้วยอย่าง

ย่ิง ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลความคิดเห็นดา้นผลผลิต  

1. ทศันคติของนักศึกษาที่มีต่อการปฏบัิติงาน พบว่า นักศึกษามีความคิดเหน็

โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยอย่างย่ิง เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความกล้า

ตัดสนิใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอยู่ในระดับเหน็ด้วยอย่างย่ิง ในขณะที่อาจารย์

มีความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วย เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความ

กล้าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ดีอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง  และ

ผู้บังคับบัญชามีความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยอย่างย่ิง เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ

พบว่านักศึกษามีความเอื้ อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง 

ตามล าดับ 

2. การน าความรู้จากการเรียนในหลักสตูรไปใช้ในชีวิตประจ าวัน พบว่า อาจารย์

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่านักศึกษา

สามารถน าความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

เหมาะสมอยู่ในระดับเหน็ด้วยอย่างย่ิงในขณะที่ผู้บังคับบัญชามีความคิดเหน็โดยรวมอยู่

ในระดับเหน็ด้วย เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม

เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติให้มีความเป็นปัจจุบันมาก

ขึ้นอยู่ในระดับเหน็ด้วยอย่างย่ิง ตามล าดับ 

3.ความพึงพอใจต่อผลการปฏบัิติงานและการพัฒนางานของนักศึกษาพบว่า    

         ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของ
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นักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีระเบียบ

วินัยและตรงต่อเวลาอยู่ในระดับมากที่สดุ 

ดังน้ัน สรุปผลการประเมินหลักสตูรโดยประเมินตามความคิดเหน็ในแต่ละด้าน 

พบว่า ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) มีความคิดเห็นว่าการประเมินหลักสูตรมีความ

เหมาะสมโดยรวมในด้านบริบทของหลักสูตร ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการและด้าน

ผลผลิต หมายความว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2551) มีความเหมาะสม ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในการผลิต

มหาบัณฑติต่อไป 

การวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามปลายเปิด 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า ด้านบริบทของหลักสูตร

จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเร่ืองของ

การเพ่ิมเน้ือหาเร่ืองหลักจรรยาหรือหลักจริยธรรมต่อองค์กร ต่อสังคมหรือต่อลูกค้าเข้า

ไปในหลักสูตรด้วย เพ่ือผลด้านการพัฒนาสังคมส่วนรวมและเพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ให้มี

จริยธรรมมากขึ้นมากที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 ส่วนในด้านบริบทของ

หลักสตูรจ าแนกตามเน้ือหาของหลักสตูรกลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเร่ืองของ

เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้มากขึ้น จากแต่เดิมบางวิชาเปิดเพียง 1 

วิชาต่อภาคการศึกษาท าให้ใช้เวลาในการศึกษานานเกินไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.9 และในด้านปัจจัยน าเข้าจ าแนกตามคุณสมบัติผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมในเร่ืองของการก าหนดคุณสมบัติผู้เรียนควรก าหนดให้มีประสบการณ์ในการ

ท างานมาบ้าง เพราะเน้ือหาวิชาที่ เรียนอาจจะต้องน าประสบการณ์การท างานมา

ประยุกต์ใช้ด้วยมากที่สดุ จ านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 24.3 ตามล าดับ 

 

อภิปรายผล 

        ด้านบริบทของหลักสูตรจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  นักศึกษาและ

อาจารย์มีความคิดเหน็ว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดี มี

ระเบียบวินัยมีจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการ

ก าหนดหลักสูตรให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีวินัย มีจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ

เป็นสิ่งส าคัญในการประกอบธุรกิจ ต่าง ๆ ในอนาคต หากผู้เรียนเป็นผู้มีจริยธรรมและ

คุณธรรมในการประกอบธุรกิจจะท าให้ในอนาคตสามารถประกอบธุรกิจหรือการเป็น

ผู้ประกอบการที่ดีและไม่เบียดเบียนผู้อื่น ดังที่ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๓๘)กล่าวไว้

ว่า ส าหรับจริยธรรมในการท างาน คือระบบการท าความดีละเว้นความช่ัวในเร่ืองที่

รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การท างาน เกี่ยวข้องกับ
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กระบวนการท างานและผลงานตลอดจนเกี่ยวข้องกับผู้รับประโยชน์หรือโทษจากผลงาน

น้ัน 

ด้านบริบทของหลักสตูรจ าแนกตามเน้ือหาของหลักสูตรนักศึกษาและอาจารย์มี

ความคิดเห็นว่าเน้ือหาวิชาของหลักสูตรส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถในการ

บริหารธุรกจิและเป็นผู้ประกอบการที่ดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในการประกอบธุรกิจจ าเป็น

จะต้องมีความรู้และความสามารถหลากหลายด้านจึงจะท าให้การประกอบธุรกิจน้ัน

สามารถอยู่รอดได้ ดังน้ัน  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถในการ

บริหารธุรกิจจะท าให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้และความสามารถใน

อนาคตได้ต่อไป ดังที่ (พิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท ์และ วินิตา สุทธิสมบูรณ์ )2550   ได้

ให้ข้อเสนอแนะส าหรับคุณลักษณะของหลักสูตรที่ดีไว้ว่าต้องเป็นหลักสูตรที่มีเน้ือหาสาระ

ของเร่ืองที่สอนอย่างสมบูรณ์ช่วยให้คนคิดเป็น ท าเป็นมีพัฒนาการทุกด้านด้านบริบทของ

หลักสูตรจ าแนกตามโครงสร้างของหลักสูตร นักศึกษาและอาจารย์  ส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นว่าโครงสร้างของหลักสูตรที่ก  าหนดไว้ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสยาม(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2551) มีความเหมาะสมทุกข้อ  ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะว่าการก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรดังกล่าวได้มีการพิจาณาถึงลักษณะ

สภาพแวดล้อมในการบริหาธุรกิจเป็นหลัก อีกทั้งการก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรยัง

ได้รับความคิดเหน็หรือมีข้อก าหนดที่ได้จากผู้เช่ียวชาญและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ใน

การสอนเป็นอย่างดี ปัจจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญจน์ชญาน์ สรรเสริญ 

(2551) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าความเหมาะสมของหลักสูตรใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านองค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและโครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมดี เน้ือหาวิชาของ

หลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ไม่ซ า้ซ้อนครอบคลุมด้านวิจัย วัดผลและประเมินผล ซ่ึง

เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  แต่ควรเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตในบาง

รายวิชาและเปิดวิชาเอกเลือกเพ่ิมขึ้น 2) ด้านกระบวนการ ได้แก่  การจัดการเรียนการ

สอนมีความเหมาะสมดีสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จนบรรลุวัตถุประสงค์แต่

ควรเพ่ิมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตได้น าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะให้มากข้ึนและให้

นิสิตได้มีโอกาสฝึกฝนประสบการณ์การวิจัยจากผู้ที่มีความเช่ียวชาญ การด าเนินงานของ

สาขาและภาควิชามีความเหมาะสมดีโดยเฉพาะเร่ืองการปฐมนิเทศ และควรเพ่ิมจ านวน

อาจารย์ผู้สอนให้มากขึ้น การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมดีเพราะใช้วิธีการวัดที่

หลากหลายเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาผู้เรียน 3) ด้านผลผลิตของหลักสูตรทั้งคุณลักษณะ

ทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะด้านความรู้ความสามารถของมหาบัณฑติ พบว่าเป็นที่ยอมรับ

ของหน่วยงานหรือสถานศึกษาว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิจัยวัดผลและ

ประเมินผล จึงท าให้การก าหนดโครงสร้างของหลักสตูรมีความเหมาะสมทุกข้อ 

DP
U



 

 

234 

 

ด้านปัจจัยน าเข้าจ าแนกตามคุณสมบัติของผู้เรียน นักศึกษาและอาจารย์ส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติของผู้เรียนที่ก  าหนดไว้ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยสยาม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2551) มีความเหมาะสมทุกข้อ 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนที่ก  าหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าวได้

มีการพิจารณาลักษณะความพร้อมหรือพ้ืนฐานการศึกษาของผู้เรียนเป็นหลัก อีกทั้งการ

ก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนที่ก  าหนดไว้ในหลักสูตรจะได้รับการก าหนดจากผู้เช่ียวชาญ

และคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนเป็นอย่างดี ปัจจัยดังกล่าวจึงท าให้การก าหนด

คุณสมบัติของผู้เรียนที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูรมีความเหมาะสมทุกข้อ 

 ด้านปัจจัยน าเข้าจ าแนกตามคุณสมบัติผู้สอนนักศึกษามีความคิดเหน็ว่าผู้สอน

มีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่สอน ในขณะที่อาจารย์มีความคิดเห็นว่าผู้สอนมีความรู้

ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการเรียนการสอนใน

หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจเป็นการศึกษาเฉพาะด้านที่ได้รับความนิยมในการศึกษาใน

ปัจจุบัน ดังน้ัน การคัดเลือกผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่สอนหรือมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านจึงเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก สอดคล้องกับ

แนวคิดของ คาร์เตอร์ วี กูด๊ (Carter V. Good. 1973:586) ได้ให้ความหมายของครูไว้

ว่า 

             1. ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถให้ค าแนะน า เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน 

ส าหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน    

             2. ครู คือ ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์และมีการศึกษามากหรือดีเป็นพิเศษ หรือ

มี ทั้งประสบการณ์และการศึกษาดีเป็นพิเศษในสาขาใดสาขาหน่ึงที่สามารถช่วยให้ผู้อื่น

เกดิ ความเจริญก้าวหน้าได้  

            3. ครู คือ ผู้ที่เรียนส าเรจ็หลักสูตรวิชาชีพจากสถาบันการฝึกหัดครู และได้ 

ใบรับรองทางการสอน  

            4. ครู คือ ผู้ที่ท  าหน้าที่สอนให้ความรู้แก่ศิษย์ 

              ด้านปัจจัยน าเข้าจ าแนกตามทรัพยากรสนับสนุน นักศึกษาและอาจารย์มีความ

คิดเหน็ว่าส านักงานบัณฑิตศึกษามีการจัดสถานที่ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ  ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะว่าการจัดสถานที่ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบจะช่วยจรรโลงจิตใจของผู้

ที่พบเหน็ให้มีความรู้สึกสดช่ืนได้ ดังน้ันการที่ส านักงานบัณฑิตศึกษามีการจัดสถานที่ให้

สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบจึงช่วยสร้างความประทบัใจในการติดต่อให้แก่ผู้เรียนได้เป็น

อย่างดี ดังที่ ปรีชา นิพนธ์พิทยา (2524 : 292 – 293) กล่าวถึงโรงเรียนที่ดีว่าต้องมี

ลักษณะ ดังต่อไปน้ี คือมีอาคารและบริเวณที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี เดินทางสะดวก 

สามารถสนองความต้องการทางวิชาการของผู้เรียนตามที่คาดหมายไว้สนองความต้องการ
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ในด้านการแสดงออกทางกิจกรรมได้ดีเป็นศูนย์กลางชุมชนที่บริการด้านการศึกษาแก่

เยาวชนรวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนรู้จักปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเอง 

 ด้านกระบวนการจ าแนกตามการบริหารหลักสตูร นักศึกษาและอาจารย์มีความ

คิดเหน็ว่าแผนการศึกษาในหลักสูตรมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามที่

ก าหนดได้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าแผนการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้มีการพิจาณาถึง

ลักษณะสภาพแวดล้อมหรือองค์ประกอบในการบริหาธุรกจิเป็นหลัก อกีทั้งแผนการศึกษา

ในหลักสตูรยังได้รับความคิดเหน็หรือการปรับปรุงหลักสตูรจากผู้เช่ียวชาญและคณาจารย์

ที่มีประสบการณ์ในการสอนเป็นอย่างดี ปัจจัยดังกล่าวจึงท าให้แผนการศึกษาในหลักสูตร

มีความชัดเจนและสามารถปฏบัิติให้เป็นไปตามที่ก  าหนดได้  

ด้านกระบวนการจ าแนกตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษามีความ

คิดเหน็ว่ามีการช้ีแนะให้นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง 

ในขณะที่อาจารย์มีความคิดเห็นว่ามีแหล่งการเรียนรู้การเรียนการสอนที่หลากหลาย

รูปแบบ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการฝึกปฏบัิติควบคู่ไปกบัเน้ือหาทฤษฎีการเรียนการสอนที่

หลากหลายรูปแบบจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจเพ่ิมขึ้ น ซ่ึงใน

อนาคตผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ในหน้าที่การท างานได้ต่อไปอย่างเหมาะสมมากข้ึน 

สอดคล้องกบั ทฤษฏกีารสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง เป็นทฤษฎีทางการศึกษาที่พัฒนาข้ึน

โดย Professor Seymour Papert แห่ง M.I.T. (Massachusette Institute of 

Technology) ในด้านบทบาทของผู้เรียน ในการเรียนตามทฤษฎี Constructionism ผู้เรียน

จะมีบทบาทเป็นผู้ปฎิบัติและสร้างความรู้ไปพร้อมๆกันด้วยตัวของเขาเอง(ท าไปและ

เรียนรู้ไปพร้อมๆกนั) บทบาทที่คาดหวังจากผู้เรียน คือ 

• มีความยินดีร่วมกจิกรรมทุกคร้ังด้วยความสมัครใจ  
• เรียนรู้ ได้เอง รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆที่มีอยู่ด้วยตนเอง  
• ตัดสนิปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผล  
• มีความรู้สกึและความคิดเป็นของตนเอง  
• วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นได้  
• ให้ความช่วยเหลือกนัและกนั รู้จักรับผิดชอบงานที่ตนเองท าอยู่และที่ได้รับมอบหมาย  
• น าสิ่งที่เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้น้ัน  
        กล่าวโดยสรุป หลักการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism เป็นการเรียน

การสอนที่ผู้เรียนเรียนรู้จากการสร้างงาน ผู้เรียนได้ด าเนินกจิกรรมการเรียนด้วยตนเอง

โดยการลงมือปฏบัิติหรือสร้างงานที่ตนเองสนใจ ในขณะเดียวกนักเ็ปิดโอกาสให้สมัผัส
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และแลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม ผู้เรียนจะสร้างองค์ความรู้ข้ึนด้วยตนเองจาก

การปฎิบัติงานที่มีความหมายต่อตนเอง  
 ด้านกระบวนการจ าแนกตามการวัดและการประเมินผลนักศึกษาและอาจารย์มี

ความคิดเห็นว่าการวัดและการประเมินผลการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความ

เหมาะสม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการวัดและการประเมินผลการเรียนภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏบัิติในหลักสตูรได้รับความคิดเหน็ในการประเมินผลการเรียนจากผู้เช่ียวชาญและ

คณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในหลักสูตรหรือแวดวงธุรกิจเป็นอย่างดี ปัจจัยดังกล่าวจึงท า

ให้การวัดและการประเมินผลการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ จันทร์เรือน (2552) ผลการวิจัยพบว่า จากการ

ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล มหาบัณฑิตและ

นักศึกษามีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลตามสภาพ

ที่เป็นจริงของอาจารย์ หลักสูตรส่วนใหญ่ได้ท าตามการวัดและการประเมินผลทุกวิชา ใช้

สื่อในการประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม การสอนตรงประเดน็มีการสรุป

จุดส าคัญของเน้ือหาวิชาได้อย่างชัดเจน มีวิธกีารสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเหน็ในช้ันเรียน มีการตอบข้อซักถามของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

และมีการสอดแทรกเร่ืองจริยธรรมที่มีประโยชน์ในการบรรยาย และได้ท าตามหลักการวัด

และประเมินผลเป็นส่วนมาก 

ด้านผลผลิตจ าแนกตามทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานนักศึกษา

และอาจารย์มีความคิดเหน็ว่านักศึกษามีความกล้าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ได้ดีและผู้บังคับบัญชามีความคิดเหน็ว่านักศึกษามีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงาน 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่กล้าเสี่ยง

หรือการตัดสินใจและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ผู้เรียนในหลักสูตรน้ีจึงมี

คุณสมบัติดังกล่าวซ่ึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

ได้ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพงษ์ จันทร์งาม* และคณะ 

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลของหลักสูตร โดยพิจารณาจากคุณภาพบัณฑิตตาม

ทศันะของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจบัณฑิตใน

ระดับปานกลาง และมีความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต คือ บัณฑิตมีความรู้

ในสาขาวิชาที่เรียนและงานที่ปฏบัิติ ไม่เกี่ยงงานเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมก่อนท างาน และ

อยู่ในช่วงเวลาทดลองปฏบัิติงานน้อยกว่าบุคคลอื่น สร้างความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา 

โดยผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏบัิติงานในระดับปานกลาง 

คือ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏบัิติงาน มีทกัษะในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสารและน าเสนอผลงาน มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เรียน น าความรู้ในสาขาวิชาที่
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เรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติขัดต่อระเบียบของหน่วยงาน มีความ

พร้อมที่จะรับการพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏบัิติงาน สามารถท างานเป็นทมีได้มี

ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานใหม่ๆ สามารถท างานใน

ภาวะกดดันได้และมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการท างานของบัณฑิตในภาพรวมใน

ระดับปานกลาง คุณลักษณะที่มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ บัณฑิตปฏิบัติงานได้

รวดเร็ว ถูกต้องคุณลักษณะที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ บัณฑิตสามารถ

ปฏิบัติงานได้ส าเรจ็อย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีความสามารถใน

การตัดสินใจแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพในการท างานเป็นที่พึงพอใจ 

และปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรเ งิน วัสดุ และแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจบัณฑิตด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ในระดับปานกลางคือ มี

การปรับตัวที่ดีกับผู้อื่น ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน มีความเป็น

ผู้น าและผู้ตามที่ดี ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจบัณฑิตด้านคุณธรรมในระดับปานกลาง 

คือ บัณฑิตมีความซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีน า้ใจช่วยเหลือผู้อื่นในการปฏบัิติงาน 

ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเคารพและให้

เกยีรติผู้ร่วมงาน ยึดม่ันในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านผลผลิตจ าแนกตามการน าความรู้จากการเรียนในหลักสูตรไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน อาจารย์มีความคิดเห็นว่านักศึกษาสามารถน าความรู้ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่ผู้บังคับบัญชามี

ความคิดเหน็ว่านักศึกษามีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้ น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าวิชาการ

บริหารธุรกิจเป็นวิชาที่กล่าวถึงระบบการวางแผนที่ มีประสิทธิภาพในเบ้ืองต้นซ่ึงหาก

ผู้เรียนได้น าแนวคิดหลักการบริหารและทฤษฎีอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ ย่อมจะท าให้ผู้เรียน

สามารถน าความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

เหมาะสมรวมถึงการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติให้มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกนั  

 ด้านผลผลิตจ าแนกตามความพึงพอใจต่อผลการปฏบัิติงานและการพัฒนางาน

ของนักศึกษา ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในเร่ืองของการที่นักศึกษามีระเบียบวินัยและ

ตรงต่อเวลา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจกเ็พ่ือที่จะได้เป็นผู้

ประกอบที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพได้น้ัน เบ้ืองต้น

ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลาเสียก่อน ดังน้ัน การปลูกฝังระเบียบ

วินัยและตรงต่อเวลาให้กับผู้เรียนเสมอจะช่วยให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้ประกอบการที่มี

ประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้นได้ในอนาคต  
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 ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มีความคิดเหน็ว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยสยาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควร

ปรับปรุงเพ่ือให้หลักสูตรน้ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น โดยการเพ่ิมเน้ือหาเร่ืองหลักจรรยา

หรือหลักจริยธรรมต่อองค์กร ต่อสังคมหรือต่อลูกค้าเข้าไปในหลักสูตรด้วย เพ่ือผล

ทางด้านการพัฒนาสังคมส่วนรวมและเพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีจริยธรรมมากขึ้น รวมถึง

การเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้มากขึ้น เพราะในอดีตจะเปิดเพียง 

1 วิชาต่อภาคการศึกษาท าให้ใช้เวลาในการศึกษานานเกินไป และควรก าหนดคุณสมบัติ

ผู้เรียนควรก าหนดให้มีประสบการณ์ในการท างานมาบ้าง เพราะเน้ือหาวิชาที่เรียนอาจจะ

ต้องน าประสบการณ์การท างานมาประยุกต์ใช้ด้วย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการเพ่ิมเน้ือหา

เร่ืองหลักจรรยาหรือหลักจริยธรรมต่อองค์กร ต่อสังคมหรือต่อลูกค้าเข้าไปในหลักสูตร

ด้วย เพ่ือผลทางด้านการพัฒนาสังคมส่วนรวมและเพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีจริยธรรม   

มากขึ้นรวมถึงการก าหนดคุณสมบัติผู้เรียนควรก าหนดให้มีประสบการณ์ในการท างานมา

บ้างจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรบริหารธุรกิจมากย่ิงขึ้น  โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง ผู้เรียนซ่ึงเป็นคนยุคใหม่ หากได้รับการปลูกฝังเร่ืองคุณธรรมทางธุรกิจเบ้ืองต้น

แล้ว การประกอบธุรกจิในอนาคตในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติจะช่วย

ลดปัญหาความขัดแย้งที่ ไม่พึงประสงค์ได้มาก ก่อให้เกิดความผาสุกในการประกอบ

อาชีพในสงัคมตามมา 

 

ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 

       1.  ข้อเสนอแนะจากผลที่ได้จากการศึกษา 

  1.1 ด้านบริบทของหลักสูตรจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผล

การศึกษาพบว่า นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็นในเร่ืองของ วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานระดับสากลทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

ได้เป็นล าดับสดุท้าย ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าในปัจจุบันหลักสตูรการเรียนการสอนในปัจจุบันยัง

ไม่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปฏบัิติงานระดับสากลทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

ได้ ดังน้ัน ทางมหาวิทยาลัยควรจะเพ่ิมเน้ือหาหลักสูตรในการฝึกอบรมหรือการดูงานทั้ง

ในและต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น   

                   1.2 ด้านบริบทของหลักสูตรจ าแนกตามเน้ือหาของหลักสูตร ผล

การศึกษาพบว่า นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเหน็ในเร่ืองของการจัดเน้ือหารายวิชา

ต่าง  ๆ ของหลักสูตรเป็นไปตามล าดับการเรียนรู้ที่เหมาะสมของนักศึกษาในแต่ละ

ระดับช้ันเป็นล าดับสุดท้าย ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าการจัดเน้ือหารายวิชาต่าง  ๆ ของหลักสูตร

ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออีกนัยหน่ึง

อาจแสดงให้เหน็ได้ว่ารายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษามีจ านวนน้อยเกินไป ท าให้
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นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้น้อยซ่ึงส่งผลต่อระยะเวลาในการ

จบการศึกษาที่ ล่าช้าออกไปอีกด้วย ดังน้ัน ทางมหาวิทยาลัยควรจะปรับปรุงเน้ือหา

หลักสตูรในแต่ละวิชาให้สามารถเลือกลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้มากขึ้น ซ่ึงจะ

ท าให้นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาของตนเองและเป็นการเตรียมความพร้อมของ

ตนเองก่อนจบการศึกษาในอนาคตได้ 

  1.3 ด้านปัจจัยน าเข้าจ าแนกตามคุณสมบัติผู้สอน ผลการศึกษาพบว่า 

นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็นในเร่ืองของจ านวนผู้สอนมีความเหมาะสมและ

เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาและผู้สอนมีการแจ้งเกณฑ์การประเมินผลให้นักศึกษาทราบ

ถึงเกณฑก์ารวัดและประเมินผลที่เหมาะสมเป็นล าดับสดุท้าย ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าในปัจจุบัน

ผู้สอนยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาและการแจ้งเกณฑ์การประเมินผลให้

นักศึกษายังไม่ชัดเจน ดังน้ัน ทางมหาวิทยาลัยควรจัดหาผู้สอนให้เพียงพอต่อความ

ต้องการ โดยอาจเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ มาบรรยายให้

ความรู้กับนักศึกษาเพ่ิมเติม ซ่ึงจะท าให้นักศึกษาได้รับมุมมองและความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญในธุรกจิประเภทต่าง ๆ ได้ดีย่ิงข้ึน 

  1.4 ด้านปัจจัยน าเข้าจ าแนกตามทรัพยากรสนับสนุน ผลการศึกษาพบว่า 

นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็นในเร่ืองของการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษามี

ความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิปัจจุบันเป็นล าดับสดุท้าย ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าการจัดเกบ็

ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ดังน้ัน ทาง

มหาวิทยาลัยควรจะเพ่ิมเติมการฝึกอบรมหรือการสัมมนาที่เป็นการให้ความรู้และมุมมอง

ในการด าเนินธุรกิจจากผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ซ่ึงจะท าให้นักศึกษาได้รับความรู้จาก

การศึกษาเล่าเรียนอย่างเตม็ก าลังความสามารถและได้รับความคุ้มค่าจากค่าเล่าเรียนที่ได้

ใช้จ่ายไปมากยิ่งขึ้น 

  1.5 ด้านกระบวนการจ าแนกตามการบริหารหลักสูตร ผลการศึกษาพบว่า 

นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเหน็ในเร่ืองของแนวทางปฏบัิติและรูปแบบการย่ืนค าร้อง

ต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพท าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วเป็นล าดับสุดท้าย ดังน้ัน ทาง

มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบรูปแบบการย่ืนค าร้องต่าง ๆ ให้มีความสะดวกและ

รวดเรว็ต่อนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เช่น การย่ืนค าร้องผ่านระบบอินเทอร์เนต็ เป็นต้น ซ่ึงจะ

ท าให้นักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและช่วยให้เกิดสะดวกในการติดต่อสื่อสารมาก

ย่ิงขึ้น 

  1.6 ด้านกระบวนการจ าแนกตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผล

การศึกษาพบว่า นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็นเร่ืองการเรียนการสอนให้มีการ

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี

และการส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นล าดับ
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สุดท้าย ดังน้ัน ทางมหาวิทยาลัยควรเพ่ิมเน้ือหาหลักสูตรที่เน้นการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงเน้นการฝึกเชิงปฏบัิติโดยการ

น าเนื้ อหาทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้นด้วย 

  1.7 ด้านกระบวนการจ าแนกตามการวัดและการประเมินผล ผลการศึกษา

พบว่า นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็นในเร่ืองของระบบการแจ้งผลการเรียนให้

นักศึกษาทราบอย่างรวดเรว็เป็นล าดับสดุท้าย ดังน้ัน ทางมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบ

การแจ้งผลการเรียนให้นักศึกษาทราบให้รวดเรว็มากยิ่งขึ้น ซ่ึงรวมถึงการแจ้งผลการเรียน

ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ และ การปรับปรุงขั้นตอนโดยรวมของการประมวลผลการเรียนให้

มีความรวดเรว็มากยิ่งขึ้นด้วย 

  1.8  ด้านผลผลิตจ าแนกตามทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการปฏบัิติงานผล

การศึกษาพบว่า ผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นในเร่ืองของนักศึกษามีความมุ่งม่ันที่จะ

พัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเป็นล าดับสุดท้าย ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรเน้น

การพัฒนาหลักสูตรเน้ือหาวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดในการปรับปรุงผลงานที่

ปฏบัิติส าเรจ็แล้วให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น   

                   1.9 ด้านผลผลิตจ าแนกตามการน าความรู้จากการเรียนในหลักสูตรไปใช้

ในชีวิตประจ าวัน ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์และผู้บังคับบัญชามีความคิดเหน็ในเร่ือง

นักศึกษาสามารถน าความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติไปประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงานและ

การบริหารธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสมเป็นล าดับสุดท้าย ดังน้ัน ทางมหาวิทยาลัย

ควรเน้นการฝึกปฏบัิติในแต่ละเน้ือหาวิชาให้มากย่ิงขึ้น ซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษาสามารถน า

ความรู้จากภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงานและการบริหารธุรกิจของตนเองได้

อย่างมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้นได้ 

  1.10 ด้านผลผลิตจ าแนกตามความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานและการ

พัฒนางานของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในเร่ืองของ

นักศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นล าดับสุดท้าย ดังน้ัน 

ทางมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมเน้ือหาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้ น ซ่ึงอาจจะ

เป็นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพ่ิมมากขึ้ น และจะ

ช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสนิใจ ด าเนินธุรกจิให้ลดน้อยลงได้ส่วนหน่ึง 

              2.  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาตัวแปรตัวใดตัวหน่ึงอย่างลึกซ้ึงในการท าวิจัยคร้ังต่อไป เช่น 

การศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรโดยใช้รูปแบบโมเดลของซิปป์ให้

ครอบคลุมทุกปัจจัย เช่น การประเมินด้านความย่ังยืนของหลักสตูร เป็นต้น 
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 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพในขอบเขตที่กว้างขวางและลึกซ้ึง

กว่าในปัจจุบันเพ่ือประโยชน์สงูสดุในการวางแผนและพัฒนา โดยใช้รูปแบบ CIPP Model 

ของ สตัพเฟิลบีม ให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 2.3 ควรท าการประเมินหลักสูตร โดยใช้รูปแบบของนักวิชาการคนอื่น ๆ 

เพ่ิมเติม โดยอาจจะเป็นรูปแบบการประเมินหลักสูตรของนักวิชาการทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ ซ่ึงจะท าให้การประเมินหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยมีความครอบคลุม

และได้ทราบความคิดเหน็ของผู้ที่เกี่ยวข้องกบัหลักสูตรได้อย่างชัดเจนอกีด้วย 
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ปัจจยัท านายพฤติกรรมการเล่นของเด็กวยัก่อนเรียน 

ทีเ่ขา้รบับริการในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

 

สาวิตรี วงศ์อนิจันทร์ 

ผศ.ดร.ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ 

รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล 

 

บทคดัย่อ  

         การวิจัยแบบหาความสมัพันธเ์ชิงท านายคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาปัจจัย

ท านายพฤติกรรมการเล่นของเดก็วัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ ใน

ความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ พ้ืนอารมณ์ของเดก็ จ านวนปีที่

ศึกษาของบิดามารดา ความสมัพันธใ์นครอบครัว และสภาพแวดล้อมที่บ้าน กลุ่มตัวอย่าง

เป็นบิดาหรือมารดาและบุตรวัยก่อนเรียน จ านวน 84 ราย คัดเลือกโดยการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน เกบ็ข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2556 เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

เกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 5 ชุด ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบ 

สอบถามพ้ืนอารมณ์ของเดก็วัยก่อนเรียน 3) แบบสอบถามความสัมพันธ์ในครอบครัว 

4) แบบสอบถามสภาพแวดล้อมที่บ้านของเดก็วัยก่อนเรียน และ 5) แบบสอบถาม

พฤติกรรมการเล่นของเดก็วัยก่อนเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สหสัมพันธ์

ของเพียร์สนั และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

         ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี  

         1. ลักษณะพ้ืนอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย 126.43 

คะแนน (SD = 13.68) ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเดก็วัยก่อนเรียนโดยรวมมี

คะแนนเฉล่ีย 103.30 คะแนน (SD = 13.49) สภาพแวดล้อมที่บ้านของเดก็วัยก่อน

เรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย 30.65 คะแนน (SD = 2.14) และพฤติกรรมการเล่นของ

เดก็วัยก่อนเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย 57.23 คะแนน (SD = 6.74) 

         2. พ้ืนอารมณ์ของเดก็ ความสัมพันธ์ในครอบครัว และสภาพแวดล้อมที่บ้าน มี

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการเล่นทางสังคมของเดก็วัยก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .589, p < .01; r = .563, p < .01 และ r = .599, 

p < .01 ตามล าดับ) แต่จ านวนปีที่ศึกษาของบิดามารดามีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการ

เล่นทางสงัคมของเดก็วัยก่อนเรียนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

         3. พ้ืนอารมณ์ของเด็ก และสภาพแวดล้อมที่บ้าน เป็นปัจจัยร่วมกันท านาย

พฤติกรรมการเล่นทางสังคมของเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
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สภาพแวดล้อมที่บ้านเป็นตัวท านายที่ดีที่สุด รองลงมา คือ พ้ืนอารมณ์ของเดก็ ซ่ึงตัวแปร

ทั้งสองสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเล่นทางสังคมของเดก็วัยก่อนเรียนได้ร้อยละ 

44.6 (F(2,81) = 32.641, p < .001) 

ค าส าคญั: พฤติกรรมการเล่น เดก็วัยก่อนเรียน ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็  

 

บทน า 

         เดก็จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพน้ัน จ าเป็นต้องมีการวางรากฐานที่ดีมา

ต้ังแต่แรกเกิด โดยเฉพาะเดก็วัยก่อนเรียน เน่ืองจากเป็นวัยที่มีพัฒนาการเกือบสมบูรณ์

ในทุกด้าน เดก็วัยก่อนเรียนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเล่นเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

รอบตัว อกีทั้งยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

(พัชรี สวนแก้ว, 2545: 58-59) แต่ถ้าเดก็ไม่ได้เล่น ถูกจ ากัดการเล่น หรือได้รับการ

ส่งเสริมการเล่นที่ผิดวิธี กจ็ะส่งผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเดก็ (กิ่งแก้ว 

ปาจรีย์, 2551: 40-42) 

         เด็กวัยก่อนเรียนเป็นวัยที่ เ ร่ิมมีการเล่นร่วมกับเด็กอื่นนอกจากสมาชิกใน

ครอบครัว เน่ืองจากเดก็วัยน้ีส่วนมากบิดามารดาจะน ามารับบริการในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 

โดยพบว่า เดก็ไทยร้อยละ 73 เข้าเรียนในโปรแกรมก่อนวัยเรียน เช่น ศูนย์พัฒนาเดก็

เลก็หรือสถานรับเล้ียงเดก็ชุมชน โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น และร้อยละ 59.7 ของเดก็ที่

เข้าเรียนจะอยู่ในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553: 2) ซ่ึงการเรียน

การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดข้ึนภายในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็จะอยู่ในรูปของกิจกรรม

บูรณาการผ่านการเล่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2552: 

27) พฤติกรรมการเล่นของเดก็วัยก่อนเรียนพบได้ 5 ลักษณะ คือ 1) พฤติกรรมสงวน

ทา่ท ี2) การเล่นคนเดียวที่ไม่มีการเคล่ือนไหว 3) การเล่นคนเดียวที่มีการเคล่ือนไหว  

4) การเล่นทางสังคม และ 5) การเล่นที่ใช้ความรุนแรง (Coplan & Rubin, 1998: 77) 

ซ่ึงเดก็วัยก่อนเรียนจะใช้เวลาเล่นกับเพ่ือนมากขึ้น แต่การเล่นตามล าพังกยั็งไม่ลดลงจาก

เดิม (Schiamberg, 1988: 334) ความแตกต่างในพฤติกรรมการเล่นของเดก็จึงขึ้นอยู่

กบัองค์ประกอบหลายประการ  

         จากการศึกษาพบว่า มีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเล่นในเดก็วัย

ก่อนเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านตัวเดก็ คือ พ้ืนอารมณ์

ของเด็ก ลักษณะพ้ืนอารมณ์ของเด็กที่แตกต่างกันท าให้เด็กมีการแสดงออกทาง

พฤติกรรมที่ต่างกัน (Saudino, 2005: 214-223) เดก็ที่มีพ้ืนอารมณ์เป็นเดก็เล้ียงง่าย 

มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเองดี จะมีการตอบสนองต่อสังคมในเชิงบวก

และสามารถเล่นรวมกลุ่มกบัเพ่ือนได้ (Mathieson & Banerjee, 2010: Abstract)  

2) ปัจจัยด้านบิดามารดา คือ จ านวนปีที่ศึกษา และความสมัพันธใ์นครอบครัว พบว่า  
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ผู้ปกครองที่มีการศึกษาปานกลางและสงูจะมีความรู้ความเข้าใจในการจัดสภาพแวดล้อม 

ที่เหมาะต่อการเล่นของเดก็ และสนับสนุนการเล่นเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของเดก็  

(ศิริกุล อิศรานุรักษ์ และปราณี สุทธิสุคนธ์, 2550: บทคัดย่อ; สาลินี ภักดีสุข, 2545: 

บทคัดย่อ) ส าหรับความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า เดก็ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวขยาย 

นอกจากบิดามารดาแล้วยังมีปู่ ย่า ตา ยาย ช่วยอบรมเล้ียงดูและหมุนเวียนกันเล่นกับเดก็ 

กจ็ะท าให้เดก็เกดิความรู้สกึอบอุ่น มีเพ่ือนเล่น และมีพัฒนาการค่อนข้างเรว็ (ศิริกุล  

อิศรานุรักษ์ และปราณี สุทธิสุคนธ์, 2550: 106-107; วราภรณ์ รักวิจัย, 2540: 40; 

Sailor, 2004) แต่ถ้าบิดามารดาที่ มุ่งท างานโดยไม่มีเวลาดูแลเด็กกจ็ะท าให้เสีย

ความสมัพันธร์ะหว่างสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงมักเกดิปัญหาตามมามากมาย เช่น เดก็ 

เกบ็กด ไม่เล่นกับเพ่ือน และเข้ากับเพ่ือนไม่ได้ เป็นต้น (วัณเพญ็ บุญประกอบ, 2543: 

11-16) และ 3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คือ สภาพแวดล้อมที่บ้าน เดก็ที่อยู่ในสภาพ 

แวดล้อมที่ไม่ดีจะเล่นน้อยกว่าเดก็ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เน่ืองจากเดก็จะมีสุขภาวะที่

ไม่ดี มีอุปกรณ์การเล่นไม่เพียงพอ และมีสถานที่เล่นไม่เพียงพอ (พัชรี สวนแก้ว, 2545: 

65; Hurlock, 1978: 296) นอกจากน้ียังพบว่า บ้านที่มีสนามหญ้าและมีร้ัวกั้น เดก็จะ

เล่นอยู่แต่ในบ้านของตนเอง ไม่มีเพ่ือนเล่น ท าให้เดก็รู้สึกเหงา เกบ็ตัว แตกต่างจาก

ครอบครัวที่อยู่ตึกแถวหรือชุมชนแออัด เดก็จะมีเพ่ือนเล่นมาก และมีกิจกรรมการเล่นที่

หลากหลาย (Bradley & Caldwel, 1979: Abstract)   

         ในปัจจุบันพบว่า เดก็ปฐมวัยมีพฤติกรรมการเล่นลดลง เน่ืองจากเดก็ใช้เวลาส่วน

ใหญ่ในการดูโทรทศัน์และเล่นเกมมากกว่าการออกไปว่ิงเล่นกับเพ่ือน ซ่ึงการดูโทรทศัน์

ของเดก็ยังมีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเขี้ ยวและส่งผลให้เกิดโรคอ้วน

ตามมาด้วย (ช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา และคณะ, 2554; ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2552) 

อีกทั้ง การด าเนินชีวิตของครอบครัวที่มีเดก็วัยก่อนเรียนมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต 

คือ เดก็ถูกส่งเข้ารับบริการในสถานรับเล้ียงเดก็หรือศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เรว็ขึ้น เน่ืองจาก

บิดามารดาต้องท างานนอกบ้างทั้งสองคน (บังอร เทพเทียน และปิยฉัตร ตระกูลวงษ์, 

2550; ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2553) พยาบาลจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม

พฤติกรรมการเล่น เพ่ือช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ และยังสามารถประเมินระดับ

พัฒนาการและอารมณ์จากการเล่นของเดก็ทั้งในเดก็ปกติและเดก็ป่วย การศึกษาคร้ังน้ีจึง

มุ่งศึกษาปัจจัยท านายพฤติกรรมการเล่นของเดก็วัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็ ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวเดก็ คือ พ้ืนอารมณ์ของเดก็ ปัจจัยด้านบิดามารดา 

คือ จ านวนปีที่ศึกษา และความสัมพันธ์ในครอบครัว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คือ 

สภาพแวดล้อมที่บ้าน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับวางแผนในการสร้างรูปแบบหรือโปรแกรม

ส่งเสริมพฤติกรรมการเล่นของเดก็วัยก่อนเรียนให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น   
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วตัถุประสงคก์ารวิจยั  

         1. เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยด้านตัวเดก็ คือ พ้ืนอารมณ์ของเดก็ 

ปัจจัยด้านบิดามารดา คือ จ านวนปีที่ศึกษา และความสัมพันธ์ในครอบครัว และปัจจัย

ด้านสิ่งแวดล้อม คือ สภาพแวดล้อมที่บ้าน กับพฤติกรรมการเล่นของเดก็วัยก่อนเรียนที่

เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็  

         2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท านายพฤติกรรมการเล่นของเดก็วัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการ

ในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวเดก็ คือ พ้ืนอารมณ์ของเดก็ ปัจจัยด้านบิดา

มารดา คือ จ านวนปีที่ศึกษา และความสัมพันธ์ในครอบครัว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

คือ สภาพแวดล้อมที่บ้าน 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

         ประชากร คือ บิดาหรือมารดาและบุตรวัยก่อนเรียนที่มีอายุระหว่าง 3 – 5 ปี ที่

เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี 

จ านวน 8 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลเมืองแสนสุข ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาล

ห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลเมืองบ้านสวน ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลดอนหัว

ฬ่อ ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลเหมือง ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลคลองต าหรุ ศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลหนองไม้แดง และศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลนาป่า ก าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเปิดตารางการวิเคราะห์อ านาจการทดสอบ (Power 

Analysis) โดยก าหนดค่าอ านาจการทดสอบ (Power Analysis) เท่ากับ .80 ค่าความ

เช่ือมั่น (α) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 จ านวนตัวแปรต้นหรือตัวแปรท านายเท่ากับ 4 และ

ก าหนดขนาดอิทธิพล (Effect Size) ขนาดปานกลาง (Medium) ได้ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง อย่างน้อยเท่ากับ 84 ราย (Cohen, 1992: 158) กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจาก

ประชากร โดยเร่ิมจากการสุ่มเลือกศูนย์พัฒนาเดก็เล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี จ านวน 8 แห่ง โดยการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน โดยสุ่มแบบ

กลุ่มร้อยละ 25 (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553: 185) ได้ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 2 แห่ง 

คือ ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลเมืองแสนสุข และศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลห้วยกะปิ 

หลังจากน้ันค านวณจ านวนเดก็วัยก่อนเรียนตามสัดส่วนของเดก็ในแต่ละศูนย์พัฒนาเดก็

เล็ก ได้กลุ่มตัวอย่างจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข 50 ราย และศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลห้วยกะปิ 34 ราย และท าการสุ่มรายช่ือของเดก็วัยก่อนเรียน โดย

การจับฉลากแบบไม่ใส่คืน เมื่อสุ่มได้รายช่ือของเดก็วัยก่อนเรียนครบทั้ง 84 ราย ผู้วิจัย
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ขออนุญาตครูพ่ีเล้ียงประจ าห้องในการเข้าพบบิดาหรือมารดาของบุตรวัยก่อนเรียนตาม

รายช่ือเดก็ที่สุ่มได้ เพ่ือขอความร่วมมือให้บิดาหรือมารดาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

         เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถาม 5 ชุด ได้แก่  

         1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของเดก็ ได้แก่ เพศ 

อายุ ล าดับที่เกดิ และระยะเวลาที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ และข้อมูลส่วนบุคคลของบิดา

มารดาและครอบครัว ได้แก่ อายุ จ านวนปีที่ ศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว 

สถานภาพสมรส ลักษณะครอบครัว และจ านวนสมาชิกในครอบครัว    

         2) แบบสอบถามพ้ืนอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของ 

นาตยา แสงใส (2553: 76-78) ประกอบด้วยข้อค าถาม 36 ข้อ การให้คะแนนเป็น 

มาตราส่วนประมาณค่า 5 อนัดับ 

         3) แบบสอบถามความสัมพันธใ์นครอบครัว ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของ 

เลิศลักษณ์ ศรีวงค์ษา (2551: 108-111) ประกอบด้วยข้อค าถาม 26 ข้อ การให้

คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อนัดับ 

         4) แบบสอบถามสภาพแวดล้อมที่บ้านของเดก็วัยก่อนเรียน ผู้วิจัยใช้แบบ 

สอบถามของ นาตยา แสงใส (2553: 74-75) ประกอบด้วยข้อค าถาม 36 ข้อ ให้กลุ่ม

ตัวอย่างตอบแบบสอบถามว่า ในบ้านมีหรือไม่มีลักษณะตามแต่ละข้อหรือไม่ โดยให้ 1 

คะแนนส าหรับข้อที่ตอบว่า “ใช่” และ 0 คะแนนส าหรับข้อที่ตอบว่า “ไม่ใช่” 

         5) แบบสอบถามพฤติกรรมการเล่นของเดก็วัยก่อนเรียน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม

ของ Coplan and Rubin (1998: 90-91) ซ่ึงผู้วิจัยแปลโดยใช้เทคนิค Back translation 

ตามหลักของ Cha, Kim and Erlen (2007: 386-395) ประกอบด้วยข้อค าถาม 18 ข้อ 

การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อนัดับ 

         ผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองมือการวิจัยแล้ว ซ่ึงผู้วิจัยท าการทดสอบคุณภาพ

ของเคร่ืองมือการวิจัยโดยการหาความตรงตามเน้ือหาและความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 

พบว่า แบบสอบถามชุดที่ 2–5 มีค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือเท่ากับ .81, .93, .98 

และ .74 ตามล าดับ 

 

การเก็บและรวบรวมขอ้มูล  

         ภายหลังจากโครงร่างวิทยานิพนธแ์ละเคร่ืองมือการวิจัยได้รับการรับรองจริยธรรม

การวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่าง

เดือนกนัยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
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         1) ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นบิดาหรือมารดาของบุตรวัยก่อนเรียนที่เข้ารับ 

บริการในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลเมืองแสนสุข และศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลห้วย

กะปิ ในช่วงเวลาที่มารับบุตรหลังเลิกเรียน หรือตามเวลาที่สะดวกให้เข้าพบ เพ่ือแนะน า

ตัวกับกลุ่มตัวอย่าง สร้างสัมพันธภาพ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการเกบ็

รวบรวมข้อมูล พร้อมอธบิายการพิทกัษ์สทิธใิห้กลุ่มตัวอย่างทราบ และให้ตัดสนิใจเข้า 

ร่วมการวิจัยโดยการลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

         2) ภายหลังกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นบิดาหรือมารดาของเดก็วัยก่อนเรียนได้ลงนามใน 

ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ 

เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามข้อสงสัย แล้วให้ตอบแบบสอบถามจ านวน 4 ชุด คือ 

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามพ้ืนอารมณ์ของเดก็วัยก่อนเรียน แบบสอบถาม

ความสัมพันธ์ในครอบครัว และแบบสอบถามสภาพแวดล้อมที่บ้านของเดก็วัยก่อนเรียน 

ใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาท ี

         3) ผู้วิจัยด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเล่นของเดก็วัยก่อน 

เรียน (แบบสอบถามชุดที่ 5) ด้วยตนเอง โดยมีครูพ่ีเล้ียงเป็นผู้ช่วยเกบ็รวบรวมข้อมูลใน

การประเมินตามแบบสอบถามพฤติกรรมการเล่นของเด็กวัยก่อนเรียน ผู้วิจัยอธิบาย

รายละเอียดและวิธีการตอบแบบสอบถามให้ครูพ่ีเล้ียงเข้าใจก่อนการเกบ็รวบรวมข้อมูล

และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสยั ใช้เวลาในการเกบ็ข้อมูลประมาณ 5 – 10 นาท ี

         4) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลหลังการเกบ็รวบรวมข้อมูลแต่ละคร้ัง 

จากน้ันน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

  

การวิเคราะหข์อ้มูล  

         การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ก าหนดค่าความมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  

         1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และพิสยั  

         2) วิเคราะห์คะแนนพ้ืนอารมณ์ของเดก็วัยก่อนเรียน ความสัมพันธ์ในครอบครัว 

สภาพแวดล้อมที่บ้าน และพฤติกรรมการเล่นของเดก็วัยก่อนเรียน โดยการหาค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และพิสยั  

         3) วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวเดก็ คือ  

พ้ืนอารมณ์ของเดก็ ปัจจัยด้านบิดามารดา คือ จ านวนปีที่ศึกษา และความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คือ สภาพแวดล้อมที่บ้าน กับพฤติกรรมการเล่น

ของเดก็วัยก่อนเรียน โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment 

correlation coefficient) 
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         4) วิเคราะห์ปัจจัยที่ร่วมกันท านายพฤติกรรมการเล่นของเดก็วัยก่อนเรียน ได้แก่ 

ปัจจัยด้านตัวเดก็ คือ พ้ืนอารมณ์ของเด็ก ปัจจัยด้านบิดามารดา คือ จ านวนปีที่ศึกษา 

และความสมัพันธใ์นครอบครัว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คือ สภาพแวดล้อมที่บ้าน โดย 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)  

 

สรุปผลการวิจยั  

         1. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุตรวัยก่อนเรียนมีอายุเฉล่ีย 3.74 ปี (SD = .35) เป็นเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 51.20 เป็นบุตรล าดับแรกของครอบครัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

57.10 และระยะเวลาที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เฉล่ีย 8.40 เดือน (SD = 5.51) ส่วน

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบิดาหรือมารดาของบุตรวัยก่อนเรียน พบว่า ผู้ดูแลหลักของบุตรวัย

ก่อนเรียนมีอายุเฉล่ีย 31.65 ปี (SD = 6.83) ส่วนใหญ่เป็นมารดา คิดเป็นร้อยละ 

84.50 มีการศึกษาคิดเป็นจ านวนปีเฉล่ีย 10.97 ปี (SD = 3.30) ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

สมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ 82.10 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทมากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 32.10 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 22.60 มีรายได้เฉล่ีย

ของครอบครัวเทา่กบั 20,794 บาท/เดือน (SD = 12,101.89) ส่วนใหญ่เป็นครอบครัว

ขยาย คิดเป็นร้อยละ 57.10 จ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 5.33 คน (SD = 2.32)  

         2. ลักษณะพ้ืนอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย 126.43 

คะแนน (SD = 13.68) และพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเดก็เล้ียงไม่ยากและไม่ง่าย (ร้อยละ 

61.90) รองลงมาเป็นเดก็เล้ียงง่าย (ร้อยละ 38.10) แต่ไม่พบเดก็ที่มีลักษณะเล้ียงยาก 

ความสมัพันธใ์นครอบครัวของเดก็วัยก่อนเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย 103.30 คะแนน 

(SD = 13.49) สภาพแวดล้อมที่บ้านของเดก็วัยก่อนเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย 30.65 

คะแนน (SD = 2.14) และพฤติกรรมการเล่นของเดก็วัยก่อนเรียนโดยรวมมีคะแนน

เฉล่ีย 57.23 คะแนน (SD = 6.74) นอกจากน้ียังพบว่า พบว่า พฤติกรรมการเล่นทาง

สงัคมมีคะแนนเฉล่ียรายข้อมากที่สุด (Mean = 4.11, SD = .71) 

         3. พ้ืนอารมณ์ของเดก็ ความสัมพันธ์ในครอบครัว และสภาพแวดล้อมที่บ้าน มี

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการเล่นทางสังคมของเดก็วัยก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .589, p < .01; r = .563, p < .01 และ r = .599, 

p < .01 ตามล าดับ) แต่จ านวนปีที่ศึกษาของบิดามารดามีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการ

เล่นทางสงัคมของเดก็วัยก่อนเรียนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

         4. พ้ืนอารมณ์ของเด็ก และสภาพแวดล้อมที่บ้าน เป็นปัจจัยร่วมกันท านาย

พฤติกรรมการเล่นทางสงัคมของเดก็วัยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสภาพ 
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แวดล้อมที่บ้านเป็นตัวท านายที่ดีที่สดุ และพ้ืนอารมณ์ของเดก็เป็นตัวท านายที่ดีเป็นล าดับ

ที่ 2 ซ่ึงตัวแปรทั้งสองสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการเล่นทางสังคมของเดก็วัยก่อน

เรียนได้ร้อยละ 44.6 (F(2,81) = 32.641, p < .001)  

 

อภิปรายผลการวิจยั 

         จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นของเด็กวัยก่อนเรียนแยกตามลักษณะ

พฤติกรรมการเล่น พบว่า พฤติกรรมการเล่นทางสังคมมีคะแนนเฉล่ียรายข้อมากที่สุด 

(Mean = 4.11, SD = .71) ทั้งน้ีเน่ืองจากเดก็วัยก่อนเรียนจะใช้เวลาเล่นกับเพ่ือนมาก

ขึ้น (Schiamberg, 1988: 334) การเล่นทางสังคมของเดก็ยังเป็นแนวทางในการเรียนรู้

สิ่งต่าง ๆ รอบตัว บรรทดัฐานทางสงัคม การเข้าสงัคม ทกัษะในการด าเนินชีวิต รวมไปถึง

การพัฒนาจริยธรรม ที่เดก็วัยก่อนเรียนควรได้รับการส่งเสริมเพ่ือช่วยให้สามารถอยู่

ร่วมกับบุคคลอื่ นในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้วิ จัยจึงท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ มี

ความสมัพันธแ์ละปัจจัยท านายพฤติกรรมการเล่นทางสงัคม ได้ผลดังน้ี 

         1. พ้ืนอารมณ์ของเดก็ ความสัมพันธ์ในครอบครัว และสภาพแวดล้อมที่บ้าน มี

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการเล่นทางสังคมของเดก็วัยก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .589, p < .01; r = .563, p < .01 และ r = .599, 

p < .01 ตามล าดับ) แต่จ านวนปีที่ศึกษาของบิดามารดามีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการ

เล่นทางสงัคมของเดก็วัยก่อนเรียนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

         พ้ืนอารมณ์ของเดก็มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการ

เล่นทางสังคมของเดก็วัยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .589, p < .01) 

หมายความว่า เดก็วัยก่อนเรียนที่มีพ้ืนอารมณ์ย่ิงดี จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเล่นทาง

สังคมที่มากข้ึน ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า พ้ืนอารมณ์ของเด็กจะได้รับการถ่ายทอดทาง

พันธุกรรมและได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อม (Saudino, 2005: 214-223) เดก็ที่มี

พ้ืนอารมณ์เป็นเดก็เล้ียงง่ายจะมีอารมณ์ดี ร่าเริง เป็นมิตร และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ดี  

การที่บิดามารดาเปิดโอกาสให้เดก็ได้เล่นอย่างอิสระ เดก็กจ็ะเล่นตามความสนใจและ

ความสามารถของตนเอง อีกทั้งด้วยความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ร่าเริง เป็น

มิตร กจ็ะช่วยให้เดก็สามารถเล่นร่วมกับเพ่ือนได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Mathieson 

and Banerjee (2010: Abstract) ที่พบว่า เดก็เล้ียงง่ายจะมีความสามารถในการควบคุม

อารมณ์ตนเองดีท าให้มีการตอบสนองต่อสังคมในเชิงบวกและสามารถเล่นรวมกลุ่มกับ

เพ่ือนได้  

         ความสัมพันธ์ในครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ

พฤติกรรมการเล่นทางสงัคมของเดก็วัยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .563,  
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p < .01) หมายความว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวย่ิงดี จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ

เล่นทางสงัคมของเดก็วัยก่อนเรียนมากข้ึน อภิปรายได้ว่า เดก็ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มี

สัมพันธภาพดี จะได้รับการโอบกอด การสัมผัส การพูดคุย การเล่น การเอาใจใส่ การใช้

เวลาว่างร่วมกัน และการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเดก็ 

ซ่ึงเป็นบรรยากาศที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเล่นในเด็ก สอดคล้องกับการศึกษาของ

เสกสรรค์ นิลสวุรรณโฆษิต (2546: บทคัดย่อ) ที่พบว่า การขาดการถ่ายทอดการเล่นจาก

รุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึง ปล่อยให้เด็กเล่นตามล าพัง โดยขาดการดูแลเอาใจใส่และการ

สนับสนุนจากผู้ใหญ่ให้เด็กเล่น ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของการเล่นในเด็กหลาย

ประการ เช่น วิธกีารเล่น อุปกรณ์การเล่น และพฤติกรรมการเล่น เป็นต้น  

         สภาพแวดล้อมที่บ้านมีความสมัพันธท์างบวกในระดับปานกลางกบัพฤติกรรม 

การเล่นทางสังคมของเดก็วัยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .599, p < .01) 

หมายความว่า สภาพแวดล้อมที่บ้านย่ิงดี จะส่งผลให้เกดิพฤติกรรมการเล่นทางสังคมของ

เดก็วัยก่อนเรียนมากขึ้น อภิปรายได้ว่า เดก็วัยก่อนเรียนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเดก็วัย

น้ีจะเรียนรู้ ผ่านการเล่น อกีทั้งยังใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเล่นมากกว่าการท ากิจกรรมอื่น ๆ 

จึงจะเหน็ได้ว่า เดก็วัยน้ีจะเล่นกบัเพ่ือนมากขึ้น แต่การเล่นตามล าพังกยั็งไม่ลดลงจากเดิม 

(Schiamberg, 1988: 334) ซ่ึงถ้าสภาพแวดล้อมที่บ้านมีอุปกรณ์การเล่นที่เหมาะสม มี

พ้ืนที่ที่ปลอดภัยและเพียงพอให้เดก็เล่น บิดามารดามีส่วนร่วมในการเล่น มีการใช้วาจา

กระตุ้นที่เหมาะสม และเข้าใจในธรรมชาติของเดก็ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการ

เล่นในเดก็ นอกจากน้ี จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลยังพบว่า ครอบครัวของเดก็วัยก่อนเรียน

ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย คิดเป็นร้อยละ 57.10 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 

5.33 คน (SD = 2.32) ท าให้เดก็วัยก่อนเรียนมีเพ่ือนเล่นหรือมีกิจกรรมการเล่นที่

หลากหลายขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Bradley and Caldwell (1979: Abstract) ที่

พบว่า บ้านที่มีสนามหญ้าและมีร้ัวกั้น เดก็จะเล่นอยู่แต่ในบ้านของตนเอง ไม่มีเพ่ือนเล่น 

ท าให้เดก็รู้สกึเหงา เกบ็ตัว ซ่ึงแตกต่างจากครอบครัวที่อยู่ตึกแถวหรือชุมชนแออัด เดก็จะ

มีเพ่ือนเล่นมาก และมีกิจกรรมการเล่นที่หลากหลาย และการศึกษาของ เสกสรรค์ นิล

สุวรรณโฆษิต (2546: บทคัดย่อ) ที่พบว่า การเปล่ียนแปลงด้านสภาพพ้ืนที่ที่ไม่

เอื้ออ านวยต่อการเล่นของเดก็ อุปกรณ์ประกอบการเล่น สภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ท าให้

พฤติกรรมการเล่นของเดก็ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปจากการเล่นของเดก็สมัยก่อน 

กล่าวคือ มีการเปล่ียนแปลงของการเล่นทั้งวิธีการเล่น อุปกรณ์การเล่น และประเภทของ

การเล่น 

         2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีตัวท านายเพียง 2 ตัวเท่าน้ันที่มีนัยส าคัญทาง

สถิติ คือ สภาพแวดล้อมที่บ้านเป็นตัวท านายที่ดีที่สุด (B = .771, t = 3.818, p < 

.001) และพ้ืนอารมณ์ของเดก็เป็นตัวท านายที่ดีเป็นล าดับที่ 2 (B = .113, t = 3.580, 
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p < .01) ซ่ึงตัวแปรทั้งสองสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเล่นทางสังคมของเดก็วัย

ก่อนเรียนได้ร้อยละ 44.6 (F(2,81) = 32.641, p < .001) อภิปรายได้ว่า สภาพแวดล้อม

ที่บ้านของเดก็วัยก่อนเรียนที่ดีและเหมาะสมกับวัยของเดก็ ร่วมกับตัวเดก็เองเป็นคนที่มี

พ้ืนอารมณ์ดี กจ็ะย่ิงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเล่นทางสังคมมากขึ้ น สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Hamm (2003: Abstract) ที่พบว่า การเล่นและการจัดสภาพแวดล้อมที่

บ้านที่ส่งเสริมการเล่นมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงทั้งในเดก็ปกติและเดก็ที่มีพัฒนาการ

ผิดปกติ ซ่ึงเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีอุปกรณ์การเล่นและสถานที่เล่นไม่

เพียงพอ จะเล่นน้อยกว่าเดก็ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี (พัชรี สวนแก้ว, 2545: 65; 

Hurlock, 1978: 296) และจากการศึกษาของ Mathieson and Banerjee (2010: 

Abstract) ที่พบว่า พ้ืนอารมณ์ของเดก็สามารถท านายพฤติกรรมการเล่นร่วมกับเพ่ือนได้ 

กล่าวคือ เดก็ที่มีพ้ืนอารมณ์เป็นเดก็เล้ียงง่ายจะมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์

ตนเองได้ดี ท าให้มีการตอบสนองต่อสังคมในเชิงบวกและสามารถเล่นรวมกลุ่มกับเพ่ือน

ได้ จึงกล่าวได้ว่า เดก็วัยก่อนเรียนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บ้านที่ดีและมีพ้ืนอารมณ์

ที่ดี กจ็ะย่ิงส่งผลให้เกดิพฤติกรรมการเล่นทางสังคมมากข้ึน 

 

ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั  

1. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการน าผลการวิจยัไปใช ้

         1) ด้านการปฏบัิติการพยาบาล พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเดก็

สามารถน าผลการวิจัยเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบหรือโปรแกรมส่งเสริม

พฤติกรรมการเล่นของเดก็วัยก่อนเรียน รวมไปถึงการให้ค าแนะน าแก่บิดามารดา เพ่ือ

ส่งเสริมพฤติกรรมการเล่นของเด็กวัยก่อนเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัด

สภาพแวดล้อมที่บ้าน และพ้ืนอารมณ์ของเดก็ 

         2) ด้านการศึกษา เป็นแนวทางส าหรับอาจารย์ในการสอนนิสิตและนักศึกษาใน

หัวข้อที่เกี่ยวกบัปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมการเล่นของเดก็วัยก่อนเรียน 

         3) ด้านการบริหารการพยาบาล เป็นข้อมูลส าหรับพยาบาลประจ าศูนย์พัฒนาเดก็

เล็ก โรงพยาบาลที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการ

ก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเล่นหรือส่งเสริมพัฒนาการของเดก็วัยก่อนเรียน 

ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเดก็เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการเล่นของเดก็ การให้

ความรู้กบัเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เกี่ยวกับความแตกต่างของเดก็ตามลักษณะ

พ้ืนอารมณ์  
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2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัต่อไป  

         1) ควรน าผลการวิจัยในคร้ังน้ีไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาเพ่ือพัฒนา

รูปแบบหรือโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการเล่นของเดก็วัยก่อนเรียน 

         2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นของเดก็ในวัยอื่น ๆ 

ด้วย 
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การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู ้

แบบวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขั้น เรือ่ง งานและพลงังาน   

ส าหรบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 

 

อมรรตัน ์สารเถือ่นแกว้ 

 

บทคดัย่อ 

          การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้   โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  เร่ืองงานและ
พลังงาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75  2)เพ่ือเปรียบเทยีบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลัง

เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบวัฏจักรการ

เรียนรู้ 7 ขั้น เร่ืองงานและพลังงาน 3)เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น เร่ืองงานและพลังงาน 4) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เร่ืองงานและพลังงาน ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีอ าเภอนาหมื่น  

จังหวัดน่าน  จ านวน 1 ห้อง จ านวน 18 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ 1) ชุดกิจกรรม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการ

เรียนรู้ 7 ขั้น  เร่ือง งานและพลังงาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 ชุด 
2) แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมโดยผู้เช่ียวชาญ 3) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์         
5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทยีบคะแนน

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test dependent sample. 
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ผลการศึกษาพบว่า 

          1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการ

เรียนรู้  7 ข้ัน เร่ืองงานและพลังงาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 

78.88/77.03   

          2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองงานและพลังงาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

          3. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองงานและพลังงาน ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

          4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เร่ืองงานและพลังงาน  

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ใน 2 ด้าน  คือ 1) ด้านองค์ประกอบชุดกิจกรรม  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย( x ) เท่ากับ 4.01 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.65 และ 2) ด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉล่ีย( x ) เท่ากับ 4.57 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั  0.52     
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บทน า 

          วิชาฟิสิกส์ (Physics) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหน่ึงที่ศึกษาธรรมชาติของ

สิ่งไม่มีชีวิต  ซ่ึงได้แก่ การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ  และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน

รอบตัวเรา การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ท าได้โดยการสังเกต การทดลองและเกบ็

รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือสรุปเป็นทฤษฎี หลักการหรือกฎ  ความรู้เหล่าน้ีสามารถ

น าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือท านายสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และ

ความรู้น้ีสามารถน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ิมเติมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของมนุษย์ (http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/general /what.htm) 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้กล่าวถึงจุดประสงค์เฉพาะของวิชา

ฟิสิกส์ไว้ว่า  ให้นักเรียนเกิดทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และสามารถแก้ปัญหา

ทางฟิสิกส์ได้  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

สามารถใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหลักการทางฟิสิกส์ไปประยุกต์กับปัญหา

ต่างๆ ทั้งเชิงความคิดและปฏบัิติ การฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะช่วยเพ่ิม

ความสามารถและความเข้าใจในการแก้ปัญหา (ภพ เลาหไพบูลย์, 2537 : 106) 

          ธรรมชาติของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เน้นกระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ 

โดยที่ผู้เรียนค้นพบความรู้  และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง  การสืบเสาะ

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ เป็นรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษา

คิดค้นขึ้ น เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ( Inquiry  

Approach) ที่ต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบ ความรู้หรือ

ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยตนเอง ครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (ยุพาพร ศรีสทิธิ์, 2549 : 20)        

          จากการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า การสอนที่

เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏบัิติวิธีหน่ึงคือ  

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพทางสติปัญญา เพราะ

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกข้ันตอน มีความมุ่งม่ันที่จะแก้ปัญหาให้ส าเรจ็และสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนจดจ าความรู้ได้อย่างมีความหมาย(ไพฑูรย์ สุข

ศรีงาม, 2531 : 9) นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน มีโอกาสได้ฝึก

ความคิด และฝึกการกระท า ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิด และวิธีเสาะแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ความรู้คงทน และถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ กล่าวคือท าให้นักเรียน

สามารถจดจ าได้นานและน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อีกด้วย(ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 

2552 : 332) 
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          จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 

ปีการศึกษา 2554 วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี มีนักเรียนได้คะแนน

สงูสดุ 34 คะแนน ต ่าสุด 9.50 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 25.02  คะแนน และ

ปีการศึกษา 2553 มีนักเรียนที่ได้คะแนนสงูสดุ 36.50 คะแนน และนักเรียนที่ได้คะแนน

ต ่าสดุ 19 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 28.63 จาก 100 คะแนน เมื่อเปรียบเทยีบ

คะแนนเฉล่ียทั้งสองปีปรากฏว่าลดลง 3.61คะแนน และค่าสถิติระดับโรงเรียน สาระที่ 5 

มาตรฐานที่ 5.1 เร่ืองของงานและพลังงาน ปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 

27.82 คะแนน เมื่อย้อนกลับไปดูสาระและมาตรฐานดังกล่าวในปีการศึกษา 2553 มี

คะแนนเฉล่ียระดับโรงเ รียนเท่ากับ29.67 คะแนน ซ่ึงไม่ถึง ร้อยละ 50 

( http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/School/frContentStatValue

BySchool.aspx?mi=3&smi=2)  จะเหน็ได้ว่าคะแนนเฉล่ียลดลงจากเดิม 1.85 คะแนน 

แสดงว่านักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่ลดลง     

          การที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอาจท าได้หลายวิธี เช่น การใช้นวัตกรรม

ทางการสอนที่จะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ โดยจัดในรูปของชุดกิจกรรมการ

เรียน เพราะชุดกิจกรรมการเรียนเป็นนวัตกรรมที่มองเป็นรูปธรรม สามารถถ่ายทอด

เน้ือหาและประสบการณ์ที่สลับซับซ้อนซ่ึงมีลักษณะเป็นนามธรรมเหน็ได้ชัดเจน เร้าความ

สนใจของผู้เรียน  เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ

เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2523 : 120) ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยหลายท่านที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมเป็นสื่อในการสอนและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน (ชาติชาย แป้นโพธิ์, ทูลใจ ศรีพรหม, อดุลย์ ย่ิงธนาธร, 

กนกวลี แสงวิจิตรประชา,2551) และ(ศิวัชญ์ ราชพัฒน์, 2551, บทคัดย่อ) 

          จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรม ในสาระที่ 5 เร่ืองงานและ

พลังงาน  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยท าแผนการจัดการเรียนรู้และสร้าง

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสบืเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ชุด

กจิกรรมดังกล่าวจะช่วยพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึนได้ 

  

จุดมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพ่ือสร้างและหาประสทิธภิาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เร่ืองงานและพลังงาน ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ ์75/75 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น เร่ืองงานและพลังงาน       

3. เพ่ือเปรียบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  

7  ขั้น  เร่ืองงานและพลังงาน             

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เร่ืองงานและพลังงาน  

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

          ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขตอ าเภอนาหม่ืน ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2555 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุ่มตัวอย่าง  คือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเมืองลีประชา

สามัคคี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 37 

จ านวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

การเก็บและรวบรวมขอ้มูล 

          ในการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เร่ืองงานและพลังงาน ในคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัย 

แบบ  One-group Pretest-posttest Design ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

          1. ผู้วิจัยเตรียมชุดกจิกรรม  แผนการจัดการเรียนรู้  สื่ออุปกรณ์  และเอกสารที่

เกี่ยวข้องกบัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 

          2. ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เร่ืองงานและพลังงานก่อนการ

ทดลอง 

          3. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมในกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้เวลาในการ

สอน 12 ช่ัวโมง  โดยผู้วิจัยท าการสงัเกตพฤติกรรมเพ่ือศึกษากระบวนการท างานระหว่าง

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

          4. เมื่อด าเนินการสอนเสร็จสิ้ น ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองท าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เร่ืองงานและ

พลังงาน และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จากน้ันน าผลที่

ได้ไปวิเคราะห์  เพ่ือศึกษาและทดสอบสมมติฐานการวิจัยต่อไป 
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การวิเคราะหข์อ้มูล 

          ผู้วิจัยหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากสูตร E1/E2 วิเคราะห์ข้อมูล

เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเ รียนด้วยสถิ ติส าหรับการวิเคราะห์ t-test   

dependent sample. 

 

สรุปผลการวิจยั 

          1.  ชุดกจิกรรมโดยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เร่ือง  งาน

และพลังงาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)เท่ากับ 78.88 

และประสทิธภิาพของผลลัพธ ์(E2) เทา่กบั 77.03 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง งานและพลังงาน ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง

เป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 

          3. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง งานและพลังงาน ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 

          5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม  โดยกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เร่ือง งานและพลังงาน ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า 1)ด้านองค์ประกอบชุดกิจกรรม มีความเหน็ด้วยอยู่ในระดับมาก และ 2) ด้าน

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สดุ       

 
อภิปรายผลการวิจยั 

          1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการ

เรียนรู้ 7 ขั้น เร่ือง งานและพลังงาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 ที่สร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพ 78.88/77.03  เป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้  โดยชุดกิจกรรมที่ 1-3 เท่ากับ  

80.55/78.33, 78.89/76.11 และ 77.22,76.70 ตามล าดับ ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนด

ไว้ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับ

รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ข้ัน ที่จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวมีขั้นตอนเป็นไป

ตามล าดับความยากง่าย สอดคล้องกับวัยและความพร้อมของผู้เรียน เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้รับผิดชอบต่อตนเอง โดยการลงมือปฏบัิติและการท ากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนได้
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ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองซ่ึงเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้

นักเรียนได้รับความรู้และเกิดการพัฒนาตนเองหลังจากปฏิบัติกิจกรรมน้ันแล้ว  อีกทั้ง

ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามค าแนะน าของ

ผู้เช่ียวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา ซ่ึงท าให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้ นมี

ประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด 

          2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองงานและพลังงาน ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามวัฏจักร

การเรียนรู้ 7 ขั้น ตามแนวคิดของ Eisenkraft(2003) ดังน้ี ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม  ขั้นเร้า

ความสนใจ  ขั้นส ารวจค้นหา  ขั้นอธบิาย  ขั้นขยายความคิด  ขั้นประเมินผล และขั้นน าความรู้ไปใช้

ซ่ึงขั้นน้ีมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สอดคล้องกับ ธงชัย 

ต้นทพัไทย(2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอนโดย

ใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่

ได้รับการสอนโดยชุดกจิกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์มีผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (ชาติ

ชาย แป้นโพธิ์, ทูลใจ ศรีพรหม, อดุลย์ ย่ิงธนาธร, 2551) ได้ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาชุด

กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองพลังงานในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

โดยใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองพลังงานในชีวิตประจ าวัน 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด

กิจกรรมมีค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 อัครเดช จ านงค์ธรรม(2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้โดยใช้ชุด

กจิกรรม ผลการศึกษาพบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุด

กจิกรรมอเิลคทรอนิกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  กนก

วลี แสงวิจิตรประชา (2550, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม

กระบวนการสบืเสาะหาความรู้  วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เร่ืองหน่วยของชีวิตและชีวิตพืช  

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชา

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เร่ืองเร่ืองหน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

          3. การเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองงานและพลังงาน 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05  ทั้งน้ีผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ในขั้น

ส ารวจค้นหาได้ให้นักเรียนท ากิจกรรมการทดลอง  ซ่ึงเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงผู้วิจัยได้วัด 4 ทกัษะ ได้แก่  ทักษะการตั้งสมมุติฐาน  ทกัษะการก าหนดตัวแปร

ทกัษะการทดลอง  และทกัษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  สอดคล้องกับ สมจิตร จอด

นอก (2552, บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาระพลังงานไฟฟ้าที่

มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่าทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมของนักเรียนหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

สาระพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้ นกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กนกวลี แสง

วิจิตรประชา (2550, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เร่ืองหน่วยของชีวิตและชีวิตพืช ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลัง

เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐาน เร่ืองหน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สงูกว่าเกณฑร้์อยละ75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

          4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม โดยกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  เร่ืองงานและพลังงาน ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า1)ด้านองค์ประกอบชุดกิจกรรม มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากชุด

กิจกรรมมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่าง

ชัดเจน  เอกสารใบงานมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมและมีภาพประกอบที่ชัดเจน อ่านแล้ว

มีความเข้าใจในกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้มีความ

เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้  สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม และ 2) 

ด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏบัิติงานด้วยตนเองและปฏิบัติงานกลุ่ม

อย่างชัดเจน กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน สิ่งที่

เรียนรู้ใหม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน นักเรียนมีความอยากรู้อยากเหน็

ในเน้ือหาที่จะเรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  นักเรียนมี

ความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น นักเรียนรู้สึกสนุก และมีความสุขกับการ

ค้นคว้าหาข้อมูล มีกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบ่ือ นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ

เรียนด้วยชุดกิจกรรม (ชาติชาย แป้นโพธิ์, ทูลใจ ศรีพรหม, อดุลย์ ย่ิงธนาธร, 2551) 

พบว่าความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 ที่ เรียนด้วยชุด

กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองพลังงานในชีวิตประจ าวัน มีความพึง
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พอใจต่อการใช้ชุดกจิกรรมอยู่ในระดับมาก และ(อคัรเดช จ านงค์ธรรม, 2549) ได้ศึกษา

ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่

เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุด

กจิกรรมอยู่ในระดับมาก  

 
ขอ้เสนอแนะ 

          1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

          1.1) ผู้สอนควรมีการเตรียมตัวก่อนใช้ชุดกิจกรรม ด้วยวิธีการสอนแบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 7 ขั้น โดยศึกษาแผนการสอน คู่มือครู  สื่อการสอน รายละเอียดของชุด

กจิกรรมให้เข้าใจ และจัดสื่อการเรียนการสอนให้ครบตามที่ระบุไว้ในชุดกจิกรรม 

          1.2) เวลาในการท ากจิกรรมที่ระบุไว้ในชุดกจิกรรม สามารถยืดหยุ่นได้ 

ตามความเหมาะสม  และความสามารถของผู้เรียนทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนบางคนมีทกัษะ

การเรียนรู้ที่ต่างกนั 

          1.3) เมื่อปฏบัิติกิจกรรม หรือท าแบบทดสอบหลังเรียนเสรจ็ ครูควรให้นักเรียน

ทราบผลของการปฏิบัติทนัที เพ่ือที่นักเรียนจะได้เกิดก าลังใจในการท ากิจกรรม  หรือมี

โอกาสปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองขึ้นตามล าดับ 

 

          2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

          2.1) ควรมีการศึกษาชุดกิจกรรมแบบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

ผสมผสานกบัเทคนิคอื่นๆ เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพในการเรียนรู้ของนักเรียนมากย่ิงขึ้น   

          2.2) ควรมีการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ

เรียนรู้  7 ขั้น กบัปัจจัยอื่น เช่น เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 

          2.3) ควรมีการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ

เรียนรู้  7 ขั้น  กบันักเรียนระดับช้ันต่างๆ โดยใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น 

          2.4) ในการจัดกิจกรรมอาจแยกเน้ือหาออกเป็น 5 ชุดกิจกรรม เพ่ือความ

สะดวกในการน าไปใช้ เช่นชุดกิจกรรมที่ 1 เร่ืองงาน ชุดกิจกรรมที่ 2 เร่ืองก าลัง  ชุด

กิจกรรมที่ 3 เร่ืองพลังงานจลน์ ชุดกิจกรรมที่ 4 เร่ืองพลังงานศักย์ และชุดกิจกรรมที่ 5 

เร่ืองกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
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การติดตามผลการน าความรูแ้ละทกัษะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสูตร

การใชโ้ปรแกรม CATIA V5 บริษทันวิซิสเต็มเซอรวิ์ส 

 

ทวีศกัด์ิ แสงวิไลทอง  

ชยัวิชิต เชียรชนะ  

ศุภกฤต โสภณจิตต ์

 

บทคดัย่อ 

         การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามผลการน าความรู้ และทักษะของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม CATIA V5 ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพ่ือ

เปรียบเทียบการน าความรู้ และทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม 

CATIA V5 ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์ท างาน กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสตูรการใช้โปรแกรม 

CATIA V5 ได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต ่าด้วยการเปิดตาราง

ส าเร็จรูป มีจ านวน 144 คน เคร่ืองมือในการวิจัยเป็นแบบงานและแบบประเมินความรู้  และ

ทักษะในการเขียน ซึ่งครอบคลุมรายการค าสั่งการเขียนในภาพ 2 มิติ 3 มิติ การเขียน

ภาพประกอบ แบบสั่งงาน และการเขียนภาพพ้ืนผิว การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปค านวนค่า คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

 ผลการวิจัย พบว่า การน าความรู้และทกัษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้

โปรแกรม CATIA V5 ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ

การเปรียบเทียบการน าความรู้ และทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม 

CATIA V5 ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน พบว่าประสบการณ์ท างานที่ต่างกัน มีการน า

ความรู้และทกัษะไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานไม่แตกต่างกนั 

 

ค าส าคัญ: การติดตามผล, ความรู้, ทกัษะ, การฝึกอบรม, โปรแกรม CATIA V5  
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บทน า  

 ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นปัจจัยส าคัญกับการผลิตรถยนต์ที่เกี่ยวกับ

การออกแบบ การพัฒนา การผลิต การจัดหาตลาด และการจัดจ าหน่ายยานยนต์ อุตสาหกรรม

การผลิตรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ โรงงานผู้ผลิต

ช้ินส่วน โรงงานประกอบรถยนต์และการจัดจ าหน่ายกับการบริการ (สารานุกรมไทยส าหรับ

เยาวชนฯ, การผลิตรถยนต์. 2542: ออนไลน์) อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมี

ความส าคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ รัฐบาลจึงได้ก าหนดให้อุตสาหกรรม

ยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก โดยเล็งเห็นผลดีหลายประการ ทั้งในด้าน

เศรษฐกจิ การจ้างงานและการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ มากกว่าน้ันนักลงทุนชาว

ญ่ีปุ่นยังมีส่วนท าให้เกดิอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง เช่น การเพ่ิมขึ้นของปริมาณผู้ผลิต

ช้ินส่วน ยานยนต์ในประเทศไทย ท าให้ผู้ผลิตช้ินส่วนมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้ นถึง 709 แห่ง 

แบ่งเป็นโรงงานผลิตช้ินส่วนเพ่ือส่งให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ จ านวน 386 แห่ง ส่งให้

โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ จ านวน 201 แห่ง และส่งให้โรงงานรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

จ านวน 122 แห่ง การสนับสนุนและการส่งเสริมจากภาครัฐมีเป้าหมายหลัก เพ่ือผลักดันให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการส่งออกรถยนต์ ช้ินส่วนยานยนต์เป็นโอกาสที่จะสร้างการ

เติบโตได้อย่างต่อเนื่องให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งจะเห็นได้จากการขยายฐานการ

ลงทุนของบริษัทอุตสหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่ เช่น Toyota, Isuzu, และ Mitsubishi ที่มี

แผนการผลิตรถกระบะ 1 ตัน ในประเทศไทย เพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศ เช่น รถกระบะ 1 

ตัน ที่เป็นที่รู้ จักภายใต้ช่ือของ Toyota VIGO, Isuzu D-Max และ Mitsubishi Triton  ดังนั้น 

ความต่อเนื่องของนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ ท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย 

ในช่วงปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความต่อเน่ืองด้านการ

เจริญเติบโต อกีทั้งผู้ผลิตช้ินส่วนภายในประเทศไทย ยังมีการพัฒนาทกัษะ ฝีมือ เป็นที่ยอมรับ

ของนักลงทุนชาวต่างชาติ จึงส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการซื้ อขายช้ินส่วน

ยานยนต์ในภมูิภาค และยังเป็นฐานการผลิตที่ส  าคัญของญ่ีปุ่น (พาริณ,ี 2548)   

 ปัจจุบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเรว็ และเป็นตัวแปร

ส าคัญที่จะต้องน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ องค์กรทุกองค์กรจึงต้องตระหนักถึงความส าคัญของ

บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรของตนมีความรู้  ความสามารถ ที่จะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ทันสมัย

และทันต่อเหตุการณ์ เมื่อบุคลากรขาดความรู้  ความสามารถ ไม่สามารถใช้อุปกรณ์หรือ

เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ การลงทุนกจ็ะสูญเปล่า ไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้อย่าง

แท้จริง ดังน้ันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์กรจะต้องตระหนักและให้

ความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระบวนการที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร เช่น  การส่ง

บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ ในเร่ืองเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ท าให้เกดิความรอบคอบ องค์กรต้องวางแผนก่อนที่จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ให้ได้ผล

และเกิดคุณค่าต่อองค์กร สิ่งที่ต้องค านึงถึงกค็ือ การวัดผลส าเรจ็ของการพัฒนาบุคลากรเป็น

อย่างไร จึงจะทราบ  ได้ว่า การอบรมในคร้ังนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง (อภิวุฒิ , 
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2549)  ดังนั้นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการออกแบบจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

ซึ่งโปรแกรม CATIA V5 น้ันเป็นโปรแกรมออกแบบที่นิยมอย่างมากส าหรับการออกแบบผลิต

ช้ินส่วนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวอย่างเช่น บริษัท ฮอนด้า บริษัท โตโยต้า และ

บริษัท มิซูบิชิ ซึ่งโปรแกรม CATIA V5 มีความสามารถในการท างาน ตอบสนองความต้องการ

ในการใช้งาน มีกระบวนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ โดยเร่ิมตั้งแต่การ

ออกแบบช้ินงานตามแบบแนวความคิด (Conceptual Design) การออกแบบตามรายละเอียด 

(Detailed Design) ทั้งในลักษณะสองมิติและสามมิติที่มีความซับซ้อน (Mechanical Design) 

หรือการออกแบบในด้านรูปทรง (Shape Design and Styling) การดึง Know-How ความรู้ที่

เก็บบันทึกไว้มาช่วยในการออกแบบหรือการตัดสินใจ (Knowledge Advisor) เพ่ือลด

ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกดิข้ึน และลดเวลาในการทดสอบการออกแบบในลักษณะต่างๆ ช่วยเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการสื่อสาร การกระจายข้อมูลของผลิตภัณฑใ์นลักษณะแบบ Digital Enterprise 

and e-business และข้อมูลผลิตภัณฑท์ี่สร้างข้ึนใน โปรแกรม CATIA V5 ที่ไม่ได้มีข้อจ ากัดแค่

ภายในซอฟท์แวร์ CAD/CAM/CAE แต่ยังสามารถ Copy และ Paste ไปยังซอฟท์แวร์

ส านักงานอื่นๆ (Office Application) ในรูปแบบของเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 

Enterprise) ที่สามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรได้ เช่น ผู้บริหาร ฝ่ายขาย 

หรือฝ่ายจัดซื้อ และในท านองเดียวกนัข้อมูลและแบบดังกล่าว ยังสามารถส่งออกไปยังภายนอก

องค์กรได้ เช่น ลูกค้า ผู้รับจ้างผลิตโดยอาศัยการท างานร่วมกันกับ  e-business วิธีการดังกล่าว

จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจตรงกนัในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ที่ให้ความสะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่ งขึ้ น โปรแกรม CATIA V5 เป็นโปรแกรม 

CAD/CAM/CAE ที่ครอบคลุมการใช้งานทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตอย่าง

กว้างขวาง โปรแกรมแบ่งออกเป็นกลุ่มเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน การพัฒนากข็ึ้ นอยู่กับ

ขนาดขององค์กร ท าให้คุ้มค่าต่อการลงทุน อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนเป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง

ที่ประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ถือเป็นหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ความต้องการที่เพ่ิมสูงข้ึน ความ

พยายามในการลดความสญูเสยีและเพ่ิมประสทิธิภาพในกระบวนการผลิต (Dassault Systems, 

2005) 

 บริษัทนิวซิสเตม็เซอร์วิสซึ่งเป็นตัวแทนในการจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ฮาดแวร์ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด และยังมีการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม CATIA V5  จึงได้

ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะพัฒนาความรู้ ในด้านเทคโนโลยี จึงได้มีการจัดการฝึกอบรมที่

เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม CATIA V5 ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรให้

มีความรู้  เพ่ิมทกัษะ เพ่ือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างานในขอบเขตของการ

ปฏิบัติงานเฉพาะด้านซึ่งมีผลต่อความส าเรจ็ขององค์กร โดยในช่วงระหว่างปี 2553 – 2554 

บริษัทจึงได้มีการจัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม CATIA V5 จ านวน 72 คร้ัง ให้กับพนักงาน

ที่ท  างานเกี่ยวกบัการออกแบบจากโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ จ านวน 230 คน หลักสตูรที่ใช้

ในการฝึกอบรมมีจ านวนทั้งหมด 5 เร่ือง ประกอบด้วย 1) Sketcher 2) Part Design 3) 

DP
U



 

 

273 

 

Generative Shape Design 4) Assembly Design 5) Drafting แต่ยังไม่เคยมีการติดตามผลใน

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการใช้โปรแกรม (นิวซิสเตม็เซอร์วิส, 2553) 

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมการ

ใช้โปรแกรม CATIA V5 จึงต้องมีการติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม 

CATIA V5 ทั้งด้านความรู้และทกัษะเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพิจารณาการ

ปรับปรุงหลักสตูรการฝึกอบรมและพัฒนาวิธกีารฝึกอบรมให้มีประสทิธผิล  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือติดตามผลการน าความรู้  และทกัษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสตูรการใช้

โปรแกรม CATIA V5 ไปประยุกต์กใช้ในการปฏบิัติงาน 

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบการน าความรู้  และทกัษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสตูรการใช้

โปรแกรม CATIA V5 ไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงาน จ าแนกตามประสบการณท์ างาน 

ระเบียบวิธีการวิจยั 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม 

CATIA V5 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2554 จ านวน 230 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างข้ันต ่าด้วยการเปิดตารางส าเรจ็รูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 

อ้างใน รวีวรรณ, 2545: 81) จะได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 144 คน 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบทดสอบ 

(Test) ซึ่งมีรายละเอยีดและแบ่งเป็น 8 ขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้  

 2.1 ศึกษาถึงหลักการสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบ เพ่ือการวิจัยจากเอกสาร 

หนังสือ ผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้

โปรแกรม CATIA V5 และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 2.2 ก าหนดประเดน็ที่จะถามและที่จะท าการทดสอบให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดใน

การวิจัย 

 2.3 สร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบฉบับร่าง เคร่ืองมือ ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็น

แบบสอบถามและแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  

 ตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้

โปรแกรม CATIA V5 เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)  

 ตอนที่ 2 แบบทดสอบเกี่ยวกับการติดตามผล การน าความรู้  และทักษะ ของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสตูรการใช้โปรแกรม CATIA V5 

 2.4 น าแบบสอบถามและแบบทดสอบฉบับร่างที่สร้างข้ึนเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือ

พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องสมบูรณ์ และครอบคลุมเนื้ อหา และหลังจาก
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อาจารย์ที่ปรึกษาได้พิจารณาและตรวจสอบพร้อมทั้ งให้ข้อเสนอแนะแล้ว ผู้วิจัยได้น า

แบบสอบถามและแบบทดสอบฉบับร่างมาปรับปรุงแก้ไข 

 2.5 น าแบบสอบถามและแบบทดสอบฉบับร่างที่สร้างข้ึนพร้อมให้ผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงมี

ความรู้และประสบการณใ์นด้านที่ท  าการศึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ทดสอบ

ความเที่ยงตรง ความครอบคลุมของเน้ือหา และความถูกต้องในส านวนภาษา (Index of Item–

Objective Congruence หรือ IOC) เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 6 ท่าน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 0.67 

โดยข้อที่มีคะแนนเฉล่ียมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ถือว่าผ่านเกณฑ์ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าค่า

ดังกล่าว พร้อมแบบประเมินของผู้เช่ียวชาญมาใช้เป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงแก้ไข

แบบสอบถามและแบบทดสอบ 

 2.6 น าแบบสอบถามและแบบทดสอบฉบับร่างที่ได้ผ่านการแก้ไขตามความเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญแล้วน าไปทดลองใช้ (Try–Out) 

 2.7 น าแบบสอบถามและแบบทดสอบฉบับร่างที่ได้จากการ Try–Out มาหาคุณภาพ

และหาค่าความเช่ือมั่น เร่ือง Sketcher ด้านความรู้  (การเลือกใช้ค าสั่ง) มีค่าเท่ากับ 0.79 

ทกัษะ (เวลา) มีค่าเท่ากับ 0.78 ทกัษะ (ความถูกต้อง) มีค่าเท่ากับ 0.77 เร่ือง Part Design 

ด้านความรู้  (การเลือกใช้ค าสั่ง) มีค่าเท่ากับ 0.75 ทักษะ (เวลา) มีค่าเท่ากับ 0.78 ทกัษะ 

(ความถูกต้อง) มีค่าเท่ากับ 0.76 เร่ือง Assembly Design ด้านความรู้  (การเลือกใช้ค าสั่ง) มี

ค่าเท่ากับ 0.49 ทักษะ (เวลา) มีค่าเท่ากับ 0.49 ทักษะ (ความถูกต้อง) มีค่าเท่ากับ 0.43 

เร่ือง Drafting ด้านความรู้  (การเลือกใช้ค าสั่ง) มีค่าเท่ากับ 0.66 ทกัษะ (เวลา) มีค่าเท่ากับ 

0.61 ทักษะ (ความถูกต้อง) มีค่าเท่ากับ 0.61 และเร่ืองสุดท้าย คือ Generative Shape 

Design ด้านความรู้  (การเลือกใช้ค าสั่ง) มีค่าเท่ากับ 0.84 ทกัษะ (เวลา) มีค่าเท่ากับ 0.78 

ทกัษะ (ความถูกต้อง) มีค่าเท่ากบั 0.80 

 2.8 ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและแบบทดสอบตามผลจากการวิเคราะห์ และ

น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพ่ือขอความคิดเหน็ก่อนน าไปใช้จริง 

การเก็บและรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยได้ด าเนินการเป็น 5 ขั้นตอน ดั้งนี้  

 1. ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพ่ือขอความ

อนุเคราะห์จากแต่ละโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมยานยนต์ในการเข้าไปเกบ็รวบรวมข้อมูล

งานวิจัย ตามโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 2. ผู้วิจัยติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์แต่ละโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีผู้เข้า

ฝึกอบรม เพ่ือน าแบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้ และทักษะพร้อมหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ไปด าเนินการเกบ็ข้อมูล 

 3. ผู้วิจัยน าหนังสือพร้อมแบบแบบงานและแบบประเมินความรู้ และทักษะส่งให้

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 4. ผู้เข้าอบรมที่ท  าการทดสอบตามแบบ ผู้วิจัยจึงน าผลการทดสอบมาประเมินด้วย

แบบประเมินที่สร้างข้ึนจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วยตนเอง 
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 5. น าแบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้และทกัษะที่ได้มาท าการตรวจสอบความ

ถูกต้องสมบูรณ ์และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 

Analysis of Variance-ANOVA) และทดสอบความแตกต่างและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบจากการท าแบบฝึกหัดช้ินงาน เพ่ือศึกษาแนวทางในการ

พัฒนา ปรับปรุง หลักสตูรการฝึกอบรม และติดตามผลการน าความรู้และทกัษะไปประยุกต์ใน

การปฎิบัติงาน 

สรุปผลการวิจยั 

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสตูรการใช้โปรแกรม CATIA V5 

กราฟที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามประสบการณท์ างาน 

 
   

 2. ผลการน าความรู้และทกัษะไปประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงานของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมหลักสตูรการใช้โปรแกรมCATIA V5 

กราฟที ่2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการน าความรู้และทกัษะของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมจ าแนกตาม Sketcher  

 
 

จ ำนวน 

ร้อยละ 

แบบฝึกหดัชิน้งำนท่ี 1 แบบฝึกหดัชิน้งำนท่ี 2 แบบฝึกหดัชิน้งำนท่ี 3 

แบบฝึกหดัชิน้งำนท่ี 4 แบบฝึกหดัชิน้งำนท่ี 5 แบบฝึกหดัชิน้งำนท่ี 6 
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กราฟที ่3 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการน าความรู้และทกัษะของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมจ าแนกตาม Part Design 

 
กราฟที่ 4  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการน าความรู้และทักษะของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม จ าแนกตาม Assembly Design Drafting and Generative Shape Design 

 
 3. ผลการเปรียบเทยีบการน าความรู้และทกัษะไปประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงาน

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสตูรการใช้โปรแกรมCATIA V5 

กราฟที ่5   ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการน าความรู้และทกัษะไปประยุกต์ใช้

ในการปฏบัิติงานในด้าน Sketcher, Part Design, Assembly design, Drafting and 

Generative shape Design 

             

แบบฝึกหดัชิน้งำนท่ี 1 แบบฝึกหดัชิน้งำนท่ี 2 แบบฝึกหดัชิน้งำนท่ี 3 
แบบฝึกหดัชิน้งำนท่ี 4 แบบฝึกหดัชิน้งำนท่ี 5 แบบฝึกหดัชิน้งำนท่ี 6 

แบบฝึกหดัชดุประกอบ แบบฝึกหดั Drafting แบบฝึกหดั กำรออกแบบชิน้งำน Surface 

 Sketcher ด้ำนควำมรู้ (กำรเลือกใช้ค ำสัง่) 
 Sketcher ด้ำนทกัษะ (เวลำ) 
 Sketcher ด้ำนทกัษะ (ควำมถกูต้อง) 

Part  
Design ด้ำนควำมรู้ (กำรเลือกใช้ค ำสัง่) 

Part  
Design ด้ำนทกัษะ (เวลำ) 

Part  
Design ด้ำนทกัษะ (ควำมถูกต้อง) 
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ตารางที ่1  การวิเคราะห์เปรียบเทยีบการน าความรู้และทกัษะไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏบัิติงานโดยรวมจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

เรื่อง 

 

การน าความรู้และทกัษะไป

ประยุกต ์

ในการปฎิบัติงาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS DF MS F 

P-

Value 

S
ke

tc
he

r 

1.1 ด้านความรู้              

(การเลือกใช้ค าสั่ง) 

ระหว่างกลุ่ม 140.43 4 35.11 1.18 0.32 

ภายในกลุ่ม 4148.12 139 29.84 

รวม 4288.56 143 

Test of homogeneity of Variances (Leven Statistic = 0.92 , df1 = 4 , df2 = 139 , p = 0.45 

1.2 ด้านทกัษะ (เวลา) ระหว่างกลุ่ม 161.96 4 40.49 1.18 0.32 

ภายในกลุ่ม 4771.98 139 34.33 

รวม 4933.94 143 

Test of homogeneity of Variances (Leven Statistic = 0.86  , df1 = 4 , df2 = 139, p = 0.48  

1.3 ด้านทกัษะ             

(ความถูกต้อง) 

ระหว่างกลุ่ม 64.54 4 16.13 0.6 0.66 

ภายในกลุ่ม 3742.46 139 
26.92 

รวม 3806.99 143 

Test of homogeneity of Variances (Leven Statistic = 1.41 , df1 = 4 , df2 = 139 , p = 0.23 

P
ar

t 
D

es
ig

n 

2.1 ด้านความรู้               

(การเลือกใช้ค าสั่ง) 

ระหว่างกลุ่ม 107.11 4 26.78 1 0.41 

ภายในกลุ่ม 3719.33 139 26.76 

รวม 3826.44 143 

Test of homogeneity of Variances (Leven Statistic = 0.60 , df1 = 4 , df2 = 139 , p = 0..67 

2.2 ด้านทกัษะ (เวลา) ระหว่างกลุ่ม 90.72 4 22.68 0.66 0.62 

ภายในกลุ่ม 4770.22 139 34.32 

รวม 4860.94 143 

Assembly 
 Design ด้ำนควำมรู้ (กำรเลือกใช้ค ำสัง่) 

Assembly 
 Design ด้ำนทกัษะ (เวลำ) 

Assembly 
 Design ด้ำนทกัษะ (ควำมถูกต้อง) 

Drafting ด้ำนควำมรู้ (กำรเลือกใช้ค ำสัง่) 
Drafting ด้ำนทกัษะ (เวลำ) 
Drafting ด้ำนทกัษะ (ควำมถกูต้อง) 

Generative Shape Design ด้ำนควำมรู้ (กำรเลอืกใช้ค ำสัง่) 
Generative Shape Design ด้ำนทกัษะ (เวลำ) 
Generative Shape Design ด้ำนทกัษะ (ควำมถกูต้อง) 
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Test of homogeneity of Variances (Leven Statistic = 2.05 , df1 = 4 , df2 = 139 , p = 0.09 

2.3 ด้านทกัษะ             

(ความถูกต้อง) 

ระหว่างกลุ่ม 61.3 4 15.33 0.54 0.71 

ภายในกลุ่ม 3968.01 139 28.55 

รวม 4029.31 143 

Test of homogeneity of Variances (Leven Statistic = 1.54 , df1 = 4 , df2 = 139 , p = 0.19 

A
ss
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3.1 ด้านความรู้               

(การเลือกใช้ค าสั่ง) 

ระหว่างกลุ่ม 1.28 4 0.32 0.22 0.93 

ภายในกลุ่ม 198.03 139 
1.43 

รวม 199.31 143 

Test of homogeneity of Variances (Leven Statistic = 1.63 , df1 = 4 , df2 = 139 , p = 0.17 

3.2 ด้านทกัษะ (เวลา) ระหว่างกลุ่ม 3.82 4 0.95 0.65 0.63 

ภายในกลุ่ม 205.01 139 
1.48 

รวม 208.83 143 

Test of homogeneity of Variances (Leven Statistic = 1.34, df1 = 4 , df2 = 139 , p = 0.26 

3.3 ด้านทกัษะ            

(ความถูกต้อง) 

ระหว่างกลุ่ม 1.44 4 0.36 0.3 0.88 

ภายในกลุ่ม 165.22 139 
1.19 

รวม 166.66 143 

Test of homogeneity of Variances (Leven Statistic = 0.76 , df1 = 4 , df2 = 139 , p = 0.55 
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4.1 ด้านความรู้  (การ

เลือกใช้ค าสั่ง) 

ระหว่างกลุ่ม 3.59 4 0.88 0.85 0.5 

ภายในกลุ่ม 147.35 139 1.06 

รวม 150.94 143 

Test of homogeneity of Variances (Leven Statistic = 1.93 , df1 = 4 , df2 = 139 , p = 0.11 

4.2 ด้านทกัษะ (เวลา) ระหว่างกลุ่ม 3.07 4 0.77 0.49 0.74 

ภายในกลุ่ม 215.87 139 1.55 

รวม 218.94 143 

Test of homogeneity of Variances (Leven Statistic = 0.47 , df1 = 4 , df2 = 139 , p = 0.76 

4.3 ด้านทกัษะ (ความ

ถูกต้อง) 

ระหว่างกลุ่ม 3.23 4 0.81 0.53 0.71 

ภายในกลุ่ม 210.75 139 
1.52 

รวม 213.97 143 

Test of homogeneity of Variances (Leven Statistic = 1.38 , df1 = 4 , df2 = 139 , p = 0.25 

G
en
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5.1 ด้านความรู้  (การ

เลือกใช้ค าสั่ง) 

ระหว่างกลุ่ม 9.87 4 2.47 1.38 0.24 

ภายในกลุ่ม 247.69 139 
1.78 

รวม 257.56 143 

Test of homogeneity of Variances (Leven Statistic = 1.25 , df1 = 4 , df2 = 139 , p = 0.29 

5.2 ด้านทกัษะ (เวลา) ระหว่างกลุ่ม 12.4 4 3.1 1.66 0.16 

ภายในกลุ่ม 258.93 139 
1.86 

รวม 271.33 143 

Test of homogeneity of Variances (Leven Statistic = 1.80 , df1 = 4 , df2 = 139 , p = 0.13 

5.3 ด้านทกัษะ (ความ

ถูกต้อง) 

ระหว่างกลุ่ม 2.1 4 0.53 0.26 0.9 

ภายในกลุ่ม 282.23 139 
2.03 

รวม 284.33 143 

Test of homogeneity of Variances (Leven Statistic = 1.86 , df1 = 4 , df2 = 139 , p = 0.12 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทยีบการน าความรู้และทกัษะของผู้เข้า

รับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม CATIA V5 ไปประยุกต์ในการปฎิบัติงาน 5 

เร่ือง ได้แก่ Sketcher, Part Design, Assembly Design, Drafting และ Generative 

Shape Design ทั้งด้านความรู้และทักษะ จ าแนกตามประสบการณ์ท างานการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) พบว่า ประสบการณ์ท างานต่างกัน น า

ผลการท า เร่ือง Sketcher, Part Design, Assembly Design, Drafting และ Generative 

Shape Design ไม่ต่างกนั 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 1. ด้านความรู้ (การเลือกใช้ค าสั่ง) เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม CATIA V5 ทั้ง 5 

เร่ือง ประกอบด้วย   1. Sketcher 2. Part Design 3. Assembly Design 4. Drafting 

และ 5. Generative Shape Design  พบว่าโดยรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้

โปรแกรม CATIA V5 อยู่ในระดับมาก ส าหรับ  Generative Shape Design  อยู่ในระดับ

ปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหลักสูตรการฝึกอบรมมีเน้ือหาและกระบวนการฝึกอบรมที่

เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกนั เน้ือหาหลักสูตรการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของวิศวกรรมผู้ออกแบบที่มีความจ าเป็นและต้องการปรับปรุงตนเองต่อการ

ปฏิบัติงานที่มอบหมาย รวมถึงความต้องการแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโดยการ

ออกแบบ วิเคราะห์งานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหญิง พ่วงลาภ

หลาย (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการติดตามผลโครงการฝึกอบรม “วิทยากรสินเช่ือ” 

ของพนักงานธนาคารออมสิน เกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้

ประโยชน์ในการปฏบัิติงาน พบว่าทั้งด้านการเพ่ิมพูนความรู้ การเปล่ียนแปลงทศันคติ 

และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้งหมดทุกด้านอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ 

ศักรินทร์ ชนประชา (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการศึกษา

นอกระบบสาหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เชียงราย เขต 2 โดยติดตามผลการฝึกอบรม 

 2. ด้านทักษะ (เวลา) เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม CATIA V5 ทั้ง 5 เร่ือง 

ประกอบด้วย 1. Sketcher 2. Part Design 3. Assembly Design 4. Drafting และ 5. 

Generative Shape Design พบว่าโดยรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม 

CATIA V5 อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าด้วยประสบการณ์การท างานที่

ต่างกนับวกกบัการไม่ครอบคลุมการใช้โปรแกรม CATIA V5  

 3. ด้านทกัษะ (ความถูกต้อง) เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม CATIA V5 ทั้ง 5 เร่ือง 

ประกอบด้วย 1. Sketcher 2. Part Design 3. Assembly Design 4. Drafting และ 5. 

Generative Shape Design  พบว่าโดยรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม 
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CATIA V5 อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานประกอบการเน้นในการ

ปฎิบัติงานจริง เพ่ือท าให้เกิดประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม CATIA V5 จนเกิดเป็น

ทกัษะพร้อมที่จะปฏบัิตงาน เม่ือออกปฏิบัตจริงจึงสามารถใช้โปรแกรม CATIA V5 ได้

อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม 

CATIA V5 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์  (2550 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ระดับ

ความสามารถเกี่ยวกับการน าทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม 

CATIA V5 ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก 

 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม CATIA V5 ที่มีประสบการณ์

การท างานด้านการใช้โปรแกรม CATIA V5 มีการน าความรู้และทกัษะไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏบัิติงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั  

 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้

 การติดตามผลการน าความรู้และทกัษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้

โปรแกรม CATIA V5 ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน เร่ือง 1) Sketcher 2)  Part 

Design 3)  Assembly Design 4) Drafting และ 5)  Generative Shape Design  พบว่า 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสตูรการใช้โปรแกรม CATIA V5 มีการน าความรู้และทกัษะไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรการฝึกอบรมมี

ประโยชน์เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงานได้เป็นอย่างดี ดังน้ันผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม CATIA V5 จึงควรที่จะได้รับการฝึกอบรมเพ่ือการ

พัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ เทคนิค และวิธีการ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการ

ปฏบัิติงาน เพ่ือสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

 ควรมีการวิจัยและพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ใช้โปรแกรม CATIA V5 ใน

เร่ืองของ Generative Shape Design   
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การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนกิส ์คู่มือการจดัท าโครงงานระบบ

คอมพิวเตอรธุ์รกิจ 

 

มลัลิกา  ทวาศิริ  

 

บทคดัย่อ  

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการจัดท าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวล าภู กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญ

บัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 และ 2 ปีการศึกษา 

2556 เลือกมาโดยวิธเีจาะจง รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการเรียนรายวิชา

โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต และประเมินหาค่าประสิทธิภาพ

ของหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพ่ือศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการจัดท า

โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมถึงการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ

การใช้หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์คู่มือการจัดท าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

ผลการ ศึกษาพบว่า  หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  ( e-book)ที่ พัฒนา ข้ึน เ พ่ือ

ประกอบการเรียน การจัดท าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถศึกษาได้ด้วย

ตนเองทั้งในและนอกสถานที่ และทุกเวลา และมีประสิทธิภาพ 81.56/84.20 ซ่ึงเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนด้วยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการจัดท าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจก่อนเรียนสูงกว่าหลัง

เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน .01   ผลความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่ มี ต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการจัดท าโครงงานระบบ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวม  = 4.29 , 

S.D=0.61) 

ค าส าคญั: หนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ 
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บทน า 

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเตม็ตามศักยภาพ ต้องเน้นความสาคัญทั้ง

ความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมแต่ละระดับ

การศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ น้ัน จะต้องจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

กระบวนการคิด การฝึกทกัษะ การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้

มาเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 

รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

(ส านักนายกรัฐมนตรีสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542 ) 

การจัดการศึกษาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต้องอาศัยบุคคลที่เป็นกลไกส าคัญ ใน

การขับเคล่ือนนวัตกรรมโดยการคัดเลือกน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยกระตุ้นความ

สนใจผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผลจากการเรียนรู้ ภายใต้ภาวะข้อจ ากัดที่มีอยู่ รวมถึง

เพ่ิมเติมจุดขาดหายไปของผู้เรียนหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ ได้ถูกน ามาใช้ระบบการศึกษา

เพ่ือการน าเสนอองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้มาก ทุกเวลา รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ การน าเสนอเทคโนโลยีอินเตอร์เนต็

และมัลติมีเดียมาใช้ในการพัฒนาสื่อการสอนเพ่ืออธิบายเน้ือหาบทเรียนให้เข้าใจง่ายขึ้ น 

ผู้เรียนมีความสนุกเพลิดเพลิน ไม่เบ่ือง่าย และสามารถเรียนได้ด้วยตนเองปราศจาก

ผู้สอนหรือการเรียนตาม  

 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยได้พิจารณาเหน็ว่า หนังสือเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เป็นสื่อเหมาะสม

กับการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงได้สร้างหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือเป็นสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดหน่ึงที่สามารถแสดงข้อความเสียงรวมถึงภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว 

รวมทั้งปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ถือเป็นสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ผู้ วิจัยจึงได้ออกแบบและ

พัฒนาหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์คู่มือการจัดโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพ่ือให้นักศึกษาได้

เรียนรู้ เกี่ ยวกับข้ันตอนการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซ่ึงสามารถน าไปใช้
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ประกอบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และน ามาใช้ในการท างานอย่าง

สร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการสร้างความสนใจให้กบันักศึกษาเป็นอย่างดี 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

 1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-book) ประกอบการเรียน

รายวิชาโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกจิ วิทยาลัยพิชญบัณฑติ 

 2. เพ่ือประเมินหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-book) ให้มี

ประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  

       3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

คู่มือการจัดท าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

       4. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ คู่มือ

การจัดท าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 

สมมุติฐานของการวิจยั 

 1. นักศึกษาที่เรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการจัดท าโครงงานระบบ

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ จะมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่าง

มีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. หนังสอือิเลก็ทรอนิกส์ รายวิชาโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ผู้วิจัยสร้าง

ข้ึนมีประสทิธภิาพตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 80/80  

ขอบเขตการวิจยั 

 1. เน้ือหาของหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) ที่จัดทาข้ึนได้แก่ คู่มือการจัดท า

โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามคู่มือการจัดท าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลัยพิชญบัณฑติ 

 2. ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

จ านวน 52 คน  

 3. กลุ่มตัวอย่าง (Target Group) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญ
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บัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิชาโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 และ 2 ปี

การศึกษา 2556 เลือกมาโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 

จ านวน 20 คน 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 

     4.1ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประสิทธิภาพหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ คู่มือการจัดท า

โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน 

    4.2 ตัวแปรตาม 

  1) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน   

2) ความพึงพอใจของนักศึกษา 

นยิามศพัท ์

 1. หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-book) หมายถึง หนังสอืหน่ึงเล่มหรือหลาย ๆ เล่ม

ที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนาเสนอข้อมูลได้ทั้ง

ตัวอักษรหรือตัวเลข เรียกว่าไฮเปอร์เทก็ซ์ (Hypertext) และถ้าหากข้อมูลน้ันรวมถึง

ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงเรียกว่า ไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) ซ่ึงผู้เรียนสามารถที่

จะเลือกเรียนได้ตามความต้องการ ไม่จากดัเวลาและสถานที่ 

 2. ประสทิธภิาพของหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์หมายถึง บทเรียนที่มีค่าประสิทธิภาพ

ของกระบวนการต่อประสทิธภิาพผลลัพธต์ามเกณฑ ์80/80 (เปร่ือง, 2527) 

เกณฑก์าหนด 80/80 

      2.1 เกณฑก์าหนด 80 ตัวแรกหมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของจ านวนค าตอบที่

นักศึกษาตอบถูกจากแบบฝึกหัดแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละหน่วย คิดเป็นร้อยละ 

      2.2 เกณฑก์าหนด 80 ตัวหลังหมาย ถึงค่าคะแนนเฉล่ียของจ านวนค าตอบที่

นักศึกษาตอบถูกจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียน หนังสือ

อเิลก็ทรอนิกส ์คิดเป็นร้อยละ  

 3. แบบทดสอบ หมายถึง ข้อทดสอบแบบปรนัยที่สร้างข้ึน เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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 4. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง ความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาวิชา โดย 

ใช้หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงวัดได้จากคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังจากการเรียน 

 5. แบบสอบถามความคิดเหน็ หมายถึงแบบสอบถามที่ให้ผู้เรียนแสดงความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ทั้งที่เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เหน็ด้วย 

 6. กลุ่มตัวอย่าง (Target Group) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญ

บัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิชาโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 และ 2 ปี

การศึกษา 2556 

 7. การสอนด้วยหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ หมายถึงวิธีการสอนที่ผู้วิจัยให้นักศึกษา

ในกลุ่มตัวอย่าง เรียนจากหนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ี่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 

ประโยชนค์าดว่าจะไดร้บั 

 1. ดา้นนกัศึกษา 

 1.1 มีสื่อประกอบการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) คู่มือการจัดท า

โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกจิได้ด้วยตนเอง 

 1.2 สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองทั้งในและนอกสถานที่ และทุกเวลา 

 2. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

 2.1 มีสื่อประกอบการสอนที่มีประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ คู่มือการจัดท า

โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกจิก่อนเรียนสงูกว่าหลังเรียน 

 2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ คู่มือการ

จัดท าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกจิในระดับดี        

 3. ดา้นสถานศึกษา  

        3.1 สาขา วิชาคอมพิวเตอ ร์ธุ รกิจมีสื่ อการ เ รียนการสอนด้วยหนังสือ

อเิลก็ทรอนิกส(์e-book) 
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 3.2 สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางอนิเตอร์เนต็ได้ 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จ านวน  

52 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง (Target Group) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญ

บัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิชาโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 และ 2 ปี

การศึกษา 2556 เลือกมาโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 

จ านวน 20 คน 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั ประกอบด้วย  

 1. หนงัสืออิเล็กทรอนกิส ์(e-book) คู่มือการจัดท าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์

ธุรกจิที่สร้างจากโปรแกรม Kvisoft Flip book maker  

 2. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ  

 2.2 แบบประเมินคุณภาพส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา ด้านการออกแบบและ

ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และด้านการวัดและประเมินผล  

2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน

หน่วยละ 10 ข้อ ซ่ึงเป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก ข้อโดยบรรจุอยู่ในบทเรียนซ่ึงผู้เรียน

ต้องท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงสามารถเข้าเรียนบทเรียนและท าแบบทดสอบหลัง

เรียนเพ่ือประเมินผลความรู้ 

 2.3 แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วย e-Book โดย

การเกบ็แบบสอบถามความคิดเหน็ประมาณค่าความพึงพอใจ 5 ระดับ (5 = มากที่สดุ, 4 

= มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด) โดยใช้ค าถามจ านวน10 ข้อ และ

ค าถามปลายเปิดส าหรับข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม  
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การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1. เตรียม e-Book ใส่ไว้ในเวบ็ไซต์อาจารย์ผู้สอน

http://www.mullika.freevar.com/teach/project/e_book HTML และทดสอบการใช้

งาน  

 2. เตรียมสถานที่ คอมพิวเตอร์ และก าหนดเวลาที่ท  าการทดลอง  

 3. ด าเนินการทดลอง โดยการน า e-Book ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญแล้ว

ไปทดลองใช้เพ่ือประเมินหาประสทิธภิาพ 

 1) ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าการ

ทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวนบทเรียนละ 10 ข้อ 

  2) ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าการเรียนโดยใช้การเข้าระบบ e-Book   

  3) ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าการ

ทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 10 ข้อ  

  4) น าคะแนนที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหา

ประสทิธภิาพของ e-Book 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 1. วิเคราะห์หาประสทิธิภาพของหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์โดยใช้สตูร (ชัยยงค์ 

พรหมวงศ์, 2523) ดังน้ี 

 

 

 

 

E1 = ประสทิธภิาพของกระบวนการที่จัดไว้ในบทเรียนคิดเป็นร้อยละของการ

ตอบค าถามของแบบฝึกหัดในทุกตอนได้ถูกต้อง 

E2 = ประสทิธภิาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละจากการทดสอบแบบทดสอบหลัง

เรียนได้ถูกต้อง 

ΣX = คะแนนรวมของนักเรียนจากแบบฝึกหัด 

Σf = คะแนนรวมของนักเรียนจากแบบทดสอบหลังเรียน 
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A = คะแนนเตม็ของแบบฝึกหัด 

B = คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลังเรียน 

2. การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สตูร 

K-R 20 ของ Kuder – Richard (บุญเรียง  ขจรศิลป์, 2543) จากสตูร 

 

r = ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

k = จ านวนข้อในแบบทดสอบ 

p = สดัส่วนของคนที่ตอบถูก 

q = 1 – p 

S
2
 = ความแปรปรวนของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทั้งฉบับของกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 

3. การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) ของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ(ล้วน สายยศ, 2543) จากสตูร 

  

IOC = ดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 

ΣR = ผลรวมของการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 

N = จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

4.การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ทิางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนของ

คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการทดสอบค่าที (t – test for Dependent Samples) 

(บุญชุม ศรีสะอาด, 2543) 

 

t แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทยีบกบัค่าวิกฤต 

Dแทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคู่คะแนน 

ΣD แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคู่คะแนน 

n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 
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5. เกณฑท์ี่ใช้วัดความพึงพอใจของนักศึกษา โดยก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียดังน้ี 

(บุญชุม ศรีสะอาด, 2543) 

ค่าเฉล่ีย 4.48 – 5.00 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ 

ค่าเฉล่ีย 3.48 – 4.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.48 – 3.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.48 – 2.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 –1.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สดุ 
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ผลการวิจยั 

1. ผลการสรา้ง e-book 

ขั้นตอนการพัฒนา e-book เร่ิมจากการศึกษาหลักสตูรและเน้ือหาคู่มือจากน า

เขียนผังงานและเขียน Output Design ท าการพัฒนา e-book และน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ

ประเมินคุณภาพเน้ือหาแล้วจึงน าไปใช้กบักลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย

น ามาเขียนเป็นแผนภาพ ได้ดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

             ภาพที ่2 แสดงหน้าปก e-book 

 

 

 

 

 

 

 

          ภาพที ่3 แสดงเน้ือหาใน e-book 

 

 

 

ภาพที ่1 แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการวิจัย   
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2. ผลการทดสอบ 

1) นักศึกษาทั้งหมดท าแบบฝึกหัดแบบทดสอบหลังเรียนด้วยหนังสือ

อิเลคทรอนิกส์ (e-Book) คู่มือการจัดท าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วได้

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.56 ของคะแนนเตม็จากแบบฝึกหัดทั้งหมด และคะแนนที่ได้

จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทิางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-

Book) คิดเป็นร้อยละ 84.20 ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทิางการเรียน 

ผลที่ได้แสดงว่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-Book)ระหว่างการใช้ กับ 

หลังการใช้ของกลุ่มตัวอย่างมีค่า E1/E2 =81.56/84.20 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 

(E1/E2 = 80/80) 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ คู่มือการจัดท า

โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน .01 

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหนังสอือเิลคทรอนิกส์(e-Book)  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทา่กบั 0.61 (  = 4.29 , S.D=0.61) 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการพัฒนาหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ คู่มือการจัดท าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญ

บัณฑิต จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการจัดท าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

และให้มีหนังสอืที่น่าสนใจไม่ท าให้เกดิความเบ่ือหน่ายที่เรียนเฉพาะแต่ในหนังสอืเทา่น้ัน 

โดยบทเรียนมีการน าเสนอเป็นหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์มาใช้ เพ่ือเป็นที่น่าสนใจดึงดูดใจ

ของผู้เรียน ซ่ึงจะมีเน้ือหาบทเรียนในการจัดท าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถ

สรุปผลได้ดังน้ี 

1. ได้หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) ประกอบการเรียนรายวิชาโครงงานระบบ

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ วิทยาลัยพิชญบัณฑติ 

2. ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ประกอบการสอน ที่มีประสิทธิภาพ 

81.56/84.20 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

x 
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3. ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการ

จัดท าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน .01 

       4. ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ คู่มือการ

จัดท าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกจิอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวม           

= 4.26) 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสอื

อเิลก็ทรอนิกส์ (e – Book) กบัสื่อการสอนอื่นๆ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาชุดหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์(e–Book) ในเร่ืองอื่นๆ 

 

x 
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ผลจากการน าพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบั

คอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 มาบงัคบัใช ้กรณีศึกษาประชาชนผูใ้ชบ้ริการ

อินเทอรเ์นต็ในพื้ นทีเ่ขตเทศบาลนครหาดใหญ่  

 
จุฑาเกียรติ  โปซิว 

ผศ.ดร. สุวิทย ์จันทรเ์พช็ร  

 
บทคดัย่อ   
 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ ระดับเจตคติของ

ประชาชนผู้ใช้บริการอนิเทอร์เนต็ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ต่อพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมทั้งเพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่

เข้าข่ายการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็น

ประชาชนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และ Scheffe  
 ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี้   
 1. ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ส่วนใหญ่ทราบว่ามี

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่ไม่เคย

อ่าน ซ่ึงช่องทางในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาจากเวบ็ไซต์   
 2. ผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในระดับดี  
 3. ผู้ใช้บริการอนิเทอร์เนต็มีเจตคติต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อยู่ในระดับเหน็ด้วย   
 4. พฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติฯ มีความแตกต่าง

ไปตามปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และประเภทของผู้ใช้บริการ

อนิเทอร์เนต็อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์  

พ.ศ. 2550, การบังคับใช้กฎหมาย, ผู้ใช้บริการอนิเทอร์เนต็ 
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บทน า  
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน สามารถสร้าง

ประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติเป็นอย่างมาก ทั้งยังได้ทลายช่องว่างระหว่างสังคม 

วัฒนธรรม การเมืองและเช้ือชาติของคนทุกมุมโลก ในการเปิดรับฟังความคิดเหน็ ความ

มีอิสระทางความคิด การสร้างเสรีภาพ ส่งผลให้จ านวนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์และ

อนิเทอร์เนต็ในประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยใน ปี พ.ศ. 2549 มีผู้ใช้งานจ านวน 

11.41 ล้านคน และปี พ.ศ. 2550 ได้เพ่ิมจ านวนขึ้นเป็น 13.42 ล้านคน เฉล่ียเพ่ิมข้ึนถึง 

17.55% ต่อปี (ศูนย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2551)  
 แม้อินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อยุคสมัยปัจจุบัน แต่ยังเป็นเคร่ืองมือ

ส าคัญในการก่ออาชญากรรม เน่ืองจากการขาดความรับผิดชอบและจิตส านึกของผู้ใช้

เทคโนโลยี ซ่ึงพฤติกรรมการกระท าความผิดส่วนใหญ่จะเป็นการกระท าความผิดที่มุ่ง
กระท าต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูล คอมพิวเตอร์ รวมไปจนถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เป็นส าคัญ  
สถานการณ์การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยนับวันย่ิงทวี

ความรุนแรงขึ้ น อีกทั้งบทบัญญัติของกฎหมายโดยทั่วไปไม่สามารถน ามาบังคับใช้กับ

พฤติกรรมที่เป็นการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ได้ครอบคลุมนัก ดังน้ัน จึงต้อง

มีการบัญญัติกฎหมายพิเศษฉบับใหม่เพ่ิมเติม คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 มุ่งควบคุมถึงผู้ใช้บริการ ซ่ึงกค็ือประชาชนคนธรรมดาทั่วไปและผู้ให้บริการ โดยมุ่ง
บังคับกับความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โดยเฉพาะ ทั้งน้ี พิจารณาจากพฤติกรรมการกระท าความผิดประกอบกับความเสียหายที่

เกดิมีข้ึน ที่อาจจะกระทบกระเทอืนต่อบุคคล เศรษฐกจิ สงัคม ความม่ันคงของรัฐ รวมทั้ง

ความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความจ าเป็นที่ต้องตราพระราชบัญญัติน้ี

ขึ้ นมา เพ่ือเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายและพัฒนากฎหมายของไทยให้ทันกับ

เทคโนโลยีที่เปล่ียนไป (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2550) แต่อย่างไร
ก็ตาม เน่ืองจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายที่เพ่ิงจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2550 แต่จากการศึกษาข้อมูล
ทุติยภมูิ (ศิญานิลท ์ศักด์ิดุลยธรรม, 2551: 92-93) ผู้วิจัยพบว่าประชาชนและผู้ให้บริการ
อินเทอร์เนต็ส่วนใหญ่ยังมีความรู้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในบางประเดน็เท่าน้ัน โดยมากเกี่ยวกับความผิดในส่วนของ

DP
U



299 
 

บุคคลผู้ใช้บริการ เช่น การส่งข้อมูลก่อกวน หรือท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เป็นต้น 
แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้านอื่นๆ  
เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นพ้ืนที่ชุมชนเมือง มีอัตราการเติบโตและขยายตัวทาง

เศรษฐกจิรวมถึงเทคโนโลยีในระดับสูง มีการใช้อินเทอร์เนต็เพ่ือการท างาน กิจกรรมทาง

ธุรกจิ เพ่ือการศึกษา  เพ่ือการบันเทงิและอื่นๆ อย่างกว้างขวาง 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจ เจตคติเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ

พฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวของประชาชนใน

เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางสร้างความรู้ความเข้าใจที่

ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 เม่ือประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง โอกาสที่จะปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติดังกล่าวย่อมเพ่ิมตามมาและส่งผลให้กระท าความผิดเกี่ ยวกับ

คอมพิวเตอร์ลดน้อยลง  
 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั   
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถจ าแนกได้ ดังต่อไปนี้   

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็ใน

พ้ืนที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
2. เพ่ือศึกษาระดับเจตคติของประชาชนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่เขต

เทศบาลนครหาดใหญ่ ต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประชาชนผู้ใช้บริการ

อนิเทอร์เนต็ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่   
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าความผิด

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความรู้ ความเข้าใจ และระดับเจตคต ิ
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ระเบยีบวิธีวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 การวิจัย เร่ือง ผลจากการน าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาบังคับใช้ กรณีศึกษาประชาชนผู้ใช้บริการ

อินเทอร์เนต็ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ด าเนินการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ

กับกลุ่มประชากรซ่ึงเป็นประชาชนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่เขตเทศบาลนคร

หาดใหญ่ ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร 

(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545:26) ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน แต่เพ่ือแก้ปัญหา
การสญูหายของแบบสอบถามในระหว่างการเกบ็ข้อมูลหรือความคลาดเคล่ือนในการตอบ

แบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงได้เพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน และเลือกใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   
 
 การเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
 ส าหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
 1.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย 
บทความ สื่อสารสนเทศ เอกสารกฎหมาย ตลอดถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท าการศึกษา

เอกสาร (Documentary Research) 
 2.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเกบ็รวบรวมด้วย
วิธีการส ารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่มีโครงสร้าง
แน่นอน แบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล การใช้อินเทอร์เนต็ ความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2550 ระดับเจตคติที่มีต่อพระราชบัญญัติการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2550 และพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต็ แบบสอบถามฉบับที่ผู้วิจัย
ออกแบบเองน้ี มี ค่าความเ ช่ือ ม่ันของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์ แอลฟ่า

ของครอนบัคเทา่กบั .89  
 
 การวิเคราะหข์อ้มูล  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลที่รวบรวม ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ดังน้ี      
 1.  ค่าความถี่  ร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการใช้และให้บริการอนิเทอร์เนต็       
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 2.  ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ส าหรับหาระดับความรู้ความเข้าใจ ระดับเจตคติ
ต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ

ระดับพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

 3.  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวัดการกระจายของ
ข้อมูล 
               4.  ค่า t-test และ F-test (One-way ANOVA) ส าหรับเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ผู้วิจัยท า

การเปรียบเทยีบรายคู่ โดยใช้วิธขีอง Sheffe   
 
  ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบแนวคิดดังน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ี ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.8) มีอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 49.0) 
ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 38.2) ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย 
(ร้อยละ 42.0) มีรายได้ต่อเดือน 7,500-10,000 บาท (ร้อยละ 20.2) อยู่ในกลุ่มของ
ประชาชนหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็ทั่วไป (ร้อยละ 84.5) มักใช้อินเทอร์เนต็ในบ้าน

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการ

กระท าควมผิด เกี่ ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

เจตคติเกี่ ยวกับพระราช 

บัญญัติว่าด้วยการกระท า

ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

พฤติกรรมในการใช้

คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์ เน็ตที่ เ ข้ า

ข่ า ย ก า ร ก ร ะ ท า

ค ว า ม ผิ ด ต า ม

พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าควม
ผิ ด เ ก่ี ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
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หรือหอพัก (ร้อยละ 40.5) นิยมใช้บริการอีเมล์ (ร้อยละ 26.0) และมีความถี่ในการใช้
อนิเทอร์เนต็ 6-7 วันต่อสปัดาห์ (ร้อยละ 59.5)    

ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ส่วนใหญ่ทราบว่ามีพระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่ไม่เคยอ่าน ซ่ึงช่องทางในการ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ มาจากเว็บไซต์ ในขณะเดียวกัน ยังพบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติฯ ในระดับดี (รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1)   

 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 

           (n=400) 
ความรูค้วามเขา้ใจ จ านวน รอ้ยละ 

ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อพระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
  

 ผ่านเกณฑข์ั้นต ่า (5-8 คะแนน) 46 11.5 
 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง (6-12 คะแนน) 92 23.0 
 มีความรู้ความเข้าใจในระดับดี (13-16 คะแนน) 262 65.5 

 
  ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีเจตคติต่อ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อยู่ในระดับ
เหน็ด้วย (รายละเอยีดตามตารางที่ 2)   
 
ตารางที่ 2 ระดับเจตคติของประชาชนผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนคร

หาดใหญ่ ต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์  

พ.ศ. 2550 
 

ความรูค้วามเขา้ใจ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดบัเจตคติ 

ภาพรวมของระดับเจตคติ 3.72 0.72 เหน็ด้วย 
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 พฤติกรรมที่ เ ข้า ข่ายการกระท าความผิด ก่อนและหลัง การประกาศใช้

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังจะเห็นได้จากการที่ ผู้ใช้บริการ

อนิเทอร์เนต็ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าความผิดลดลง

อย่างชัดเจนหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (รายละเอยีดตามตารางที่ 3)   
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทยีบความแตกต่างของพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าความผิด ก่อน

และหลงั การประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 
 

พฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายการกระท าความผิด

ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2550   

ก่อนการ 

ประกาศใช ้พรบ. 

หลงัการ 

ประกาศใช ้พรบ. 

 

 

t 

 

 

Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของ

ผู้อื่นโดยมชิอบ 

.12 .26 .09 .21 5.16** .000 

2. ด้านการเปิดเผยข้อมูลมาตรการป้องกนั

การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท า

ขึ้นเป็นการเฉพาะ 

.10 .18 .07 .13 4.26** .000 

3. ด้านการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิ

ชอบ 

.06 .21 .04 .13 3.81** .000 

4. ด้านการท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข 

เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมข้อมูล คอมพิวเตอร์

โดยมชิอบ 

.08 .25 .05 .19 3.53** .000 

5. ด้านการกระท าเพ่ือให้การท างานของ

ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ อื่ นมิสามารถ

ท างานได้ตามปกต ิ

.06 .22 .04 .18 2.73** .007 

6. ด้านการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวน

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นโดย

ปกตสิขุ 

.14 .26 .08 .18 6.63** .000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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ตารางที ่3 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายการกระท าความผิด

ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2550   

ก่อนการ 

ประกาศใช ้พรบ. 

หลงัการ 

ประกาศใช ้พรบ. 

 

 

t 

 

 

Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

7. ด้านการจ าหน่ายชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นเพ่ือ

น าไปใ ช้ เ ป็นเครื่ องมือในการกระท า

ความผดิ 

.02 .12 .01 .11 1.00 .318 

8. ด้านการเผยแพร่เนื้อหาอนัไม่เหมาะสม .08 .24 .06 .16 5.36** .000 

9. ด้านการกระท าต่อความมั่นคง .17 .31 .11 .20 7.29** .000 

10. ด้านการตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่

เป็นภาพของบุคคลและการกระท าที่หมิ่น

เหม่ที่จะผดิกฎหมาย 

.14 .28 .07 .13 7.38** .000 

ภาพรวม .10 .16 .06 .09 7.86** .000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
 พฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติฯ มีความแตกต่างไป

ตามปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประเภทของผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็ 

ความรู้ความเข้าใจและเจตคติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4)   
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
 

ปัจจยั ผลการทดสอบ 

เพศ X 
อายุ  
การศึกษา  
อาชีพ  
รายได้  
 หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
X   หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนั  
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ตารางที ่4 (ต่อ)  
 

ปัจจยั ผลการทดสอบ 

ประเภทของผู้ใช้บริการอนิเทอร์เนต็  
ความรู้ความเข้าใจ  
เจตคต ิ  
 หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการศึกษาพบว่าประชาชนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาลนคร

หาดใหญ่ร้อยละ 65.5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในระดับดี ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปวส./ อนุปริญญา ซ่ึงถือว่าเป็น

ผู้ที่มีการศึกษาในระดับหน่ึงและส่วนใหญ่มีอายุผ่านพ้นวัยบรรลุนิติภาวะ ท าให้มีสติ

ไตร่ตรองแยกแยะถูกผิด สอดคล้องกับการศึกษาของเบญจรัตน์ ธารารักษ์ (2552) ที่ได้
ศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของบุคลากรในส านักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ส่วน

ใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 ในระดับสงู คิดเป็นร้อยละ 81.3  
 ทั้ง น้ี  ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีเจตคติต่อ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อยู่ในระดับ
เหน็ด้วยเน่ืองจากตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ฉบับ

ดังกล่าว รวมทั้งเร่ิมต่ืนตัวต่อภัยอันตรายและการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่

นับวันจะยิ่งเพ่ิมจ านวนและเป็นอนัตรายที่แทรกซึมเข้าสู่วิถีชีวิตประจ าวัน เช่น การล่อลวง

ผ่านโปรแกรมสนทนาและการโจรกรรมข้อมูลจากการท าธุรกรรมการเงินบนอินเทอร์เนต็ 

เป็นต้น  

 นอกจากน้ี ยังพบว่าหลังจากที่ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ฉบับน้ีแล้ว ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมเข้าข่ายการกระท าผิดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า 

พระราชบัญญัติฉบับน้ีส่งผลในทางที่พึงประสงค์ โดยท าให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง 

ซ่ึงทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและมีเจตคติที่ดีต่อ

พระราชบัญญัติดังกล่าว และอาจจะเน่ืองจากพระราชบัญญัติฉบับน้ีก าหนดให้ผู้กระท าผิด

ตามที่กฎหมายระบุไว้จะต้องได้รับโทษจากการกระท าที่ผิดกฎหมายด้วย 
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ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 
 1. ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั   
   1.1 จากการบังคับใช้กฎหมายและผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมีพฤติกรรมกระท าผิดกฎหมายลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญ แสดงให้เห็นว่าการ

บังคับใช้กฎหมายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ฉะน้ันจึงควรบังคับใช้กฎหมายต่อไป เพ่ือ

ควบคุม และป้องกนัการกระท าความผิดที่อาจจะเกดิข้ึนอกี 

   1.2 ภาครัฐหรือหน่วยงานที่ เกี่ ยว ข้องควร จัดให้ มีการ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ให้มากข้ึน ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่าช่องทางที่
ท  าให้ประชาชนรับทราบว่ามีพระราชบัญญัติฯ น้ี คือ เว็บไซต์ ดังน้ัน ภาครัฐหรือ

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอาจเพ่ิมการเผยแพร่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์ให้มากย่ิงขึ้ นและ

พยายามเลือกวิธีการน าเสนอที่ ง่ายต่อการท าความเข้าใจ เช่น การท าวีดีโอเผยแพร่

พระราชบัญญัติฯ ลงไปใน Youtube เป็นต้น  
 

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 
   2.1 การวิจัยน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะผลจากการน าพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาบังคับใช้ กรณีศึกษา

ประชาชนผู้ใช้บริการอนิเทอร์เนต็ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ดังน้ันการศึกษาคร้ัง

ต่อไป จึงควรจะมีการศึกษาในระดับพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้ น เช่น ศึกษาในภาพรวมของ

จังหวัดสงขลาหรือศึกษาซ า้ในพ้ืนที่เดิม เพ่ือเปรียบเทยีบความแตกต่างที่เกดิข้ึน      
   2.2 เพ่ือให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จึงควรศึกษาเกี่ยวกบัปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

   2.3 เพ่ือให้สามารถน าพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควร

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบังคับใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
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คดีและกระบวนการด าเนนิคดีผูบ้ริโภค: ศึกษากรณีคดีผูบ้ริโภคใน 

ศาลจงัหวดัขอนแก่นเปรียบเทียบคดีในปีพ.ศ. 2552 กบัปี พ.ศ. 2553
1
  

     

 

อจัฉราพร สีหวฒันะ 

 

บทคดัย่อ 

        บทความวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการวิจัยเร่ือง “คดีและ

กระบวนการด าเนินคดี ผู้บริโภค ศึกษากรณีคดี ผู้บริโภคในศาลจังหวัดขอนแก่น

เปรียบเทยีบคดีใน ปีพ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2553” วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) 

เพ่ือศึกษาหลักการ แนวคิดในกระบวนการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 2) เพ่ือ

วิเคราะห์คดี กระบวนการด าเนินคดีผู้บริโภค ในพ้ืนที่ศาลจังหวัดขอนแก่น เปรียบเทยีบ

คดีในช่วงปี พ.ศ. 2552 กับปี พ.ศ. 2553 3) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเมื่อน าไปใช้

ในทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะที่เหมาะสม การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเกบ็

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารคดีผู้บริโภคจากงานสารบบความของศาลและข้อมูลจากแบบ

สัมภาษณ์  ผลการศึกษาพบว่าคดีผู้บริโภคในศาลจังหวัดขอนแก่นเป็นคดีที่โจทก์ผู้ฟ้อง

คดีอนัดับหน่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกจิธนาคารคิดเป็นร้อยละ 44 ในปี พ.ศ. 2552 และร้อย

ละ 46 ในปี พ.ศ. 2553 ประเภทคดีที่ผู้บริโภคถูกฟ้องเป็นอันดับหน่ึงคือคดีกู้ยืมและ

จ านองคิดเป็นร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2552 และร้อยละ 43 ในปี พ.ศ. 2553 ไม่มีคดี

เกี่ยวกับอาหาร ยา ฯลฯ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกับการบังคับใช้กฎหมายในทาง

ปฏิบัติ จึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์อย่างที่ ต้ังไว้  จึงสมควรปรับปรุงแก้ไขเน้ือหา

ความหมายของคดีผู้บริโภคให้ผู้ฟ้องคดีผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคเท่าน้ัน ไม่รวมผู้ประกอบ

ธุรกิจเพ่ือให้กระบวนการด าเนินคดีส าหรับผู้บริโภคอยู่บนหลักการคุ้มครองสิทธิแก่

ผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

 

ค าส าคญั: คดีผู้บริโภค การคุ้มครองสทิธผู้ิบริโภค 
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The cases and consumer litigation process: case study in 

Khon Kaen provincial court, comparing the cases 

in the year 2009 with the year 2010 

 

Abstract 

        This paper is a synthesis of information from research reports “The cases and 

consumer litigation process: case study in Khon Kaen provincial court, comparing 

the cases in the year 2552 with the year 2553 (B.E.)”. Researcher has determined 

the three objectives of the study: 1) To examine principles, concepts in the 

proceedings under the Consumer Protection Act 2522 and Consumer Procedure Act 

2551 2) To analyze the case and the consumer litigation process in the Khon Kaen 

Provincial Court, comparing the cases in the year 2552 with the year 2553, 3) To 

analyze legal problems when applied in practice and then offers guidance for 

consumers. This research is a qualitative research by collecting data from the 

documents and the court's ruling from the directory and also data from the “in-

depth interviews”. The study has found that the plaintiffs in the consumer cases are 

not the consumers but they are the entrepreneurs or business people. They were 44 

percent in the year 2552 and 46 percent in the year 2553. The types of cases 

where the consumer is being sued are the case in loans and mortgages by 40 

percent in the year 2552 and by 43 percent in the year 2553. No cases involving 

food, drugs, etc. The intention of the law is not to enforce consumer protection law 

in practice. It should improve the content of the law for consumer protection by 

limited the plaintiff who can sue as a consumer only when a consumer is not an 

entrepreneur which the litigation process will be on the principles of the truly 

consumer protection to a consumer. 
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บทน า 

        ทุกคนคงปฏเิสธไม่ได้ว่าต้องตกอยู่ในฐานะเป็นผู้บริโภคและส่วนมากฝ่ายผู้บริโภค

มักจะตกเป็นผู้เสยีเปรียบต่อฝ่ายผู้ประกอบธุรกจิในฐานะที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้มีอ านาจ

ในการก าหนดเอกสารสัญญามากกว่าฝ่ายผู้บริโภค เมื่อผู้ประกอบธุรกิจมีความเหนือกว่า

ทั้งด้านปัจจัยในการลงทุน เศรษฐกิจ ความรู้ เคร่ืองมือ ความช านาญด้านวิชาชีพ ด้าน

เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย รวมถึงด้านก าลังทรัพยากรบุคคลจึงก่อให้เกิดช่องทางเอา

เปรียบอันไม่เป็นธรรมข้ึนแก่ผู้บริโภค   รัฐจึงต้องย่ืนมือเข้ามาท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง

ประชาชนผู้เป็นผู้บริโภค โดยขั้นแรกบัญญัติไว้ในกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 61 เพ่ือรับรองสิทธิเป็นหลักเบ้ืองต้นของ

ผู้บริโภคคือ 1) มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง 2) มีสิทธิร้องเรียนเพ่ือให้

ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย 3) มีสิทธิที่จะรวมตัวกันเพ่ือพิทักษ์สิทธิของ

ผู้บริโภค 4) มีองค์การเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอสิระจากหน่วยงานของรัฐ 

        หลักการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคภายใต้รัฐธรรมนูญได้น ามาบัญญัติรายละเอียด

ไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 นอกจากน้ันยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคใน

รายละเอียดปลีกย่อยเร่ืองต่าง ๆ อีกไม่น้อยกว่า 40 ฉบับ งานวิจัยน้ีจะช้ีให้เห็นว่า

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในทางเน้ือหากับการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏบัิติ ยังไม่ได้

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคตามที่ต้ังไว้ เน่ืองจากงานวิจัย

พบว่าคดีผู้บริโภคในศาลจังหวัดขอนแก่นเป็นคดีที่โจทก์ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้บริโภค แต่กลับ

เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นธนาคารเป็นโจทก์ฟ้องคดีผู้บริโภคมากเป็นอันดับหน่ึง ส่วน

ประเภทคดีที่ผู้บริโภคถูกฟ้องเป็นอนัดับหน่ึงได้แก่คดีกู้ยืมและจ านอง ในผลการวิจัยน้ีจะ

น าเสนอให้เหน็ถึงปัญหาในเชิงเน้ือหา องค์ประกอบ ค านิยาม ที่ไม่ได้สอดคล้องกับการ

คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ซ่ึงผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

กฎหมายให้มีความเหมาะสมมากขึ้นส าหรับคุ้มครองสิทธขิองผู้บริโภค 

 

วตัถุประสงค ์

        1)  เพ่ือศึกษาหลักการ แนวคิด    ในกระบวนการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวิธพิีจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  

        2) เพ่ือวิเคราะห์คดี กระบวนการด าเนินคดีผู้บริโภค ในพ้ืนที่ศาลจังหวัดขอนแก่น 

เปรียบเทยีบคดีในช่วงปี พ.ศ. 2552 กบัปี พ.ศ. 2553 และสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-

depth Interview) เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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        3) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเมื่อน าไปใช้ในทางปฏบัิติ และข้อเสนอแนะ

แนวทางที่เหมาะสมส าหรับคดีผู้บริโภค 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

        ในการศึกษาวิจัยเร่ืองคดีและกระบวนการด าเนินคดีผู้บริโภคน้ีท าการศึกษาจาก

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและจ านวนคดีผู้บริโภคที่เกิดข้ึนในศาลจังหวัดขอนแก่นในปี

พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบกับปีพ.ศ. 2553 เ พ่ือวิเคราะห์ถึงประเภทโจทก์ผู้ฟ้องคดี 

ประเภทข้อพิพาทของคดีที่ฟ้อง กระบวนการด าเนินคดี และรวบรวมข้อมูลจากการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) บุคคลกร ศาล ทนาย อัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เช่ียวชาญ เจ้าหน้าที่ และผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลที่ได้ในทางปฏบัิติมาวิเคราะห์กับ

หลักการเน้ือหาของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้เห็นปัญหาอุปสรรคในการน า

กฎหมายไปใช้ในทางปฏบัิติและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

แนวคิด  ทฤษฎี 

        1) เสรีภาพในการท าสญัญา 

             หลักเร่ืองเสรีภาพในการท าสัญญา (Freedom of Will) หรือหลักความศักด์ิ

สทิธใินการแสดงเจตนา(สุษม, 2552: 11)เป็นเร่ืองของการตกลงท าสัญญาด้วยคู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายยอมผูกพันกันตามสัญญาที่สมัครใจตกลงกันไว้ หลักเสรีภาพในการท าสัญญา

จึงเหมาะสมกบัสงัคมที่คู่สญัญามีสถานะภาพในอ านาจต่อรองที่เท่าเทยีมกัน แต่ไม่เหมาะ

ที่จะน ามาใช้กบัคู่สญัญาที่ไม่มีความเทา่เทยีมกนัในเร่ืองอ านาจการต่อรอง หากน ามาใช้ใน

เร่ืองคุ้มครองผู้บริโภคความรับผิดตามสัญญาจึงไม่ควรยึดติดอยู่เพียงในข้อตกลงตาม

สัญญา คงต้องขยายความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจไปสู่บุคคลอื่น ๆ ที่มิใช่ผู้ซ้ือหาก

บุคคลน้ันได้รับความเสียหายจากสินค้าและบริการน้ัน หลักการคุ้มครองผู้บริโภคจึงไม่

อาจน าหลักเร่ืองเสรีภาพในการท าสัญญาหรือความศักด์ิสิทธิในการแสดงเจตนามาใช้ได้

ทั้งหมด 

        2) ความรับผิดทางละเมิด 

             ในทางทฤษฎีเร่ืองความรับผิดทางละเมิด(สุษม, 2552: 12)มีเร่ืองความรับ

ผิดเมื่อผู้กระท าละเมิดจงใจหรือประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหาย และหลักความ

รับผิดโดยสนันิษฐานว่ามีความผิดแม้มิได้มีการจงใจหรือประมาทเลินเล่อซ่ึงเป็นความรับ

ผิดแบบเดด็ขาด และมีการน ามาใช้มากข้ึนเม่ือมีความเสียหายที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ในรูปของผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบธุรกิจที่ท  าให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันไม่อาจ

พิสูจน์ถึงเหตุแห่งความเสียหายได้ว่าเกิดความผิดพลาดขึ้ นในขั้นตอนใด แต่เพ่ือให้เกิด

ความยุติธรรมแก่ผู้ผลิตจึงต้องวางเง่ือนไขว่าผู้ผลิตหรือผู้ที่ต้องรับผิดอาจพิสูจน์ให้ตนพ้น
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ผิดได้ โดยพิสูจน์ว่า มีค าอธิบายวิธีใช้หรือค าเตือนไว้แล้วแต่ผู้บริโภคใช้สินค้าโดยไม่ถูก

วิธหีรือ พิสจูน์ว่าความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้บริโภคเอง หรือความ

บกพร่องเกดิจากบุคคลอื่นที่ผู้ผลิตไม่จ าต้องรับผิดด้วย 

 

ผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

        อนันต์ จันทรโอภากร ท าการศึกษาวิจัยพบว่าแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ

ผู้บริโภคไว้กต็าม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ยังขาดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การคุ้มครองสิทธิ การละเมิดสิทธิ และมาตรการในการเยียวยาความเสี ยหายให้แก่

ผู้บริโภคว่าได้แก่อะไรบ้าง และแม้มีบัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

แต่กยั็งมีปัญหาขัดข้องบางประการในทางปฏบัิติที่ท  าให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยัง

ไม่สามารถที่จะบรรลุความมุ่งหมายได้อย่างเตม็ที่และมีแนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้น 

        วิโรจน์ ก่อสกุล ท าการศึกษาพบว่าควรพัฒนากฎหมายโดยปรับแก้พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภคฯ มาตรา 9 เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ให้คณะกรรมการมาจากบุคคล 4 กลุ่มคือผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนองค์กรภาคธุรกิจ ตัวแทน

องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาสงัคมและตัวแทนภาครัฐ 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

        การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษากฎหมายกับ

การปรับใช้กฎหมายในทางปฏบัิติ โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร(Documentary 

Research) หนังสือ ต ารา งานวิจัยอื่น ๆ บทความ ค าพิพากษาศาลฎีกา กฎหมายใน

ประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมคดีจากงานสารบบความของศาล โดยท า

การวิเคราะห์ข้อมูลคดีผู้บริโภคน าคดีมาแยกประเภทแล้วน ามาค านวณหาค่าสถิติอย่าง

ง่ายคิดเป็นร้อยละ เพ่ือศึกษาคดีผู้บริโภคที่ได้มีการน าเสนอค าฟ้องต่อศาลจังหวัด

ขอนแก่นในระหว่างปี พ.ศ. 2552 กับปี พ.ศ. 2553 และรวบรวมรายละเอียดข้อพิพาท

แห่งคดีจากผลค าพิพากษาที่ได้จากสารบบความในศาลจังหวัดขอนแก่นมาวิเคราะห์

รายละเอียดแบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะของ ประเภทโจทก์ ประเภทข้อพิพาท ประเภท

ธุรกจิ  ประเภททุนทรัพย์ โดยมีการเปรียบเทยีบข้อมูลของทั้งสองปี  

        นอกจากน้ันได้สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจงจ านวน 10 คน ซ่ึงก าหนดกลุ่มเป้าหมายจากบุคลากรที่เกี่ยวกับการ

ด าเนินคดีผู้บริโภคเพ่ือให้ได้ความคิดเห็นหลากหลายจากนิติกร นักวิชาการ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษา และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีผู้บริโภค จากน้ัน

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์   ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) ที่ได้
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รับมาจากผู้ให้สัมภาษณ์แยกเรียงเป็นข้อ ๆ ตามค าถามที่ต้ังไว้แล้วน ามาเขียนเพ่ือน าผล

ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการส ารวจคดีผู้บริโภคและหลักกฎหมายการ

คุ้มครองผู้บริโภค  

 

สรุปผลการวิจยั 

     1. จากผลการศึกษาเอกสาร         

        จากผลการศึกษาพบว่าในการด าเนินคดีผู้บริโภคกฎหมายมีเจตนารมณ์ต้องการให้

มีระบบวิธพิีจารณาคดีที่เอื้อต่อการใช้สทิธเิรียกร้องของผู้บริโภคและให้ผู้บริโภคได้รับการ

แก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว ประหยัด มีประสิทธิภาพ แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อที่ควร

พิจารณาเน้ือหากฎหมายเกี่ยวกับค านิยามค าว่า “คดีผู้บริโภค” ว่าผู้ที่จะเป็นโจทก์ร้อง

ขอให้ด าเนินคดีผู้บริโภคควรเป็นผู้ใด เช่นเป็นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการใช้

สนิค้าหรือบริการโดยแท้จริง ส่วนผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ฟ้องผู้บริโภคให้ช าระหน้ีหรือ

กลุ่มนักธุรกิจที่มีอาชีพปล่อยเงินกู้แล้วน าคดีมาฟ้องเพ่ือเร่งรัดหน้ีไม่ควรให้เป็นคดี

ผู้บริโภค เพราะอาจมีผู้ประกอบธุรกิจแฝงเข้ามามีฐานะเป็นผู้บริโภคเพ่ือฟ้องในช่องทาง

ของคดีผู้บริโภคให้กระบวนการพิจารณาคดีที่สะดวก รวดเร็วต่อเน่ืองแม้ว่าจะเป็นผลดี

ทางด้านบริหารคดีของระบบศาลยุติธรรม แต่ทางด้านความหมายของค าว่า “คดี

ผู้บริโภค” น้ันไม่เหมาะสมที่จะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หากไม่มี

ประเดน็เกี่ยวกบัการละเมิดสทิธขิองผู้บริโภคเลยสมควรจะให้เป็นคดีแพ่งธรรมดาเพ่ือลด

ปริมาณคดีผู้บริโภค ดังน้ัน จึงควรปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้เน้ือหาของกฎหมาย

สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

        (1) ควรให้นิยามค าว่า “คดีผู้บริโภค” หมายความถึงคดีที่เกิดจากผู้ซ้ือสินค้าหรือ

บริการซ่ึงควรเป็นบริการที่เกี่ยวกบัการบริโภคที่ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคจากการซ้ือสินค้า

หรือบริการเป็นผู้ฟ้องคดีเท่าน้ัน ไม่รวมผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ฟ้องคดีเพ่ือให้กฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภคเป็นมาตรการที่รัฐต้องการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ไม่มีอ านาจต่อรองอย่าง

แท้จริง  

        (2) ให้อ านาจหรือบทบาทคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กร

หรือสมาคมที่กฎหมายรองรับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น กล่าวคือให้มีส่วนใน

การร่างสญัญาหรือตรวจทานสญัญาส าเรจ็รูปและหากสัญญาส าเรจ็รูปเหล่าน้ีน าออกมาใช้

กใ็ห้คณะกรรมการ องค์กรหรือสมาคมมีอ านาจออกค าสั่งให้มีการแก้ไขข้อความของ

สญัญาส าเรจ็รูปที่บิดเบือนไม่เป็นธรรมได้  

        (3) ส่งเสริมระบบการไกล่เกล่ีย โดยเพ่ิมบุคคลากรให้เพียงพอเปิดโอกาสให้มีคน

กลางที่น่าเคารพศรัทธาและเป็นที่ยอมรับนับถือของคู่กรณีเข้ามาท างานในระดับที่สามารถ

ยุติข้อพิพาทได้ เพ่ือให้สามารถด าเนินการช่วยเหลือผู้บริโภคได้มากขึ้น 
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     2. จากผลการส ารวจข้อมูลคดี 

        จากผลการส ารวจข้อมูลคดีผู้บริโภคที่ศาลจังหวัดขอนแก่นในปี พ.ศ. 2552 และปี 

พ.ศ. 2553 พบว่าข้อมูลที่ได้ในทางปฏิบัติต่างกับเจตนารมณ์ของการคุ้มครองสิทธิ

ผู้บริโภคดังรายละเอยีดต่อไปนี้  

        (1) ประเภทโจทก์ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้บริโภค  

             พบว่าประเภทโจทก์ผู้ฟ้องคดีส่วนใหญ่ในศาลจังหวัดขอนแก่นไม่ใช่ผู้บริโภค 

ในปี พ.ศ. 2552 โจทก์ผู้ฟ้องคดีผู้บริโภคมากที่สุดเป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภทธนาคาร

คิดเป็นร้อยละ 44 และ รองลงมาได้แก่บริษัท นิติบุคคลทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 36 อันดับที่

สามได้แก่บุคคลทั่วไปที่ฟ้องเรียกเงินกู้ยืมตามสัญญาคิดเป็นร้อยละ 12 ส่วนปี พ.ศ. 

2553 โจทกผู้์ฟ้องคดีผู้บริโภคมากเป็นอนัดับหน่ึงคือผู้ประกอบธุรกจิประเภทธนาคารคิด

เป็นร้อยละ 46 รองลงมาได้แก่บริษัท นิติบุคคลทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 23 ส่วนอันดับที่

สามได้แก่การเคหะแห่งชาติที่ฟ้องผู้บริโภคในคดีเช่าซ้ือคิดเป็นร้อยละ 16                         

        (2) ประเภทคดีที่น ามาฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค 

             พบว่าในปี พ.ศ. 2552 ประเภทคดีที่ผู้บริโภคถูกฟ้องเป็นอันดับหน่ึงได้แก่คดี

กู้ยืม จ านอง และค า้ประกันคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาได้แก่คดีประเภทเช่าซ้ือ เรียก

ทรัพย์คืนและเรียกค่าเสียหายคิดเป็นร้อยละ 39 และอันดับสามได้แก่คดีเบิกเงินเกิน

บัญชี ค า้ประกนัคิดเป็นร้อยละ 4.6 ส่วนในปี พ.ศ. 2553 ประเภทคดีที่ผู้บริโภคถูกฟ้อง

เป็นอันดับหน่ึงได้แก่คดีกู้ยืม จ านอง และค า้ประกันคิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาในคดีที่

ผู้บริโภคถูกฟ้องได้แก่คดีประเภทเช่าซ้ือ เรียกทรัพย์คืนและเรียกค่าเสียหายคิดเป็นร้อย

ละ 23.5 ส่วนอันดับสามได้แก่คดีขับไล่ เรียกค่าเสียหาย ร้ือถอนสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็น

ร้อยละ 15 

        (3) จ านวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 

             พบว่าในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2553 จ านวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องคดี

ผู้บริโภคทั้งสองปีเป็นคดีมากที่สดุคือทุนทรัพย์ 300,001 – 1,000,000 บาท รองลงมา

ได้แก่ทุนทรัพย์ 1,000,001- 2,000,000 บาท และอันดับสามได้แก่ทุนทรัพย์ 

2,000,001 – 5,000,000 บาท 

     3. จากผลการสมัภาษณ์ 

        จากผลการสัมภาษณ์พบว่านิติกร ทนายความผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ ผู้พิพากษา

และเจ้าหน้าที่ศาล ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ปริมาณคดีผู้บริโภคมี

ปริมาณมากแต่คดีที่ผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องคดีมีจ านวนน้อยมาก ที่เป็นเช่นน้ีอาจเพราะ

คดีผู้บริโภคไม่ได้จ ากัดว่าผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้บริโภคเท่าน้ัน คดีใดที่เป็นคดีแพ่งที่เกิดข้ึน

ระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจซ่ึงพิพาทกัน
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เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเน่ืองมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการถือเป็น

คดีผู้บริโภค เมื่อน าคดีขึ้ นสู่ศาลต้องเป็นช่องทางของคดีผู้บริโภค จึงเหน็ได้ว่ากฎหมาย

เกี่ยวกบัการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคฝ่ายเดียว หากเป็นผู้ประกอบ

ธุรกิจกฎหมายกรั็บรองให้ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทยีมกันกับผู้บริโภคด้วย ทั้งที่ฐานะของทั้ง

สองฝ่ายไม่เทา่เทยีมกนั 

        การ คุ้มครองสิทธิของ ผู้บ ริ โภคโดยมีคณะกรรมการ คุ้มครอง ผู้ บ ริ โภค 

คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาและคณะกรรมการอื่น ๆ รวม

สมาคมต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยผู้บริโภคเป็นอกีช่องทางหน่ึงที่มีส่วนช่วยควบคุมและกดดันให้

ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการมากข้ึนซ่ึงเป็นผลดีในแง่ที่

ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบน้อยลง  

        เร่ืองผู้บริโภคมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการหรือไม่น้ันส่วนใหญ่เหน็ว่า

ผู้บริโภคมีอิสระในการเลือกสินค้ากจ็ริง แต่สินค้าหรือบริการที่ผลิตโดยผู้ประกอบธุรกิจ

ขนาดใหญ่มีเพียงไม่กี่เจ้า และสินค้าบางอย่างยังปกปิดข้อเทจ็จริงหรือมีการโฆษณาที่

บิดเบือนในเร่ืองคุณสมบัติ คุณภาพสนิค้าและบริการ 

        ในเร่ืองการด าเนินคดีและการเรียกค่าเสียหายผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่ากฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภคและวิธพิีจารณาคดีผู้บริโภคมีระบบที่เอื้อให้สทิธผู้ิบริโภคดีข้ึน โดยมีเจ้า

พนักงานคดีคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บริโภคในเร่ืองตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน 

บันทึกค าพยาน ด าเนินการคุ้มครองสิทธิก่อนและระหว่างการพิจารณา อีกทั้งศาลมีการ

พิจารณาที่ต่อเน่ือง รวดเรว็ สามารถน าระบบการไต่สวนมาใช้ตามที่กฎหมายบัญญัติให้

อ านาจศาลไว้ได้ ซ่ึงจะช่วยท าให้กระบวนการด าเนินคดีมีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่าง

รอบด้านก่อให้เกดิการอ านวยความยุติธรรมได้มากที่สุด ส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายการ

ชดใช้เยียวยากเ็ป็นไปตามพยานหลักฐานที่น าสบืตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง แต่จากที่

พบเห็นทั่วไปผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจ าเลยก็ยังคงต้องรับผิดชอบค่าว่าจ้าง

ทนายความในการด าเนินคดีเพ่ือว่าคดีแทนตน หรือศาลกเ็ช่นกันคงต้องพิจารณาไปตาม

พยานหลักฐานที่ทนายความย่ืนตามบัญชีระบุพยานเข้ามา ระบบการไต่สวนที่น ามาใช้ใน

คดีผู้บริโภคเป็นระบบที่ดีแต่ค่อนข้างท าได้ยากในทางปฏบัิติ 

        ผู้ให้สมัภาษณ์เหน็ว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมีการเอื้ อให้การใช้สิทธิเรียกร้องได้

ดี สะดวก ประหยัด ลดภาระการพิสูจน์แก่ผู้บริโภค เน่ืองมาจากสินค้าบางอย่างมีขั้นตอน

การผลิตที่นอกเหนือจากการรู้เหน็ของบุคคลทั่วไปในเร่ืองของส่วนผสม กรรมวิธีการผลิต

ต่าง ๆ กฎหมายจึงให้ภาระการพิสูจน์ในเร่ืองน้ีตกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ซ่ึงกเ็ป็นธรรม

ส าหรับผู้บริโภคในการลดขั้นตอนความยุ่งยากในการต่อสู้ด าเนินคดีอันน ามาสู่เร่ืองของ

ภาระค่าใช้จ่ายที่ลดลงด้วย อีกทั้งคุ้มครองผู้บริโภคในเร่ืองการลดค่าใช้จ่ายในค่าฤชา

ธรรมเนียมหากผู้บริโภคเป็นโจทกฟ้์องคดีเอง   
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        ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เหน็ว่ากระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในช้ันศาลเป็นเร่ือง

ส าคัญที่ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งท าให้คู่ความพอใจทั้งสองฝ่ายช่วยลดค่าใช้จ่ายและ

ความเสยีหายได้อย่างดี หากกระบวนการน้ีได้รับการส่งเสริมน ามาใช้อย่างได้ผลจะช่วยให้

ผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่ายและได้รับชดใช้ค่าเสียหายได้เรว็ย่ิงขึ้น เป็นการระงับข้อพิพาท

มิให้ต้องน าคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างคดีทั่วไปจนกระทั่งรอให้มีค าพิพากษา  

นอกจากน้ันผู้ให้สัมภาษณ์เหน็พ้องต้องกันในการส่งเสริมเร่ืองความสุจริต ไม่ว่าจะเป็น

ความสุจริตในการใช้สิทธิแห่งตน สุจริตในการผลิตสินค้าและบริการ ในฝ่ายผู้บริโภคเอง

ต้องช าระหน้ีให้ผู้ประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตค านึงถึงหน้าที่และคุณธรรม ส่วนผู้

ประกอบธุรกิจกต้็องค านึงถึงมาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมระบบธุรกิจที่

เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดขึ้นในสังคมผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม

อนัจะท าให้เกดิประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกจิส่วนรวม 

        โดยสรุปผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าเน้ือหาสาระของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธี

พิจารณาคดีผู้บริโภคถือเป็นกฎหมายที่เอื้อต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นอย่างดี 

หากเป็นคดีที่โจทก์ผู้ฟ้องเป็นผู้บริโภคและข้อพิพาทที่เกิดเป็นคดีคือเร่ืองที่เกี่ยวกับการ

บริโภค เช่นอาหาร ยา เคร่ืองส าอาง เวชภัณฑ ์สนิค้าและบริการอื่น แต่ในข้อเทจ็จริงที่พบ

กลับเป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ผู้ฟ้องคดี ผู้บริโภคเป็นจ าเลยในคดีกู้ยืม ค า้ประกัน 

จ านอง เช่าซ้ือ เป็นต้น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคจึงยังไม่ได้

น ามาใช้ในเกิดประโยชน์ในการใช้คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์ทุกประการ

เทา่ที่วัตถุประสงค์และหลักการของกฎหมายที่ต้ังไว้ ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้ประโยชน์ในการฟ้อง

คดีเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืม จ านอง ค ้าประกัน เช่าซ้ือ หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่

ให้บริการกู้ยืม ท าให้ผู้บริโภคบางกลุ่มตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาถูกฟ้องด าเนินคดีขับไล่ 

ร้ือถอน เรียกค่าเสียหาย อันเน่ืองมาจากสัญญาที่ท  าไว้น้ันเป็นสัญญาส าเรจ็รูปที่ผู้บริโภค

ไม่มีสิทธิเปล่ียนแปลงข้อตกลงตามความต้องการของการเป็นคู่สัญญาหรือไม่มีอ านาจ

ต่อรองได้เหมือนสัญญาทั่วไปที่เกิดจากการตกลงใจจากทั้งสองฝ่าย จึงอยากให้เน้ือหา

กฎหมายและการใช้กฎหมายเข้าถึงการคุ้มครองผู้บริโภคในฝ่ายที่เสียเปรียบมากขึ้น 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

        จากข้อมูลคดีผู้บริโภคปี พ.ศ. 2552 กบัปี พ.ศ. 2553 พบว่าโจทก์ในคดีผู้บริโภค

ไม่ใช่ผู้บริโภคกลับเป็นผู้ประกอบธุรกจิฟ้องผู้บริโภคเป็นจ าเลย เหตุผลส าคัญเน่ืองมาจาก

การให้ความหมายในค านิยามค าว่า คดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผู้บริโภค ที่ให้คดีผู้บริโภคเป็นคดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจซ่ึงพิพาทกัน

เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเน่ืองมาจากการบริโภคสินค้าและบริการ และ

รวมถึงคดีแพ่งระหว่างผู้ประกอบธุรกจิกบัผู้บริโภคที่พิพาทจากสินค้าและบริการกถ็ือเป็น
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คดีผู้บริโภคเช่นกัน ทั้งสองฝ่ายจึงสามารถน าคดีขึ้ นสู่ศาลในช่องทางของคดีผู้บริโภคได้                          

ในทางปฏิบัติจึงพบว่าคดีผู้บริโภคไม่ใช่คดีเกี่ยวกับเร่ืองอาหาร ยา เวชภัณฑ์ สินค้าซ่ึง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของอนันต์ จันทรโอภากร (2555: 46) ที่พบว่าการคุ้มครอง

สิทธิของผู้บริโภคยังมีปัญหาขัดข้องบางประการในทางปฏิบัติที่ท  าให้การบังคับใช้

กฎหมายยังไม่สามารถบรรลุความมุ่งหมายได้เตม็ที่ 

        จากการส ารวจข้อมูลคดีในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2553 คดีผู้บริโภคในศาล

จังหวัดขอนแก่น มีคดีประเภทผู้ประกอบธุรกิจฟ้องผู้บริโภคในคดีกู้ยืมเงิน ค า้ประกัน 

จ านอง เช่าซ้ือ ขับไล่ เรียกทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหายเป็นส่วนใหญ่ แต่มีข้อสังเกตในปี 

พ.ศ. 2553 มีคดีที่ฟ้องมากเป็นอันดับสามได้แก่คดีฟ้องขับไล่ เรียกค่าเสียหาย จาก

โจทกผู้์ฟ้องคดีอนัดับสามในปี พ.ศ.เดียวกันคือการเคหะแห่งชาติเป็นโจทก์ฟ้องผู้บริโภค

เป็นจ าเลย 

        ปริมาณจ านวนคดีทั้งสองปีพบว่า จ านวนทุนทรัพย์ที่ผู้บริโภคถูกฟ้องอันดับหน่ึง

เป็นจ านวนเงินระหว่าง 300,001 – 1,000,000 บาท ซ่ึงเป็นยอดหน้ีที่ผู้บริโภคผิดนัด

ช าระหน้ีในคดีกู้ยืม จ านอง และค า้ประกนั เช่าซ้ือ เป็นต้น อันเป็นมูลหน้ีที่เป็นจ านวนเงิน

ไม่สงูมากและเป็นมูลหน้ีอนัจ าเป็นเกี่ยวกบัการด ารงชีพในสังคมปัจจุบัน ซ่ึงผู้บริโภคที่ถูก

ฟ้องเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจเพียงบางช่วงระยะเวลาหน่ึงหากสามารถไกล่เกล่ียกันได้จะ

ช่วยลดปริมาณคดีได้เป็นอย่างมาก โดยการจัดให้มีระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทอย่างเป็น

ระบบซ่ึงจะท าให้การยุติคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเป็นที่พอใจของทั้ งสองฝ่าย 

ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกระบวนการยุติธรรมได้ 

แต่อาจมีอุปสรรคขัดข้องบางประการ เช่น ผู้ไกล่เกล่ียไม่เพียงพอ ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ

จากคู่ความหรือได้รับการสนับสนุนด้านบุคคลากรอย่างจ ากดั  

 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

        เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ต้องการเอื้ อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงความ

ยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเรว็ ประหยัด ต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค ตามหลัก

ที่ว่า “ต้องเข้าถึงได้ง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย” ควรจะให้เป็นคุณกับผู้ที่ถูกเอาเปรียบหรือผู้ที่

ด้อยฐานะทางด้านเศรษฐกิจ และทุกฝ่ายควรร่วมมือกันในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้

กฎหมายบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมบนพ้ืนฐานการคุ้มครองสิทธิและ

ประโยชน์ของผู้บริโภคให้ผู้ฟ้องคดีผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการถูก

โต้แย้งสิทธิในเร่ืองสิทธิที่กฎหมายคุ้มครองเพ่ือการอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค

อย่างแท้จริงและเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในการด าเนินธุรกจิด้วยการป้องปรามผู้

ประกอบธุรกิจที่ไม่สุจริต โดยเน้นให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ

ดังต่อไปนี้              
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        1)  หากข้อตกลงในสัญญาต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจท าในลักษณะสัญญาส าเรจ็รูป

ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค จนรัฐไม่สามารถควบคุมเร่ืองอ านาจต่อรองได้รัฐจะต้องให้

อ านาจแก่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่มีอยู่แล้ว สมาคมที่กฎหมายรับรอง องค์กร

เอกชนหรือองค์กรอิสระเข้ามามีส่วนร่วมให้สามารถลงไปดูแลสัญญา  ให้มีอ านาจ

ตรวจสอบ ควบคุม แก้ไขในข้อสญัญาส าเรจ็รูปที่ไม่เป็นธรรมก่อนน าไปใช้กบัผู้บริโภค 

         2) หากมีข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค ควรเน้นเร่ืองการเจรจา

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยผู้เช่ียวชาญอย่างเป็นระบบ โดยเพ่ิมบุคคลการที่น่าเคารพเช่ือถือ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญในการไกล่เกล่ีย แนะน าช่องทางไกล่เกล่ียที่เหมาะสม

ให้คู่ความประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบมากข้ึน 

        3)  ส่งเสริมให้การใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภคเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย 

ค่าใช้จ่ายน้อย ในฐานะที่ผู้บริโภคเป็นผู้ที่ด้อยฐานะทางด้านเศรษฐกิจหากความหมายของ

ค าว่าคดีผู้บริโภคยังรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค สมควรให้

ผู้บริโภคสามารถด าเนินการได้เองหรือมีทนายอาสา จัดให้มีเจ้าพนักงานคดีที่เพียงพอต่อ

การให้บริการช่วยเหลือแก่ผู้บริโภคและช่วยเหลือศาล        

                 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัต่อไป 

        เพ่ือให้การวิจัยเร่ืองสิทธิของผู้บริโภคหรือคดีผู้บริโภคเป็นประโยชน์มีการใช้

กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในทางเน้ือหาและในทางปฏิบัติที่สอดคล้องต้องกัน 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเร่ืองนโยบายการด าเนินงานหรือ

อ านาจหน้าที่และการใช้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคม

หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างมี

ประสทิธภิาพเพ่ือให้เกดิผลดีต่อการคุ้มครองสทิธิของผู้บริโภคอย่างสมบรูณ์ยิ่งขึ้น 
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ภาพสะทอ้นวยัรุ่นในภาพยนตรไ์ทยของบริษทัจีทีเอช พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 

Chen chen* 

รองศาสตราจารย ์ธิดา โมสิกรตัน*์*  

 

บทคดัย่อ 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนวัยรุ่นในเน้ือหาของ

ภาพยนตร์ไทยที่ผลิตโดยบริษัทจีทีเอช พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ จ านวน ๕ เร่ือง ได้แก่ ปิด

เทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น หนีตามกาลิเลโอ บ้านฉันตลกไว้ก่อน วัยรุ่นพันล้าน และsuck seed 

ห่วยขั้นเทพ และน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่าภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีทีเอชทั้ง ๕ เร่ือง มีเน้ือหาสะท้อน

ภาพวัยรุ่นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ๑)ในด้านชีวิต วัยรุ่นในทั้งระยะวัยช่วงต้น ช่วงกลางและ

ช่วงปลาย ชอบท ากิจกรรมกับกลุ่มเพ่ือนและต้องการความสนุกสนานในชีวิต มีความ

อยากรู้อยากเหน็จะชอบทดลองสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ  ๒)ในด้านความคิด วัยรุ่นกล้าคิด

และกล้าแสดงออกในด้านความรัก และจะให้ความส าคัญแก่ความคิดฝันของตน  ๓)ใน

ด้านความสัมพันธ์ วัยรุ่นห่างเหินจากพ่อแม่ มีโลกส่วนตัวสูง และมักจะต่อต้านความคิด

ของพ่อแม่ ต้องการมีกลุ่มเพ่ือนและได้รับความสนใจจากเพ่ือน มักเช่ือเพ่ือนและท าตาม

เพ่ือน  ๔)ในด้านการใช้ภาษา วัยรุ่นจะใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มที่เป็นค าสแลงและภาษาต ่า 

 

ค าส าคัญ : ภาพสะท้อน  วัยรุ่น  ภาพยนตร์ไทย  

 

 

 

* นักศึกษา สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สองหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 

**  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์ องศาสตราจารย์ ธดิา โมสกิรัตน์ อาจารย์ประจ าบัณฑติ

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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Reflections of Thai adolescents in Thai Films from GTH Co., Ltd. during 

2008– 2011 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study and analyze the reflections of 

adolescents delineated in Thai films produced by GMM Tai Hub Co., Ltd. (GTH) 

during 2008 – 2011 (B.E. 2551 – 2554). The study is based upon the approach 

of descriptive analysis employed to the contents of five films: Pid-Term-Yai-Hua-

Jai-Wa-Woon (Hormones), Nee-Tarm Galileo (Dear Galileo), Ban-Chan-

Talok-Wai-Gorn (The Little Comedian), Wai-Roon-Pan-Larn (Top Secret), and 

Suck Seed Huay-Kan-Thep (Suck Seed).  

 The result of the study reveals that these five GTH films portrayed the 

lifestyles of teenagers in four dimensions: ways of living, thoughts, relationships, 

and uses of language. 1) In the depiction of adolescent lifestyles, teenagers among 

the time of early, middle, and late adolescence prefer group activities with their 

friends and indulge themselves on entertainment in life. They are curious to explore 

and try new, strange things. 2) As for thoughts, youth people express their ideas 

and love openly. For them, dreams are to be emphasized and realized. 3) In the 

field of relationships, adolescents distance themselves from their parents. They 

wallow in their own private realm and act in contradiction to their parents’ need. 

Friends and their attention from friends are priority and they are often yieldingly 

induced by their company. 4) Lastly, in terms of language uses, teenagers speak 

slang terms and vulgar language. 

 

Keywords: reflections, adolescents, Thai films 
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บทน า  

วรรณกรรมถ่ายทอดจินตนาการและแสดงออกเป็นศิลปะที่งดงาม ท าให้ผู้อ่าน

เหน็ถึงสภาพสังคมวัฒนธรรมของยุคสมัยน้ัน ดังที่ ตรีศิลป์ บุญขจร (๒๕๔๒ : ๒) กล่าว

ว่า วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคม เพราะนักเขียนอยู่ในสังคมย่อมได้รับอิทธิพล

จากสังคม เน่ืองจากสังคมมนุษย์เป็นต้นก าเนิดของวรรณกรรม นัก เขียนน าสิ่ งที่ ได้ยิน 

ได้เหน็ ได้สัมผัสรอบ ๆ ตัวไปสร้างสรรค์และถ่ายทอดความคิดของนักเขียนออกมาเป็น

เร่ืองราวต่าง ๆ และ วิทย์ ศิวะศริยานนท์ (๒๕๑๔ : ๑๔๑) กล่าวว่า วรรณกรรม

ประกอบด้วยบทความ นวนิยาย สารคดี เร่ืองสั้น เรียงความ บทละคร ซ่ึงรวมทั้งบท

ภาพยนตร์ที่น าวรรณกรรมมาสร้างเป็นภาพยนตร์ ให้สาระ ความบันเทิง และมี

ความสมัพันธก์บัสงัคมเช่นเดียวกบัวรรณกรรม  

ภาพยนตร์เป็นศิลปะช้ันสูง เป็นสื่อที่ให้ความบันเทิง   ผู้สร้างภาพยนตร์จึงมักจะ

เลือกเนื้อเร่ืองนวนิยายมาท าเป็นบทภาพยนตร์ และใช้เทคนิคสร้างให้เป็นภาพเคล่ือนไหว 

มีเสียงและการกระท าที่เสมือนจริง จากแนวคิดของ เยาวนันท์ เชษฏฐรัตน์ (๒๕๓๐ : 

๓๑๖) ช้ีให้เหน็ว่า บทภาพยนตร์มีความส าคัญในแง่เป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการผลิต

หรือการสร้างภาพยนตร์ มีองค์ประกอบเช่นเดียวกบัวรรณกรรมประเภทบันเทงิคดี คือ มี

โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตัวละคร ฉาก และบทสนทนา ดังน้ันภาพยนตร์จึงถือเป็น

วรรณกรรมประเภทหน่ึง ที่สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวที่ถ้อยค าไม่สามารถสื่อได้ตาม

ลักษณะของวรรณกรรม เพราะว่า “ภาพยนตร์หน่ึงภาพมีค่ามากกว่าค าพันค า”  

นอกจากน้ีการสร้างภาพยนตร์ยังค านึงถึงวิถีชีวิต พฤติกรรม เหตุการณ์ใหม่ ๆ ที่

เกิดขึ้นในสังคมในยุคสมัยน้ัน และน ามาสร้างภาพยนตร์ จีรบุณย์ ทศันบรรจง (๒๕๓๔ : 

๔) ได้กล่าวว่า ภาพยนตร์สร้างขึ้นโดยใช้กลวิธกีารเล่าเร่ืองราวผ่านบทบาทและการกระท า

ของตัวแสดง ประกอบกบัองค์ประกอบอื่น ๆ ของการสร้างภาพยนตร์และความนิยมของ

กลุ่มผู้ชม สอดคล้องกับ วรรณี ส าราญเวทย์ ( ๒๕๓๐:๑๓๗) อธิบายว่า บทภาพยนตร์

คือข้อความที่นักเขียนสร้างข้ึนเพ่ือการแสดงหรือการปฏิบัติตามแนวทางในการสร้าง

ภาพยนตร์ บทภาพยนตร์จึงเป็นวรรณกรรมประเภทหน่ึง  

จีรบุณย์ ทศันบรรจง (๒๕๓๔:๔) กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นผู้รับสารกลุ่มใหญ่ที่สุดของ

ภาพยนตร์ไทย ด้วยเหตุที่ภาพยนตร์ตอบสนองความต้องการบางอย่างที่ เ ป็น

ลักษณะเฉพาะของวัย  ที่มีนิสัยอยากรู้อยากเห็น ต้องการความแปลกใหม่ มีความพึง

พอใจทางด้านอารมณ์ ชอบความตลกคะนองอย่างไม่ถูกกาลเทศะ จึงท าให้ผู้สร้าง

ภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่สร้างภาพยนตร์เพ่ือสนองความต้องการของตลาดผู้ชมที่เป็น

วัยรุ่น ภาพยนตร์ที่ประสบความส าเร็จทางรายได้ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นภาพยนตร์ที่มี

เน้ือหาเกี่ยวกับวัยรุ่น สะท้อนลักษณะพฤติกรรมทั่วไปของวัยรุ่นที่มีการเปล่ียนแปลงทาง

ร่างกายอย่างรวดเร็ว มีความอยากรู้อยากเห็น มีความคิดริเร่ิม มีเหตุผลและปรับตัว
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ตลอดจนมีความสามารถในการน าตนเอง มีความหลากหลายทางอารมณ์ ตลอดจนมี

พฤติกรรมทางสงัคม (อนุชา ม่วงใหญ่ . ๒๕๕๓ : ๒-๑๔) 

บริษัทจีทีเอชสร้างภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงชีวิตของวัยรุ่นในแง่มุมต่างได้รับความ

นิยมอย่างมากเป็นอันดับหน่ึงจากคนในสังคมเมือง และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิด

ทนัสมัย ผู้วิจัยในฐานะชาวต่างชาติ (คนจีน) จึงสนใจศึกษาวิจัยภาพยนตร์ไทยของบริษัท

จีทีเอชที่สะท้อนภาพวัยรุ่นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ซ่ึงจะท าให้เข้าใจแนวคิดของ

การผลิตภาพยนตร์ที่สะท้อนภาพสังคมวัยรุ่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการเขียนเร่ืองราว

ของวัยรุ่นในวรรณกรรม 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนวัยรุ่นในภาพยนตร์ไทย

ของบริษัทจีทเีอช พ ศ. . ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีมีขอบเขตการวิจัยคือ ผู้วิจัยคัดเลือกภาพยนตร์ที่สะท้อนเร่ืองราว

ของวัยรุ่น โดยได้รับความนิยมและมีรายได้ ๓๐ ล้านขึ้ นไป ผลิตโดยบริษัทสร้าง

ภาพยนตร์ไทยที่มีนโยบายและเป้าหมายการผลิตเพ่ือกลุ่มผู้ดูที่เป็นวัยรุ่นโดยเฉพาะ 

คัดเลือกได้บริษัทจีทีเอช ซ่ึงมีนโยบายและเป้าหมายการผลิต “หนังไทยในกระแสหลัก” 

ได้ผลิตภาพยนตร์วัยรุ่นทุกปี มีจ านวนมากกว่าบริษัทอื่น ๆ ในช่วง พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔  

ได้แก่ ภาพยนตร์เร่ือง ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น (พ.ศ.๒๕๕๑) หนีตามกาลิเลโอ (พ.ศ.

๒๕๕๒ ) บ้านฉันตลกไว้ก่อน (พ.ศ.๒๕๕๓) วัยรุ่นพันล้าน (พ.ศ.๒๕๕๔) และ suck 

seed ห่วย ขั้นเทพ (พ.ศ.๒๕๕๔ ) 

การศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ทั้ง ๕ เร่ืองผู้วิจัยศึกษาภาพสะท้อนวัยรุ่นใน

ภาพยนตร์ไทย ที่เผยแพร่ทางเวบ๊ไซต์ ยูทูป (youtube)  

 

วิธีด าเนนิการวิจยั  

การวิจัยคร้ังน้ีผู้เขียนด าเนินการโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะของวัยรุ่น และภาพยนตร์ในฐานะเป็นวรรณกรรมมีความสัมพันธ์กับสังคม 

น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย แล้วศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

แนวคิดเร่ืองวรรณกรรม ภาพยนตร์ และวัยรุ่น  ประกอบกับการพิจารณาคัดเลือก

ภาพยนตร์จากเน้ือเร่ืองโดยย่อของภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวกับวัยรุ่นที่ผลิตในปี พ.ศ.

๒๕๕๑-๒๕๕๔ ของบริษัทสร้างภาพยนตร์ต่าง ๆ   
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 ในข้ันการวิเคราะห์ ผู้วิจัยคัดเลือกภาพยนตร์ของบริษัทจีทีเอชที่มีเน้ือเร่ือง

เกี่ยวกบัวัยรุ่นตามขอบเขตของการวิจัย จ านวน ๕ เร่ือง ได้แก่ เร่ืองsuck seedห่วยขั้นเทพ 

เร่ืองวัยรุ่นพันล้าน เร่ืองบ้านฉันตลกไว้ก่อน เร่ืองปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นและเร่ืองหนี

ตามกาลิเลโอ และวิเคราะห์ภาพสะท้อนวัยรุ่นในภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีทีเอชเร่ือง

ดังกล่าว โดยน าเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

 

ผลการวิจยั 

 จากวิเคราะห์ภาพสะท้อนวัยรุ่นในภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีทเีอช พ.ศ.๒๕๕๑-

๒๕๕๔ พบว่า ภาพสะท้อนที่ปรากฏในภาพยนตร์ในด้านชีวิตของวัยรุ่น ความคิดของ

วัยรุ่น มนุษยสมัพันธใ์นกลุ่มวัยรุ่น และการใช้ภาษาของวัยรุ่น ดังรายละเอยีดต่อไปนี้  

 

ภาพสะทอ้นชีวิตของวยัรุ่น 

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเปล่ียนแปลงเกดิข้ึนทั้งร่างกายและจิตใจ และยังมี

สภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องอกีมากมาย ภาพยนตร์สะท้อนสภาพชีวิตของ

วัยรุ่นผ่านเน้ือเร่ืองและตัวแสดงโดยน าเสนอเร่ืองราวของวัยรุ่นต่าง ๆ ที่อยู่ในแต่ละช่วง

วัย 

๑. ชีวิตของวัยรุ่นช่วงต้น 

ชีวิตวัยรุ่นช่วงต้น เร่ิมมีสังคมกว้างขวางขึ้นและเร่ิมมีกลุ่มเพ่ือน วัยรุ่นในช่วงน้ีจะ

ให้ความส าคัญกบัเพ่ือนค่อนข้างมาก และให้ความสนใจกับการท ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือน ดัง

ตัวอย่าง 

ภาพยนตร์  บา้นฉนั ตลกไวก่้อน แสดงถึงชีวิตของวัยรุ่นเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่

๖ ภาพยนตร์น าเสนอภาพที่สนามของโรงเรียน ตัวละครต๊อกกับเพ่ือนก าลังเตรียมตัว

น าเสนอรายงานเร่ืองค าบอกเอกพจน์และพหูพจน์ ในวิชาภาษาองักฤษ ดังตัวอย่าง 

ต๊อก “Good afternoon teacher and friends , 

        my name is วฒิุนนัท ์ลิขิตเจริญพงศ์ ” 

เพือ่นๆกแ็นะน าตวัตามไปดว้ย 

ต๊อก“Today we would like to present  

       รายการเรือ่ง ค าบอกเอกพจน์ พหพูจน ์ครบั ”  

เพื่อนพูดรายงานต่อ ต๊อกชูป้ายที่วาดภาพเป็นกล่องใบเดียว

ขึ้นมา 

ตอบวา่“this is a ?” 

เพือ่น “box”  

ต๊อกหยิบป้ายแผ่นทีส่องข้ึนมา ซึง่มีภาพกล่องสองใบ 
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ต๊อก “ this is a ?”  

เพือ่น “boxes”  

ต๊อก “มึงอย่าไปสนไวยกรณข์องมนัซิ  

        มนัมีสองกล่องมึงกพู็ดสองครัง้ เขา้ใจป่ะ”    

และถามใหม่วา่ “this is a ?” 

เพือ่น “box box” 

ต่อมาต๊อบกห็ยิบป้ายอีกแผ่นทีม่าวาดภาพชามสิบกวา่ใบ 

ต๊อก “this is a ?” 

เพือ่น “bowl.........”                          

         (ตอนทีต๊่อบกบัเพือ่นเตรียมน าเสนอรายงานวชิาภาษาอังกฤษ) 

  ภาพยนตร์แสดงให้เหน็ว่าชีวิตของวัยรุ่นที่อยู่ระยะช่วงต้นจะเป็นชีวิตที่สนุกสนาน 

วัยรุ่นมักจะสร้างเหตุการณ์ขึ้ นให้มีความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ และวัยรุ่นจะตั้งใจท า

กจิกรรมร่วมกบัเพ่ือน    

๒. ชีวิตวัยรุ่นช่วงกลาง 

ภาพชีวิตของวัยรุ่นช่วงกลางจะเป็นช่วงเวลาที่เร่ิมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีความสับสน

และมักจะมีความต่ืนเต้น วิตกกังวล สงสัยต่อการเปล่ียนแปลง และต้องการการยอมรับ

จากกลุ่มเพ่ือน 

ภาพยนตร์ suck seed ห่วยขัน้เทพ แสดงถึงชีวิตของวัยรุ่นในเวลาอยู่บ้าน ดังน้ี 

ตัวละคร เป็ด เอิญ  คุง้ เอ็กซ์ เล่นดนตรีอยู่ในวงเดียวกัน 

เมื่อเลิกเรียนหรือมีเวลาว่าง พวกเขาก็จะไปซ้อมดนตรี

ดว้ยกนัทีห่อ้งเช่าซอ้มดนตรี หลงัจากคุง้ผิดหวงัจากความรกั 

เขาก็ชวนเป็ดกับเอกชน์ั่งรถไฟไปกรุงเทพและดืม่เหลา้กัน

บนรถไฟ พอถึงกรุงเทพก็ไปแอบดูสาว ๆ ทีโ่รงเรียนหญิง

ลว้นแห่งหนึง่ จากนัน้ไปดูเวทีการแข่งขนั Hotwave ฉากใน

ภาพยนตร์ตอนเป็นภาพการใชช้ีวิตของวัยรุ่นที่อยู่นอก

โรงเรียนทีส่นุกสนาน 

   (ตอนทีต่วัละครไปซอ้มเล่นดนตรีหลงัจากเลิกเรียนแลว้) 

 จากภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่าชีวิตของวัยรุ่นช่วงกลางมีลักษณะเด่นคือชอบ

ทดลองสิ่งใหม่ ๆ และมีความอยากรู้อยากเหน็ ชอบความต่ืนเต้นและชอบแสวงหาสิ่งที่

แปลกใหม่และท้าทาย ถ้าหากได้ท ากจิกรรมกบัเพ่ือนสนิทกย่ิ็งมีความสนุกสนานมากขึ้น 

๓. ชีวิตวัยรุ่นช่วงปลาย 

 วัยรุ่นช่วงปลายมีการเติบโตเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ จึงรู้สึกอิสระเป็นตัวของตัวเอง 

บางคร้ังจะมีความขัดแย้งในตนเอง ดังตัวอย่าง 
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ภาพยนตร์ วยัรุ่นพนัลา้น ได้น าเสนอเร่ืองราวของตัวละครที่เติบโตข้ึนไปเรียนใน

มหาวิทยาลัย ตัวละครอิทธิพัทธ์ได้เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้า เขาได้ใช้เงินค่า

เทอมไปท าธุรกิจที่คิดว่าจะมีผลก าไร แต่ไม่ประสบความส าเร็จ เขาต้องหาเงินค่าเทอม

ใหม่ เขาจึงน าพระเคร่ืองที่พ่อให้เขาไว้ไปจ าน าได้เงินมาหน่ึงแสนและเขาน าไปช าระค่า

เทอม เม่ือเข้าเรียนแล้วเขากรู้็สึกไม่สบายใจ ที่เอาของที่พ่อให้ไปจ าน า เขาจึงขาดเรียน

เพ่ือไปท าธุรกจิต่อเพ่ือรวบรวมเงินมาไถ่ถอนพระคืน ดังตัวอย่าง 

อิทธิพทัธก์บัเพือ่นนัง่อยู่ในหอ้งเรียนฟังอาจารยบ์รรยายอยู่ 

อิทธิพทัธ ์“เห้ีย แจด็กไูม่ไหวแลว้ ออกเหอะ” 

เพือ่นบอกวา่ “เฮย้ไม่เอา กจูะตัง้ใจเรียนแลว้เดีย๋วน้ีอ่ะ” 

อิทธิพทัธ“์เรียนเห้ียอะไร อ่าน socker ช่วยอะไรไดว้ะ” 

แจด็“หกูฟัูงอยู่ เชีย่ต็อบ ค่าหน่วยกิตเป็นวนิาทีเลยนะมึง” 

อิทธิพทัธ“์นีไ่ง กฝูากอัดเสียงแลว้กนักไูม่กลบัแลว้” 

อิทธิพัทธ์คิดในใจว่า “ ผมกลบัไปเรียนแต่ใจก็คิดว่าท ายงัไง

ถึงจะหนักลบัมาซ้ือพระมาคืนพ่อได้” 

                    (ตอนทีต่วัละครอิทธิพทัธไ์ปเขา้เรียนกบัเพือ่น) 

 จากภาพยนตร์แสดงให้เหน็ว่าชีวิตวัยรุ่นช่วงปลายเป็นช่วงวัยที่เร่ิมเปล่ียนแปลง

เป็นผู้ใหญ่  เขาต้องการความรับผิดชอบและมีความคิดเป็นของตัวเองตัวละครแสดงให้

เหน็ความขัดแย้งในตัวเองดังที่ตัวละครู้สกึไม่สบายใจจากการกระท าของตัวเอง ภาพยนตร์

ตอนน้ีจะเหน็ว่าวัยรุ่นมีความเติบโตทั้งร่างกาย ความคิด และจิตใจ 

สรุปได้ว่า ภาพยนตร์แสดงให้เหน็ชีวิตวัยรุ่นในแต่ละช่วงวัย เป็นช่วงเวลาที่วัยรุ่น

ชอบความสนุกสนาน ชอบท ากจิกรรมบันเทงิ วัยรุ่นอยู่ในวัยที่ต้องการท ากิจกรรมกับกลุ่ม

เพ่ือน ต้องการการยอมรับจากเพ่ือน ๆ มีความคิดเห็นเป็นของตนเองและเร่ิมมีความ

รับผิดชอบเพ่ิมข้ึน 

 

ภาพสะทอ้นดา้นความคิดของวยัรุ่น 

 วัยรุ่นมีอารมณ์เปล่ียนแปลง แต่วัยรุ่นก็มีความคิดสร้างสรรค์ ภาพยนตร์ได้

สะท้อนถึงพัฒนาการทางด้านความคิดเกี่ยวกบัความรักและความคิดฝัน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

DP
U



 
 

329 
 

๑. วัยรุ่นกบัความรัก 

ความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและต้องการได้รับการตอบสนองจากผู้อื่น 

แม้ว่าบางทีความรักจะท าให้ผิดหวัง แต่วัยรุ่นกยั็งพยายามแสวงหาความรักอยู่เสมอ 

ภาพยนตร์ได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกบัความรักของวัยรุ่นดังน้ี 

ในภาพยนตร์ ปิดเทอมใหญ่ หวัใจวา้วุน่ กล่าวว่าตัวละครโจ้กับซีไปดูภาพยนตร์ที่

เกี่ยวกบัความรัก ถึงตอนที่นางเอกและพระเอกที่อยู่ในภาพยนตร์พูดคุยกนั ดังต่อไปนี้  

นางเอก “เฮอ้ ท าไงดีอ่ะ จะ ๒๐ อยู่แลว้ เกิดมายงัไม่มีใครมาจบีเลย” 

พระเอก “ตัง้แต่เกิดมาฉนักไ็ม่มีเลย กไ็ม่เห็นตอ้งท าไง ไม่เป็นไรหรอก” 

นางเอก “โฮ อย่างเธออ่ะนะ ถา้กลา้พูดอีกนิดแลว้คน ๆ นัน้รูจ้กั

เธอจริง ๆ นะ เขาตอ้งชอบเธอแน่..รบัรอง” 

  เมือ่ตวัละครดูถึงตอนน้ีเสร็จตัวละครซีไดแ้สดงความคิดเห็นว่า 

“ชอบมนักบ็อกมนัซิ” 

                                        (ตอนทีโ่จก้ชวนซีไปดหูนงั) 

 จากตัวอย่างแสดงให้เหน็ว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความกล้าหาญในเร่ืองของความรัก 

กล้าคิดกล้าแสดงออก เมื่อเกิดความรู้สึกชอบพอใครกต้็องให้คนๆ น้ันรับรู้ทนัท ีโดยพูด

อย่างตรงไปตรงมา เพราะว่าวัยรุ่นเร่ิมเป็นหนุ่มสาวที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกบัความรัก 

๒. วัยรุ่นกบัความคิดฝัน 

วัยรุ่นมีอารมณ์และพฤติกรรมแปรปรวนง่าย จึงมักจะหงุดหงิด เพราะมี

ความรู้สึกที่ยึดตัวเองเร่ิมพัฒนาการมีความคิดที่เป็นตัวเอง ภาพยนตร์ หนีตามกาลิเลโอ 

เสนอภาพดังน้ี 

ตวัละครเชอรีเ่ป็นนกัศึกษาทีเ่รียนวิชาเอกการก่อสรา้งและเป็น

เด็กทีเ่รียนเก่ง เคยไดร้างวลัชนะเลิศทีเ่กีย่วกับการออกแบบ

การสรา้ง เนือ่งจากวา่เชอรีป่ลอมลายเซ็นคณุครูไปใชห้อ้งเขียน

แบบ จึงโดนสั่งพักเรียนเป็นหนึ่งปี เชอรี่จึงตัดสินใจไปเทีย่ว

อังกฤษกับนุ่น แต่ความคิดฝันของเชอรี่ไม่เคยเปลีย่นแปลง

เพียงแต่ว่าตัง้แต่วนันัน้ไปเชอรี่ยอมแอบเก็บไวใ้นใจมากกว่า  

บางเวลาก็แอบเขียนแบบบา้ง บางเวลาก็ไปชมสถาปัตยกรรม

บา้ง แต่ไม่ใหใ้ครรูว้า่ตนเองยงัมีความคิดฝันเหมือนเดิมอยู่ 

                                     (ตอนทีเ่ชอรีโ่ดนหยดุพกัเรียน) 

จากตัวอย่างแสดงให้เหน็ว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความคิดเป็นของตัวเอง วัยรุ่นมีโลก

ส่วนตัวสูงเมื่ อพบกับปัญหา วัยรุ่นก็จะปลีกตัวออกจากสังคม แต่วัยรุ่นมีความคิด 

ความสามารถ ทักษะต่างๆ ตลอดจนความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ที่เป็นของตนเองเพ่ือให้

บรรลุผลตามแนวคิดของตัวเอง 
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สรุปได้ว่า วัยรุ่นจะมีการพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าวัยรุ่นต้องการ

ความรักและความอิสระในชีวิต ส่วนความคิดฝันในชีวิตของวัยรุ่นมีบทบาทที่ส าคัญต่อ

การพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ 

 

ภาพสะทอ้นดา้นมนุษยสมัพนัธใ์นกลุ่มวยัรุ่น 

เมื่อวัยรุ่นเร่ิมมีบทบาทและมีส่วนร่วมในสังคม กจ็ะมีความผูกพันกับคนอื่น เป็น

มนุษยสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่น ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น ๒ ประการได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง

วัยรุ่นกบัพ่อแม่ และความสมัพันธร์ะหว่างวัยรุ่นกบัเพ่ือนสนิท 

๑. ความสมัพันธร์ะหว่างวัยรุ่นกบัพ่อแม่ 

วัยรุ่นจะมีช่วงระยะเวลาที่มีความขัดแย้งกบัผู้ปกครอง พ่อแม่ มากที่สุด เน่ืองจาก

ต้องการความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง วัยรุ่นจึงมักจะฝ่าฝืนกฎระเบียบและกติกา

ต่างๆ  

ในภาพยนตร์ วยัรุ่นพนัลา้น ตัวละครอทิธพัิทธเ์ป็นวัยรุ่นที่ไม่ค่อยเอาใจใส่ในการ

เรียน แต่ทะเยอทะยานกับสิ่งที่ตัวเองคิด ซ่ึงจะไม่ตรงกับความคาดหวังของพ่อแม่ เขาก็

จะรู้สกึต่อต้านและทะเลาะกบัพ่อแม่ ดังตัวอย่าง 

ป๊า “ใชเ้งินอย่างล้ือเนีย่ ต่อไประวงัจะอดตาย  พรุ่งน้ีเอารถไปคืนเคา้เลย” 

ม๊า “ม๊าถามจริง ต๊อบไปเล่นพนนับอลใช่มัย้” 

ต๊อบ “เฮย้ กต๊็อบบอกแลว้ไงม๊าวา่ไดเ้งินจากเล่นเกมสเ์นีย่” 

ม๊า “ยงัอีกนะ” 

ต๊อบ“ต๊อบกอ็ธิบายแลว้ไม่เขา้ใจกนัเองอ่ะ” 

ป๊า “ไอต๊อบ ถา้ลื้อเรียนไม่จบเนีย่ ล้ือเจบ็ตวัแน่ ป๊าบอกไวก่้อนเลย” 

ม๊า “ม๊าไม่ขออะไรเลยนะ ช่วยตัง้ใจเรียน อย่าท าใหป๊้า ม๊าไม่สบายใจไดม้ัย้” 

                                    (ตอนทีต็่อบซ้ือรถคนัหนึง่ขบักลบัมาทีบ่า้น) 

  จากภาพยนตร์แสดงให้เหน็ว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้ง

ทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา วัยรุ่นกจ็ะมีความเช่ือมั่นในตัวเองสูง จึงท าให้วัยรุ่น

จะต่อต้านและไม่เช่ือฟังค าพูดของผู้ใหญ่  

๒. ความสมัพันธร์ะหว่างเพ่ือนสนิท 

วัยรุ่นมีสังคมที่เป็นของตนเอง มีกลุ่มเพ่ือนจะเข้ามามีบทบาทต่อวัยรุ่น กลุ่ม

เพ่ือนส่วนใหญ่จะเป็นเพ่ือนเพศเดียวกัน กลุ่มเพ่ือนจะช่วยท าให้วัยรุ่นเกิดความมั่นใจ 

และช่วยลดความวิตกกงัวลในเร่ืองต่าง ๆ ได้มากขึ้น ดังตัวอย่าง 

ในภาพยนตร์ หนีตามกาลิเลโอ ตัวละครเชอร่ีกับนุ่นออกไปเที่ยวข้างนอกด้วยกัน

เน่ืองจากว่านุ่นรู้ว่าเชอร่ีเป็นคนที่ชอบวาดรูป แต่เป็นเวลานานแล้วที่นุ่นไม่เหน็เชอร่ีวาดรูป

เลย เม่ือสองคนไปเที่ยวข้างนอกและก าลังพักผ่อน นุ่นจึงถามเชอร่ีว่า 
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“เชอรี ่เดีย๋วน้ีไม่เห็นแกวาดรูปเลย” 

เชอรี ่“ก.็.ไม่มีปากกา”  

นุ่น “หรอ”แลว้กไ็ม่เชือ่ทีเ่ชอรีพู่ด 

ค าพูดของเชอรี่นุ่นจ าไวใ้นใจ หลงัจากน้ีไม่กีว่นัสองคนน้ีก็ยา้ย

บา้นไปอยู่อีกทีห่นึง่ เมือ่จดัหอ้งเรียบรอ้ยแลว้ นุ่นก็เอาปากกาที่

เตรียมไวใ้หเ้ชอรี ่  

นุ่น “เชอรี ่ของขวญัวนัขึ้นบา้นใหม่” 

เชอรี ่“ขอบใจนะ 

                                         (ตอนทีนุ่่นกบัเชอรีย่า้ยไปอยู่บา้นใหม่) 

  จากภาพยนตร์แสดงให้เหน็ว่าวัยรุ่นมีกลุ่มเพ่ือนที่เป็นเพ่ือนสนิทที่ห่วงใยซ่ึงกัน

และกัน และเข้าใจซ่ึงกันและกัน วัยรุ่นมีวัยใกล้เคียงกันจึงจะเข้าใจซ่ึงกันและกันได้ง่าย

กว่าผู้ใหญ่ และเพ่ือนมีบทบาทที่ต่อเพ่ือนด้วยกนัมาก  

 

ภาพสะทอ้นดา้นการใชภ้าษาของวยัรุ่น 

ภาษาเป็นสิ่งแสดงภูมิปัญญาและเป็นเคร่ืองมือสื่อความคิด ความรู้สึก ความ

ต้องการให้ผู้อื่นรู้และสื่อความหมายเข้าใจได้ตรงกัน วัยรุ่นในภาพยนตร์ใช้ภาษาสแลง

และภาษาต ่าเป็นจ านวนมากเหมาะสมกบัวัยรุ่น ดังตัวอย่าง 

๑.ค าสแลงเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น 

ภาพยนตร์ทุกเร่ืองสะท้อนการใช้ภาษาสแลงของวัยรุ่น ตามบทบาทของตัวแสดง 

ดังตัวอย่าง 

๑) จ๊ีด หมายถึงจัด ใช้กับรสเปร้ียวหรืออาการปวดอย่างเสียดแทงคล้ายมีอะไร

มาจ้ีอยู่กลุ่มวัยรุ่นในภาพยนตร์ใช้ค านี้มาพรรณนาอาการโกรธ และไม่พอใจ ดังตัวอย่าง 

  โจ ้“ถา้เราใครสกัคนจงพูดมนัออกมา พูดออกมาดงั ๆ เดีย๋ว

นัน้ มิฉะนัน้โอกาสกจ็ะหลดุลอยไป เชีย่แม่งจีด๊” 

                                              (ปิดเทอมใหญ่ หวัใจวา้วุน่) 

๒) เนียน หมายถึง ท าเป็นทองไม่รู้ร้อน ท าเหมือนไม่มีมีอะไรเกิดขึ้ น วัยรุ่นใช้

พูดคุยกนัดังตัวอย่าง 

  เหิร “ดอูะไรอยู่อ่ะ” 

  นวล “เนียนเนอะ มาสายเนีย่” 

                                      (ปิดเทอมใหญ่ หวัใจวา้วุน่) 

๓) กาก หมายถึง  พวกที่ไม่มีประโยชน์ ไร้สาระ ดังตัวอย่าง 

          น้าปีโป้พูดกบัพ่อต๊อก“พีจ่ะเล่นหรือ มนัเป็นกากมขุนะ” 

                                                        (บา้นฉนั ตลกไวก่้อน)                                        
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๔) โคตรได้ฟิว  หมายถึง ได้ใจ ถึงอารมณ์มาก ดังตัวอย่าง 

คุ้ง “โอ้โหเธอเล่นเก่งอย่างน้ีก็ไม่บอก จะได้ชวนไปเล่น

ดว้ยกนั” 

เอิญ “แบบทีง่านมาสเตอรเ์นีย่หรือ เฮย้แต่เราวา่มนัมากเลยนะ 

โคตรไดฟิ้วเลยอ่ะ” 

                                              (suck seed ห่วยขัน้เทพ) 

๕) ห่วย   หมายถึงไม่ได้เร่ือง มักใช้เป็นค าด่า ดังตัวอย่าง 

 เป็ด “มึงซ้ือใหก้จูริงๆหรือวะ” 

คุง้ “กูซ้ือใหกู้ แต่กูแค่ใหมึ้งยืมเฉยๆ พอเขาเห็นเบสสวยอ่ะ 

เขาจะมองขา้มความห่วยของมึงไง” 

                                              (suck seed ห่วยขัน้เทพ)     

๒. การใช้ภาษาต ่า  

การใช้ภาษาต ่าของกลุ่มวัยรุ่นในภาพยนตร์ทุกเร่ืองสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของ

วัยรุ่นที่สนิทสนมกนัมาก มีการใช้ภาษาต ่าอย่างชัดเจนได้แก่ ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าลง

ท้ายและค าด่า มีรายละเอยีดดังน้ี 

๒.๑ ค าสรรพนาม 

การใช้ระดับภาษาของกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นค าสรรพนามในภาพยนตร์ มีตัวอย่างดังน้ี 

๑) พวกมึง             

“ก่อนทีจ่ะเขา้ไป พวกมึง มีอะไรจะพูดมัย้วะ” 

๒) กู 

“กขูอยืมกีตารก์บัหนงัสือเพลงของมึงหน่อย” 

๓) มึง  

“หนา้มึงไปโดนอะไรมาวะ” 

๓.๒ ค ากริยา 

การใช้ระดับภาษาของกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นค ากริยาในภาพยนตร์ มีตัวอย่างดังน้ี 

๑) แดก  หมายถึงกนิ ดังตัวอย่าง 

  “มึงแดกเบียรเ์ป็นดว้ยหรอวะ” 

๒) ป๊อด หมายถึงปอดแหก  ไม่กล้า ดังตัวอย่าง 

          “ เห็นมัย้ ผูห้ญิงเคา้ยงักลา้เลย มึงก็ท าป๊อดไปได”้ 

๓) เสยีบ หมายถึง เข้าไปแทนที่ มักใช้ในเร่ืองที่เกี่ยวกบั ความรัก ดังตัวอย่าง 

  “มึงรอเสียบอยู่ตลอดเวลาเลยหละสิ” 

๔) ติส หมายถึงอารมณ์โดดเด่ียว อารมณ์ศิลปิน ดังตัวอย่าง 

          “ไอเป็ด ไปนั่งติส แดกอะไรตรงนัน้วะ” 
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๒.๓ ค าลงท้าย  

การใช้ภาษาต ่าของกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นค าอุทานลงท้ายในภาพยนตร์ ดังตัวอย่าง 

๑) เว้ย   

“นีแ่หละเวย้” 

๒) วะ    

 “มีอะไรจะพูดมัย้วะ่” 

๓) แม่ง     

“แม่งก็มีอยู่สองแบบเท่านัน้แหละ” 

๔) ฉิบหาย         

“แม่งเสียเวลา ฉิบหาย” 

๕) เช่ีย        

“เชีย่! ซึง่เพลงดงักล่าวตอ้งเป็นเพลงรกั แต่หา้มมีค าวา่รกั” 

๖) ป่ะ 

“ ถ้าเป็นไอ เอก็ คงใช้ค าว่าป๊อดอะไรอย่างน้ีป่ะ”                                             

๗) ดิ    

“ท าไมเอิญชอบฟังเพลงหรือ” 

“ไม่รูดิ้ เวลาฟังเพลงรูสึ้กมนักเ็หมือนมีเพือ่นมาอยู่กบัเรามัง้” 

๒.๔ ค าด่า 

การใช้ภาษาต ่าของกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นค าด่าในภาพยนตร์ มีตัวอย่างดังน้ี 

๑) เสอืก 

“มึงเสือกอะไรดว้ยวะไอเค” 

๒) ไอห่า  

“ไอเป็ด ไม่ไดอ้กหกัเพราะแม่งไม่เคยจบีใครเลยอ่ะ ไอห่า!” 

๓) ง่ีเง่า  

“ท าไมมึงงีเ่งา้อย่างน้ีวะ” 

จากตั วอ ย่างแสดงให้เห็น ว่า วัย รุ่นปัจ จุ บันใ ช้ค าแสลงและภาษาต ่ า ใน

ชีวิตประจ าวันเป็นจ านวนมากซ่ึงเหมาะกับกลุ่มบุคคลและโอกาสที่สื่อสารกับเพ่ือน ๆ 

แม้ว่าส่วนใหญ่เป็นภาษาที่พูดไม่สภุาพ หากวัยรุ่นน าไปใช้สื่อสารกบับุคคลอื่นหรือผู้ใหญ่ 
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 อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนของวัยรุ่นในภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีทเีอช พ.ศ.

๒๕๕๑-๒๕๕๔ ได้พบว่า ภาพยนตร์สะท้อนสภาพวัยรุ่นสอดคล้องกับลักษณะภาพยนตร์ 

มีมุมมองที่เกี่ยวกับสังคมและวัยรุ่นอย่างชัดเจนตามสภาพความเป็นจริงของกลุ่มวัยรุ่น 

ภาพยนตร์สะท้อนชีวิตของวัยรุ่นที่เป็นบรรยากาศที่มีความสนุกสนานในแต่ละช่วงวัยว่า 

วัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบทดลองสิ่งที่แปลกใหม่และท้าทาย ความคิดของวัยรุ่นที่เกี่ยวกับความ

รัก วัยรุ่นจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าวัยรุ่นต้องการความรักและความอิสระ

ในชีวิต ความคิดฝันในชีวิตของวัยรุ่นมีบทบาทที่ส าคัญ ในด้านความสมัพันธร์ะหว่างวัยรุ่น

กับพ่อแม่และความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับเพ่ือนสนิท สะท้อนให้เห็นว่า วัยรุ่นไม่

ต้องการเปิดเผยเร่ืองราวของตนเองให้พ่อแม่รู้ทั้งหมด และวัยรุ่นจะมีช่วงระยะเวลาที่มี

ความขัดแย้งกบัพ่อแม่ วัยรุ่นที่อยู่สมัยน้ีชอบสร้างค าศัพทใ์หม่และค าสแลงออกมา  

ลักษณะดังกล่าวเหล่าน้ีสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัยรุ่นดังที่สมร 

ทองดี (๒๕๕๓:๒-๑๔) ได้กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่คาบเกี่ยวระหว่างวัยเดก็กับวัยผู้ใหญ่ 

จัดว่าเป็นวัยที่แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงก็คือ 

พฤติกรรมทางอารมณ์ นอกจากน้ันแล้วจะเหน็ได้ว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่จะพัฒนาไปสู่ผู้ใหญ่ ซ่ึง

เป็นวัยที่ บุคคลควรจะได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์เต็ม นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ

ค าอธบิายลักษณะของวัยรุ่น ของประสาร ทพิย์ธารา (๓๕๒๑:๑-๒) ที่กล่าวว่า วัยรุ่นเป็น

วัยแห่งการเปล่ียนแปลง เป็นวัยแห่งการเสริมสร้าง เป็นวัยที่ต้องการอิสระ ต้องการ

พ่ึงตนเองและมีแนวความคิดต่อต้านผู้ใหญ่ เป็นวัยที่ต้องการแสวงหาความรู้ อยากรู้อยาก

เหน็จะทดลองท าในสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ตนยังไม่เคยเหน็ ต้องการมีปรัชญาชีวิตและ

แนวทางชีวิตของตน เป็นวัยที่ต้องเผชิญปัญหามาก เป็นวัยแห่งความยุ่งยาก สับสนและ

การปรับตัว  
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มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช. 

อนุชา ม่วงใหญ่. (๒๕๕๓)  พฤติกรรมมนุษย  ์หน่วยที่ ๑-๘ นนทบุรี : ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP
U



 
 

336 
 

ความคิดเห็นและการเขา้ถงึสือ่ประชาสมัพนัธ ์

ในโครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีนา้เงิน 

 

กวีภพ ปุษปาคม 

  

บทคดัย่อ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาระดับการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของ

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้าเงิน  2) ศึกษาช่องทางการสื่อสารที่

ประชาชนต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสี

น้าเงิน 3) ศึกษาการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของประชาชนที่มีลักษณะทางประชากร

ต่างกัน 4) ศึกษาความคิดเห็นต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของประชาชนที่มีลักษณะทาง

ประชากรแตกต่างกัน 5) ศึกษาความต้องการช่องทางการสื่อสารของประชาชนที่มี

ลักษณะทางประชากรต่างกัน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการเกบ็ข้อมูลใช้

แบบสอบถามเพ่ือเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซ่ึงสุ่มเลือกจากประชาชนตามแนว

เส้นทางรถไฟฟ้า 3 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงบางซ่ือ – ท่าพระ ช่วงหัวลา

โพง – บางแค และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซ่ือ ซ่ึงสมมติฐานการวิจัยใน

คร้ังน้ี คือ 1.ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่พักอาศัย 

และที่ทางาน/ที่เรียน ที่แตกต่างกันเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ในการก่อสร้างรถไฟฟ้า

แตกต่างกนั 2. ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่พักอาศัย 

และที่ทางาน/ที่เรียนที่แตกต่างกันมีความคิดเหน็ต่อสื่อและเน้ือหาการประชาสัมพันธ์ใน

การก่อสร้างรถไฟฟ้าแตกต่างกัน และ3. ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน ที่พักอาศัย และที่ทางาน/ที่เรียนที่แตกต่างกนัต้องการช่องทางการสื่อสาร

ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดยการประมวลผลข้อมูลใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จ

รูป  

ผลการวิจยั  

การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้าเงิน 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยเหน็หรือเคยเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโทรทัศน์

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.30 และเปิดรับสื่อเวบ็ไซต์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.00 

ในภาพรวมเพศชายเคยเหน็หรือเคยได้รับสื่อทุกประเภทมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

53.15 ความถี่ในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในภาพรวมพบ

มากที่สุดไม่เกิน 1 -3 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 59.76 ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อมากที่สุด คือ ช่วง 

08.01 –10.00 น. เมื่อจาแนกตามสื่อ พบว่า ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อวิทยุมากที่สุด คือ ช่วง 
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16.01 -18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 30.00 สื่อโทรทศัน์ คือ ช่วง 08.01 -10.00 น. คิด

เป็นร้อยละ 34.00 และสื่อเวบ็ไซต์ คือ ช่วง 10.01 -12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 57.10 2  

ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า  ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความเห็นด้วยในระดับมากต่อการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง

รถไฟฟ้า คือ ข้อมูลใน สื่อประชาสัมพันธ์ควรนาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทัน

เหตุการณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 ส่วนรายละเอียดความคิดเหน็เกี่ยวกับสื่อแผ่นพับ สื่อ

วิทยุ สื่อโทรทศัน์ และสื่อเวบ็ไซต์ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน (ช่วงบางซ่ือ –ท่า

พระ และช่วงหัวลาโพง –บางแค) และรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่ –บางซ่ือ) ดังน้ี 

สือ่แผ่นพบั พบว่า เน้ือหามีความน่าสนใจในระดับมาก การออกแบบและการนาเสนอใน

ส่วนของภาพมีความสอดคล้องกับเน้ือหาและการสื่อความหมายในระดับมาก ส่วนความ

เหมาะสมของเวลาการนาเสนอการเผยแพร่ข้อมูลอย่างสม่าเสมอและต่อเน่ืองอยู่ในระดับ

ปานกลาง สื่อวิทยุ พบว่า เน้ือหามีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ การออกแบบและการนา

เสนอมีการใช้ภาษาใช้เวลานาเสนอเน้ือหาที่เหมาะสมในระดับมาก ส่วนความคิด

สร้างสรรค์ในการนาเสนอเน้ือหา การออกแบบและนาเสนอรูปแบบเน้ือหาที่น่าสนใจ และ

ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้นาเสนอและการเผยแพร่ข้อมูลอย่างสม่าเสมอต่อเน่ืองอยู่ใน

ระดับปานกลาง สื่อโทรทศัน ์ มีคุณภาพในระดับมากมีการนาเสนอเน้ือหาที่มีความ

ถูกต้องและน่าเช่ือถือ มีการออกแบบและการนาเสนอภาพมีความสอดคล้องกับเน้ือหา

และสื่อความหมายได้มีช่องทางติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะมีความเหมาะสมของ

เวลาการนาเสนอ ส่วนด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ว่าอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การ

ออกแบบและการจัดวางรูปแบบการนาเสนอง่ายต่อการเข้าถึงและด้านความเหมาะสมของ

การใช้เวลานาเสนอเน้ือหา สื่อเว็บไซต ์ ในภาพรวม พบว่า เน้ือหามีความถูกต้องและ

น่าเช่ือถือ การออกแบบและการนาเสนอในส่วนของ สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความ

เหมาะสม ส่วนด้านที่มีคุณภาพระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านเน้ือหาในส่วนของความ

ทนัสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ด้านการออกแบบและการนาเสนอในส่วนของการจัดวาง

รูปแบบให้ง่ายต่อการอ่าน และด้านความเหมาะสมของเวลาการนาเสนอในส่วนของการ

เผยแพร่ข้อมูลอย่างสม่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือให้สื่อเวบ็ไซต์มีคุณภาพในการนาเสนอ

มากขึ้น ผู้วิจัยเหน็ควรเสนอแนะให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเน่ือง และจัดทา

รูปแบบ ให้ง่ายต่อการอ่าน ช่องทางการสื่อสารที่ตอ้งการข่าวสารโครงการก่อสรา้ง

รถไฟฟ้า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างรถไฟฟ้าทาง

โทรทศัน์มากที่สดุ รองลงมา คือ วิทยุ และหนังสอืพิมพ์  

คาสาคญั: ความคิดเหน็, การเข้าถึงสื่อประชาสมัพันธ์, การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย

สม่ีวงและสายสน้ีาเงิน 3  
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บทน า  

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการ

เพ่ิมขึ้นของจานวนประชากรอย่างรวดเรว็เมื่อเปรียบเทยีบกับเมืองอื่นๆ การเพ่ิมขึ้นของ

จานวนประชากรน้ันก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 

ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และที่สาคัญที่สุดน่าจะเป็นปัญหาการจราจร ซ่ึงปัญหา

ดังกล่าวรัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการดาเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะเหน็ได้จาก

การที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้แถลงการณ์ต่อรัฐสภา เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2554 กล่าวถึง 

นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือการขนส่งมวลชน และการบริหาร

จัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ โดยจะมีการเร่งรัดให้ดาเนินการพัฒนาระบบรถไฟ

ความเรว็สงู การขยายรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงค์ และจะเร่งรัดพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 10 

สายทาง ให้สามารถเร่ิมดาเนินการก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี รวมทั้งเร่งพัฒนาระบบตั๋วร่วม

บัตรเดียวเบ็ดเสร็จ ซ่ึงการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการทางาน 

ตลอดจนกระบวนการในการก่อสร้างรถไฟฟ้าน้ัน  จาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องใช้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานบรรลุผลสาเรจ็ตามวัตถุประสงค์ 

รวมทั้งทาให้ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มประชาคมที่เกี่ยวข้อง สา

นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางของ

กระทรวงคมนาคมทาหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนงานด้านการขนส่งและจราจรของ

ประเทศ ได้เลง็เหน็ความสาคัญของการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างรถไฟฟ้า

ซ่ึงเป็นอกีโครงการหน่ึงที่เป็นนโยบายภาคคมนาคมที่รัฐบาลและประชาชนให้ความสนใจ 

และสนข. เป็นผู้ดาเนินการศึกษาความเหมาะสมเพ่ือนาไปสู่การปฏบัิติ โดยจะเหน็ได้จาก

การที่ สนข. ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าตามจุดที่มีการ

ก่อสร้างรถไฟฟ้า หรือการจัดสัมมนารับฟังความคิดเหน็ของประชาชนตามแนวเส้นทาง

การก่อสร้างรถไฟฟ้า ซ่ึงผู้วิจัยคิดว่าหากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสามารถใช้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมจะสามารถสื่อสารเข้าถึงประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง 

ทาให้เกิดความเข้าใจ รับทราบความก้าวหน้าของโครงการตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ของการก่อสร้างรถไฟฟ้าได้ และจะช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนและผู้ที่

เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสทิธภิาพต่อไป จึงเป็นที่มาของปัญหานาวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา

หาข้อมูลเพ่ือประเมินผลสื่อประชาสมัพันธท์ี่ทาง สนข. ได้ดาเนินการรวมถึงความต้องการ

ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของประชาชน  

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1. เพ่ือศึกษาการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลตามแนวเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้าเงินโดยจาแนก

ตามลักษณะทางประชากร 4  
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2. เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนตามแนวเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้า

เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้าเงินและ

เปรียบเทยีบความคิดเหน็ของประชาชนที่มีความแตกต่างกนัด้านลักษณะทางประชากร  

3. เพ่ือศึกษาความต้องการและช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนต้องการทราบ

ความคืบหน้าเกี่ยวกบัโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสน้ีาเงินและสายสม่ีวง  

วิธีดาเนนิการวิจยั  

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยประชากร คือ ประชาชนที่พักอาศัย หรือที่ทางานตาม

แนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงบางซ่ือ – ท่าพระ จ านวน 223,813 คน และช่วง

หัวลาโพง – บางแค จ านวน136,790 คน และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บาง

ซ่ือ จ านวน196,714 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ ได้ตัวอย่าง จ านวน400 คน สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิจัย 

คือ สื่อแผ่นพับ สื่อโทรทศัน์ สื่อวิทยุ และสื่อเวบ็ไซต์ที่นาเสนอข้อมูลรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน 

และสายสม่ีวง ที่เผยแพร่ในช่วงเวลาที่โครงการกาลังดาเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ใน

การเกบ็ข้อมูล คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สงิหาคม 2556  

1. เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามชนิดที่ให้ผู้ตอบ

กรอกข้อมูลด้วยตนเอง ซ่ึงประกอบด้วยคาถามปลายปิดและปลายเปิด (Close and Open 

Ended Questions) โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

อาชีพการศึกษา รายได้ต่อเดือน ที่พักอาศัยและที่เรียน/ที่ทางาน  

ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า

สายสน้ีาเงินและสายสม่ีวง  

ส่วนที ่3 คาถามเกี่ยวกบัความคิดเหน็ของประชาชนตามแนวเส้นทางการก่อสร้าง

รถไฟฟ้าเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยลักษณะคาถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การให้คะแนนตาม

หลักการของลิเคอร์ท (Likert) และกาหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังน้ี ค่าเฉล่ีย

ระหว่าง 4.51 – 5.00 เหน็ด้วยมากที่สุด ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51 – 4.50 เหน็ด้วยมาก 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51 – 3.50 เหน็ด้วยปานกลาง ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51 – 2.50 เหน็

ด้วยน้อย และค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.50 เหน็ด้วยน้อยที่สดุ  

ส่วนที่ 4 คาถามช่องทางที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง

รถไฟฟ้า  

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล นาแบบสอบถามไปเกบ็ข้อมูลของประชาชนที่พัก

อาศัย หรือประกอบอาชีพ ตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

จานวน 400 ชุด คือ โครงการรถไฟฟ้า สายสน้ีาเงิน ช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ จานวน 134 ชุด 
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ช่วงหัวลาโพง-บางแค 5 จ านวน133 ชุด และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-

บางซ่ือ จานวน 133 ชุด ตามจุดสารวจที่ได้กาหนดไว้ พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วน

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสา

เรจ็รูป  

3. การวิเคราะหข์อ้มูลและสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากร ความ

คิดเหน็เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ และช่องทางการ

เผยแพร่ ที่ต้องการ โดยวิธีการแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนาเสนอใน

รูปแบบตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย และใช้สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ในการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

ในสมมติฐานต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) 

และวิธทีดสอบ Chi-Square  

สรุปผลการวิจยั   

1. ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 201 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.30 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากที่สุดอยู่ในช่วง 26-35 ปี จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 58 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 31.50 รอง

ลงประกอบอาชีพ รับราชการ ร้อยละ 23.25 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ระหว่าง 

15,001-20,000 บาท มากที่สดุ  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีที่พักอาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน (ช่วงบาง

ซ่ือ –ท่าพระ) ร้อยละ 49.25 ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน (ช่วงหัวลาโพง –

บางแค) ร้อยละ 60.90 และตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่ –บาง

ซ่ือ) ร้อยละ 72.18  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีที่เรียน/ที่ทางานตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน 

(ช่วงบางซ่ือ –ทา่พระ) ร้อยละ 57.46 มีที่เรียน/ที่ทางานตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสี

น้าเงิน (ช่วงหัวลาโพง –บางแค) ร้อยละ 57.89 และมีที่เรียน/ที่ทางานตามแนวเส้นทาง

รถไฟฟ้าสายสม่ีวง (ช่วงบางใหญ่ –บางซ่ือ) ร้อยละ 57.89  

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายมีที่พักอาศัยอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า จ านวน126 

คน โดยแยกเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน (ช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ) จ านวน43 คน คิดเป็นร้อย

ละ 57.33 รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน (ช่วงหัวลาโพง-บางแค) จ านวน33 คน คิดเป็นร้อยละ 

47.14 และรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ) จ านวน50 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.02 ตามลาดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีที่พักอาศัยอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 

จ านวน117 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15โดยแยกเป็นรถไฟฟ้าสายสน้ีาเงิน (ช่วงบางซ่ือ-ท่า
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พระ) จ านวน32 คน คิดเป็นร้อยละ 42.67 รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน (ช่วงหัวลาโพง-บาง

แค) จ านวน37 คน คิดเป็นร้อยละ 52.86 และรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่-บาง

ซ่ือ) จ านวน48 คน ร้อยละ 48.98  

2. การเข้าถึงสื่อประชาสมัพันธผู้์ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศชายเคยเหน็หรือ

เคยได้รับสื่อแผ่นพับ ร้อยละ 55.88 เคยเหน็หรือเคยได้รับสื่อวิทยุ ร้อยละ 45.58 เคย

เหน็หรือเคยได้รับสื่อโทรทศัน์ ร้อยละ 50.94 และเคยเหน็หรือเคยได้รับสื่อเวบ็ไซต์ ร้อย

ละ 65.24 ส่วนเพศหญิงเคยเหน็หรือเคยได้รับสื่อแผ่นพับ ร้อยละ 44.12 เคยเหน็หรือ

เคยได้รับสื่อวิทยุ ร้อยละ 54.42 เคยเหน็หรือเคยได้รับสื่อโทรทศัน์ ร้อยละ 49.06 และ

เคยเหน็หรือเคยได้รับ สื่อเวบ็ไซต์ ร้อยละ 34.76 แสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การเข้าถึงสื่อประชาสมัพันธข์องผู้ตอบแบบสอบถาม  

ประเภทสือ่ ชาย หญิง 

สื่อแผ่นพับ 55.88 44.12 

สื่อวิทยุ 45.58 54.42 

สื่อโทรทศัน์ 50.94 49.06 

สื่อเวบ็ไซด์ 65.24 34.76 

 

ความถี่ในการรับสื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า พบว่า ประชาชน

เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม

พบมากที่สุดอยู่ในช่วง 1 -3 คร้ัง ร้อยละ 59.76 รองลงมาอยู่ในช่วง 4 –6 คร้ัง ร้อยละ 

25.81 ความถี่ทุกวัน ร้อยละ 11.71 และความถี่มากกว่า 6 คร้ัง ร้อยละ 2.60 ตามลาดับ  

ช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้ามากที่สุด คือ 

ช่วง 08.01 –10.00 น. รองลงมา คือ ช่วง 06.00 -08.00 น. เมื่อจาแนกตามสื่อ

ประชาสมัพันธ์ พบว่า ช่วงเวลาที่รับสื่อแผ่นพับมากที่สุด คือ ช่วง 06.00 -08.00 น. สื่อ

วิทยุ คือ ช่วง 16.01 -18.00 น. สื่อโทรทศัน์ คือ ช่วง 08.01 -10.00 น. สื่อเวบ็ไซต์ 

คือ 10.01 -12.00 น.  DP
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3. ความคิดเหน็ของประชาชนที่อาศัยหรือทางานตามแนวเส้นทางการก่อสร้าง

รถไฟฟ้าต่อการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก  โดย

ความคิดเหน็ลาดับแรก คือ ข้อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์ควรนาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

และทันเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 รองลงมาควรการเน้นการประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าให้มากขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนาข้อมูลสนับสนุน

การเปล่ียนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาเป็นระบบขนส่งสาธารณะมากข้ึน 

มีค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.13 รองลงมา ควรดาเนินงานประชาสัมพันธ์การก่อสร้างรถไฟฟ้าโดย

ให้มีการเผยแพร่อย่างสม่าเสมอ และต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 สื่อประชาสัมพันธ์

ควรมีเพียงพอเหมาะสม และครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือให้รับข้อมูลข่าวสารของโครงการ

ก่อสร้างรถไฟฟ้าได้มากขึ้น มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 3.96 นอกจากน้ันยังเหน็ด้วยในระดับ

มากว่าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่งผลต่อความสะดวกในการดาเนินชีวิตของประชาชนใน

พ้ืนที่บริการมากข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 ผู้ตอบแบบสอบถามยังเหน็ด้วยในระดับมาก 

ว่าข่าวสารจากสื่อของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทาให้มีความต้องการเดินทางด้วยระบบ

รถไฟฟ้ามากข้ึนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.8 และเห็นด้วยในระดับมากต่อการใช้สื่อ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนกับโครงการฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.78 ตามลาดับ ความคิดเหน็ต่อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า พบว่า สื่อ

แผ่นพับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหน็ด้วยมากที่เน้ือหามีความน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียสูง

ที่สุด เท่ากับ 3.69 รองลงมา คือ ความถูกต้องและน่าเช่ือถือของเน้ือหา และความคิด

สร้างสรรค์ในการนาเสนอเน้ือหา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 รองลงมาเป็นความทนัสมัยและ

ทนัเหตุการณ์ของเน้ือหา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 และลาดับสุดท้าย คือ ปริมาณเน้ือหา

ค่อนข้างมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 ตามลาดับ ส่วนด้านการออกแบบและ

การนาเสนอผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ด้วยในระดับปานกลางที่ภาพมีความสอดคล้องกับ

เน้ือหาและสื่อความหมาย มีค่าเฉล่ียเทา่กบั 3.65 รองลงมา คือ สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมี

ความเหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 ขนาดและรูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม

มีความเหมาะสมค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 ส่วนช่องทางการติดต่อสอบถามให้ข้อเสนอแนะมี

ค่าเฉล่ียเทา่กบั 3.33 และการจัดวางรูปแบบง่ายต่อการอ่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.27 ตาม

ลาดับ และด้านความเหมาะสมของเวลาการนาเสนอ พบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างสม่า

เสมอและต่อเน่ืองในระดับปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45ดังน้ันความคิดเหน็ที่มีต่อสื่อ

แผ่นพับในด้านการออกแบบและการนาเสนอ และด้านความเหมาะสมของเวลาการนา

เสนอจะต้องมีการปรับปรุงการออกแบบและการนาเสนอ ตลอดจนความเหมาะสมของ

เวลาการนาเสนอเพ่ือให้เกิดความสนใจและเพ่ิมความรับรู้ต่อผู้พบเหน็ สื่อวิทยุ ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความเห็นด้วยในระดับมากด้านเน้ือหาในส่วนของความถูกต้องและ

น่าเช่ือถือของเน้ือหาสาคัญที่สดุค่าเฉล่ียเทา่กบั 3.79 
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รองลงมาคือ ปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสมค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 ความน่าสนใจของ

เน้ือหา ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 ความทนัสมัยและทนัเหตุการณ์ของเน้ือหา ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.53 และความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอเน้ือหา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 ตามลาดับ 

ส่วนด้านการออกแบบและการนาเสนอ ผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ด้วยในระดับปานกลาง 

ในการใช้ภาษาที่มีความไพเราะเหมาะสมค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 และรูปแบบการนาเสนอ

เน้ือหาที่น่าสนใจ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 ส่วนด้านความเหมาะสมของเวลาการนาเสนอ

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมาก ในการใช้เวลาในการนาเสนอเน้ือหาที่ 

เหมาะสมค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 ดังน้ันความคิดเหน็ที่มีต่อสื่อวิทยุในด้านการออกแบบ

และการนาเสนอ พบว่า รูปแบบการนาเสนอ น้าเสียงของผู้ดาเนินรายงาน ลาดับการนา

เสนอข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลอย่างสม่าเสมอจะต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความ

น่าสนใจและกระตุ้นการรับรู้ของผู้พบเหน็สื่อดังกล่าว สื่อโทรทศัน ์ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความเหน็ในระดับมากในส่วนของความถูกต้องและน่าเช่ือถือของเน้ือหาค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.80 รองลงมา ความทนัสมัยและทนัเหตุการณ์ของเน้ือหาค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 ด้านการ

ออกแบบและการนาเสนอ พบว่า ภาพมีความสอดคล้องกับเน้ือหาและสื่อความหมายได้ 

และมีช่องทางการติดต่อสอบถามค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 และด้านความเหมาะสมของเวลา

การนาเสนอผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหน็ด้วยในระดับปานกลาง สื่อเว็บไซต ์ ผู้ตอบ

แบบสอบถามความเห็นด้วยในระดับมากในส่วนของความถูกต้องและน่าเช่ือถือของ

เน้ือหาค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 ส่วนด้านการออกแบบและการนาเสนอสีพ้ืนหลังกับสี

ตัวอักษรมีความเหมาะสมค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และด้านความเหมาะสมของของการ

เผยแพร่ข้อมูลอย่างสม่าเสมอและต่อเน่ือง ผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ด้วยในระดับปาน

กลางค่าเฉล่ียเทา่กบั 3.40  

 

อภิปรายผลการวิจยั  

จากการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นและการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการ

ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสม่ีวงและสายสน้ีาเงิน ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  

สมมติฐานขอ้ที่ 1 เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ที่พกัอาศยั และ

ทีท่างาน/ที่เรียนของประชาชนมีความสมัพนัธก์บัการเขา้ถึงสื่อประชาสมัพนัธใ์นการ

ก่อสรา้งรถไฟฟ้าแตกต่างกนั ผลการวิจัยในภาพรวม พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน

บางส่วน เน่ืองจากรายได้ของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์

ในการก่อสร้างรถไฟฟ้า จากทฤษฎีที่อ้างถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) กล่าวว่า สื่อที่ใช้

ในการประชาสัมพันธ์ ใช้เป็นเคร่ืองมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการนาข่าวสาร เร่ืองราว จาก

องค์กรหรือหน่วยงานไปสู่ประชาชน สื่ออาจจาแนกได้หลายประเภทหลายหลักเกณฑ์แต่

การกาหนดประเภทของสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จะต้องคานึงถึงลักษณะที่เป็นรูปธรรม 
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และลักษณะที่สามารถพัฒนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต สาหรับสื่อที่เข้าถึง

ประชาชนมากที่สดุ คือ สื่อโทรทศัน์ และวิทยุ ซ่ึงเสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวถึงข้อดี

และข้อจากัดของสื่อโทรทศัน์ วิทยุ แผ่นพับ และเวบ็ไซต์ ดังน้ี โทรทศัน ์เป็นสื่อที่ดึงดูด

ความสนใจมาก ถ่ายทอดข่าวสารได้รวดเรว็ ทาให้เป็นที่น่าเช่ือถือ ผู้ชมเกบ็ข่าวสารได้มาก

เพราะมีทั้งภาพและเสยีง สามารถเสนอรายการบางรายการได้ดีกว่าวิทยุและหนังสือพิมพ์ 

มีข้อจากดัในการนาเสนอเป็นสื่อที่มีราคาแพงทาให้เสนอรายละเอียดได้ไม่มาก วิทยุ เป็น

สื่อที่ส่งข่าวสารได้รวดเรว็ และเผยแพร่ข่าวไปได้ไกล แต่กยั็งมีข้อจากัดในการนาเสนอคือ 

ไม่สามารถเสนอรายละเอียดได้มาก เพราะต้องพูดให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ถ้ามี

ข้อผิดพลาดจะแก้ไขได้ยาก แผ่นพบั เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดทาข้ึนเพ่ือเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับ

สินค้าหรือบริการขององค์กร เป็นสื่อที่นาและต้องออกแบบให้ดึงดูดความสนใจ รวมทั้ง

ต้องกาหนดสีสรรที่สวยงาม เว็บไซต ์ เป็นสื่อในกลุ่มสื่อสมัยใหม่สามารถติดต่อสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต ซ่ึงถือว่าเป็นสื่อสมัยใหม่ที่นามาใช้เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ ข้อเสยี คือ จากดัผู้ใช้เฉพาะกลุ่มวัยเรียน –นักศึกษา และพนักงาน/คนที่

ทางานที่อายุไม่มาก ซ่ึงจากข้อมูลดังกล่าวใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้สื่อที่

เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ในการก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน ที่พักอาศัย และที่ทางาน/ที่เรียนเป็นข้อมูลประกอบการเลือกใช้สื่อ ซ่ึง

สอดคล้องกับการศึกษาของ ศรัณย์ ฤกษนันทน์ (2554) ซ่ึงทาการศึกษาทศันคติของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อคอลัมน์ดูดวงเว็บไซต์สนุกดอทคอม พบว่า 

ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม

การเข้าชมคอลัมน์ดูดวงเวบ็ไซต์สนุกดอทคอม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และภควดี สุวรรณะโสภณ (2543)ท าการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการ

แสวงหาข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์พานิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ของนิสิตนักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า นิสิตนักศึกษาที่มีความแตกต่างในด้านเพศ อายุ รายได้ และ

คณะที่ศึกษามีทัศนคติต่อสินค้าในเว็บไซต์พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน แต่

งานวิจัยน้ีประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่พักอาศัย และที่ทางาน/ ที่

เรียน ที่แตกต่างกันมีการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าแตกต่างกัน ซ่ึง

สอดคล้องกบัคากล่าวของ ขวัญเรือน กติติวัฒน์ และ ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2540) ได้

กล่าวว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของแต่ละคนจะมีลักษณะแตกต่างกันไป โดยมีแนวคิด

ว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกระบบสื่อสาร พฤติกรรมการสื่อสารของคนในสังคม

โดยทั่วไป มิได้เกิดจากเง่ือนไขสิ่งเร้าหรือแรงกระตุ้นเท่าน้ัน แต่มีปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายนอกระบบสื่อสารเป็นเง่ือนไขอยู่ด้วย ซ่ึงได้มีการนาเอาลักษณะพ้ืนฐานบางประการ

ของแต่ละคนมาจัดแบ่งกลุ่มแนวความคิดของทฤษฎีน้ี ทาให้ความสามารถคาดคะเน

พฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้ว่า บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันย่อมจะรับ
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เน้ือหาการสื่อสารคล้ายคลึงกันไม่มากกน้็อยและทานองเดียวกัน ย่อมจะมีการตอบสนอง

ต่อเน้ือหาดังกล่าวในรูปแบบที่ไม่แตกต่างกนั 

 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อ

เดือน ที่พกัอาศัย และที่ทางาน/ที่เรียนที่แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสื่อ

ประชาสมัพนัธใ์นการก่อสรา้งรถไฟฟ้าแตกต่างกนั พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

คือ ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนมีความคิดเห็นต่อสื่อ

ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างรถไฟฟ้าไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ โสภา 

พิสมัย (2543) ที่ได้กล่าวถึงปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกในด้านความ

คิดเหน็น้ัน เป็นเร่ืองเฉพาะของแต่ละบุคคลอย่างอิสระต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือแม้แต่ในสิ่ง

เดียวกัน จึงไม่จาเป็นจะต้องมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกันเสมอไปขึ้ นอยู่กับ

ปัจจัยพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ การศึกษา 

ความเช่ือ ค่านิยม และประสบการณ์ นอกจากน้ียังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ประกอบด้วย 

สื่อมวลชน กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง และข้อเทจ็จริงในเร่ืองหรือสิ่งต่างๆ ปัจจัยเหล่าน้ี

ส่งผลถึงความคิดเหน็ในการที่ประชาชนตามแนวเส้นทางที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ

รายได้ต่างกนัแต่ความคิดเหน็ไม่ต่างกนัอาจเป็นเพราะได้รับสื่อประชาสัมพันธ์จากกลุ่มใน

ละแวกเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ปภาวรินทร์ สังฆพรหม (2553) ได้ทา

การศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อการนา

เสนอรายการข่าวเจาะข่าวร้อน ล้วงข่าวลึก ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง NBT พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน 

จะมีทศันคติต่อการนาเสนอรายการข่าวเจาะข่าวร้อน ล้วงข่าวลึก ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 

NBT ไม่แตกต่างกัน และพิจิตรพรรณ จีระนันทกิจ (2552) ทาการศึกษาการเปิดรับสื่อ

และความคิดเหน็ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ใหม่ของการทางพิเศษแห่งประเทศ

ไทยของประชาชนผู้ใช้บริการทางพิเศษ พบว่า เพศ และรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับการ

เปิดรับสื่อและความคิดเห็นต่อสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ใหม่ของการทางพิเศษ 

อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 

 

สมมติฐานขอ้ที่ 3 เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ที่พกั

อาศยั และที่ทางาน/ที่เรียน มีความสมัพนัธก์บัความตอ้งการช่องทางการสื่อสารที่

ประชาชนตอ้งการรบัทราบความคืบหนา้ในการก่อสรา้งรถไฟฟ้าที่แตกต่างกนั จากผล

การศึกษา พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล (Individual Difference Theory) ของ บอล์รโคคีช และเดอเฟลอ (อ้างถึง

ในปรมะ สตะเวทนิ, 2539) เป็นทฤษฎีที่ช้ีให้เหน็ว่าผู้รับสารแต่ละคนน้ันมีความแตกต่าง
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กนัในทางจิตวิทยาเช่น ทศันคติ ค่านิยมและความเช่ือทาให้คนสนใจในการเปิดรับข่าวสาร

หรือตีความหมายข่าวสารจากสื่อมวลชนแตกต่างกัน หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฎี

ความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล คือ มนุษย์เรามีความแตกต่างกนัมากในองค์ประกอบ

ทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ความแตกต่างน้ีมีบางส่วนมาจากลักษณะแตกต่างทางชีวภาคหรือ

ทางร่างกายของแต่ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากความแตกต่างที่เกดิจากการเรียนรู้ 

มนุษย์ถูกเล้ียงดูภายใต้สถานการณ์ต่างๆ จะเปิดรับความคิดเหน็แตกต่างกันไป และการ

เรียนรู้สิ่งแวดล้อมทาให้เกิดทศันคติค่านิยมและความเช่ือที่รวมเป็นลักษณะทางจิตวิทยา

ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไปความแตกต่างดังกล่าวน้ีได้กลายเป็นสภาวะเง่ือนไข 

(Conditioning) ที่กาหนดการรับรู้ข่าวสารจากสื่อมวลชน และจากทฤษฎีดังกล่าว

สนับสนุนความต้องการช่องทางการสื่อสารของประชาชน โดยที่เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่พักอาศัย และที่ทางาน/ที่เรียนซ่ึงสอดคล้องกับ ศุฑามาศ ศรี

สว่าง (2553) ที่ศึกษาการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พบว่า เพศที่แตกต่าง

กนัมีผลต่อความต้องการการใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน ซ่ึงกต็รงกับงานวิจัย

ของ สรัญญา พลเสน (2548) พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ อายุ คณะ ลักษณะการมาเรียน

ต่างกัน มีความต้องการการรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยรามคา

แหงแตกต่างกนั  

ขอ้เสนอแนะ  

1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  

1.1 สื่อโทรทศัน์ เป็นสื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สาย

สม่ีวงและสายสน้ีาเงิน ระบุว่า ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์น้อยที่สุดแต่ในทางกลับกัน สื่อ

โทรทัศน์กเ็ป็นสื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าต้องการข้อมูลผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด 

ดังน้ันผู้วิจัยมีความเหน็ว่า ควรมีการปรับปรุงการนาเสนอข้อมูลผ่านสื่อโทรทศัน์ในด้าน

ต่างๆ เช่น เพ่ิมเวลาการนาเสนอทางโทรทัศน์เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดของเน้ือหา หรือให้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนหรือปรับปรุงความกระชับของเน้ือหาและการสื่อ

ความหมายในการนาเสนอ และกาหนดรูปแบบในการนาเสนอเพ่ือให้สามารถดึงดูดความ

สนใจสร้างสาระให้ผู้รับสื่อโทรทัศน์ เข้าใจได้ง่าย และสนองความต้องการของผู้รับสื่อ

โทรทศัน์ให้ดีย่ิงข้ึน นอกจากน้ันสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้สาหรับผู้ตอบแบบสอบถามใน

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสม่ีวงและสายสน้ีาเงิน คือ สื่อแผ่นพับ แต่พบว่าสื่อแผ่นพับ

มีจุดที่ควรปรับปรุง คือ ขนาดและรูปแบบตัวอักษร การจัดวางรูปแบบให้ง่ายสาหรับการ

อ่าน ช่องทางการติดต่อสอบถามและความสม่าเสมอในการเผยแพร่ข้อมูล 
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1.2 สื่อเวบ็ไซต์ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อีกประเภทหน่ึงที่สามารถพัฒนาให้เกิด

ประสทิธภิาพในการประชาสมัพันธโ์ครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสม่ีวงและสายสีน้าเงินได้

อย่างต่อเน่ืองอีกทั้งยังช่วยในการประหยัดงบประมาณ  แม้สื่อเว็บไซต์จะเป็นสื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่สามารถนาไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย และรวดเรว็ ผู้วิจัยคิดว่า ควรจะดา

เนินการพัฒนาและปรับปรุงให้ทนัสมัยเพ่ือกระตุ้นความสนใจของกลุ่มวัยทางานและหา

วิธกีารที่สามารถทาให้กลุ่มเป้าหมายเปิดรับ เช่น การพัฒนาแอบพลิเคช่ันใหม่ๆ หรือการ

แสดงผลให้ทนัสมัยดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ีสื่อเวบ็ไซต์มีข้อจากัดด้านกลุ่มเป้าหมายที่

เข้าถึงสื่อเวบ็ไซต์อกีด้วย  

1.3 ผลการวิจัย พบว่า ช่องทางที่ประชาชนต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลหรือ

ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้า  ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และ

หนังสอืพิมพ์ ซ่ึงผู้วิจัยคิดว่าหากดาเนินการปรับปรุงสื่อทั้ง 3 อย่างน้ีให้เหมาะสมและตรง

กับความต้องการของประชาชนจะทาให้การประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเกิด

ประสทิธภิาพสงูสุด นอกจากน้ันยังพบว่า แม้สื่อเวบ็ไซต์จะไม่ใช่ช่องทางการสื่อสารลาดับ

แรกที่ประชาชนต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลหรือประชาสมัพันธค์วามคืบหน้าในการก่อสร้าง

รถไฟฟ้าแต่สามารถใช้สื่อดังกล่าวกับเพศชาย และประชาชนที่อยู่ในวัยเรียน หรือวัยทา

งาน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 15 – 45 ปี ซ่ึงมีทกัษะในการใช้สื่อสมัยใหม่ประเภทน้ี  

1.4 ควรปรับปรุงการออกแบบและการนาเสนอ การใช้ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ 

ความสม่าเสมอและความต่อเน่ืองในการนาเสนอ ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหน็ว่า มี

คุณภาพในระดับปานกลาง  

2. ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัต่อไป  

2.1 งานวิจัยคร้ังน้ีได้ดาเนินการศึกษาในทางนิเทศศาสตร์แล้ว ผู้วิจัยคิดว่าควร

ศึกษาเปรียบเทยีบในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่า สื่อประชาสัมพันธ์ใดมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

มากกว่ากนั  

2.2 ควรสารวจความต้องการด้านรูปแบบการนาเสนอข้อมูลทางโทรทศัน์ รวมทั้ง

สารวจความต้องการด้านเน้ือหาที่ประชาชนต้องการเพ่ือนามาปรับปรุงสื่อโทรทศัน์ให้เกิด

ประสทิธผิลมากยิ่งขึ้น  

2.3 ควรศึกษาว่า สื่อประชาสัมพันธ์ที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง และ

สายสีน้าเงินส่วนต่อขยายจัดทาขึ้ นมีการใช้กลยุทธ์ใดบ้าง และมีประสิทธิผลในระดับใด 

กลยุทธ์ที่นาใช้ได้ผลกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่เพียงใด ทั้งน้ีสามารถศึกษาโดยการ

วิเคราะห์เน้ือหาในประเดน็ต่างๆ เช่น ประเมินกลยุทธ์ การออกแบบสื่อ ความต่อเน่ือง

และความสม่าเสมอในการนาเสนอ  
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การศึกษาการรบัรูแ้ละความพึงพอใจของเด็กทีม่ีต่อนทิานทุ่งซ่า* 
The perception and the satisfication of children on the fable entitled  

“ Toong Sa” 

ผูช่้วยศาสตาจารยล์กัษมี คงลาภ  

 

บทคดัย่อ  

การศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจของเดก็ที่มีต่อนิทานทุ่งซ่า มีวัตถุประสงค์

การศึกษาเพ่ือศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจของเดก็ที่มีต่อนิทานทุ่งซ่า วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus 

Group)และการสังเกตการณ์ (Observation) กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาคือเดก็อายุ

ระหว่าง 3-12 ปี ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเดก็อายุ 3-5 ปี กับเดก็อายุ 6-12ปี มีการรับรู้และ

ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน กลุ่มเดก็อายุ 3-5 ปี จะสนใจดูนิทานที่มีสัตว์เป็นตัวละคร 

เดก็ส่วนใหญ่จะรับรู้ว่าตัวการ์ตูนแอนิเมช่ันเป็นสิ่งที่มีชีวิตจริง แต่เดก็ไม่สามารถจับ

ประเดน็เน้ือหาได้ ส่วนเดก็อายุ 6-12ปี จะให้ความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองที่เป็นเร่ืองใกล้ตัว

เช่นเร่ือง เพ่ือน ครอบครัว เดก็ส่วนใหญ่สามารถจดจาเน้ือหานิทานได้ดี เดก็กลุ่มน้ี

สามารถวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการดูนิทานแต่ละเร่ืองได้ เดก็จะดูนิทานและวิเคราะห์

เปรียบเทยีบกับความเป็นจริง สาหรับผลการสังเกตพฤติกรรมการดูนิทานทุ่งซ่าของเดก็

จากผู้ปกครอง พบว่าการรับรู้และความพึงพอใจของเดก็ไม่แตกต่างกบัผลจากการสนทนา

กลุ่ม แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความเป็นห่วงเน้ือหาของนิทานบางเร่ืองที่อาจทาให้เดก็เกิด

ค่านิยมที่ผิด หรือเกดิการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การฉลาดแกมโกง การ

แก้แค้น เป็นต้น  

 

ค าสาคญั : การรบัรู ้ความพงึพอใจ เด็ก  

*ทุนการวิจัยจากสถาบนัสื่อเดก็และเยาวชน  DP
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Abstract  

The educational purpose of the study of the perception and the satisfication 

of children on the fable entitled “ Toong Sa”is to study the children’perception and 

satisfication on the fable entitled “ Toong Sa”.The study method is the Qualitative 

Research by using focus groups and observations. Sample groups studied are the 

children aged 3-12 years old.  

The study is found that there is the difference between the children aged 3-5 years 

old and the children aged 6-12 years old on the perception and the satisfication. 

The fables employing character of animal is interested by the group of children aged 

3-5 years old. Most children of this group perceive that animated figures are living 

things. However,the children are not able to get the substance. The surrounding 

stories; for example, friends and families,are interested by the group of children 

aged 6-12 years old.Most children of this group are able to remember the 

substance well. This group is able to analyse the idea obtained from each fable. The 

children look and analyse by comparing with the reality. The result of the 

observation by the parents about the behavior of children concerning looking the 

fable entitled“ Toong Sa” is found that the perception and the satisfication of 

children are not different from the result of focus groups. However, most parents 

concern the substsnce of some fables which may make the children have incorrect 

values,or inimate unsuitable behavior ,for example trickery,revenge,etc.  

Keywords: Perception, Satisfication,Children  DP
U
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บทน า 

อนาคตประเทศไทยและมองไกลไปถึงโลกในวันข้างหน้า คือความหวังที่มอบไว้

กับเดก็รุ่นปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่า การเติบโตของเดก็ตั้งแต่แรกเกิดถึง 12 ปี คือช่วง

แห่งการเรียนรู้ที่ซึมซับสิ่งต่างๆรอบตัว เป็นช่วงวัยแห่งการเปิดโลกกว้าง ทุกสิ่งทุกอย่าง

คือกระบวนการแห่งการสร้างตัวตนของเดก็ สิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมพวกเขาทั้งมนุษย์

และสิ่งไม่มีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ครู เพ่ือน ธรรมชาติรอบตัว สื่อต่างๆ ล้วนแล้วแต่

มีอทิธพิลต่อการเรียนรู้ของเดก็ทั้งสิ้น ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า และการเติบโตที่แตกต่าง

ของแต่ละคนในแต่ละสภาวะแวดล้อม  

ทุกวันน้ี ไม่อาจปฏเิสธได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ของเดก็จากสื่อต่างๆ ต่างมี

อทิธพิลอย่างเหน็ได้ชัด ในอดีต สื่อวิทยุโทรทศัน์ มีอทิธพิลสงูต่อเดก็ เราจะเหน็ว่า เดก็จะ

ตื่นเช้าเพ่ือน่ังเฝ้าหน้าจอโทรทศัน์ในวันเสาร์ อาทติย์ เพ่ือดูการ์ตูน เลียนแบบพฤติกรรม 

คาพูดของตัวละครที่เหน็ในจอโทรทศัน์ แต่ในยุคปัจจุบัน ความหลากหลายและการเข้าถึง

สื่อของเดก็เปล่ียนแปลงไป พบว่า เดก็เติบโตในโลกดิจิทลั ที่ทาให้ความสนใจในสื่อ

แตกต่าง หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ตามความสนใจ  

หากย้อนไปในภาพเก่าๆ สื่อที่สร้างจินตนาการให้เดก็ๆและเป็นสื่อที่ทาให้พ่อแม่

ได้ใกล้ชิดกับเดก็ๆและคนในครอบครัวกค็ือ “นิทาน” ซ่ึงยังคงพบว่า ในปัจจุบัน นิทาน

ยังถูกใช้เป็นสื่อของครอบครัวที่พ่อแม่ นามาอบรม กล่อมเดก็ สร้างความสุข ความฝัน

ให้กับเดก็อยู่ไม่น้อย ถือได้ว่า นิทานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหน่ึงที่สืบทอดต่อกัน

มานานหลายช่ัวอายุคน และเป็นผลผลิตทางปัญญาของมนุษย์ที่ได้สร้างข้ึนเพ่ือสะท้อน

ภาพต่างๆของมนุษย์ เช่น นิทานภมิูนามที่กล่าวถึงการต้ังช่ือของสถานที่ต่างๆที่เกิดข้ึนใน

แต่ละท้องถิ่น หรือนิทานให้คติธรรมในการสอนอบรมสั่งสอนบุตรหลานตนเองให้เป็นคน

ดี อยู่ในสงัคมได้อย่างสงบสขุ เป็นต้น (สมพาษท ์สวุรรณรัตน์ 2543:1)  

“นิทาน” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546, หน้า 588) 
อธิบายความหมายไว้ว่า “นิทาน คือ เร่ืองที่เล่ากันมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป 

เป็นต้น” (http://www.Baanmaha .com สบืค้น เมื่อ 15 กนัยายน 2556)  DP
U
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นิทาน คือ เร่ืองเล่าสบืต่อกนัมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีทั้งที่มีที่มาจากประวัติ

ของชุมชน มีการเล่าต่อกันมาจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึง เพ่ือความสนุกสนาน ความบันเทิง 

นิทานบางเร่ืองเกี่ยวกับความเช่ือและศรัทธาในศาสนา เทพเจ้า สิ่งศักด์ิสิทธิ์ เป็นคติ

สอนใจ อบรมสั่งสอน ช่วยให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมและปรากฏการณ์ธรรมชาติ เน้ือเร่ืองของ

นิทานมีมากมาย ทั้งเร่ืองเกี่ยวกับการผจญภัย ความรัก ความโกรธ เกลียด ริษยา อาฆาต 

ตลกขบขัน หรือเร่ืองแปลกประหลาดผิดปกติธรรมดา ตัวละครในเร่ืองกม็ีลักษณะ

ต่างๆกนั อาจเป็นคน สตัว์ เจ้าหญิง เจ้าชาย อมนุษย์ แม่มด นางฟ้า แต่ให้มีความรู้สึกนึก

คิด พฤติกรรมต่างๆเหมือนคนทั่วไปหรืออาจจะเหมือนที่เราอยากจะเป็น เมื่อนิทานตก

ไปอยู่ในท้องถิ่นใดกม็ักมีการปรับเน้ือเร่ืองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของถิ่นน้ัน นิทานในแต่

ละท้องถิ่นจึงมีเน้ือเร่ืองส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน คือ สภาพความเป็นมนุษย์ อารมณ์ 

ความรู้สกึรัก เกลียด ความโง่ ฉลาด ขบขัน อาฆาตแค้น หรือทุกข์ สุข ส่วนรายละเอียดจะ

แตกต่างไปบ้างตามสภาพแวดล้อมและอิทธิพลของวัฒนธรรมความเช่ือของ  แต่ละ

ท้องถิ่น (กุหลาบ มัลลิกะมาส (2518, หน้า 99-100 อ้างใน http://www.baanmaha.com 

สบืค้น เมื่อ 15 กนัยายน 2556)  

สรุปแล้ว นิทาน คือ เร่ืองเล่าที่มนุษย์เล่าต่อกันมา เกิดข้ึนด้วยภมิูปัญญาที่

แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น มีเน้ือเร่ืองที่หลากหลาย มีคาที่ใช้เรียกนิทานต่างๆกันไป 

เช่น นิทานชาวบ้าน นิทานพ้ืนบ้าน นิทานพ้ืนเมือง  

ในการประชุมของ ยูเนสโก (UNESCO) เพ่ือการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม

ในปี 2003 ได้เน้นย้าว่านิทานพ้ืนบ้านน้ันมีบทบาทสาคัญเทียบเท่าขนบธรรมเนียม

ประเพณีอื่นๆ ในเร่ืองของการทาให้ผู้คนใกล้ชิดกันมากขึ้ น รวมถึงการทาให้เกิดการ

แลกเปล่ียนและความเข้าใจกันระหว่างผู้คน (http://asianfolktales.unescoapeciu.org : 
สืบค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2556) นิทานพ้ืนบ้านของไทย เป็นเร่ืองเล่าที่เล่ากันอยู่ในท้องถิ่น

ต่างๆ ของไทย มีการดาเนินเร่ืองอย่างง่ายๆโครงเร่ืองไม่ซับซ้อน วิธีการเล่าง่ายๆ

ตรงไปตรงมา ทาให้เหน็สภาพชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต ทาให้เกิดความเข้าใจชีวิตท้องถิ่น 

มีเน้ือหาหลากหลาย เช่น นิทานเล่าความเป็นมาของสถานที่ นิทานเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ 

เป็นต้น นิทานพ้ืนบ้านมีบทบาทสาคัญต่อการถ่ายทอดการเรียนรู้  เสริมสร้างบุคลิกภาพ มี

พลังโน้มน้าวความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในกลุ่มเดก็ 

นอกจากให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ยังเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ที่สามารถสร้างสรรค์

จินตนาการ ความสขุ ความบันเทงิ การอบรมบ่มนิสัย สร้างทศันคติที่ดีในการดาเนินชีวิต

ให้กับเดก็ๆ ทาให้เหน็คุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น ความซ่ือสัตย์ ความกตัญญู ความ

เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นต้น  
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นิทานพ้ืนบ้านเป็นสิ่งที่ความบันเทงิใจแก่ผู้ฟังแบบง่าย ๆ และสะดวกที่สุด ซ่ึง

บรรพบุรุษของเราได้ถ่ายทอดสู่กันมาด้วยปากต่อปากเป็นเวลาช้านาน  ปัจจุบันน้ีความ

บันเทงิได้แฝงมาในรูปแบบต่างๆ มากมายและน่าสนใจกว่านิทาน จนทาให้นิทานพ้ืนบ้าน 

ซ่ึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหน่ึงนับวันจะสูญหายไป ซ่ึงการที่ให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก

และได้ฟังนิทานพ้ืนบ้านจะเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้นิทานพ้ืนบ้านยังคงอยู่

ตลอดไป (รจเรจ สตุะวงศ์ 2553:9)  

สถาบันสื่อเดก็และเยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทสื่อในการอนุรักษ์

และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ดารงอยู่ในสังคม จึงให้การสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อสา

หรับเดก็ แต่สื่อดีๆสาหรับเดก็ยังมีอยู่ไม่มากนัก ทั้งน้ีเพราะการผลิตสื่อที่มีกลุ่มผู้รับสาร

คือเดก็เป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อน และเป็นเร่ืองที่ต้องระมัดระวังผลกระทบด้านลบที่อาจจะ

เกดิข้ึนจากเน้ือหาสื่อที่เดก็เปิดรับ การศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจของเดก็จึงเป็นสิ่ง

สาคัญเพ่ือที่จะทาให้ผู้ผลิตสื่อเข้าใจธรรมชาติของเดก็ อันจะเป็นแนวทางการผลิตสื่อ

สร้างสรรค์สาหรับเดก็ นิทานทุ่งซ่าเป็นรายการโทรทศัน์ต้นแบบ ที่นาเสนอนิทานพ้ืนบ้าน

ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมช่ัน โดยมีลักษณะเด่นแตกต่างจากการ์ตูนแอนิเมช่ันอื่นๆ คือ

การใช้คาแรคเตอร์เป็นตุก๊ตาไม้ที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่น เน้ือหานิทานได้มาจากการ

ค้นหานิทานพ้ืนบ้านจากคนเฒ่าคนแก่ทั่วประเทศ ในการศึกษาคร้ังน้ี จะทาให้ทราบถึง

การรับรู้ของเดก็ต่อนิทานทุง่ซ่า และทราบถึงความพึงพอใจของเดก็ต่อนิทานทุ่งซ่า ข้อมูล

ที่ได้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรายการโทรทศัน์ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเดก็

และสอดคล้องกบัความสนใจของเดก็ และนาไปสู่การพัฒนาสื่อสาหรับเดก็ภายใต้พ้ืนฐาน

วิถีวัฒนธรรม  

 

วตัถุประสงคก์ารศึกษา  

เพ่ือศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจของเดก็ที่มีต่อนิทานทุง่ซ่า  DP
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นยิามศพัท ์ 

เดก็ หมายถึง ผู้ที่มีอายุระหว่าง3-12 ปี  

นิทานทุง่ซ่า หมายถึง นิทานพ้ืนบ้านที่นาเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมช่ันโดยใช้

ตัวการ์ตูนเป็นตุก๊ตาไม้ที่เป็นภมิูปัญญาท้องถิ่น  

 

 
ภาพที่ 1 ตวัอย่างการ์ตนูนิทานทุ่งซ่า 

 

แนวความคิด  

-บทบาทของนทิานพื้ นบา้น  

เดก็ในยุคปัจจุบันอาจคิดว่านิทานพ้ืนบ้านเป็นสิ่งที่ล้าสมัยและไม่มีความสาคัญ แต่ใน

ความเป็นจริงอทิธพิลของนิทานพ้ืนบ้านกยั็งคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้  ดร.เฮ-ริ คิม อาจารย์

ประจา Seoul National University ผู้ทาการศึกษานิทานพ้ืนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้และเกาหลี สรุปบทบาทของนิทานพ้ืนบ้านในยุคปัจจุบันว่า  

1.นิทานพ้ืนบ้านเป็นสิ่งที่หลงเหลือและถูกส่งผ่านผู้คนในแต่ละยุคมา ต้นฉบับ

ของนิทานถูกถ่ายทอดผ่านการพูดจากรุ่นสู่รุ่นจนในที่สดุมาสู่การจดบันทกึ นิทานพ้ืนบ้าน

จะพัฒนาจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอยู่กบัเวลา ดังน้ันทุกวันนี้ นิทานพ้ืนบ้านยังไม่เคยสิ้นสุด

ความสาคัญและจะยังคงเป็นแบบน้ีต่อไปเร่ือยๆในอนาคต ย่ิงไปกว่าน้ันความรู้เกี่ยวกับ

พ้ืนเมืองและความฉลาดที่เราพบในนิทานพ้ืนบ้านจะทาให้เราเช่ือมต่อกบัวัฒนธรรมของ

เราและยังช่วยคงวัฒนธรรมของเราไว้  

2.นิทานพ้ืนบ้านเกดิข้ึนในที่ที่ไกลออกไปเม่ือนานมาแล้ว สตัว์พูดได้ ยักษ์และ

นางฟ้า เจ้าหญิงเจ้าชาย และชาวนา ได้ทาให้นิทานพ้ืนบ้านมีชีวิต เดก็ๆยังได้ถูกทาให้อยู่

ในโลกที่เป็นจุดนัดพบของจินตนาการและความจริงผ่านนิทานพ้ืนบ้าน  

3. นิทานพ้ืนบ้านมีใจความที่ชัดเจนและซ้าๆกนั เช่น ความดีจะได้รางวัล 

พระเอกนางเอกจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปตลอดกาล ในขณะที่ตัวร้ายจะได้รับการ

ลงโทษอย่างสาสม ตลอดทุกยุค เน้ือเร่ืองอาจมีเปล่ียนแปลงไปบ้างแต่แก่นสาคัญของ

เร่ืองยังคงเหมือนเดิม ครูและผู้ปกครองไม่จาเป็นต้องสอนค่านิยมที่คลุมเครือเพียงแค่

เล่านิทานแทน ดังน้ันใช้นิทานเพ่ือสอนเดก็ๆในเร่ืองการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมและอยู่

อย่างสนัติร่วมกบัคนอื่นๆ 
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4. นิทานพ้ืนบ้านสะท้อนให้เหน็ถึงความพยายามของสังคมในการที่จะให้รูปแบบ
ในความหวังและความกลัวของสังคมรวมทั้งตอบคาถามทั้งหมดในสังคม นิทานพ้ืนบ้าน

ช่วยจัดระเบียบให้ประสบการณ์อนัหลากหลาย และยังแสดงถึงระบบความเช่ือของ

วัฒนธรรม ในปัจจุบันนิทานเก่าๆมากมายถูกพิจารณาให้เป็นเที่ยวบินแห่งจินตนาการ แต่

ที่นิทานเหล่าน้ียังถูกสบืต่อมาได้กเ็พราะนิทานเหล่าน้ีจับความสงสัยและความปรารถนา

ของเราไว้ ย่ิงไปกว่าน้ันเรายังจดจาทศันวิสยัจากในนิทานที่มีอานาจมากกว่าคาอธบิายทาง

วิทยาศาสตร์  

5. นิทานพ้ืนบ้านยังปล่อยให้เดก็ๆได้พบกบัการผจญภัยในที่ที่ชีวิตจริงไม่สามารถ
ไปถึง ตัวอย่างเช่นตอนที่พระเอกในนิทานพ้ืนบ้านกาลังเผชิญกับสัตว์ประหลาด ยักษ์ 

มังกร และปีศาจร้าย เร่ืองจะเผยความกล้าหาญและความชาญฉลาดเพ่ือทาให้เดก็ๆ

ตื่นเต้นและผ่อนคลาย  

6. ภาษาของนิทานพ้ืนบ้านยังเป็นส่วนสาคัญของมรดกทางวรรณกรรมเดก็ เพราะ

ประเพณีการพูด ภาษาในนิทานพ้ืนบ้านเป็นเหมือนละครเพลงซ่ึงมีจังหวะและทานอง ย่ิง

ไปกว่าน้ันบทสนทนาของตัวละครจะสลับกับการกระทาที่ทาให้ผู้อ่านและผู้ฟังต่ืนเต้นอีก

ทั้ ง นิ ท า น พ้ื น บ้ า น ยั ง เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ใ น ก า ร เ ขี ย น อี ก ด้ ว ย 

(http://asianfolktales.unescoapeciu.org : สบืค้นเมื่อ17 ตุลาคม 2556)  

- แนวความคิดเกีย่วกบัการรบัรู ้(Perception)  

การรับรู้ หมายถึงกระบวนการที่บุคคลเปิดรับต่อข้อมูลข่าวสาร ต้ังใจรับข้อมูล

และทาความเข้าใจความหมาย  

ขั้นเปิดรับ(Exposure stage) บุคคลจะรับข้อมูลหรือสิ่งเร้าโดยผ่านทางประสาท

สมัผัสทั้ง5  

ขั้นตั้งใจรับรู้ (Attention stage) การให้ความสนใจต่อสิ่งเร้านั้น  

ขั้นเข้าใจความหมาย (Comprehension stage) การจัดองค์ประกอบข้อมูลและ

แปลความหมายออกมาเพ่ือให้เข้าใจได้ การรับรู้จะมากขึ้น หากสิ่งเร้ามีลักษณะดังน้ี  

1.สอดคล้องกบัประสบการณ์เดิมของบุคคลน้ัน  

2. สอดคล้องกบัความเช่ือ  

3.ไม่มีความสลับซับซ้อนมากจนเกนิไป  

4. เช่ือถือได้  

5. มีความสมัพันธก์บัความจาเป็นหรือความต้องการในปัจจุบัน  

6.ไม่ก่อให้เกดิความกลัว และความกงัวลใจมากเกนิไป  
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อุบลรัตน์ เพง็สถิตย์ (2539:128)อธิบายลักษณะการรับรู้ของเดก็ว่า การรับรู้เป็น

เร่ืองเฉพาะบุคคล พัฒนาการของการรับรู้ จะมีพัฒนาการอย่างเป็นลาดับขั้นและมีแบบ

แผนจากง่ายไปหายาก ขึ้นอยู่กับสติปัญญาและโอกาสของการเรียนรู้ รวมทั้งอารมณ์หรือ

ความกระทบกระเทอืนใจของเดก็แต่ละคน สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเดก็ได้แก่ 1)

ประสบการณ์เดิมของเดก็แต่ละคนว่ามีการรับรู้และการเรียนรู้ในรูปแบบใดมาก่อน 2)

ความรู้สกึและอารมณ์ในช่วงการรับรู้ ว่ามีความรู้สึก มีความตั้งใจ มีความสนใจอย่างไรซ่ึง

จะมีผลต่อประสิทธิภาพของการรับรู้ในขณะน้ัน 3)วิธีการจัดระบบรวบรวมหมวดหมู่ของ

สิ่งเร้าที่จะเรียนรู้  

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้สื่อของเดก็  

พรรณพิมล วิปุลาการ( 2555: 45-46) อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้สื่อของ

เดก็ ซ่ึงสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังน้ี  

1. วัยของเดก็ เดก็ในแต่ละช่วงอายุจะมีพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย 

จิตใจและทกัษะทางสังคม หากปล่อยปละละเลยเร่ืองสื่อที่เดก็ได้รับจะส่งผลให้เกิดความ

ไม่ต่อเน่ืองของพัฒนาการที่ควรจะเป็นและอาจเกิดการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะกับวัย3-5 ปี 

เด็กเร่ิมพัฒนาการเรียนรู้จากการเล่นแบบสมมติ ชอบการทดลอง การเลียนแบบ มี

พัฒนาการด้าน ภาษาสามารถรับรู้อารมณ์ได้มากขึ้ น ระบบคิดจะยังไม่สามารถแยก

ระหว่างความจริงกับจินตนาการ การรับรู้ผ่านสื่อจะรับรู้ข้อมูลแบบซึมซับว่าเป็นจริง 

เลียนแบบ พฤติกรรมที่เหน็ ไม่สามารถตัดสินใจแยกแยะได้ด้วยตนเองถึงอันตรายที่จะ

ตามมา การรับชมภาพที่น่าหวาดกลัวจะสร้างความต่ืนตระหนก และมองว่าสิ่งแวดล้อม

ภายนอกน่ากลัว  

6-12 ปี เดก็จะมีความอยากรู้อยากเหน็ มีประสบการณ์ทางสังคมเพ่ิมมากขึ้ น 

เป็นวัยที่สร้างการเรียนรู้ การมีวินัยและความรับผิดชอบ แยกแยะการใช้เวลาเล่นกับการ

เรียนรู้  ยังมีลักษณะการเลียนแบบสงู เน่ืองจากระบบคิดยังอยู่ในช่วงการพัฒนาความเป็น

เหตุเป็นผล การแยกแยะข้อมูลที่ได้รับว่ามีความหมายเช่นไร มีแนวโน้มสูงที่จะทดลอง

ด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมโดยไม่เข้าใจความหมายของพฤติกรรมน้ันๆ และยังสร้าง

ค่านิยมต่อพฤติกรรมที่รับรู้ผ่านสื่อว่าเป็นค่านิยมที่ยอมรับทางสังคม การรับรู้ข้อมูลที่ดู

เหมือนผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ใช้สื่อเป็นการรับรู้อย่างกระตุ้นสาหรับเดก็วัยน้ี เดก็

มักรับข้อมูลที่ถูกตอกย้าเข้ามาเป็นแบบแผนวิธีคิดได้โดยง่ายฌอง เปียเจท์เสนอทฤษฎี

การพัฒนาด้านการรับรู้ของมนุษย์ออกเป็นช่วงตอนต่างๆ 4 ช่วง คือ 1. เดก็ทารก 2. 

เดก็วัยก่อนเข้าเรียน 3.เดก็เลก็ และ 4 วัยรุ่นขึ้นไป ในแต่ละช่วงตอนมนุษย์มีวิธีการรับรู้ 

การเรียนรู้และการคิดที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ช่วงแรกเกิดถึง 2 ขวบ เดก็จะเรียนรู้โลก

จากการเคล่ือนไหวและประสาทสัมผัสทั้งห้า ช่วงที่ 2 วัย 2-7 ขวบเขาจะเรียนรู้ทกัษะใน
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การเคล่ือนไหว ช่วงที่ 3 อายุ 7-11 ขวบ เขาจะเร่ิมคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่เป็นรูปธรรม ช่วงที่ 4 อายุ 11 ปีขึ้ นไปเขาจะพัฒนาการให้เหตุผลในเชิง

นามธรรม(วิทยากร เชียงกูล 2551:30) 

2. พฤติกรรมการรับชมสื่อ เดก็แต่ละคนมีพฤติกรรมการรับชมสื่อหรือเปิดรับสื่อ

แตกต่างกันไป จานวนช่ัวโมงที่เปิดรับและการได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่มีผลต่อการรับรู้

ของเดก็ เดก็ที่รับชมรายการที่เหมาะกับการเรียนรู้ตามวัยในจานวนช่ัวโมงที่เหมาะสมจะ

ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเดก็ดีกว่าเดก็ที่ไม่มีโอกาสรับชมรายการที่เหมาะและเดก็ที่รับชม

มากเกนิไป  

สาหรับการขาดการดูแลของผู้ใหญ่มี 3 ลักษณะ คือ การปล่อยให้เดก็ใช้สื่ออย่าง

ไม่มีขอบเขต การไม่คัดเลือกสื่อที่เหมาะสมกับวัย ปล่อยให้เดก็ใช้สื่อที่มีเน้ือหาแบบ

ผู้ใหญ่ และพ้ืนฐานภมูิหลังของเดก็แต่ละคน การรับรู้เป็นจุดเร่ิมต้นของความคิด และการ

เข้าใจ ถ้าการรับรู้ไม่เกดิขึ้น กระบวนการความคิดและการเข้าใจกจ็ะไม่เกดิขึ้น  

 

วิธีการศึกษา  

การศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจของเดก็ที่มีต่อนิทานทุ่งซ่า เป็นการศึกษา

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการ

สงัเกตการณ์ (Observation) การสนทนากลุ่ม ศึกษากลุ่มเดก็อายุระหว่าง 3-12 ปี กลุ่มละ 

7 คน จ านวน 4 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 28 คน โดยจาแนกกลุ่มตามช่วงอายุ และถิ่นที่อาศัย 

ได้แก่ กลุ่มเดก็อายุ 3-5 ปี กับ กลุ่มเดก็อายุ 6-12 ปี ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด และ กลุ่มเดก็

อายุ 3-5 ปี กับ กลุ่มเดก็อายุ 6-12 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สาหรับการ

สงัเกตการณ์เป็นการศึกษาเดก็อายุ 3-12 ปี โดย การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จานวนทั้งสิ้น 20 
คน ผู้ปกครองทาหน้าที่ในการสงัเกตพฤติกรรมของเดก็ในระหว่างการดูนิทานที่บ้าน และ

ทาการจดบันทกึ นิทานที่กลุ่มเดก็แต่ละกลุ่มได้ดูมีจ านวนทั้งสิ้น 40 เร่ือง  
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ผลการวิจยั  

การรับรู้ของเดก็ที่มีต่อนิทานทุ่งซ่า : จากการสนทนากลุ่มเดก็อายุ 3-5 ปี อาศัย

อยู่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร พบว่า เดก็ส่วนใหญ่จะรับรู้ว่าตัวการ์ตูนแอนิเมช่ัน

เป็นสิ่งที่มีชีวิต มีอารมณ์ร่วมกับเน้ือหา เช่น สงสารแม่ไก่ที่กระโดดเข้ากองไฟ หัวเราะ

ชอบใจที่เสือถูกลิงดึงหาง เป็นต้น แต่เดก็ไม่สามารถจับประเดน็เน้ือหาได้ จดจาได้เป็น

เพียงบางฉากที่ตนเองสนใจ ระหว่างที่เดก็ดูมักจะมีคาถาม “ท าไม” “อะไร” ในขณะที่เดก็
อายุ 6-12 ปี เดก็สามารถรับรู้และจดจาเน้ือหานิทานได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์

ข้อคิดที่ได้จากการดูนิทานแต่ละเร่ืองได้ เช่นนิทานสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

สอนเร่ืองความกตัญญู เป็นต้น เดก็จะดูนิทานและวิเคราะห์เปรียบเทยีบกับความเป็นจริง 

เดก็กรุงเทพฯจะวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ที่พบเหน็ในสังคม เช่นตัวละครหัวล้าน 

เดก็จะโยงไปในเร่ืองการทาศัลยกรรม เป็นต้น  

ความพึงพอใจของเดก็ที่มีต่อนิทานทุง่ซ่า: เดก็ทั้งสองช่วงอายุมีความพึงพอใจกับ

นิทานที่ตลก สนุกสนาน เดก็อายุ 3-5ปี จะช่ืนชอบนิทานที่มีสัตว์เป็นตัวละคร เดก็ส่วน

ใหญ่จะสนใจในเร่ืองสี กับเสียง คือสีของสัตว์แต่ละตัว สามารถบอกสีได้ถูกต้อง สามารถ

ร้องเลียนแบบเสียงสัตว์ได้ เช่น ไก่ “ กุก๊ กุก๊” สิ่งที่เดก็อายุ 3-5 ปีไม่ชอบดูคือ การที่

สตัว์แสดงอาการดุร้าย การฆ่ากนั ส่วนเดก็อายุ 6-12 ปี จะชอบนิทานที่เน้ือเร่ืองเป็นเร่ือง

ใกล้ตัวเช่น เร่ืองเพ่ือน ครอบครัว และสนใจในเร่ืองของการใช้ภาษาในนิทาน เช่น การใช้

คาคล้องจอง การสอดแทรกคาศัพทภ์าษาองักฤษ เป็นต้น  

ผลการสงัเกตพฤติกรรมการดูนิทานทุง่ซ่าของเดก็จากผู้ปกครอง พบว่าการรับรู้และความ

พึงพอใจของเดก็ไม่แตกต่างกับผลจากการสนทนากลุ่ม แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความ

เป็นห่วงเน้ือหาของนิทานบางเร่ืองที่อาจทาให้เดก็เกดิค่านิยมที่ผิด หรือเกดิการเลียนแบบ

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ 
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การอภิปรายผล  

1. เดก็ที่อายุแตกต่างกันมีความสนใจเน้ือหานิทานแตกต่างกัน กล่าวคือกลุ่มเดก็

อายุ 3-5 ปี จะชอบนิทานพ้ืนบ้านที่มีตัวเดินเร่ืองหรือตัวเอกของเร่ืองเป็นสัตว์พูดได้ แต่

กลุ่มเดก็อายุ 6-12 ปี จะชอบนิทานที่เป็นเร่ืองใกล้ตัว เช่น เร่ืองครอบครัว เร่ืองโรงเรียน 

เร่ืองเพ่ือน ทั้งน้ีเพราะความสนใจของเดก็มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการแต่ละช่วงวัยของ

เดก็ ดังที่อุฬาร เน่ืองจานงค์ (2540:88) อธบิายว่า  

เดก็อายุไม่เกิน 6 ขวบ เดก็ในวัยน้ีจะมีความรู้สึกนึกคิดในสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว 

เช่น แมว หมา กระต่าย นก และสิ่งของเคร่ืองเล่นต่างๆ รายการที่จะจัดทาสาหรับเดก็ใน

วัยน้ีจะต้องเป็นนิทานที่ฟังง่าย และผู้เล่าจะต้องย้าเล่าแบบซ้า ๆ มากคร้ังเพ่ือให้เดก็เข้าใจ 

เดก็จะไม่รู้สกึเบ่ือที่จะต้องฟังซ้า ๆ แต่จะกลับชอบเมื่อเดก็สามารถพูดตามได้ถูกต้อง  

เดก็อายุ 6-9 ขวบ มักจะชอบเร่ืองเกี่ยวกบัเทพนิยาย หรือความฝัน เร่ืองราวบทตอนจาก

วรรณคดี เดก็ในวัยน้ีอาจทกึทกัคิดว่าเร่ืองที่เล่าให้ฟังน้ันเป็นเร่ืองจริง ๆ ถ้าหากผู้เล่านา

เร่ืองที่สร้างความหวาดกลัวมาเล่าให้ฟังแล้ว กจ็ะทาให้เดก็เกิดอารมณ์หวาดผวา เพราะ

จดจาเร่ืองไว้ในอารมณ์ เดก็อายุ 9-12 ขวบ เดก็ในวัยน้ีมีความคิดเหน็ของตนเองบ้าง

แล้ว มักจะชอบเร่ืองโลดโผน ข่ีม้า ยิงปืน หรือเร่ืองลึกลับต่าง ๆ เดก็ในวัยน้ีถึงแม้ว่าจะไม่

เช่ือจริงจังกบัเร่ืองที่ได้ฟัง แต่ยังมีความรู้สกึอยากจะทดลองเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ กส็ามารถ

ทาได้ ดังน้ันเดก็ในวัยน้ีจะต้องนาเน้ือหาที่มีคติสอนใจมาเล่าให้ฟัง เพ่ือชักจูงจิตใจให้มุ่ง

ไปในทางที่จะทาให้เกดิอุดมคติ 

 

2. เดก็ส่วนใหญ่ชอบดูนิทานพ้ืนบ้านที่มีเน้ือหาตลก โดยเฉพาะมุขตลกจากความ

โง่ ดังที่ประคอง นิมมานเหมินท์ ( 2543:149-150)อธิบายมุขตลกในนิทานพ้ืนบ้านว่ามุข

ตลกที่มีแนวคิดเกี่ยวกับความโง่หรือความเป่ินน้ีมักเล่าถึงพฤติกรรมของคนโง่หรือขาด

สติปัญญา หรือขาดความรู้ขาดประสบการณ์ไม่ทนัสมัย หรือเป็นคนเถรตรงเกินไปจนทา

อะไรเป่ินอย่างนึกไม่ถึงตัวละครอาจเป็นเดก็หรือผู้ใหญ่กไ็ด้ มุขตลกบางเร่ืองแสดง

แนวคิดเกี่ยวกบัความฉลาดควบคู่กับความโง่เขลา คือจะมีตัวละครเด่นมีลักษณะตรงข้าม

กนั คนหน่ึงเฉลียวฉลาด อกีคนโง่  

 

3. เดก็เลก็ไม่ชอบดูเร่ืองที่มีการทาร้ายกัน ฆ่ากัน สร้างสรรค์ ดังที่พรรณพิมล วิปุ

ลาการ (2555: 45-46) อธิบายว่าการรับชมภาพที่น่าหวาดกลัวจะสร้างความต่ืนตระหนก 

และมองว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกน่ากลัว และสอดคล้องกับแนวทางในการพิจารณาเลือก

นิทานสาหรับเดก็ของ เกริก ยุ้นพันธ์(อ้างใน พัชรี คุ้มชาติ 2553: 22) ว่า นิทานที่ไม่

เหมาะสมสาหรับเดก็ ได้แก่ นิทานที่มีคาสั่งสอนมากเกินไป เป็นนิทานที่มีคาและประโยค
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ไม่เหมาะสมกับเดก็ เป็นนิทานที่มีเร่ืองยืดยาวและรายละเอียดมากมาย เป็นนิทานที่มี

เร่ืองราวที่ทารุณโหดร้าย ซ่ึงอาจเป็นตัวอย่างที่ผิด เป็นนิทานที่ส่งเสริมค่านิยมต่างๆ เป็น

นิทานที่ผิดศีลธรรมของคนที่อยู่ร่วมกนัในสงัคม เป็นนิทานที่ไม่ส่งเสริมความคิด  

 

4. เดก็ที่อายุต่างกันจะมีการคิดเชิงเหตุผลต่างกัน กลุ่มเดก็อายุ 6-12 ปี จะรับรู้

เน้ือหานิทานและคิดวิเคราะห์โดยเปรียบเทยีบกับความเป็นจริง ในขณะที่กลุ่มเดก็เลก็จะ

ดูและจินตนาการตามเน้ือหานิทาน ฌอง เปียเจท ์ อธิบายเหตุผลที่เดก็เลก็ชอบคิดฝัน 

ชอบจินตนาการมากเพราะพวกเขาไม่ได้คิดแบบเป็นเหตุเป็นผล หรือคิดแบบวิเคราะห์ 

พวกเขาไม่ได้แยกระหว่าง “สิ่งที่เป็นจริง” กับสิ่งที่ไม่เป็นจริง” เมื่อความคิดจิตใจของเขา

ไม่ได้คิดในเชิงว่าอะไรและไม่ได้คิดในเชิงต้องมีหลักฐาน ดังน้ันสาหรับเดก็เลก็ ทุกสิ่งจึงดู

เป็นไปได้ทั้งน้ัน (วิทยากร เชียงกูล 2551:28)  

 

5. เดก็ไม่ชอบนิทานที่มีเน้ือหาซับซ้อน ยากต่อการเข้าใจ โดยเฉพาะกลุ่มเดก็เลก็

จะสนใจเฉพาะบางฉากที่ตนสนใจ ถ้าเน้ือหาซับซ้อนเดก็จะไม่สนใจดู สอดคล้องกับ

งานวิจัยของธีรติ ถนัดรบ (2555) ที่พบว่าเดก็แต่ละช่วงวัยมีความสามารถในการเรียนรู้

ต่างกัน และการผูกเร่ืองที่ซับซ้อนหรือมีหลายปัญหามีแนวโน้มที่จะทาให้ผู้ชมวัยเดก็เกิด

ความเข้าใจที่คลาดเคล่ือน  

 

6. ผู้ปกครองส่วนใหญ่กงัวลกบัเน้ือหานิทานที่อาจจะทาให้เดก็เกิดความเข้าใจผิด
และเกิดการเลียนแบบ เน้ือหานิทานที่ผู้ใหญ่คิดว่าไม่เหมาะสมกับเดก็คือเร่ืองที่มีการนา

เสนอตัวละครมีนิสัยฉลาดแกมโกง ชอบแกล้งหรือรังแกคนอื่น การแก้แค้น เพราะกลัว

เดก็จะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมและกลัวเดก็เลียนแบบซ่ึงความกังวลน้ีในต่างประเทศก็

เป็นประเดน็ที่ถูกกล่าวถึง เมลิสสา เทย์เลอร์(Melissa Taylor) ผู้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ของเดก็ กล่าวว่า ผลสารวจช้ีว่า 25% ของพ่อแม่ไม่อ่านเทพนิยาย ให้ลูกที่อายุต่า

กว่า 5 ปีฟัง ด้วยเหตุผลว่านิทานไม่ได้สอนบทเรียนที่ดีและบางคร้ังกน่็ากลัวเกินไป แต่ใน

มุมกลับกันเมลิสสา เทย์เลอร์ เหน็ว่าเน้ือเร่ืองดังกล่าวทาให้ให้พ่อแม่ได้มีโอกาสสอนการ

คิ ด ใ น เ ชิ ง วิ พ า ก ษ์ ใ ห้ กั บ เ ด็ ก ไ ด้ อ ธิ บ า ย แ ล ะ ช้ี แ น ะ ใ ห้ กั บ เ ด็ ก

(http://www.imaginationsoup.net : สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2556)นิทานมีความสาคัญต่อ

เดก็ดังที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์(Albert Einstein )กล่าวว่า “ถ้าคุณต้องการให้ลูกเป็นเดก็
ฉลาด จงอ่านเทพนิยายให้ลูกฟัง ถ้าคุณต้องการให้ลูกฉลาดกว่าเดิม อ่านเทพนิยายให้ลูก

ฟังมากขึ้น” (If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you 

want them to be more intelligent, read them more fairy tales.)  
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ขอ้เสนอแนะ  

1. จากการที่เดก็แต่ละช่วงอายุมีการรับรู้เน้ือหาสื่อแตกต่างกัน ในการผลิตสื่อสา

หรับเดก็ควรระบุช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และตระหนักถึงความสาคัญในการ

สร้างสรรค์เน้ือหาให้เหมาะสมกบัแต่ละช่วงวัยของเดก็ 

 2. การผลิตสื่อสาหรับเดก็ผู้ผลิตสื่อควรนาความรู้สอดแทรกในเน้ือหาโดยใช้

ความสนุกสนานเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของเดก็ ไม่ควรเน้นความบันเทิงแต่เพียงอย่าง

เดียว  

3. ควรมีการพัฒนาวิธีการนาเสนอนิทานพ้ืนบ้านในรูปแบบใหม่ๆที่สามารถนา

มาใช้เป็นสื่อเพ่ือการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสาหรับเดก็ และเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจจาก

เดก็ในยุคปัจจุบัน 
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การวิเคราะหง์านเอกสารการวิจยั  

การวิเคราะหอ์ภิมานของผลกระทบของโฆษณาทางโทรทศัน ์

 

ศริญญา คงเทีย่ง 

 

บทคดัย่อ 

        โฆษณาทางโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีความแพร่หลาย และมีวิจัยน ามาวิเคราะห์เร่ือง

ผลกระทบของโฆษณาทางโทรทศัน์เป็นจ านวนมาก การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยโดยใช้การ

วิเคราะห์เอกสาร (document analysis) เพ่ือศึกษาถึงการวิเคราะห์อภิมานของผลกระทบ

ของโฆษณาทางโทรทศัน์ การวิจัยน้ีพบว่า ประเดน็ที่ถูกน ามาวิเคราะห์ คือ ประเดน็เร่ือง

การเมือง เพศ อารมณ์ และ สิ่งเสพติด และ ประเด็นเร่ืองผลกระทบของโฆษณาทาง

โทรทัศน์ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค และการระลึกถึงตราสินค้า 

เน่ืองจากการศึกษาประเดน็การโฆษณาทางโทรทศัน์เป็นที่นิยมและถูกน ามาวิเคราะห์เป็น

จ านวนมาก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ส าหรับงานวิจัยที่ต้องการศึกษาเร่ืองการโฆษณาทางสื่อ

โทรทศัน์ด้วยวิธวิีจัยแบบการวิเคราะห์อภิมานในอนาคตต่อไป 
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The document analysis of meta analysis used in investigating television 

advertising effects 

 

Sarinya Kongtieng 

   

Abtract 

        Television advertising is one of the most widespread media. There are several 

research studies of television advertising. Meta analysis were used to synthesize and 

integrate the documents on individual television advertising effects. This document 

analysis will explore the reasons of using meta analysis in television advertising 

area. ธhe issues of television advertising effects analyzed by using meta analysis 

were politic, gender, emotion, and addictive substance. 

The effectiveness of television advertising on customers’ behavior. This result of 

this document analysis will provide the benefit of using meta analysis for 

investigating television advertising and also benefit future research.  

 

 

Key words : television advertising, advertising, document analysis 
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Introduction 

        Advertising is one of the significant tools for marketing that can contact with 

its audiences. (Sethuraman, Tellis, & Briesch, 2011) Eisend (2010) stated that 

advertising is the channel that can directly reach the audiences. Advertising is also 

used as a tool of marketing mix and generate income from the success of 

advertising strategy (Vakratsas, 1999). Advertising on television is one of the 

popular tools that have been used to promote products and services.  

        It is claimed that advertising on television has powerful influence on the 

audiences. (Hu, 2007) Television has been more powerful than other traditional 

media due to the characteristics of television (Rai, 2011 & Tellisa, 1995). 

Television has both voice and picture which can attract the audiences. (Lodish, 

1995) The effect from advertising through advertising is significant for marketing 

because brand attitude can be  created by audience being to content from 

advertising. (Eisend, 2010 & Edison, 2009) Attention and awareness of customer 

toward television advertising can increase positive cognitios and reduce negative 

cognition. 

        There are several researches about effects and contents of advertising. (De 

Ros, 2008) Meta analys is a research approach that can synthesize several studies 

of television advertising, in general, and its effects in particular. In other word, 

meta analysis is one of the methods that integrate the outcome from several studies, 

and the integrated results have more potential than only one result from each studys. 

(Deek, 2008 & Afef, 2010)  

        This document analysis will analyze the reason of using meta analysis  on 

television advertising effects. It will then look at the issues of television advertising 

effect integrated by meta analysis.   

Research questions 

1. What are the reasons of using meta analysis to integrate 

research on television advertising effects? 

2. What are the issues on television advertising effects 

analyzed by using meta analysis? 

DP
U



 
 

367 
 

Methods 

        The study is document analysis of meta analysis research on television 

advertising effect. The researcher collected studies that explored the issues of 

television advertising effects. Then, the key concepts of those studies were 

categorized. (Lodish, Abraham, Kalmenson, Livelsberger, Lubetkin, Richardson, & 

Stevens, 1995). 

       Inclusion criteria to select the 18 studies are as follows: 

1. The selected studies have to apply the meta analytical 

approach to explore the issues of television advertising effects.  

2. The collected papers have to be published during 1995-

2013 and available on ProQuest,  EBSCOhost and google scholar. 

 

As a result, there are 11 studies analyzing the effects of television 

advertising effects, and another Other 7 meta analysis studied about the issues on 

television advertising.  

Results 

        Document analysis of the selected 18 papers was conducted generate the 

findings on reasons of using meta analysis to integrate television advertising effects, 

and the issues such effects that have been investigated by using meta analysis. 

RQ 1 Reasons of using meta analysis to integrated television 

advertising effects. 

        The selected studies unanimously stated that meta analysis is an appropriate 

method since at integrated the results from several studies (Deeks 2008) to find 

the important results that are not appear in each research. As for the television 

advertising effects, meta analysis investigate and synthesize the effect size from 

relevant studies to find out the effect of television advertising. (Anderson, 2009, 

Batra, 1995, Benoit, 2007, De, 2008).  
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        The document analysis reveals a variety of contents on television advertising 

such as, political advertising with varying effects, such as gender, emotion and 

addictive substance. These contents were found to rapidly increase attention among 

the audiences  than other media. (Hansen, 2007, p.190). 

        A number of studies focused particularly on effect of political advertising 

(Benoit, 2007and Hansen, 2007), while gender was the contents of interest 

among some reasons (Edison, 2009 and Eisend, 2010). They also state that 

emotion was found in several studies of television advertising effects emotion can 

affect the audience in relating to opinion, attitude and behavior (Batra, 1995, 

Buijze, 2003, Eisend, 2008, Henningsen, 2011, Hite, 1988, Janiszewski, 2003, 

Lodish, 1995 and Lois, 2008). Moreover, addictive substance is one of television 

advertising effects under investigation, particularly television on advertising of 

cigarette and alcohol (Capella, 2008, McVeya, 2009 and Nelson, 2006).         

        Since television advertising can reach a large number of the audience, using 

meta analysis to investigate and synthesize the studies on large population is a 

appropriates. The result of meta analysis has enormous and worthy refering to large 

population effectively (Lodish, 1995, p. 130 and Rubinson,, 2009, p. 225). In 

other words, meta analysis synthesized research that explored similar audiences, 

issues and questions and can provide an integrated picture of huge audiences 

especially children and young adults. 

 (Janiszewski, 2003, p. 140, Eisend, 2010).   

        Issues in television advertising effects are analyzed by meta analysis? 

        There are two issues that have been analyzed by using meta analysis. The 

first issue is the content on television advertising. The second issue is the effect of 

television advertising. 

        Issues of television advertising  

        There are four contents in television advertising which are political 

advertising, gender, emotions and addictive substance. The details of each content 

are provided as following. 
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        Political Advertising  

        Political advertising on television is one of the issues explored in the meta-

analysis studies. The contents focused particularly on using television advertising as 

a tool for promotes campaign, can attract the audiences effectively. (Benoit, 2007)  

 Gender 

        The meta analysis about gender is concerned with gender on television 

advertising (Marin 2012,  Eisend, 2010 ).  Several meta analysis analyzed studies 

on gender roles and sex in advertising, focusing particularly stereotype change of 

gender roles in television advertising. Gender is one of the significant elements on 

message that can effect on audiences and is used to promote products and services 

on advertising. (Eisend, 2010)   

        Sex and violence are the issues in television advertising that were commonly 

found in the selected studies. Bushman (2002) used meta analysis to investigate 

the issues about sex and violence in several related researches. especially the 

difference between males and females through advertising (Eisend 2010 & Grabe 

2008 ). 

        Emotion 

        Emotion is one of the issues that were found in meta analysis studies. They 

studies used meta analysis to investigate contents on television advertising (Hite, 

1988 & Lois, 2008). It is seen that several researchs focused on television 

advertising are concerned. Meta analysis focus primarily on emotion and humor 

(Vakratsas, 2009),  especially sex and humor appeal (Raj, 2011). 

        Addictive substance  

        Studies about drug and alcohol are numerous so meta analysis focus on drug 

issues on television advertising. (Anderson 2009, Capella 2008, McVeya, 2009).  

It was found that a message os television advertising explored particularly alcohol, 

tobacco and cigarette in television advertising 

        Effect of television advertising 
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        The effect of television adverting was concerned because the power of effect 

that affect impact on the audiences, particulary on purchasing behavior, brand 

recognition and power of campaign were studied (Lodish, 1995, p. 128 and 

Hansen, 2007, p. 190). 

        Meta analysis were used to integrate the results from several studies of 

television advertising in area of the television advertising effects                                                                                                  

Lodish (1995), for example, found out the use of television, the ability of using 

television advertising, effectiveness, and power of television advertising. Eleven 

studies of meta analysis focused on the power of television advertising. (Lodish 

1995, Capella 2008, Henningsen, 2011, Law, 2008 ) 

        Rubinson (2009) and Lodish,(1995)  used meta analysis effectiveness of 

advertising experimentations and ability of television advertising (Sethuraman, 

Tellis and Briesch, 2011).  

        Buijze and Valkenburg, (2003) and Biener, (2009) integrated the results of 

television advertising effect on children. Moreover, the power of advertising on 

customer behaviors was also analyzed. Bushman (2002) used meta analysis to 

synthesize the memories of the audiences through television advertising. 

Specifically, The effect of addictive substance such as alcohol, cigarette and 

tobacco on television advertising were found by using meta analysis (McVeya, 

2009, Nelson, 2006).  

Discussion 

        It is clear that using meta analysis is useful to investigate the issues and 

effects television advertising, because it can integrate many studies with large 

population. 

        There are two reasons that meta analysis is suitable for synthesizing and 

integrating the result of individual study on television advertising. The first reason 

is using meta analysis can generate the integrate results from several individual 

studies. The results from individual studies can be used to find and analyze the 

effect size of the overall studies. Meta analysis of television advertising has benefit 

for the researchers to find out the hidden individual results.         
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The second reason is a huge population. Usually, television advertising explored a 

large group population and sampling. Meta-analysis was suitable to synthesize the 

large population of television advertising studies. 

        Two issues of meta analysis were contents and effects of television 

advertising. Meta analysis is suitable for investigate the issues on television 

advertising and its effect. The benefit of using meta analysis is that the similarity 

documents can be easy to find (Lodish, 1995, Rubinson, 2009).  

        The result from individual studies of television advertising was not enough to 

find out the overall issues. Hence, meta analysis can be used to find the issues in 

television advertising area effectively. 
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การเปิดรับสื่อและทศันคติของบุคลากรที่มีต่อสื่อประชาสมัพันธ ์ 

)กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา(  

 

สายชล  จนัทรเ์พชร 

 

บทคดัย่อ 

การ ศึกษาในหัวข้อการเ ปิด รับสื่ อและทัศนคติของบุคลากรที่ มี ต่อสื่ อ

ประชาสัมพันธ์ (กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา) 

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับทศันคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับ

สื่อประชาสัมพันธ์ กับลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และ

ทศันคติในการเปิดรับ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อของ

บุคลากรภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร แนวคิดการประชาสัมพันธ์ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ และแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ทศันคติและพฤติกรรม โดยมุ่ง

ประเดน็ศึกษา การเปิดรับสื่อ และทศันคติของบุคลากรที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ใช้

แนวทางของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบของการศึกษา เชิง

สารวจ (Survey Research) ใช้การวัดผลเพียงคร้ังเดียว (One Shot Case Study) มีการ

ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูลและให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นผู้ตอบข้อมูลต่างๆด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire)  

ผลการศึกษาการเปิดรับสื่อ และทศันคติของบุคลากรที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ โดยให้

บุคลากรได้ประเมินสื่อประชาสมัพันธภ์ายในองค์กร จานวน 5 สื่อประกอบด้วย จดหมาย

ข่าว EG เว็บไซต์ (www.eg.mahidol.ac.th) สื่อใหม่ www.facebook.com/ 

#!/egpr.egmu บอร์ดประชาสมัพันธ์ และหนังสอืเวียน ปรากฏผล ดังน้ี  

บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสื่อจดหมายเวียนเป็นอันดับแรกโดยมี

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด และเน้ือหาข้อมูล มี

ความน่าเช่ือถือทาให้เกิดการติดตามอย่างต่อเน่ือง และสม่าเสมอ ทั้งน้ีความถูกต้องของ

เน้ือหายังมีความถูกต้อง การนาไปเผยแพร่ต่อยังบุคคลอื่นภายในองค์กรโดยสามารถเป็น

แหล่งอ้างอิงได้เป็นอย่างดี สื่อที่สอง คือบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยมีการเปิดรับ 3 คร้ัง 

ต่อสปัดาห์ สื่อที่มีความถี่ในการเปิดรับเป็นลาดับที่ 3 คือจดหมายข่าว EG ซ่ึงถือเป็น สื่อ

น้องใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เน่ืองจากว่ามีการปรับเปล่ียนรูปแบบของวารสาร ส่วน

สื่อลาดับที่ 4 คือสื่อเวป็ไซต์( www.eg.mahidol.ac.th) เป็นสื่อที่มีการพัฒนารูปแบบและ
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เน้ือหาให้ตรงตามความต้องการของบุคลากรย่ิงขึ้ น ส่วนสื่ออันดับสุดท้ายที่มีความถี่ใน

การเปิดรับน้อยที่สดุแต่เป็นสื่อที่มีความทนัสมัย เน่ืองจากมีความทนักระแสกบัสงัคม 

ในปัจจุบันทั้งด้านรูปแบบการนาเสนอ รูปแบบมีความน่าสนใจชวนให้ติดตาม

มากกว่า สื่ออื่นๆ เน้ือหาซ่ึงทาให้มีความน่าสนใจ และทนัสมัยอยู่เสมอ และที่สาคัญคือมี

การเผยแพร่อย่างสม่าเสมอจากบุคลากรที่ทาหน้าที่เผยแพร่เอง และบุคลากรในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คือสื่อใหม่ www.facebook.com/#!/egpr.egmu  

ลักษณะตัวแปรสาคัญของการเปิดรับสื่อประกอบด้วยตัวแปรอิสระคือ ลักษณะ

ทางประชากร อนัประกอบด้วย เพศ อายุ อายุการทางาน ระดับการศึกษา โดยพบว่าผู้ที่มี

อายุ 55 ปีข้ึนไปจะมีค่าเฉล่ียในการเปิดรับสื่อมีความถี่มากที่สุด และเปิดรับหนังสือเวียน 

มากที่สุด และระดับการศึกษาที่เปิดรับพบว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปิดรับสื่อ

มากกว่าปริญญาโท และปริญญาเอก และบุคลากรสายสนับสนุนจะเปิดรับสื่อมากกว่า  

สายอาจารย ์ 

ข้อมูลการประเมินทศันคติต่อสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า สื่อใหม่ มีรูปแบบการนา

เสนอ มีความน่าสนใจชวนให้ติดตามมากกว่าสื่ออื่นๆ อีกทั้งมีการเผยแพร่ได้รวดเรว็ทัน

ต่อเหตุการณ์ ทาให้ติดตามข่าวสารได้อย่างสม่าเสมอ และมีการปรับปรุงเน้ือหา ให้

น่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ ด้านเน้ือหาข้อมูลมีความน่าเช่ือถือทาให้เกิดการติดตาม

อย่างต่อเน่ือง และสม่าเสมอ การนาไปเผยแพร่ต่อยังบุคคลอื่นภายในองค์กรโดยสามารถ 

เป็นแหล่งอ้างอิงได้เป็นอย่างดี คือ หนังสือเวียน ส่วนจดหมายข่าว EG เป็นสื่อที่มีการใช้

ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย และตรงตามความต้องการ มีการแบ่งหมวดหมู่ของข่าวสาร

อย่างเป็นระเบียบไม่ซับซ้อนทาให้ชวนอ่านและน่าติดตาม  

แนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ พบว่าผู้แทนมีแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน

องค์กรของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับมาก โดยมีความต้ังใจที่จะรับทราบข้อมูล

ข่าวสารที่เกดิข้ึนจากสื่อประชาสมัพันธ์ภายในองค์กรต่อไป และความต้ังใจที่จะแนะนาให้

บุคลากรเปิดรับข้อมูลข่าวสารในองค์กรมากที่สดุ  

ความคิดเห็นเ พ่ิมเติมโดยบุคลากรให้ความเห็นว่าไม่ควรมีการเ พ่ิมสื่ อ

ประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กร แต่ให้มีการพัฒนาสื่อให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรให้

มากที่สุดผลการ ศึกษาพบว่า การเลือกเปิดรับสื่อจากช่องทางการสื่อสารภายในของ

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  

DP
U



 
 

378 
 

มีทาให้ทราบแนวโน้มพฤติกรรม และทัศนคติในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของ

บุคคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถนาไปเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง การผลิตสื่อ และการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสม

กบักลุ่มบุคลากร     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP
U



 
 

379 
 

Perception And Attitudes of Employee towards  

The Internal Public Relation Medias  

(The case of the Faculty Engineering,Mahidol University) 

 

Abstract 

        This research investigates the perception and attitudes of employees towards 

the internal public relations media which focused on the Faculty of Engineering, 

Mahidol University. The theoretical frameworks were used in this research as Demographic 

Characteristics of Receiver ,Theory of communication ,Media exposure and The attitude 

theory of emotion One Shot Case Study and Self-Administered Questionaire were 

used as a methodology for collecting data in this quantitative research. The findings 

of this research showed that employees perceived circular letter as the first media 

because it is reliable and they can pay attention regularly. Second, PR board, they 

perceived three times a week. Third, EG newsletter was a new media of the faculty. 

The fourth one was website (www.eg.mahidol.ac.th), and Facebook (www.facebook.com/egpr.egmu) 

was the last one that they perceived media. The key parameters which influenced on 

perception of employees were sex, age, work experiences, and background education.   

The results were found that employees aged over 55 years most frequently 

perceived media, especially, circular letter. Employees had a bachelor’s degree, 

they perceived media frequently; and subsequently, who had a master’s degree and 

doctor’s degree. And support staff perceived media more than faculty staff.  

        Moreover, attitudes of employees towards the internal public relations media 

showed that Facebook was more interesting than others, and contents were updated 

frequently. Circular letter was the most reliable media, on the other hand, EG 

newsletter was simple to understand, direct to the needs of employees, and contents 

were well categorized. The trend of media perception was at the most level ranging; 

employees intended to perceive the internal public media afterward. Finally, the 

results of this research could be a guideline to improve and develop the internal 

media which appropriate for employees.  
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บทน า 

ปัจจุบัน การเลือกใช้สื่อ และการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญ เพราะ

น่ันคือ การสร้างความสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงถือว่าเป็น

เคร่ืองมือที่สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร รวมถึง

การด าเนินงานให้กับบุคลากรในองค์กร ลดช่องว่างระหว่างคนในองค์กร การเลือกใช้สื่อ

ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กเ็ช่นกันเป้าหมายคงไม่แตกต่างกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย

ของประเทศไทย  หากแต่ผู้ศึกษาปฏบัิติงานอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จึงคาดว่าผลการศึกษาดังกล่าว อาจเป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานต่อไปได้ในอนาคต      

จึงเป็นเหตุผลในการเลือกศึกษาและเลือกผู้แทนที่ใช้ในการศึกษา 

        การสื่อสารภายในไม่ว่าจะเป็นในระดับหน่วยงาน ภาควิชา ส านักงาน ในทุกส่วน

งานการประชาสมัพันธ ์และสื่อที่ใช้ถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการท างานเน่ืองจากเป็นส่วน

ที่เช่ือมความสัมพันธ์และช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน การแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน

เดียวกนั หรือต่างหน่วยงานได้รับทราบและเข้าใจถึงเจตนาความต้องการปัญหา ความคิด 

ความรู้สกึ ความเข้าใจ แนวคิด ทา่ทคีวามเหน็ด้วยไม่เหน็ด้วย  การอธบิายในด้านนโยบายการ

บริหาร แนวทาง ทศิทางการเปล่ียนแปลงรายละเอยีด วัตถุประสงค์เหตุผลเป้าหมาย และ

ผลงานและเร่ืองอื่นๆ ผู้น าจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญ และบทบาทของการใช้สื่อ

ประชาสัมพันธ์  ในฐานะที่เป็นดัชนีบ่งช้ีที่ส าคัญประการหน่ึงของความส าเรจ็ขององค์กร  

ความตระหนัก และความเข้าใจถึงความส าคัญของบทบาท และกลไกในการสื่อสารน้ัน

ช่วยท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ และน าองค์กรได้อย่างมีประสทิธภิาพสงูย่ิงขึ้น 

        การจัดระบบการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน 

มีความจ าเป็น และเป็นหัวใจส าคัญขององค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซ่ึงในปัจจุบันต้อง 

มีการปรับตัวให้เป็นไปตามกระแสแห่งยุคของข้อมูล และข่าวสาร โดยน าเทคโนโลยีต่าง ๆ   

มาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับคนในองค์กร หน่วยงานสื่อสารองค์กรมีบทบาท

เพราะเป็นหน่วยงานที่น าเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อปฏบัิติต่างๆ ส่งไปยังผู้ปฏบัิติงาน หรือ

ผู้รับผิดชอบให้ได้ใช้ประโยชน์ในการท างาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน 

เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และการปฏิบัติงาน     

ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอก จ าเป็นต้องประสานความเข้าใจ      

ในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่มีต่อคนในองค์กร 
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วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากรภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

2. เพ่ือศึกษาทศันคติที่มีต่อสื่อประชาสมัพันธภ์ายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. เพ่ือศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

4. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรที่แตกต่างกันกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อภายใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรที่มีความแตกต่างกัน และทศันคติในการเปิดรับสื่อ

ประชาสมัพันธภ์ายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับการเปิดรับสื่ อภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

7. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

สมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะประชากรของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อต่างกนั 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ลักษณะทางประชากรของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่

แตกต่างกนั มีทศันคติต่อการเปิดรับสื่อต่างกนั 

 สมมติฐานการวิจัยที่  3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสมัพันธข์องบุคลากรคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่ มี ต่อการเ ปิดรับสื่ อภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี

ความสมัพันธก์บัแนวโน้มการเปิดรับสื่อภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ขอบเขตในการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และทศันคติใน

การรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา ระหว่างเดือนกนัยายน-ตุลาคม 2555 

 

นิยามศัพท ์

สือ่ประชาสมัพนัธ ์หมายถึง สื่อประเภทต่าง ๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้ 

เพ่ือการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือแจ้งและสร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจของบุคลากร

ในที่น้ีประกอบด้วย จดหมายข่าว EG เวบ็ไซต์ (www.eg.mahidol.ac.th) สื่อใหม่

www.facebook.com/#!/ egpr.egmu บอร์ดประชาสมัพันธห์นังสอืเวียน 

พฤติกรรมการเปิดรบัสือ่ หมายถึง การแสดงออกเพ่ือตอบสนองกบัความถี่ 

การเปิดรับสื่อของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจากสื่อประเภท

ต่างๆ 

ทศันคติ หมายถึง ความรู้สกึนึกคิดของบุคลากรที่มีต่อสื่อประชาสมัพันธ ์ซ่ึงเป็น 

ผลลัพธ์ของการรับรู้และประมวลจากสิ่งที่ได้ข้อมูล และแสดงออกทางพฤติกรรมที่

สอดคล้องกบัลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจากการได้รับข่าวสารและมีความรู้ความ

เข้าใจที่มีต่อการใช้สื่อประชาสมัพันธม์ากน้อยเพียงใด 

บุคลากร หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

แนวโน้มการเปิดรับสื่อ หมายถึง ความเข้าใจที่จะใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล 

ข่าวสาร ในการเปิดรับสื่อภายในองค์กรต่อไป และความต้ังใจที่จะบอกต่อให้

บุคลากรอื่น 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา ดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกบัลักษณะประชากร 

 แนวคิดด้านประชากรศาสตร์น้ีเป็นแนวคิดที่เช่ือในหลักการของความเป็นเหตุ

เป็นผลกันกล่าวคือคนเราท าพฤติกรรมตามแรงผลักดันจากภายนอก  (Exogenous 
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Factors) และพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเราจะเป็นไปตามแบบฉบับที่สังคมวางเอาไว้ เช่น 

คนรุ่นไหนควรจะท าพฤติกรรมอย่างไร และสังคมทั่ว ๆ ไปมักจะก าหนดให้บุคคลที่มี

คุณสมบัติประชากรแตกต่างกัน มีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการรับ

สารและใช้สื่อซ่ึงเป็นพฤติกรรมทางสังคมอย่างหน่ึงก็เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  

(กาญจนา แก้วเทพ, 2552)ปรมะ สตะเวทนิ (2546) กล่าวว่า ผู้รับสารแต่ละคนมี

คุณลักษณะเฉพาะตัวของตนเช่น อายุ และ เพศ เป็นต้น คุณสมบัติเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อ

ผู้รับสารในการท าการสื่อสาร อย่างไรกต็าม ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ กันน้ัน 

จ านวนของผู้รับสารกม็ีปริมาณแตกต่างกันไปคือ มีตั้งแต่ 1 คน ไปจนถึงการ

สื่อสารมวลชน ซ่ึงการวิเคราะห์ผู้รับสารที่มีจ านวนน้อยคนน้ัน มักไม่ค่อยมีปัญหา หรือมี

ปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผู้รับสารที่มีจ านวนมากมาย แต่ในการสื่อสารกลุ่มใหญ่หรือ

การสื่อสารมวลชนนั้น ไม่สามารถวิเคราะห์ผู้รับสารเป็นคน ๆ ไปได้ วิธกีารที่ดีที่สดุในการ

วิเคราะห์ผู้รับสารที่ประกอบไปด้วยคนจ านวนมากมาย ในกรณีน้ีคือ การจ าแนกตามอายุ 

เพศ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจและการศึกษา เป็นต้น โดยมีสมมุติฐานว่าผู้รับสารที่

อยู่ในกลุ่มลักษณะทางประชากรร่วมกนัย่อมมีทศันคติและพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกนั  

2. แนวคิดการประชาสมัพันธ ์

การประชาสมัพันธยั์ง หมายถึง การสื่อสาร (Communication) สาขาหน่ึงใน 

รูปแบบของการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication) ที่ต้องอาศัยความช านาญ

เฉพาะด้านเป็นอย่างมาก ต้องใช้ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินงาน

สื่อสาร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสมัพันธอ์นัดีซ่ึงกนัและกันระหว่างบุคคลใน

องค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความ

สนับสนุน ร่วมมือ และเช่ือถือศรัทธาตลอดจนการสร้างช่ือเสียง เกียรติยศ การยอมรับ

และความไว้วางใจ อันจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานเพ่ือความส าเรจ็ในองค์กร การ

ประชาสมัพันธ์ คือ การกระท าทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้า ในการที่จะ

สร้างความเข้าใจกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดความสนับสนุนและร่วมมือกันเป็น

อย่างดี การประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการหรือกิจกรรมการสื่อสารระหว่างหน่วยงานสถาบัน

หรือองค์กรต่าง ๆ ไปยังกลุ่มประชาชนเป้าหมาย โดยเป็นกระบวนการด าเนินงานทมีีการ

วางแผนอย่างรอบคอบ มีการกระท าอย่างต่อเน่ืองในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือมุ่งเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีไปยังสาธารณชนหรือกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนเหล่าน้ันเกิดความรู้สึกนึกคิดและมีทศันคติที่ดีต่อหน่วยงาน 

อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับสถาบันหรือองค์กร

ต่อไป ซ่ึงการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพอย่างไรน้ัน
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จะต้องค านึงถึงหลักการประชาสัมพันธ์ 3 ประการ เพ่ือเป็นแนวทางที่ส าคัญในการ

ด าเนินงาน อนัได้แก่ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2542, น. 145-148) 

1. การบอกกล่าวช้ีแจงเผยแพร่ให้ทราบ คือ การบอกกล่าวช้ีแจงให้ประชาชน

ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน ผลงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนข่าว

ความเคล่ือนไหวขององค์กรให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบและรู้เหน็ถึงสิ่งดังกล่าว เพ่ือ

ปูพ้ืนฐานความเข้าใจให้องค์กร มีความประทบัใจ ซ่ึงเป็นสิ่งที่จะเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อ

องค์กรในการได้รับความสนับสนุนร่วมมือจากประชาชน 

2. การป้องกนัและแก้ไขความเข้าใจผิด ถือเป็นการด าเนินงานประชาสมัพันธเ์พ่ือ 

ป้องกัน (Preventive Public Relation) เพราะความเข้าใจผิดอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี 

เช่นความเข้าใจผิดในนโยบาย วัตถุประสงค์หรือการด าเนินงาน ดังน้ัน จึงเป็นงานใน

หน้าที่ของฝ่ายประชาสมัพันธท์ี่จะต้องพยายามค้นหาถึงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจ

ผิด ๆ น้ัน และจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขโดยด่วนอย่างเหมาะสม และทนัต่อเหตุการณ์

เมื่อมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นมิฉะน้ันอาจเป็นผลเสียหายกระทบกระเทอืนต่อช่ือเสียงของ

องค์กรได้ 

3. การส ารวจประชามติ ถือเป็นหลักที่ส าคัญของการประชาสัมพันธ์อีกประการ

หน่ึงที่องค์กร จะต้องมีการส ารวจวิจัยประชามติ (Public Opinion) เพราะองค์กรจะ

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องทราบถึงความรู้สึกนึกคิด  ความ

ต้องการ ความคาดหวัง ตลอดจนท่าทต่ีาง ๆ ของประชาชนที่มีต่อองค์กร ซ่ึงจะทราบได้

จาการวิจัยส ารวจประชามติ เพ่ือที่องค์กรจะสามารถตอบสนองสิ่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ

ความรู้สกึนึกคิดและความต้องการของประชาชนได้ 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกบัการเปิดรับสื่อ 

สามารถจ าแนกพฤติกรรมการเปิดรับสื่อได้ ดังน้ี (พีระ จิระโสภณ, 2529, น. 45) 

1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) คือ บุคคลจะแสวงหาความรู้เพ่ือ 

ต้องการให้มีความคล้ายคลึงกันกับบุคคลอื่นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเร่ืองทั่ว ๆ ไป เช่น 

เปิดฟังคล่ืนวิทยุ เดียวกบัเพ่ือน เป็นต้น 

2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับสื่อเพ่ือ

ต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากรู้ เช่น เปิดดูโทรทศัน์เฉพาะเร่ืองที่หรือรายการที่

สนใจ หรือมีผู้แนะน ามา หรือขณะอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูโทรทศัน์ หากมีข้อมูลข่าวสารที่
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เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ตนเองสนใจจะให้ความเอาใจใส่อ่านดูเป็นพิเศษ ซ่ึงในการเปิดรับสื่อ 

Schramm (1997, น. 93) ได้กล่าวไว้ว่า โดยปกติบุคคลมักจะเลือกสื่อที่จะใช้ความ

พยายามน้อยที่สุด และได้ประโยชน์ตอบแทนสูงสุด และข่าวสารที่เข้าถึงความสนใจของ

ผู้รับสาร จะมีแนวโน้มที่ท  าให้การสื่อสารมีประสทิธภิาพย่ิงข้ึน 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือบุคคลจะเปิดรับ

ข่าวสารเพ่ือต้องการท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ เช่น อ่านนิตยสารเพ่ือดู

ภาพแฟช่ัน เป็นต้น 

ขั้นตอนหรือกระบวนการในการเลือกเปิดรับซ่ึงประกอบไปด้วยดังน้ี (พีระ จิระ

โสภณ,2529, น. 636-639) 

1. การเลือกปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective 

Attention)หมายถึง แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดข่าวสารจากแหล่งใดแหล่ง

หน่ึงที่มีอยู่ด้วยกันหลายแห่ง เช่น การเลือกชมโทรทัศน์สถานีใดสถานีหน่ึงหรือเลือก

เปิดรับรายการที่เป็นการโฆษณาขายตรงทางสื่อโทรทศัน์หรือเลือกเปิดรับสินค้าประเภทที่

ตนสนใจ เป็นต้น นอกจากน้ีปัจจัยด้านสังคม จิตใจ และลักษณะส่วนบุคคลอีกหลาย

ประการ เช่น สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม(เช่น ระดับการศึกษา วัย อาชีพ รายได้ 

ฯลฯ) ความเช่ือ วัฒนธรรม ประสบการณ์ กจ็ะมีผลต่อการเลือกเปิดรับสินค้าประเภทที่

ตนสนใจ เป็นต้น 

2. การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation 

เม่ือบุคคลรับข่าวสารที่สนใจกจ็ะท าการตีความหมายความเข้าใจของตนเองทัศนคติ

ประสบการณ์ความเช่ือความต้องการความคาดหวังตามแรงจูงใจตามสภาวะร่างกายหรือ

สภาวะอารมณ์ในขณะน้ัน เป็นต้น เช่น ผู้บริโภคบางคนที่เคยประสบปัญหาจากการใช้

สินค้าอื่นทั่วไปจะรู้สึกถึงความส าคัญของคุณประโยชน์ของสินค้าที่น าเสนอแต่ผู้บริโภค

บางคนกลับมองว่าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเกนิความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 

3. กระบวนการเลือกจดจ า (Selective Retention) คือการที่บุคคลเลือกจะจดจ า 

ข่าวสารเฉพาะส่วนที่ตนสนใจตรงกับความต้องการและทศันคติของตนเอง เช่น 

ผู้บริโภคหญิงเลือก 
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4. แนวคิดเกี่ยวกบัทศันคติ 

ทศันคติ หมายถึงความรู้สึกภายในตัวบุคคลต่อสิ่งของสิ่งแวดล้อมที่แสดงปฏกิิริยา

ออกมาในด้านความรู้สกึความคิดเหน็ความพึงพอใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง

ว่าชอบหรือไม่ชอบทศันคติที่บุคคลแสดงออกมีอยู่ 3 ประเภทคือ 

1. ทศันคติทางบวก (Positive Attitude) เป็นทศันคติที่จะชักน าให้บุคคลแสดง

ปฏิกิริยาในด้านดีต่อบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัวรวมทั้งอาจจะมีส่วนท าให้คนหรือ

กลุ่มคนตัดสนิใจมีส่วนร่วมในกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมด้วย 

2. ทศันคติเชิงลบ (Negative Attitude) เป็นทศันคติที่ชักน าให้บุคคลมีความรู้ที่

ไม่ดีหรือไปในทางลบต่อบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัวซ่ึงเป็นทิศทางตรงกันข้ามกับ

ทศันคติทางบวกทศันคติในทางลบมักจะเกดิขึ้นร่วมกบัความไม่พอใจอนัจะมีผลท าให้เกิด

ความไม่สงบขึ้นภายในองค์กรหรือสงัคมได้ 

3. ทศันคติน่ิงเฉย (Passive Attitude) ผู้มีทศันคติน่ิงเฉยอาจเป็นเพราะว่าเขาไม่

มีความคิดเหน็ต่อบุคคลเร่ืองราวหรือสิ่งอื่น ๆ ดังน้ัน จึงไม่มีความรู้สึกใด ๆ เกิดขึ้นกับ

บุคคลเร่ืองราวหรือสิ่งต่าง ๆ น้ันด้วย 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

        การศึกษาวิจัย เร่ือง การเปิดรับสื่อ และทศันคติของบุคลากรที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 

)กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  (โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์

ของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ก่อน ว่าเพ่ือเป็นการแจ้งข่าวสาร ข้อเทจ็จริงต่างๆ ที่เกิดข้ึน

ภายในองค์กร ท าให้เกิดการประสานงาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความ 

สมัพันธร์ะหว่างบุคลากรกบัผู้บริหาร ระหว่างบุคลากรกบับุคลากร สร้างขวัญ และก าลังใจ 

สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรในองค์กร และน ามาซ่ึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  

โดยผลการศึกษาจะน ามาซ่ึงประโยชน์ในการพัฒนาสื่อ และเลือกใช้สื่อให้มีความเหมาะสม  

กับความต้องการของบุคลากร และท าให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

ซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังน้ี ผลการศึกษาพบว่า  

        ลกัษณะประชากรของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตรที์่แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรม

การเปิดรบัสื่อต่างกนั มีความสอดคล้องกับที่ ปรมะ สตะเวทิน  )6452  ( กล่าวว่า ผู้รับสาร 

แต่ละคนมีคุณลักษณะเฉพาะตัวของตน เช่น อายุ และเพศ เป็นต้น คุณสมบัติเหล่าน้ีจะมี

อิทธิพลต่อผู้รับสาร ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ กันน้ัน จ านวนของผู้รับสารกม็ี

ปริมาณแตกต่างกันไป คือ มีตั้งแต่ 1 คน ไปจนถึงการสื่อสารมวลชน ซ่ึงการวิเคราะห์
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ผู้รับสารที่มีจ านวนน้อยคนน้ัน มักไม่ค่อยมีปัญหา หรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ 

ผู้รับสารที่มีจ านวนมาก แต่ในการสื่อสารกลุ่มใหญ่ หรือการสื่อสารมวลชนน้ัน ไม่สามารถ

วิเคราะห์ผู้รับสารเป็นคนๆ ไปได้ วิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผู้รับสารที่ประกอบ     

ไปด้วยคนจ านวนมาก ในกรณีน้ีคือ การจ าแนกตามอายุ เพศ สถานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจ และการศึกษา เป็นต้น โดยมีสมมุติฐานว่าผู้รับสารที่อยู่ในกลุ่มลักษณะทาง

ประชากรร่วมกันย่อมมีทัศนคติและพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน สามารถแบ่งลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของผู้รับสาร 

ลกัษณะทางประชากรของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่แตกต่างกนั จะมี

ทศันคติต่อการเปิดรบัสื่อประชาสมัพนัธภ์ายในองคก์รแตกต่างกนั โดยกลุ่มตัวอย่าง 

มีความรู้สึกเชิงบวกในทุกๆ ด้านของทศันคติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร โดย

มีค่าเฉล่ียไม่ค่อยแตกต่างกัน ทั้งในด้านรูปแบบการน าเสนอ ความน่าสนใจ เน้ือหา ความ

รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การใช้ภาษา การแบ่งหมวดหมู่ และความสม ่าเสมอในการ

เผยแพร่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชิมบาโด และเอบบีเซน เร่ืององค์ประกอบของ

ทศันคติ 3 ประการ )อ้างถึงใน พรทพิย์ บุญ นิพัทธ์, 6432  ( คือองค์ประกอบด้านความรู้ 

)The Cognitive Component) คือส่วนที่เป็นความเช่ือของบุคคลที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทั่วไป 

ทั้งที่ชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้หรือคิดว่าสิ่งใดดีมักจะมีความรู้สึก (The 

Affective Component) คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับสิ่งต่างๆ ซ่ึงมีผล

แตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของคนๆน้ัน เป็นลักษณะที่เป็นค่านิยมของแต่ละบุคคล 

และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Behaviour Component) คือการแสดงออกของ

บุคคลต่อสิ่งหน่ึง หรือบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด 

และความรู้สกึ ซ่ึงทศันคติกับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ  พฤติกรรมเป็นการ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือวัตถุที่เกิดข้ึนจริง และเป็นสิ่งที่เหน็ได้ ซ่ึงเป็นผลที่เกิดข้ึนจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจ และทัศนคติ เน่ืองจากพฤติกรรมทางสังคมส่วนใหญ่

ของมนุษย์จะเกิดข้ึนจากความต้ังใจ ยกเว้นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ดังน้ัน 

บุคคลจึงมักแสดงพฤติกรรมต่อวัตถุ หรือสิ่งเร้าออกมาตามที่ตนต้ังใจไว้ว่าอยากแสดง

ออกมา ซ่ึงความต้ังใจน้ีจะถูกก าหนดด้วยความเช่ือ และทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งน้ัน  

ดังน้ัน จึงสามารถกล่าวได้ว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์กม็ีความสัมพันธ์กับทัศนคติ   

ต่อวัตถุ และความเช่ือที่มีต่อวัตถุด้วยเช่นกนั 

พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์รของบุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตรม์ีความสัมพนัธ์กบัทัศนคติต่อสื่อประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กร 

ความถีใ่นการเปิดรบัสื่อประชาสมัพนัธภ์ายในองคก์ร มีความสมัพนัธก์บัทศันคติต่อ
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สื่อประชาสมัพนัธภ์ายในองคก์ร ไปในทิศทางเดียวกนั หากบุคลากรมีความถีใ่นการ

เปิดรบัสือ่ประชาสมัพนัธสู์ง พฤติกรรมการเปิดรบัสือ่จะสูงตามไปดว้ย 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร หาก

บุคลากรมีการเปิดรับสื่อมากกจ็ะส่งผลกับทัศนคติในทางบวกมากเช่นกัน ทัศนคติโดย

ความเห็นในการเปิดรับสื่อทั้ง 5 ประเภทอาจมีความแตกต่างกันในด้านของความ

น่าสนใจของสื่อ รูปแบบการนาเสนอ เน้ือหา การเผยแพร่และระยะเวลาที่ มีความ

เหมาะสม การแบ่งหมวดหมู่ น้ันมีผลต่อการประเมินทัศนคติต่อการรับสื่อทั้งสิ้ น เช่น 

บุคลากรมีการเปิดรับสื่อทางสื่อใหม่ www.facebook.com/#!/egpr.egmu เน่ืองจากเหน็

ว่ามีความทนัสมัย น่าสนใจ และรวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์ และมีพฤติกรรมการเปิดรับที่สูง

ทศันคติกจ็ะสูงตามไปด้วย แต่หากประเมินในด้านของความน่าเช่ือถือกลับเป็นสื่อที่เป็น

สื่อประเภทเดิมอย่างหนังสือเวียน ซ่ึงพบว่ามีความน่าเช่ือถือสูง ทาให้ทศันคติสูงตามไป

ด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับแนวคิดของวิรัช ลภิรัตนกุล (2542) ที่ระบุว่า การแสดงออก

ของบุคคลตามทศันคติให้เหน็อย่างชัดเจน 3 ประเภทคือ ทัศนคติในทางบวก (Positive 

Attitude) เป็นทัศนคติที่ชักนาบุคคลให้แสดงพฤติกรรมในด้านดีต่อบุคคล ทัศนคติ

ในทางลบ (Negative Attitude) เป็นทศันคติหรือความรู้สึกที่ไม่ดีต่อบุคคลเร่ืองราวหรือ

สิ่งต่างๆ มักก่อให้เกิดอคติขึ้นในใจของบุคคล และทัศนคติน่ิงเฉย (Passive Attitude) 

มักมีสาเหตุมาจากความห่างไกล จากผลกระทบที่เกิดข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดของโร

เจอร์ (อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533) ที่ระบุว่าทัศนคติว่าเป็นดัชนีช้ีวัดว่า

บุคคลน้ันคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้างวัตถุหรือสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์

ต่างๆ โดยทัศนคติน้ันมีรากฐานมาจากความเช่ือที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ 

ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของการประเมิน 

เพ่ือแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึง ๆ ซ่ึงถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคล 

(Interpersonal communication) ที่เป็นผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลต่อ

พฤติกรรมต่อไป        

 ทัศนค ติ ต่อ สื่ อปร ะชาสัมพันธ์ภ าย ในองค์ก รของ บุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตรม์ีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อประชาสมัพนัธ์

ภายในองค์กร  ทัศนคติ ต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มีความ สัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์

ภายในองค์กรโดยสมัพันธไ์ปในทศิทางเดียวกนั 
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บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีทัศนคติต่อการเปิดรับสื่อสูง  แนวโน้ม

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสมัพันธภ์ายในองค์กรกจ็ะสงูตามไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ทอดด์ ฮันท ์และ เบรนท ์ดี.รูเบน (อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2529) ที่ระบุ

ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกในการสื่อสาร คือทศันคติและค่านิยม โดย

ทศันคติคือความชอบ และความมีใจโน้มเอียง (Preference and Predisposition) ต่อเร่ือง

ต่างๆ ค่านิยมคือหลักพ้ืนฐานที่เรายึดถือ เป็นความรู้สึกที่ว่าเราควรที่จะกระทาหรือไม่ 

ควรทาอะไร ในการมีความสมัพันธก์บัสิ่งแวดล้อม และคน ทั้งสองประการมีอิทธิพลอย่าง

ย่ิงต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจา 

และนอกจากทัศนคติจะมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรม

ต่างๆ ของวัตถุแล้ว ทัศนคติยังมีความสัมพันธ์กับความต้ังใจของบุคคลที่จะแสดง

พฤติกรรม ต่างๆ ต่อวัตถุออกมาอีกด้วย ซ่ึงโดยคานิยามแล้วความตั้งใจ (Intention) 

หมายถึง ความโน้มน้าวที่น่าจะเป็นของบุคคลในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมหรือการ

กระทาต่อวัตถุ หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกมา โดยปกติแล้วทศันคติในการบวกหรือในทางที่ช่ืน

ชอบต่อวัตถุ จะทาให้เกิดความตั้งใจมากกว่าในการแสดงพฤติกรรมในทางบวกต่อวัตถุ 

ในทางกลับกนัทศันคติในทางลบ หรือในทางที่ไม่ช่ืนชอบกจ็ะทาให้มีความต้ังใจที่จะแสดง

พฤติกรรมในทางลบออกมา อย่างไรกต็าม ความสัมพันธ์ระหว่างทศันคติกับความเช่ือ 

เช่น คนที่มีความเช่ือว่าหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึงเป็นหนังสือพิมพ์ที่นาเสนอข่าวสารได้

ละเอียดเจาะลึก แต่มีโฆษณา และมีหน้าบันเทิงค่อนข้างมาก ความเช่ือน้ีจะนาไปสู่

ทศันคติที่ช่ืนชอบหนังสือฉบับน้ีแบบปานกลางของทัศนคติน้ีกจ็ะทาให้เกิดชุดของความ

ต้ังใจแบบปานกลางในทางที่ช่ืนชอบหนังสือฉบับน้ี ดังน้ัน จึงมีความเป็นไปได้ที่บุคคลจะ

ซ้ือหาหนังสือพิมพ์ฉบับน้ีบ้างบางคร้ัง หรือหยิบอ่านเอาเมื่อมีโอกาส แต่ไม่ถึงกับสมัคร

เป็นสมาชิกหนังสอืฉบับน้ัน  

สอดคล้องกับแนวความคิดของซิมบาโด และ เอบบีเซน เร่ืององค์ประกอบของ

ทศันคติ 3 ประการ (อ้างถึงใน พรทพิย์ บุญนิพัทธ์, 2531) คือองค์ประกอบด้านความรู้ 

(The Cognitive Component) คือส่วนที่เป็นความเช่ือของบุคคลที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทั่วไป 

ทั้งที่ชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรือคิดว่าสิ่งใดดี มักจะมีทศันคติที่ดีต่อสิ่งน้ัน 

แต่หากมีความรู้มาก่อนว่าสิ่งใดไม่ดี กจ็ะมีทศันคติที่ไม่ดีต่อสิ่งน้ัน องค์ประกอบด้าน

ความรู้สึก (The Affective Component) คือการแสดงออกของบุคคลต่อสิ่งหน่ึง หรือ

บุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และความรู้สึก ซ่ึง

ทศันคติกับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ พฤติกรรมเป็นการตอบสนองต่อ สิ่ง

เร้า หรือวัตถุที่เกิดข้ึนจริง และเป็นสิ่งที่เหน็ได้ ซ่ึงเป็นผลที่เกิดข้ึนจากความสัมพันธ์

ระหว่างความตั้งใจและทัศนคติ เน่ืองจากพฤติกรรมทางสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์ จะ

เกดิขึ้นจากความตั้งใจ ยกเว้นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกดิข้ึนมาก่อน ดังน้ันบุคคลจึงมัก 
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แสดงพฤติกรรมต่อวัตถุ หรือสิ่งเร้าออกมาตามที่ตนต้ังใจไว้ว่าอยากแสดงออกมา ซ่ึง

ความตั้งใจน้ีจะถูกกาหนดด้วยความเช่ือ และทศันคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งน้ัน ดังน้ัน จึง

สามารถกล่าวได้ว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์กม็ีความสัมพันธ์กับทศันคติต่อวัตถุ และ

ความเช่ือที่มีต่อวัตถุด้วยเช่นกนั  

สอดคล้องกับแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ (2552) ที่ระบุว่าการเลือกเปิดรับ

ข่าวสารของบุคคลที่มีคุณลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มักจะมีแบบพฤติกรรมที่

แตกต่างกัน ซ่ึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และใช้สื่อซ่ึงเป็นพฤติกรรมทางสังคมอย่าง

หน่ึงกเ็ป็นไปตามหลักการดังกล่าว และสอดคล้องกับแนวคิดของวิลเบอร์ ชแรมม์ (อ้าง

ถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2546) ที่ระบุถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิต่อการเลือกรับข่าวสารของ

บุคคลว่า จะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ภมูิหลัง การศึกษา และสภาพแวดล้อมที่

แตกต่างกนั อนัมีส่วนทาให้บุคคลมีความสนใจต่อข่าวสารแตกต่างกนั  

ผลการ ศึกษาพบ ว่ า บุคลากร ไ ด้ ติดตาม ข้อ มูล ข่ า วสา ร เกี่ ย วกับคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จากสื่อประชาสัมพันธ์จากหนังสือเวียนมากที่สุด มีจานวน 77 ราย คิด

เป็นร้อยละ 38.2 รองลงมาคือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จานวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 

35.4 โดยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีความถี่ในแต่ละสื่อใกล้เคียงกันคือ สัปดาห์ละ 2-3 

คร้ัง  

นอกจากน้ียังพบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของ

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน

องค์กร ประกอบด้วย  

ดา้นการเปิดรบัสือ่  

จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสื่อในทุก

ช่องทาง ต้ังแต่สื่อที่มีการใช้กันแรกเร่ิมคือจดหมายเวียน ซ่ึงเป็นสื่อหลักที่ใช้กันใน

หน่วยงานที่เป็นราชการเพราะว่ามีความถูกต้องและน่าเช่ือถือมากที่สดุ และถูกจัดลาดับว่า

เป็นสื่อที่บุคลากรเปิดรับเป็นอันดับแรกเช่นกัน ซ่ึงกส็อดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า

บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสื่อประเภทน้ีเป็นอันดับแรก โดยมีการรับทราบ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด และเน้ือหาข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ

ทาให้เกดิการติดตามอย่างต่อเน่ืองและสม่าเสมอ ทั้งน้ีเน้ือหายังมีความถูกต้อง การนาไป

เผยแพร่ต่อยังบุคคลอื่นภายในองค์กรโดยสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงได้เป็นอย่างดี สื่อที่

สองคือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ในทุกองค์กรคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อดังกล่าวยังใช้กัน

แพร่หลายในปัจจุบัน แต่กมี็การปรับเปล่ียนรูปแบบให้มีความทนัสมัยมากย่ิงข้ึน แต่ใน

การศึกษาพบว่าสาหรับสื่อบอร์ดประชาสัมพันธ์กยั็งเป็นช่องทางการสื่อสารที่บุคลากร

สนใจและเลือกเปิดรับเป็นอนัดับ 2 และสื่อที่มีความถี่เป็นลาดับที่ 3 และบุคลากรเปิดรับ

คือจดหมายข่าว EG ซ่ึงถือเป็นสื่อน้องใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เน่ืองจากว่ามีการ 
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ปรับเปล่ียนรูปแบบของวารสารหน้าต่าง EG มาเป็นจดหมายข่าว EG ส่วนสื่อเวบ็ไซต์ 

www.eg. mahidol.ac.th) น้ัน เป็นสื่อที่มีความถี่มีการพัฒนารูปแบบและเน้ือหาให้ตรง

ตามความต้องการของบุคลากรย่ิงขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดประกวด

รูปแบบการจัดทาเวบ็ไซต์ของคณะ สถาบัน การปรับเวบ็ไซต์ให้มี อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

เหมือนกันทุกคณะสถาบัน ซ่ึงเป็นแรงกระตุ้นสาคัญที่ทาให้สื่อประเภทน้ีเกิดการพัฒนา 

ส่วนสื่ออันดับสุดท้ายที่มีความถี่ในการเปิดรับน้อยที่สุดแต่กลับเป็นสื่อที่มีความทนัสมัย

มากที่สดุ โดยมีความทนักระแสกบัสงัคมในปัจจุบันทั้งด้านรูปแบบการนาเสนอ รูปแบบมี

ความน่าสนใจชวนให้ติดตามมากกว่าสื่ออื่นๆ เน้ือหาซ่ึงทาให้มีความน่าสนใจ และ

ทนัสมัยอยู่เสมอ และที่สาคัญคือมีการเผยแพร่อย่างสม่าเสมอจากบุคลากรที่ทาหน้าที่

เผยแพร่เอง และบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์เกิน 50% ที่มีการใช้สื่อสมัยใหม่ และ

ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร น่ันคือสื่อใหม่ www.facebook.com/#!/egpr.egmu มี

บุคลากรใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่กลับเป็นสื่อที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อน้อยที่สุด อาจ

เป็นเพราะกลุ่มประชากรที่ใช้สื่อลักษณะน้ี มีช่วงอายุระหว่าง 23-33 ปี ซ่ึงเป็นความถี่ที่มี

การเปิดรับสื่อเป็นอนัดับ 2 ซ่ึงเป็นบุคลากรที่เปิดรับสื่อน้อยกว่าช่วงอายุ 33-44 ปี  

ดังน้ันจากลักษณะตัวแปรสาคัญของการเปิดรับสื่อประกอบด้วยตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะ

ทางประชากร อันประกอบด้วย เพศ อายุ อายุการทางาน ระดับการศึกษาน้ันมีเพียงอายุ

เท่าน้ันที่มีผลกับการศึกษา คือผู้ที่มีอายุ 55 ปีข้ึนไปจะมีค่าเฉล่ียในการเปิดรับสื่อมี

ความถี่มากที่สุด หากแต่สื่อที่เปิดรับมากที่สุดคือหนังสือเวียน ดังน้ัน การเลือกใช้สื่อ

ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการสนองความต้องการและปรับเปล่ียนทศันคติ ในการ

เปิดรับสื่อ ซ่ึงสอดคล้องกับ พีระ จิระโสภณ, 2529, น. 636-639) กล่าวไว้ว่า การ

เปิดรับสื่อน้ันต้องผ่านกระบวนการ เลือกที่จะเปิดรับหรือเลือกสนใจ โดยผู้รับสารจะเลือก

สนใจหรือเปิดข่าวสาร จากแหล่งใดแหล่งหน่ึงที่อยู่ด้วยกันหลายแห่ง เลือกรับรู้ และ

ตีความ บุคคลที่รับสื่อกจ็ะทาการตีความหมาย ความเข้าใจของตนเอง ทศันคติ และ

ประสบการณ์ ความเช่ือ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ ตามสภาวะร่างกาย หรือ

อารมณ์ในขณะน้ัน และสุดท้ายคือกระบวนการเลือกจดจา โดยเลือกจดจาข่าวสารเฉพาะ

ส่วนที่ตนเองสนใจ ตรงกบัความต้องการและทศันคติของตนเอง ดังน้ันก่อนที่บุคลากร จะ

เลือกเปิดรับสื่อ จึงมีความจาเป็นต้องเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสมและ

ตรงตามความต้องการของบุคลากรให้มากที่สดุ  
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ขอ้เสนอแนะ  

จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์จากหนังสือเวียน 

และบอร์ดประชาสมัพันธม์ากที่สดุ โดยความถี่ในการเปิดรับสื่อเน่ืองจากเน้ือหา และ 

ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องน่าเช่ือถือและให้เกิดการติดตามอย่างสม่าเสมอ แต่

ในด้านของรูปแบบการนาเสนอชวนให้น่าติดตามมากกว่าสื่ออื่นๆ การเผยแพร่รวดเรว็ทนั

เหตุการณ์ ทาให้ติดตามข่าวสารได้อย่างสม่าเสมอ และตรงตามความต้องการกลับเป็น

ประเภทของสื่อใหม่ (www.facebook.com/#!/egpr.egmu) ส่วนรูปแบบเน้ือหาซ่ึงทาให้

มีความน่าสนใจและทนัสมัยอยู่เสมอ อ่านแล้วเข้าใจง่ายตรงตามความต้องการ มีการแบ่ง

หมวดหมูของข่าวสารอย่างเป็นระบบไม่ซับซ้อนชวนให้น่าติดตาม จากสื่อจดหมายข่าว 

EG มากที่สดุ 

จะเหน็ได้ว่าบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกระบวนการในการรับข่าวสาร

จากสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้ง 5 ประเภท ตามความต้องการ ทศันคติและความสนใจ แม้ว่า 

ผู้ที่ทาหน้าที่ให้ข้อมูลหรือส่งสารจะมีการเตรียมเน้ือหาสารมาอย่างดี โดยเลือกใช้สื่อที่คิด

ว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุดแต่กไ็ม่สามารถม่ันใจได้เตม็ที่ว่าการใช้สื่อ

ประเภทน้ันจะสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของบุคลากรได้ตามความต้ังใจเป็นเพราะ มี

กระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสารแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ ตามความต้องการ ตาม

ความเช่ือ ตามทศันคติ ที่แตกต่างกัน ดังน้ันสรุปได้จากผลการวิจัยว่า การมีสื่อที่มาก

เกินไปน้ัน อาจทาให้เกิดความคลาดเคล่ือนทางข้อมูลได้  ควรใช้ช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดีกว่าการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

การสร้างความน่าสนใจ และตรงตามความต้องการให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

และตรงตามความสนใจเป็นสิ่งที่จะทาให้เกดิการติดตามมากที่สดุ  

ในส่วนการเพ่ิมสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรได้ให้ความเห็น

เพ่ิมเติม โดยมองว่าในส่วนของงานสื่อสารองค์กรยังขาดการทางานเชิงรุก ควรประสานให้

เกิดความร่วมมือทั้งภายในคณะและมหาวิทยาลัย  ยังมีการใช้ช่องทางของสื่อ

ประชาสมัพันธ ์ไม่ตรงตามความต้องการของผู้รับสาร และควรเพ่ิมโอกาสในการรับข้อมูล

ข่าวสาร ให้มีความหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทนัสมัย ทนัเหตุการณ์ เพ่ือ

ความเข้าใจ และรับรู้ ความเปล่ียนแปลง  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ความเหน็กม็ีความคล้ายคลึงกัน ในส่วนของความรวดเร็วทันต่อ

เหตุการณ์ เกาะติดสถานการณ์ สามารถใช้อ้างอิงได้ เน้ือหาเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ให้

มีความสม่าเสมอ ชัดเจน เน้นให้มีความทนัสมัย ข้อมูลน่าติดตาม เน้ือหาน่าสนใจ การทา

งานให้เป็นเชิงรุกมากกว่าน้ี ให้เกิดความเสมอภาคระหว่างทุกๆ ภาควิชา รวมทั้งสร้าง

ระบบให้มีการรายงานผลการติดตามประเมินการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรใน
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งานสื่อสาร การจัดทารายงานการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในช่วงเช้าก่อนเข้าทา

งาน ใช้สื่อเสยีงตามสายทุกวัน 
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สือ่สงัคมออนไลนก์บัการรบัรูคุ้ณค่าทรพัยากรวฒันธรรมเมืองพะเยา 

SOCIAL MEDIA VALUE PERCEPTION OF MUANG PHAYAO  

CULTURAL RESOURES 

 

เสริมศกัด์ิ ขุนพล * 

 

บทคดัย่อ 

        การวิจัยเร่ือง “สื่อสังคมออนไลน์กับการรับรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมเมือง

พะเยา” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการ

น าเสนอเน้ือหาทรัพยากรวัฒนธรรมเมืองพะเยาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2) เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธ์ของเน้ือหาสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม 3) 

เพ่ือค้นหารูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่ เหมาะสมในการสร้างรับรู้คุณค่าทรัพยากร

วัฒนธรรมเมืองพะเยา  โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) สื่อสังคม

ออนไลน์ประเภท Facebook และ YouTube   และเกบ็แบบสอบถามออนไลน์จากผู้ใช้

อินเตอร์เน็ตจ านวน 400 คน  ผลการวิจัยพบว่า 1) เน้ือหาสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ

ทรัพยากรวัฒนธรรม วัดศรีโคมค าที่น าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook มี

ทั้งหมด 11  ประเดน็ คือ  ประวัติและความเป็นมาของพระเจ้าตนหลวง ประวัติของ

ความเป็นมาของวัดศรีโคมค า ภาพความสวยงามของพระเจ้าตนหลวง ความสวยงามของ

อุโบสถวัดศรีโคมค า บรรยากาศภมูิทศัน์รายรอบวัดศรีโคมค า บรรยากาศของประเพณี

นมัสการพระเจ้าตนหลวง หรือเทศกาลงานแปดเป็ง  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง 

ธมมฺปญญฺมหาเถร) หรือหลวงพ่อใหญ่ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมค า กิจกรรมทางพุทธศาสนา

ภายในวัดศรีโคมค า  บรรยากาศประเพณีข้าวสลาก ข่าวประชาสัมพันธ์เทศกาลงานแปด

เป็ง  และข้อความแจ้งเตือนวันส าคัญทางพุทธศาสนา  ซ่ึงเน้ือหาที่ได้รับความนิยม ส่วน

ใหญ่จะเป็น ภาพเกี่ยวกบัประวัติของพระเจ้าตนหลวงมากที่สุด รองลงมา คือ บรรยากาศ

ประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง หรือเทศกาลงานแปดเป็ง   และความสวยงามของ

อุโบสถวัดศรีโคมค า   ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาพ้ืนเมือง  โดยช่วงเวลาของการ

โพสต์จะเป็นช่วงเวลาวันส าคัญทางพระพุทธศาสนามากที่สดุ  

 

 

 

 

* อาจารย์ สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 

DP
U



 
 

401 
 

        ส่วนเน้ือหาสังคมออนไลน์เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม วัดศรีโคมค าที่น าเสนอ

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท  YouTube  มีจ านวน  640  รายการ  แบ่งเป็น เน้ือหา

เกี่ยวกบัวัดศรีโคมค า มากที่สดุจ านวน 369 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 57.66 รองลงมาคือ

เน้ือหาเกี่ยวกบัพระเจ้าตนหลวง จ านวน 259 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.47 ส่วนเน้ือหา

เกี่ยวกับเทศกาลแปดเป็ง และวัดหนองเอี้ ยงพะเยา มีจ านวนน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 

1.56 และ 0.31 ตามล าดับ  โดยเน้ือหาที่ได้รับความนิยมสูงสุด อยู่ในหมวดท่องเที่ยว

และกิจกรรม 2) รูปแบบเน้ือหาสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าทรัพยากร

วัฒนธรรมเมืองพะเยา วัดศรีโคมค าอย่างมีนัยส าคัญที่ .01  ได้แก่ เน้ือหาที่อ่านหรือชม

แล้ว ได้มีส่วนร่วมด้วยมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมเมืองพะเยามาก

ที่สุด (β=.269)  รองลงมาคือ เน้ือหาที่สร้างจากเร่ืองจริง ไม่ใช่เร่ืองที่แต่งข้ึนใหม่ 

(β=.259)  เน้ือหาที่เข้าถึงได้ง่าย (β=.203)  เน้ือหาที่น าไปประกอบการตัดสินใจอื่นๆ 

ได้ เช่น การวางแผนการท่องเที่ยว การท ารายงาน เป็นต้น (β=.186) และเน้ือหาที่เปิด

โอกาสให้คุณได้ร่วมแสดงความคิดเหน็ (Comment) ได้  (β=.134)  3) รูปแบบสื่อ

สังคมออนไลน์ที่เหมาะสมในการสร้างรับรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมเมืองพะเยา ได้แก่  

ผู้น าเสนอควรน าเสนอเน้ือหาที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ร่วมแสดงความคิดเหน็ได้   โดยมี

ลูกเล่นหรือเง่ือนไข คืออ่านหรือชมแล้วได้มีส่วนร่วมด้วยในแชร์ข้อมูลได้ ซ่ึ งเน้ือหา

เกี่ยวกบัวัดศรีโคมค าน้ันควรเน้นการน าเสนอเร่ืองจริงไม่ใช่เร่ืองที่แต่งข้ึนใหม่ ด้วยการใช้

สื่อที่ผสมผสานระหว่างข้อความและวิดิโอ รวมทั้งใช้ค าค้นที่ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ง่าย  

ส่วนการเล่าเร่ืองทรัพยากรวัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน์การน าเสนอแบบไม่เป็นทางการจะ

ได้รับความสนใจจากผู้ชมมากกว่า  

ค าส าคญั : สื่อสงัคมออนไลน์ , ทรัพยากรวัฒนธรรม, การรับรู้, วัฒนธรรมพะเยา 
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ABSTRACT  

        "Social Media and Value Perception of Muang Phayao Cultural Resources" is 

a survey research aimed to : 1) describe the presentation of cultural resources of 

Muang Phayao via social media 2) study the relationship of the contents of social 

media toward the value perception of cultural resources 3) find an appropriate 

social media which creates the perception of value of cultural resources in Muang 

Phayao via documentary research. Data analysis from social media such as 

Facebook, and YouTube together with online survey of 400 Internet users is 

implemented in the research. The results showed that 1) the contents of social 

media about cultural resources of Sri Kom Kam temple are presented through social 

media, Facebook with all 11 issues of the history and identity of Buddha image, 

Pra Joa Ton Khung. The contents include history of the Sri Kom Kam Temple, 

beautiful pictures of Pra Joa Ton Khung, Sri Kom Kam Temple, worshiping 

customs of Pra Joa Ton Khung which is known as Paed Peng Festival, Pra Ubhalee 

Kunupamajran or Luang Phoa Yai, the abbot of Sri Kom Kam Temple, pictures of 

the activities in Sri Kom Kam Temple, Kwao Slak Tradition, news about Paed Peng 

Festival, and a message informing of important Buddhist days. Research shows that 

the most popular content is the history of Pra Joa Ton Khung, and follows by the 

content of Paed Peng festival and Sri Kom Kam Temple’s pictures. The language 

mostly used in the content is native language. In addition, the contents are mostly 

posted on the important Buddhist days. Besides, there are 640 video clips are 

posted on YouTube. 57.66 per cent of those video clips are about Sri Kom Kam 

Temple. 259 video clips of the Buddha image, Pra Joa Ton Khung which 

represents 40.47 per cent are posted. A few of video clips are about Paed Peng 

Festival and Noung Aiang Temple which represent 1.56 per cent and 0.31 per 

cent, respectively. In particular, the category of tourism and activities are the most 

viewed content on websites. 2) The content’s pattern on social media influencing 

the perceived value of Muang Phayao cultural resources in Sri KOM KAM temple 

is significant at .01 includes the viewed content which allows viwers to participate 

can essentially influence the value perception of Muang Phayao cultural resources 

(β=.269), followed by the contents that are based on true stories (β = .259), the 

accessible contents (β = .203), the contents which can lead to other decision 
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making as making a travel plan, writing a report, etc. (β = .186) and the content 

to express their opinions (β = .134), respectively. 3) The appropriate forms of 

social media that create awareness of value of Muang Phayao cultural resources are 

the ones which present an opportunity for the audience to express their viewpoints 

involved with sharing data. Particularly, the content on Sri Kom Kam Temple 

should be focused on presenting the true story combine with the use of texts and 

videos. Including the use keywords that allow users easily search posts, along with 

informal presentation can help to gain more attention from viewers. 

KEYWORDS : Social media, Cultural Resources, Perception, Phayao Cultures 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

 

        “เมืองพะเยา”เป็นเมืองเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ที่ มีทรัพยากรวัฒนธรรม

หลากหลายและทรงคุณค่าอยู่มากมายโดยเฉพาะทรัพยากรทางด้านประวัติศาสตร์และ

โบราณสถานเช่นวัดศรีโคมค าวัดพระธาตุจอมทองพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี) วัดอนาล

โยทพิยารามอนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมืองโบราณสถานเวียงลอแหล่งโบราณสถานบ้านร่องไฮ

แหล่งเคร่ืองถ้วยเวียงบัวกลุ่มวัดไทล้ือและกลุ่มวัดไทยใหญ่เป็นต้นทรัพยากรวัฒนธรรม

เหล่าน้ีนอกจากมีความส าคัญในฐานะของมรดกบ้านเมืองที่เล่าเร่ืองราวความเป็นมาของ

เมืองพะเยาให้กลุ่มคนรุ่นหลังได้รับรู้แล้ว ยังเป็นสิ่งดึงดูดใจที่ท  าให้นักท่องเที่ยวต่าง

เดินทางมาเยือนจังหวัดพะเยาเพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมที่เปรียบเสมือนเอกลักษณ์ท้องถิ่นของ

เมืองพะเยาอีกด้วย ผลจากการส ารวจผู้มาเย่ียมเยือนชาวไทยในจังหวัดพะเยา เม่ือปี 

พ.ศ.2554 พบว่าแรงจูงใจที่นักท่องเที่ยวเลือกมาท่องเที่ยวเมืองพะเยา มากที่สุดคือ 

ความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 19.8 และรองลงมานักท่องเที่ยวเหน็ว่าพะเยามีสถานที่

ทอ่งเที่ยวที่น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 18.8 (กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา, 2555) แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2555-2557ได้วิเคราะห์ถึงจุด

แขง็ของเมืองพะเยาในความเป็นเมืองที่มีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนานและ

ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นต้นทุนที่ควรแก่การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยว

ของจังหวัดแต่การไม่รวบรวมและขาดการน าทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่าน้ันมาประยุกต์ใช้

กลับเป็นจุดอ่อนที่ท  าให้การท่องเที่ยวของเมืองพะเยาไม่เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ 

(ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา,2554). 

        องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การ

มหาชน) (2556) ได้กล่าวถึงการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมมาเป็นสินค้าช้ินเอกของการ

ท่องเที่ยวว่าถ้าหากแต่ละพ้ืนที่สามารถพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายของวัฒนธรรมที่

มีอยู่ มาถ่ายทอดคุณค่าและมีความหมายทางสัญลักษณ์ อันบ่งบอกถึงความเป็น

เอกลักษณ์ที่ต่างกนัออกไปให้ประชาชนได้รับรู้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยว

ในพ้ืนที่น้ันได้ ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนกถู็กน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสืบ

ทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่เช่นกนั 
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        เพ่ือเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบทอดวัฒนธรรมของเมืองพะเยา จึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องสื่อความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมเมืองพะเยาให้เป็นที่ รับรู้แก่

นักท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดใจให้เดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึนดังน้ันเพ่ือเป็นส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวและสืบทอดวัฒนธรรมของเมืองพะเยา การสื่อความหมายของทรัพยากร

วัฒนธรรมเมืองพะเยาให้เป็นที่รับรู้แก่นักท่องเที่ยว โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นอีก

ช่องทางหน่ึงที่ส าคัญแต่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับน าเสนอเร่ืองราวของทรัพยากร

วัฒนธรรมน้ัน ผู้วิจัยได้เกดิค าถามและข้อสงสัยว่าการน าเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับทรัพยากร

วัฒนธรรมเมืองพะเยาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีเน้ือหาอย่างไรเน้ือหาเกี่ยวกับ

ทรัพยากรวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม

หรือไม่และรูปแบบการน าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมแก่การสร้างการรับรู้

คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมเมืองพะเยาควรเป็นอย่างไร   

 

กรอบแนวคิด และทฤษฎี 

 

        ผู้วิจัยได้น าเอาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการศึกษา ดังต่อไปน้ี  

1) แนวคิดคุณค่าทรพัยากรวฒันธรรมเมืองพะเยา  คุณค่าของทรัพยากร

วัฒนธรรมของ ได้แก่(สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550 : 26-27, Martin Carver ,1996 : 

45-56, และ William D. Lipe,1984 : 2-10)  คุณค่าในฐานะสัญลักษณ์ทางศาสนา  

ในลักษณะนามธรรมที่อธิบายเร่ืองราวในอดีต (Memory of the past) และเข้าใจอดีตได้

โดยง่าย  คุณค่าเชิงวิชาการหรือประวัติศาสตร์ มีการต้ังค าถามและค้นหาค าตอบเกี่ยวกับ

อดีตของทรัพยากรวัฒนธรรมน้ันๆ อย่างเป็นระบบ น่าเช่ือถือ  คุณค่าด้านความงามและ

สนุทรีย์ (aesthetic value)  มองแล้วรู้สกึช่ืนชอบ ถูกตาต้องใจ  คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ สร้าง

รายได้เข้าสู่ท้องถิ่น อาจจะเกดิจากการผู้มาชมต้องเสยีค่าเข้าชม ซ้ือมาเป็นเจ้าของ หรือลง

ใดๆ กต็ามเพ่ือให้เกิดก าไร และคุณค่าในฐานะตัวแทนของชุมชนหรือท้องถิ่นมีลักษณะ

การด ารงความส าคัญอยู่ (living monument)    

2) แนวคิดสือ่สงัคมออนไลน ์(Social Media) คือสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ที่ท  าให้ผู้ใช้

แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองเพ่ือที่จะมีปฏสิัมพันธ์กันหรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น

(กานดา รุณนะพงศาสายแก้ว, 2554)  โดยผู้ส่งสารสามารถแบ่งปันสารซ่ึงอยู่ในรูปแบบ

ต่างๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและ

ผู้รับสาร หรือผู้รับสารด้วยกันเอง John Bell (2013) ได้น าเสนอหลักการของการออก

เน้ือหาของสื่อสังคมที่จะท าให้ผู้คนสนใจและถูกพูดถึง (word of mouth) ในสื่อสังคม
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ออนไลน์ จะต้องสามารถสร้างคุณค่าได้ ความคิดท้าทาย ต้องเป็นเร่ืองราวที่ดี ประเดน็

ใหม่ ตรวจสอบสงัคม มีร่วมส่วมอย่างสร้างสรรค์ และเข้าถึงได้ง่าย   

3) ทฤษฎีการรับรู ้ เป็นกระบวนการที่ ร่างกายรับสัมผัสกับสิ่งเร้า หรือ

สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยปลายประสาทสัมผัส การรับรู้จะเกิดข้ึนภายหลังจากที่สิ่งเร้า

กระตุ้นการรู้สึกและถูกตีความเป็น สิ่งที่มีความหมายโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์และ

ความเข้าใจของบุคคล (Bernstein. 1999 : 72) ส าหรับกระบวนการรับรู้จะเกี่ยวข้องกับ

ข้ันตอนส าคัญ คือ ข้ันตอนที่ 1 การเลือก (Selection) ข้ันตอนที่ 2 การรวบรวม และ 

ข้ันตอนที่ 3 การตีความ (Interpretation) ซ่ึงแปลความหมายตามสถานการณ์ (Context) 

แปลความหมายโดยพิจารณาถึงเจตนาของบุคคล (Intent) แปลความหมายโดยยึดเอา

บุคลิกลักษณะของตนเองเป็นหลัก  

4 ) แนวคิดเกีย่วกบัการรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร การส่งข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ

จะต้องค านึงถึงปัจจัยอันเกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้รับสารหลายประการ

ด้วยกัน ได้แก่ ความต้องการของผู้รับสาร โดยทั่วไปแล้วในการรับข่าวสารของแต่ละ

บุคคลน้ันจะเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน  ความแตกต่างของผู้รับสาร ผู้รับ

สารแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในหลาย ๆ ด้านได้แก่ วัย เพศ การศึกษา ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ และสังคม  ความต้ังใจและประสบการณ์เดิม ในขณะที่มีความต้องการจะ

ช่วยให้บุคคลรับรู้ข่าวสารได้ และความคาดหวังและความพึงพอใจ ความคาดหวัง เป็น

ความรู้สึกที่สะท้อนให้เห็นถึงวามต้องการของคนในการที่จะตีความต่อสภาพแวดล้อม

เพ่ือให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการ ส่วนความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร คือ ความพึง

พอใจในข่าวสารที่ได้รับ เพราะข่าวสารต่าง ๆที่ได้รับน้ัน ผู้รับสารสามารถน าไปใช้ในการ

ตัดสนิใจ และการปฏบัิติงานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้   

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

        1.เพ่ือศึกษาการน าเสนอเน้ือหาทรัพยากรวัฒนธรรมเมืองพะเยาผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์                            

        2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของเน้ือหาสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้คุณค่า

ทรัพยากรวัฒนธรรม   

        3.เพ่ือค้นหารูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมในการสร้างการรับรู้คุณค่า

ทรัพยากรวัฒนธรรมเมืองพะเยา 
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วิธีการด าเนนิวิจยั 

 

        การวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงใช้ข้อมูลเชิง

คุณภาพและปริมาณ เพ่ือให้ได้ค าตอบในการวิจัย และเพ่ือค้นหารูปแบบสื่อสังคม

ออนไลน์ที่เหมาะสมในการสร้างรับรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมเมืองพะเยาโดยผู้วิจัยได้

ด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  

        1.ศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดยการส ารวจและเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ สื่อสังคมออนไลน์ ประเภท Facebook และ YouTube  ที่

น าเสนอเกี่ยวคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา    

        2. ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการเกบ็แบบสอบถามออนไลน์จากผู้ใช้อินเตอร์เนต็

โดยใช้ค าถามซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากร

ของผู้ใช้สื่อออนไลน์ ส่วนที่ 2  เน้ือหาที่เปิดรับชมบนสื่อสังคมออนไลน์  ส่วนที่ 3  การ

รับรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 

        กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

        ประชากรได้แก่ ผู้ใช้อินเตอร์เนต็ที่ใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) ได้ซ่ึงมี

อายุตั้งแต่ 6 ปีจนถึง 60 ปีขึ้ นไป จ านวน  16,632,908 คน (กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร, 2555) กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับ

การศึกษาคร้ังน้ีโดยยึดหลักการสุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane ในระดับความเช่ือม่ันที่

ร้อยละ 95 ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 จากสตูรซ่ึงได้จ านวน 399 คน ผู้วิจัย

จึงใช้ขนาดตัวอย่างประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีจ านวน 400 คนเกบ็ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

แบบโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling ) จากตัวอย่างผู้ใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) จ านวน 400 ราย ด้วยการกรอก

แบบสอบถามออนไลน์ 
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   การวิเคราะหข์อ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล 

        ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้    

       ส่วนที่ 1 เพ่ือศึกษาการน าเสนอเน้ือหาทรัพยากรวัฒนธรรมเมืองพะเยาผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภมูิจากสื่อสังคมออไลน์ ประเภท 

Facebook และ YouTube จากน้ันข้อมูลทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป และ

น าเสนอข้อมูลในลักษณะอธิบายในเชิงพรรณนา  ส่วนที่ 2 การศึกษาความสัมพันธ์ของ

เน้ือหาสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมเมืองพะเยาผู้วิจัย

ศึกษาจากความคิดเหน็ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ น าข้อมูล

ที่เกบ็รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างมาประมวลผลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ SPSS วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์

(Correlation Analysis ) หลังจากน้ันตรวจสอบค่าความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis= MRA)  โดยต้องตรวจสอบค่า r ของตัวแปร

แต่ละตัวจะต้องน้อยกว่า  0.7 และดูข้อตกลงเบ้ืองต้นของการหาค่า MRA ค่า Tolerance 

ของตัวแปรทุกตัวมากกว่า 0.3 และ ค่า VIF ของทุกตัวแปรมีค่าน้อยกว่า 4 จึงสามารถ

น ามาวิเคราะห์ MRAพร้อมทั้งพยากรณ์อิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า

ทรัพยากรวัฒนธรรมเมืองพะเยาต่อไป 

 

 

สรุปผลการวิจยั 

        1. ลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดจ านวน  400 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 และ

เพศหญิงจ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5  มีอายุ 15-24 ปีมากที่สุด จ านวน 223 

คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาอายุ 25-34 ปี จ านวน 107 คน ร้อยละ 26.8 อายุ 

35-44 ปี จ านวน 25 คน ร้อยละ 6.3 อายุ 45-54 ปี จ านวน 14  คน ร้อยละ 3.5 และ

น้อยที่สุดคืออายุ 55 ปีขึ้นไปจ านวน 8 คน ร้อยละ 2.0   ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ 

ระดับปริญญาตรีมากที่สุดจ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 คน รองลงมาคือระดับ

ต ่ากว่าปริญญาตรี 71 คน ร้อยละ 17.8 ระดับปริญญาโท จ านวน 37 คน ร้อยละ 9.3 

และน้อยที่สุดคือระดับสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 4 คน ร้อยละ 1.0  อาชีพส่วนใหญ่คือ

นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท

จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3  และอาชีพอื่นๆ  เช่น ธุรกิจอิสระ น้อยที่สุด  

จ านวน 17 คน  ร้อยละ 4.3  
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 2.การน าเสนอเนื้ อหาทรพัยากรวฒันธรรมเมืองพะเยาผ่านสื่อสงัคมออนไลน์   

สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ  1.เน้ือหาสงัคมออนไลน์เกี่ยวกบัทรัพยากรวัฒนธรรม วัด

ศรีโคมค าที่น าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท  Facebook  มีประเดน็ที่น าเสนอ

ทั้งหมด 11  ประเดน็ ดังน้ี  1) ประวัติและความเป็นมาของพระเจ้าตนหลวง 2) ประวัติ

ของความเป็นมาของวัดศรีโคมค า 3) ภาพความสวยงามของของพระเจ้าตนหลวง 4) 

ภาพความสวยงามของอุโบสถวัดศรีโคมค า 5) บรรยากาศภมูิทศัน์รายรอบวัดศรีโคมค า

6)บรรยากาศของประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง หรือเทศกาลงานแปดเป็ง 7) พระอุ

บาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญญฺมหาเถร) หรือหลวงพ่อใหญ่ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมค า

8) กิจกรรมทางพุทธศาสนาภายในวัดศรีโคมค า  เช่น  ท าบุญ  สวดมนต์ เป็นต้น  9) 

บรรยากาศประเพณีข้าวสลาก 10) ข่าวประชาสัมพันธ์เทศกาลงานแปดเป็งและ  11) 

ข้อความแจ้งเตือนวันพระ หรือวันส าคัญทางพุทธศาสนา เป็นต้น  เน้ือหาที่ได้รับความ

นิยมในการเข้าชม ส่วนใหญ่จะเป็นภาพเกี่ยวกับภาพและประวัติของพระจ้าตนหลวงมาก

ที่สดุ รองลงมากคือ บรรยากาศประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง หรือเทศกาลงานแปด

เป็ง   และบรรยากาศและความสวยงามของตัวอุโบสถวัดศรีโคมค าและ ภาษาที่ใช้ส่วน

ใหญ่จะเป็นภาษาพ้ืนเมือง  โดยช่วงเวลาของการโพสต์จะเป็นช่วงเวลาวันพระและ

เทศกาลท้องถิ่นมากที่สุด   2.เน้ือหาสังคมออนไลน์เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม วัดศรี

โคมค าที่น าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท  Youtube มีจ านวน  640  รายการ  

เน้ือหาน าเสนอเกี่ยวกับวัดศรีโคมค า มากที่สุดจ านวน 369 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 

57.66 รองลงมากคือวัดพระเจ้าตนหลวง หรือพระเจ้าตนหลวง จ านวน 259 รายการ คิด

เป็นร้อยละ 40.47 ส่วนเน้ือหาเกี่ยวกับเทศกาลแปดเป็ง และวัดหนองเอี้ยงพะเยา น้อย

มากคิดเป็นร้อยละ 1.56 และ 0.31 ตามล าดับ  

 

        2.ความสมัพนัธข์องเนื้ อหาเกี่ยวกบัทรพัยากรวฒันธรรมบนสื่อสงัคมออนไลน์

ต่อการรบัรูคุ้ณค่าทรพัยากรวฒันธรรมเมืองพะเยา 
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R=   0.695             SE est  = 1.98692         F = 000          R
2
 = .702 

 

        จากตาราง 1  พบว่าตัวแปรอสิระ คือรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาสื่อสังคมออนไลน์

ทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงตรงกับการรับรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม โดยทั้งหมดมีผลต่อ

การรับรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม ร้อยละ 69.50 และสามารถอธิบายการรับรู้คุณค่า

ทรัพยากรวัฒนธรรม ได้ร้อยละ 70.2  (R
2
 = .702)  จากการพิจารณาจัดล าดับ

ความส าคัญให้กับตัวแปรที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม  พบว่า เน้ือหาที่

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์พหุแบบถอดถอยของรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาสื่อสังคมออนไลน์ที่

มีผลต่อการรับรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรม 

รปูแบบการน าเสนอเนื้ อหาสื่อสงัคม

ออนไลน์ 

b β t sig Colinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1. ดูเพลินม ีคุณค่าทางด้านจิตใจ 

2. ชมแล้วฉุกคิดและเกิดค าถามต่อ

จากสิ่งที่น าเสนอ 

3. เร่ืองราวที่ด ีมเีหตมุผีล 

4. ประเดน็ใหม่ที่ก  าลังอยู่ในความ

น่าสนใจ 

5. เนื้อหาที่เปิดโอกาสให้คุณได้ร่วม

แสดงความคดิเหน็ (Comment) 

ได้   

6. อ่านหรือชมแล้ว ได้มีส่วนร่วม

ด้วย  เช่น แชร์ข้อมูล  

7. เนื้อหาที่เข้าถงึได้ง่าย 

8. เนื้ อหาที่น าไปประกอบการ

ตัดสิน ใจอื่ นๆไ ด้  เ ช่น  การ

วางแผนการท่องเที่ยว การท า

รายงาน  

9. เนื้ อหาที่สร้างจากเร่ืองจริง ไม่ใช่

เร่ืองที่แต่งขึ้นใหม่ 
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ค่าคงที่ 1.672  2.519 .012*   
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อ่านหรือชมแล้ว ได้มีส่วนร่วมด้วย  เช่น แชร์ข้อมูล จะมี ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า

ทรัพยากรวัฒนธรรมเมืองพะเยามากที่สุด (β=.269) รองลงมาคือ เน้ือหาที่สร้างจาก

เร่ืองจริง ไม่ใช่เร่ืองที่แต่งข้ึนใหม่(β=.259) เน้ือหาที่เข้าถึงได้ง่าย(β=.203)เน้ือหาที่

น าไปประกอบการตัดสินใจอื่นๆได้ เช่น การวางแผนการท่องเที่ยว การท ารายงาน 

(β=.186) และเน้ือหาที่เปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมแสดงความคิดเหน็ (Comment) ได้  

(β=.134)   

 

  3.สรุปผลรูปแบบสื่อสงัคมออนไลนที์่เหมาะสมในการสรา้งรบัรูคุ้ณค่าทรพัยากร

วฒันธรรมเมืองพะเยา 

        รูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมในการสร้างรับรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม

เมืองพะเยา สามารถสรุปเป็นประเด็นตามล าดับของเน้ือหาที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า

ทรัพยากรวัฒนธรรมเมืองพะเยามากที่สุด ดังต่อไปน้ี  1) เน้ือหาที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้

ร่วมแสดงความคิดเหน็ (Comment) ได้ อ่านหรือชมแล้ว ได้มีส่วนร่วมด้วย  เช่น แชร์

ข้อมูล   2) เน้ือหาที่เสนอสร้างจากเร่ืองจริง ไม่ใช่เร่ืองที่แต่งข้ึนใหม่ (β=.259)  ซ่ึงส่วน

ใหญ่จะเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ จะใช้ได้ในสื่อสังคมออนไลน์ประเภท YouTube เร่ือง 

วัดพระเจ้าตนหลวง.flv  ซ่ึงน าเป็นวิดีโอ (จ านวนยอดชม2,503คร้ัง ) ซ่ึงน าเสนอโดย

ยุทธภมูิ นามวงศ์  3) เน้ือหาที่เข้าถึงได้ง่าย (β=.203)  โดยจะต้องใช้ค าในสามารถ

สบืค้นได้ง่าย ซ่ึงได้แก่ค าว่า วัดศรีโคมค า หรือพระเจ้าตนหลวงอยู่ในเน้ือหาน้ันๆ เพ่ือให้

สามารถค้นหาได้ง่าย 4) เน้ือหาที่น าไปประกอบการตัดสินใจอื่นๆได้ เช่น การวางแผน

การทอ่งเที่ยว การท างานรายงาน  ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของกลุ่มผู้ที่ช่ืนชอบการขับมอเตอร์ไซด์

เดินทางมาท่องเที่ยววัดศรีโคมค า โดยมีลักษณะการเล่าแบบไม่เป็นทางการ 5) เน้ือหาที่

เปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมแสดงความคิดเหน็ (Comment) ได้  ส่วนใหญ่จะเป็นประเดน็

การตั้งค าถาม แล้วให้ผู้ชมสื่อสงัคมออนไลน์ตอบ  
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อภิปรายผล  

        การน าเสนอเน้ือหาทรัพยากรวัฒนธรรมเมืองพะเยาวัดศรีโคมค าผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ที่ มีอ ยู่ในปัจจุบันจะมีลักษณะเป็นเ น้ือหาที่ ส ร้างคุณทางด้านจิตใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงการน าเสนอเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รู้อยู่แล้ว 

เช่น   ประวัติและความเป็นมาของพระเจ้าตนหลวง ประวัติและความเป็นมาของวัดศรี

โคมค า ซ่ึงเป็นเน้ือหาที่ผู้รับสารตีความ (Interpretation) ได้ง่าย โดยใช้ประสบการณ์เดิม 

(past experience) และกรอบอ้างอิง (frame of reference) ที่มีอยู่ โดยสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ นันทมนต์ กู้ตลาด (2555)  ซ่ึงกล่าวไว้ว่า การรับรู้ของผู้ชมสื่อน้ันจะขึ้นอยู่

กับพ้ืนฐานทางความรู้ครอบครัว ของกลุ่มตัวอย่างด้วยว่าเป็นอย่างไรและมีความรู้เร่ือง

มรดกวัฒนธรรมเมืองพะเยาเพียงใด ไม่เพียงแค่ปัจจัยภายในเท่าน้ัน ปัจจัยภายนอกที่มี

ผลต่อการรับรู้ของผู้รับได้เช่นกัน เช่น วาระข่าวสารที่น าเสนอเร่ืองราวของทรัพยากร

วัฒนธรรมเมืองพะเยา วัดศรีโคม ในช่วงวันส าคัญทางศาสนาจะส่งผลต่อความสนใจของ

ผู้รับสารมาก เป็นการน าเสนอเน้ือหาได้ตรงกับช่วงเวลา (time of content) ซ่ึงตรงกับ

ค าแนะน าของ Frank Marquardt (2011) เน่ืองจากภาวะจิตใจของผู้รับสารในช่วงน้ัน

พร้อมที่จะเปิดรับเร่ืองราวเกี่ยวกับวัดและศาสนาอยู่แล้วจะเหน็ได้ว่า จะมีพฤติกรรมของ

การกดถูกใจ (like) การแบ่งปัน (share) และแสดงความคิดเห็น (comment) ใน

ประเดน็และช่วงเวลาน้ีจะมากเป็นพิเศษ การน าเสนอข้อมูลจากผู้ที่เช่ียวชาญเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมเมืองพะเยา เช่น พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธ ี และ ยุทธภมูิ นามวงศ์ เป็น จะได้รับ

ความนิยมในการชมและกดไลค์มาก สัมพันธ์กับงานของ  ธนา ทุมมานนท์ (2555) ที่

กล่าวไว้ว่า ถึงปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลสูงต่อความน่าเช่ือถือของข่าวสาร มี 3 ปัจจัยคือ 

ปัจจัยทางด้านความบริบูรณ์ของเน้ือหา ด้านจริยธรรม และด้านกระบวนการผลิต  

ส าหรับการท าวิจัยคร้ังน้ีที่ค้นพบใหม่คือ ประเดน็ใหม่ที่ก  าลังอยู่ในความน่าสนใจเร่ืองราว

ที่ดี มีเหตุมีผลและชมแล้วฉุกคิดและเกิดค าถามต่อจากสิ่งที่น าเสนอ กลับส่งผลต่อการร

รับรู้ทรัพยากรวัฒนธรรมที่น้อยมาก ซ่ึงอาจจะกล่าวได้ว่า ลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์

น้ันเหมาะที่จะน าเสนอเร่ืองราวในลักษณะ Soft news มากกว่า เป็นไปในทศิทางเดียวกับ

งานวิจัยของ พัชรภรณ์ ไกรชุมพล (2555) ที่กล่าวว่าแนวโน้มของสื่อ YouTube ใน

อนาคตจะจัดท าเพ่ือความบันเทงิสงูขึ้น 
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ขอ้เสนอแนะ 

 ผลการวิจัยเร่ือง สื่อสังคมออนไลน์กับการรับรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมเมือง

พะเยาผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี  1) ในการสร้างเน้ือหาและรูปแบบของสื่อสังคม

ออนไลน์ ต้องเน้นที่ เน้ือหาเกี่ยวกับคุณค่าที่แท้จริงของวัฒนธรรม  และทรัพยากร

วัฒนธรรมหลักของแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม  2) เน้ือหาที่สร้างต้องเน้นมาจากเร่ืองจริง

ไม่ใช่เร่ืองที่แต่งข้ึนใหม่  และการใช้ภาษาถิ่นที่เข้ากบัทรัพยากรวัฒนธรรมจะท าให้ผู้ใช้สื่อ

สังคมออนไลน์ที่รับชมสื่อน้ัน สามารถเข้าถึงได้ง่าย  3) เน้ือหาที่น าเสนอควรที่จะเป็น

เน้ือหาที่ผู้ชมน าไปประกอบการตัดสนิใจอื่นๆได้ เช่น การวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงวัน

ส าคัญทางพระพุทธศาสนา  การท ารายงานเกี่ยวกบัประวัติศาสตร์หรือศาสนาพิธี 4 ) การ

น าเสนอเน้ือหาของทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทศาสนาสถาน  ควรน าเสนอเร่ืองราวเชิง

ประวัติศาสตร์ หรือความเช่ือของท้องถิ่นที่ มีอยู่เดิม ย่อมส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า

วัฒนธรรมของผู้ชมสื่อสงัคมออนไลน์มากกว่า การน าเสนอเน้ือหาที่ชวนให้ฉุกคิดและเกิด

ค าถามต่อ หรือสร้างเป็นประเดน็ใหม่ที่อยู่ในกระแสของความนิยม    

       ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัครั้งต่อไป  

        1. ควรมีการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ที่มี

ผลิตสื่อสังคมออนไลน์จริง แล้วน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างด้วยการรับชมผลงานผ่าน

หน้าจอและวัดผลทนัทหีลังจากรับชมสื่อสงัคมออนไลน์ช้ินนั้น  

        2. เปล่ียนการศึกษาจากทรัพยากรวัฒนธรมประเภท โบราณสถานหรือศาสนสถาน 

เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทอื่นๆ เ ช่น วัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ได้ (intangible 

cultural heritage) เพ่ือน ามาเทียบผลของการวิจัยในคร้ังน้ี ซ่ึงอาจจะได้ผลการวิจัยที่

แตกต่างกนัออกไป 
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ปัจจยัเสีย่งทีม่ีผลต่อการควบคุมภายในตามแนวทางโคโซ ของธุรกิจอาหาร

บริการด่วน  

กรณีศึกษา บริษทั เซ็นทรลั เรสตอรองส ์กรุป๊ จ ากดั 
 
 

กุลธิดา  สุวรรณ*์ 

พทิกัษ ์ศิริวงศ*์* 

 

บทคดัย่อ 
        การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลต่อการควบคุมภายใน

ตามแนวทางโคโซ ของธุรกิจอาหารบริการด่วน นอกจากน้ียังศึกษาระดับความคิดเหน็

และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 

จ ากัด เกี่ยวกับการควบคุมภายในขององค์กรตามแนวทาง COSO กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยคือ พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรส ตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน 250 คน โดยใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งโควตา (Quota Sampling Design) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

คือแบบสอบถาม โดยมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.69 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติ t-test, F-test, regresstion, 

descriptive, และ Anova ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ใน

การทดสอบทั้งหมดที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการควบคุม

ภายในตามแนวทางโคโซ ของธุรกิจอาหารบริการด่วน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 

จ ากัด สูงที่สุดคือ ปัจจัยด้านการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยคร้ัง รองลงมา

คือ ปัจจัยด้านเพ่ือนร่วมงาน และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการควบคุมภายในน้อยที่สุดคือ 

ปัจจัยด้านลักษณะและปริมาณงาน นอกจากน้ียังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นที่ผลต่อการควบคุม

ภายใน คือ ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ปัจจัยด้าน

ความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ  
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Risk Factors Affecting COSO Internal Control Framework of Quick 

Service Restaurant 

Case Study of Central Restaurant Co., Ltd 

 

 Abstract  
        The purposes of this research was to study Risk Factors Affecting COSO 

Internal Control Framework of Quick Service Restaurant. In addition to study 

employees of Central restaurant group company limited opinion rating and compare. 

The sample researching were 250 employees of Central restaurant group company 

limited using Quota sampling technique. The research instruments were 

questionnaires with reliability value of 0.69. The data were analyzed by percentage, 

mean, standard deviation (S.D.), t-test, F-test, regression, descriptive and Anova 

at the .05 level of significance. The results of this research were as follow: The 

most Risk Factors Affecting COSO Internal Control Framework of Quick Service 

Restaurant of Central Restaurant group company limited was Frequency of 

administrator and staff substitute, Colleagues was secondary and the least Risk 

Factors is Quality and Quantity of Job moreover Chief, Administrative support and 

Information authenticate were Affecting COSO Internal Control Framework of 

Quick Service Restaurant of Central Restaurant group company limited too. 

      

        * นักศกึษาหลักสตูรปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาวิชาประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศลิปากร  

        ** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ ศริิวงศ ์สาขาวิชาจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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บทน า 
        ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างสูง การจัดการภายในขององค์กรเป็นส่วนที่

ส าคัญอย่างหน่ึงในการด าเนินธุรกิจเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมองค์กรให้เป็นไป

ในแนวทางที่ต้ังไว้เพ่ือใช้ต่อสู้กับคู่แข่งทางเศรษฐกิจและภาวะทางเศรษฐกิจ ส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน (2552 : 2) ได้ให้ค าจ ากัดความของการควบคุมภายในว่า เป็นกลไกที่

ส าคัญและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน  เป็น

กระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ เพราะนอกจากจะช่วยให้หน่วยงานมีระบบการควบคุม

ภายในที่ดีแล้ว ยังส่งเสริมให้เกดิการบริหารกิจการและสังคมที่ดี จากความหมายดังกล่าว

แสดงให้เหน็ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยใช้การควบคุมภายใน เป็นแนวทางใน

การก าหนดพันธกิจเพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุล่วงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ

องค์กร  

        ปัจจุบัน ในสภาวะการด าเนินชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง “เวลา” เป็น

ข้อจ ากัดในการด ารงชีวิตประจ าวัน จึงท าให้นิสัยการรับประทานเปล่ียนแปลงไปใน

รูปแบบการทานอาหารนอกบ้าน ความต้องการในการบริการ ทั้งด้านเวลาและรสชาติของ

อาหารเป็นเร่ืองที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองให้ความส าคัญ ทั้งน้ีในเร่ืองความ

สะดวกสบายกเ็ป็นปัจจัยหน่ึงที่ท  าให้ประชาชนเหล่าน้ีเลือกร้านอาหารเพ่ือให้สอดคล้อง

กับความต้องการ ธุรกิจอาหารบริการด่วนจึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในการตอบสนอง

การด าเนินชีวิตที่เปล่ียนไปน้ี ส่งผลให้ธุรกิจอาหารบริการด่วนได้รับความนิยมและมี

แนวโน้มการประกอบกิจการที่เพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่าธุรกิจ Quick service restaurant มีมูลค่าตลาด

ประมาณ 15,000 –20,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นแฟรนไชซีของบริษัทแม่ใน

ต่างประเทศ ประกอบด้วยร้านขายไก่ ร้อยละ 40 เบอร์เกอร์ ร้อยละ 30 พิซซ่า ร้อยละ 

20 และประเภทโดนัท ไอศกรีมอกีร้อยละ 10 โดยมีอตัราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนทุกปี  

        ธุรกิจร้านอาหารที่มีการบริหารงานในลักษณะแยกตัวออกจากส านักงานใหญ่ 

ผู้บริหารจึงต้องก าหนดแผนงานการปฏบัิติงานให้สามารถกล่ันกรองข้อมูลที่ได้รับจากร้าน

สาขาว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ อีกทั้งวิธีการปฏิบัติงานยังต้อง

ก าหนดข้ึนโดยตระหนักถึงโอกาสที่สามารถจะก่อให้เกดิการทุจริต หรือข้อบกพร่องในการ

ควบคุมภายใน อันจะน าไปสู่ความล้มเหลวในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพ่ือลด

ช่องทางการทุจริตและปกป้องทรัพย์สนิขององค์กร และช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดข้ึน โดยก าหนดการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลที่สามรถน ามาปฏิบัติได้จริง โดยสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของกิจการและ

ความพึงพอใจสงูสดุของลูกค้าและผู้ใช้บริการ  
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        ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษา ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการควบคุม

ภายในตามแนวทาง COSO ของธุรกจิอาหารบริการด่วน กรณีศึกษา : บริษัท เซน็ทรัล เร

สตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ผลที่ได้จากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเป็น

ประโยชน์ต่อแนวทางการควบคุมภายในให้ธุรกิจอื่นสามารถน าไปปรับเพ่ือปฏิบัติใช้ใน

การประกอบธุรกิจอาหารบริการด่วน ตลอดจนธุรกิจอื่นๆที่ ต้องการปรับปรุงและ

พัฒนาการควบคุมภายใน 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

        การวิจัยเร่ืองปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของ

ธุรกิจอาหารบริการด่วน กรณีศึกษา : บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด มี

วัตถุประสงค์ ดังน้ี 
        1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเหน็ของพนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 

จ ากัด เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของธุรกิจ

อาหารบริการด่วน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั 
        2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเหน็ของพนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 
จ ากัด เกี่ยวกับการควบคุมภายในขององค์กรตามแนวทาง COSO ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กจิกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และ

การติดตามและประเมินผล 
        3. เพ่ือเปรียบเทยีบระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวทาง 

COSO ของพนักงาน บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด จ าแนกตาม

ประชากรศาสตร์ 

 
สมมติฐานการวิจยั 

1. พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบั 

การศึกษา ระดบัต าแหน่งและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และรายได้ แตกต่างกนั มี
ระดบัความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในขององคก์รแตกต่างกนั 

2. พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีระดบัความคิดเห็นต่อความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยั
ภายใน ไดแ้ก่  

ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชา ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงาน ปัจจยัดา้นความรู้ ความเขา้ใจในระบบ
ควบคุมภาย ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร ปัจจัยดา้นลกัษณะและปริมาณของ
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งาน ปัจจยัด้านความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ และปัจจยัด้านการเปล่ียนแปลง
ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีบ่อยคร้ัง แตกต่างกนัส่งผลต่อการควบคุมภายในตามแนวทาง 
COSO แตกต่างกนั 
 

ขอบเขตการศึกษา 
        การศึกษาในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดของขอบเขตการวิจัยดังน้ี  

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการควบคุม

ภายในธุรกจิ ประเภทอาหารบริการด่วน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก ่

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน รายได ้
และปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชา ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงาน ปัจจยัดา้นความรู้ 
ความเขา้ใจในระบบควบคุมภาย ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร ปัจจยัดา้น
ลกัษณะและปริมาณของงาน ปัจจยัดา้นความเช่ือถือไดข้องระบบสารสนเทศ และปัจจยั
ดา้นการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีบ่อยคร้ัง โดยจะละเว้นการศึกษาปัจจัยทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัท  

2. ขอบเขตด้านประชากรที่จะศึกษา โดยจะศึกษาเฉพาะพนักงานธุรกิจ

อาหารบริการด่วน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรอง กรุ๊ป จ ากดั สาขาส านักงานใหญ่ 

3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด แขวงสุริ

ยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย ระยะเวลาการศึกษาวิจัย เร่ิมตั้งแต่

เดือนมิถุนายน 2556 – ธนัวาคม 2556  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

        ตวัแปรอิสระ ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส ์

กรุ๊ป จ ากดั ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 

และรายได้ 

        ตัวแปรอิสระด้านความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายเสี่ยง ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

ผู้บังคับบัญชา  

ปัจจัยด้านเพ่ือนร่วมงาน ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน ปัจจัย

ด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ปัจจัยด้านลักษณะและปริมาณของงาน ปัจจัยด้านความ

เช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ และปัจจัยการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

บ่อยคร้ัง 

DP
U



 
 

422 
 

        ตวัแปรตาม สามารถวัดได้จากระดับความคิดเหน็ของพนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เร

สตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มีต่อระบบควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ที่น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 

กจิกรรมควบคุม สารสนเทศทางการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

  ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 
ระเบยีบวิธีวิจยั 
        ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานฝ่ายสนับสนุนประจ าส านักงานใหญ่ บริษัท 

เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวนทั้งสิ้ น 588 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากร

บุคคล ส ารวจ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556) โดยมีตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 250 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ประสบการณ์การท างาน 
6. รายได้ 

ปัจจยัเสีย่ง 

1.ด้านผู้บังคับบัญชา 

2.ด้านเพ่ือนร่วมงาน 
3.ด้านความรู้ความเข้าใจในระบบการ

ควบคุมภายใน 
4.ด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 
5.ด้านลักษณะและปริมาณของงาน 
6.ด้านความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ 
7.ด้านการเปล่ียนแลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

บ่อยคร้ัง 
 

 

การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 

 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

2. การประมินความเสี่ยง 

3. กจิกรรมควบคุม 

4. สารสนเทศการสื่อสาร 

5. การติดตามประเมินผล DP
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ตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (ประสพชัย พสุนนท,์ 2555 : 179) ที่

ค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 ต่อจากน้ันผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota 

Sampling Design) โดยค านวณขนาดกลุ่มตวัย่างแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนพนกังานแต่ละ
ฝ่าย  
        เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จ านวน 250 ฉบับ แบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 5 ส่วน 

ดังน้ี 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นค าถามปลายปิดแบบมาตร

ประมาณค่า ประกอบด้วยค าถามจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ 

ประสบการณ์การท างาน 2)แบบสอบถามระดับความรู้ ความเข้าใจในระบบการควบคุม

ภายในตามแนวทาง COSO เป็นค าถามปลายปิดแบบแบบตรวจรายการ(Check list) 

โดยประยุกต์เคร่ืองมือมาจากเคร่ืองมือของ วันวิสาข์ พวงมะลิ (2554) และเคร่ืองมือ

ของ ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ (2549) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามจากวิธี KR 20 และ 

KR 21 เทา่กบั 0.76 และ 0.60 3) แบบสอบถามข้อมูลความคิดเหน็เกี่ยวปัจจัยเสี่ยงที่มี

ผลต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO เป็นค าถามปลายปิดแบบมาตร

ประมาณค่า โดยประยุกต์มาจากเคร่ืองมือของ วันวิสาข์ พวงมะลิ (2554) และเคร่ืองมือ

ของ มาลี หรหมชะอ้อน (2553) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.70 4) แบบสอบถาม

เกี่ยวกับการควบคุมภายใน เป็นค าถามปลายปิดแบบมาตรประมาณค่า โดยประยุกต์

เคร่ืองมือมาจากเคร่ืองมือของ มาลี พรหมชะอ้อน (2553) และเคร่ืองมือของส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน (2552) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.67 5) และแบบสอบถาม

เกี่ยวกบัข้อเสนอแนะ 
        การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for windows 

(Statistical package for the social sciences) ในการค านวณค่าสถิติด้วย ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติ t-test, F-

test, regresstion, descriptive และ Anova ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยก าหนดระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบทั้งหมดที่ระดับ .05 

 

สรุปผลการวิจยั 

1. จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 76.4 ของประชากรตวัอยา่ง มีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 57.6 ของประชากรตวัอยา่ง สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 83.6 ของประชากรตวัอยา่ง 
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 91.6 ของประชากรตวัอย่าง มีรายได้ระหว่าง 
10,000 – 15,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 41.2  ของประชากรตวัอยา่ง ประสบการณ์
การท างานอยู่ระหว่าง 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.8 ของประชากรตวัอยา่ง 
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2. ระดบัความรู้ความเขา้ใจระบบการควบคุมภายในตามแนวทางโคโซ ของ
พนกังาน บริษัทเซ็นทรัล   เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดัส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในระบบ
การควบคุมภายในตามแนวทางโคโซในระดบัปานกลาง คือคะแนนร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 
70 จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 84.8 โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 60.6 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.09 ค่าสูงสุดเท่ากบั 100 และค่าต ่าสุดเท่ากบั 20 

3. จาการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นปัจจยัเส่ียงพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการให้
คะแนนปัจจยัเส่ียงโดยรวมในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.69 โดยสามารถจ าแนกเป็นรายขอ้ดงัน้ี พนกังาน บริษัท เซ็นทรัล เรสต
อรองส์ กรุ๊ป จ ากดั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการควบคุมภายในมากท่ีสุด 
คือ 1) ปัจจยัเส่ียงดา้นเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.71 แปลความหมายไดใ้นระดบัปานกลาง 2) ปัจจยัเส่ียงดา้นลกัษณะและปริมาณ
งาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 3) ปัจจยัเส่ียงดา้น
ผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียเท่าก ั 3.48 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 4) ปัจจยัเส่ียง
ดา้นการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.64 5) ปัจจยัเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีบ่อยคร้ัง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.26 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 6) ปัจจยัเส่ียงดา้นความเช่ือถือไดข้อง
ระบบสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 

4. จาการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นการควบคุมภายในตามแนวทางโคโซ  
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการใหค้ะแนนปัจจยัเส่ียงโดยรวมในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.44 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 โดยสามารถจ าแนกเป็นรายขอ้ดงัน้ี ปัจจยั
ดา้นกิจกรรมควบคุม ค่าเฉล่ีย 3.53 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 ปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้มของการควบคุม ค่าเฉล่ีย 3.53 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 
ปัจจยัดา้นการติดตามและประเมินผล ค่าเฉล่ีย 3.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 
ปัจจยัดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ค่าเฉล่ีย 3.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 ปัจจยัดา้น
การประเมินความเส่ียง ค่าเฉล่ีย 3.32 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปน่ี 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีการควบคุมภายในตาม

แนวทางโคโซแตกต่างกนั 
        สมมติฐานที่ 1.1 พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มีเพศ

แตกต่างกนั มีอการควบคุมภายในตามแนวทาง โคโซแตกต่างกนั 

DP
U



 
 

425 
 

        ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของ

ธุรกิจบริการอาหารด่วน จ าแนกตามเพศ พบว่า พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส ์

กรุ๊ป จ ากดั ที่มีเพศแตกต่างกนั มีการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ไม่แตกต่างกนั  
        สมมติฐานที่ 1.2 พนักงาน บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มีอายุ

แตกต่างกนั มีการควบคุมภายในตามแนวทาง โคโซแตกต่างกนั 

        ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของ

ธุรกิจบริการอาหารด่วน จ าแนกตามอายุ พบว่า พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส ์

กรุ๊ป จ ากัด ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ไม่แตกต่างกัน 

เม่ือมีอายุแตกต่างกนัที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

        สมมติฐานที่ 1.3 พนักงาน บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มี

สถานภาพแตกต่างกนั มีการควบคุมภายในตามแนวทาง โคโซแตกต่างกนั 

        ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงที่มีผลผลต่อการ

ควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของธุรกิจบริการอาหารด่วน บริษัท เซน็ทรัลเรสตอ

รองส ์กรุ๊ป จ ากัด พบว่า พนักงาน บริษัท เซน็ทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัดที่มีสถานภาพ

แตกต่างกัน มีการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะปัจจัยการควบคุมภายในตาม

แนวทาง COSO ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้าน

กิจกรรมควบคุม ด้านการติดตามและประเมินผล มีการควบคุมภายในไม่แตกต่างกัน 

เม่ือมีสถานภาพแตกต่างกนัที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

        สมมติฐานที่ 1.4 พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกนั มีควบคุมภายในตามแนวทาง โคโซแตกต่างกนั  

        ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของ

ธุรกจิบริการอาหารด่วน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เร

สตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีอการควบคุมภายในตามแนวทาง 

COSO ไม่แตกต่างกนั เม่ือมีระดับการศึกษาแตกต่างกนัที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

        สมมติฐานที่ 1.5 พนักงาน บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มี

ประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั มีการควบคุมภายในตามแนวทาง โคโซแตกต่างกนั 

        ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของ

ธุรกิจบริการอาหารด่วน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า พนักงาน บริษัท 

เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีการควบคุม

ภายในตามแนวทาง COSO ไม่แตกต่างกัน เมื่อมีประสบการณ์การท างาน แตกต่างกันที่

ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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        สมมติฐานที่ 1.6 พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มีรายได้ 

(บาท/เดือน) แตกต่างกนั มีการควบคุมภายในตามแนวทาง โคโซแตกต่างกนั 

        ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของ

ธุรกิจบริการอาหารด่วน จ าแนกตามรายได้ (บาท/เดือน) พบว่า พนักงาน บริษัท 

เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มีรายได้ (บาท/เดือน)แตกต่างกัน มีการควบคุม

ภายในตามแนวทาง COSO ไม่แตกต่างกัน เม่ือมีรายได้ (บาท/เดือน)  แตกต่างกันที่

ระดับนัยส าคัญ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน มีการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 

แตกต่างกนั  

        สมมติฐานที่ 2.1 พนักงาน บริษัท บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มี

ระดับความคิดเหน็ปัจจัยเสี่ยงด้านผู้บังคับบัญชา แตกต่างกัน มีการควบคุมภายในตาม

แนวทาง COSO แตกต่างกนั 

        ผลวิเคราะห์เปรียบเทยีบความส าคัญปัจจัยเสี่ยงที่มีการควบคุมภายในตามแนวทาง 

COSO ของธุรกจิ บริการอาหารด่วน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั ด้าน

ผู้บังคับบัญชา พบว่า พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั ที่มีระดับความ

คิดเหน็ปัจจัยเสี่ยงด้านผู้บังคับบัญชาแตกต่างกนัมีการควบคุมภายในตามแนวทาง 

COSO ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านกจิกรรมควบคุม และด้านสารสนเทศ

และการสื่อสาร มีการควบคุมภายในแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ในขณะที่ระดับความคิดเหน็ปัจจัยเสี่ยงด้านผู้บังคับบัญชาแตกต่างกนัมีการควบคุม

ภายในตามแนวทาง COSO ด้านการประเมินความเสี่ยงและด้านการติดตามและ

ประเมินผล มีการควบคุมภายในไม่แตกต่างกนัที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

        สมมติฐานที ่2.2 พนักงาน บริษัทบริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ที่มี

ระดับความคิดเหน็ปัจจัยเสี่ยงด้านเพ่ือนร่วมงาน แตกต่างกนั มีการควบคุมภายในตาม

แนวทาง COSO แตกต่างกนั 

        ผลวิเคราะห์เปรียบเทยีบความส าคัญปัจจัยเสี่ยงที่มีการควบคุมภายในตามแนวทาง 

COSO ของธุรกจิ บริการอาหารด่วน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ด้านเพ่ือน

ร่วมงาน พบว่า พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากัด ที่มีระดับความคิดเหน็

ปัจจัยเสี่ยงด้านเพ่ือนร่วมงานแตกต่างกันมีการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ด้าน

สภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านกจิกรรมควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ด้านการติดตามและประเมินผล มีการควบคุมภายในแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ระดับความคิดเหน็ปัจจัยเสี่ยงด้านเพ่ือนร่วมงานแตกต่างกัน

มีการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ด้านการประเมินความเสี่ยงและด้านการติดตาม 

มีการควบคุมภายในไม่แตกต่างกนัที่ระดับนัยส าคัญ  
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        สมมติฐานที่ 2.3 พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มีระดับ

ความคิดเห็นปัจจัยเสี่ยงด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร แตกต่างกัน มีการควบคุม

ภายในตามแนวทาง COSO แตกต่างกนั  

        ผลวิเคราะห์เปรียบเทยีบความส าคัญปัจจัยเสี่ยงที่มีการควบคุมภายในตามแนวทาง 

COSO ของธุรกิจ บริการอาหารด่วน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ด้านการ

สนับสนุนจากฝ่ายบริหาร พบว่า พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มี

ระดับความคิดเหน็ปัจจัยเสี่ยงด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร แตกต่างกันมีการควบคุม

ภายในตามแนวทาง COSO ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

และด้านการติดตามและประเมินผล มีการควบคุมภายในแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ระดับความคิดเห็นปัจจัยเสี่ยงด้านการสนับสนุนจากฝ่าย

บริหารแตกต่างกันมีการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ด้านสภาพแวดล้อมของการ

ควบคุมและด้านกิจกรรมควบคุม มีการควบคุมภายในไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 

0.05  

        สมมติฐานที่ 2.4 พนักงาน บริษัท  เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มีระดับ

ความคิดเห็นปัจจัยเสี่ยงด้านลักษณะและปริมาณของงาน แตกต่างกัน มีการควบคุม

ภายในตามแนวทาง COSO แตกต่างกนั  

        ผลวิเคราะห์เปรียบเทยีบความส าคัญปัจจัยเสี่ยงที่มีการควบคุมภายในตามแนวทาง 

COSO ของธุรกิจ บริการอาหารด่วน บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ด้าน

ลักษณะและปริมาณของงาน พบว่า พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่

มีระดับความคิดเห็นปัจจัยเสี่ยงด้านลักษณะและปริมาณของงาน แตกต่างกันมีการ

ควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านกิจกรรม

ควบคุม มีการควบคุมภายในแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะ

ที่ระดับความคิดเห็นปัจจัยเสี่ยงด้านลักษณะและปริมาณของงาน แตกต่างกันมีการ

ควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านสารสนเทศและการ

สื่อสาร และด้านการติดตามและประเมินผลมีการควบคุมภายในไม่แตกต่างกันที่ระดับ

นัยส าคัญ 0.05  

        สมมติฐานที่ 2.5 พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มีระดับ

ความคิดเห็นปัจจัยเสี่ยงด้านความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ แตกต่างกัน มีการ

ควบคุมภายในตามแนวทาง COSO แตกต่างกนั  

        ผลวิเคราะห์เปรียบเทยีบความส าคัญปัจจัยเสี่ยงที่มีการควบคุมภายในตามแนวทาง 

COSO ของธุรกจิ บริการอาหารด่วน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ด้านความ

เช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ พบว่า พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด 

ที่มีระดับความคิดเหน็ปัจจัยเสี่ยงด้านความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ  แตกต่างกันมี
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การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านการ

ประเมินความเสี่ยง และด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีการควบคุมภายในแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ระดับความคิดเหน็ปัจจัยเสี่ยงด้านความ

เช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ แตกต่างกนัมีการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ด้าน

กจิกรรมควบคุม และด้านการติดตามและประเมินผลมีการควบคุมภายในไม่แตกต่างกัน

ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

        สมมติฐานที่ 2.6 พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มีระดับ

ความคิดเหน็ปัจจัยเสี่ยงด้านการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยคร้ัง แตกต่างกัน 

มีการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO แตกต่างกนั  

        ผลวิเคราะห์เปรียบเทยีบความส าคัญปัจจัยเสี่ยงที่มีการควบคุมภายในตามแนวทาง 

COSO ของธุรกิจ บริการอาหารด่วน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ด้านการ

เปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยคร้ัง พบว่า พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอร

องส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มีระดับความคิดเห็นปัจจัยเสี่ยงด้านการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่บ่อยคร้ัง  แตกต่างกันมีการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ด้าน

สภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมควบคุม ด้าน

สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตามและประเมินผล มีการควบคุมภายใน

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

        สมมติฐานที่ 2.7 พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มีระดับ

ความคิดเหน็ปัจจัยเสี่ยงด้านความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน แตกต่างกัน มี

การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO แตกต่างกนั  

        ผลวิเคราะห์เปรียบเทยีบความส าคัญปัจจัยเสี่ยงที่มีการควบคุมภายในตามแนวทาง 

COSO ของธุรกิจ บริการอาหารด่วน บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ด้าน

ความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน พบว่า พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอร

องส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่มีระดับความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน แตกต่างกันมี

การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านการ

ประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการ

ติดตามและประเมินผล มีการควบคุมภายในไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  
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* คือ ยอมรับสมมติฐานแห่งทางเลือก (Alternative Hypothesis) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ภาพที ่ 2 แผนภาพอธบิายปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 

ของธุรกจิบริการอาหารด่วน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั   
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อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการควบคุมภายในของธุรกิจอาหาร

บริการด่วน กรณีศึกษา บริษัท เซน็ทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ถึง 6 ปัจจัย จากปัจจัย

ทั้งหมด 7 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา 2) ปัจจัยด้านเพ่ือนร่วมงาน 3) การ

สนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 3) ปัจจัยด้านลักษณะและปริมาณงาน 4) ปัจจัยด้าน

สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง 5) ปัจจัยด้านการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

บ่อยคร้ัง โดยเม่ือพิจารณารายปัจจัยของแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านการเปล่ียนแปลง

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยคร้ังมีผลต่อระบบการควบคุมภายในมากที่สุด รองลงมาคือ 

ปัจจัยด้านเพ่ือนร่วมงาน และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการควบคุมภายในน้อยที่สุดคือ ปัจจัย

ด้านลักษณะและปริมาณงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสาข์ พวงมะลิ (2554 : 

47) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามแนวทาง 

COSO กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้)  พบว่า  ปัจจัยด้าน

ผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านเพ่ือนร่วมงาน ปัจจัยด้านกฎระเบียบและการติดต่อสื่อสาร 

ปัจจัยด้านความเหมาะสมระหว่างคนกับงาน รวมทั้งความเป็นกันเองของผู้บังคับบัญชา

และปัจจัยด้านลักษณะและปริมาณงาน   

        นอกจากน้ีปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการควบคุมภายในของธุรกิจอาหารบริการด่วน 

กรณีศึกษา บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั จากผลการวิจัยคร้ังน้ี คือ ปัจจัยด้าน

ความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน ที่ถึงแม้ผลจากการส ารวจจะพบว่า 

พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจใน

ระบบการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑป์านกลาง ซ่ึงสอดคล้องกบัประดิษฐ์ ศิริคุปต์ (2549 

: บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการ สรส. ที่มีต่อการควบคุม

ภายในตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด พบว่า ข้าราชการ สรส. มี

ความรู้ความเข้าใจต่อการควบคุมภายในในระดับปานกลาง แต่อย่างไรกต็ามผลการวิจัย

ดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่า ความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในน้ันเป็นเพียงส่วน

หน่ึงของการประสบความส าเร็จด้านการควบคุมภายใน ให้องค์กรสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้ แต่การยึดถือปฏบัิติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่องค์กรได้ก าหนด

ไว้ ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การควบคุมภายในเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากกว่าการมีความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน 
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ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัหน่วยงาน 

1.1 จากการวิจัยพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการควบคุมภายในมากที่สุด คือ 

ปัจจัยด้านการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยคร้ัง ดังน้ันองค์กรควรให้

ความส าคัญต่อความต้องการของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเช่ือมั่นว่า องค์กรสามารถเป็น

หลักในการประกอบอาชีพและเป็นที่พ่ึงพาได้ เพ่ือลดจ านวนการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่บ่อยคร้ัง ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวนอกจากจะมีผลต่อการควบคุม

ภายในแล้ว ยังมีผลต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ืองและความเช่ือถือได้ขององค์กรอีก

ด้วย 

1.2 จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ มี

ระดับความคิดเหน็ของพนักงานถึงความน่าเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศต ่าที่สดุ 

(ค่าเฉล่ีย = 3.14, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.68) จากผลการวิจัยดังกล่าว องค์กรควร

มีงบประมาณเพ่ือการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและจัดกจิกรรมควบคุมต่างๆ อย่าง

สม ่าเสมอ ป้องกนัความเสยีหายต่อองค์กรและสร้างประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการ

ด าเนินกจิการให้องค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้ังเอาไว้ 

1.3 จากการวิจัยพบว่า พนักงาน บริษัท เซน็ทรัลเรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั มี

ข้อเสนอแนะว่า องค์กรควรมีการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องถึงที่มาและความส าคัญของ

ระบบการควบคุมภายใน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏบัิติงานอย่างถูกต้อง ตามการควบคุม

ภายในที่องค์กรได้วางไว้ นอกจากน้ี ควรจัดการอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือให้บุคคลากรสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ถึงประโยชน์สูงสดุ อกีทั้งสร้างความ

น่าเช่ือถือของข้อมูลระบบสารสนเทศให้บุคคลภายนอกมีความม่ันใจว่าข้อมูลสารสนเทศ

ดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการน ามาใช้ประกอบการตัดสนิใจในด้านต่างๆ 

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

        ส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป ผู้วิจัยเหน็ว่าการศึกษาระดับความคิดเหน็คร้ังต่อไป ควร

เพ่ิมเทคนิควิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงผลที่มีต่อการควบคุม

ภายในตามแนวทาง COSO ของธุรกิจอาหารบริการด่วน เช่น การสร้างแนวค าถามในเชิง

ประเดน็ที่เกี่ยวกบั ความหมายและการให้ความหมายของการควบคุมภายในตามแนวทาง 

COSO โดยอาจท าการศึกษาเพ่ิมเติมในเชิงประเดน็ที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม

แนวทาง COSO ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในโอกาสต่อไป 
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ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุระหว่างสมรรถนะเชิงพลวตัรกบัผลการด าเนนิงาน

ขององคก์ารทีใ่ชก้ลยุทธเ์ชิงรบัและเชิงรุก 

 
 จินตนา อาจหาญ  

นภาพร ขนัธนภา   

ระพพีรรณ พริิยะกุล
   

บทคดัย่อ 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะเชิงพลวัตรสามด้าน ได้แก่ 

สมรรถนะด้านการปรับตัว สมรรถนะการซึมซับความรู้ สมรรถนะด้านนวัตกรรม กับผล

การด าเนินงานขององค์การ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันในโลกธุรกิจที่มีความ

ซับซ้อนและมีความผันผวน เป็นประเด็นส าคัญเพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้บริหารระดับฝ่ายของ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 202 บริษัท โดยผล

การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันดังน้ี กลุ่มที่หน่ึง ประกอบด้วย
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และเทคโนโลยีซ่ึงเน้นการใช้กลยุทธ์เชิงรับ

(Defenders Strategy) กลุ่มที่สองประกอบด้วยกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภค

บริโภค อสังหาริมทรัพย์และสิ่งก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจการเงิน ซ่ึงใช้ เน้นกลยุทธ์เชิงรุก 

(Prospectors Strategy) ผลการศึกษาพบว่าในการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในธุรกิจทั้งสอง

กลุ่มส่งผลให้ สมรรถนะด้านการปรับตัว สมรรถนะการซึมซับความรู้ สมรรถนะด้าน

นวัตกรรม กับผลการด าเนินงานขององค์การแต่ละกลุ่มมีลักษณะเหมือนและต่างกันใน

รูปแบบและน า้หนัก 

ค าส าคัญ: สมรรถนะด้านการปรับตัว สมรรถนะการซึมซับความรู้ สมรรถนะนวัตกรรม 

ผลการด าเนินงานขององค์การ 
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The Causal Relationships between Dynamic Capabilities and Firm 

performance using Defenders and Prospectors Strategies 

 

Abstract 

Causal Relationships analysis between Dynamic Capabilities (adaptive 

capability, absorptive capacity and innovative capability) and Firm performance is a key 

success factor to strengthen the organization on the complexity and dynamic 

environment. The study conducted on the sample data from 202 companies with using 

defenders strategy and prospector strategy. The defenders group consists of agro&food 

industry  and technology  sectors while the prospectors group are industry, consumption, 

property & construction and financial sector. Based on our research, using difference 

strategies causes the differences strengthen relationships among adaptive capability, 

absorptive capacity, innovative capability and Firm performance in the causal model.  

Keywords: Adaptive capability, Absorptive capacity. Innovative capability, Firm 

performance  
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บทน า 

 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวน  การแข่งขันที่ รุนแรงและมีความ

สลับซับซ้อน (Butler, 2009)ซ่ึงจะยังคงต้องเน้นการรักษาผลของการด าเนินงานองค์การ

ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ส่วนหน่ึงของความส าเรจ็น้ีคือ การสร้างให้องค์การมีสมรรถนะ

พลวัตรที่เข้มแขง็ เน่ืองจากสมรรถนะพลวัตรขององค์การมีความส าคัญต่อกลยุทธ์ของ

องค์การ ที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายความได้เปรียบการแข่งขัน และมีผลการด าเนินงาน

ที่เหนือกว่าขององค์การ องค์การที่มีสมรรถนะเชิงพลวัตรที่แตกต่างกันจะมีผลการ

ด าเนินงานที่แตกต่างกัน(Zott, 2002)นักวิชาการด้านฐานทรัพยากรมีความเห็นว่า 

สมรรถนะเชิงพลวัตร เป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธข์ององค์การซ่ึงเกดิจากการสร้างขึ้นมาใหม่

ขององค์การเพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็(Teece, Pisano, 

& Shuen, 1997) ดังน้ัน ทรัพยากรเหล่าน้ีจึงมีคุณค่า(J. Barney, 1991) งานวิจัยส่วน

ใหญ่ในต่างประเทศเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะเชิงพลวัตรและผล

การด าเนินงานขององค์การในภาพรวมในแต่ละบริบท เช่น(Simon, 2010; Wang, 2007; 

Wu, 2006) ซ่ึงได้สรุปตรงกันเป็นส่วนใหญ่ว่า สมรรถนะเชิงพลวัตรมีผลต่อการ

ด าเนินงานขององค์การ ด้วยเหตุที่สภาพแวดล้อมและกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะในเชิง

พลวัตรของผู้ประกอบการไทยซ่ึงมีความแตกต่างทั้งในส่วนของวัฒนธรรมและสังคม 

ส่งผลให้รูปแบบสมรรถนะในเชิงพลวัตรอาจจะแตกต่างไป  ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงมี

วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาอทิธิพลของสมรรถนะเชิงพลวัตรด้านการปรับตัว ด้านการซึมซับ

ความรู้ และด้านนวัตรกรรม ที่มีต่อผลการด าเนินงาน ภายใต้กลยุทธ์แต่ละรูปแบบของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทรพัยากรเชิงกลยทุธ(์Strategic Asset) 

ทรัพยากร เป็นสิ่งที่องค์การมีไว้เพ่ือผลิตสินค้าและบริการ  ทลัีกษณะทั้งมีตัวตน

(ได้แก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เทคโนโลยี ) และไม่มีตัวตน(ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ 

ช่ือเสียงบริษัท ความสามารถในการจัดการ และสมรรถนะหลักขององค์การ)  โดย 

ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ เป็นสินทรัพย์ขององค์การที่ท  าให้ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

ประกอบด้วย ทรัพยากร และสมรรถนะขององค์การ สมรรถนะขององค์การจึงเป็น
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ความสามารถในการบริหารทรัพยากร (Amit & Shoemaker, 1993)  องค์การต้องเพ่ิม

ประสิทธิภาพของทรัพยากรให้สูงขึ้ น มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือสร้างความได้เปรียบ

เชิงการแข่งขัน(Bharadwaj, 2000) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์แตกต่าง(differentiate) จากคู่แข่งขัน

ในทุกมิติเช่น มี Functional Image , Symbolic Image ที่ท  าให้ลูกค้าพึงพอใจ( Porter & 

Millar, 1985) 

สมรรถนะเชิงพลวตัร(Dynamic capabilities) 
แนวคิดสมรรถนะเชิงพลวัตร เป็นแนวคิดใหม่ที่เป็นส่วนขยายของทฤษฎีฐาน

ทรัพยากร โดยจะเน้นการใช้ทรัพยากรภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัตร(dynamic) 

สมรรถนะเชิงพลวัตร จึงหมายถึงความสามารถในการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงขององค์การได้อย่างรวดเรว็ (Teece, et al., 1997)  Porter (1991)สนับสนุนว่า 

ปัจจัยที่จะท าให้องค์การมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันคือต้องมีการพัฒนาในส่วนของ

การสร้างสมรรถนะเชิงพลวัตรเพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง นักวิชาการได้แบ่งมิติ

สมรรถนะเชิงพลวัตรอย่างหลากหลาย ในงานวิจัยน้ีจะน าการจ าแนกตาม Wang(2007) 

และ  Delgado, Ardila and Ibarra( 2012)ประกอบด้วย สมรรถนะด้าน “การปรับตัว” 

“การซึมซับความรู้” และ “นวัตกรรม”    

สมรรถนะการปรบัตวั(Adaptive Capabilities) 
การปรับตัวขององค์การจะอยู่ในระดับใด ขึ้นอยู่กับทางเลือกกลยุทธ์ขององค์การ 

ถ้ากลยุทธ์ที่ใช้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่องค์การเผชิญอยู่ ระดับการปรับตัวเพ่ือจะ

สูง (Miles, Snow, & Meyer, 1978)เพ่ือจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคหรือลูกค้า

(Staber & Sydow, 2002)  

Miles, Snow (1978) ได้น าเสนอกลยุทธ์ในการปรับตัวสี่แบบ ได้แก่  กลยุทธ์เชิง
รับ 

(defenders Strategy) สภาพแวดล้อมค่อนข้างคงที่ รักษาส่วนแบ่งตลาด และต าแหน่งการ
แข่งขันในตลาด  

กลยุทธ์รุก(prospectors  strategy) เหมาะส าหรับสภาพแวดล้อมผันผวน มีความเป็นพล
วัตรสงู ไม่เน้นการใช้ 

ข้อมูลมากนัก มุ่งขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์นักวิเคราะห์(analyzers Strategy) 
เหมาะส าหรับ 
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สภาพแวดล้อมที่ เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ข้อมูลมาก มุ่งขยายตลาดและผลิตภัณฑ ์

และ แบบตอบโต้ 
(reactors  strategy) จะด าเนินการตามสถานการณ์ โดยองค์การจะปรับตัวได้สูงเมื่อกลยุทธ์

ที่ใช้  
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม ในขณะที่ Porter(1985) ได้เสนอกลยุทธ์การแข่งขันในสามมิติ

คือ การเป็นผู้น าด้าน 
ต้นทุน(cost leadership) การสร้างความแตกต่าง (differentiate) และการมุ่งเน้นลูกค้า

(Focus)  ส่วน Oktemgil and 
 Gordon (1997) ได้ช้ีให้เหน็ว่า ความสามารถในการปรับตัวขององค์การ ควรให้เหมาะสม

ตามแผนการผลิตและ 
ผลิตภัณฑ ์รวมทั้งกจิกรรมการตลาด โดยมีมิติของสมรรถนะด้านการปรับตัวประกอบด้วย 

การปรับตัวที่ 
ตอบสนองต่อผลิตภัณฑแ์ละตลาด การตอบสนองต่อกจิกรรมการตลาด และความรวดเรว็

ในการตอบสนอง 

สมรรถนะการซึมซบัความรู(้Absorptive capacity) 
สมรรถนะในการซึมซับความรู้ หมายถึง ความสามารถขององค์การในการใช้องค์

ความรู้ของ 
องค์การให้มีคุณค่าเพ่ิมข้ึนอนัก่อให้เกดิประโยชน์กบัธุรกจิน้ันๆ(Zahra & George, 2002)  
องค์ความรู้นับเป็นทรัพยากรฐานรากที่ส าคัญในการที่ท  าให้องค์การมีประสิทธิภาพในการ

ด าเนินการ แต่สินทรัพย์น้ีจะด้อยค่าถ้าหากองค์การน้ันไม่สามารถน าความรู้ไปใช้กับการ

ด าเนินงานขององค์การได้ การน าความรู้ไปใช้งานได้น้ันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่น 

สมรรถนะในการซึมซับความรู้  ประสบการณ์ของพนักงานในองค์การที่จะช่วยให้

ความสามารถในการซึมซับความรู้สูงขึ้น(Cohen & Levinthal, 1990) องค์การที่มีการซึมซับ
ความรู้สูงมักจะส่งผลประสิทธิภาพการด าเนินงาน  เช่นการสร้างความสามารถในการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกมิติ   (Zahra & George, 2002)นอกจากน้ี
สมรรถนะในการซึมซับความรู้ขององค์การยังท าให้องค์การมีความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ(Chen, Lin, & Chang, 2009)  
 นักวิชาการได้จ าแนกมิติของการซึมซับความรู้ที่หลากหลาย เช่น Cohen and 
Levinthal (1990) และ Zahra and Gorge (2002) สรุปมิติของสมรรถนะการซึมซับความรู้ 
ได้แก่ การแสวงหาความรู้(Acquisition) การเข้าใจความรู้(Assimilation) การเปล่ียนแปลง
สภาพความรู้(transformation) และการประยุกต์ใช้ความรู้(Exploitation) 
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สมรรถนะดา้นนวตักรรม(Innovation capability) 
 การบรรลุเป้าหมายผลการด าเนินงาน และการเจริญเติบโตขององค์การอย่าง

ย่ังยืน ได้รับอิทธิพลจากสมรรถนะด้านนวัตกรรม (Gopalakrishnan & Damanpour, 1997) 
เน่ืองจากสมรรถนะดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์อันเป็นปัจจัยส าคัญ

ของการแข่งขัน (Amit & Shoemaker, 1993)ความหมายของสมรรถนะด้านนวัตกรรมคือ 
กระบวนการในการใช้ความรู้ที่องค์การจัดหามาได้มาบูรณาการปรับแต่งเพ่ือใช้ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ เพ่ือน าไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ ย่ังยืน

(Leskovar & Bastic, 2007) อย่างไรกต็ามถ้าองค์การมีนวัตกรรมสูงแต่คนในองค์การไม่
สามารถเข้าใจในนวัตกรรมน้ัน และไม่สามารถท าให้นวัตกรรมน้ันไปสู่เป้าหมายผลการ

ด าเนินงานที่ดีข้ึน(Dewett, Whittier, & Williams, 2007)กแ็ปลว่าองค์การยังไม่มี

สมัฤทธผิลในสมรรถนะด้านนวัตกรรม 

มิติต่างๆของสมรรถนะด้านนวัตกรรมประกอบด้วย สมรรถนะด้านนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ(Product and process innovativeness) และนวัตกรรมด้าน
เทคนิคและการบริหารจัดการ (Technical  and administrative)นักวิชการได้แบ่งมิติของ
สมรรถนะด้านนวัตกรรมไว้อย่างหลากหลาย ส าหรับงานวิจัยน้ี  จะใช้ใน 4 มิติ 

ประกอบด้วย สมรรถนะนวัตกรรมการบริหารจัดการ นวัตกรรมตลาด นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ ์และนวัตกรรมกระบวนการ 
 สมรรถนะนวัตกรรมการบริหารจัดการ เกี่ยวข้องกับสมรรถนะในการจัด

โครงสร้างองค์การใหม่ กระบวนการบริหารใหม่ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดระบบการ

บริหารห่วงโซ่อุปทาน การจัดระบบการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  การจัดระบบการ

ติดต่อสื่อสารใหม่ การจัดระบบข่าวสารข้อมูลใหม่ เป็นนวัตกรรมที่มีผลทางอ้อมต่อ

กิจกรรมการด าเนินงานระดับพ้ืนฐานขององค์การ(Subramanian & Nilakanta, 1996)  
สมรรถนะด้านนวัตกรรมตลาด  มีความเช่ือมโยงกับสมรรถนะนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ ์

ประกอบด้วย ความสามารถการวิจัยตลาด  วิธีการการส่งเสริมการขายแบบใหม่ การหา

ตลาดใหม่ การหากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่มาใช้ และการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ใน

กิจกรรมการตลา(Wu & Lin, 2011) อาจจะเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์บางส่วน หรือ
เปล่ียนแปลงทั้งรูปแบบ(Gopalakrishnan & Damanpour, 1997) และสมรรถนะ

นวัตกรรมกระบวนการ คือความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการบริหารการผลิตใหม่ 

การลดต้นทุนในกระบวนการบริหาร การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การเพ่ิมผลิตภาพ การลดขั้นตอนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารด าเนินงานด้วยวิธีใหม่(Gunday, Ulusoy, Kilic, & Alpkan, 2011) นวัตกรรม
ประเภทน้ีจะท าให้กระบวนการที่น ามาใช้ใหม่แตกต่างไปจากเดิม 
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           ผลการด าเนินงานขององค์การ(Firm Performance) 
           ผลการด าเนินงานขององค์การ มีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณหลายมิติ ได้แก่ การเพ่ิมขึ้ น

ของ ราคาหุ้นสามัญ กระแสเงินสด ก าไร การขยายตัวของสนิทรัพย์รวม การผลิตภาพของ

ผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงทีมงาน คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึน (Simon, 2010) อัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(return on Asset: ROA) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(Return on Equity: ROE) อัตราการขยายตัวของยอดขาย ส่วนแบ่งตลาดและก าไรต่อหุ้น
(Earning per share:EPS)  อัตราก าสุทธิ(Net profit margin: NPF)(Murray, Kotabe, & 
Wildt, 1995) ส าหรับงานวิจัยน้ี จะใช้ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานขององค์การเพียงสี่ตัว 
ประกอบด้วย ROA , ROE, EPS และNPF ตามความนิยมใช้ในตลาดทุน 

 
กรอบแนวคิดวิจยั 
        ในการศึกษาน้ี ได้น าแนวคิดสมรรถนะเชิงพลวัตรด้านการปรับตัว(Oktemgil & 
Gordon, 1997) ในสามมิติ การซึมซับความรู้(Zahra & George, 2002) ในสี่มิติ 

สมรรถนะด้านนวัตกรรม 4 มิติ(S.-I. Wu & Lin, 2011) และผลการด าเนินงานของ
องค์การ 4 มิติ (Murray, et al., 1995) มาเป็นกรอบแนวคิดวิจัย ประกอบด้วยตัวแปร
ก ากับ (moderator) คือกลยุทธ์ของธุรกิจที่ใช้อันประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ใช้กลยุทธ์เชิงรับ 
ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยี  กลุ่มที่ 2  ใช้กลยุทธ์เชิง

รุก ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์และ

สิ่งก่อสร้าง และกลุ่มธุรกจิการเงิน  
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดวิจัย 

 
จากวรรณกรรมที่กล่าวข้างต้น จึงต้ังสมมติฐานดังน้ี 

H1: การกลยุทธ์ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลใหรู้ปแบบความสมัพันธ์ของสมรรถนะทุก
ดา้นและผลการด าเนินงานขององค์การมีความแตกต่างกนั 

 H2: สมรรถนะดา้นการปรบัตัวมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานของ
องค์การ 
 H3: สมรรถนะดา้นการปรบัตัวขององค์การมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัสมรรถนะ
ดา้น 
 นวตักรรม 

H4: สมรรถนะเชิงพลวตัรดา้นการซึมซบัความรูข้ององค์การ มีความสมัพนัธ์เชิง
บวกกบัผลการด าเนินงานขององค์การ 
H5: สมรรถนะเชิงพลวตัรดา้นการซึมซบัความรูข้ององค์การ มีความสมัพนัธ์เชิง
บวกกบัสมรรถนะดา้นนวตักรรม 
H6: สมรรถนะเชิงพลวตัรดา้นนวตักรรมขององค์การ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั
ผลการด าเนินงานขององค์การ 
 

วิธีด าเนนิการวิจยั(Research Methodology) 
         การสุ่มตัวอย่างและการเกบ็ข้อมูล 
             งานวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวแบบสมการ

โครงสร้าง (Structural Equation Modeling:SEM) เกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผู้ให้
ข้อมูลคือผู้บริหารระดับฝ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 
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สินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และสิ่งก่อสร้าง กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มธุรกิจการเงิน ผู้วิจัยส่ง

แบบสอบถามทางไปรษณีย์จ านวน 327 บริษัท ได้รับการตอบกลับและมีความสมบูรณ์

จ านวน 202 บริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 61.77  แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล

เกี่ยวกับองค์การและปัจจัย 3 ด้านได้แก่สมรรถนะการปรับตัว  สมรรถนะการซึมซับ

ความรู้ และปัจจัยสมรรถนะนวัตกรรม โดยใช้มาตรวัดของ Likert , 5 ระดับ ส่วนข้อมูล
เกี่ ยวกับผลการด าเนินงานขององค์การใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  จากการเผยแพร่ของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลที่ใช้จะเป็นค่าเฉล่ียของผล

การประกอบการด้านการเงิน 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่งวดปีบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2553-31 

ธันวาคม 2555 ค่าที่ใช้คือ ROA, ROE, EPS และ NPF น าไปเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมตามกลุ่มของอุตสาหกรรม โดยค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม ผู้วิจัยใช้เฉพาะบริษัทที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่าน้ัน การเปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานกบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม(Industrial Median)ใช้มาตรวัด 5 ระดับ ดังน้ี 100 %, 

75-99 %, 25-49 %, ต ่ากว่า 25  % ของค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม เท่ากับระดับ 5(มากท่สุด) 
ระดับ 4(มาก) ระดับ 3(ปานกลาง) ระดับ 2(น้อย) และระดับ 1(น้อยที่สดุ)  ตามล าดับ  

 การตรวจสอบความเที่ยง ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach-α โดยสมรรถนะการ
ปรับตัวขององค์การเท่ากับ 0.7 สมรรถนะการซึมซับความรู้เท่ากับ 0.8 และสมรรถนะ

ด้านนวัตกรรมเทา่กบั 0.8 
 เน่ืองจาก จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ คือการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้บริหารระดับฝ่ายของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีการใช้กลยุทธ์แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ 1 

ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และเทคโนโลยี ใช้กลยุทธ์เชิงรับและ

แบบวิเคราะห์ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมมีความผันผวน การแข่งขันที่รุนแรง องค์การต้อง

รักษาส่วนแบ่งในตลาดและต าแหน่งการแข่งขันในตลาด ตลอดจนต้องแสวงหาตลาดใหม่

อย่างต่อเน่ือง จึงต้องเน้นนวัตกรรม กลุ่มที่2 ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 

สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์และสิ่งก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจการเงิน ใช้กลยุทธ์

เชิงรุกและนักวิเคราะห์ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมผันผวน มีความเป็นพลวัตรสูง และการ

ขยายตลาดอย่างต่อเน่ือง เน้นการปรับตัว 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามที่ปรับปรุงมาจาก สมรรถนะการปรับตัว

(Oktemgil & Gordon, 1997) สมรรถนะด้านการซึมซับความรู้(Yeoh, 2009) ส่วน

สมรรถนะด้านนวัตกรรม(Wu & Lin, 2011) 
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ผลการวิจยั 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 

29.70 รองลงมาคือกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 22.77 และ จากวิเคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับสมรรถนะทั้งสามด้านและผลการด าเนินงานขององค์การ พบว่าใน

กลุ่มที่ 1 สมรรถนะการปรับตัว สมรรถนะการซึมซับความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี

สมรรถนะด้านนวัตกรรมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉล่ีย 3.62) และผลการด าเนินงานอยู่ใน

ระดับมากกว่ากลุ่มที่ 2 (ค่าเฉล่ีย 3.63) ซ่ึงมากกว่าในขณะที่กลุ่มที่ 2 ทุกสมรรถนะ และ

ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยมีสมรรถนะด้านนวัตกรรมอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) ซ่ึงสงูกว่าในกลุ่มที่ 1   

ส่วนผลการวิเคราะห์ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างสมรรถนะเชิงพล

วัตรกบัผลการด าเนินงานขององค์การผู้วิจัยได้ปรับปรุงตัวแบบตามดัชนีการปรับตัวแบบ

ของตัวแบบ PLS-smart โดยตัวแบบเชิงสาเหตุสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ

เน่ืองจาก กลุ่มตัวอย่างมีการใช้กลยุทธ์แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่1ใช้กลยุทธ์เชิงรับและ

นักวิเคราะห์ เน้นด้านนวัตกรรม และกลุ่มที่ 2  ใช้กลยุทธ์เชิงรุกและแบบนักวิเคราะห์ 

ดังน้ันการวิจัยน้ีจึงใช้ลักษณะของกลยุทธ์เป็น Moderator  โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 

ส่วน ดังตารางที่ 1 
ผลการทดสอบธุรกิจทีใ่ชก้ลยุทธ์เชิงรับและเชิงรุก 

ตารางที่ 1 เปรียบเทยีบอทิธพิลของบุพปัจจัย (Antecedents) ที่มีผลต่อตัวแปรตาม 

ตวัแปรตาม 
Dependent 
variable 

R2  
Effect 

Antecedent 

1 2 ADAP ACAP INCAP 
1 2 1 2 1 2 

INCAP 
( Innovative 
capabilies) 

0.549 0.874 DE 
IE 
Total 

0.553** 0.501** 0.279** 0.463** 0.000 0.000 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.553 0.501 0.279 0.463 0.000 0.000 
FPER 
(Firm 
performance) 

0.458 0.832 DE 
IE 
Total 

0.065 0.441** 0.287* 0.360* 0.418** 0.143 
0.231 0.072 0.177 0.066 0.000 0.000 

0.296** 0.513 0.404 0.426 0.418 0.143 

Significant level,* p< .05; **p<.01 
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จากแผนภาพที่ 2 และตารางที่ 1 เม่ือพิจารณาระดับอทิธิพลของบุพปัจจัยของตัว

แปรตามต่าง ๆ ทั้งตัวแปรภายนอก(External endogenous variable) และตัวแปรภายใน 

(internal endogenous variable) ในภาพเส้นทางกลุ่มที่ 1 ที่ใช้กลยุทธ์เชิงรับ และกลุ่มที่ 2 

ที่ใช้กลยุทธ์เชิงรุก ซ่ึงพบว่า มีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน โดยส่วนที่แตกต่างกันคือ (1) 

อิทธิพลของสมรรถนะการปรับตัวที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การ พบว่า กลุ่มที่ 1 

สมรรถนะในการปรับตัวมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด าเนินงาน โดยผ่านสมรรถนะด้าน

นวัตกรรม ส่วนกลุ่มที่ 2 พบว่า มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานขององค์การ (2) 

อิทธิพลของสมรรถนะด้านนวัตกรรมที่มีต่อผลการด าเนินงาน พบว่า กลุ่มที่ 1 มีอิทธิพล

ต่อผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ กลุ่มที่ 2 ไม่มีอทิธพิล  
ผลการศึกษาในส่วนที่เหมือนกันจากการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน พบว่า ทั้งสอง

กลุ่ม สมรรถนะด้านการปรับตัวมีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านนวัตกรรม แต่กลุ่มที่ 1 มีค่า

อิทธิพล (0.533) สูงกว่ากลุ่มที่ 2 (ค่าอิทธิพล 0.501) เช่นเดียวกับอิทธิพลของ

สมรรถนะด้านการซึมซับความรู้ ส่วนอิทธิพลของสมรรถนะการปรับมีที่มีต่อสมรรถนะ

ด้านวัตกรรม พบว่า ทั้งสองกลุ่มต่างมีอิทธิพล แต่กลุ่มที่ 1 จะมีอิทธิพลสูงกว่า โดยมีค่า

อทิธพิลเทา่กบั 0.533 ส่วนกลุ่มที่ 2 มีค่าอทิธพิลเทา่กบั 0.501 เช่นเดียวกับอิทธิพลของ

สมรรถนะด้านการซึมซับความรู้ต่อผลการด าเนินงาน พบว่า ต่างมีอิทธิพลทั้งสองกลุ่ม 

แต่กลุ่มที่ 2 มีค่าอทิธพิล(0.360) สงูกว่ากลุ่มที่ 1 (ค่าอทิธพิล0.287) 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน ผล 

กลุ่มที่1 กลุ่มที่ 2 

H1:กลยุทธ์ที่แตกต่างส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ของ
สมรรถนะทุกด้านและผลการด าเนินงานที่แตกต่าง 

ไม่สนับสนุน ไม่สนับสนุน 

H2:สมรรถนะการปรับตัวมีอิทธิพลเ ชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การ 

ไม่สนับสนุน สนับสนุน 

H3: สมรรถนะการปรับตัวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อสมรรถนะด้าน
นวัตกรรม 

สนับสนุน สนับสนุน 

H4:สมรรถนะการซึมซับความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงาน 

สนับสนุน สนับสนุน 

H5:สมรรถนะการซึมซับความรู้มีอทิธพิลเชิงบวกต่อสมรรถนะ
นวัตกรรม 

สนับสนุน สนับสนุน 

H6:สมรรถนะด้านนวัตกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การ 

สนับสนุน ไม่สนับสนุน 

ความเทีย่ง(validity) 
การพิจารณาความเทีย่งเชิงจ าแนกเชิงเหมือน 

             ความเที่ยงเชิงจ าแนกทั้งสองกลุ่ม พบว่า ค่า AVE  ที่สนใจสูงกว่าค่า cross 

construct correlation ทุกค่าในสดมภ์เดียวกัน (เช่น ADAP เท่ากับ 0.861 และ0.952 , 

ACAP เท่ากับ .772 และ0953 , INCAP เท่ากับ 0.808 และ.987  และ FPER  เท่ากับ 

0.963, .919 ตามล าดับ)  และพบว่า CR มีค่าสูงกว่า 0.60 ทุกค่า R2
มีค่าสูงกว่า 0.20 

แสดงว่ามาตรวัดน้ีมีความเช่ือถือได้  ส่วนผลการวิเคราะห์ความเที่ยงเชิงเหมือนพบว่าค่า 

AVE มากกว่า 0.5 และค่า Cronbach-α มากกว่า 0.70 ค่าน า้หนักองค์ประกอบมากกว่า 

0.7 ค่า t มากกว่าหรือเทา่กบั 1.96 ทุกค่า  

แผนภาพที่ 2  เปรียบเทยีบแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างสมรรถนะเชิงพล

วัตรด้านการปรับตัวของกลุ่มที่1 และกลุ่มที่ 2 
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สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 งานวิจัยน้ี ศึกษาเพ่ือสอบย า้ ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง สมรรถนะเชิงพลวัตรทั้ง

สามด้าน(ได้แก่ ด้านการปรับตัว การซึมซับความรู้ และด้านนวัตกรรม)กับผลการ

ด าเนินงานที่ใช้กลยุทธ์เชิงรับและเชิงรุก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยท าการเปรียบเทยีบความสัมพันธ์ภายในของปัจจัยต่างๆที่แตกต่างตาม

ลักษณะของตัวแปรก ากับ คือ เน้นการใช้กลยุทธ์ธุรกิจแต่ละแบบ (แบบเชิงรับ และแบบ

เชิงรุก)  
ผลการศึกษา องค์การที่ใช้กลยุทธ์เชิงรับ และแบบเชิงรุก พบว่า มีทั้งเหมือนและ

แตกต่าง โดยผลที่เหมือนกันคือ (1) สมรรถนะการปรับตัวขององค์การ(H3) มีอิทธิพล

ต่อสมรรถนะด้านนวัตกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Teece, et al.,(1997), 

Porter(1985,1991) ที่อธิบายว่า การปรับตัวที่จะน าไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน 

องค์การต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สินค้าต้องมี

ความแตกต่างจากคู่แข่งขัน (2) สมรรถนะการซึมซับความรู้มีอิทธิพลต่อด้านนวัตกรรม

ในองค์การ(H4) และสมรรถนะการซึมซับความรู้ยังมีผลต่อการด าเนินงานขององค์การ

(H5) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการซึมซับความรู้ของ Zahra and George (2002), Wang 

(2007),Wu(2009)  เน่ืองจาก เมื่อองค์การมีสมรรถนะการซึมซับความรู้ จะท าให้เกิดการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตและบริหารจัดการใหม่  ทราบความต้องการของ

ลูกค้า ท าให้กลยุทธ์ทั้งสองแบบยังส่งผลให้สมรรถนะการซึมซับความรู้มีอิทธิพลต่อผล

การด าเนินงานขององค์การด้วย  นอกจากน้ันยังสนับสนุนทฤษฎีฐานทรัพยากร(Barney, 

1991) โดยองค์การจะได้เปรียบเชิงการแข่งขันต้องอาศัยสมรรถนะด้านองค์ความรู้ ที่ถือ

ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ส่งผลให้สมรรถนะด้านการซึมซับความรู้เป็นที่มาของความ

ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน  องค์ความรู้ที่ส าคัญมากที่น าไปสู่ผลการด าเนินงานที่สูงข้ึนกคื็อ

องค์ความรู้ด้านการตลาด ตามข้อค้นพบของ Hou and Chien (2010)  

ส่วนที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์เชิงรับ การปรับตัวขององค์การ

ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานขององค์การ แต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการ

ด าเนินงานขององค์การ โดยผ่านสมรรถนะด้านนวัตกรรม ผลการศึกษาน้ีสนับสนุนทฤษฎี

ฐานทรัพยากร(Barney, 1991) ทฤษฎีสมรรถนะเชิงพลวัตร (Porter, 1991; Teece, et al., 

1997) แนวคิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน(Porter & Millar, 1985) เน่ืองจาก ใน
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สภาพแวดล้อมที่ผันผวนและมีการแข่งขันสงู มีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการทั้งรักษาส่วน

แบ่งตลาดและต าแหน่งการแข่งขันในตลาดไว้ รวมถึงต้องแสวงหาตลาดใหม่อย่าง

ต่อเน่ือง ดังน้ันต้องน าเสนอสินค้าใหม่ๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ตลาดได้อย่างทันทีทันใด สมรรถนะด้านนวัตกรรมจึงมีความส าคัญอย่างย่ิง ในขณะที่

องค์การที่ใช้กลยุทธ์แบบเชิงรุก พบว่า การปรับตัวขององค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อผล

การด าเนินงานขององค์การซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Wang  and Ahmed(2004), 

Oktemgil and Gordon(1997) เกี่ยวกบัสมรรถนะเชิงพลวัตรด้านการปรับตัวที่มีอิทธิพลต่อ

ผลการด าเนินงานขององค์การ และสนับสนุนแนวคิดการขับเคล่ือนองค์การด้วย

สมรรถนะด้านการตลาดของ  Day(1994) ข้อแตกต่างอีกประการที่ค้นพบคือในธุรกิจที่ใช้

กลยุทธเ์ชิงรุกน้ัน สมรรถนะด้านนวัตกรรมขององค์การ ไม่มีอทิธิพลต่อผลการด าเนินงาน

ขององค์การ ซ่ึงขัดแย้งกับผลการศึกษาของ Jensan, et al.,(2006); Wu and Lin(2011) แต่

สนับสนุนข้อค้นพบของ Justin, et al.(2006) ที่อธิบายว่า นวัตกรรมที่จะมีอิทธิพลต่อผล

การด าเนินงานขององค์การได้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการ และกระบวนการน้ันต้อง

เกิดจากความมีอิสระในการก าหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการซ่ึงตรงกับลักษณะ

การผลิตสนิค้าในกลุ่มของธุรกจิของประเทศไทย เช่น กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม(เช่น ตัวถัง

รถยนต์) ที่มีลักษณะการผลิตจะผลิตตามค าสั่งของลูกค้า(Made to order ) วิธีการผลิต

สินค้าหรือบริการจะใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ออกแบบมาแล้วจากบริษัทแม่ หรือมี

ต้นแบบอยู่แล้ว การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมจะใช้เงินลงทุนที่สูง

มากท าให้ต้นทุนในการบริหารด าเนินงานขององค์การสูง และอาจจะไม่ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า นอกจากน้ัน ยังสนับสนุนข้อค้นพบของนักวิชาการ กล่าวคือ แม้ว่า
องค์การจะมีนวัตกรรมแต่จะบุคลากรในองค์การไม่สามารถเข้าใจในนวัตกรรมเหล่าน้ัน 

สมรรถนะด้านนนวัตกรรมจะไม่มีผลต่อผลการด าเนินงานขององค์การ(Dewett, et al., 

2007) ดังน้ัน ในงานวิจัยน้ี จึงอธิบายได้ว่า แมผ้ลการศึกษาจะพบว่า กลุ่มที่สอง 

นวัตกรรมไม่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน แต่ไม่ไดห้มายความว่านวัตกรรมไม่มี

ความส าคัญ แต่ในบริบทของประเทศไทย สรุปไดส้ามประการคือ (1) การไม่มีอิสระใน
การสรา้งนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (2)  การสรา้งนวตักรรมทุกดา้นจะมีตน้ทุน

สงูจงึส่งผลต่อตน้ทนุในการบริหารด าเนินงานขององค์การ  (3) นวตักรรมทีอ่งค์การสรา้ง

ขึ้นมาบุคลากรในองค์การไม่สามารถเขา้ใจนวตักรรมเหล่านัน้ไดจ้ึงไม่มีส่งผลในทาง
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ปฏิบัติ(ประสิทธิผลการด าเนินงาน) ผลการด าเนินงานจึงไม่บรรลุเป้าหมายจึงไม่ส่งผล

ใหผ้ลการประกอบการสงูขึ้น 

 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป(Future Research and Suggestion) 
1.เน่ืองจากผลการศึกษา พบว่าสมรรถนะด้านการปรับตัวและ สมรรถนะการซึม

ซับความรู้ด้านนวัตกรรมมีความสัมพันธ์ผลการด าเนินงานขององค์การแตกต่างกันไปใน

แต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังน้ัน

ประเดน็ที่น่าสนใจในการศึกษาต่อไปคือ ควรเน้นศึกษาเฉพาะกลุ่มโดยเจาะจงเป็นราย

ผลิตภัณฑ ์โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของ

ประเทศไทย โดยศึกษาในลักษณะความสัมพันธ์ย้อนกลับ(Second order) เช่น ถ้าองค์การ
มีการเพ่ิมนวัตกรรมให้สูงขึ้น จะมีผลต่อสมรรถนะในการซึมซับความรู้ สมรรถนะในการ

ปรับตัว หรือไม่ เน่ืองผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะด้านการปรับตัวมีอิทธิพลทั้งทางตรง

และทางอ้อมต่อผลการด าเนินงาน  
2. รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

โดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เน่ืองจากสอดคล้องกับจุดแขง็ของ

ประเทศไทย ที่เป็นประเทศเกษตรกรรม โดยมีผลการศึกษาที่ระบุว่าประเทศไทยมีการ

น าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในระดับที่สูงมากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม (เจนจิรา โสดา

สิทธิ์ & สุมาลี สันติพลวุฒิ, 2011) ซ่ึงการน าเข้าเทคโนโลยีเหล่าน้ีอาจจะไม่สามารถ
น ามาใช้กับอุตสาหกรรมกรรมได้โดยตรง อีกทั้งท าให้ต้นทุนในการผลิตของหน่วยธุรกิจ

สูง ดังน้ัน ถ้ารัฐบาลสามารถเพ่ิมงบประมาณการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาด้าน

ดังกล่าวอย่างเข้มข้น จะท าให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและ

อุตสาหกรรม ให้มีทั้งคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสากล มูลค่าเพ่ิมของผลิตผลทาง

การเกษตร มีความได้เปรียบด้านต้นทุน น าไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่า

อย่างย่ังยืนของประเทศไทยต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

      การวิจัยคร้ังน้ีส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยการให้ค าปรึกษาของ รศ.คิม ไชยแสนสุข 

และ รศ.ดร.มนตรี พิริยะกุล ในการช่วยช้ีแนะในส่วนของเน้ือหาและผลการวิจัย นายอินท

กะ พิริยะกุล ที่ช่วยสนับสนุนทางด้านซอฟต์แวร์รวมทั้งการตรวจทานเอกสาร 
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ศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO และการ

ควบคุมภายในของสถาบนัการเงินชุมชน ในพื้ นทีอ่ าเภอทุ่งสง  

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

เฉลิมเกียรติ ร่างเล็ก  

สุกลัยา ปรีชา  

อญัชลี สนดี  

อารยา แกว้คง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO และการ

ควบคุมภายในของสถาบันการเงินชุมชน ในพ้ืนที่อ  าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช      

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาเปรียบเทยีบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO กับการ

ควบคุมภายในของสถาบันการเงินชุมชน  
โดยแบ่งหัวข้อการเปรียบเทียบตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในตาม

แนวคิดของ COSO ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล โดย
ประชากรและตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ีคือสถาบันการเงินชุมชนในเขตพ้ืนที่อ  าเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร สถาบันการเงิน

ชุมชนบ้านไสใหญ่ และสถาบันการเงินชุมชนบ้านนาป่า  ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคคลากรของ

สถาบันการเงินชุมชน สถาบันละ 4 คน ประกอบด้วย ประธาน  เลขานุการ กรรมการ 

และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 12 คน ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็รวบรวมข้อมูล 

จากการศึกษาพบว่าการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO และการควบคุม

ภายในของสถาบันการเงินชุมชน ในพ้ืนที่อ  าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความ

คล้ายคลึงกัน โดยแยกตามองค์ประกอบดังน้ี ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม อยู่ใน

ระดับดี (  = 3.51) ด้านการประเมินความเสี่ยง อยู่ในระดับดี (  =3.43) ด้าน

กจิกรรมควบคุม อยู่ในระดับดี ( =3.52) ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับดี 

( =3.37) และด้านการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับดี (  =3.26) ซ่ึงสะท้อน
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ให้เหน็ถึงทัศนคติและการรับรู้ถึงความส าคัญของการควบคุมภายในขององค์กร แต่เมื่อ

พิจารณาเป็นรายประเดน็พบว่าจะแตกต่างจากการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 

ในองค์ประกอบย่อย 

การจะน าพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่

ก  าหนดไว้ ผู้บริหารในองค์กรต่างๆต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยการจัด

วางโครงสร้าง กระบวนการด าเนินงาน มาตรการ ระเบียบและวิธีปฏบัิติงานต่างๆ อย่าง

เหมาะสมเพียงพอ มีการสั่งการ จูงใจ รวมถึงติดตามให้เกิดการน าไปปฏบัิติและหน่ึงใน

หน้าที่พ้ืนฐานที่ส าคัญของผู้บริหาร คือ การควบคุมหรือการควบคุมภายใน 

ค าส าคญั:  สถาบันการเงินชุมชน 
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Comparative study of internal control based on the concept of COSO and 

internal control of the Community financial institutions in Thung Song 

district ,Nakhon Si Thammarat Province 

 

Chaloemkiat Ranglek  

Sugalya Preecha 

Unchalee Sondee  

 Araya Keawkhog 

 

Abstract 

Comparative study of internal control based on the concept of COSO and 

internal control of the Community financial institutions in Thung Song district, 

Nakhon Si Thammarat Province, aimed comparison of internal control based on the 

concept of the COSO's internal control of the financial community.  

Comparative topics have been divided based on the internal control concepts 

of COSO, including surrounding control environment, risk assessment, control 

activities, information and communication and monitoring. Population and samples 

of this research are financial institutions in Thung Song district, Nakhon Si 

Thammarat Province namely Baan WungTri Community financial institutions, Baan 

Saiyai Community financial institutions and Baan Napa Community financial 

institutions whilst the informants included the presidents, secretaries, committees 

and officers totally 12 persons. This research material was a questionnaire.  

The study found that the internal control based on the concept of COSO and 

internal control of the financial communities in Thung Song district, Nakhon Si 

Thammarat province were similar accordingly to the following elements: The 

control environment level was good (  = 3.51); the level of the risk assessment 

was good ( = 3.43); the level of the control activities was good (  = 3.52); 

the level of information and communication was good (  = 3.37); and the level of 
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monitoring was also good (  = 3.26). The result indicated the attitudes and 

perceptions on the importance of internal controls of the organization. However, the 

consideration of each item found that there were different from the internal control 

concept based on COSO in sub-elements. 

To lead an organization to be success its objectives or goals set, 

administrators of various organizations had to feature to the managing by setting up 

the structure of operating procedures, regulations and processes appropriately and 

adequately. Having line of command, motivations including following up in order 

to actual implementation. One of the important basic functions of management is 

control or internal control. 

Keyword:  Community financial institutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP
U



 
 

456 
 

บทน า  

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และ     

มีการน าไปประยุกต์ในระดับสากล รวมถึงการน ามาประยุกต์ในประเทศไทยอย่าง     

กว้างขว้างจนถึงปัจจุบัน เช่น การก าหนดแนวทางการจัดระบบการควบคุมภายในส าหรับ

บริษัทจดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ิมตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2539    

(ค.ศ.1996) และการก าหนดระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ

ก าหนดการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ค.ศ.2001) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ โดย

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น (สมาคมผู้ตรวจ

สอบภายในแห่งประเทศไทย, 2551) 

ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายในรวมถึงการตรวจสอบ

ภายในหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 โดยสามารถพิจารณาถึงปัจจัย

ผลักดันที่ท  าให้การควบคุมภายในรวมทั้งการตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับและมี

ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นหลายประการ อาทเิช่น 

1. เหตุการณ์ความล้มเหลวของธุรกจิและวิกฤตเศรษฐกจิ 

2. กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก ากับ

ดูแลต่างๆ 

3. กระบวนการด า เ นิน ธุรกิจที่ ซับ ซ้อนรวมถึง เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เปล่ียนแปลงไป 

เม่ือพิจารณาจากปัจจัยผลักดันประการแรกจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่แสดงถึง

ความหายนะของธุรกจิต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัท เอนรอนหรือธนาคารแบร่ิง ต่างสะท้อนถึง

ความล้มเหลวของระบบควบคุมภายในขององค์กรเหล่าน้ัน รวมทั้งการไม่มีประสิทธิภาพ

ของการตรวจสอบภายใน จึงเป็นบทเรียนให้องค์กรธุรกิจอื่นต้องการหาทางป้องกัน

ตนเองจากการล้มเหลวที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กร(ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย , 2549) 

ระบบสถาบันการเงินที่ม่ันคงและมีประสิทธิภาพจะช่วยเกื้ อหนุนให้เศรษฐกิจจะ

ขึ้ นอยู่กับสองปัจจัยหลักคือ ประการแรก ความมั่นคงและความมีประสิทธิภาพของตัว
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สถาบันการเงินเอง และประการที่สอง  การมีปัจจัยแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เหมาะสม

ทั้งน้ี เพราะสถาบันการเงินต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกหลายประการในการประกอบธุรกิจ 

อาทกิรอบกฎหมายทางการเงินที่ระบุสิทธิหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการท าธุรกรรม

ทางการเงิน พ่ึงพาผู้ช านาญการจากวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  ตลอดจนต้องอาศัยกลไกตลาดเงินตลาดทุนในการท า

ธุรกรรมทางการเงิน  พ่ึงพาระบบข้อมูล เช่น ข้อมูลความสามารถในการช าระหน้ีของ

ลูกหน้ี ข้อมูลเศรษฐกจิ เป็นต้น  ดังน้ันปัจจัยพ้ืนฐานเหล่านี้ จึงถือว่ามีความส าคัญอย่างย่ิง

ต่อการประกอบธุรกจิของสถาบันการเงิน(ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

สถาบันการเงินชุมชน เป็นการขยายกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านให้มีการบริการ

ทางการเงินที่หลากหลาย คล้ายกับองค์การการเงินกึ่งในระบบ ซ่ึงจากเดิมมีกิจกรรม

เฉพาะการรับฝากเงินสจัจะหรือเงินค่าหุ้นจากสมาชิก และการให้สนิเช่ือแก่สมาชิก แต่เมื่อ

พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจะต้องด าเนินกิจกรรมเพ่ิมขึ้ น ในรูปแบบ

เช่นเดียวกับธนาคารทั่ว ไป คือการให้บริการตั้งแต่ในระดับพ้ืนฐาน ในลักษณะของเงิน

ฝากประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงสามารถฝากในจ านวนหรือระยะเวลานานเท่าใดกไ็ด้ หากมี

ความจ าเป็นกส็ามารถถอนไปใช้ได้ ด้านสินเช่ือเมื่อสถาบันการเงินชุมชนระดมเงินฝากได้ 

กจ็ะมีเงินทุนที่สามารถให้ประชาชนกู้ยืมไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากย่ิงข้ึน เป็นต้น 

(วิมล เอี่ยมปลัด,2551) 

สถาบันการเงินชุมชน เป็นองค์กรที่จัดต้ังข้ึนโดยประชาคม ซ่ึงไม่มุ่งเน้นการหา

ก าไร แต่มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองอย่างแท้จริง ท าหน้าที่ในการให้บริการทางการเงิน 

ในรูปแบบที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้ง

ทางด้านการออมเพ่ือความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนให้สินเช่ือและการลงทุน

อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เง่ือนไขของบริการทางการเงิน รวมทั้งความร่วมมือกับองค์กรและ

บุคคล เพ่ือเป็นการระดมทุนในชุมชนการพัฒนาวินัยทางการเงิน คุณภาพชีวิต          

การประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียงให้เกิดความมั่นคงใน

ระบบเศรษฐกจิและสงัคมต้ังแต่ในระดับฐานราก (วิมล เอี่ยมปลัด,2551) 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ 

COSO กับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการน ามา
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ประยุกต์กรอบโครงสร้างของการควบคุมภายในและรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ของสถาบันการเงินชุมชนต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO กับการ

ควบคุมภายในของสถาบันการเงินชุมชน ในพ้ืนที่อ  าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

 วิธีการด าเนนิการวิจยั 

       การเกบ็รวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 

ประเภท ดังน้ี 

1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก

ประธานและคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนโดยสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามและข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในโดยแบ่งหัวข้อของการสอบถามการ

ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม          

การประเมินความเสี่ ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร            

และการติดตามและประเมินผล 

2. ข้อมูลทุติยภมูิ (Secondary Data) ศึกษาค้นคว้าจากระเบียบ ค าสั่ง  

วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินชุมชน หนังสือ เอกสาร และ

บทความทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรและตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ีคือสถาบันการเงินชุมชนในเขต

พ้ืนที่อ  าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร 

สถาบันการเงินชุมชนบ้านไสใหญ่ และสถาบันการเงินชุมชนบ้านนาป่า ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลเป็น

บุคคลากรของสถาบันการเงินชุมชน สถาบันการเงินละ 4 คน ประกอบด้วย ประธาน 

เลขานุการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินชุมชน รวมทั้งสิ้น 12 คน 
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เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

      การวิจัยคร้ังน้ีใช้เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดย

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ประเดน็ค าถามเกี่ยวกบัการควบคุมภายในตามแนวคิดของ 

COSO กบัการควบคุมภายในของสถาบันการเงินชุมชน แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ 

ดังน้ี 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)  

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

3. กจิกรรมควบคุม (Control Activities)  

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communi- 

cation)  

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

โดยลักษณะการเปรียบเทียบผู้วิจัยใช้คะแนนล าดับจากมากไปหาน้อยเพ่ือให้  

การเปรียบเทียบสามารถสะท้อนต่อระดับการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ในแต่ 

ละด้าน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน 4 = มีการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ระดับดี 

ระดับคะแนน 3 = มีการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ระดับดี 

พอสมควร แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง 

ระดับคะแนน  2 = มีการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ระดับที่ยังไม่ 

ดีเพียงพอ ต้องปรับปรุง 

ระดับคะแนน  1 = ไม่มีการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO 
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การวิเคราะหข์อ้มูล   

ส่วนที่ 1 เป็นการค านวณหาข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) 

แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) โดยแยกตาม เพศ   ระดับการศึกษา และ

อายุงาน 

 ส่วนที่ 2 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ผลทางสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) 

เพ่ือให้การวิจัยคร้ังน้ีแสดงผลการศึกษาที่ชัดเจน โดยจะน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม

การควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ที่ได้จากแบบสอบถามสถาบันการเงินชุมชนทั้ง   

3 กลุ่ม มาท าการประมวลผลหาค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Fiviation : S.D.) เพ่ือใช้

อธบิายผลข้อมูลเกี่ยวกบัระดับของการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO โดยผู้วิจัยได้น า

ผลการเปรียบเทียบมาค านวณหาช่วงความกว้างของค่าเฉล่ียในแต่ละระดับของการ

ควบคุมภายในตามแนวคิด  COSOโดยใ ช้ เกณฑ์การแบ่ ง ช่ วงความกว้ างของ                 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541, 34) ดังน้ี 

ความกว้างของระดับการควบคุมภายในในแต่ละระดับ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 

                                                                             จ านวนระดับ   

            =   4 – 1 

                                      4 

            =   0.75   

 จากการค านวณหาค่าเฉล่ียสามารถแบ่งระดับความแตกต่างของการควบคุม

ภายในตามแนวคิดของ COSO และการควบคุมภายในของสถาบันการเงินชุมชน

ตามล าดับช่วงคะแนนดังน้ี 
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3.26 - 4.00 หมายถึง มีการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ระดับดี 

 2.51 - 3.25 หมายถึง  มีการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ระดับดี 

    พอสมควร แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง 

 1.76 - 2.50 หมายถึง มีการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ระดับที่ยังไม่ 

ดีเพียงพอ ต้องปรับปรุง 

 1.00 - 1.75 หมายถึง ไม่มีการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO 

สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล  

 ผลการวิจยั 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

จากการศึกษาพบว่าตัวอย่างที่เป็นบุคลากรของสถาบันการเงินชุมชนในพ้ืนที่

อ  าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 66.67 มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญาตรีซ่ึงจ านวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 50 

และมีประสบการณ์ท างานอยู่ในช่วง 7-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 

2. ผลการวิเคราะห์ประเดน็ค าถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ 

COSO และระดับการประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ในแต่ละ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามความเข้าใจของบุคลากรของสถาบันการเงิน

ชุมชน  

จากการศึกษาพบว่าตัวอย่างที่เป็นบุคลากรของสถาบันการเงินชุมชนในพ้ืนที่

อ  าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นด้วยกับความหมายของการควบคุมภายใน 

(Internal control) คิดเป็นร้อยละ 100 เหน็ด้วยกับความหมายของ ความเสี่ยง (Risk) 

คิดเป็นร้อยละ 91.67 และเหน็ด้วยกบัความหมายของการบริหารความเสี่ยง (Enterprise 

Risk Management) คิดเป็นร้อยละ 91.67 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO กับการ

ควบคุมภายในของสถาบันการเงินชุมชน ในพ้ืนที่อ  าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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แบ่งหัว ข้อการ เป รียบเทียบตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ไ ด้แก่ 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ข้อมูล

สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล พบว่ามีความคล้ายคลึงและ

แตกต่างกนัดังต่อไปนี้  

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO และการ

ควบคุมภายในของสถาบันการเงินชุมชน ในพ้ืนที่อ  าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี

ความคล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากระดับการประเมิน อยู่ในระดับดี (  = 3.51) ซ่ึง

สะท้อนให้เหน็ถึงทศันคติและการรับรู้ถึงความส าคัญของการควบคุมภายในของบุคลากร

ในองค์กร แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าระดับการประเมิน อยู่ในระดับดี

พอสมควร แต่มีข้อบกพร่อง คือ ประเดน็ความรู้ ทักษะและความสามารถ ( =3.10) 

เน่ืองจากสถาบันการเงินชุมชนมีบุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน 

บางคนท างานหลายหน้าที่ 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ด้านการประเมินความเสี่ยงระบบการคุมภายในตามแนวคิดของ COSO และการ

ควบคุมภายในของสถาบันการเงินชุมชน ในพ้ืนที่อ  าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี

ความคล้ายคลึงกัน โดยพิจารณาจากระดับการประเมิน อยู่ในระดับดี (  = 3.43) 

หมายความว่า องค์กรมีการรับรู้และจัดการกับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญในรูปแบบที่

หลากหลาย ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเดน็พบว่า

ระดับการประเมิน อยู่ในระดับดีพอสมควร แต่มีข้อบกพร่อง คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

( = 3.25) สบืเน่ืองจากผู้บริหารขององค์กรมาจากเลือกมาจากการคัดเลือกของสมาชิก 

ซ่ึงผู้บริหารบางคนอาจไม่มีความช านาญหรือประสบการณ์ในการก าหนดหลักเกณฑ์ใน

การพิจารณาระดับความส าคัญของความเสี่ยง โอกาสที่เกิดและผลกระทบจากการเกิด

ความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาระดับความรุ่นแรงที่ได้รับจากความเสี่ยงในแต่ละเหตุการณ์  
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องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมควบคุม (Control Activities) 

ด้านกิจกรรมควบคุมระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO และการ

ควบคุมภายในของสถาบันการเงินชุมชน ในพ้ืนที่อ  าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี

ความคล้ายคลึงกัน โดยพิจารณาจากระดับการประเมิน อยู่ในระดับดี (  = 3.52) 

หมายความว่า องค์กรได้มีก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติรวมถึงมาตรการต่างๆ 

เพ่ือช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตอบสนองต่อความเสี่ยงจะบรรลุความส าเรจ็อย่างมีประสิทธิผล 

แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเดน็พบว่าระดับการประเมิน อยู่ในระดับดีพอสมควร แต่มี

ข้อบกพร่อง คือ การควบคุมทางกายภาพ และดัชนีวัดผลการด าเนินงาน ( = 2.90, 

3.00) เน่ืองจากบุลากรมีจ านวนไม่เพียงพอจึงต้องท างานหลายหน้าที่  

องค์ประกอบที่  4 ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 

Communication) 

ด้านสารสนเทศและการสื่อสารระบบการคุมภายในตามแนวคิดของ COSO และ

การควบคุมภายในของสถา บันการ เ งิน ชุมชน ใน พ้ืนที่ อ  า เภอทุ่ งสง จั งห วัด

นครศรีธรรมราช มีความคล้ายคลึงกัน โดยพิจารณาจากระดับการประเมิน อยู่ในระดับดี 

( = 3.37) หมายความว่าองค์กรมีการท ากจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่มีอยู่ทั่วไป

ในองค์กร เป็นปัจจัยที่ท  าให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ แต่เม่ือ

พิจารณาเป็นรายย่อยพบว่าระดับการประเมิน อยู่ในระดับที่ยังไม่ดีเพียงพอ ต้องปรับปรุง 

คือ มีทะเบียนคุมการเปล่ียนแปลงรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าถึงระบบงาน และ

รหัสผ่านของเจ้าหน้าที่มีการเปล่ียนแปลงตามเวลาที่ก  าหนดและมีการบันทึกการเปล่ียน

ในทะเบียนคุม (  = 2.58,2.42) เน่ืองจากบุคลากรของสถาบันการเงินชุมชนมีไม่

เพียงพอ และเทคโนโลยีด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่น ามาใช้ยังไม่มีความ

ทนัสมัย  

องค์ประกอบที่ 5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

ด้านการติดตามและประเมินผล ระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ 

COSO และการควบคุมภายในของสถาบันการเงินชุมชน ในพ้ืนที่อ  าเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีความคล้ายคลึงกัน โดยพิจารณาจากระดับการประเมิน อยู่ในระดับดี 

( = 3.26) หมายความว่า องค์กรมีการติดตามประเมินผลและมีการปรับปรุงแก้ไขตาม
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ความจ าเป็นอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าระดับการประเมิน อยู่ในระดับดีพอสมควร แต่มี

ข้อบกพร่อง คือ จัดให้มีการติดตามและการปรับปรุงแก้ไขการปฏบัิติงานที่มีข้อบกพร่อง 

มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ลงนามรับรองความถูกต้องของรายการต่างๆและรับผิดชอบเมื่อ

เกดิข้อผิดพลาดขึ้น ( = 3.08 ,3.08 ) 

อภิปรายผลการวิจยั 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO และการ

ควบคุมภายในของสถาบันการเงินชุมชน ในพ้ืนที่อ  าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พบว่าสถาบันการเงินชุมชนมีระบบการควบคุมภายในคล้ายคลึงกับการควบคุมภายใน

ตามแนวคิดของ COSO แต่จะแตกต่างกันในส่วนขององค์ประกอบย่อย อาจเพราะ

สถาบันการเงินชุมชนมีสภาพธุรกิจขนาดเล็ก และค่าใช้จ่ายของการควบคุมอาจสูงกว่า

ผลกระทบหรือความเสยีหายที่อาจจะเกดิข้ึน จึงไม่อาจจัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้

ครอบคลุมได้ทุกประเด็น และผลการวิจัยที่ได้ สอดคล้องกับการศึกษาเปรียบเทียบ

แนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO และระบบการควบคุมภายในของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฮอดจังหวัดเชียงใหม่ของทิพย์สุดา เมฆฉาย 

(2550) ที่พบว่าธนาคารมีระบบการควบคุมภายในคล้ายคลึงกับแนวคิดการควบคุม

ภายในของ COSO แต่จะแตกต่างกันในส่วนขององค์ประกอบย่อย และสอดคล้องกันกับ

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง คือ 

“อ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถออกประกาศ

ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกบัการบริหารกองทุนหมู่บ้านได้ โดยได้รับความเหน็ชอบจาก

สมาชิก” และให้มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องคือ หมวดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและ

ตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  

ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 

จากการศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO และการ

ควบคุมภายในของสถาบันการเงินชุมชน ในพ้ืนที่อ  าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
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กิจกรรมควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล มี

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาดังน้ี 

1. ควรมีการก าหนดระดับความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ที่จ าเป็นและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต่ละงาน ตลอดจนมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเน่ือง 

เช่น บุคลากรที่ท  าหน้าที่เกี่ยวกับบัญชีควรเลือกที่จบบัญชีมาโดยตรง และควรมีการส่ง

พนักงานไปอบรมความรู้เกี่ยวกบับัญชีอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยปีละคร้ัง  

2. ผู้บริหารควรระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงถ้าเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบต่อ

องค์กร และจะต้องพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนมีการวิเคราะห์และจัด

ระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์น้ันจะเกิดและระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

3. ควรดูแลป้องกันทรัพย์สิน และข้อมูลขององค์กร โดยจัดเกบ็รักษาให้มีความ

ปลอดภัย เช่น การจัดเกบ็ในสถานที่ม่ันคงปลอดภัย การจัดให้มียามรักษาความปลอดภัย 

การท าประกนัภัย หรือมีการตรวจนับทุกสิ้นเดือน เป็นต้น 

4. การจะน าพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่

ก  าหนดไว้ ผู้บริหารในองค์กรต่างๆต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยการจัด

วางโครงสร้าง กระบวนการด าเนินงาน มาตรการ ระเบียบและวิธีปฏบัิติงานต่างๆ อย่าง

เหมาะสมเพียงพอ มีการสั่งการ จูงใจ รวมถึงติดตามให้เกิดการน าไปปฏบัิติและหน่ึงใน

หน้าที่พ้ืนฐานที่ส าคัญของผู้บริหาร คือ การควบคุมหรือการควบคุมภายใน 

กิตติกรรมประกาศ  

 คณะผู้จัดท าขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัยที่สนับสนุนทุนในการท าวิจัยคร้ังน้ี และขอขอบคุณ ประธาน เลขานุการ 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร สถาบันการเงินชุมชนบ้าน

ไสใหญ่ และสถาบันการเงินชุมชนบ้านนาป่า ที่ให้ความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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การใหค้วามหมาย การมีส่วนร่วมและรูปแบบกิจกรรม                         

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมในความตอ้งการของพนกังาน                                      

บริษทั เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

 

ชลลดา ศุภการวิศิษฏ ์ม่า 

 

     ผศ.ดร. พทิกัษ ์ศิริวงศ์
 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การให้ความหมาย การมีส่วนร่วมและรูปแบบการด าเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงาน บริษัท เซน็ทรัล รีเทล 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด” คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการให้ความหมายความรับผิดชอบ

ต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและรูปแบบการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงานของบริษัท 

เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสร้างทฤษฎีฐาน

รากเป็นแนวทางการวิจัย เพ่ือศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคมในการหาข้อมูล เรียนรู้ และ

ท าความเข้าใจถึงการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและความต้องการในการมีส่วนร่วม

และรูปแบบการด าเนินกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน บริษัท เซน็ทรัล รี

เทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ทั้งน้ีผู้วิจัยใช้แนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ธุรกิจ แนวคิดเร่ืองบรรษัทภิบาล แนวคิดการมีส่วนร่วม แนวคิดจิตอาสาสมัครและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางเพ่ือก าหนดกรอบในการศึกษาวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ให้ความ

หมายความรับผิดชอบต่อสังคม สรุปได้ดังน้ี คือ 1) การแสดงความรับผิดชอบแก่ผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสยีที่ได้รับผลกระทบที่เกดิจากการด าเนินกจิการ 2) การท าประโยชน์ต่อสังคม

โดยการรักษาผลประโยชน์ให้เกิดแก่คนในสังคมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  3) การ

คืนผลประโยชน์หรือก าไรสู่สงัคม 4) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร  
                                                           


 นักศึกษาหลักสตูรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการประกอบการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 


 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธห์ลัก 
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 ผลการศึกษาการความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ของพนักงาน บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด พบว่า พนักงานมีความต้องการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรดังน้ี 1) รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ

รายละเอยีดก่อนการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรก าหนดข้ึนเพ่ือน า

ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาประเมินความพร้อมและความต้องในการเข้าร่วมกิจกรรม 2) 

ปรึกษาหารือถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรต้องการเพ่ือรับฟังความ

คิดเหน็เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กร 3) การปฏบัิติกจิกรรม 4) รับทราบผลของการด าเนินกจิกรรม 

 ผลการศึกษารูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของ

พนักงานพบว่ามีความสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 

เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ที่ด าเนินอยู่ โดยสามารถวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิดของ ฟิลลิป คอตเลอร์และแนนซี ลี ได้ 4 รูปแบบ 

ดังน้ี 1) การส่งเสริมประเดน็ทางสังคม (Cause Promotion) 2) การตลาดเกี่ยวเน่ืองกับ

ประเดน็ทางสังคม (Corporate Social Marketing) 3) การบริจาคเพ่ือการกุศล (Corporate 

Philanthropy) 4) การอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา  

 จากการประชุม World Economic Forum ประจ าปี 2542 โดยนายโคฟี อันนัน 

(Kofi Annan) เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้องค์กรธุรกิจในทุกประเทศ

แสดงความเป็นพลเมืองดีของโลก จากกระแสโลกดังกล่าวองค์กรธุรกิจมีความจ าเป็นต้อง

แสดงเจตจ านงในการปฏิบัติงานตามหลักและแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กรธุรกจิให้มากขึ้น  

 (กรกนก ทพิรส, 2548: 88) 

 จากการประชุมดังกล่าวเป็นสาเหตุให้ภาคธุรกิจได้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วน

ร่วมต่อการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักแนวคิดความ

รับผิดชอบทางสังคมเป็นแนวทางก าหนดแบบแผนในการด าเนินธุรกิจเพ่ือต้องการสร้าง

ความย่ังยืนทางธุรกจิโดยไม่เพียงแต่มุ่งหวังแสวงหาผลก าไรเพียงอย่างเดียว องค์กรธุรกิจ
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หลายแห่งมีการด าเนินกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่แตกต่างกันออกไปอีกทั้งยังได้

มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งน้ีจะต้องเกิดจากการที่องค์กรธุรกิจ

ก าหนดให้เป็นนโยบาย วิสัยทศัน์ของการด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงผู้ที่มีส่วนส าคัญที่จะมี

ส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืนขององค์กรได้คือ 

พนักงานขององค์กรธุรกจิน้ันๆน่ันเอง 

 ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาความหมาย การมีส่วนร่วมและ

รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงานบริษัท เซน็ทรัล 

รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้เสนอเป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนิน

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่องค์กรในการช่วยเหลือพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป 

วตัถุประสงคใ์นการวิจยั     

 1. เพ่ือศึกษาการให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัท 

เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 

 2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

พนักงานบริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 

 3. เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความ

ต้องการของพนักงานของบริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 

ขอบเขตการวิจยั 

 1. ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์รูปแบบกจิกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท เซน็ทรัล 

รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามหลักการของ ฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซ่ี ลี (2551) ซ่ึงได้

แบ่งรูปแบบของกจิกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมออกเป็น 7 รูปแบบ ดังต่อไปนี้  

 1. การส่งเสริมประเดน็สงัคม (Cause Promotion) 

 2. การตลาดเกี่ยวเน่ืองกบัประเดน็สงัคม (Cause-Related Marketing) 
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 3. การตลาดเพ่ือสงัคมขององค์กร (Corporate Social marketing) 

 4. การบริจาคตรง (Corporate Philanthropy) 

 5.การอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) 

 6. ข้อปฏบัิติทางธุรกิจเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible 

Business Practices) 

 7. การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามก าลังซ้ือของคนในระดับฐาน

ราก (Developing and Delivering Affordable Product and Services) 

 2. ขอบเขตดา้นประชากร 

 2.1 ประชากร คือ พนักงานทั้งหมด จ านวน 150 คน ที่อยู่ในบริษัทเซน็ทรัล รีเทล 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากดัโดยการวิจัยเชิงคุณภาพเรียกผู้ที่ถูกศึกษาทั้งหมดน้ีว่าคือประชากรแต่

จะมีการเจาะจงเฉพาะบางทา่นเป็นผู้ให้ข้อมูล 

 2.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนักงานในบริษัท 

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด จ านวน 11 คน แบ่งเป็น พนักงานฝ่ายการตลาด 

พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน พนักงานฝ่ายข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และพนักงานฝ่าย

ปฏบัิติการ 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา 

 โดยการศึกษาข้อมูลเชิงนโยบายและกิจกรรมความรับผิดชอบที่ทางบริษัท 

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัดได้ด าเนินกิจกรรม ผู้วิจัยได้เก็บและศึกษาข้อมูล

ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552ถึง ปี พ.ศ. 2556 และท าการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงาน

ระยะเวลา 2 เดือน 
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ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1. ได้ทราบถึงการให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัท 

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด โดยความหมายที่ได้สามารถน ามาสรุปเป็นกรอบ

แนวคิดเพ่ือให้ผู้บริหารบริษัทได้น าไปก าหนดเป็นนโยบายและแผนการพัฒนาโครงการ

ต่างๆของกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทต่อไป 

 2. ได้ทราบถึง การมีส่วนร่วมของพนักงานและรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมในความต้องการของพนักงานบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด โดย

การศึกษานี้ สามารถน าไปก าหนดรูปแบบกิจกรรมในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมของบริษัทเพ่ือเกดิการมีส่วนร่วมในกจิกรรมของพนักงานอย่างแท้จริง 

 3. สามารถน าไปใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง

กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมให้สามารถด าเนินกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมได้

อย่างเหมาะสมและก่อให้เกดิประโยชน์แก่สงัคมต่อไป 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีจาก

ฐานราก (Methodology of Grounded Theory) ซ่ึงเป็นการวิจัยโดยการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม

จากคนที่อยู่ในปรากฏการณ์ถึงมุมมองและการให้ความหมายและน าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ โดยการตีความและแปลความหมายเพ่ือสร้างมโนทัศน์และหาความเช่ือมโยง

ของมโนทัศน์ต่างๆ จนได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีเพ่ือใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน

โดยมีวิธกีารด าเนินวิจัยดังน้ี 

 1.  การศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาวิจัย

โดยการรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้ารวบรวมรายงานประจ าปีกิจกรมมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ระหว่างปี  พ.ศ. 2552-2556 

หนังสือวิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร เอกสารและรายงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือน ามาเป็น

แนวคิดพ้ืนฐานในการด าเนินการวิจัย 
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 2. ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก จาก

พนักงานขององค์กรโดยคัดเลือกจากผู้มีความรู้และรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมหรือมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัท เซน็ทรัล รี เทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด รวม 11 คน ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จาก

การสมัภาษณ์ลงรหัสข้อมูลจากน้ันผู้วิจัยถอดเทปสมัภาษณ์แบบค าต่อค าแล้วพิมพ์เป็นบท

สัมภาษณ์และน าข้อมูลที่ได้มาตีความ ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็นมโนทัศน์และ

จัดกลุ่มของนโนทศัน์ จากน้ันเช่ือมโยงมโนทศัน์ต่างๆที่ปรากฎใน ข้อมูลที่ ไ ด้จากการ

สัมภาษณ์ให้มีลักษณะเป็นข้อสรุปเชิงทฤษฎีและใช้เป็นสมมุติฐ านช่ัวคราวในการ

สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักรายถัดไปจนกระทั่ง ก ลุ่ มขอ งม โนทั ศ น์ ที่ ไ ด้ จ า กก า ร

สัมภาษณ์ไม่มีความแตกต่างไปจากกลุ่มมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม (ข้อมูลอิ่มตัว )ตามแนว

ค าถามตามวิธวิีทยาของการสร้างทฤษฎีฐานรากหรือเรียกว่า ทฤษฎีชนเพดาน (พิทกัษ์ ศิริ

วงศ์ 2547) ผู้วิจัยจึงยุติการสมัภาษณ์ 

 3. ท าการวิเคราะห์การให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

รูปแบบการมีส่วนร่วมและรูปแบบกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมในความต้องการของ

พนักงานบริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั จากข้อมูลที่ได้รวบรวมทั้งหมด 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เป็นหลักประกอบกับข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดย

อาศัยการตีความและวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า จากน้ันจัดกลุ่มข้อมูลให้เหลือ

เพียงมโนทศัน์ที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ของการวิจัยและน าข้อมูลที่ได้น้ันมาวิเคราะห์หา

ประเด็นเช่ือมโยงและอธิบายถึงความสอดคล้อง ความเช่ือมโยงของข้อมูล แล้วน าไป

พัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปในเชิงทฤษฎี 

สรุปผลการวิจยั 

 1. การให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์

ปอเรช่ัน จ ากดั สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 1.1 การแสดงความรับผิดชอบ 
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 ตามทศันะของพนักงานเหน็ว่า คือการแสดงความรับผิดชอบแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน

เสียขององค์กรอันเน่ืองจากได้รับผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินกิจการ ดังน้ันธุรกิจจึง

ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือช่วยลดผลกระทบที่เกิดข้ึนและพัฒนาชุมชน

โดยรอบให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 

 1.2 การท าประโยชน์ต่อสงัคม 

 พนักงานให้ความหมาย ว่าเป็นการที่องค์กรกระท าสิ่งใดกต็ามที่ก่อให้เกดิ

ประโยชน์ต่อสังคมโดยการรักษาผลประโยชน์ให้เกดิแก่คนในสงัคมทั้งน้ีเพ่ือการอยู่

ร่วมกนัอย่างสงบสุขระหว่างองค์กรและคนในสงัคม 

 1.3 การคืนผลประโยชน์หรือก าไร 

 พนักงานได้ให้ความหมาย ว่าเป็นการคืนผลประโยชน์หรือก าไรสู่สงัคม เน่ืองจาก

ผลก าไรที่ได้เป็นผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากสงัคม ดังน้ัน บริษัทจึงควรสละ

ผลประโยชน์หรือก าไรบางส่วนที่ได้จากสังคมน้ีกลับคืนสู่สงัคมเช่นกนั 

 1.4 การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 

 พนักงานได้แสดงทัศนะว่า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เป็นการ

แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรว่าไม่ใช่เพียงแต่มุ่งแสวงหาผลก าไร  

 2. ความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน 

บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด พบว่า พนักงานมีความต้องการมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรในรูปแบบดังน้ี 

 2.1 การรับรู้ข่าวสาร 

 พนักงานต้องการรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดก่อนการด าเนินกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสงัคมที่องค์กรก าหนดข้ึน  เพ่ือน าข้อมูลข่าวสารที่ได้มาประเมินความ

พร้อมและความต้องในการเข้าร่วมกจิกรรม  
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2.2 การปรึกษาหารือ 

 พนักงานต้องการให้องค์กรปรึกษาหารือกับพนักงานเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะจากพนักงานถึงกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรจะจัดขึ้นหรือเปิด

โอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเลือกกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร 

 2.3 การปฏบัิติกจิกรรม 

 พนักงานต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมโดยการช่วยเหลือทั้งด้ าน

แรงกาย แรงใจ ทุนทรัพย์ หรือสิ่งของ 

 2.4 การรับทราบผลของการด าเนินกจิกรรม 

 พนักงานต้องการมีส่วนรับทราบผลของการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นลงเน่ืองจากเหน็ว่าการรับทราบผลส าเร็จของกิจกรรมที่ตนมี

ส่วนร่วมก่อให้เกิดก าลังใจที่จะมีส่วนร่วมกับองค์กรในการท าประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป

และวางแผนการช่วยเหลือในระยาวได้ต่อไป  

 3. รูปแบบกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมในความต้องการของพนักงานพบว่า

มีความสอดคล้องกบัรูปแบบกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เซน็ทรัล รีเทล 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ที่ด าเนินอยู่ โดยสามารถวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมตามแนวคิดของ ฟิลลิป คอตเลอร์และแนนซี ลี ได้ 4 รูปแบบ ดังน้ี 

 1.การส่งเสริมประเดน็ทางสงัคม (Cause Promotion) 

 2.การตลาดเกี่ยวเน่ืองกบัประเดน็ทางสงัคม (Corporate Social Marketing) 

 3.การบริจาคเพ่ือการกุศส (Corporate Philanthropy) 

 4.การอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) 
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ขอ้สรุปเชิงทฤษฎีดงันี้  

 1. การตระหนักและการมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสงัคมของผู้บริหาร

องค์กรจะก่อให้เกิดวิสัยทศัน์ นโยบายตลอดจนแนวทางในการด าเนินกจิกรรมความ

รับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรน้ัน 

 2. การสร้างความเข้าใจเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมกบัการปลูกจิตส านึก

อาสาสมัครให้แก่พนักงานน ามาซ่ึงความส าเรจ็ของการด าเนินกจิกรรมความรับผิดชอบต่อ

สงัคมขององค์กร 

 3. การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกบักจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรเป็นส่วนส าคัญที่ท  าให้กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรประสบ

ความส าเรจ็ยิ่งขึ้น 

 4. กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม

อย่างเป็นรูปธรรมขององค์กรและเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพันธอ์นัดีระหว่าง

องค์กรและคนในสงัคม 

 5. กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมจะประสบผลส าเรจ็ได้จะต้องเป็นกจิกรรมที่

ก่อให้เกดิประโยชน์ทั้งแก่องค์กรและชุมชน 

 6. การสร้างพันธมิตรเพ่ือด าเนินกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร

ก่อให้เกดิความผลส าเรจ็อนัดีของการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กร 

การอภิปรายผล 

 วิธีการสร้างทฤษฎีฐานราก ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยพบว่าข้อดีของวิธี

วิทยาน้ี คือ ช่วยให้ผู้วิจัยอธิบายความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมตามทศันะของ

พนักงาน บริษัทเซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด และอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้

อย่างชัดเจน ตลอดจนผู้วิจัยสามารถค้นหาการมีส่วนร่วมและรูปแบบกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงาน บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด และเช่ือมโยงความสัมพันธ์ที่ได้จากการศึกษาจนกระทั่งสามารถสร้างเป็นข้อสรุป

เชิงทฤษฎีขึ้ น ผู้วิจัยพบข้อจ ากัดคือ ข้อสรุปเชิงทฤษฎีน้ีใช้อ้างอิงได้เฉพาะกลุ่มของ
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พนักงานบริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาวิจัยน้ีเท่าน้ัน 

หากมีการเปล่ียนแปลงแนวคิด นโยบายของผู้บริหารอาจส่งผลให้ การให้ความหมาย การ

มีส่วนร่วมและรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงาน

บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เปล่ียนแปลงไปด้วย ทั้งน้ีผู้วิจัยใช้แนวคิดเร่ือง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ แนวคิดเร่ืองบรรษัทภิบาล แนวคิดการมีส่วน
ร่วม แนวคิดจิตอาสาสมัครและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางเพ่ือก าหนดกรอบในการ

ศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

 

 ความหมายของการรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้ศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยค้นพบ

ความหมายนอกเหนือจากแนวคิดและทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ศึกษา คือความหมายของการสร้าง

ภาพลักษณ์ขององค์กร โดยพนักงานได้แสดงทศันะว่ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กรมีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและ เป็นการแสดงออกถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรว่าไม่ใช่เพียงแต่มุ่งแสวงหาผลก าไรเพียงอย่างเดียวแต่มี

การคืนกลับให้สงัคมจึงท าให้เกดิภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในความรู้สกึของคนในสงัคม  

 

 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมในความต้องการ

ของพนักงานบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด พบว่า พนักงานต้องการมีส่วน

ร่วมในกระบวนการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมากขึ้ นจาก

ปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เฉพาะการมีส่วนร่วมในขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรมเพียงเท่าน้ัน แต่ยังมี

ความต้องการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในกระบวนการเร่ิมต้นของกจิกรรม เช่น ต้องการรับรู้ความ

เป็นมาของกิจกรรม กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะได้ประโยชน์จากกิจกรรม เลือกกิจกรรม

ตลอดจนลงมือปฏบัิติ กระทั่งรับทราบผลของการด าเนินกิจกรรม นอกจากน้ี  การศึกษา

ยังพบว่า พนักงานต้องการให้องค์กรปรับปรุงนโยบายอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วม

ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน โดยพนักงานต้องการให้องค์กร

ปรับปรุงนโยบายเพ่ือสนับสนุนให้พนักงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาของพนักงาน ซ่ึงนโยบายดังกล่าวตามทัศนะของพนักงาน 

เห็นว่า เป็นอุปสรรคส าคัญที่ ส่งผลให้พนักงานไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมความ
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รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้อย่างเตม็ที่ เน่ืองจากพนักงานต้องการรักษาวันลาพัก

ร้อนหรือวันลาตามสวัสดิการไว้ส าหรับเหตุการณ์จ าเป็นในอนาคต 

 รูปแบบและกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมในความต้องการของพนักงานที่ได้

ศึกษา พบว่า สอดคล้องตามรูปแบบและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ตามแนวคิดของฟิลลิป คอตเลอร์ และ แนนซี ลี  (2551) 4 รูปแบบ ได้แก่ การส่งเสริม

ประเดน็ทางสงัคม การตลาดเกี่ยวเน่ืองกบัประเดน็ทางสงัคม การบริจาคเพ่ือการกุศลและ

การอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน นอกจากน้ีการร่วมมือกับพันธมิตรเพ่ือสร้างความ

แขง็แกร่งให้กบัการด าเนินกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรจะช่วยผลักดันให้

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรประสบความส าเร็จและสัมฤทธิ์ผลเพ่ิมข้ึน 

เช่น พันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธไิม่แสวงหาผลก าไร เป็นต้น 

 จากข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากผลการศึกษาพบว่า การก าหนดวิสัยทศัน์และนโยบาย

ของผู้บริหารในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นหัวใจส าคัญที่จะผลักดันให้

เกิดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทั้งน้ีองค์กรและพนักงานจะต้องให้

ความร่วมมือซ่ึงกันและกันเพ่ือท าให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดผลส าเร็จ ซ่ึง

ความส าเร็จน้ีจะไม่สามารถลุล่วงไปด้วยดีหากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรไม่ได้รับ

ประโยชน์จากกิจกรรมที่เกิดข้ึน การที่องค์กรสามารถสร้างพันธมิตรเพ่ือร่วมสนับสนุน

กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรจะช่วยให้ผลของการด าเนินกิจกรรมประสบ

ผลส าเร็จมากขึ้ น การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและปลูกจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคมแก่พนักงานจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิด

การร่วมมืออันดีระหว่างองค์กรและพนักงานน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรและน ามาซ่ึงประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม 

ขอ้เสนอแนะ 

      8.1 ขอ้เสนอแนะต่อองคก์ร 

 1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับนโยบายในการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนใน

องค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ตั้งแต่กระบวนการคิดริเร่ิมโครงการตลอดจนปฏบัิติกจิกรรมและรับทราบผลของกิจกรรม
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เพ่ือเป็นการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างแท้จริงอีกทั้งยังเป็นการ

ปลูกจิตส านึกที่ดีให้แก่พนักงานก่อให้เกิดผลส าเรจ็ในก าด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมขององค์กรต่อไป 

 2. ผู้บริหารควรปรับนโยบาย โดยสนับสนุนให้พนักงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรม

ได้ในช่วงระหว่างเวลางานและไม่บังคับให้พนักงานใช้วันลาสวัสดิการเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

เพ่ือลดข้อจ ากัดที่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อการเข้าร่วมปฏบัิติกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมของพนักงาน 

 3. ผู้บริหารควรจัดต้ังฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสังคมขององค์กรที่เข้าถึงเฉพาะกลุ่มได้ 

เพ่ือสามารถด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้ตรงกับความต้องการของคนใน

เฉพาะพ้ืนที่ เน่ืองจากปัจจุบันองค์กรมีการขยายธุรกิจไปยังพ้ืนที่หลายจังหวัด ซ่ึงอาจมี

ความต้องการที่ ต่างกันเ พ่ือให้การด า เนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมี

ประสิทธิภาพมากขึ้ น ทั้งน้ีการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมน้ันมี

ความจ าเป็นที่องค์กรต้องใช้บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการด าเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมจ านวนมากเพ่ือเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมน้ันๆ

อย่างต่อเน่ืองและเป็นการเสริมสร้างธุรกจิให้ย่ังยืนต่อไป 

 4. องค์กรควรตระหนักถึงความส าคัญของความต้องการของพนักงานต่อความ

ต้องการมีส่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมตั้งแต่คิดริเร่ิมโครงการ

หรือสามารถแสดงความเห็นเพ่ือเลือกโครงการในด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรมิใช่เพียงมีส่วนเฉพาะในขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรมเพียงอย่างเดียวและ

แก้ไขด้วยการสอบถามความคิดเหน็ของพนักงานถึงรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมหรือเสนอรูปแบบกิจกรรมแก่พนักงานเพ่ือสอบถามความต้องการของพนักงาน

ก่อนด าเนินกิจกรรม เพ่ือองค์กรสามารถเลือกกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการส่วนใหญ่

ของพนักงานซ่ึงก่อให้เกิดการจิตอาสาสมัครหรือความเตม็ใจของพนักงานในการด าเนิน

กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร 

 5. องค์กรควรสนับสนุนให้พนักงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรระหว่างเวลางานได้โดยก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือขจัดข้อจ ากัดของ

พนักงานต่อการเข้าร่วมปฏบัิติกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร 
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 6. องค์กรควรแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรให้พนักงานทราบล่วงหน้า

เพ่ือให้พนักงานสามารถประเมินความสนใจของตนเองรวมถึงเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้า

ร่วมด าเนินกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมได้ 

 7. องค์กรควรพิจารณาในการจัดตั้งหน่วยงานฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสังคมในลักษณะ

หน่วยงานย่อยและกระจายหน่วยงานย่อยดังกล่าวไปยังพ้ืนที่ต่างๆที่องค์กรได้ขยายธุรกิจ

ไปถึง ทั้งน้ีจะเป็นประโยชน์แก่การคิดริเร่ิมกจิกรรมขององค์กรให้เข้าถึงความต้องการของ

คนในแต่ละพ้ืนที่ได้ รวมถึงองค์กรสามารถปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมให้มีความเหมาะสมและทนัต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรไม่

จ าเป็นต้องปรับรูปแบบกจิกรรมตามผู้อื่น 

เพียงแต่องค์กรด ารงไว้ซ่ึงหลักการและเอกลักษณ์ขององค์กรเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรสมัฤทธิ์ผลมากที่สดุ 

       8. 2ขอ้เสนอแนะในงานวิจยั 

 1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความต้องการของพนักงานเฉพาะบริษัท 

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ส านักงานใหญ่เท่าน้ัน ผู้วิจัยข้อเสนอแนะว่าควรมี

การศึกษาในลักษณะเดียวกนักบัหน่วยงานย่อยขององค์กรในพ้ืนที่จังหวัดอื่น 

 2. การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาธุรกิจค้าปลีกเฉพาะ บริษัท เซ็นทรัล รี

เทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เท่าน้ัน ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ศึกษาธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มบริษัท

อื่น 

 3. ผู้วิจัยที่มีความสนใจในเร่ืองของการให้ความหมาย การมีส่วนร่วมและรูปแบบ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงานในกลุ่มบริษัทอื่น ควร

ศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพอื่นๆ เช่น การวิจัยแนวปรากฎการณ์วิทยา 

(Phenomenology Study) เพ่ือศึกษาถึงปรากฎการณ์ที่เป็นปรัชญาหรือทศันะการมีส่วนร่วม

และรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงานโดยมุ่งท า

ความเข้าใจความหมายและความต้องการของพนักงาน 
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 4. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาเร่ืองการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมโดยละเอยีดเพ่ือให้ผู้ที่มีความสนใจทางด้านรูปแบบการด าเนินงานน้ีได้รับทราบ

ข้อมูลต่างๆโดยละเอยีดและยังเป็นการช่วยสนับสนุนข้อมูลเร่ืองการให้ความหมาย การมี

ส่วนร่วมและรูปแบบกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมในความต้องการของพนักงานที่ได้

ศึกษาในคร้ังน้ี 
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การส่งเสริมการขายผ่านสือ่ออนไลนข์องธุรกิจโรงแรมทีม่ีผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้พกัของลูกคา้       

     ชลิดา  บ ารุงศรี


 

บทคดัย่อ 

       การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1)เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการขายผ่านสื่อ

ออนไลน์ 2)เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก

โรงแรม 3)เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการส่งเสริมการขาย

ผ่านสื่อออนไลน์ 4) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจ

เข้าพักโรงแรมโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนาและเทคนิคการวิจัยเชิงส ารวจ และใช้

แบบสอบถามประเภทกรอกด้วยตนเองเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูลจ านวน 385 ชุด 

และน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบด้วยวิธีการ

วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน(Pearson‘ s Correlation Coefficient)และใช้

วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดย ก าหนด

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

        ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 18 – 24 ปี รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการ

ทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกนัมีการตัดสินใจเข้าพัก

โรงแรมที่แตกต่างกัน เพียงด้านเดียว สมมติฐานที่ 2 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน รายได้

เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ที่

แตกต่างกนัมากที่สดุ รองลงมาคือด้านอายุ สมมติฐานที่ 3 พบว่าการส่งเสริมการขายผ่าน

สื่อออนไลน์ด้านส่วนลดและการจัดกิจกรรมพิเศษบนเวบ็ไซต์มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก

โรงแรม แต่บัตรส่วนลดออนไลน์, รางวัลและของแถม และสะสมคะแนนไม่มีผลต่อการ

ตัดสนิใจเข้าพักโรงแรม   

ค าส าคญั  :  การส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ , การตัดสนิใจซ้ือ , ธุรกจิโรงแรม 
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Impact of Online Sales Promotion on Customer Purchase Decision in 

Hotel Business 

ABSTRACT 

        The purposes of this study were : 1)To study Online sales promotion 2) To 

study the different of personal factors that influence the online sales promotion has 

3) To study the different of personal factor that influence purchase decision in 

hotels has  4) To study Online sales promotion that affect the purchase decision in 

hotels. The study is a quantitative research by using descriptive and survey research. 

Questionnaires used to collect from samples are 385 sets. The data set is analyzed 

by applying descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. And inference statistics used in this study are Pearson‘s 

Correlation Coefficient and Regression Analysis test at a significant level of  0.05 

        The  result  showed that the major sample are woman, age between 18-24 

year old , salary  between 15,001-25,000 baht and education level in bachelor’s 

degrees. The first hypothesis result indicated that different in age have effect on 

hotel purchased decision. The 2
nd
 hypothesis showed that different personal factor 

including salary and education level  is offered  by various  online sale promotion 

the most, followed by age. The 3
rd
 hypothesis showed that the online sales 

promotion via giving discount and special event affecting to the purchase decision. 

However online coupon, premium and loyalty programs didn’t not affect to 

purchase decision in hotels. 

KEYWORDS :  Online sales promotion, Purchase decision, Hotels business  
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ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

        ปัจจุบันโลกได้ถึงจุดเปล่ียนของสังคม และวัฒนธรรม กลายเป็นสังคมแห่งยุค

ดิจิตอล ยุคของการบริโภคสื่ออินเตอร์เนต็ (อรวรรณ  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง, 2553) โดยใน

ปี 2555 มีผู้ใช้อินเตอร์เนต็สูงถึง 24 ล้านคน และมีแนวโน้วที่การใช้งานจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย 

ๆ ปัจจุบันได้มีการน าอินเตอร์เนต็มาใช้ประโยชน์มากมาย เช่น รับส่งอีเมล์ ค้นหาข้อมูล 

ดาวโหลดข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น(ส่วนงานดัชนีและส ารวจกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร, 2556) นับได้ว่าโอกาสที่ดี หากในส่วนของภาคธุรกิจได้น าช่องทาง

อนิเตอร์เนต็มาใช้เพ่ือสื่อสารกบัลูกค้าหรือเสนอขายสนิค้าหรือบริการให้กบัลูกค้า  

        ปี 2555 ธุรกิจที่พัก โรงแรมมีแนวโน้วเติบโตสูงมากข้ึน (เติมพร ตันติวิวัฒน์, 

2556) จึงท าให้ผู้ประกอบการธุรกจิต้องมีกลยุทธก์ารตลาดเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน

การท าธุรกิจ จากเดิมที่มีการท ากลยุทธ์เพียงสื่อทั่วไป แต่ปัจจุบันอินเตอร์เนต็ได้เข้ามามี

บทบาทมากส่งผลให้การประกอบการธุรกิจในปัจจุบันต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการ

ด าเนินการด้วยการท าการตลาดออนไลน์กับกลยุทธ์การตลาดมากขึ้นเพราะเป็นเคร่ืองมือ

เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงาน (อรวรรณ  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง, 2553)  ซ่ึงหาก

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมสามารถให้ข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน เช่น 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคา สถานที่ และกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงกิจกรรมการ

ส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือหรือเลือกใช้บริการ

อย่างรวดเร็ว  เพ่ือเพ่ิมยอดขายสินค้าหรือบริการกับธุรกิจ แต่ธุรกิจโรงแรมมีสินค้าเป็น

ห้องพักซ่ึงแตกต่างจากธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคโดยทั่วไป ดังน้ันการกระตุ้นยอดขาย

โดยการส่งเสริมการขายจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้เกดิการตัดสนิใจซ้ือ  

        ด้วยเหตุน้ีเองผู้วิจัยจึงท าการวิจัยเร่ืองการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ที่มีผล

ต่อการเข้าพักโรงแรมของลูกค้า โดยที่ผู้วิจัยสนใจกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากมียอดในการใช้อินเตอร์เนต็มากกว่าภมูิภาคอื่นในประเทศไทย (ส่วนงานดัชนี

และส ารวจกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2556)  และกลุ่มตัวอย่างยังมี

วิถีชีวิตที่ เร่งรีบ จึงต้องการความสะดวกและรวดเรว็ในการด าเนินชีวิต ดังน้ันผลของการ

วิจัยในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ธุรกจิโรงแรม ที่พักใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การส่งเสริม

การขายของตนเอง ให้เกดิประสทิธภิาพแก่ธุรกจิมากที่สดุ 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎี  

ตวัแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

       

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวความคิด 

จากภาพที่ 1 อธบิายสมมติฐานการวิจัยได้ดังน้ี 

        1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจเข้าพักโรงแรมที่แตกต่างกนั 

        2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ที่แตกต่าง

กนั 

         3. การส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์มีผลต่อการตัดสนิใจเข้าพักโรงแรม 

        โดยการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ข้อ จะท าการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05 

          การศึกษาของ (Han, Hsu, and Lee,  2009)  เร่ือง การตรวจสอบข้อเทจ็จริง

เชิงประจักษ์ของบทบาทของทัศนคติพฤติกรรมสีเขียวโดยรวมภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาลูกค้าโรงแรมสเีขียวและการตัดสนิใจซ้ือของลูกค้า เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เคร่ืองมือ

ที่ใช้เกบ็ข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถี่ ค่าเฉล่ีย 

การตดัสินใจเข้าพกัโรงแรม(Y) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล (X1) 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
4. การศึกษา 

 

การส่งเสริมการขายผ่านส่ือออนไลน์ (X2) 

1. ส่วนลด และจดัรายการพิเศษบน
เวบ็ไซต ์

2. บตัรส่วนลดออนไลน์ 
3. รางวลัและของแถม 

4. สะสมคะแนน 
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้ นไปในประเทศสหรัฐอเมริกา 

จ านวน 371 ชุด พบว่าเพศ และอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรม

ของลูกค้า นอกจากน้ี (Bakar, Rahim, and Hashim.  2008) วิจัยเร่ืองปัจจัยของการ

จองโรงแรมออนไลน์ในหมู่พนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อการจองโรงแรมออนไลน์ของพนักงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 

จ านวน 193 ชุด คน เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เคร่ืองมือที่ใช้เกบ็ข้อมูลคือ แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า

ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการจองโรงแรมออนไลน์ โดยผู้ที่มี

การศึกษาสงู และมีรายได้สงูจะมีผลต่อการจองโรงแรมออนไลน์มากกว่า 

       การศึกษาของ (Saleh, Alothman, and Alhoshan,  2013) เร่ือง ผลกระทบของ 

เพศ อายุ และรายได้ของผู้บริโภคมีผลตอบสนองการซ้ือไปที่การได้รับของฟรี มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของ เพศ อายุ และรายได้ของผู้บริโภคมีผลตอบสนอง

การซ้ือไปที่การได้รับของฟรีในเมืองลิยาด ประเทศซาอุซาอุดิอาระเบีย วิธีการวิจัยเชิง

ปริมาณจ านวน 434 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาเพ่ือเปรียบเทียบกับวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า  เพศ 

อายุ รายได้ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตอบสนองการซ้ือไปที่การได้รับของฟรีที่แตกต่างกัน 

นอกจากน้ีการศึกษาของ (Lee, Bai, and Murphy,  2012)   วิจัยเร่ืองประชากรศาสตร์

ของลูกค้าที่มีผลต่อการมีส่วนรวมในการใช้ส่วนลดของโรงแรม ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีผล

ต่อการมีส่วนรวมในการใช้ส่วนลดโรงแรม วิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 

118 ชุดในเขตเทศบาลเมืองทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศสหรัฐอเมริกา วิเคราะห์

สถิติความถี่ ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า เพศ รายได้ และระดับการศึกษา

ที่แตกต่างกนัจะมีส่วนรวมในการใช้ส่วนลดราคาของโรงแรม   

        การศึกษาของ (Bakırtas  ,2013) การวิจัยเร่ืองผลกระทบของการส่งเสริมการขาย

ในการตัดสนิใจซ้ือของผู้บริโภค: การประยุกต์ใช้ในภาคการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษา ผลกระทบของการส่งเสริมการขายในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในประเทศตุรกี

กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าโรงแรมระดับ 5 ดาวในเมืองบาร์ซา ประเทศตุรกี ใช้แบบสอบถาม

จ านวน 323 ชุด เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เคร่ืองมือที่ใช้เกบ็ข้อมูลคือ แบบสอบถาม 
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน ใช้ค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า การลดราคา แพ็คเกจสุดคุ้ม 

และของขวัญที่มีโลโก้บริษัทมีผลกระทบในเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือ นอกจากน้ี (Niazi, 

2008) การวิจัยเร่ืองการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ส าหรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคเป็นงานวิจัย

เชิงคุณภาพ เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบกับ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า บริษัทควรมีการก าหนดการส่งเสริมการขายผ่าน

สื่อออนไลน์ให้ชัดเจน จะท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงเวบ็ไซด์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากกว่าและประเภทของการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ของ

ผู้บริโภคมากที่สดุ ได้แก่ บัตรส่วนลด ส่วนลด สะสมคะแนน และการแจกของสมัมนา 

วตัถุประสงคใ์นการวิจยั     

        1. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ 

        2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสนิใจเข้า

พักโรงแรม 

        3.  เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการส่งเสริมการ

ขายผ่านสื่อออนไลน์ 

        4. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์มีผลต่อการตัดสนิใจเข้า

พักโรงแรม      

ขอบเขตการวิจยั 

        1. การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาประชากรที่ใช้อนิเตอร์ เคยใช้บริการเข้าพักโรงแรม 

และที่ท  างานหรืออาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีอายุต้ังแต่ 18ปีขึ้นไป 

        2. ระยะเวลาในการศึกษา คือ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2556  

        3. ตัวแปรอสิระที่ใช้ศึกษา คือ (1) ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน และระดับการศึกษา (2) การส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ ส่วนลด
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และกจิกรรมพิเศษบนเวบ็ไซต์ บัตรส่วนลดออนไลน์ รางวัลและของแถม และสะสม

คะแนน ตัวแปรตามที่ใช้ศึกษา คือการตัดสนิใจเข้าพักโรงแรม   

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

        1.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ประชากรที่ใช้อนิเตอร์ เคยใช้

บริการเข้าพักโรงแรม และที่ท  างานหรืออาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีอายุต้ังแต่ 18ปี

ขึ้นไป 

        2. กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยน้ี ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน ใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) ประกอบไปด้วย การสุ่มตัวอย่าง

แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) จากการสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยจะเกบ็ข้อมูลจาก 6 เขต  ได้แก่  ได้แก่ เขตประเวศ 

เขตบางเขน เขตสาทร เขตบางแค  เขตทวีวัฒนา  และเขตพญาไท 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

        1.ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) (กลัยา วานิชย์บัญชา, 2551) 

1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือแปลความหมายของข้อมูลพ้ืนฐาน

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

         ค่าร้อยละ   =     ความถี่ของข้อมูล/ ความถี่รวม *100 

1.2 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) 

        ค่าเฉล่ีย   =  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด/ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

1.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  =   

        แทน   ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละตัว 

          n     แทน   จ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 

DP
U



 
 

491 
 

        2.การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 

2.1 การค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธเ์พียร์สนั (Pearson‘ s Correlation 

Coefficient) ในการหาความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปร 2 ตัว (กลัยา  วานิชย์บัญชา, 

2551) เพ่ือใช้ในการเลือกตัวแปรเข้าสมการถดถอยเชิงพหุ 

ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธเ์พียร์สนั (r) =    
     2222 .  

  





YYnXXn

YXXYn

 

n   แทน   จ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 

X  แทน  ตัวแปรอสิระ 

Y แทน   ตัวแปรตาม 

2.2 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือ

หาความสมัพันธข์องตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป (Multiple factors) ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 (กลัยา  วานิชย์บัญชา, 2551) 

        Y  =  a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  

 b1, b2, b3, b4  แทน  แทนสมัประสิทธิ์การถดถอยที่ b1 เป็นค่าที่แสดงการ 

เปล่ียนแปลงของ Y  เมื่อ X1 เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย โดยตัวแปร X อื่น ๆ มีค่าคงที่ 

                  a  แทน ค่าคงที่     

 

สรุปผลการวิจยั 

        จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 18 – 24 ปี มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สดุ ด้าน

การส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเหน็อยู่ในระดับการ

รับรู้มาก ได้แก่ ส่วนลด และการจัดกจิกรรมพิเศษบนเวบ็ไซต์ และบัตรส่วนลดออนไลน์ 

ด้วยค่าเฉล่ีย 3.71 และ 3.42 ตามล าดับ  และกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเหน็อยู่ในระดับ
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การรับรู้ปานกลาง ได้แก่ การสะสมคะแนน รางวัลและของแถมด้วยค่าเฉล่ีย  3.30 และ 

3.27 ตามล าดับ ด้านการตัดสนิใจเข้าพักโรงแรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ

คิดเหน็การตัดสนิใจเข้าพักโรงแรมอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้วยค่าเฉล่ีย 4.17  

       ผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังน้ี 

ตารางที ่1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจ

เข้าพักโรงแรมที่แตกต่างกนั 

การตดัสินใจเขา้พกัโรงแรม เพศ อายุ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดือน 
ระดบัการศึกษา 

การตดัสินใจเขา้พกั - 25 – 31 ปี> - - 

      หมายเหต:ุ  -  หมายถงึ ไม่ส่งผลต่อกนั 

   จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุมีการ

ตัดสินใจเข้าพักโรงแรมที่แตกต่างกันเพียงด้านเดียว โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25 – 31 

ปีมีการตัดสนิใจเข้าพักโรงแรมมากที่สดุ 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีการการ

ส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกนั 

การส่งเสริมการขายผ่านส่ือ

ออนไลน ์
เพศ อาย ุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน ระดบัการศึกษา 

1. ส่วนลด และการจดั    

    กิจกรรมพเิศษบนเว็บไซต ์

- 46 – 52 ปี> 25,001-35,000บาท, 

15,001-25,00บาท> 

ปริญญาตร>ี 

2. บตัรส่วนลดออนไลน ์ - 46–52ปี, 25-31ปี> 25,001-35,00บาท> สงูกว่าปริญญาตรี> 

3. รางวลัและของแถม 

 

- - 25,00-35,000บาท> ปริญญาตรี,ต ่ากว่า

ปริญญาตร>ี 

4. สะสมคะแนน - 25-31 ปี> 25,001 -35,00บาท> ต ่ากว่าปรญิญาตรี> 

รวม 0 3 4 4 

      หมายเหต:ุ  -  หมายถงึ ไม่ส่งผลต่อกนั 
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        จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้

เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ที่

แตกต่างกันมากที่สุดในสัดส่วนเท่ากัน รองลงมาคือปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ส่วนด้าน

เพศที่แตกต่างกันไม่มีการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน กัน  สามารถ

อธบิายได้ดังน้ี 

 ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 

-35,000 บาท และ15,001 – 25,000 บาทมีการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ด้าน

ส่วนลด และการจัดกิจกรรมพิเศษมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างทีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

25,001 – 35,000บาท มีการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ในด้าน บัตรส่วนลด

ออนไลน์ รางวัลและของแถม สะสมคะแนนมากที่สุด ดา้นระดบัการศึกษาพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีการส่งเสริมการขายด้านส่วนลด และการจัด

กิจกรรมพิเศษบนเวบ็ไซต์มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมี

การส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ด้านบัตรส่วนลดออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี และต ่ากว่าปริญญาตรีมีการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ในด้าน

รางวัลและของแถมมากที่สดุ และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีการ

ส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ด้านการสะสมคะแนนมากที่สุด ดา้นอายุพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีอายุ 46 – 52 ปีมีระดับการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ด้านส่วนลดและ

การจัดกจิกรรมพิเศษบนเวบ็ไซต์มากที่สดุ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 46-52 ปีและ 25-31 ปี 

มีระดับการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ด้านบัตรส่วนลดออนไลน์มากที่สุด  และกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีอายุ 25 – 31 ปี มีระดับการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ด้านสะสม

คะแนนมากที่สดุ 

        ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า 

 

ตารางที ่3  แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธข์องตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร โดยใช้

วิธกีารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ด้วยวิธ ีEnter 
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ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ F 
R 

Square 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

Unstandardized 

Coefficients 
Sig. 

B Std. Error 

 17.541 

Sig.(0.000) 

0.156     

(Constant)    3.120 0.130 0.000 

ส่วนลด และการจัดกจิกรรม

พิเศษบนเวบ็ไซต์ (X1) 

  0.331 0.232 0.041 0.000* 

บัตรส่วนลดออนไลน์ (X2)   0.108 0.062 0.039 0.114 

รางวัลและของแถม (X3)   0.035 0.019 0.038 0.614 

สะสมคะแนน (X4)   -0.050 -0.025 0.035 0.470 

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

        จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร 

โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุพบว่า มีตัวแปรอิสระ 1 ตัว ที่มีความสัมพันธ์

กบัการตัดสนิใจเข้าพักโรงแรม (Y) ได้แก่  ส่วนลด และการจัดกจิกรรมพิเศษบนเวบ็ไซต์ 

(X1) ด้วยค่า Sig. 0.000 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และมีค่าความสัมพันธ์ R-Square 

เท่ากับ 0.156 หรือ ร้อยละ 15.60  แต่เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ส่วนลด และการ

จัดกิจกรรมพิเศษบนเวบ็ไซต์ (X1) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าพักโรงแรม (Y) 

ด้วยค่า Sig. 0.000   ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซ่ึงสามารถสร้างเป็นสมการทาง

คณิตศาสตร์ได้ต่อไปนี้  

Y = 3.120  + 0.232 (X1) + 0.062(X2) + 0.019(X3)- 0.025(X4) 

        จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร โดย

ใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ เพ่ือให้เหน็ความชัดเจนของความสัมพันธ์ของตัว
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แปรที่มีอิทธิพลระหว่างกัน จึงสรุปผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุระหว่างตัวแปร

โดยใช้ค่าสมัประสทิธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (Beta) เน่ืองจากเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่มีการ

ปรับหน่วยของแต่ละตัวแปรให้เทา่กนัแล้ว แสดงในตารางที่ 4 

ตารางที ่4  แสดงสรุปผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุระหว่างตัวแปร 

จากตาราง

ที่ 
Standardized Coefficients Beta 

R Square 

(ร้อยละ) 

3 Y = 3.120  + 0.331(X1) 15.60 

        จากตารางที่ 4 แสดงตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุระหว่างตัว

แปร อธิบายได้ว่าส่วนลด และการจัดกิจกรรมพิเศษบนเวบ็ไซต์ (X1)มีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจเข้าพักโรงแรม (Y) เพียงด้านเดียว ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย

มาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.331 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางเดียวกัน และมี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าพักโรงแรม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-

Square) เทา่กบัร้อยละ 15.60 ส่วนอีกร้อยละ 84.40 น้ันเกิดจากอิทธิพลของปัจจัยอื่นที่

ไม่ได้น ามาพิจารณาในการวิจัยคร้ังน้ี 

การอภิปรายผล 

       ผลการวิจัย จากการทดสอบสมติฐานที่ 1พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุเพียงด้าน

เดียวที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมของลูกค้าแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษา  (Han, Hsu, and Lee. 2009)ที่ศึกษาเร่ืองลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารในประเทศมาเลเซีย โดยมีประเด็นที่สอดคล้อง คือ 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซ้ือที่แตกต่างกนั 

        จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน

มากที่สุดในสัดส่วนเท่ากัน รองลงมาคือปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ โดยสอดคล้องกับ

การศึกษา (Lee, Bai, and Murphy,  2012)   เร่ืองประชากรศาสตร์ของลูกค้าที่มีผลต่อ

การมีส่วนรวมในการใช้ส่วนลดของโรงแรม ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีประเด็นที่
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สอดคล้องกันคือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมใน

การใช้ส่วนลดของโรงแรมที่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่

แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการใช้ส่วนลดของโรงแรมที่แตกต่างกัน และยัง

สอดคล้องกับการศึกษา  (Saleh, Alothman, and Alhoshan,  2013) เร่ืองผลกระทบ

ของ เพศ อายุ และรายได้ของผู้บริโภคมีผลตอบสนองการซ้ือไปที่การได้รับของฟรี ซ่ึงมี

ประเดน็ที่สอดคล้องกันคือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของผู้บริโภคมีผลต่อการตอบสนอง

การส่งเสริมการขายที่แตกต่างกนั          

        จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่าการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ ด้าน

ส่วนลด และการจัดกิจกรรมพิเศษบนเว็บไซต์เพียงด้านเดียว เท่าน้ันที่ มีผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าพักโรงแรม โดยสอดคล้องกับการศึกษา (Niazi, 2008) เร่ืองการส่งเสริม

การขายผ่านสื่อออนไลน์ส าหรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การ

ส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภค ซ่ึงมีประเดน็ที่สอดคล้องกันคือประเภทการ

ส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ที่ ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ ส่วนลด  และยัง

สอดคล้องกับการศึกษา (Bakırtas,  2013) เร่ืองผลกระทบของการส่งเสริมการขายใน

การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค: การประยุกต์ใช้ในภาคการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษา ผลกระทบของการส่งเสริมการขายในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในประเทศตุรก ี

โดยมีประเดน็ที่สอดคล้องกัน คือ การลดราคามีผลกระทบในเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือ  

และผลการทดสอบพบว่า ด้านที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรม คือ บัตรส่วนลด 

รางวัลและของแถม และการสะสมคะแนน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษา ( Niazi,  

2008)ในประเดน็บัตรส่วนลด การแจกของสัมนาคุณ  และการสะสมคะแนนที่ส่งผลต่อ

ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคมากที่สุด  และยังไม่สอดคล้องกับการศึกษา (Bakırtas,  2013) 

ในประเดน็ ของขวัญที่มีโลโก้บริษัทมีผลกระทบในเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงแตกต่าง

จากงานวิจัยในคร้ังน้ี  
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ขอ้เสนอแนะ 

        1.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.1 ด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ ธุรกิจโรงแรมควรมีการจัด

โปรโมช่ันเพ่ือส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ด้านส่วนลด และการจัดรายการพิเศษบน

เว็บไซต์ เน่ืองจากผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า การส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์มีระดับ

ความคิดเหน็การรับรู้การส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์อยู่มาก 

1.2 ธุรกิจโรงแรมควรก าหนดกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายและตอบสนองตลาด

เป้าหมายดังน้ี  

   1.2.1 ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า อายุที่แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจเข้าพัก 

โรงแรมที่แตกต่างกันธุรกิจโรงแรมควรปรับปรุงโรงแรมของตน ได้แก่ ความสะอาดของ

ห้องพัก การให้บริการของโรงแรม ราคาที่เหมาะสม และเคร่ืองอ านวยสะดวกในห้องพัก 

เช่น ทวีี ตู้เยน็ เคร่ืองท าน า้อุ่น เป็นต้น ให้สอดคล้องกบัช่วงอายุที่แตกต่างกนัออกไป 

         1.2.2 ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า อายุที่แตกต่างกันมีการส่งเสริมการขายที่

แตกต่างกัน ธุรกิจโรงแรมควรก าหนดกลยุทธ์ด้านบัตรส่วนลด ด้านส่วนลด และการจัด

รายการพิเศษบนเวบ็ไซต์ และด้านสะสมคะแนน ให้สอดคล้องกับช่วงอายุที่แตกต่างกัน

ออกไป 

    1.2.3 ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษาที่

แตกต่างกนัมีการส่งเสริมการขายที่แตกต่างกนั ธุรกจิโรงแรมควรก าหนดกลยุทธ์ด้านบัตร

ส่วนลด ด้านส่วนลด และการจัดรายการพิเศษบนเวบ็ไซต์ ด้านสะสมคะแนน และด้าน

รางวัลและของแถม ให้สอดคล้องกับช่วงรายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษาที่

แตกต่างกนัออกไป 

        2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 การวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงกลยุทธ์การตลาดอื่นๆผ่านสื่อออนไลน์

ของธุรกิจโรงแรม เพ่ือให้ทราบถึงกลยุทธ์การตลาดอื่ นๆที่การวิจัยคร้ังน้ีไม่ได้

ท าการศึกษาซ่ึงอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรม เพ่ือจะได้น าไปใช้ในการใช้

วางแผนกลยุทธท์างการตลาดต่อไป 
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ภาพลกัษณ ์ทีม่ีผลต่อคุณค่าตราสินคา้ของหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั เวิลด ์

 

ชยักร  ปิยะนุกูล
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทรงพร หาญสนัติ
 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของ

ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ (2) ระดับภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ 

(3) ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของ

ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์  (4) ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อ 

ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ (5) ความสมัพันธร์ะหว่าง ภาพลักษณ์ของ

ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ กับ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล 

เวิลด์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนาและเทคนิคการวิจัยเชิง

ส ารวจ ใช้แบบสอบถามในการเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 377 ชุด สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติที่

ใช้ในการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test , F-test , LSD สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้า

เซน็ทรัล เวิลด์ อยู่ในระดับเหน็ด้วย ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ อยู่ใน

ระดับเหน็ด้วยอย่างย่ิง การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้

เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับการรับรู้ คุณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้า

เซน็ทรัล เวิลด์ โดยรวมแตกต่างกัน ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่

แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเหน็ ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ 

โดยรวมแตกต่างกัน และความคิดเหน็ต่อภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ 

ทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้า

เซน็ทรัล เวิลด์ ทั้ง 4 ด้าน 

ค าส าคัญ: การรับรู้คุณค่าตราสนิค้า  ภาพลักษณ์ของห้าง  ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ 
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บทน า 

การเติบโตของกรุงเทพมหานครอย่างรวดเรว็ การใช้วิถีชีวิตที่เร่งรีบ เทคโนโลยีที่

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ท าให้ วิถีชีวิตของผู้คนในเมืองเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต เกิด

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค  ธุรกิจค้าปลีกกไ็ด้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

เปล่ียนแปลง  วิวัฒนาการของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ได้สร้างวัฒนธรรมทางด้านธุรกิจค้า

ปลีกรูปแบบใหม่ขึ้ นมาเพ่ือตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภค เพ่ืออ านวยความ

สะดวกสบายแก่ลูกค้าโดยเฉพาะอย่างย่ิง ในเร่ืองการเลือกซ้ือสินค้า ทั้งอุปโภคและ

บริโภค โดยการเลือกซ้ือสนิค้า ที่ห้างสรรพสินค้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ จะพิจารณา ช่ือเสียง

ของห้างสรรพสินค้า ความเก่าแก่น่าเช่ือถือ สถานที่ต้ัง การเดินทางที่สะดวกสบาย ความ

หลากหลายของสินค้าในห้างสรรพสินค้า สถานที่จอดรถ ระบบขนส่งสาธารณะ ความ

คุ้มค่าด้านราคา กิจกรรมส่งเสริมการขาย และ ความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินค้า 

เป็นต้น โดยหลีกเล่ียงไม่ได้ที่ ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ จะถูกน าไปเปรียบเทยีบ กับ

ห้างสรรพสินค้าการค้าขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ ห้างสรรพสินค้าที่ก  าลังจะเปิด

ใหม่ จึงมีความจ าเป็นที่ ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ต้องมีความชัดเจนในตราสินค้า 

ของตัวเอง ท าให้ศูนย์การค้ามีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ สร้างความภาคภมูิใจให้กับ

ผู้บริโภคที่มาเลือกซ้ือสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า สร้างความสัมพันธ์ ไว้วางใจ และ

ความภักดี ให้กับผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการ ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ อย่าง

ต่อเน่ือง จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อ

คุณค่าตราสนิค้าห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะ

ได้รับทราบ เป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์การค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ และ

ความภักดีในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด ์ 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาถึงระดับการรับรู้คุณค่าตราสนิค้าของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ 

2. เพ่ือศึกษาถึงระดับภาพลักษณ์ของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์  

3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อ การรับรู้คุณค่าตรา

สนิค้าของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์  

4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อ ภาพลักษณ์ของ

ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์  
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5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 

เวิลด์ กบั การรับรู้คุณค่าตราสนิค้าของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์  

 

กรอบแนวคิด 

            ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ 

  1.เพศ 

  2.อายุ 

  3.ระดบัการศึกษา 

  4.อาชีพ 

  5.รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 กรอบแนวคิดดังกล่าว เป็นการอธิบายถึงเน้ือหาและรายละเอียดของตัวแปรใน

การศึกษาภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อคุณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์  

ผู้วิจัยก าหนดตัวแปร 

 สมมติฐานการวิจัยมีดังน้ี สมมติฐานที่ 1 ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มี

ผลต่อ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  2 ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ที่ มีผลต่อ ภาพลักษณ์ของ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ แตกต่างกัน  และสมมติฐานที่ 3 ภาพลักษณ์ของ

ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของ

ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ 

 

สมมตฐิานที ่3 

สมมตฐิานที ่1 

 

 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า Aaker  (1991)ไดแ้ก่ 

 1.การรู้จกัตราสินคา้ 

 2.คุณภาพท่ีรับรู้ 

 3.ความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ 

 4.ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 

 

 

ภาพลกัษณ์ของห้าง Yoo,S. and Chang.Y (2005) ได้แก่ 

 1.การน าสินคา้ออกสู่ตลาด 
 2.การส่งเสริมการขาย 
 3.ความสะดวกสบาย 
 4.ส่ิงอ านวยความสะดวก 
 5. การบริการ 
 6. บรรยากาศ 
 7.ตราสินคา้ 

 

สมมตฐิานที ่2 
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วิธีการด าเนนิการวิจยั 

 วิธีการ 

 ส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยเร่ิม

จากการวิจัยสืบค้น (Exploratory) ข้อมูลทุติยภูมิจากต ารา การค้นคว้าข้อมูลทาง

อินเตอร์เนต็ และงานวิจัยและใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)และใช้

เทคนิคการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยท าการแจกแบบสอบถามเพ่ือหาข้อมูล 

ภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อคุณค่าตราสินค้าห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ด้วยแบบสอบถาม

ประเภทให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกด้วยตนเอง จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 377 คน โดย

ใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น( Non Probability Sampling) เน่ืองจากไม่

ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น  ในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร (Multistage Sampling) ดังน้ี แบ่งเขตในกรุงเทพมหานครเป็น 3 กลุ่ม 

คือกรุงเทพมหานครช้ันใน กรุงเทพมหานครช้ันกลาง และกรุงเทพมหานครช้ันนอก ท า

การสุ่มจับฉลากเลือกเขตจากช้ันของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจ านวนการสุ่มจับฉลากเลือกเขต

แต่ละช้ัน คิดจากอตัราส่วน 7 เขต ต่อจ านวนการสุ่ม 1 เขต แบ่งได้เป็น ช้ันในจ านวน 21 

เขต สุ่มจับฉลากเลือก 3 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตราชเทวี และเขตวัฒนา ช้ันกลาง 

จ านวน 18 เขต สุ่มจับฉลากเลือก 3 เขต ได้แก่ เขตพระโขนง เขตบางเขน และเขตบาง

กะปิ ช้ันนอก จ านวน 11 เขต สุ่มจับฉลากเลือก 2 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง และเขตทวี

วัฒนา เลือกบริเวณที่เกบ็ตัวอย่างในแต่ละเขต ซ่ึงใช้บริเวณแหล่งชุมชน และก าหนด

จ านวนตัวอย่าง ในแต่ละเขตจากจ านวนประชากรในแต่ละเขต 

ตารางที ่1 จ านวนตัวอย่างที่สุ่มจากแต่ละเขต 

ช้ันของกรุงเทพมหานคร เขตที่เลือก จ านวนตัวอย่าง (คน) 

ช้ันใน เขตปทุมวัน 

เขตราชเทวี 

เขตวัฒนา 

23 

31 

35 

ช้ันกลาง 

 

เขตพระโขนง 

เขตบางเขน 

เขตบางกะปิ 

40 

81 

63 

ช้ันนอก เขตดอนเมือง 

เขตทวีวัฒนา 

71 

33 

รวม  377 
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การวิเคราะหข์อ้มูล 

ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา

(Descriptive Statistics)  (กัลยา วานิชย์บัญชา: 2549) โดยการน าเสนอข้อมูลด้วยค่า

แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวัดระดับคะแนน

เฉล่ีย 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้าห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ โดยการน าเสนอข้อมูล

ด้วยค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวัดระดับ

คะแนนเฉล่ีย 

การทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ใช้การวิเคราะห์ด้วย

ค่าสถิติเชิงอนุมาน ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มด้วยค่า T - test 

ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยค่า F – test และ

ทดสอบผลต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุดด้วยค่า LSD (Least Significant Difference) 

โดยก าหนดความเช่ือม่ันที่ร้อยละ 95 

 การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’ s 

Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว และการวิเคราะห์

ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  เพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปร

มากกว่า 1 ตัวแปรขึ้นไป (Multiple factors) 

 

ผลการวิจยั 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้า

เซน็ทรัล เวิลด์  

การรับรู้คุณค่าตราสนิค้า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปลผล 

การรู้จักตราสนิค้า 4.51 0.48 เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

คุณค่าที่รับรู้ 4.10 0.67 เหน็ด้วย 

ความสมัพันธก์บัตราสนิค้า 4.17 0.57 เหน็ด้วย 

ความภักดต่ีอตราสนิค้า 3.89 0.45 เหน็ด้วย 

รวม 4.14 0.45 เหน็ด้วย 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการรับรู้คุณค่าตราสนิค้าของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล 

เวิลด์โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วย    เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยรายด้านพบว่า ระดับความ

คิดเหน็ อยู่ในระดับเหน็ด้วยอย่างย่ิง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้วยค่าเฉล่ีย 
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4.51 อยู่ในระดับเหน็ด้วย 3 ด้านได้แก่  ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า ด้วยค่าเฉล่ีย 

4.17 ด้านคุณค่าที่ รับรู้ ด้วยค่าเฉล่ีย 4.10 และ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้วย

ค่าเฉล่ีย 3.89 

ตารางที ่3 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหน็ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสนิค้า

เซน็ทรัล เวิลด์  

ภาพลักษณข์องห้าง ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปลผล 

1.ด้านการน าสนิค้าออกสู่ตลาด 4.17 0.42 เหน็ด้วย 

2.ด้านสง่เสริมการขาย 4.05 0.47 เหน็ด้วย 

3.ด้านความสะดวกสบาย 4.11 0.50 เหน็ด้วย 

4.ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 4.33 0.47 เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

5.ด้านการบริการ 4.23 0.50 เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

6.ด้านบรรยากาศ 4.43 0.51 เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

7.ด้านตราสนิค้า 4.63 0.57 เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

รวม 4.23 0.36 เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

 จากตารางที่ 3 พบว่าระดับความคิดเหน็ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล 

เวิลด์โดยรวม อยู่ในระดับเหน็ด้วยอย่างย่ิง เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยรายด้านพบว่า ระดับ

ความคิดเหน็ อยู่ในระดับเหน็ด้วยอย่างย่ิง  4 ด้าน ได้แก่ ด้านตราสินค้า  ด้วยค่าเฉล่ีย 

4.63  ด้านบรรยากาศ  ด้วยค่าเฉล่ีย 4.43 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้วยค่าเฉล่ีย 

4.33 และ ด้านการบริการ ด้วยค่าเฉล่ีย 4.23 อยู่ในระดับเหน็ด้วย 3 ด้านได้แก่ ด้านการ

น าสนิค้าออกสู่ตลาด ด้วยค่าเฉล่ีย 4.17, ด้านความสะดวกสบาย ด้วยค่าเฉล่ีย 4.11 และ 

ด้านส่งเสริมการขาย ด้วยค่าเฉล่ีย 4.05  

 

ตารางที ่4  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มี

ผลต่อ การรับรู้คุณค่าตราสนิค้าห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์  

การรับรู้คุณค่าตราสนิค้าห้างสรรพสนิค้า

เซน็ทรัล เวิลด์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา 

อาชีพ รายได้เฉล่ีย     

ต่อเดือน 

ด้านการรู้จักตราสนิค้า       

ด้านคุณภาพที่รับรู้      

ด้านความสมัพันธก์บัตราสนิค้า      

ด้านความภกัดีต่อตราสนิค้า      

คุณค่าตราสนิค้าห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล 

เวิลด์ 
     

 หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับการรับรู้ คุณค่าตราสินค้าห้างสรรพสินค้า

เซน็ทรัล เวิลด์ โดยรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา แยกรายด้านการรับรู้ คุณค่าตรา

สนิค้าห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน  มีผลต่อระดับการ

รับรู้ คุณค่าตราสินค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า 

แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับการรับรู้ คุณค่า

ตราสินค้าห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์  ด้านด้านการรู้จักตราสินค้า , ด้านคุณภาพที่

รับรู้ และ ด้านความภักดีต่อตราสนิค้า แตกต่างกนั กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน กัน 

มีผลต่อระดับการรับรู้ คุณค่าตราสินค้าห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ด้านด้านการรู้จัก

ตราสินค้า , ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า แตกต่าง

กัน กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อระดับการรับรู้ คุณค่าตรา

สินค้าห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ด้านด้านการรู้จักตราสินค้า และด้านความภักดีต่อ

ตราสนิค้า แตกต่างกนั 

ตารางที ่5  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มี

ผลต่อ ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์  

 

ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล 

เวิลด์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา 

อาชีพ รายได้เฉล่ีย     

ต่อเดือน 

การน าสนิค้าออกสู่ตลาด      

การส่งเสริมการขาย      

ความสะดวกสบาย      

สิ่งอ านวยความสะดวก      

การบริการ      

บรรยากาศ      

ตราสนิค้า      

ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 

เวิลด์ 
     

 หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 5  พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเหน็ ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล เวิลด์ โดยรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา แยกรายด้านความคิดเห็น 

ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อ
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ระดับความคิดเหน็ ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ด้านความสะดวกสบาย 

แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็น 

ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ด้านการน าสินค้าออกสู่ตลาด , การ

ส่งเสริมการขาย , สิ่งอ านวยความสะดวก และตราสินค้า แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มี

อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเหน็ ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล 

เวิลด์ ด้านการน าสินค้าออกสู่ตลาด , การส่งเสริมการขาย , ความสะดวกสบาย , สิ่ง

อ านวยความสะดวก , การบริการ , บรรยากาศ  และ ตราสินค้าแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง

ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็น ภาพลักษณ์ของ

ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ด้านการน าสินค้าออกสู่ตลาด และ บรรยากาศ แตกต่าง

กนั 

ตารางที ่6  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล 

เวิลด์ มีความสมัพันธเ์ชิงบวก กบัการรับรู้คุณค่าตราสนิค้าห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ 

ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล 

เวิลด์ 

การรู้จัก

ตราสนิค้า 

คุณค่าที่

รับรู้  

ความสมัพันธ์

กบัตราสนิค้า 

ความภกัดี

ต่อตรา

สนิค้า 

คุณค่าตรา

สนิค้ารวม 

การน าสนิค้าออกสู่ตลาด      

การส่งเสริมการขาย      

ความสะดวกสบาย      

สิ่งอ านวยความสะดวก      

การบริการ      

บรรยากาศ      

ตราสนิค้า      

ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล 

เวิลด์ 
     

 หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 6  พบว่า ความคิดเหน็ต่อภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล 

เวิลด์ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) การน าสินค้าออกสู่ตลาด 2) การส่งเสริมการขาย 3) ความ

สะดวกสบาย 4) สิ่งอ านวยความสะดวก 5) การบริการ 6) บรรยากาศ และ 7) ตรา

สินค้า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล เวิลด์ ทั้ ง  4 ด้าน ได้แก่ 1) การ รู้ จักตราสินค้า  2)คุณค่าที่ รับ รู้   3)

ความสมัพันธก์บัตราสนิค้า 4)ความภักดีต่อตราสนิค้า 

 

อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา 

 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน มีผลต่อระดับการรับรู้ คุณค่าตราสินค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ โดยรวม

แตกต่างกันซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิภาพร แถนสี
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แสง (2553) ที่พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  มีผลต่อระดับระดับการรับรู้ คุณค่า

ตราสินค้า  ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่

แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเหน็ ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ 

โดยรวมแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชลลดา 

มงคลวนิช (2556) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น 

ภาพลักษณ์ของ โดยรวมแตกต่างกัน ความคิดเหน็ต่อภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล เวิลด์ ความสัมพันธ์เชิงบวก กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าห้างสรรพสินค้า

เซน็ทรัล เวิลด์ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Yoo,S. and 

Chang.Y. (2005) ที่พบว่า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับการ

รับรู้คุณค่าตราสนิค้า 

ขอ้เสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัครั้งนี้  

 1. จากการวัดคุณค่าตราสินค้าห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ พบว่า อยู่ในระดับ

เหน็ด้วย ซ่ึงสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก ในด้านคุณค่าที่รับรู้ ห้างฯควรจะพัฒนา อบรม

พนักงานขายภายในห้างให้สามารถแนะน า สาธิตสินค้า เพ่ือการบริการที่ดีย่ิงข้ึน และมี

บริการหลังการขายสินค้าให้กับผู้ใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกมั่นใจเมื่อซ้ือสินค้า ด้าน

ความสมัพันธก์บัตราสนิค้า ห้างฯ ควรสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการให้มากขึ้นโดยจัด

กจิกรรมต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการเกดิความสนใจและสอดคล้องกบักลุ่มผู้ใช้บริการในพ้ืนที่น้ัน 

อย่างสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง ควรพัฒนาบรรยากาศ และร้านค้าภายในห้างฯ ให้ผู้ที่ใช้

บริการใช้เป็นสถานที่นัดพบที่มีความหลากหลาย และน่าสนใจ ด้านความภักดีต่อตรา

สนิค้า ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ควรเลือกสรรสินค้าที่มีความโดดเด่น และแตกต่าง 

เป็นสนิค้าที่มีขายเฉพาะห้างฯที่เดียว 

 2. การวัดระดับภาพลักษณ์ของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ พบว่า อยู่ในระดับ

เหน็ด้วยอย่างย่ิง แต่ยังสามารถพัฒนาระดับภาพลักษณ์ของห้างฯต่อไปได้อีกโดย ในด้าน

การน าสินค้าออกสู่ตลาด ควรจะพัฒนา ในเร่ืองราคาสินค้าและบริการภายในห้างให้มี

ความเหมาะสมกับคุณภาพและการบริการ และจัดแยกโซนของสินค้าและบริการให้มี

ความชัดเจน เพ่ือที่ผู้ใช้บริการจะได้มีความสะดวกในการใช้บริการ ด้านการส่งเสริมการ

ขาย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ควรจัดการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองและ

สม ่าเสมอ และมีความแตกต่างจากห้างสรรพสินค้าอื่น ให้พิเศษ แตกต่าง และมีคุณค่าใน

มุมมองของผู้ใช้บริการ  

 3. จากการเปรียบเทยีบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อ การรับรู้

คุณค่าตราสินค้าห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน  
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มีผลต่อระดับการรับรู้ คุณค่าตราสินค้าห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ แตกต่างกัน โดย

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 30-40 ปี มีระดับการรับรู้ ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า มาก 

ดังน้ัน ห้างฯ ควรประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงบรรยากาศภายในห้างฯ หรือ คัดสรรร้านค้า

ที่มาให้บริการให้ตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการทุกช่วงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่

แตกต่างกัน มีผลต่อระดับการรับรู้ คุณค่าตราสินค้าที่แตกต่างกัน โดยจะเห็นได้ว่า ผู้มี

การศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าสูงกว่าผู้มีระดับ

การศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี ดังน้ัน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ควรออกสื่ อ

ประชาสมัพันธห้์างฯ ให้เป็นที่รู้จัก ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เข้าถึงได้ง่าย เพ่ือเพ่ิมระดับการ

รับรู้คุณค่าตราสนิค้า ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ให้มากยิ่งขึ้น  

 4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อ ภาพลักษณ์

ของห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เวิลด์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อ

ระดับความคิดเหน็ ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ด้านความสะดวกสบาย 

แตกต่างกัน โดยเพศหญิง มีระดับความคิดเหน็ต่อภาพลักษณ์ของห้างฯ สูงกว่าเพศชาย 

ดังน้ัน ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ควรจัดสถานที่อ  านวยความสะดวก ที่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการเพศชายให้มากขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผล

ต่อระดับความคิดเหน็ ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ แตกต่างกัน โดย

กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับความคิดเหน็ต่อภาพลักษณ์ของห้าง

ฯ สงู ดังน้ัน ห้างฯควรจัดกจิกรรมด้านส่งเสริมการขายให้ตรงใจกับลูกค้าในทุกกลุ่มอาชีพ 

สินค้าและบริการที่คัดสรรมาให้บริการภายในห้างฯ ต้องตอบสนองผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 

จัดการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของห้างให้เป็นที่เข้าใจง่าย และตรงใจผู้ใช้บริการ เพ่ือ

ยกระดับภาพลักษณ์ของห้างสรรพสนิค้า เซน็ทรัล เวิลด์  

 5. จากการวัดภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ มีความสัมพันธ์เชิง

บวก กบัการรับรู้คุณค่าตราสินค้าห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ พบว่ามีความสัมพันธ์ใน

เชิงบวกในระดับสูง แต่ยังควรที่จะต้องปรับปรุง ภาพลักษณ์ของห้างฯ อยู่เสมอ เพ่ือที่จะ

ได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการแข่งขันในธุรกจิห้างสรรพสนิค้าต่อไปในอนาคต 
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ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวัดระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้บริการเปรียบเทยีบ

ระหว่างห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ กับห้างสรรพสินค้ารายอื่นๆ เพ่ือดูความสามารถ

ในการแข่งขัน และพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล 

เวิลด ์

 2. ควรมีการศึกษาวัดระดับภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้า เซน็ทรัล เวิลด์ของ

ผู้ใช้บริการเปรียบเทียบระหว่างห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล เวิลด์ กับห้างสรรพสินค้าราย

อื่นๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้า เซน็ทรัล เวิลด์ ให้ภาพลักษณ์

ของห้างสรรพสนิค้า เซน็ทรัล เวิลด์เหนือกว่าห้างสรรพสนิค้าอื่น 

 3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ของ

ผู้ใช้บริการ เช่น ความถี่ในการใช้บริการ เหตุผลของการใช้บริการ เป็นต้น เพ่ือน ามาเป็น

แนวทางในการปรับปรุง และ พัฒนา การบริการของห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เวิลด์ 

เพ่ือให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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ความเคลือ่นไหวของราคาทองค าไทย 
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สุธรรม  พงศส์ าราญ 

 

บทคดัย่อ 

ความรุนแรงของวิกฤตซับไพร์มของประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ.2551 ที่ท  า

ให้ทั่วโลกประสบปัญหาทางเศรษฐกิจได้น ามาซ่ึงการแก้ไขปัญหาโดยใช้มาตรการผ่อน

คลายในเชิงปริมาณทางการเงินหรือ QE ( Quantitative Easing) ซ่ึงเป็นการเพ่ิมปริมาณ

เงินใหม่ๆในระบบเศรษฐกจิโลก มาตรการดังกล่าวส่งผลให้เกดิเหตุการณ์การไหลเข้าของ

เมด็เงินทุนของต่างชาติ( Fund Flow)ในภมูิภาคเอเชียทั้งในตลาดหุ้นและตลาดตราสาร

หน้ีอย่างต่อเน่ือง อกีทั้งยังไหลเข้าไปลงทุนและเกง็ก าไรสนิทรัพย์ต่างๆในตลาดสินค้าโภค

ภัณฑ์โดยเฉพาะทองค า ซ่ึงมีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทยีบกันกับสินค้าโภค

ภัณฑช์นิดอื่นๆ การวิจัยคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ในการอธิบายอิทธิพลของมาตราการผ่อน

ปรนเชิงปริมาณของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีต่อการเปล่ียนแปลงของราคาทองค าและ

ศึกษาว่าอทิธพิลของมาตราการผ่อนปรนเชิงปริมาณดังกล่าวได้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาทองค าในประเทศอย่างไรบ้าง โดยใช้การ

วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)ในการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลรายเดือน

ย้อนหลัง 90 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ซ่ึง

ผลจากการวิจัยพบว่า ณ ระดับความเช่ือม่ันที่ร้อยละ 95 พบว่า  ณ ระดับความเช่ือม่ันที่ 

95% ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองค าภายในประเทศในทิศทางเดียวกันคือ ราคา

น า้มันดิบดูไบ ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองค าภายในประเทศในทศิทางตรงข้าม

กนัคือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ มาตรการผ่อนปรนเชิงปริมาณคร้ังที่ 

3 ของสหรัฐอเมริกา และที่ ณ ระดับความเช่ือม่ันที่ 90%  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคา

ทองค าภายในประเทศทศิทางตรงข้ามกนั คือ อตัราแลกเปล่ียน   
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บทน า 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาได้แก้ไขปัญหาวิกฤต

เศรษฐกจิซับไพรม์ภายในประเทศโดยใช้นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณด้วยกันถึง 3 คร้ัง 

โดยมีการอัดฉีดเม็ดเงินออกมาเป็นจ านวนมากสู่ระบบการเศรษฐกิจของโลกและ

ก่อให้เกดิปัญหาสภาพคล่องทางการเงินที่ล้นเกนิ  ผลจากมาตรการดังกล่าวได้ส่งผลท าให้

ค่าเงิน USD ของสหรัฐฯอ่อนค่าลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเกดิจากความไม่เช่ือมั่นในเสถียรภาพ

ของนักลงทุน ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบ้ียและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐ 

กล็ดต ่าลงด้วยเช่นกนั ด้วยเหตุดังกล่าวซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกดิเหตุการณ์การไหลเข้าของเมด็

เงินทุนของต่างชาติในภูมิภาคเอเชียทั้งในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหน้ีอย่างต่อเน่ือง

เน่ืองจากมีอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่า ส่งผลต่อค่าเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย

อย่างเช่นประเทศไทยมีแนวโน้มแขง็ค่าขึ้นอย่างต่อเน่ืองและท าให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อและ

ท าให้ก าลังซ้ือของผู้บริโภคภายในประเทศต่างๆลดลง อีกทั้งท าให้ปริมาณเงินดังกล่าวยัง

ไหลเข้าไปลงทุนเกง็ก าไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ อาท ิทองค า และ น า้มันเป็นต้น 

ท าให้สินค้าโภคภัณฑ์เหล่าน้ีมีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ทองค าซ่ึงเป็นหน่ึงใน

สินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณดังกล่าว การ

เปล่ียนแปลงความเคล่ือนไหวของราคาทองค ามีผลกระทบต่อความม่ังค่ังของประเทศ

ต่างๆเน่ืองจากทองค าถูกส ารองไว้เป็นทุนส ารองเงินตราระหว่างประเทศ และเน่ืองจาก

ทองค าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองจึงบทบาทส าคัญในทางด้านการเงินในฐานะเป็น

สนิทรัพย์ทางเลือกหน่ึงในการลงทุนและการเกง็ก าไร ที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยให้ความ

สนใจในการเกบ็ออมเงินในรูปของทองค าและกองทุนรวมทองค ากันมากขึ้นเร่ือยๆ  

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงอทิธพิลของมาตรการ

ผ่อนคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลางประเทศสหรัฐอเมริกาต่อความเคล่ือนไหวของ

ราคาทองค าไทยโดยใช้แบบจ าลองถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)   เพ่ือศึกษาว่า

มาตรการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างไรต่อความเคล่ือนไหวของราคาทองค าในประเทศ 

เน่ืองจากความเคล่ือนไหวของราคาทองค าไทยในช่วงเวลาที่เกิดมาตรการผ่อนคลายเชิง

ปริมาณของสหรัฐ มีความผันผวนซ่ึงเกิดจากสาเหตุที่มีหลากหลายปัจจัย งานวิจัยฉบับน้ี

จึงต้องการศึกษาในเชิงลึกว่ามาตรการ QE ท าให้อิทธิพลของปัจจัยเหล่าน้ันเปล่ียนไป

อย่างไร และเน่ืองมาจากสาเหตุใด หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ผลการศึกษาของงานวิจัย

คร้ังน้ีเป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายต่างๆเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมทองค า
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ภายในประเทศของผู้ประกอบการ นอกจากน้ีผู้ลงทุนทองค ายังสามารถใช้ข้อมูลใน

งานวิจัยฉบับน้ีประกอบการพิจารณาตัดสนิใจลงทุนในทองค าได้อีกด้วยเมื่อเกิดมาตรการ

ผ่อนคลายเชิงปริมาณของสหรัฐฯคร้ังต่อๆไปในอนาคต 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลาง

ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อความเคล่ือนไหวของราคาทองค าภายในประเทศ 

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลาง

ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการเคล่ือนไหวของราคาทองค าในประเทศ 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภมิู ซ่ึงเป็นข้อมูลประเภทอนุกรม

เวลา เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 รวม

ทั้งสิ้นจ านวน 90 เดือน โดยท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก หน่วยงานต่างๆทั้งในและนอก

ประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมค้าทองค า และฐานข้อมูลของเว็ปไซต์

หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลต่างๆจากปัจจัยดังต่อไปนี้  

1. ราคาทองค าภายในประเทศไทย โดยเกบ็รวบรวมจากสมาคมค้าทองค าแห่ง

ประเทศไทย  ซ่ึงราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปิดรายเดือน มีหน่วยเป็นบาทต่อ

ทองค าหนัก 1 บาท 

2. อัตราแลกเปล่ียนของค่าเงินบาทไทยต่อค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ จากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย  มีหน่วยเป็นบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

3. ราคาน า้มันดิบดูไบเกบ็ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Indexmundi.com ซ่ึงมีหน่วย

เป็นดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล 

4. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Set Index) โดยเกบ็ข้อมูลจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย (Thai general consumer price index) โดยเกบ็

ข้อมูลจากเวป็ไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ 

6. ดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภค (Consumer Confidence Index) โดยเกบ็ข้อมูล

จากเวป็ไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ 
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7. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index) โดยเกบ็ข้อมูล

จากเวป็ไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

8. อตัราดอกเบี้ ยซ้ือคืนพันธบัตรระยะเวลา 1 วัน โดยเกบ็ข้อมูลจากเวปไซต์ของ

ธนาคารกลางแห่งประเทศไทย 

 

วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

การศึกษาเร่ืองอิทธิพลของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณของประเทศ

สหรัฐอเมริกาต่อความเคล่ือนไหวของราคาทองค าไทย มีการวิเคราะห์ข้อมูลใน 2 

ลักษณะดังน้ี 

1. การวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา  เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของมาตรการผ่อนคลายเชิง

ปริมาณของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีผลกับราคาทองค าไทย ภาคเศรษฐกิจการเงินของ

ประเทศไทยและปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับราคาทองค าภายในประเทศ พร้อมกับ

การวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ปัจจัยเหล่านั้นมีความสมัพันธก์บัราคาทองค าในประเทศอย่างไร 

2. การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบของมาตรการ

ผ่อนคลายเชิงปริมาณของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อราคาทองค าไทย โดยท าการทดสอบ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

Regression Analysis) ซ่ึงค านวณโดยโปรแกรมทางสถิติ Eviews 

แบบจ าลองในการวิจยั 

ในการวิ จัยได้เ ลือกใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเ ชิงพหุ(Multiple 

Regression Analysis)   ซ่ึงเป็นวิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรอิสระ 2 ตัวขึ้นไป 

ซ่ึงค่าของตัวแปรตามที่ต้องการจะพยากรณ์ จะถูกก าหนดขึ้นโดยตัวแปรต้น ซ่ึงมีหลายตัว

แปร ซ่ึงในการวิจัยสามารถเขียนเป็นแบบจ าลองในการวิจัยได้ดังน้ี 

G =  0 +  1(Ex) +  2(Oil) +  3(Set) +  4(Mpi) +  5(Cpi) +  6(Cci) + 

 7(Int) + D1 + D2 +D3 +  i 
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โดยที่  

ԑi  คือ ค่าความคลาดเคล่ือนซ่ึงเกิดจาก ปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อราคาทองค าแท่ง

ภายในประเทศ แต่ไม่ได้ถูกพิจารณาในสมการน้ี 

D1  คือ  ช่วงของข้อมูลก่อนและหลังเกิดมาตรการ QE คร้ังที่ 1 ซ่ึงเป็นตัวแปร

หุ่น (Dummy Variable)   D1 = 1 ; ข้อมูลอยู่ในช่วงระหว่างเดือน กันยายน พ.ศ. 

2551 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว D1 = 0 

D2 คือ ช่วงของข้อมูลก่อนและหลังเกิดมาตรการ QE คร้ังที่ 2 ซ่ึงเป็นตัวแปรหุ่น                              

D2 = 1 ; ข้อมูลอยู่ในช่วงระหว่างเดือน กันยายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2554 นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว D2 = 0 

D3  คือ ช่วงของข้อมูลก่อนและหลังเกดิมาตรการ QE คร้ังที่ 3 ซ่ึงเป็นตัวแปรหุ่น  

D3 = 1 ; ข้อมูลอยู่ในช่วงระหว่างเดือน กนัยายน พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2556 นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว D3 = 0 

และ β0, β1, β2 ….. β6  คือพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง 

 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห ์

1. น าข้อมูลทั้งหมดมาท าการทดสอบความมีเสถียรภาพ  โดยท าการทดสอบ 

Unit Root Test ของ Augmented Duckey – Fuller (ADF)  กบัตัวแปรทุกตัว  โดยท า

การทดสอบทลีะตัวแปร  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95% 

(Probability = 0.05) เพ่ือทดสอบความเป็น Stationary  

2. น าข้อมูลที่เป็นเสถียรภาพ (Stationary) จากข้อที่ 1 มาทดสอบประมาณการ

เชิงเส้นตรงที่ไม่เอนเอียงที่ดีที่สดุ (Best Linear Unbiased Estimator : BLUE) เพ่ือให้ได้

แบบจ าลองสมการที่ดีที่สุด โดยมีข้อสมมุติฐานพ้ืนฐานที่ส าคัญดังน้ี 

2.1  ไม่มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างสมบูรณ์ระหว่างตัวแปรอสิระ 

2.2  ไม่มีความสมัพันธเ์ชิงเส้นตรงระหว่างค่าความคลาดเคล่ือน  

2.2  ค่าความคลาดเคล่ือนมีค่าความแปรปรวนคงที่  
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สรุปผลการวิจยั 

ตารางที ่1: แสดงผลการวิเคราะหค์วามมีเสถยีรภาพของขอ้มูล (Test of stationary) 

 

Variable ADF (t-stat) P-Value สรุปผล 

ราคาทองค าภายในประเทศ  (G) -8.176085 0.0000 I(1) 

อตัราแลกเปล่ียน  (EX) -6.009537 0.0000 I(1) 

ราคาน า้มันดิบดูไบ  (OIL) -5.287020 0.0000 I(1) 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET) 

-3.887225 0.0167 I(1) 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) -4.377234 0.0039 I(0) 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) -3.496724 0.0460 I(0) 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค (CCI) -6.468791 0.0000 I(1) 

อตัราดอกเบี้ ย (INT) -3.956174 0.0137 I(1) 

ค่าความคลาดเคล่ือน (ԑt)    -5.015733 0.0001 I(0) 

 

ผลการทดสอบ Unit Root ณ ระดับของข้อมูล (At Level) พบว่าราคาทองค า

ภายในประเทศ  (G) อัตราแลกเปล่ียน  (EX) ราคาน า้มันดิบดูไบ  (OIL) ดัชนีตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค (CCI) และอัตรา

ดอกเบ้ีย (INT) มีค่า Probability มากกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมูลมีคุณสมบัติ Non-

stationary ณ ระดับของข้อมูล (At Level) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ0.05 ยกเว้นตัวแปร 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และค่าความคลาดเคล่ือน 

(ԑt)  มีค่า Probability น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมูลมีคุณสมบัติ Stationary ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ0.05 

เน่ืองจากตัวแปรที่ระดับ Level น้ัน มีตัวแปร 6 ตัว ที่มีลักษณะ Non-stationary 

จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการหาผลต่างอนัดับที่ 1 (First Difference) แล้วจึงท าการทดสอบ 

Unit Root อกีคร้ังหน่ึง หากตัวแปรดังกล่าวผ่านการหาผลต่างอนัดับที่ 1 แล้วมีคุณสมบัติ 

Stationary แสดงว่าตัวแปรมีอนัดับการ Integration ที่อนัดับที่ 1 
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ตารางที ่2 :แสดงผลการประมาณการแบบจ าลองถดถอยเชิงพหดุว้ยวิธีก าลงัสอง

นอ้ยทีสุ่ด (OLS) 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -1534.88 1633.723 -0.9395 0.3504 

D(EX) -361.225 190.0007 -1.90118 0.061 

D(OIL) 23.53598 11.43295 2.05861 0.0429 

D(SET) -4.40634 1.580156 -2.78854 0.0066 

MPI 1.629553 5.081299 0.320696 0.7493 

CPI 14.12133 17.24173 0.81902 0.4153 

D(CCI) 12.53244 23.67736 0.529301 0.5981 

D(INT) -493.518 477.6028 -1.03332 0.3046 

D1 140.7554 196.3932 0.716702 0.4757 

D2 219.9954 240.574 0.914461 0.3633 

D3 -638.064 280.3798 -2.27571 0.0256 

 

จากการประมาณค่าความสัมพนัธ์ของผลกระทบของมาตรการ QE ของธนาคาร
กลางประเทศสหรัฐฯต่อความเคล่ือนไหวของราคาทองค าภายในประเทศโดยใช้วิธี 
Multiple Regression ไดผ้ลการวเิคราะห์ซ่ึงแสดงเป็นแบบจ าลองทางเศรษฐมิติไดด้งัน้ี 
 

G = -1534.875–361.225EX+ 23.534OIL –4.406 SET +1.629MPI 

 (-0.939)
 ns

      (-1.901)*       (2.059)**     (-2.789)**   (0.301)
 ns

       

+ 14.121CPI + 12.532CCI – 493.517 INT + 140.775D1                        

     (0.819)
ns 

      (0.529)
ns
         (-1.033)

ns
        (0.717)

ns
  

+ 219.995D2 – 638.063D3 

    (0.914)
ns
       (-2.276)** 

 

หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บคือ ค่า t – statistic ของค่าสัมประสิทธ์ิ 
ns ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90 
** ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
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จากการศึกษาผลกระทบของมาตรการ QE ของธนาคารกลางประเทศ

สหรัฐอเมริกาต่อความเคล่ือนไหวของราคาทองค าภายในประเทศ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์

การถดถอย ( 2R ) ของแบบจ าลองมีค่าเท่ากับ 0.2362 หมายความว่า ตัวแปรอิสระมี

ความสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาทองค าภายในประเทศ ได้ร้อยละ 23.62 

โดยสมมติให้ตัวแปรอื่นๆคงที่ ซ่ึงอีกร้อยละ 76.38 น้ันเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอื่นๆ ที่มี

ผลกบัราคาทองค าภายในประเทศแต่ไม่ได้อยู่ในแบบจ าลอง     

 

อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการวิจัยพบว่าการเปล่ียนแปลงของราคาทองไทยในช่วง 90 เดือนในช่วง

ที่ได้น ามาท าการวิจัยน้ันไม่มีมีนัยส าคัญทางสถิติในช่วงระหว่างการด าเนินมาตรการผ่อน

ปรนเชิงปริมาณในคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 แต่มีนัยส าคัญเฉพาะการด าเนินนโยบายในคร้ังที่ 

3 ในทศิทางตรงข้ามที่ระดับความเช่ือม่ัน 95%  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย  

สาเหตุดังกล่าวเน่ืองจากราคาทองค าไทยในช่วงที่ได้น ามาวิจัยได้มีแนวโน้มเป็น

ขาขึ้นอย่างต่อเน่ืองมาตลอดตั้งแต่เหตุการณ์วิกฤตติเศรษฐกิจซับไพรม์ ซ่ึงท าให้นักลงทุน

ทั่วโลกลดการถือครองสนิทรัพย์เสี่ยงและโยกย้ายหันมาถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและ

สามารถรักษามูลค่าความมั่งคั่งเอาไว้ได้ เช่น ทองค า  เมื่อถึงช่วงเวลาด าเนินมาตรการ

ผ่อนปรนเชิงปริมาณในคร้ังที่ 1และคร้ังที่ 2 แม้ราคาทองค าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้ นเร่ือยมา

จากการด าเนินมาตรการดังกล่าว แต่ความเป็นแนวโน้มขาขึ้ นอย่างต่อเน่ืองของราคา

ทองค ากไ็ม่ได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญในช่วงเวลาน้ัน เน่ืองจากแนวโน้ม

ค่าเงินดอลล่าร์ได้อ่อนค่าลงอย่างต่อเน่ือง ท าให้นักลงทุนเกิดแรงจูงในการถือครอง

ทองค ามากขึ้นเพ่ือรักษามูลค่าความมั่งคั่ง อีกทั้งหลังจากมาตราการสิ้นสุดมาตราการ QE 

ที่ 1 เศรษฐกิจสหรัฐยังไม่มีการฟ้ืนตัวอยู่ในระดับที่ดี ท าให้นักลงทุนต่างๆมีความ

คาดหวังกบัมาตราการ QE คร้ังต่อๆไป จึงท าให้เกิดความนิยมในการลงทุนและเกง็ก าไร

ในทองค าอย่างต่อเน่ือง ความเป็นแนวโน้มขาข้ึนของราคาทองค าจึงยังคงไม่เปล่ียนแปลง 

นอกจากน้ีอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทเทยีบเงินดอลล่าร์สหรัฐฯที่มีแนวโน้มแขง็ตัวเพ่ิมข้ึน

จากการด าเนินมาตราการ QE ยังกดดันราคาทองค าไทยซ่ึงท าให้ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นน้อย

กว่าเมื่อเทียบกับราคาทองค าโลก ส่วนการด าเนินมาตราการ QE คร้ังที่ 3 แม้จะไม่ได้

จ ากัดวงเงินในการด าเนินมาตราการ QE เหมือนการด าเนินมาตราการในคร้ังที่ผ่านๆมา 
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แต่ในช่วงเวลาน้ี มีเหตุการณ์ 3 ประการอย่างที่ท  าให้ทองโลกปรับตัวมีแนวโน้มทศิทางลง

ได้อย่างมีนัยส าคัญ คือ 1. ธนาคารกลางสหภาพยุโรป (ECB) กดดันให้ธนาคารกลาง

ของประเทศไซปรัสขายทองค าส ารองในคลัง เพ่ือมาช าระหน้ี  2. เศรษฐกิจของสหรัฐใน

ช่วงเวลาดังกล่าวเร่ิมฟ้ืนตัวดีในระดับหน่ึงแล้ว ระดับการจ้างงานภายในประเทศดีขึ้ นท า

ให้นักลงทุนมีความเช่ือม่ันมากข้ึนที่จะกลับมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอีกคร้ัง ทองค าจึง

ไม่ใช่สนิทรัพย์ที่ได้รับความนิยมเช่นเคย อกีทั้งยังถูกนักลงทุนทั่วโลกเทขายเพ่ือเปล่ียนมา

ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากข้ึน เช่น หุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนฯ  3. เกิดการแห่

ขายตามกันในตลาดทองค าเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากราคาทองค าในช่วงเวลาที่ผ่านมามี

ทศิทางเป็นขาขึ้นอย่างต่อเน่ืองมายาวนานนับหลายปี เมื่อราคาเกิดการปรับฐานรอบใหญ่ 

จึงมีผู้ที่ได้ก าไรมีความต้องการขายเพ่ือรักษาก าไรเป็นจ านวนมาก ในทางกลับกันนัก

ลงทุนที่ขาดทุนในทองกม็ีความต้องการขายตัดขาดทุนเพ่ือรักษาเงินต้น อกีทั้งการใช้ Stop 

Loss Order หรือค าสั่งขายตัดขาดทุนแบบอัตโนมัติกเ็ป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ท  าให้ราคาทอง

ปรับตัวล่วงลงอย่างรุนแรง 

การเปล่ียนแปลงของราคาน า้มันดิบในช่วงเวลาที่ได้ท าการวิจัยน้ันมีแนวโน้มเป็น

ทศิทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของราคาทองค าในประเทศที่ระดับความเช่ือม่ัน 95%

และเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย  เน่ืองจากราคาน า้มันเป็นต้นทุนที่ส าคัญในการ

ผลิตทองค า  หากราคาน า้มันปรับตัวสงูขึ้นจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตและน าเข้าทองค า

สงูขึ้นด้วย  

การเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที่ได้ท า

การวิจัยน้ันมีแนวโน้มเป็นทศิทางตรงข้ามกบัการเปล่ียนแปลงของราคาทองค าในประเทศ

ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95%และเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย  เน่ืองจากตราสารทุน

เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของคนไทยส าหรับการลงทุนและการเกบ็ออม เมื่อภาวะของตลาด

หุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้นจากการด าเนินมาตรการQE  นักลงทุนจะมีแนวโน้มที่จะลงทุนในตลาด

หุ้นมากกว่าทองค า 

การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทเทียบค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐใน

ช่วงเวลาที่ได้ท าการวิจัยน้ันมีแนวโน้มเป็นทศิทางตรงข้ามกับการเปล่ียนแปลงของราคา

ทองค าในประเทศที่ระดับความเช่ือม่ัน 90%ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย  

เน่ืองจากราคาทองค าโลกที่ปรับตัวสูงข้ึนในช่วงระหว่างการด าเนินมาตรการ QE ท าให้
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เกิดการหักล้างความได้เปรียบจากต้นทุนที่ลดลงจากค่าเงินบาทที่แขง็ตัวข้ึน   จึงท าให้

ราคาทองค าในประเทศในช่วงเกิดวิกฤตซับไพร์ม และการด าเนินมาตรการ QE ทั้ง 3 

คร้ังน้ันไม่ได้ถูกลงจากความได้เปรียบจากอตัราแลกเปล่ียน 

การเปล่ียนแปลงของรายได้ประชาชาติในช่วงเวลาที่ได้ท าการวิจัยน้ันมีแนวโน้ม

เป็นทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงของราคาทองค าในประเทศและเป็นไปตาม

สมมติฐานของการวิจัย  เน่ืองจากรายได้ประชาชาติแสดงถึงความสามารถในการจับจ่าย

ใช้สอยเพ่ือบริโภค การเกบ็ออมและการลงทุน  ระดับรายได้ประชาชาติของประเทศไทย

ในช่วงเวลาดังกล่าวเติบโตค่อนข้างดี ซ่ึงสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ภายในประเทศความต้องการบริโภคทองค าไทยในรูปแบบต่างๆจึงสงูขึ้นตามด้วย 

การเปล่ียนแปลงของความเช่ือมั่นผู้บริโภคในช่วงเวลาที่ได้ท าการวิจัยน้ันมี

แนวโน้มเป็นทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงของราคาทองค าในประเทศและเป็นไป

ตามสมมติฐานของการวิจัย  เน่ืองจากความเช่ือมั่นผู้บริโภคแสดงถึงความรู้สึกของ

ผู้บริโภคภายในประเทศที่มีต่อเหตุการณ์และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งน้ีในช่วง

เวลาดังกล่าว เศรษฐกิจภายในประเทศของไทยขยายตัวอยู่ในระดับที่ดี ประกอบกับมี

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิต่างๆจากภาครัฐ ประชาชนภายในประเทศส่วนใหญ่มีความรู้สึก

เช่ือมั่นต่อต่อเศรษฐกิจจึงเพ่ิมระดับการบริโภค การลงทุนหรือและการเกร็งก าไรใน

สนิทรัพย์ต่างๆ เช่นทองค า เพ่ิมมากขึ้น 

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในช่วงเวลาที่ได้ท าการวิจัยน้ันมีแนวโน้มเป็น

ทิศทางตรงข้ามกันกับการเปล่ียนแปลงของราคาทองค าในประเทศที่และเป็นไปตาม

สมมติฐานของการวิจัย  เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียทั่วโลกที่ต ่าเน่ืองจากนโยบายการฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจของสหรัฐและสหภาพยุโรป ได้ส่งผลท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายเงินทุนจากตลาด

เงินเข้ามาสาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้น ตราสารหน้ี 

รวมทั้งทองค า และท าให้ราคาปรับตัวเพ่ิมมากขึ้น 
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ขอ้เสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาทองค า

ภายในประเทศในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญได้แก่การเปล่ียนแปลงของราคา

น า้มันดิบ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาทองค าภายในประเทศในทิศ

ทางตรงข้ามอย่างมีนัยส าคัญได้แก่ อัตราแลกเปล่ียน  ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์  ดังน้ัน

นอกจากราคาทองค าโลกแล้ว นักลงทุนจึงควรติดตามความเคล่ือนไหวของอัตรา

แลกเปล่ียน ราคาน า้มันดิบ และดัชนีตลาดหลักทรัพย์  เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจใน

การลงทุนทองค า 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัต่อไป 

 1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการเกบ็ข้อมูลเป็นรายเดือน  ความแม่นย าของข้อมูล 

และประสทิธภิาพของแบบจ าลองจึงมีข้อจ ากดั  ดังน้ัน ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อควรจะเพ่ิม

ข้อมูล รายเดือน รายสปัดาห์ หรือรายเดือนเข้าไป  เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าของแบบจ าลอง

และเหมาะสมกบัการตัดสิงใจลงทุนมากย่ิงขึ้น 

 2. การวิจัยในคร้ังน้ีพบว่าราคาทองค าไทยในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมาน้ันเกิดการ

พักฐานและมีการเคล่ือนไหวของราคาในลักษณะแกว่งตัว (Sideway) ซ่ึงมีสาเหตุจากการ

เปล่ียนแปลงตามทิศทางของราคาทองค าโลก ท าให้แบบจ าลองในการวิจัยไม่สามารถ

อธบิายการเปล่ียนแปลงของราคาทองค าไทยได้ดีเทา่ที่ควร ดังน้ันผู้ที่จะวิจัยต่อควรพัฒนา

วิธีการวิจัยในรูปแบบของ Nonlinear Analysis เช่น Artificial Neural Network เพ่ือ

อธบิายการเปล่ียนแปลงของราคาทองค าไทยในช่วงที่มีการเคล่ือนไหวในลักษณะแกว่งตัว

หรือไร้แนวโน้มได้อย่างมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น  
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สวสัดิการและรูปแบบการพฒันาทอ้งถิน่ตามหลกัประชาธิปไตย 

ทศันยี ์ สิงหเ์จริญ
1
 

  กาญจนา  พนัธุเ์อี่ยม
2
   

โสรตัน ์ มงคลมะไฟ
3 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิ จัยเ ร่ือง สวัสดิการและรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่ นตามหลั ก

ประชาธิปไตย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1. ศึกษาสวัสดิการที่ประชาชน (หัวหน้า

ครอบครัว) ต้องการให้ผู้บริหารท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล) จัดให้  2. ศึกษา

การประเมินความเป็นไปได้ในการเลือกแนวทางในการจัดสวัสดิการชุมชนและให้ตรงกับ

รูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักประชาธปิไตยที่จะส่งผลให้มีทางเลือกหลากหลาย เช่น 

การให้บริการน า้ประปาฟรี หรือการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 3. 

ศึกษาศักยภาพและทิศทางในการบูรณาการเข้ากับกลุ่ม/กองทุนอื่น ๆ ในท้องถิ่น เพ่ือ

สร้างนวัตกรรมงานพัฒนาร่วมกันในท้องถิ่นอย่างเป็นองค์รวมซ่ึงเป็นสวัสดิการที่ครบ

วงจรทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

คณะผู้วิจัยเลือกใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Sampling) คือ ก าหนดเขตภมูิศาสตร์เป็นเขตเทศบาลต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ ซ่ึงในเขตเทศบาลต าบลหนองพลับ มีทั้งหมด 7 ชุมชน ได้แก่ 

ชุมชนหนองยายอ่วม ชุมชนเทพสถิต ชุมชนไทรพัฒนา ชุมชนร่มไทร ชุมชนร่มเกล้า 

ชุมชนร่วมใจสามัคคี และชุมชนรักสดุใจ และในแต่ละชุมชน    มีจ านวนหลังคาเรือน 

1,839 หลังคาเรือน ท าการค านวณจากสตูรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  ที่ระดับ

ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 329 คน  และกระจาย 

ตามสดัส่วนของประชากรในแต่ละชุมชน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามตาม

สดัส่วนของประชากรในชุมชนนั้น ๆ และจะต้องเป็นผู้น าครอบครัวเทา่นั้น 

ผลการวิจัยพบว่า สวัสดิการชุมชนในด้านต่าง ๆ ที่ชาวเทศบาลต าบลหนองพลับ 

อ าเภอ  หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้าน

การแพทย์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสิทธิประโยชน์ ด้านการศึกษา และ

ด้านสงัคม  

สวัสดิการที่ชาวเทศบาลต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ต้องการเรียงจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ กองทุนหมู่บ้าน สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ

และผู้พิการ หน่วยแพทย์เคล่ือนที่ การขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน การฝึกอบรม
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เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้วยโอกาส ทีมช่วยชีวิตฉุกเฉิน การ

ติดตั้งตู้โทรศัพทส์าธารณะ ประปาฟรี และสถานพยาบาลในชุมชน  

สวัสดิการที่ชาวเทศบาลต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ต้องการเป็นอนัดับแรก คือ กองทุนหมู่บ้าน และพิจารณาจากปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย พบว่า 

ชาวเทศบาลต าบลหนองพลับต้องการ คือ การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นการ

ดีมากถ้าเทศบาลต าบลหนองพลับ จะจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในรูปของการใช้ฝีมือ

แรงงานในเขตเทศบาล เช่น กองทุนน ้าพริกแกงเทศบาลต าบลหนองพลับ ซ่ึงเป็นการ

รวมกลุ่มของสตรีที่ว่างงานมาร่วมกนัท ากจิกรรม เป็นต้น 

ค าส าคญั : สวัสดิการสงัคม, สวัสดิการชุมชน, การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักประชาธปิไตย

, เทศบาลต าบล 

 

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

1  รองศาสตราจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์

2  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์

3  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์
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WELFARE AND MODEL TO DEVELOP LOCAL AREA  IN 

ACCORDANCE WITH DEMOCRACY 

 

Abstract 

 Study welfare and a pattern of local development in accordance with 

principles of democracy. There are purpose of the research as follow ; 1.  A study 

of welfare which people (head of family) wish local administrators (Sub-district 

administrators) to provide.  2.  Study possibility in selection of the way to provide 

community welfares and meeting with pattern local development in accordance with 

principles of democracy which result in having variety selections such as free water 

supply or offering scholar for students who have less opportunity. 3. Study capacity 

and trend in grouping integration/other funds in the locality for building local 

holistic innovation which is a whole welfare both in money and non-money. 

        Researchers  selected  to  use multi-stage  sampling  which  defined  

geographically  in the Nongplub Sub-district municipality, Amphoe Huahin, 

Prachuapkhirikhan Province. The Nongplub Sub-district municipality has 7 

communities. Those are Nongyai-Aum, Thepsathit, Saipatthana, Romsai, Romklao, 

Ruamjaisamakkhi and Raksudjai communities. In each community, there are 1,839 

households. Those are calculated with Taro Yamane at the reliability level 95, 

getting 329 person to be sampling group and distributing proportionally of each 

population in each community.The instrument used in the project is the 

questionnaires in accordance wit population in each community and must be the 

head of each household only. 

         The result of the research has found that the various community welfares 

that Nongplub Sub-district, Amphoe Huahin, Prachupkhirikhan Province population 

order from the most to the less are medical, economic, infrastructure, beneficial, 

education and social welfares.  
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The welfare that population in Nongplub Sub-district, Amphoe Huahin, 

Prachuapkhirikhan Province require orderly from the most to the less are 

community fund, welfares for elder and disabled ones, medical mobile service 

units, magnifying electricity zone to every household, training for lobour 

development, providing scholar for less opportunity, emergency rescue team, public 

phone setting, free water supply and medical place in communities. 

Keywords : Welfare, Model to Develop Local Area in Accordance with  

Democracy 
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บทน า  

สวัสดิการคือสิ่งที่ประชาชนทั่วไปหรือชาวบ้านพยายามจัดสวัสดิการให้ซ่ึงกัน แต่

เป็นในรูปแบบของการออมเพ่ือกู้ยืมและปันผล การรวมกลุ่มฌาปนกิจเพ่ือช่วยเหลือ

สมาชิกที่เสยีชีวิต ไม่มีสวัสดิการครอบคลุมความจ าเป็นพ้ืนฐานของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 

ดังน้ัน ในองค์กรชุมชนจึงร่วมกันจัดตั้งสวัสดิการชุมชนขึ้ น เพ่ือเป็นหลักประกันความ

มั่นคงในชีวิตบนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง การช่วยเหลือเกื้ อกูลซ่ึงกันและของคนใน

ชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นการจัดสวัสดิการของชาวบ้าน โดยชาวบ้านเพ่ือชาวบ้าน ซ่ึง

ถือเป็นการให้อย่างมีคุณค่า และรับอย่างมีศักด์ิศรีของคนในชุมชนแบบธรรมชาติอย่าง

เคารพซ่ึงกันและกัน โดยมีกระบวนการด าเนินการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภมูิปัญญา

ท้องถิ่น หลักศาสนา และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันรัฐบาลได้มี

การจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ กันเช่น สวัสดิการเบ้ียยังชีพให้กับ

ผู้สงูอายุ การสร้างบ้านพักคนชรา ศูนย์สงเคราะห์เดก็ ตลอดจนการสงเคราะห์ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ โดยการด าเนินงานของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ซ่ึงเป็นสวัสดิการใน

ลักษณะสงเคราะห์ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองใช้งบประมาณจ านวนมาก แต่ไม่

สามารถให้บริการโดยทั่วถึง สวัสดิการชุมชนเป็นการรวมตัวของประชาชนในพ้ืนที่

หน่ึงๆ ด้วยความสมัครใจที่ประสงค์จะดูแลซ่ึงกันและกันบนพ้ืนฐานของความเอื้ออาทร

ต่อกันเป็นกองทุนที่  “ทุกคนร่วมกนัเป็นเจ้าของ” เน้นการบริหารจัดการที่ ดีตาม

หลักธรรมมาภิบาลให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก แต่ยืดหยุ่น คล่องตัว

เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคงย่ังยืนและดูแลชาวบ้านด้วยกันได้

ทุกเพศ ทุกวัย ทุกประเภท ตั้งแต่เกดิจนตาย                            

ดังน้ันการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึนในการให้สวัสดิการชุมชนให้มีความ

สอดคล้องกับรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ต้องค านึงถึงเทศบาลแต่ละท้องถิ่นที่สามารถ

ให้สวัสดิการกับประชาชนได้ และประชาชนในท้องถิ่นเกิดความพึงพอใจ คณะผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจศึกษา “สวัสดิการและรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักประชาธิปไตย” ของ

เทศบาลต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เน่ืองจากปัจจุบัน

เทศบาลต าบลหนองพลับ มีการขยายตัวทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ และตั้งอยู่ในเขต

ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

ได้รับการเปล่ียนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาล เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีประชากร 

4,060 คน จ านวนครัวเรือน 1,839 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และค้าขายเป็นบางส่วน 
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วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1.  ศึกษาสวัสดิการที่ประชาชน (หัวหน้าครอบครัว) ต้องการให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

(องค์การบริหารส่วนต าบล) จัดให้  

2.  ศึกษาการประเมินความเป็นไปได้ในการเลือกแนวทางในการจัดสวัสดิการ

ชุมชนและให้ตรงกับรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักประชาธิปไตยที่จะส่งผลให้มี

ทางเลือกหลากหลายเช่น การให้บริการน า้ประปาฟรี หรือการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

3.  ศึกษาศักยภาพและทิศทางในการบูรณาการเข้ากับกลุ่ม/กองทุนอื่นๆ ใน

ท้องถิ่น เพ่ือสร้างนวัตกรรมงานพัฒนาร่วมกันในท้องถิ่นอย่างเป็นองค์รวม ซ่ึงเป็น

สวัสดิการที่ครบวงจร ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  

วิธีด าเนนิการวิจยั  

การวิจัยในคร้ังน้ี มีวิธกีารด าเนินการวิจัย ดังน้ี  

      3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   

1. ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีทั้งหมด 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองยายอ่วม ชุมชนเทพสถิต ชุมชน

ชัยพัฒนา ชุมชนร่มไทร ชุมชนร่มเกล้า ชุมชนร่วมใจสามัคคี และชุมชนรักสุดใจ รวม

จ านวนประชากรทั้งหมด  4,060 คน 1,839 ครัวเรือน 

2. กลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยต้องการส ารวจความคิดเห็นของหัวหน้าครอบครัว

ดังน้ันการเลือกกลุ่มตัวอย่างจึงน าเอาจ านวนหลังคาเรือนมาท าการค านวณหาจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างที่ต้องการท าการวิเคราะห์จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,839 ครัวเรือน ก าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยมีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และให้มีความคลาดเคล่ือนไม่

เกินร้อยละ 5 เมื่อใช้การค านวณจากสูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) กระจายตาม

สัดส่วนของประชากรในแต่ละชุมชนแล้วจึงท าการแจกแบบสอบถามตามสัดส่วนของ

ประชากรในชุมชนน้ัน ๆ โดยผู้กรอกแบบสอบถามน้ันจะต้องเป็นผู้น าครอบครัวเทา่นั้น 
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     3.2 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั  

เคร่ืองมือที่ใช้เกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ที่มี

ค าถามแบบปลายเปิด (Close –ended question)  ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     3.3 วิธีการสรา้งเครือ่งมือพรอ้มกบัการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ  

คณะผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบัสวัสดิการและรูปแบบการ

พัฒนาท้องถิ่นตามหลักประชาธปิไตย สอบถามข้อมูลเกี่ยวกบัโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน

สงัคม ด้านการศึกษา  ด้านการแพทย์ ด้านเศรษฐกจิ  และด้านสทิธปิระโยชน์  โดยขอ

ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ 

     3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล   

ในการรวบรวมข้อมูลก าหนดให้มีแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ  

 3.4.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารและรายงานต่างๆ จากรายงานประจ าปีของเทศบาล

ต าบลหนองพลับ  

  3.4.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้ด้วยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่ม

ประชากร และกลุ่มตัวอย่างซ่ึงได้แก่ประชาชน (หัวหน้าครอบครัว) ในชุมชน จ านวน 7 

ชุมชนโดยก าหนดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 ตอน คือ 

    ข้อมูลเบ้ืองต้นของชุมชน ได้แก่ ประชาชน (หัวหน้าครอบครัว) ที่ มี

ประสบการณ์จากอาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

    ข้อมูลเกี่ยวกบัแนวทางการเป็นไปได้ที่ประชาชนพึงได้รับ 

    ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีผลต่อสวัสดิการที่ประชาชนพึงได้รับ 

     3.5 การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการประมวลผลด้วยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม ส าเรจ็รูปและแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปสถิติจะประกอบ

ไปด้วยการวิเคราะห์ใน 2 รูปแบบคือ 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะค านวณค่าในรูปของ

ค่า Frequencies และ Descriptions ประมวลผลออกมาเป็น ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป

ของกล่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามและข้อมูลในเร่ืองของสวัสดิการตามหลักการ
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ประชาธิปไตยท าการประเมินโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Std. Deviation) การแปลความหมายของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) พิจารณาจากระดับคะแนนค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ซ่ึงจัดช้ัน

เท่ากัน (Class Interval) โดยให้คะแนนระดับความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่ทางเทศบาล

ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดสรรให้กับประชาชนในเขต

พ้ืนที่ ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ  ดังน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สดุ 

ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก 

ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50  หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง น้อย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง น้อยที่สดุ 

2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (One – Way ANOVA) โดยการเปรียบเทยีบกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่มว่ามีความต้องการแตกต่างกันหรือไม่โดยการอ่านค่า F ซ่ึง

เป็นตัวแสดงนัยส าคัญอยู่แล้วจึงท าการเปรียบเทียบค่าของ sig. กับค่าที่ได้ท าการ

เปรียบเทยีบกนัในแต่ละกลุ่มเพ่ือพิสจูน์สมมติฐานที่ต้ังเอาไว้โดยมีระดับความเช่ือม่ันร้อย

ละ 95  

ผลการวิจยั  

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาในส่วนของข้อมูล

ส่วนตัวของชาวต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปโดย

ภาพรวมได้ดังน้ี  

ประชาชนชาวเทศบาลต าบลหนองพลับส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.2 อายุ

ประมาณ  31-40 ปี ร้อยละ 37.9 มีระดับการศึกษาอยู่ที่ช้ันมัธยมศึกษา/ ปวช. ร้อยละ 

45.5 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 40.9 รายได้ต่อเดือนตกอยู่ที่ 5,001-10,000 บาท

ต่อเดือน ร้อยละ 52.4 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ชาวเทศบาลต าบลหนองพลับที่มีคุณลักษณะส่วน

บุคคลในด้านต่าง ๆ จ าแนกเป็น ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา และด้านอาชีพ

น้ันถึงแม้จะแตกต่างกันแต่กมี็ความต้องการในสวัสดิการที่ทางเทศบาลต าบลหนองพลับ

จัดให้ไม่แตกต่างกนัที่ระดับนัยส าคัญทาง        สถิติ 0.05 
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คุณลักษณะส่วนบุคคลในด้านของรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้ัน ผู้ที่มีระดับรายได้

เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความต้องการต่อสวัสดิการที่ทางเทศบาลต าบลหนองพลับ

จัดให้ในด้านสิทธิประโยชน์แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงขัดแย้งกับผล

การศึกษาวิจัยของ ทศพล  ชูเลิศ (2550) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง ความคาดหวังของประชาชน

ที่มีต่อการจัดสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 : 

กรณีศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่พบว่า ประชาชนที่มีเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่ต่างกันมีความหวังต่อการจัดสวัสดิการสังคมตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แตกต่างกนั 

อภิปรายผล 

 1. จากการศึกษาวิจัยสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่ชาวเทศบาลต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แสดงความต้องการเรียงตามล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

คือ ด้านการแพทย์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสิทธิประโยชน์ ด้าน

การศึกษา และด้านสงัคม จะเหน็ได้ว่าชาวเทศบาลต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์น้ันจะให้ความส าคัญกบัปัจจัยด้านการแพทย์มากที่สุดซ่ึงเมื่อได้พิจารณา

ปัจจัยย่อยแล้วน้ัน ชาวเทศบาลต าบลหนองพลับต้องการหน่วยแพทย์เคล่ือนที่เพ่ือตรวจ

และรักษาสขุภาพเป็นอนัดับแรก ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของจินตนา วงศ์เขื่อน (2552) 

ที่ท  าการศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนด้านสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่

กล่าวว่าประชาชนเหน็ว่าโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสวัสดิการสังคมมีความ

เหมาะสม/ ระดับการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ประชาชนเหน็ว่าด้านการบริการตรวจสุขภาพ มีความเหมาะสม/ ระดับการปฏบัิติ

อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ ด้านอาคารสถานที่ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ด้านกิจกรรมนันทนาการ และด้านการ

ประชาสมัพันธโ์ครงการ ตามล าดับ 

   เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านเศรษฐกจิซ่ึงเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยแล้วกองทุนหมู่บ้าน

คือปัจจัยที่ชาวเทศบาลต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องการ

เป็นอันดับแรก ส่วนปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานน้ันปัจจัยย่อยที่ชาวเทศบาลให้ความ
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ต้องการเป็นอันดับแรกคือ การขยายเขตไฟฟ้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสาท 

เมืองชมพู (2550) ที่ท  าการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นเชิงนโยบายของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น าชุมชนเกี่ยวกับภารกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

  ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเหน็เชิงนโยบายของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลและ ผู้น าชุมชนเกี่ยวกบัภารกจิการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก ข้อที่ว่าการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านมากที่สุด รองลงมาคือการติดต้ังโทรศัพท์

สาธารณะ และการก่อสร้างถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ด้านสังคมและวัฒนธรรมอยู่ใน

ระดับมาก ข้อที่ว่า การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนมากที่สุด รองลงมาคือการ

ส่งเสริมความเข้มแขง็ของชุมชน และการควบคุมและระวังโรคติดต่อ ด้านเศรษฐกิจอยู่ใน

ระดับไม่มาก ข้อที่ ว่า สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ (OTOP) มากที่สุด 

รองลงมาคือสนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน และด้าน

แหล่งน ้า อยู่ในระดับมาก ข้อที่ว่า การขยายเขตประปาหมู่บ้าน มากที่สุด รองลงมาคือ 

การขุดลอกแหล่งน า้ และการขุดลอกคลองส่งน า้ 

2. ศึกษาการประเมินความเป็นไปได้ในการเลือกแนวทางในการจัดสวัสดิการ

ชุมชนและให้ตรงกับรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักประชาธิปไตยที่จะส่งผลให้มี

ทางเลือกหลากหลาย เช่น การให้บริการน ้าประปาฟรี หรือการให้ทุนการศึกษาแก่

นักเรียนผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

   จากการศึกษาวิจัยพบว่า สวัสดิการที่ชาวเทศบาลต าบลหนองพลับ อ าเภอหัว

หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ กองทุน

หมู่บ้าน สวัสดิการส าหรับผู้สงูอายุและผู้พิการ หน่วยแพทย์เคล่ือนที่ การขายเขตไฟฟ้าให้

ทั่วถึงทุกครัวเรือน การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก

ผู้ด้อยโอกาส ทีมช่วยชีวิตฉุกเฉิน การติดตั้ งตู้ โทรศัพท์สาธารณะ ประปาฟรี และ

สถานพยาบาลในชุมชน จากปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีบางปัจจัยทางเทศบาลได้มีการ

จัดสรรไว้ให้กับทางประชาชนโดยรวมอยู่แล้ว จึงจะขอยกเฉพาะปัจจัยที่ยังขาดแคลนเพ่ือ

การจัดสรรสวัสดิการสู่ชุมชนโดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในเร่ือง

ของ  
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   1. การให้บริการน ้าประปาฟรี แก่หน่วยครัวเรือนเพ่ือใช้อุปโภคและบริโภค

อาจก าหนดให้ใช้ฟรี จ านวน 20 ยูนิตแรกกเ็ป็นได้  

   2. การให้ทุนการศึกษาแก่เดก็ผู้ด้อยโอกาส ซ่ึงสามารถสนับสนุนเป็นรายปีใช้

ผลการศึกษามาเป็นเคร่ืองช่วยพิจารณาในการมอบทุนคือเดก็ที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน 

หรือสอบถามจากคุณครูประจ าช้ันถึงปัญหาของเดก็ที่มีปัญหาอนัเน่ืองจากทางบ้านยากจน  

   3. หน่วยแพทย์เคล่ือนที่เพ่ือตรวจและรักษาสุขภาพให้กับประชาชนฟรี ไม่ว่า

จะเป็นทนัตแพทย์ จักษุแพทย์ อายุรแพทย์ รวมทั้ง กุมารแพทย์ โดยจัดกันต่างวาระตาม

ความสมควรโดยไม่ต้องรอการท าประชาคมหมู่บ้าน  

   ทั้ง 3 ปัจจัยเป็นสิ่งที่ชาวเทศบาลต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธต้์องการในระดับมาก แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้เน่ืองจากมีกระบวนการ และ

ข้ันตอนที่ ซับซ้อน ซ่ึงทางเทศบาลควรให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ผลประโยชน์โดยรวมทั่วถึงกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิญโญ แสนเฉย (2553) ที่

กล่าวว่าการจัดสวัสดิการของเทศบาลต าบลพุมเรียงในแต่ละด้าน คือด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สขุภาพอนามัย นันทนาการ และสิ่งแวดล้อมพบว่า ประชาชนได้รับสวัสดิการไม่ทั่วถึง เช่น

ด้านการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การจัดทศันศึกษา ประชาชนต้องการให้จัดสวัสดิการมากขึ้น 

และส่วนหน่ึง ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการเพราะเกิดจากระเบียบของทางราชการ ดังน้ัน 

เทศบาลต าบลพุมเรียง จึงควรจัดกิจกรรม ให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมในด้านต่าง ๆ 

เพ่ิมข้ึน อย่างทั่วถึงตามความต้องการของประชาชน  

3. ศึกษาศักยภาพและทิศทางในการบูรณาการเข้ากับกลุ่ม/กองทุนอื่น ๆ ใน

ท้องถิ่น เพ่ือสร้างนวัตกรรมงานพัฒนาร่วมกันในท้องถิ่นอย่างเป็นองค์รวมซ่ึงเป็น

สวัสดิการที่ครบวงจร 

   จากการศึกษาวิจัยพบว่า สวัสดิการที่ชาวเทศบาลต าบลหนองพลับ อ าเภอหัว

หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องการเป็นล าดับแรกคือในเร่ืองของ กองทุนหมู่บ้าน และ

เมื่อพิจารณาจากปัจจัย  อื่น ๆ ร่วมจะพบว่าชาวเทศบาลต าบลหนองพลับต้องการการ

ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานอกีด้วยจึงเป็นการดีหากทางเทศบาลต าบลหนองพลับจะ

จัดต้ังกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในรูปของการใช้ฝีมือแรงงานในเขตเทศบาล เช่น กองทุน

น า้พริกแกงเทศบาลต าบลหนองพลับ ซ่ึงจะเป็นการรวมกลุ่มกันของสตรีที่ว่างงานในเขต

เทศบาลต าบลหนองพลับมาท าการบดน า้พริกแกงเพ่ือขายให้กับท้องตลาด และท าการ
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ขายส่งตามร้านค้าต่าง ๆ หรือจะเป็นการรวมกลุ่มกองทุนเพ่ืองานจักรสานต่าง ๆ เพ่ือขาย

ให้กับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นหมวกสาน กระเป๋าสาน ตระกล้าสาน เป็นต้น ทั้งน้ีเม่ือ

เกิดก าไรขึ้ นสมาชิกในกลุ่มอาจปันผลก าไรบางส่วนเพ่ือเป็นค่าแรง และเกบ็บางส่วนไว้

ส ารองให้สมาชิกกู้ยืมยามฉุกเฉิน จะเป็นการพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืนต่อไป ซ่ึงสอดคล้อง

กบังานวิจัยของ ดิเรก ธรรมฤทธิ์ (2551) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษารูปแบบการบูรณา

การกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับต าบล ที่ได้กล่าวว่าการพัฒนารูปแบบการบูรณาการ

กองทุนสวัสดิการชุมชน ในระดับต าบล คือ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด เป็น

เจ้าภาพหลักในการขับเคล่ือนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลสะอาด เพ่ือเป็นองค์กรที่มี

ความใกล้ชิดกับประชาชน มีศักยภาพ มีความเข้มแขง็ มีงบประมาณสนับสนุนและได้จัด

กจิกรรมในเร่ืองการจัดสวัสดิการชุมชน 

   แนวทางในการบูรณาการกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับต าบล คือ 1) การบูร

ณาการในลักษณะเครือข่าย เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย เป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละ

กองทุนตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกที่มีจ านวนจ ากดัได้ ท าให้สามารถขยายการ

บริการออกไปได้อย่างทั่ วถึง ย่ิงขึ้ นและมีลักษณะยืดหยุ่นมากกว่าองค์กร 2) มี

คณะกรรมการบริหารในระดับต าบลซ่ึงเป็นตัวแทนของกองทุนชุมชนจากระดับหมู่บ้าน 

ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างกองทุนต่าง ๆ ในต าบลรณรงค์ ระดมทุนสวัสดิการชุมชน 

สนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการชุมชน ในระดับต าบล มีระเบียบ

รองรับในการบริหารกองทุน มีการส ารวจจัดเก็บ ข้อมูล ให้มีการจัดท าฐานข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสทั้งต าบล ให้ครอบคลุมทั่วถึงไม่ให้เกิดการซ า้ซ้อน พร้อมจัด

ประเภทและเรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ ให้ทันตามความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

ขอ้เสนอแนะ 

 ผลการวิจัยในคร้ังน้ี สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ และในการวิจัย

คร้ังต่อไป ได้ดังต่อไปนี้   
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6.1 ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้

     ทางเทศบาลควรจัดสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

หนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ได้แก่ 

1. กองทุนหมู่บ้าน 

2. น า้ประปาฟรี 

3. ทุนการศึกษาแก่เดก็เรียนดีแต่ฐานะยากจน 

    โดยการจัดสวัสดิการดังกล่าวอาจขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการขับเคล่ือนสมรรถนะการพัฒนาสังคมให้ประชาชนกินดี อยู่ดี และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างย่ังยืน 

 

6.2 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

     1.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสวัสดิการและรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่น

ตามหลักการประชาธปิไตย ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในด้านอื่น ๆ ควบคู่กับการศึกษา

เชิงปริมาณด้วย อาท ิเช่น การแก้ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ต าบลหนองพลับ ในระยะต่อ ๆ ไป 

     2.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มประชากร ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัว

หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เท่าน้ัน ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมต าบลอื่น ๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

เพ่ือน ามาเปรียบเทยีบสวัสดิการที่ประชาชนต้องการ เพ่ือให้มีความหลากหลายในรูปแบบ

การพัฒนาท้องถิ่นตามแต่ละพ้ืนที่ต่อไป. 
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ปัจจยัทีม่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ศูนยร์ถยนต ์ฟอรด์  

บริษทั ไทยยานยนตร ์เซลสแ์อนดเ์ซอรวิ์ส จ ากดั สาขา กรุงเทพมหานคร  

 

นพพร  สงัขเ์กตุ 

  

บทคดัย่อ  

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่ง

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของลูกค้าศูนย์รถยนต์ ฟอร์ด บริษัท ไทยยาน

ยนตร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด สาขา กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้าน

ประชากรศาสตร์ที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อ 

แบรนด์ฟอร์ดและเพ่ือศึกษากระบวนการบริหารประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อศูนย์

รถยนต์ ฟอร์ด บริษัท ไทยยานยนตร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด สาขา กรุงเทพมหานคร

กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นลูกค้าที่ ซ้ือรถยนต์ ฟอร์ด จากบริษัท ไทยยาน

ยนตร์ เซลส์แอนด์เวอร์วิส จ ากัด สาขากรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ใช้

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 3 เดือน คือระหว่างเดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2556 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามจ านวน 3 ตอน ซ่ึงได้ค่าความ

เช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.73 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ค านวณค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One way Analysis of Variance – ANOVA) ทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัว

แปร จากการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ผู้ซ้ือรถยนต์เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.3  อาชีพส่วนใหญ่

เป็นพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 45.8 และมีรายได้ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท

ร้อยละ 28.0 ส าหรับเหตุผลในการซ้ือคือชอบในรูปทรงที่ทนัสมัยร้อยละ 62.3  โดยมีรถ

รุ่นFord Ranger 4Dr.เป็นรุ่นที่ขายได้ถึงร้อยละ 49.3 และสีรถยอดนิยมคือสีขาวซ่ึงมี

สดัส่วนการซ้ือถึงร้อยละ 29.5 อิทธิพลที่มีผลต่อความรู้สึกแรกสัมผัส ระหว่างการติดต่อ 

และ หลังการซ้ือ คือ ช่ือเสียงของศูนย์จัดจ าหน่าย พนักงานขายช้ีแจงเอกสารการส่งมอบ

รถโดยละเอยีด และการให้การบริการตั้งแต่เร่ิมต้นจนเสรจ็สิ้นตามล าดับ  

ค าส าคญั : สื่อทางการตลาด, ศูนย์จัดจ าหน่าย, ฟอร์ด, ไทยยานยนตร์ 

DP
U



 
 

540 
 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to study the factors which influence to 

the automotive customer’s decision. The study to find out: 1) the demographic and 

socio-economic factor 2) the behavior of the customers factor 3) the process of 

customer management. The sample of 400 cases were drawn from the customers of 

Thai Yarnyon Sale and Services Co. Ltd. which was the dealer of Ford Thailand 

Co.,ltd. and located in the Bangkok branch. The periods of collection data were 3 

months between September and November 2013.  A quantitative research method 

was employed for the study.  Questionnaires were created to survey and observation 

with three parts in each questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistical 

analysis through SPSS. The Cronbach’s Alpha Coefficient of reliability was 0.73. 

The methods for data analysis were average, standard deviation, t-test, One way 

Analysis of Variance and Chi-square. The results of the study for the first factor, 

the demographic and socio-economic, were mainly male gender 56.3 percent, 

occupation from private company 45.8 percent and had income between 40,001-

50,000 baht 28 percent.   The second results, the behavior of the customer’s 

factors, were the modern car’s design 62.30 percent, the Ford Ranger 4Dr. was the 

best buy model 49.3 percent and white color was the most popular 29.5 percent. 

The last results, the process of customer management which had studied in three 

processes before, between and already buy were the well-known of the company, 

clearly in contact before delivery by sell staff and good service through the whole 

process respectively. 

Keyword : Marketing Media, Dealer, Ford, Thaiyarnyon 
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บทน า 

การจัดการสมัยใหม่ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่งานทางด้านการผลิตหรือจัด

จ าหน่ายเท่าน้ันแต่ยังมุ่งไปยังความรู้สึกทางด้านอารมณ์ของลูกค้าด้วยที่ได้สัมผัสจากการ

สื่ อสารของสินค้าน้ัน ๆ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC :Integrated 

Marketing Communication) จึงเป็นกระบวนการสื่อสารเพ่ือจูงใจในระยะยาวและ

ต่อเน่ือง โดยใช้เคร่ืองมือหลายรูปแบบ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย 

และยังมองลึกลงไปถึงสิ่งที่มองไม่เหน็และไม่สามารถตีเป็นมูลค่าทางบัญชีได้ ซ่ึงสามารถ

ส่งผลต่อยอดจ าหน่ายและต่อก าไรของกิจการได้ นอกจากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมี

อีก 2 ทฤษฎีที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการท าธุรกิจการบริการในปัจจุบัน เช่น 

ธุรกิจรถยนต์ ซ่ึงเป็นธุรกิจที่เติบโตและสามารถท าก าไรให้แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ คือ 

ทฤษฎีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management : 

CRM)  การสร้างสายสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับลูกค้า โดยการสร้าง “คุณค่า” แก่ลูกค้าที่

เหนือกว่าคู่แข่งขันอย่างต่อเน่ือง และทฤษฎีการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า 

(Customer Experience Management : CEM) โดยทุกประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจาก

การติดต่อใน กระบวนการของการบริการ ของบริษัทจะสะสมเป็นองค์รวมแห่ง

ประสบการณ์ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองตัดสนิความเข้มแขง็ของทั้งสายใยความผูกพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อ

บริษัท และพลังต่อต้านแรงดึงดูดจากคู่แข่งขัน(ศิริพร วิษณุมหิมาชัย ,2550) โดย

การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาจากศูนย์รถยนต์ ฟอร์ดของบริษัท ไทยยานยนต์ เซลส์แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด สาขากรุงเทพมหานคร พบว่ามียอดการจ าหน่ายเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก 

แต่ผลการประเมินของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของฟอร์ด ประเทศไทยที่ได้จากการสอบถาม

ลูกค้าที่มาใช้บริการยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเท่าที่ควร ได้แก่ การประสานงานการติดต่อ 

ขั้นตอนการให้บริการ รวมถึงการบริการทางโทรศัพท์ ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบ

รถยนต์ อุปกรณ์ของแถมที่ไม่ครบถ้วนในวันที่ส่งมอบ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยใดที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของลูกค้าศูนย์รถยนต์ ฟอร์ด บริษัท ไทยยานยนตร์ เซลส์

แอนด์เซอร์วิส จ ากดั สาขากรุงเทพมหานคร เพ่ือมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการศึกษามี 3 ด้าน ด้านประชากรศาสตร์ท าให้

ทราบและเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มมากขึ้ น ด้านพฤติกรรมท าให้สามารถวาง

แผนการบริหารงานด้านสินค้าคงคลังได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้านสุดท้ายคืออิทธิพลที่มี
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ผลต่อการตัดสนิใจซ้ือใน 3 ระดับ คือ ก่อน ระหว่าง และหลังจากการซ้ือ ท าให้หน่วยงาน

ด้านการตลาดสามารถวางแผนพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดยอดจ าหน่าย

ที่เพ่ิมข้ึน และการบริการเพ่ือให้เกดิความพึงพอใจของลูกค้ามากข้ึนในระยะยาว  

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของ

ลูกค้าศูนย์รถยนต์ ฟอร์ด บริษัท ไทยยานยนตร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด สาขา 

กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ฟอร์ด และมีต่อศูนย์รถยนต์ 

ฟอร์ด บริษัท ไทยยานยนตร์ เซลสแ์อนด์เซอร์วิส จ ากดั สาขา กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารประสบการณ์ของลูกค้าของศูนย์รถยนต์ ฟอร์ด 

บริษัท ไทยยานยนตร์ เซลสแ์อนด์เซอร์วิส จ ากดั สาขา กรุงเทพมหานคร  

ระเบยีบวิธีวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นลูกค้าที่ซ้ือรถยนต์ ฟอร์ด จาก

บริษัท ไทยยานยนตร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด สาขา กรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างเชิงปริมาณ จ านวน 400 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร ยา

มาเน (Taro Yamane, 1973 : 725) โดยที่ก  าหนดค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.05 โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จะเป็นการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้เวลาการเกบ็ข้อมูล 3 

เดือน จากการส่งมอบรถยนต์ระหว่างเดือน กนัยายน ถึง พฤศจิกายน 2556  

การเกบ็และรวบรวมขอ้มูล  

1. การเกบ็รวบรวมเชิงปริมาณ เกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยที่ใบ

อนุมัติการขายจะระบุวันที่ส่งมอบรถลูกค้า จะทราบถึงรุ่นรถ สรีถ ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ  

ของลูกค้าและเตรียมแบบสอบถามเพ่ือขอความกรุณาให้ลูกค้าจัดท าให้ในวันที่ส่งมอบรถ 

โดยการเกบ็ข้อมูลด้วยตนเอง และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
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การวิเคราะหข์อ้มูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณค่าสถิติ คือ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One 

Way Analysis of Variance – ANOVA) การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง

มากกว่า 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน (Friedman Test) โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจาก 3 ตอนใน

แบบสอบถาม โดยมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือของลูกค้า แบบวัดประสบการณ์ของลูกค้า และน าผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้จาก

แบบสอบถามน ามาเขียนแจกแจงความถี่     

 

สรุปผลการวิจยั  

1. ลูกค้าที่ซ้ือรถยนต์ ฟอร์ด จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 56.3 มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.5 มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 66.8 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 45.8 มี

รายได้ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.0  

2. พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ฟอร์ด ที่ซ้ือรถยนต์ ฟอร์ด จากกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่เลือกใช้เพราะม่ันใจในสมรรถนะ คิดเป็นร้อยละ 32.0  

ด้านนวัตกรรมส่วนใหญ่ชอบที่รูปทรงทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 62.3 ด้านสีของรถยนต์ 

ฟอร์ด ส่วนใหญ่เลือกสีขาว คิดเป็นร้อยละ 29.5 ด้านรุ่นของรถยนต์ ฟอร์ด ส่วนใหญ่

เลือก Ford Ranger 4Dr. คิดเป็นร้อยละ 49.3 1)พฤติกรรมด้านนวัตกรรมจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่ได้จากสื่อทางการตลาด พบว่าการโฆษณาทางเว็บไซต์ ภาพโฆษณาใน

หนังสือพิมพ์นิตยสาร การโฆษณาผ่านสปอตทางวิทยุ การโฆษณาทางโทรทัศน์ แตกต่าง

กนั แต่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามท้องถนน โบรชัวร์ แคตตาลอ็กสินค้า ค าบอกเล่าจากผู้

ที่เคยใช้บริการโชว์รูม น้ันไม่แตกต่างกัน 2) พฤติกรรมด้านสีรถยนต์จากกลุ่มตัวอย่างได้

จากสื่อทางการตลาด พบว่าการโฆษณาทางเวบ็ไซต์ การโฆษณาผ่านสปอตวิทยุ แตกต่าง

กนั แต่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามท้องถนน  การโฆษณาทางโทรทศัน์ ค าบอกเล่าจากผู้ที่

เคยใช้บริการโชว์รูม ภาพในหนังสือพิมพ์นิตยสาร โบรชัวร์ แคตตาล็อกสินค้า น้ันไม่

แตกต่างกนั 3) พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ฟอร์ด ที่ซ้ือรถยนต์ ฟอร์ด  
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 3. ระดับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ โดยจ าแนกออกเป็น 3 ประสบการณ์ ดังน้ี 

พบว่า 1) ประสบการณ์แรกสมัผัสมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือ โดยที่ช่ือเสียงของศูนย์จัด

จ าหน่ายมีอทิธพิลสงูที่สดุ ( x̄ = 4.07 )  2) ประสบการณ์ระหว่างสัมผัสมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสนิใจซ้ือ โดยที่ความเป็นมิตรของพนักงานในการประสานงานมีอทิธพิลสงูที่สดุ  

( x̄ = 3.93 ) 3) ประสบการณ์หลังการสัมผัสมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ มี

ความสมัพันธก์นั โดยที่พนักงานขายบอกรายละเอียดของการใช้งานรถยนต์อย่างละเอียด

มีอทิธพิลสงูที่สดุ ( x̄ =4.02 ) 4) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อ 3 ประสบการณ์ที่ได้รับมี

อทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือ มีความสัมพันธ์กัน โดยที่เรียงตามล าดับความสัมพันธ์ได้ดังน้ี 

ประสบการณ์แรกสัมผัส (x̄ = 3.40) ประสบการณ์ระหว่างสัมผัส (x̄ = 3.63) 

ประสบการณ์หลังการสมัผัส (x̄ =  3.78) ตามล าดับ            

อภิปรายผลการวิจยั 

1. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ ลูกค้าที่ซ้ือ

รถยนต์ ฟอร์ด จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 

ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 

ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท ในส่วนของผลการวิจัยที่ว่า ผู้บริโภค

ที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือรถยนต์แตกต่างกัน เหตุผลอาจเป็น

เพราะผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันอาจตัดสินใจซ้ือต่างกันเพราะช่วงอายุตั้งแต่ 20 – 29 

ในช่วงน้ีจะอยู่ในช่วงนักศึกษาและเร่ิมท างานจึงมีระดับการตัดสินใจซ้ือต ่ากว่าผลการวิจัย

ที่ได้เหน็ว่าผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เชิดชัย 

ธุระแพง (2547) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน 

มีผลต่อพฤติกรรมการการซ้ือรถยนต์แตกต่างกัน และจากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มี

ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ ฟอร์ด ต ่ากว่าผู้บริโภคที่มี

การศึกษาปริญญาตรี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วรัตม์ ปกรณ์ธนกิจ (2549) ได้

ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาของ

ผู้บริโภคที่แตกต่างกนัจะให้ความส าคัญกับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังส่วนบุคคลแตกต่าง

กนั  
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2. พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ฟอร์ด และมีต่อศูนย์รถยนต์ ฟอร์ด 

บริษัท ไทยยานยนตร์ เซลสแ์อนด์เซอร์วิส จ ากัด สาขา กรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัย

พบว่า ลูกค้าที่เลือกซ้ือรถยนต์ ฟอร์ด เพราะเช่ือถือในสมรรถนะของรถตัวรถ นวัตกรรมที่

น าเสนอออกมาลูกค้าชอบที่รูปทรงมีความทันสมัย สีของตัวรถลูกค้าส่วนใหญ่เลือกซ้ือสี

ขาว รถยนต์ฟอร์ดรุ่น Ford Ranger 4Dr มียอดขายมากที่สุด สอดคล้องกับ หรรษา เมฆ

กุลวิโรจน์ (2552) ศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินค้า “ คริสตัล “ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสนิใจซ้ือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภครู้จักตราสินค้าโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก รับรู้คุณภาพและภักดีต่อตราสนิค้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง   

3. กระบวนการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า  

 3.1) ในส่วนของประสบการณ์แรกสัมผัสของลูกค้าที่ได้รับจากกระบวนการ

ทางการตลาดลูกค้าส่วนใหญ่เลือกให้ ช่ือเสียงของศูนย์จัดจ าหน่ายมีอิทธิพลสูงสุด 

สอดคล้องกับแนวคิดของ สุปัญญา ไชยหาญ (2543) กล่าวไว้ว่า เคร่ืองมือการสื่อสาร

การตลาดโดยการประชาสัมพันธ์ ผู้บริโภคเป็นบุคคลที่องค์กรต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

ช่ือเสียงของกิจการ เพ่ือท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ เช่ือใจ และมีความภักดีต่อ

องค์กร และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริพร วิษณุมหิมาชัย (2550) การสร้างยอดขาย

และการซ้ือซ า้ให้องค์กรด้วย CEM ต่อยอดถึง CEM คือการหาลูกค้าใหม่ด้วย CRM น้ัน

อาศัยสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับลูกค้าเก่าโดยให้ลูกค้าเก่าช่วยแนะน าลูกค้าใหม่มาให้

เราด้วยวิธีการ “บอกต่อ” CEM การตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเช่ือว่า องค์รวมแห่ง

ประสบการณ์ (Total Experience) เป็นหัวใจของการน าไปสู่การสร้างสมความรู้สึกดี ๆ ที่

มีต่อกันซ่ึงจะยึดโยงลูกค้ากับธุรกิจไว้ได้อย่างแขง็แรงในระยะยาว หัวใจของหลักการที่

เหมือนกันระหว่าง CRM กับ CEM คือ การใส่ใจดูแลลูกค้าเป็นรายบุคคลโดยตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของการจัดกลุ่มความส าคัญของลูกค้าโดยพิจารณาจากรายได้หรือก าไรในระยะ

ยาว 

3.2) ประสบการณ์ระหว่างสัมผัสของลูกค้าที่ได้รับจากบริษัทส่วนใหญ่ลูกค้า

เลือกให้ความเป็นมิตรของพนักงานในการประสานงานมีอิทธิพลสูงที่สุด สอดคล้องกับ 

Injazz J. Chen and Karen Popovich วิจัยเร่ือง Understanding Customer Relationship 

Management (CRM) People, Process and Technology พบว่า เป็นการรวมกันของ 
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People,Process และ Technology การเปล่ียนแปลงในองค์กรในรูปแบบของลูกค้าเป็น

ศูนย์กลางท าให้ลูกค้าเกดิความภักดีและผลก าไรที่ย่ังยืน   

3.3) ประสบการณ์หลังการสัมผัสที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทโดยลูกค้าเลือกให้

พนักงานขายบอกรายละเอียดของการใช้งานรถยนต์อย่างละเอียดมีอิทธิพลสูงที่สุด เพ่ือ

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ สอดคล้องกับ สกลมาน สังขะวัฒนะ (2546) ได้ศึกษาความ

คิดเหน็ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท 

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั พบว่าการสร้างความสมัพันธด้์วยเง่ือนไขสัญญาและ

การสร้างความสัมพันธ์ให้ความรู้เฉพาะด้าน ลูกค้าให้การสร้างความสัมพันธ์อยู่ในระดับ

ปานกลาง 

ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 

1. ผู้ประกอบการรถยนต์ควรมีการติดตามกลยุทธก์ารบริการเพ่ือปรับปรุงการ

ให้บริการมีความทดัเทยีมกบัคู่แข่ง เช่นการบริการรถฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง 

2. ผลการศึกษาพบว่าของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้

เฉล่ียอยู่ที่ 40,001 – 50,000 บาท ท าให้บริษัทสามารถแยกโปรโมช่ันเพ่ือน าเสนอ

ให้กบัลูกค้าตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

3. ประสบการณ์ของลูกค้าจากการศึกษามีความสัมพันธ์กันอยู่ในเกณฑ์ปาน

กลางถึงมาก ดังน้ันบริษัทต้องพยายามรักษาเอาไว้ทั้งทางด้านการโฆษณา ด้านการ

ให้บริการ การบริการหลังการขาย ให้สม ่าเสมอและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

4. บริษัทควรศึกษากระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในการบริหาร

ประสบการณ์เพ่ือปรับใช้ในการก าหนดนโยบายการให้บริการเพ่ือเหนือกว่าคู่แข่ง  

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัต่อไป 

เพ่ือให้การวิจัยคร้ังน้ีเป็นประโยชน์อย่างต่อเน่ืองศูนย์รถยนต์ ฟอร์ด บริษัท 

ไทยยานยนตร์ เซลสแ์อนด์เซอร์วิส จ ากดั สาขา กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อแนะน า ดังน้ี  

1. การวิจัยคร้ังน้ีมีการเกบ็ข้อมูลในระยะเวลาที่สั้นจึงได้ผลตามความนิยม

ในช่วงที่ลูกค้าชอบในรถยนต์ ฟอร์ด รุ่น Ford Ranger 4Dr. ควรใช้เวลามากขึ้น 
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2. การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยในวงแคบเทา่น้ันผลที่ได้จึงไม่ทราบถึงอัตราส่วน

ของการแข่งขันในตลาดรถยนต์ ฟอร์ด 

3. การศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาเพ่ิมลูกค้าส่วนบริการเพราะการศึกษาใน

คร้ังน้ีเป็นเพียงลูกค้าของส่วนงานขาย เพ่ือจะให้ผลจากการศึกษามาพัฒนาและปรังปรุง

บริษัทได้อย่างมีประสทิธภิาพ  
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ปัจจยัทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชชุ้ดชั้นในของสตรี  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

        ปัณฑิตา บุญคง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์คือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดช้ันใน และ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อในการเลือกชุดช้ันในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชากร

ในการวิจัยคือผู้บริโภคเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way Anova) และสถิติไคว์สแควร์ ทดสอบระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดช้ันในในด้านความถี่ในการซ้ือชุด

ช้ันในของสตรี บุคคลที่อิทธิพลต่อการซ้ือชุดช้ันใน จ านวนเงินที่ซ้ือชุดช้ันในต่อคร้ังของ

สตรีในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 พฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดช้ันในใน

ด้านความถี่ในการซ้ือชุดช้ันในของสตรีมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อในการเลือกชุดช้ันในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

ค าส าคญั : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ชุดช้ันใน, พฤติกรรมการเลือกซ้ือ 
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ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

1. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี ร้อย

ละ 30.2 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 54.5 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือก าลังศึกษา ร้อย

ละ 74.8 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 55.0 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 

30,000 บาท ร้อยละ 55.2 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อในการเลือกชุดชั้นในของ

สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อทิธพิลต่อในการเลือกชุดช้ันในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุดในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.99) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดในข้อคุณสมบัติ

ของผลิตภัณฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.01)  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดใน

ข้อ ความสะดวกในการเลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.00) ด้านราคา พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดใน

ข้อราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.94) ด้านการส่งเสริม

การตลาด พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดในข้อการให้ส่วนลดจากการซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.93) ด้าน

การให้บริการของพนักงาน พบว่า มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุในข้อพนักงานให้บริการที่ดี (ค่าเฉล่ีย 

4.05) ด้านกระบวนการ พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดในข้อซ้ือได้ง่ายไม่ยุ่งยาก (ค่าเฉล่ีย 

3.99) ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดในข้อมีการให้ลูกค้าได้ทดลอง

สนิค้าก่อนการซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.96) 

 3. พฤติกรรมการเลือกชุดชั้ นในของสตรีในกรุงเทพมหานคร จากผล

การศึกษาพบว่า ย่ีห้อชุดช้ันในที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เป็นประจ าส่วนใหญ่คือ ย่ีห้อวา

โก้ คิดเป็นร้อยละ 55.2 สถานที่ที่ซ้ือสินค้า คือ เซน็ทรัล & ZEN คิดเป็นร้อยละ 52.8 

เหตุผลที่ซ้ือชุดช้ันใน เพราะความมีช่ือเสียงของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีความถี่ใน

การซ้ือชุดช้ันใน คือ 1-3 คร้ัง / เดือน คิดเป็นร้อยละ 38.5 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือ

ชุดช้ันใน คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 58.8 จ านวนเงินใช้ซ้ือชุดช้ันในโดยเฉล่ียต่อคร้ัง คือ 

501 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 
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บทน า 

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางการตลาดในการผลิตและ

จ าหน่ายสินค้า ประเภทสิ่งทอกันมาก ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการจ าหน่ายสินค้า

ประเภทเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มในอนัดับต้นๆ ของโลก ด้วยฝีมือการตัดเยบ็ที่มีความประณีต 

ละเอียด สวยงาม พร้อมทั้งมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ เช่น ฝ้าทอมือต่างๆ ที่มี

ราคาสูงและสวยงามมาก สินค้าประเภทชุดช้ันในเป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงข้ึน

ในทุกๆ ปี เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กกมี็ความต้องการในการใช้งานที่

แตกต่างกัน โดยแยกเป็นสินค้าที่มีการผลิตและจ าหน่ายเองในประเทศ รวมถึงสินค้าที่

ผลิตในประเทศเพ่ือจ าหน่ายต่างประเทศ ปัจจุบันตลาดชุดช้ันในมีมูลค่ารวม 2 หมื่นล้าน

บาท ในปีที่ผ่านมามีการเติบโตราว 10% แบ่งออกเป็นชุดช้ันในระดับบน (เน้นวาง

จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า) 1.2 หมื่นล้านบาท  มีแบรนด์หลักๆ อยู่กว่า 20 แบรนด์ 

อาท ิวาโก้  ไทรอมัพ์ ซาบีน่า กลีาโรช บีเอสซี เป็นต้น โดยพบว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดชุด

ช้ันในมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาท าตลาดและวางจ าหน่ายจ านวนมาก   ขณะที่ตลาดล่าง มี

มูลค่าราว 8 พันล้านบาท  โดยในปีที่ผ่านมาพบว่ามีแบรนด์สินค้าจีน ซ่ึงมีจุดแขง็ด้าน

ราคาเข้ามาตีตลาดส่งผลกระทบต่อแบรนด์สินค้าไทยอย่างมาก  (ฐานเศรษฐกิจ พ.ศ. 

2555) นอกจากความแตกต่างกันเร่ืองราคาและปริมาณการขายแล้วลักษณะการแข่งขัน

ของชุดช้ันในยังมีระดับของสินค้าที่ ต่างกันด้วยคือการแข่งขันของสินค้าชุดช้ันใน 

ระดับกลาง-ล่างจะเป็นเ ร่ืองของราคา และชุดช้ันในระดับกลาง-สูงจะเป็นเ ร่ือง

ภาพลักษณ์และการดีไซน์ โดยการแบ่งกลุ่มเป้าหมายท าให้ต้องมีการออกแบบแยกเป็น

คอลเลคช่ันสนิค้าชุดช้ันในที่มีราคาสงูถึงระดับราคาที่ย่อมเยา  

ปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดของตราสนิค้าดังๆ สิ่งที่ซ้อนอยู่ในตราสินค้า คือ 

ความทันสมัย และเทคโนโลยีในการออกแบบและการผลิต และธุรกิจยังได้สร้างความ

แข็งแกร่งทางการแข่งขันด้วยการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพ

เหนือกว่าคู่แข่งขันอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งในการสร้างความได้เปรียบในการจัดจ าหน่ายเป็น

ความพยายามของธุรกิจที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์น้ันสามารถหาซ้ือได้ง่ายและท าให้ผู้บริโภค

ได้รับความสะดวก 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ชุดช้ันในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาถึง

พฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดช้ันในและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือ

ชุดช้ันในของสตรี เพ่ือเป็นแนวทางให้บริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายในการพัฒนากลยุทธ์

ทางการตลาดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้ น 

จนส่งผลให้สามารถด าเนินธุรกิจให้ได้ผลประกอบการและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ดีขึ้น

ต่อไป 
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วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธพิลต่อในการเลือกชุดช้ันใน

ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดช้ันในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดช้ันในกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีอทิธพิลต่อในการเลือกชุดช้ันในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

ระเบยีบวิธีวิจยั 

 การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดช้ันใน และปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อในการเลือกชุดช้ันในของสตรี โดยเกบ็ตัวอย่างจาก

ผู้บริโภคที่เป็นสตรีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซ่ึงตัวแปรที่ใช้ศึกษา

คร้ังน้ีแบ่งออกเป็นตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดช้ันในของสตรี 

ประกอบด้วย ย่ีห้อชุดช้ันในที่ใช้เป็นประจ า สถานที่ใช้ซ้ือสินค้า เหตุผลที่ท  าให้ท่านซ้ือชุด

ช้ันใน ความถี่ในการซ้ือชุดช้ันใน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดช้ันใน และจ านวนเงินที่

ใช้ซ้ือชุดช้ันในโดยเฉล่ียต่อคร้ัง ส่วนตัวแปรตาม คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อในการเลือกชุดช้ันในของสตรี ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการให้บริการของพนักงาน ด้าน

กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 

2556 รวมระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน  

 

การเก็บและรวบรวมขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคเพศหญิงที่อาศัย

อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้สตูรตามวิธีของ ทาโร 

ยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

วิธกีารสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบการเจาะจง (Purposive Sampling) ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูล

โดยการใช้แบบสอบถามที่มีการทดสอบค่าความเช่ือม่ันด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.891 ถือว่ามีความน่าเช่ือถือสูงสามารถน าไปใช้เกบ็ข้อมูลได้ 

โดยแบบสอบถามมีการแบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีรูปแบบค าถามเป็นแบบ

เลือกตอบ (Check list) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อในการ

เลือกชุดช้ันในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามที่มีการวัดเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ธ 

ส่วนที่  3 ข้อ มูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการ เ ลือก ซ้ือ ชุด ช้ันในของสตรี ใน

กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบค าถามเป็นแบบเลือกตอบข้อเดียวและสามารถเลือกตอบได้

หลายค าตอบ  

 
การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ในการศึกษาในคร้ังน้ี ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ 

ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบความแปรปรวน (One-Way Anova) 

และสถิติไคว์สแควร์ (Chi-Square) 

 

สรุปผลการวิจยั 

1. จากศึกษาพฤติกรรมการเลือกชุดชั้นในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากปัจจยัส่วนบุคคลจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-

25 ปี ร้อยละ 30.2 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 54.5 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือก าลัง

ศึกษา ร้อยละ 74.8 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 55.0 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 55.2 

2. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อในการเลือกชุด

ชั้นในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานครจากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อในการเลือกชุดช้ันในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุดในด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มี

ค่าเฉล่ียสูงที่สุดในข้อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.01) ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดในข้อ ความสะดวกในการเลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

ด้านราคา พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดในข้อราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพ 

(ค่าเฉล่ีย 3.94) ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดในข้อการให้ส่วนลด

จากการซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.93) ด้านการให้บริการของพนักงาน พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดใน

ข้อพนักงานให้บริการที่ดี (ค่าเฉล่ีย 4.05) ด้านกระบวนการ พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดใน
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ข้อซ้ือได้ง่ายไม่ยุ่งยาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า มีค่าเฉล่ียสูง

ที่สดุในข้อมีการให้ลูกค้าได้ทดลองสนิค้าก่อนการซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.96) 

 3. จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการ เ ลือก ชุด ช้ันในของสตรีใน

กรุงเทพมหานคร 

ย่ีห้อชุดช้ันในที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เป็นประจ าส่วนใหญ่คือ ย่ีห้อวาโก้ คิดเป็นร้อยละ 

55.2 สถานที่ที่ซ้ือสนิค้า คือ เซน็ทรัล & ZEN คิดเป็นร้อยละ 52.8 เหตุผลที่ซ้ือชุดช้ันใน 

เพราะความมีช่ือเสยีงของสนิค้า คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีความถี่ในการซ้ือชุดช้ันใน คือ 1-

3 คร้ัง / เดือน คิดเป็นร้อยละ 38.5 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดช้ันใน คือ ตนเอง 

คิดเป็นร้อยละ 58.8 จ านวนเงินใช้ซ้ือชุดช้ันในโดยเฉล่ียต่อคร้ัง คือ 501 - 1,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 37.8 

 
การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีอทิธพิลต่อในการเลือกชุดช้ันในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนมี

ผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อในการเลือกชุดช้ันในของสตรีในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  

ตาราง 1  แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อในการ

เลือกชุดช้ันในของสตรีจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

ปัจจยัส่วนบุคคล ค่าสถิติ Sig. ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

อายุ F = 5.372 0.000* ยอมรับสมมติฐาน 

สถานภาพ F = 5.697 0.004* ยอมรับสมมติฐาน 

ระดับการศึกษา F = 3.253 0.012* ยอมรับสมมติฐาน 

อาชีพ F = 10.107 0.000* ยอมรับสมมติฐาน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน F = 4.352 0.001* ยอมรับสมมติฐาน 

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 สมมติฐานที่ 2 ความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก

ชุดช้ันในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซ้ือชุดช้ันในของ

สตรี ในขณะที่อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมี
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ความสัมพันธ์กับบุคคลที่อิทธิพลต่อการซ้ือชุดช้ันใน ส่วนอายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนมีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินที่ซ้ือชุดช้ันในต่อคร้ังของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร

อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 แสดงในตารางที่ 2  

ตาราง 2 แสดงความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกชุดช้ันใน

ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการเลือกชุดชั้นในของสตรี 

ความถี่ในการซ้ือ บุคคลที่มีอิทธต่ิอการซ้ือ จ าแนวนเงินที่ซ้ือ 

อายุ (36.377, 0.000*) (34.632, 0.003*) (40.809, 0.024*) 

สถานภาพ (21.893, 0.000*) (16.423, 0.012*) (16.263, 0.092) 

ระดับการศึกษา (20.243, 0.009*) (22.477, 0.033*) (27.399, 0.124) 

อาชีพ (24.246, 0.007*) (39.878, 0.000*) (52.711, 0.001*) 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน (17.157, 0.071) (59.803, 0.000*) (121.0951, 0.000*) 

หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็คือ Chi-Square Value และค่า Sig. 

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยอมรับสมมติฐาน 

 

 สมมติฐานที ่3 ความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกชุดช้ันในมีผลต่อความพึง

พอใจต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อในการเลือกชุดช้ันในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ความแตกต่างของความถี่ในการซ้ือชุดช้ันในมีผลต่อความ

พึงพอใจต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อในการเลือกชุดช้ันในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงในตารางที่ 3 

 
ตาราง 3  การเปรียบเทยีบระหว่างต่อความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อในการเลือก

ชุดช้ันในของสตรีจ าแนกตามพฤติกรรมการเลือกชุดช้ันใน 

พฤติกรรมการเลือกชุดชั้นใน ค่าสถิติ Sig. ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ความถี่ในการซ้ือ F = 3.513 0.031* ยอมรับสมมติฐาน 

บุคคลที่มีอทิธต่ิอการซ้ือ F = 2.061 0.105 ปฏเิสธสมมติฐาน 

จ าแนวนเงินที่ซ้ือ F = 1.312 0.258 ปฏเิสธสมมติฐาน 

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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อภิปรายผลการวิจยั 

จากการศึกษาท าให้ทราบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อในการ

เลือกชุดช้ันในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสินค้าประเภทชุด

ช้ันในสตรีมีการออกแบบให้มีความหลากหลายทั้งขนาดและรูปทรงเพ่ือให้มีความ

เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย นอกจากน้ียังมีการก าหนดระดับราคาของสินค้าที่

แตกต่างกนัเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือได้ตามความต้องการ การก าหนดราคากม็ีผล

ต่อผู้บริโภคที่มีอาชีพ และรายได้แตกต่างกนัในเร่ืองความสามารถในการซ้ือสินค้า รวมถึง

ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าชุดช้ันในสตรีในปัจจุบันที่สามารถหาซ้ือได้ง่ายตาม

ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านหรือที่ท  างาน อีกทั้งยังมีการจัดโปรโมช่ันส่งเสริมการตลาด การ

ลดราคา ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือได้ตามความพึงพอใจของตนได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2548) ที่พบว่า พฤติกรรมบริโภค คือ พฤติกรรมการ

แสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซ้ือ การใช้ การประเมินผลหรือ

การจัดการกบัสนิค้า  

จากการศึกษาท าให้ทราบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพมี

ความสัมพันธ์กับความถี่ในการซ้ือชุดช้ันในของสตรี ในขณะที่อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือ

ชุดช้ันใน ส่วนอายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินที่ซ้ือชุด

ช้ันในต่อคร้ังของสตรี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความสามารถในการซ้ือ ความสนใจ ความชอบ 

ความต้องการในการใช้งานของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ท าให้ผู้บริโภคมีการซ้ือสินค้าบ่อย

แตกต่างกันด้วย อีกทั้งอาชีพและรายได้ของผู้บริโภคที่แตกต่างกันน้ันกจ็ะมีบุคคลที่จะมี

อิทธิพลต่อการซ้ือ รวมถึงความสามารถของการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคเหล่าน้ันด้วย ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของด ารงศักด์ิ  ชัยสนิท (2538) ที่ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค 

หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการ 

รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก พฤติกรรมการซ้ือของ

ผู้บริโภค  สอดคล้องกบังานวิจัยของพัชกานต์ โพธเิบญจกุล (2550) ที่ศึกษาถึงปัจจัยที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือชุดช้ันใจย่ีห้อ วาโก้ รุ่น Wacoal Nude ของผู้บริโภคสตรี

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือชุดช้ันในย่ีห้อวา

โก้ด้านความถี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย

ของกลัยา กมลรัตน์ (2553) ที่ศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือชุด

ช้ันในชายในกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ การศึกษาและอาชีพมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือชุดช้ันในชายในด้านความถี่ในการซ้ือ  
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จากการศึกษาท าให้ทราบว่า ความแตกต่างของความถี่ในการซ้ือชุดช้ันในมีผลต่อ

ความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อในการเลือกชุดช้ันในของสตรี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

ปัจจุบันการออกแบบชุดช้ันในความหลากหลายทั้งรูปแบบและการออกแบบ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน นอกจากน้ีส่วนประสมทางการตลาด

ของสนิค้าชุดช้ันในที่ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายน าเสนอแก่ลูกค้าแล้วท าให้ผู้บริโภคเกิดความ

พึงพอใจจึงท าให้พฤติกรรมการซ้ือชุดช้ันในของผู้บริโภคมีความถี่มากข้ึน สอดคล้องกับ

แนวคิดของสพุล (2540) ที่พบว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก ความคิดเหน็ในลักษณะ

เชิงบวกของบุคคล เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการหรือได้รับสิ่งตอบแทนที่

คาดหวังไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของอรรถพร (2546:29)ได้สรุปว่าความพึงพอใจ

หมายถึงทศันคติหรือระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆซ่ึงสะท้อนให้เหน็

ถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมน้ันๆโดยเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ ค่านิยมและ

ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้ นเมื่อกิจกรรมน้ันๆ 

สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลน้ันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยา กมล

รัตน์ (2553) ที่ศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือชุดช้ันในชายใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า การออกแบบมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือชุดช้ันในชาย

ในด้านความถี่ในการซ้ือ 

 

ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 

1. ขอ้เสนอแนะเพือ่การน าไปใช ้

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ชุดช้ันในของสตรี ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยดังน้ี 

 1. ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายควรให้ความส าคัญกบัลูกค้าที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท เพราะเป็น

ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีการซ้ือชุดช้ันในมากที่สดุ  

 2. ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายควรให้ความส าคัญกบัความพึงพอใจของผู้บริโภค ไม่ว่า

จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ซ่ึงผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือในระดับราคา 500-

1,000 บาท และจะซ้ือในห้างสรรพสนิค้า ดังน้ันควรด าเนินกลยุทธใ์นด้านช่องทางการจัด

จ าหน่ายให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาเกี่ยวกบัภาพลักษณ์ตราสนิค้า และคุณค่าของตราสนิค้าที่มีผลต่อ

การตัดสนิใจซ้ือของผู้บริโภค เพ่ือจะได้น าไปพัฒนากลยุทธต์ราสนิค้าให้มีความแขง็แกร่ง

ต่อไป 
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 2. ควรศึกษาเฉพาะเจาะจงในตราสนิค้าใดสนิค้าหน่ึงที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

เกี่ยวกบัปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการเลือกซ้ือ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ท  าให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือ

ชุดช้ันในตราสนิค้านั้นให้มากขึ้น 

 3. ควรศึกษาความจงรักภักดีต่อตราสนิค้าของผู้บริโภค เพ่ือเป็นแนวทางให้

บริษัทหรือผู้จัดจ าหน่ายในการพัฒนากลยุทธเ์พ่ือให้เกดิความจงรักภักดี อนัจะส่งผลให้มี

ผลก าไรที่มากข้ึนและการด าเนินธุรกจิที่ม่ันคงต่อไป 
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การวิจยัเรือ่ง ความพึงพอใจของลูกคา้ชาวไทยต่อการบริการ 

ของแผนกส่องกลอ้งทางเดินอาหารและตบั 

ในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์

 

ภทัรียา คลงัสมบติั 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทยต่อการบริการของแผนกส่อง

กล้องทางเดินอาหารและตับในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 

เพ่ือศึกษาประชากรศาสตร์ของลูกค้าชาวไทยต่อการบริการของแผนกส่องกล้องทางเดิน 

อาหารและตับในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าชาว

ไทยต่อการบริการของแผนกส่องกล้องทางเดินอาหาร และตับในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

ประชากร คือ ลูกค้าชาวไทยในแผนกส่องกล้องทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบ ารุง

ราษฎร์ จ านวน 170 คน ตัวอย่าง จ านวน 120 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

วิจัยคือ ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการค านวณค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน ค่า 

t-test และF-test ใช้อธิบายระดับความพึงพอใจต่อการบริการของแผนกส่องกล้อง

ทางเดินอาหารและตับในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ

(สมรส) ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  และพบว่ามีระดับความพึงพอใจต่อการบริการใน

ภาพรวมมากที่สุดและในแต่ละด้านในระดับมากถึงมากที่สุดตลอดจนมีข้อคิดเหน็ในการ

แก้ไขปรับปรุงในการบริการคือ ราคาการให้บริการค่อนข้างสงู  

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ การบริการ  โรงพยาบาล 
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บทน า 

โลกยุคโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ข้อมูลข่าวสาร

ต่างสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วข้ามทวีปเพียงวินาที เทคโนโลยี Global Telephone 

Network องค์กรและคนสามารถใช้ระบบ Digital ในการจัดส่งข้อมูลหรือรูปภาพไปให้อีก

องค์กรหน่ึงหรืออีกคนหน่ึงได้ทุกมุมทั่วโลกเพียงไม่กี่วินาทีนักวิชาการสามารถสนทนา

ผ่านระบบ Internet ท าให้สามารถแบ่งปันและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้และ

ประสบการณ์จากสิ่งที่ค้นพบหรือสิ่งที่สงสัยได้อย่างสะดวกรวดเร็วและการที่เทคโนโลยี

สารสนเทศมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็น้ีเองท าให้ปัจจุบันมักได้ยินค าว่า “โลกาภิ

วัตน์ยุคโลกแบน” มากขึ้น  

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางสารสนเทศน้ีเองท าให้องค์กรต่างน ามาใช้

เป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือแข่งขันทางธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากในองค์กรที่

แสวงหาก าไรนอกจากน้ียังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประชาสัมพันธ์สร้าง

ภาพลักษณ์องค์กรที่ดีต่อบุคคลทั่วไป ท าให้บุคคลทั่วไปรู้จักองค์กรผ่านสื่อต่างๆ เช่น 

ผ่านทางอินเตอร์เนตหรือเฟสบุค ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาปรับใช้

เพ่ือท าให้ผู้มารับบริการได้รับการบริการอย่างรวดเรว็มากยิ่งขึ้น อาทเิช่น การดูประวัติคน

ผู้มารับบริการผ่าน Computer การท ารายงานผลส่องกล้องทางเดินอาหารและตับผ่าน 

คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยลดระยะเวลาการรอรับบริการของผู้ป่วยที่มี

จ านวนมากให้มีความรวดเรว็มากยิ่งขึ้น 

โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ให้การบริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค 

การส่งเสริมสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมบุคลากรทางการแพทย์

ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ส าคัญในการให้บริการ ในประเทศไทยน้ันมีการจ าแนกประเภทของ

โรงพยาบาลตามรูปแบบการบริหารออกเป็นโรงพยาบาลสังกัดรัฐบาลและโรงพยาบาล

สงักดัเอกชน โดยปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนเกือบทุกแห่งต้องประสบกับการแข่งขันด้าน

การบริการกับโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันทุกรูปแบบ จากภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่

เปล่ียนแปลง การศึกษาของประชาชนที่สูงข้ึน ตลอดจนการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้โรงพยาบาลมุ่งปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ มี

การสร้างระบบและกระบวนการมาตรฐานต่างๆขึ้นเพ่ือยกระดับคุณภาพบริการให้เกดิการ

ยอมรับและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการมากขึ้ น กระบวนการมาตรฐานของ

โรงพยาบาล ถือก าเนิดข้ึนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล มีการบริหารงานที่เป็น

ระบบ และน ามาปฏบัิติ และจัดให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุง 

ผู้วิจัย มีความเหน็ว่า การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการเป็นสิ่งจ าเป็นที่

ผู้บริหารควรให้ความส าคัญเพ่ือท าให้การพัฒนาองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย และเพ่ิม

ประสทิธภิาพทางการตลาดให้มากขึ้น และหากบุคลากรท างานได้อย่างมีความสุขแล้วกจ็ะ
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ท าให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  บุคลากรมีความทุ่มเทเสียสละให้แก่องค์กร มี

ความกระตือรือร้นในการท างาน ใฝ่หาความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีทั้งทางการแพทย์ที่เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือน ามา

ประยุกต์เพ่ือใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาประชากรศาสตร์ของลูกค้าชาวไทยต่อการบริการของแผนกส่อง

กล้องทางเดินอาหารและตับในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทยต่อการบริการของแผนกส่อง

กล้องทางเดินอาหารและตับในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

ประชากรศาสตร์ (เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้) ที่

แตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทยต่อการบริการของแผนกส่องกล้อง

ทางเดินอาหารและตับในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ที่แตกต่างกันผู้วิจัยก าหนดขอบเขต

การวิจัยที่ศึกษา ดังน้ี 

1. ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่าง  

 ด้านประชากร คือ ลูกค้าชาวไทยในแผนกส่องกล้องทางเดินอาหารและตับ

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ านวน 170 คน ตัวอย่าง จ านวน 120 คน 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหาวิชา 

   2.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

 2.1.1 เพศ 

 2.1.2 อายุ 

 2.1.3 สถานภาพ 

 2.1.4 ระดับการศึกษา 

 2.1.5 อาชีพ 

 2.1.6 รายได้ 

    2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจ 

 2.2.1. อุปกรณ์ 

 2.2.2 ราคา 

 2.2.3 สถานที่ต้ัง 

 2.2.4 แพทย์และพยาบาล 

 2.2.5 การส่งเสริมการตลาด 
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 2.2.6 ลักษณะด้านกายภาพ 

 2.2.7 กระบวนการด าเนินงาน 

 3. ขอบเขตด้านเวลา 

 ผู้วิจัยใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกบั ลูกค้าชาวไทยที่มาใช้

บริการในแผนกส่องกล้องทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ในระหว่างเดือน 

กนัยายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2556 

 อน่ึงผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจการรับบริการเพ่ือศึกษาปัญหาใน

การเพ่ิมประสทิธภิาพการให้บริการ 

 

การเก็บและรวบรวมขอ้มูล 

การวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ “(Quantitative Research)” 

ประชากรในการวิจัยน้ี คือ ลูกค้าชาวไทยที่มาใช้บริการแผนกส่องกล้องทางเดินอาหาร

และตับโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ านวน 170 คน ตัวอย่าง 120 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

ตามสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่  1  แบบสอบถามเกี่ ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ

ประกอบด้วยค าถาม 6 ข้อ ได้แก่ 

  1. เพศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (nominal scale) ลักษณะ

ค าถามเป็นแบบปลายปิด 2 ตัวเลือก (Two-ways question) 

2. อายุ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดแบบหลายตัวเลือก (multiple choices 

question) 

3. สถานภาพปัจจุบัน ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดแบบหลายตัวเลือก 

(multiple choices question)  

4. ระดับการศึกษา ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดแบบหลายตัวเลือก 

(Multiple choices question) 

5. อาชีพ ใช้ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดแบบหลายตัวเลือก (Multiple 

choices question) 

6. อัตราเงินเดือน ลักษณะค าถามเป็นปลายปิดแบบหลายตัวเลือก (Multiple 

choices question) 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการรับบริการ มีทั้งหมด 22 ข้อ 

เป็นเร่ืองเกี่ยวกบัความพึงพอใจ มีลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Likert Scale) 

 ส่วนที่ 3 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทยที่มี
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ต่อการบริการของแผนกส่องกล้องทางเดินอาหารและตับในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เป็น

ค าถามปลายเปิด ที่ต้องการให้กลุ่มตัวอย่างเขียนแสดงความคิดเห็นตามมุมมองและ

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรพ้ืนฐาน 

เพ่ืออธบิายลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 

การหาความสมัพันธร์ะหว่างความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทยต่อการบริการของแผนกส่อง

กล้องทางเดินอาหารและตับ โดยใช้สถิติ (t-test), (F-test)  

ส าหรับข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) ผู้วิจัยวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis) โดยการพรรณนาบรรยายสรุปเป็นประเดน็ใช้ทฤษฎีและ

ประสบการณ์ในการวิเคราะห์  

 

สรุปผลการวิจยั 

 จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 120 คนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง (62.5%) มีสถานภาพสมรส (53.33) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

(60%) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี (40%) ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน (44.17%) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท 

(31.67%)  

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อการบริการ

ของแผนกส่องกล้องทางเดินอาหารและตับในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ในภาพรวมมาก

ที่สดุ (ค่าเฉล่ีย 4.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35) โดยมีระดับความพึงพอใจในปัจจัย

ด้านบุคคลากรมากที่สุดเป็นล าดับ 1 (ค่าเฉล่ีย 4.42) ด้านอุปกรณ์ในภาพรวมในระดับ

มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42) โดยด้านเคร่ืองมือที่ใช้ในการ

ท าหัตถการมีสภาพพร้อมใช้งานมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.40) เป็น

ล าดับ 1 ด้านราคาในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.54) โดยด้านได้รับบริการเหมาะสมกับราคามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 

4.22) เป็นล าดับ 1 ด้านสถานที่ในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.48) โดยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมสวยงามมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

(ค่าเฉล่ีย 4.33) เป็นล าดับ 1 ด้านบุคลากรในภาพรวมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 
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4.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45) โดยด้านพยาบาลให้ความช่วยเหลือด้วยความเตม็ใจ

มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.47) เป็นล าดับ 1 ด้านส่งเสริมการตลาดใน

ภาพรวมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59) โดยด้านมี

ส่วนลดส าหรับสมาชิกมีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ (ค่าเฉล่ีย 4.23) เป็นล าดับ 1 ด้าน

ลักษณะทางกายภาพในภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.26 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.49) โดยด้านเคร่ืองแบบของพนักงานมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

(ค่าเฉล่ีย 4.38) เป็นล าดับ 1 ด้านกระบวนการด าเนินงานในภาพรวมในระดับมาก 

(ค่าเฉล่ีย 4.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60) โดยด้านการบริการที่รวดเรว็มีระดับ

ความพึงพอใจมากที่สดุ (ค่าเฉล่ีย 4.21) เป็นล าดับ 1  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อการบริการของ

แผนกส่องกล้องทางเดินอาหารและตับในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์จ าแนกตามเพศใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะในด้านอุปกรณ์ และด้านบุคลากร ส่วนด้าน

อื่นๆไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามอายุในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 

0.05 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกันเช่นกัน จ าแนกตาม

สถานภาพในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณาในแต่

ละด้านพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะในด้านส่งเสริมการตลาด

เทา่นั้น ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกนั ด้านส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามสถานภาพน้ัน ผู้มี

สถานภาพโสดมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าผู้มีสถานภาพอื่นๆ และผู้มีสถานภาพสมรสมี

ระดับความพึงพอใจสูงกว่าผู้มีสถานภาพอื่นๆ ส่วนผู้มีสถานภาพใดๆนอกจากที่กล่าว

มาแล้วไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ าแนกตามระดับการศึกษาใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะในด้านสถานที่เท่าน้ัน ส่วนด้านอื่นๆไม่

แตกต่างกัน ด้านสถานที่จ าแนกตามระดับการศึกษาน้ัน ผู้มีระดับการศึกษาต ่ากว่า

ปริญญาตรีมีระดับความพึงพอใจต ่ากว่าผู้มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และผู้มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าผู้มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

ส่วนผู้มีสถานภาพใดๆนอกจากที่กล่าวมาแล้วไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

0.05 จ าแนกตามอาชีพในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อ

พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันเช่นกัน จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาในแต่ละ

ด้านพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกนัเช่นกนั 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อคิดเหน็ในการแก้ไขปรับปรุงในการบริการของแผนก

ส่องกล้องทางเดินอาหารและตับเรียงตามจ านวนมากน้อยของข้อคิดเหน็ดังน้ี ในล าดับ
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แรก (จ านวน 4 คน)คือ ราคาค่อนข้างสูง ส่วนข้อคิดเหน็อื่นๆมีจ านวนเท่ากัน( 1 คน)

ทั้งในแง่บวกและลบเป็นต้นว่า มีการแยกแผนกพักฟ้ืนและเตรียมคนไข้ชัดเจน จ านวน

คนไข้เยอะรอนาน เป็นต้น 

ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ชาว

ไทยต่อการบริการของแผนกส่องกลอ้งทางเดินอาหารและตบัในโรงพยาบาลบ ารุง

ราษฎร ์จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัย 

ชาย 

(n=45) 

หญิง 

(n=75) df t p 

  S.D.   S.D. 

ด้านอุปกรณ ์ 4.48 0.44 4.28 0.40 118 2.539 .012* 

ด้านราคา 4.19 0.55 4.11 0.53 118 .776 .439 

ด้านสถานที่ 3.98 0.50 4.12 0.46 118 -1.586 .115 

ด้านบุคลากร 4.53 0.43 4.35 0.45 118 2.140 .034* 

ด้านส่งเสริมการตลาด 4.20 0.69 4.17 0.52 73.740 .261 .795 

ลักษณะทางกายภาพ 4.17 0.53 4.31 0.46 118 -1.545 .125 

กระบวนการด าเนินงาน 4.16 0.66 4.17 0.57 118 -.098 .922 

ภาพรวม 4.32 0.36 4.25 0.34 118 1.053 .295 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ชาว

ไทยต่อการบริการของแผนกส่องกลอ้งทางเดินอาหารและตบัในโรงพยาบาลบ ารุง

ราษฎรจ์ าแนกตามสถานภาพ 

ปัจจัย แหล่งความแปรผัน df SS MS F p 

ด้านอุปกรณ ์ ระหว่างกลุ่ม 2 .286 .143 .804 .450 

ภายในกลุ่ม 117 20.848 .178   

รวม 119 21.135    

ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 2 .382 .191 .663 .517 

ภายในกลุ่ม 117 33.728 .288   

รวม 119 34.110    

ด้านสถานที่ ระหว่างกลุ่ม 2 1.057 .529 2.361 .099 

ภายในกลุ่ม 117 26.187 .224   

รวม 119 27.244    

ด้านบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 2 .155 .078 .386 .680 

ภายในกลุ่ม 117 23.495 .201   

รวม 119 23.650    

ด้านส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 2 2.400 1.200 3.650 .029* 

ภายในกลุ่ม 117 38.466 .329   

รวม 119 40.866    

ลักษณะทางกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 2 .348 .174 .734 .482 

ภายในกลุ่ม 117 27.755 .237   

รวม 119 28.103    

กระบวนการด าเนินงาน ระหว่างกลุ่ม 2 1.881 .940 2.671 .073 

ภายในกลุ่ม 117 41.200 .352   

รวม 119 43.081    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2 .086 .043 .353 .704 

ภายในกลุ่ม 117 14.296 .122   

รวม 119 14.382    

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่

ระดบั 0.05 
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อภิปรายผลการวิจยั 

 จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าชาวไทยมีระดับความพึง

พอใจต่อการบริการของแผนกส่องกล้องทางเดินอาหารและตับในโรงพยาบาลบ ารุง

ราษฎร์จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ(สมรส) ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  และพบว่ามีระดับ

ความพึงพอใจต่อการบริการในภาพรวมมากที่สุดและในแต่ละด้านในระดับมากถึงมาก

ที่สุดตลอดจนมีข้อคิดเห็นในการแก้ไขปรับปรุงในการบริการคือ ราคาค่อนข้างสูง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของปุณฑรี พิชัยจุมพล (2541) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน โดยการเกบ็ข้อมูลที่ แผนกผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลเอกชน 

 จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าชาวไทยมีระดับความพึง

พอใจต่อการบริการของแผนกส่องกล้องทางเดินอาหารและตับในโรงพยาบาลบ ารุง

ราษฎร์จ าแนกตามระดับการศึกษา ในด้านสถานที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ

กุลวดี วงศ์มโนวิสุทธิ์ (2542) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลคุณภาพบริการของผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยสัมภาษณ์ผู้ป่วยนอก 400 คน สุ่ม

ตัวอย่างแบบบังเอิญ พบว่า ผู้ป่วยนอกที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประเมินคุณภาพ

การบริการแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าชาวไทยมีระดับความพึง

พอใจต่อการบริการของแผนกส่องกล้องทางเดินอาหารและตับในโรงพยาบาลบ ารุง

ราษฎร์ด้านสถานที่ในภาพรวมในระดับมาก(ค่าเฉล่ีย 4.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.48) โดยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมสวยงามมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด(ค่าเฉล่ีย 

4.33)เป็นล าดับ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของเอนก สุภีรนันท ์(2537) ศึกษาเร่ืองความ

พึงพอใจกับความคาดหวังของผู้ป่วยแผนกระบบประสาทโรงพยาบาลประสาทสงขลา 

ศึกษาจากผู้ที่มารับบริการของแผนกระบบประสาท 3 คร้ังข้ึนไป จ านวน 60 ราย พบว่า 

ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

 

ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 

 จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าชาวไทยมีระดับความพึง

พอใจต่อการบริการของแผนกส่องกล้องทางเดินอาหารและตับในโรงพยาบาลบ ารุง

ราษฎร์ในภาพรวมในระดับมากที่สุด แต่มีข้อคิดเหน็ในการแก้ไขปรับปรุงในการบริการ

คือ ราคาค่อนข้างสงูเป็นล าดับแรก จึงควรที่ผู้บริหารโรงพยาบาลจะน าข้อคิดเหน็ดังกล่าว

ไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ เป็นต้นว่า ลด

ค่าบริการลงหากเป็นไปได้โดยการลดต้นทุนการบริการ หรือสร้างความเข้าใจผู้ใช้บริการ
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ให้เข้าใจและยอมรับค่าใช้จ่ายในการบริการดังกล่าว 

จากผลการวิจัยในเร่ืองข้อคิดเห็นในการแก้ไขปรับปรุงในการบริการดังกล่าว 

พบว่ายังมีข้อคิดเหน็อื่นๆทั้งในแง่บวกและลบเป็นต้นว่า มีการแยกแผนกพักฟ้ืนและ

เตรียมคนไข้ชัดเจน จ านวนคนไข้เยอะรอนานฯลฯ จึงควรที่ผู้บริหารโรงพยาบาลจะน า

ข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อ

ผู้ใช้บริการ โดยคงไว้และหรือเพ่ิมความพึงพอใช้ของผู้ใช้บริการในแง่บวก และขจัดและ

หรือลดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแง่ลบ 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัต่อไป 

 1. จากผลการวิจัยในเร่ืองข้อคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าชาว

ไทยมีระดับความพึงพอใจต่อการบริการของแผนกส่องกล้องทางเดินอาหารและตับใน

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์น้ัน เพ่ือจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ข้ึนควรที่จะมีการใช้เทคนิคการวิจัย

เชิงคุณภาพในลักษณะการสัมภาษณ์เชิงลึก (deep interview) ต่อไปกับผู้ใช้บริการของ

โรงพยาบาลดังกล่าว 

 2. ควรมีการศึกษาว่าปัจจัยในการก าหนดความพึงพอใจต่อการบริการของส่อง

กล้องทางเดินอาหารและตับในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ นอกจากปัจจัยส่วนบุคคลหรือ

ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นใดบ้างเป็นต้น ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ความรู้ในเร่ืองโรค ฯลฯ มีอิทธิพลหรือไม่ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการต่อการเข้ารับ

บริการของโรงพยาบาลด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP
U



 
 

570 
 

บรรณานุกรม 

 

กติิมา ปรีดีดิลก. (2529). ทฤษฎีการบริหารองคก์ร. กรุงเทพฯ : ธนะการพิมพ์. 

กมลวรรณ ปุระสริิ. (2546). ความพงึพอใจของผูร้บับริการต่อการบริการแผนกผูป่้วย

น อ ก โ ร ง พ ย า บ า ล ป ร ะ ส า ท เ ชี ย ง ใ ห ม่ .  วิ ท ย า นิ พ น ธ์  พ ย . ม . , 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 

กุลวดี วงส์มโนวิสุทธิ์ .  (2542). การประเมินคุณภาพการบริการของผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์.  พย.ม., 

มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร. 

ดุษฎี ประสพทรัพย์. (2539). ความพึงพอใจของลูกจ้างผูป้ระกนัตนต่อการบริการ

ทางการแพทย ์ตามโครงการประกนัสงัคม ศึกษากรณีสถานพยาบาลใน

จังหวดันนทบุรี. ภาคนิพนธ์ พัฒนาบริหารศาสตรบัณสังคม สาขาการวิเคราะห์

และวางแผนทางสงัคม, คณะพัฒนาสงัคม สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์. 

ปุณฑรี พิชัยจุมพล. (2541). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล              

เอกชน. วิทยานิพนธ์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

(อดัส าเนา). 

ชูศรี ผลเพ่ิม (2536). ปัจจัยก าหนดการใช้บริการเพื่อรักษาความเจ็บป่วยใน

 สถานพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พย.บ., 

มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร. 

บุญชม ศ รีสะอาด .  (2547). วิ ธี การสถิ ติ ส าหรับการ วิ จัย .  (พิมท์ค ร้ั งที่4). 

กรุงเทพมหานคร : สวีุริยาสาสน์. 

ประยูร กาญจนดุล. (2491). กฎหมายปกครองพระนคร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สายพิณ เจริญสุขพัฒนา. (2546). ความพึงพอใจของลูกคา้ที่มีต่อการบริการของ

บริษัทเอสพีเอสเคเบิลทีวี จ ากัด. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บธ.บ., 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 

สกาวดี ดวงเด่น (2539). คุณภาพการบริการพยาบาลที่ผูป่้วยคาดหวงัและที่พยาบาล

 หัวหน้าหอผู ้ป่วยรับรู ้ความคาดหวังของผู ้ป่วย โรงพยาบาลของรัฐ 

ก รุงเทพมหานคร.  วิทยา นิพนธ์  พย.บ . ,  จุฬาลงกรณ์มหา วิทยา ลัย , 

กรุงเทพมหานคร. 

อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2543). การบริหารการตลาด : กลยุทธแ์ละยุทธวิธี. (พิมพ์คร้ังที่ 

2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล. (2536). การพฒันาคุณภาพบริการเพือ่ความอยู่รอดของบริการ

DP
U



 
 

571 
 

สุขภาพในภาครฐั. กรุงเทพมหานคร : สรุสห์ีการพิมพ์. 

อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม. (2534). กระบวนการบริหารการพยาบาล. คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (พิมพ์คร้ังที่ 2). 

เอนก สุภีรนันท์. (2537). ความพึงพอใจกับความคาดหวังของผู้ป่วยแผนกระบบ

ประสาท โรงพยาบาลประสาทสงขลา. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.บ., 

มหาวิทยาลัยสงขลา, สงขลา. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP
U



 
 

572 
 

กรณีศึกษาการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินส่วนบุคคลดว้ยอตัราส่วนทางการเงิน 

รศ.ดร.ธนิดา จิตรน์อ้มรตัน ์

บทคดัย่อ 

        บทความน้ีใช้กรณีศึกษาในการอธิบายวิธีการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินส่วนบุคคล

โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงเป็นที่ รู้จักกันดีคืออัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล การ

ตรวจสอบเร่ิมจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของบุคคลที่ต้องการ

ตรวจสอบรวมทั้งเป้าหมายทางการเงินในอนาคตของเขาด้วย จากน้ันน ามาจัดท างบการเงิน

ส่วนบุคคลได้แก่ งบดุลส่วนบุคคลและงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล หลังจากน้ันจึงน าข้อมูล

ในงบการเงินส่วนบุคคลมาค านวณอัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคลเพ่ือตรวจสอบสุขภาพ

ทางการเงินในสามด้านคือ ด้านสภาพคล่อง ด้านภาระหน้ีสิน และด้านการออมและการ

ลงทุน กรณีศึกษาได้แสดงให้เห็นทุกขั้นตอนของการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินส่วน

บุคคลโดยละเอียดอย่างชัดเจน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการรักษาและปรับปรุง

สุขภาพทางการเงินเพ่ือให้บุคคลมีอิสรภาพทางการเงินตามอัตภาพกล่าวคือสามารถใช้ชีวิต

ได้อย่างมีความหมายและศักด์ิศรีโดยการพ่ึงพาการเงินของตัวเองได้อย่างมีศักยภาพตลอด

การด ารงชีวิตโดยไม่เป็นภาระกบัใคร 
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   A case study of examining personal financial health with financial ratio 

Abstract 

        This article uses a case study to explain how to examine the financial health 

of a person by using financial ratios, which are well known personal finance. Start 

checking of data collection, both qualitative and quantitative, including their 

financial goals in the future. Then, preparing personal financial statements – 

personal balance sheet and personal statement of cash flows, after that the data in 

the personal financial statements are calculated to personal financial ratios to 

determine the financial health of the three sides -  liquidity,  liabilities  and  the 

savings and investment. A case study has shown every step of monitoring the 

financial health and a detailed profile clearly. Include providing feedback to 

maintain and improve the financial health of the individual to financial freedom 

conventionally. The process is the beginning of a personal financial plan that can 

make an individual life has meaning and dignity by relying on his or her own 

finance potential throughout the life, without a burden to anyone. 
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บทน า 

        เงินทองน้ันเป็นของนอกกาย ตายไปกไ็ม่สามารถเอาติดตัวไปได้ แต่จะมีสักกี่คนที่

ปฏเิสธว่าชีวิตน้ีอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินเลย การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการ

ใช้เงิน การออม การจัดสรรรายได้ การน าเงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนงอกเงย การจัดการ

ความเสี่ยงจากการลงทุน และการจัดการปัญหาหน้ีสินของครัวเรือน ถือว่าเป็นเร่ืองที่มี

ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการจัดสรรเวลาของตนเองให้กบัการท างาน ครอบครัว การสังสรรค์ 

หรือเพ่ือสงัคม ดังน้ัน การมีความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลในโลกปัจจุบัน ที่มีปัจจัยมากมายมา

กระทบให้เกดิการผันแปรในฐานะการเงินของแต่ละคนได้ตลอดเวลา เช่นภาวะไม่แน่นอนทาง

เศรษฐกิจ ภาวะการจ้างงาน การเคล่ือนย้ายของแรงงาน ค่าครองชีพที่สูงข้ึนเร่ือยๆ การข้ึน

เงินเดือนที่มีอตัราต ่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ การแยกครอบครัวของบุตรเม่ือแต่งงาน เป็นต้น ด้วย

ภาวะปัจจัยที่ไม่แน่นอนเหล่าน้ีจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคน ตั้งแต่วัยเดก็ วัยเรียน วัยท างาน จนถึง

วัยเกษียณ ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้อีกต่อไปว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเรียนรู้การจัดการด้าน

การเงินส่วนบุคคลของตนเองให้มีอิสรภาพทางการเงินตามอัตภาพ กล่าวคือสามารถพ่ึงพา

การเงินของตัวเองได้อย่างมีศักยภาพตลอดการด ารงชีวิตแม้ในยามแก่เฒ่าโดยไม่เป็นภาระกับ

ใคร ไม่ว่าจะเป็นบุตรหลาน สงัคม หรือรัฐบาล (คุณาวุฒิ ประทปี, 2553; รัชนีกร วงศ์จันทร์, 

2553; ศศิวิมล ถาวรพงศ์สถิตย์, 2556; อมิตา อริยอชัฌา, 2553) 

        โดยก่อนที่จะวางแผนการเงินในอนาคตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการของแต่

ละบุคคลได้ ต้องเร่ิมจากการตรวจสอบสขุภาพทางการเงินของตัวเองเสียก่อน ซ่ึงการที่จะ

รู้ถึงฐานะการเงิน ณ วันนี้ ของตัวเองในช่วงรอบปีที่ผ่านมา จะต้องมีการจดบันทกึและเกบ็

รวบรวมข้อมูลเอกสารทางการเงินทุกรายการที่เกิดข้ึน ได้แก่ รายได้ประจ า รายได้พิเศษ 

และรายจ่ายต่างๆที่จ่ายไปในทุกๆเดือน สินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมด รวมทั้งรายการหน้ีสินที่

เป็นภาระ แล้วน ามาท าสรุปเป็นรายงานทางการเงิน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “งบ

การเงินส่วนบุคคล – Personal financial statement” ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินจะบอก

ให้ทราบได้ว่า ขณะน้ีฐานะการเงินของบุคคลน้ันๆก าลังอยู่ ณ จุดไหน เมื่อทราบฐานะ

การเงินที่แท้จริง ณ ปัจจุบันได้แล้ว ต่อไปบุคคลแต่ละคนจะสามารถวางแผนการเงิน

ส าหรับอนาคตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (Kapoor, Dlabay & Hughes, 2010; 

Madura, 2011; Tyson, 2010; Yates & Ward, 2012) 
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        ในบทความน้ี จะน าเสนอบทความในรูปกรณีศึกษาการตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน 

โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินที่เรียกว่า การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล ให้เหน็

ภาพอย่างชัดเจนถึงสุขภาพทางการเงินของบุคคลคนหน่ึงในกรณีศึกษา ว่ามีสุขภาพทาง

การเงินเป็นอย่างไร ณ ปัจจุบัน และจากฐานะการเงินในปัจจุบันของบุคคลน้ันจะสามารถท า

ให้เขาสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ในอนาคตได้หรือไม่และอย่างไร โดยแบ่งหัวข้อ

ในบทความเป็นสี่หัวข้อหลัก เร่ิมจาก 1)รายละเอียดกรณีศึกษาเพ่ือการตรวจสอบสุขภาพ

ทางการเงินส่วนบุคคล 2)การจัดท างบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลอันประกอบด้วยงบดุล

ส่วนบุคคล – Personal balance sheet และงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล – Personal statement 

of cash flows  3)การวิเคราะห์ด้วยอัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคลจากข้อมูลในงบการเงิน

ส่วนบุคคลในข้อสอง และ4)การแปลผลลัพธ์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคลเพ่ือตรวจสอบ

สุขภาพทางการเงินของบุคคลและการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือแนะน าการปรับปรุง

สุขภาพทางการเงินส่วนบุคคล ให้มีการจัดการการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในอนาคตให้มี

ประสทิธภิาพมากที่สดุ 

กรณีศึกษาเพือ่การตรวจสอบสุขภาพทางการเงินส่วนบุคคล          

1.เน้ือหากรณีศึกษา 

        คุณภาณุ คชทอง  เกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2526  ปัจจุบันอายุ 29 ปี จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาชีพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเอกชน  

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่  ท างานมาแล้ว 9 ปี ยังไม่คิดที่จะเปล่ียนงาน  มีเงินเดือนในปี 2555 

เดือนละ 13,000 บาท เงินเดือนเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 5 ต่อปี ค่าล่วงเวลาประมาณเดือน

ละ 1,000 บาท ได้โบนัส 2 คร้ัง โดยเงินโบนัสจะได้รับในเดือนมกราคม 5,000 บาท และ 

เดือนพฤษภาคม 4,000 บาท นอกจากน้ีคุณภาณุได้รับการยกเว้นภาษี และจ่ายเงินสะสม

เข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพคิดเป็นร้อยละ 3 ของเงินเดือน จ่ายเบ้ียประกนัสงัคมในอัตราคงที่

เดือนละ 523 บาท ณ สิ้นปี 2555 มีเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เท่ากับ 3 ,118.65บาท มี

เงินสดอยู่ 5,000 บาท และเงินเกบ็อยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จ านวน 15,000 บาท 

และบัญชีเงินฝากประจ า จ านวน 40,000 บาท ไม่มีหน้ีสินใดๆ คุณภาณุมีค่าใช้จ่ายในส่วน

ของเงินออมและค่าใช้จ่ายผันแปรรายเดือนประกอบด้วย ค่าไฟและค่าน ้า 4,000 บาท 

ค่าอาหาร 3,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 400 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 600 บาท ค่า

นันทนาการ 500 บาท ค่าเสื้ อผ้าและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาตนเองอื่นๆ 300 บาท 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 300 บาท เงินออม 3,000 บาท ภาษีรถจักรยานยนต์ 500บาทต่อปี 

        คุณภาณ ุมีสขุภาพสมบูรณ์แขง็แรงไม่ด่ืมสุรา ไม่สูบบุหร่ี ไม่มีโรคประจ าตัว และไม่มี

ประวัติการเจบ็ป่วยรุนแรงถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด ปัจจุบันคุณภาณุได้ซ้ือ

กรมธรรม์ประกันชีวิตตลอดชีพอายุการช าระเบ้ีย 15 ปี ต้ังแต่วันที่ 13 ต.ค. 2555 วงเงิน
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เอาประกนั คือ 150,000 บาท จากบริษัทอินเตอร์แนชช่ันแนลแอสชัวรันส์ จ ากัด และต้อง

จ่ายเบ้ียประกนั 13,593 บาทต่อปี ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

        คุณภาณุ คชทอง เป็นบุตรคนแรก ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา ปัจจุบันพักอยู่ที่ 

23/12 ซอยบ้านสวน แขวงหลักสี่ เขตทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร 10210 กับน้องชาย 

1 คน ก าลังศึกษาอยู่ เป็นบ้านที่ทางบ้านซ้ือให้ลูกๆอยู่ เพ่ือท างานและเรียนหนังสือ บิดาช่ือ 

นายภาณุวัตร คชทอง อายุ 55 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 

มีฐานะทางการเงินมั่นคง ไม่เป็นภาระของลูกๆ มารดาช่ือ นางวรรณา คชทอง อายุ 53 ปี 

สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง เป็นแม่บ้าน เวลาว่างคุณภาณุ ชอบอ่านหนังสือ เล่นกีฬาฟุตบอล 

และเล่นคอมพิวเตอร์ 

        คุณภาณมีุแผนที่จะซ้ือรถยนต์รุ่นประหยัดน า้มันย่ีห้อหน่ึงภายใน 3 ปี ราคาประมาณ 

550,000 บาท คาดว่าจะวางเงินดาวน์จ านวน ร้อยละ 20 ของราคารถยนต์ ส่วนที่เหลือจะ

ใช้วิธีกู้จากธนาคารพาณิชย์ และผ่อนช าระคืนเป็นงวดภายในระยะเวลา 5 ปี คาดว่าอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกู้น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 ต่อปี 

2.ข้อสมมติฐาน 

        สมมติฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปน้ี เป็นสิ่งจ าเป็นในการตรวจสอบสุขภาพทางการ

เงินและการวางแผนทางการเงินให้ถูกต้อง ณ เวลาหน่ึง หากต่อไปสมมติฐานเหล่าน้ีมีการ

เปล่ียนแปลง การตรวจสอบสุขภาพทางการเงินและการวางแผนทางการเงินของบุคคลน้ัน

ต้องปรับเปล่ียนตามไปด้วย  

2.1 ข้อสมมติฐานส่วนตัว – เงินออมและค่าใช้จ่ายผันแปรรายเดือนยังเป็นจ านวนเท่าเดิม 

ดอกเบ้ียรับเงินฝากประจ าจะครบก าหนดได้รับดอกเบ้ียในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 

2556 (ได้จาการสอบถามคุณภาณ)ุ 

2.2 ข้อสมมติฐานทางเศรษฐกิจ – อัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ออมทรัพย์ 

ร้อยละ 0.75 ต่อปี -ประจ า 1 ปี ร้อยละ 2.50 ต่อปี -อัตราดอกเบ้ียสินเช่ือ -เพ่ือการซ้ือ

ยานพาหนะ ร้อยละ 2 ต่อปี -เพ่ือการซ้ือที่พักอาศัย ร้อยละ 8 ต่อปี (ดอกเบ้ียของสถาบัน

การเงินเป็นข้อมูลจากการสอบถามคุณภาณุถึงสถาบันการเงินที่คุณภาณุเป็นลูกค้าอยู่หรือ

อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต) 

2.3 อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย -เงินปันผลหุ้นสามัญและหน่วยลงทุน ร้อยละ 10 -ดอกเบ้ีย

เงินฝากประจ าและพันธบัตรรัฐบาล ร้อยละ 15 (อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากผลตอบแทน

ดอกเบ้ียเงินฝากและการลงทุนเป็นอัตราตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 
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สามารถตรวจสอบความถูกต้องและการเปล่ียนแปลงอัตราเหล่าน้ีได้จากเว็บไซด์ของ

กรมสรรพากร) 

3.การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นจากกรณีศึกษา         

        สรุปข้อมูลเชิงคุณภาพคุณภาณุ  คชทอง ได้ดังน้ี - ด้านประวัติส่วนตัว - คุณภาณ ุ

คชทอง อายุ 29 ปี อยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาว สถานภาพโสด มีแผนที่จะซ้ือรถยนต์ภายใน 3 ปี 

ข้างหน้า ดังน้ัน ความต้องการข้ันพ้ืนฐานที่ส าคัญคือการเกบ็ออมเพ่ือเป็นเงินดาวน์รถยนต์ 

คุณภาณไุม่มีภาระที่จะต้องดูแลผู้อยู่ในอุปการะ เน่ืองจากบิดามีฐานะทางการเงินมั่งคง คุณ

ภาณ ุมีสขุภาพโดยรวมดี ไม่มีประวัติการเจบ็ป่วยร้ายแรง และไม่มีพฤติกรรมในการดื่มสุรา

หรือสูบบุหร่ี ซ่ึงเป็นผลดีต่อการท าประกันชีวิตและประกันสุขภาพ – ด้านข้อมูลด้านการ

ท างาน - คุณภาณุ เป็นพนักงานประจ าของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง ในต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่ ท างานที่น้ีมาแล้ว 9 ปี มีความสุขในการท างาน เป็นคนขยันท างานและหน้าที่การ

งานมั่นคงดี – ด้านการจัดการความเสี่ยงและการท าประกัน - ปัจจุบันมีการท าประกันชีวิต

ไว้ในวงเงิน 150,000 บาท เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนได้จากอุบัติเหตุเพราะ

คุณภาณุใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการมาท างานและไปสถานที่ต่างๆซ่ึงอาจมีความ

เสี่ยงสูงในด้านของอุบัติเหตุ -ด้านการลงทุน – มีการลงทุนตามที่สถานประกอบการ

ก าหนดให้ซ้ือกองทุนส ารองเล้ียงชีพเทา่นั้น -ด้านการออมเพ่ือวัยเกษียณ - พบว่าไม่ได้ระบุ

ชัดเจนว่ามีการเตรียมการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณอย่างจริงจัง ซ่ึงเงินออมเพ่ือวัยเกษียณที่มี

ในปัจจุบันมีเพียงเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ การประกันสังคม แต่กยั็งไม่ได้ประเมินให้

ชัดเจนและยังไม่แน่ใจว่าเพียงพอหรือไม่ 

 4.การประเมินเป้าหมายทางการเงิน 

        พบว่าคุณภาณุวางเป้าหมายที่จะซ้ือรถยนต์ โดยแบ่งการวางแผนการเงินเป็นสอง

ระยะ คือ 1.เป้าหมายระยะปานกลาง-เวลาสามปี คือแผนวางเงินดาวน์ที่จะซ้ือรถยนต์ 

ราคา 550,000 บาท โดยคาดว่าจะวางเงินดาวน์จ านวนร้อยละ 20 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจ าร้อยละ 2.5 ต่อปี อัตราภาษีเงินได้จากดอกเบ้ียร้อยละ 15 อยากทราบว่าในอนาคต

อีก 3 ปี จะมีเงินเกบ็ออมเป็นเงินดาวน์ตามเป้าหมายน้ีอย่างไร จึงจะบรรลุเป้าหมายทาง

การเงินนี้ ได้ 2.เป้าหมายระยะยาว-ระยะเวลา 5 ปี คือผ่อนค่างวดรถยนต์ที่เหลืออีกร้อยละ 

80 ของราคารถยนต์ 550,000 บาท โดยจะกู้สถาบันการเงินมาผ่อนอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 

2 ต่อปี อยากทราบว่า ต้องผ่อนรถยนต์เดือนละเทา่ไร และจะสามารถผ่อนได้หรือไม่ 

        เมื่อค านวณมูลค่าทางการเงินตามเป้าหมายทางการเงิน ด้านเงินออมส าหรับวางเงิน

ดาวน์ โดยคุณภาณุจะซ้ือรถยนต์ ราคา 550,000 บาท คาดว่าจะวางเงินดาวน์จ านวนร้อย

ละ 20 อตัราดอกเบี้ ยเงินฝากประจ าร้อยละ 2.5 ต่อปี อัตราภาษีเงินได้จากดอกเบ้ียร้อยละ 
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15 อยากทราบว่าอีก 3 ปีข้างหน้า จะต้องมีเงินออมตามเป้าหมายน้ีเท่าไร การค านวณโดย

ใช้เคร่ืองคิดเลขทางการเงิน (กด 3n, 2.1250 I/y, 110,000+/- FV, CPT PMT = 

35,898.42 บาท) พบว่าจะต้องออมเงินสามปี ปีละ 35,898.42 บาท จึงจะมีเงินดาวน์

รถยนต์ได้ ส่วนการผ่อนเงินค่างวดระยะเวลา 5 ปี จากราคาที่เหลืออีกร้อยละ 80 ของราคา

รถยนต์ 550,000 บาท อัตราดอกเบ้ียในการกู้ยืมสถาบันการเงินร้อยละ 2 ต่อปี อยาก

ทราบว่า ต้องผ่อนรถยนต์เดือนละเท่าไร การค านวณโดยใช้เคร่ืองคิดเลขทางการเงิน (กด 

60n, 0.1667 I/y, 440,000+/- PV, CPT PMT = 7,712.29 บาท) พบว่าต้องมีเงิน

ผ่อนรถยนต์ 60 เดือน เดือนละ 7,712.29 บาท 

การจดัท างบการเงินส่วนบุคคล- งบดุลส่วนบุคคลและงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 1 งบดุลของคุณภาณุ ณ 31 ธนัวาคม 2555 
 

สินทรัพย์ %  หนีสิ้นและความมั่งค่ัง % 

สินทรัพย์สภาพคล่อง หนีสิ้นระยะสัน้ 

 เงินสด 5,000.00 6.83  คา่สาธารณปูโภคค้างจา่ย 0.00 0.00 

 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 15,000.00 20.52  ยอดคงค้างหนีส้ินบตัรเครดิต 0.00 0.00 

 บญัชีเงินฝากประจ า 40,000.00 54.70  หนีส้ินเงินกู้ ระยะสัน้อ่ืนๆ 0.00 0.00 

 ใบรับฝากเงินที่เปลี่ยนมือได้ 0.00 0.00  อ่ืนๆ 0.00 0.00 

 อ่ืนๆ 0.00 0.00 รวมหนีสิ้นระยะสัน้ 0.00 0.00 

รวมสินทรัพย์สภาพคล่อง 60,000.00 82.05 หนีสิ้นระยะยาว   

สินทรัพย์เพื่อการลงทุน    ยอดคงค้างจากการกู้ยืมซือ้รถยนต์ 0.00 0.00 

 พนัธบตัร/หุ้นกู้  0.00 0.00  ยอดคงค้างจากการกู้ยืมซือ้บ้าน 0.00 0.00 

 หุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00  หนีส้ินระยะยาวอื่นๆ 0.00 0.00 

 หุ้นสามญั 0.00 0.00 รวมหนีสิ้นระยะยาว 0.00 0.00 

 กองทนุรวม 0.00 0.00 รวมหนีสิ้น 0.00 0.00 

 กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 3,118.65 4.27 ความมั่งค่ังสุทธิ 73,118.65 100 

รวมสินทรัพย์เพื่อการลงทุน 3,118.65 4.27     

สินทรัพย์ใช้ส่วนตัวหรือสินทรัพย์มีค่า       

 เคร่ืองประดบั 0.00 0.00     

 รถจกัรยานยนต์ 10,000.00 13.68     

 บ้าน 0.00 0.00     

 ของสะสมอ่ืนๆ 0.00 0.00     

รวมสินทรัพย์ใช้ส่วนตัวหรือสินทรัพย์มีค่า 10,000.00 13.68     

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน       

 ลิขสิทธ์ิ 0.00 0.00     

 สิทธิบตัร 0.00 0.00     

รวมสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 0.00 0.00     

สินทรัพย์รวม 73,118.65 100.00 หนีสิ้นรวมและความมั่ งค่ังสุทธิ 73,118.65 100 

หมายเหตุ การค านวณความมัง่คัง่สุทธิ = สินทรัพยร์วม – หน้ีสินรวม = 73,118.65 – 0 = 73,118.65 
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ตารางท่ี 2 งบกระแสเงินสดของคุณภาณุ ส าหรบัช่วงเวลาหนึง่ปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2555 

กระแสเงนิสดรับ % 

 เงินเดือน (รวมคา่ลว่งเวลา, คา่คอมมิชชัน่, คา่จ้าง, โบนสั) 177,000.00 100.00 

 รายได้อ่ืนๆ 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดรับรวม 177,000.00 100.00 

กระแสเงนิสดจ่าย  

 กระแสเงนิสดจ่ายคงที่   

  คา่เบีย้ประกนัชีวติ 13,593.00 7.68 

  คา่ประกนัสงัคม 6,276.00 3.55 

  เงินสะสมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 4,680.00 2.64 

 กระแสเงนิสดจ่ายคงที่รวม 24,549.00 13.87 

 กระแสเงนิสดจ่ายผันแปร   

  คา่อาหาร 36,000.00 20.34 

  คา่โทรศพัท์ 4,800.00 2.71 

  คา่สาธารณปูโภค (คา่ไฟฟ้า, คา่น า้ประปา, อ่ืนๆ) 48,000.00 27.12 

  คา่ใช้จา่ยนนัทนาการ 6,000.00 3.39 

  คา่ภาษีรถยนต์ 500.00 0.28 

  คา่ใช้จา่ยในการเดินทาง 7,200.00 4.07 

  คา่เสือ้ผ้าและคา่ใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาตนเองอ่ืนๆ 3,600.00 2.03 

  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 3,600.00 2.03 

 กระแสเงนิสดจ่ายผันแปรรวม 109,700.00 61.97 

กระแสเงนิสดจ่ายเพื่อการออม / การลงทุน   

  เงินออม 36,000.00 20.34 

  เงินลงทนุ 0.00 0.00 

 กระแสเงนิสดจ่ายเพื่อการออม / การลงทุนรวม 36,000.00 20.34 

กระแสเงนิสดจ่ายรวม 170,249.00 96.18 

กระแสเงนิสดสุทธิ 6,751.00 3.82 
 

        จากข้อมูลที่เกบ็รวบรวมเม่ือน ามาจัดท างบการเงินส่วนบุคคลแล้ว สามารถอธิบายผล

การประเมินงบการเงินส่วนบุคคลแต่ละงบได้ดังน้ี 

1.ผลการประเมินงบดุลส่วนบุคคล  ด้านทรัพย์สนิ -  มูลค่าทรัพย์สินของคุณภาณุทั้งหมดที่

มี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 73,118.65 บาท ประกอบด้วย ทรัพย์สินสภาพ

คล่อง 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.05 ของทรัพย์สินรวม ทรัพย์สินเพ่ือการลงทุนมี

เพียง 3,118.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.27 ของทรัพย์สินรวม และสินทรัพย์ใช้ส่วนตัว คือ

รถจักรยานยนต์มีมูลค่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.68 ของทรัพย์สินรวม ด้านหน้ีสิน 

- คุณภาณุไม่มีภาระหน้ีสิ้นใดๆ ท าให้ความม่ังค่ังของคุณภาณุคือทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมด 
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73,118.65 บาท เพราะการไม่มีภาระหน้ีสิน ความมั่งคั่งของคุณภาณุจึงเท่ากับทรัพย์สิน

ทั้งหมด 73,118.65 บาท (73,118.65-0) คิดเป็นร้อยละ 100 ของทรัพยส์นิรวม 

2.ผลการประเมินงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล ด้านรายรับ - คุณภาณุมีรายรับโดยรวม

ทั้งหมดในปี 2555 เท่ากับ 177,000 บาท เป็นรายรับในรูปเงินเดือนทั้งหมดและเป็น

รายรับหลักของคุณภาณุเพียงทางเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงได้ ในกรณีที่คุณภาณุตกงานจะ

ไม่มีรายรับจากแหล่งอื่นเข้ามาชดเชย ดังน้ัน ในกรณีน้ีคุณภาณุควรมีทรัพย์สินสภาพคล่อง

ที่สามารถเปล่ียนมาเป็นเงินสดได้มากเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายเพ่ือการด ารงชีพได้อย่าง

น้อย 5-6 เดือน ด้านรายจ่าย - โดยรวมทั้งหมดรายจ่ายในปี 2555 ของคุณภาณุเท่ากับ 

170,249 บาท แยกเป็น รายจ่ายเพ่ือการออมจ านวน 36,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.34 

ของรายรับรวม รายจ่ายคงที่เป็นรายจ่ายที่มีความยืดหยุ่นในการปรับลดลงไม่ได้ เน่ืองจาก

เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเบ้ียประกันชีวิต เบ้ียประกันสังคม และเงินสะสมกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพที่ต้องช าระคงที่ในแต่ละเดือน ซ่ึงเป็นข้อผูกมัดที่ต้องปฏบัิติตาม ในกรณีของ

คุณภาณุมีรายจ่ายคงที่จ านวน 24,549 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.87 ของรายรับรวม และ

รายจ่ายผันแปรซ่ึงเป็นรายจ่ายที่มีสัดส่วนมากที่สุดจ านวน 109,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 

61.97 ของรายรับรวม เป็นรายจ่ายที่มีความยืดหยุ่นในการปรับลดลงได้ ในกรณีที่ต้องการ

ออมเงินเพ่ิมขึ้ น สรุปในปี 2555 คุณภาณุ มีรายรับเท่ากับ 177,000 บาท และมีรายจ่าย

เทา่กบั 170,249 บาท ทั้งที่เกบ็ออมเดือนละ3,000 บาท ทุกเดือนแล้ว ยังมีกระแสเงินสุด

สุทธิเหลืออีกเท่ากับ 6,751 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.82 ของรายรับรวม ซ่ึงยังไม่ได้มีการ

ระบุอย่างชัดเจนว่าเงินสดสุทธิจ านวนดังกล่าวถูกจัดสรรไปในส่วนของการออมและการ

ลงทุนจ านวนเทา่ใด แต่โดยรวมท าให้มีความม่ังคั่งเพ่ิมข้ึนอกี 

การตรวจสอบสุขภาพทางการเงินส่วนบุคคลดว้ยการวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินส่วน

บุคคล 

        จากงบแสดงฐานะทางการเงินข้างต้นน ารายการในงบมาค านวณหาอัตราส่วนทางการ

เงินส่วนบุคคลสามด้านตามสูตรการค านวณในตารางที่ 3 และน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์

มาตรฐานตามตารางที่ 4 ดังน้ี 
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ตารางที ่3 การค านวณอตัราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล 

อตัราส่วน สูตรการค านวณ ตวัเลขการค านวณ ผลลพัธ ์

สภาพคล่อง (เท่า)  สนิทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง   60,000.00  อนิฟินิตี้ 

 หนี้สนิระยะสั้น   0.00  

สภาพคล่องพ้ืนฐาน 

(เดือน) 

 สนิทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง   60,000.00  5.36 

 กระแสเงินสดจ่ายต่อเดือน   11,187.42  

 สนิทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง

ต่อความมั่งคั่งสทุธ ิ(%) 

 สนิทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง   60,000.00  82.35 

 ความมั่งคั่งสทุธ ิ   73,118.65  

หนี้สนิต่อสนิทรัพย์ (%)  หนี้สนิรวม   0.00  0.00 

 สนิทรัพย์รวม   73,118.65  

การช าระคืนหนี้จากรายได้ 

(%) 

 เงินช าระคืนหนี้สนิ   0.00  0.00 

 รายรับรวม   177,000.00  

การช าระคืนหน้ีสนิที่ไม่ใช่

การจดจ านองจากรายได้ 

(%) 

 เงินช าระคืนหนี้สนิไม่รวมภาระจดจ านอง   0.00  0.00 

 รายรับรวม   177,000.00  

การออม (%)  เงินออม   36,000.00  20.33 

 รายรับรวม   177,000.00  

การลงทุน (%)  สนิทรัพย์ลงทุน   3,118.65  4.26 

 ความมั่งคั่งสทุธ ิ   73,118.65  
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ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบผลการค านวณอตัราส่วนแต่ละดา้นกบัเกณฑค่์ามาตรฐานของการเงิน
ส่วนบุคคล 

        อตัราส่วน 
เกณฑม์าตรฐาน ผลการค านวณ 

การวิเคราะหด์า้นสภาพคล่อง   

     อตัราส่วนสภาพคล่อง > 1 อนิฟินิต้ี เทา่ 

     อตัราส่วนสภาพคล่องพ้ืนฐาน  3 – 6 เดือน 5.36 เดือน 

     อตัราส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่อความม่ังค่ังสุทธิ 15% 82.35 % 

การวิเคราะหด์า้นหนี้ สิน   

     อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์  50% 0.00 % 

     อตัราส่วนแสดงการช าระคืนหน้ีสินจากรายได้  35 – 45 % 0.00 % 

     อตัราส่วนการช าระคืนหน้ีสินที่ไม่ใช่การจดจ านองจากรายได้  15 – 20% 0.00 % 

การวิเคราะหด์า้นการออมและการลงทุน   

     อตัราส่วนการออม  10% 20.33 % 

     อตัราส่วนการลงทุน  50% 4.26 % 

 

 การแปลผลลพัธสุ์ขภาพทางการเงินและขอ้เสนอแนะ        

        การแปลผลลัพธ์สุขภาพทางการเงินใช้การเปรียบเทียบค่าอัตราส่วนทางการเงินส่วน

บุคคลด้านต่างๆของบุคคลกับเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามหลักการบริหารการเงินส่วนบุคคล 

(รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553; Kapoor et al., 2010; Madura, 2011; Tyson, 2010; Yates 

& Ward, 2012) ผลลัพธส์ขุภาพทางการเงินในแต่ละด้านและข้อเสนอแนะมีดังน้ี 

1.การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล 

1.1การวิเคราะห์ด้านสภาพคล่อง - เป็นการตรวจสอบว่า บุคคลมีทรัพย์สินสภาพคล่อง

เพียงพอหรือไม่ส าหรับการช าระหน้ีระยะสั้น และส าหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือน มีความ

เสี่ยงเม่ือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือเม่ือรายได้ลดลงมากน้อยอย่างไร พบว่าคุณภาณุมี

สภาพคล่องในระดับดีมาก ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์สภาพคล่องจากอตัราส่วนต่อไปนี้คือ 

1.1.1อตัราส่วนสภาพคล่อง  - คุณภาณไุม่มีหน้ีสนิเลย อตัราส่วนสภาพคล่องเป็น อินฟินิตี้  

เทา่ แสดงให้เหน็ว่ามีสภาพคล่องดีมาก 

1.1.2อัตราส่วนสภาพคล่องพ้ืนฐาน  - คุณภาณุมีอัตราส่วนด้านน้ีเท่ากับ 5.36 เดือน 

แสดงว่ามีสินทรัพย์สภาพคล่องที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

เปรียบเทียบ คือต้องมีสภาพคล่อง 3-6 เดือน ดังน้ันแนวโน้มที่จะประสบปัญหาสภาพ

คล่องในอนาคตถือว่าอยู่ในเกณฑต์ ่า 
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1.1.3อัตราส่วนทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องต่อความม่ังค่ังสุทธิ  - จากการค านวณพบว่า คุณ

ภาณุมีอัตราส่วนทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องต่อความม่ังค่ังสุทธิร้อยละ 82.35 ซ่ึงมากกว่า

เกณฑ์ขั้นต ่าร้อยละ 15 ค่อนข้างมาก ดังน้ัน จึงไม่น่าที่จะประสบความเสี่ยงหรือปัญหา

สภาพคล่องในอนาคต 

2.การวิเคราะห์ด้านภาระหน้ีสิน - เป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมของระดับการกู้ยืมหรือ

หน้ีสินของบุคคลในปัจจุบัน รวมทั้งความสามารถในการช าระคืนหน้ีสินทั้งหมดของบุคคล

ในอนาคต พบว่าคุณภาณุเป็นผู้ระมัดระวังในการใช้เงินได้ดี ไม่พยายามก่อหน้ีให้เป็นภาระ

แต่อย่างใด ซ่ึงการวิเคราะห์หน้ีสนิพิจารณาจากอตัราส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้  

2.1อัตราส่วนหน้ีสินต่อทรัพย์สิน   - เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงสัดส่วนของหน้ีโดย

เปรียบเทยีบกับสินทรัพย์ที่มีอยู่  พบว่าคุณภาณุมีอัตราส่วนน้ีอยู่ที่ร้อยละ 0.00 คือไม่มีหน้ี 

น่ันคือความเสี่ยงทางการเงินอยู่ในระดับศูนย์ ไม่มีโอกาสในการผิดนัดช าระหน้ีแน่นอน 

2.2อตัราส่วนการช าระหน้ีสนิจากรายได้  - คุณภาณไุม่มีการก่อหน้ี อัตราส่วนน้ีอยู่ที่ร้อยละ 

0.00 แปลว่าไม่มีหน้ีสนิใดๆที่ต้องช าระคืนบุคคลภายนอก 

2.3อตัราส่วนการะช าระคืนหน้ีสนิที่ไม่ใช่การจดจ านองจากรายได้ - คุณภาณไุม่มีการก่อหน้ี 

อัตราส่วนด้านน้ีอยู่ที่ ร้อยละ 0.00 แปลความได้ว่าไม่มีหน้ีสินใดๆที่ต้องช าระคืนให้

บุคคลภายนอก 

3.การวิเคราะห์การออมและการลงทุน - เป็นการวิเคราะห์ว่าบุคคลมีระดับการออมเงินและ

การลงทุนที่มากหรือน้อยเกินไปหรือไม่ พบว่าคุณภาณุมีระดับการออมที่ดีมาก แต่การ

ลงทุนจ าเป็นต้องเพ่ิมระดับให้มากขึ้น โดยพิจารณาจากอตัราส่วนต่อไปนี้  

3.1อตัราส่วนการออม  - โดยทั่วไปแล้วบุคคลควรจะก าหนดเงินออมขั้นต ่าร้อยละ 10 ของ

รายได้รวม ซ่ึงจากการค านวณพบว่า คุณภาณุมีอัตราส่วนการออมเท่ากับร้อยละ 20.33 

ของรายได้รวม ซ่ีงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก  าหนด แสดงถึงการมีจิตส านึกและวินัยของ

การออมที่ดี 

3.2อัตราส่วนการลงทุน  - โดยทั่วไปถ้าหากบุคคลใดมีอัตราส่วนน้ีมากกว่าร้อยละ 50 จะ

บ่งบอกว่าบุคคลน้ันมีสถานภาพทางการเงิน ที่มีความม่ันคง แต่จากการค านวณพบว่า คุณ

ภาณุมีค่าอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 4.26 ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดอย่างมาก ดังน้ัน 

คุณภาณจึุงควรเพ่ิมการลงทุนในทรัพย์สนิลงทุนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

        สรุปผลการตรวจสุขภาพการเงินส่วนบุคคลส าหรับคุณภาณุโดยรวม ได้ว่า การ

ตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า คุณภาณ ุคชทอง มีอาชีพพนักงานเอกชนท างานมา 9 ปี
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แล้ว มีความสุขดีกับการท างาน ดังน้ันแม้การเป็นลูกจ้างจะมีความเสี่ยง แต่คุณภาณุเลือก

ท างานในสถานประกอบการในอาชีพที่มีความเสี่ยงต ่า และมีการท าประกันชีวิตในรูปแบบ

สะสมทรัพย์ ซ่ึงถือว่าเป็นผลดีต่อการด าเนินชีวิต เพราะเป็นการปกป้องความเสี่ยงที่ดี 

        การตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล 

พบว่า สุขภาพด้านสภาพคล่อง มีสภาพคล่องเกินกว่ามาตรฐานที่ก  าหนด ถือว่ามีสภาพ

คล่องดีมาก สุขภาพด้านหน้ีสิน ไม่มีปัญหาด้านภาระหน้ีสินแต่อย่างใด มีวินัยในการใช้เงิน

ตามอัตภาพได้ดีภายในวงเงินเดือนที่ตนได้รับ และสุขภาพด้านการออมและการลงทุน มี

วินัยและรู้จักออมในปริมาณการออมที่สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรกต็ามควรน าเงินออม

ไปลงทุนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่สูงมากข้ึน เน่ืองจากอัตราการลงทุนยังต ่ากว่ามาตรฐาน 

การลงทุนได้เหมาะสมย่อมจะส่งผลดีต่อความมั่งคั่งทางการเงินของคุณภาณใุนระยะยาว 

2.ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับสุขภาพทางการเงิน - คุณภาณุควรให้ความส าคัญอย่างมากกับการ

ลงทุนเพ่ิม ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมพูนความมั่งคั่งของทรัพย์สินในอนาคต โดยน าเงินออมและเงินที่

รักษาสภาพคล่องบางส่วนไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ณ ระดับความเสี่ยงที่คุณภาณุ

สามารถรับได้ ซ่ึงการเลือกแบบการลงทุนได้อย่างเหมาะสมจะส่งผลต่อการเพ่ิมปริมาณ

ทรัพย์สินของคุณภาณุ ตัวอย่างการลงทุนที่อาจจะเหมาะสมกับคุณภาณุ เช่น อาจจะเลือก

ลงทุนซ้ือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ของสถานประกอบการที่ท  างานอยู่ และค่อยๆเพ่ิมการลงทุน

ไปเร่ือยๆตามรายได้ที่เพ่ิม จนถึงระดับการลงทุนในอตัราส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน

ที่ก  าหนด เป็นต้น ส่วนเป้าหมายระยะปานกลางและระยะยาวในการซ้ือรถยนต์ขณะน้ีคงต้อง

ชะลอไปก่อน เน่ืองจากอาจท าให้มีปัญหาภาระในเร่ืองของหน้ีสินในอนาคต ประกอบกับ

บ้านพักอยู่ใกล้ที่ท  างาน ไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายในการซ้ือ จึงยังไม่ควรที่จะซ้ือ

รถยนต์ให้เป็นภาระแต่อย่างใด (คุณาวุฒิ ประทปี, 2553; Yates & Ward, 2012) 

สรุป 

        การตรวจสอบสขุภาพทางการเงินส่วนบุคคลด้วยอัตราส่วนทางการเงินเป็นขั้นตอนแรก

ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การตรวจสขุภาพทางการเงินแบ่งออกเป็นสามด้านคือ

ด้านสภาพคล่อง ด้านหน้ีสิน และด้านการออมและการลงทุน การตรวจสอบด้านสภาพคล่อง

เป็นการตรวจสอบสุขภาพว่า บุคคลมีทรัพย์สินเพียงพอในการช าระหน้ีระยะสั้นและส าหรับ

การใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือไม่ และเม่ือมีความเสี่ยงหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันคือมี

รายได้ลดลง บุคคลน้ันยังมีเงินเพียงพอส าหรับการจับจ่ายใช้สอยให้สามารถด ารงชี วิตอยู่

ได้มากหรือน้อย อย่างไร ถ้าผลลัพธจ์ากการค านวณอยู่ในเกณฑห์รือสงูกว่าเกณฑม์าตรฐานถือ

ว่ามีสภาพคล่องทางการเงินดี การตรวจสอบด้านหน้ีสินเป็นการตรวจสอบภาระทางการเงิน

เพ่ือให้รู้ว่ามีหน้ีสนิมากเกนิไปหรือไม่ อนัจะท าให้เกดิปัญหาด้านสุขภาพทางการเงินได้หากไม่
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สามารถช าระหน้ีสินได้  ถ้าผลลัพธ์จากการค านวณสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถือว่ามีภาระหน้ีสิน

สูง ฐานะทางการเงินอาจมีปัญหาได้ การตรวจสอบด้านการออมและการลงทุนเป็นการ

ตรวจสอบการมีวินัยทางการเงินเพ่ือเพ่ิมความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นในอนาคต ถ้าผลลัพธ์จากการ

ค านวณสงูกว่าเกณฑม์าตรฐานถือว่ามี ความมั่นคงทางการเงินในระดับดีมาก (Kapoor et al., 

2010; Tyson, 2010; Madura, 2011) การรู้สุขภาพทางการเงินย่อมท าให้บุคคลตระหนัก

และเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริงของตัวเอง ช่วยให้ผู้ที่มีสุขภาพทางการเงินที่ดี รู้จัก

วางแผนจัดสรรเงินให้เกดิประโยชน์และคุ้มค่ามากขึ้น (ศศิวิมล ถาวร พงศ์สถิตย์, 2556; อมิ

ตา อริยอัชฌา, 2551) แต่ส าหรับผู้ที่พบว่าสุขภาพทางการเงินมีปัญหาหรือมีแนวโน้มจะมี

ปัญหา จะช่วยให้เกิดการวางแผนปรับปรุงพฤติกรรมทางการเงินที่ไม่เหมาะสม เร่ิมสร้าง

ความรู้จักพอ รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลดการใช้จ่ายอย่างไม่เหมาะสม ลดความฟุ้งเฟ้อ ตัด

ทอนรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น หาวิธีเพ่ิมรายได้ และก าหนดสมมติฐานการเงินของตนเองใหม่ให้

เหมาะสมและเคร่งครัดในการน าไปปฏิบัติให้ได้ เพ่ือปรับปรุงสุขภาพทางการเงินให้ดีขึ้ น 

(รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553; Tyson, 2010)   สิ่งที่ต้องจ าไว้เสมอเมื่อเวลามีปัญหาสุขภาพ

ทางการเงินคือการมีวินัยในการปฏิบัติให้ได้ตามแผนการปรับปรุงสุขภาพทางการเงินอย่าง

เคร่งครัด เพราะการมีวินัยทางการเงินเป็นวิธีการรักษาสุขภาพทางการเงินที่ดีที่สุดที่จะน า

บุคคลน้ันไปสู่ความมีอสิรภาพทางการเงินในอนาคตได้ (คุณาวุฒิ ประทปี, 2553) 
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แนวคิดทฤษฎีของวฒันธรรมการจดัการเพือ่วิเคราะหแ์ละเขา้ใจในการ

จดัการขา้มวฒันธรรม 

 

รศ.ดร.เพช็รี รูปะวิเชตร์
1
  

 

บทคดัย่อ 

“ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ได้เป็นประเดน็ที่มีความส าคัญมากข้ึนเร่ือย 

ๆ ในสงัคมโลกและสงัคมไทย การเจรจาการค้า การลงทุน การท าข้อตกลงและการท างาน

ร่วมกันไม่ว่าด้านการพาณิชย์ อุตสาหกรรม การศึกษา การวิจัย สาธารณสุข การพัฒนา 

ฯลฯ ในยุคปัจจุบันที่โลกแคบลง มีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่มนุษย์ทุกคนพึงต้องท าความ

เข้าใจและศึกษาหาความรู้ในเร่ืองแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการหรือการท างานข้าม

วัฒนธรรม เช่น แนวคิดทฤษฎีของศาสตราจารย์ Geert Hofstede แบ่งออกเป็น 5 มิติ คือ 

1. มิติช่องว่างของอ านาจ เป็นการอธิบายสถานภาพของบุคคลในสถานที่ท  างานที่สะท้อน

ความไม่เท่าเทยีมกันในต าแหน่งหน้าที่การงาน ประเทศแถบเอเชีย เช่น ไทย จีน ญ่ีปุ่น 

มาเลเซีย จะมีช่องว่างของอ านาจสูง เพราะนับถือผู้อาวุโส/ผู้มีต าแหน่งสูง/มีอ านาจ 

ขณะที่ประเทศแถบตะวันตกจะมีช่องว่างของอ านาจต ่า การท างานมีความเป็นเพ่ือน

ร่วมงาน    2. มิติความเป็นปัจเจกนิยมและความเป็นกลุ่ม เป็นการอธิบายเปรียบเทียบ

ชีวิตของบุคคลที่ยึดความเป็นส่วนตัว และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม ประเทศ

แถบเอเชีย เช่น ไทย ญ่ีปุ่น จีน สิงคโปร์ เม้ียนมาร์ จะมีความเป็นกลุ่มสูง มักจะท างาน

แบบกลุ่มพวกและมีสายสัมพันธ์กัน ขณะที่ประเทศแถบตะวันตก จะมีความเป็นปัจเจก

นิยมสงู 3. มิติให้ความส าคัญเพศชายมากกว่าเพศหญิง เป็นมิติที่อธิบายสภาพสังคมการ

ท างานที่เน้นบทบาทชายหญิงที่ไม่เท่าเทยีมกัน เช่น ญ่ีปุ่น จีน เพศชายได้รับการยอมรับ

มากกว่าเพศหญิง หรืออธบิายการมุ่งสู่ความส าเรจ็และผลก าไร 4. มิติการหลีกเล่ียงความ

ไม่แน่นอน ใช้อธบิายสภาวะที่บุคคลรู้สึกถูกคุกคามด้วยสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน บุคคลจะ

สร้างความเช่ือบางอย่างเพ่ือท าให้สถานการณ์น้ันลดลงหรือหลีกเล่ียงได้ ประเทศแถบ

เอเชีย เช่น ไทยมักท างานโดยไม่ชอบการเปล่ียนแปลง หรือเปล่ียนงานบ่อย ส่วน เกาหลี 

ญ่ีปุ่น มักมีการจ้างงานแบบตลอดชีพ บุคลากรจะรักองค์กร ในขณะที่ประเทศแถบ

                                                           
1
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ตะวันตก จะมีการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนต ่า บุคคลจะมีความมุ่งม่ันสู่ความส าเรจ็ ชอบ

งานที่ท้าทายความสามารถ 5. มิติช่องห่างของระยะเวลา ได้พัฒนาขึ้นมาภายหลังบนฐาน

ของการรับรู้เ ร่ืองเวลาและจริยธรรมของมนุษย์ประเทศแถบเอเชียจะไม่ค่ อยให้

ความส าคัญกบัเร่ืองเวลามาก และยึดระยะเวลาหรือความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมาก่อนในการ

ท างานร่วมกันหรือร่วมลงทุน ส่วนประเทศแถบตะวันตก จะให้ความส าคัญกับเวลา การ

ท างาน การลงทุนจะยึดความสามารถและผลประโยชน์ต่อกนั 
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บทน า 

 เร่ือง “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (Cultural diversity) ได้เป็นประเดน็ที่

มีค าส าคัญมากขึ้นเร่ือย ๆ ในสงัคมโลกและสงัคมไทย ทั้งน้ีเพราะความเจริญก้าวหน้าของ

นวัตกรรม เทคโนโลยี การสื่อสาร การคมนาคม การค้าการลงทุน ตลอดจนการร่วมมือ

กันระหว่างภูมิภาคและระดับนานาชาติ  ก่อให้เกิดการปะทะสังสรรค์ การไปมาหาสู่กัน 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การรับทราบข้อมูลข่าวสารของกันและกันของมนุษย์ที่มีวัฒนธรรม

ที่แตกต่างกันหรืออยู่กันคนละประเทศมากข้ึนเร่ือย ๆ และง่ายดาย อน่ึงการผสาน

กลมกลืนทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันน้ีย่อมเกิดข้ึนไปด้วย (Cultural assimilation) ใน

การมีปฏิสัมพันธ์กันของมนุษย์ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมน้ัน อาจมีความราบร่ืน 

เป็นผลส าเรจ็ ด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย แต่ในบางคร้ังมนุษย์บางคนหรือทั้งสอง

ฝ่ายหรือหลายฝ่ายอาจเกดิสภาวะที่เรียกว่า “ความตื่นตระหนกทางวัฒนธรรม” (Cultural 

shock) คือสภาพที่ไม่เข้าใจว่าจะต้องท าอะไร อย่างไร ปรับตัวไม่ได้ เครียด สับสน เกิด

ความขัดแย้งในใจ เป่ิน เขินอาย หรือตกใจ รับไม่ได้ในวัฒนธรรม (ความเช่ือ ระบบการ

คิด การประพฤติปฏบัิติ) ของคู่กรณีหรือกลุ่ม และอาจจะลุกลามเป็นความขัดแย้ง หรือ

ความไม่เข้าใจกนัได้ และน าไปสู่ความล้มเหลวในการเจรจา การท างานร่วมกนัได้      

 ในการเจรจาการค้า การลงทุน การท าข้อตกลงและการท างานร่วมกันไม่ว่าด้าน

การพาณิชย์ อุตสาหกรรม การศึกษา การวิจัย การสาธารณสุข การพัฒนา ฯลฯ ในยุค

ปัจจุบันที่โลกแคบลง มีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่มนุษย์ทุกคนพึงต้องท าความเข้าใจ และ

ศึกษาหาความรู้ในเร่ืองแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการหรือการท างานข้ามวัฒนธรรม 

ดังที่แนวคิดเร่ือง  ทกัษะส าหรับศตวรรษที่ 21 กไ็ด้แนะน าให้มนุษย์ที่จะสามารถด ารงใน

โลกน้ีได้อย่างมีความสุขและรู้เท่าทัน ต้องมี”ทักษะด้านการท างานข้ามวัฒนธรรม” 

(Cross-cultural management/working)  

บทความวิชาการน้ี ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะน าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี

ประสบการณ์การศึกษาและการท างาน การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานข้ามวัฒนธรรม 

ในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการคร้ังที่ 9 “การบริหารจัดการข้าม

วัฒนธรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

กรุงเทพมหานคร ให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ต้องการกระตุ้นให้เกิด

การศึกษา ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางการบริหารและจัดการในโลกแห่ง

การเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ
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น าเสนอผลงานทางวิชาการและร่วมประชุมเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าทางด้านการบริหาร

และการจัดการในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 

แนวคิดทฤษฎีของวฒันธรรมการจดัการ  

  แนวคิด ทฤษฎีที่การศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมการจัดการ มีนักวิชาการหลายท่าน 

เช่น Hofstede, Trompenarrs, Hall ส าหรับบทความน้ีผู้เขียนจะขอน าเสนอแนวคิด 

ทฤษฎีของศาสตราจารย์ Geert Hofstede (ฮอฟสตีด) ชาวเนเธอร์แลนด์ ที่ได้ท าการวิจัย

กับบุคลากรจ านวนประมาณ  11,600 คนที่ท  างานในบริษัทไอบีเอม็จ านวน 39 สาขาทั่ว

โลก ที่มาจากประเทศหรือชาติต่าง ๆ เม่ือประมาณ ค.ศ. 1980s  โดยท่านได้สรุปออกมา

เป็นทฤษฎีด้านวัฒนธรรมการจัดการที่ยึดฐานค่านิยม และความเช่ือของแต่ละชาติที่

แตกต่างกันโดยมุ่งเป้าหมายในเร่ืองงาน ผลการวิจัยคร้ังน้ีเป็นประโยชน์อย่างมากใน

หลายแขนงทั้งเพ่ือการศึกษาและในเชิงพาณิชย์จนถึงทุกวันน้ี  แต่อย่างไรกต็าม เป็นที่น่า

สังเกตว่าการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม  ซ่ึงวัฒนธรรมของการตอบ

ค าถามส าหรับชาวเอเชียและยุโรปหรืออเมริกันจะต่างกัน   ชาวเอเชียจะตอบค าถาม

เสมือนกับว่าเป็นการตอบแทนกลุ่ม/สังคมที่ตนเองสังกัดอยู่  แต่ชาวยุโรปและชาว

อเมริกนัจะตอบค าถามโดยแสดงถึงความรู้สกึของตนเอง  

ประโยชน์ของการศึกษาและท าความเข้าใจแนวคิดเร่ืองการจัดการข้ามวัฒนธรรม  

1.จะช่วยองค์กรน าไปสู่การออกแบบการจัดฝึกอบรม การสร้างความเข้าใจที่ดีกับ

การท าธุรกจิในสงัคมโลก เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย การประพฤติปฏบัิติของลูกค้า 

(พฤติกรรมของผู้บริโภค)   หรือผู้ใช้บริการที่อยู่รอบโลกใบน้ี  ซ่ึงมีลักษณะของ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป  ผลที่ได้รับ คือ ความส าเร็จในการท าการค้า

ร่วมกนัและสนัติสขุของโลก  

2.จะช่วยให้เราเข้าใจมาตรฐานของการแสดงออกของแต่ละชนชาติ เพ่ือท าให้การ

มีความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ด าเนินไปอย่างราบร่ืน เพราะปัญหาดา้น

ความไม่เข้าใจกนัส่วนใหญ่มักอยู่บนฐานของการตีความตามความคิด ความเช่ือหรือปทศั

ฐานของสังคมตนเองหรือยกย่องวัฒนธรรมของตนเองว่าดีกว่าชาติอื่น ๆ โดยไม่ยอมรับ

ชาติ    

3.จะช่วยในการปรับตัวเป็นอย่างมาก เมื่ อเราต้องไปท างานยังต่างแดน/

ต่างประเทศ หรือต้องท างานร่วมกับคนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างไม่ว่าในประเทศหรือ

ต่างประเทศ   ซ่ึงเมื่อเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างวัฒนธรรมไม่ว่าระยะเวลาสั้นหรือ

นาน บางทอีาจก่อให้เกดิเหตุการณ์ที่เรียกว่าเกิด สภาวะความตื่นตระหนกทางวัฒนธรรม 
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(Cultural shock)
2
 แต่ถ้าเราได้เรียนรู้ทฤษฎี แนวคิดเร่ืองน้ีไว้แล้ว จะท าให้เรามีการ

ปรับตัวที่ดีข้ึน หรือเกิดปัญหาน้อยกว่าที่เราไม่ได้เรียนรู้เลย ซ่ึงรายละเอียดของทฤษฎี

วัฒนธรรมการจัดการน้ี เราสามารถค้นหาได้ในหนังสือหรือบทความทางวิชาการ งานวิจัย

ของนักวิชาการ เช่น Hofstede (Cited in Hickson, D. 1997); Nelson, D. & 

Campbelll, James, 2000; Callahan, Fleenor & Knudson, 1986; Brislin, 1990; 

Adler, 1990; Jackson, 1995; Thomas, 2002)  รวมทั้งในเอกสารวิชาการของไทย 

เช่น Roopwichet, 2001; ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2546, เพ็ชรี รูปะวิเชตร์, 

2547,2551, Rupavijetra, 2009, Trompenarrs & Woolliams, 2003)    

ทฤษฎีวัฒนธรรมการจัดการของ Hofstede ประกอบด้วยวัฒนธรรมการจัดการ 4 

มิติ คือ มิติช่องว่างของอ านาจ มิติความเป็นปัจเจกนิยมและความเป็นกลุ่ม มิติการให้

ความส าคัญกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง มิติการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ต่อมา 

Hofstede ได้ท าการศึกษาและพัฒนาเพ่ิมขึ้ นอีกหน่ึงมิติ คือมิติเร่ืองเวลาซ่ึงได้ศึกษา

เฉพาะจากวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลของลัทธิขงจ้ือ ที่เป็นลัทธิที่เน้นการยึดถือคุณธรรม

จริยธรรมอนัเช่ือ ความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์ด้วย 

     รายละเอยีดของมิติวัฒนธรรมของ Hofstede มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

1. มิติช่องว่างของอ านาจ (Power Distance)  

มิติช่องว่างของอ านาจน้ีเป็นเร่ืองที่อธิบายสถานภาพของบุคคลในสถานที่ท  างาน 

หรือในองค์กร (Status at Workplace/Organization) ที่สะท้อนได้ 2 มุมมอง คือ ความ

ไม่เท่าเทียมกัน (Inequality) ในต าแหน่งหน้าที่การงานภายในองค์กร น่ันคือ หากมี

ช่องว่างของอ านาจสูง คือ องค์กรจะมีโครงสร้างด้านอ านาจที่ชัดเจน หรือเป็นในเชิง

แนวดิ่ง (Vertical)  ซ่ึงจะส่งผลท าให้มีช่องว่างของต าแหน่งระหว่างผู้บริหารและผู้

ปฏิบัติการ สะท้อนความเป็นเจ้านายกับลูกน้อง  อีกนัยหน่ึง คือ การที่สังคมให้

ความส าคัญหรือการยึดถืออ านาจหน้าที่ต าแหน่ง (Authority based respect)  เป็นสภาวะ

ที่ผู้มีอ านาจน้อยกว่าหรือด ารงต าแหน่งที่ต ่าในองค์การ จะให้ความเคารพ เช่ือฟังผู้มี

ต าแหน่งที่สูงกว่า สภาพขององค์กรจะมีวัฒนธรรมแบบเช่ือฟัง คือ ทุกคนจะเช่ือฟังผู้มี

อ านาจโดยปราศจากค าถามหรือสะท้อนภาพการพ่ึงพาการตัดสินใจ (Dependent 

decision-making) ซ่ึงในประเทศที่มีสภาพสังคมแบบช่องว่างของอ านาจสูงน้ี ผู้จัดการ

หรือผู้บริหารจะมีแนวโน้มเป็นผู้ตัดสินใจทุกเร่ืองและลูกน้องต้องปฏิบัติตามแบบที่ถูก

                                                           
2
  Trompenars, F. & Woolliams, P. (2003). Business Across Cultures.  West Sussex: 

Capstone Publishing Ltd.  
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บอกให้ท า หรือพ่ึงพาการตัดสินใจ โดยมากสังคมแบบน้ีจะมีโครงสร้างทางธุรกิจแบบ

บริหารแบบปิด สังคมที่มีช่องว่างของอ านาจที่สูง เช่น  ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย 

จีน ญ่ีปุ่น และประเทศในแถบลาตินอเมริกา ได้แก่ ประเทศปานามา กัวเตมาลา เวเนซูเอ

ล่าและ แมก็ซิโก  

 แต่ในทางตรงกันข้าม หากองค์กรน้ัน ๆ มีช่องว่างของอ านาจน้อยหรือสั้น คือ 

องค์กรจะมีโครงสร้างของต าแหน่งไม่มาก หรือมีโครงสร้างการจัดการที่มีแนวโน้มเป็นเชิง

ราบมากกว่า (Horizontal) หรือมีลักษณะการท างานในต าแหน่งของหัวหน้าและลูกน้องที่

เป็นลักษณะของผู้ร่วมงาน (Colleague) หรือเพ่ือนร่วมงานมากกว่า ประเทศที่มีช่องว่าง

ของอ านาจระดับกลางถึงต ่า  เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศในทวีป

ยุโรป เช่น เดนมาร์ก   ออสเตรีย หรือทวีปออสเตรเลีย เป็นต้น ซ่ึงบุคคลแต่ละคนจะมี

ความเป็นตัวของตัวเองสูงในการท างาน รับผิดชอบงานของตนก่อน แต่บุคคลกใ็ห้ความ

เคารพกับระเบียบข้อบังคับขององค์กร  ด้านการจัดการพบว่าผู้บริหารจะปรึกษากับ

ลูกน้องเสมอเพ่ือรับฟังความคิดเหน็หรือข้อมูลก่อนการตัดสินใจ โครงสร้างขององค์การ

จะเป็นแบบแบนราบ ผู้บริหารมักจะท างานร่วมกันกับลูกน้องแบบเพ่ือนร่วมงาน หรือ

ผู้บริหารให้อิสระในการท างาน เพ่ือลูกน้องได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้

ดีที่สดุ ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาการตัดสนิใจหรือรอค าสั่งให้ท า  

2. มิติความเป็นปัจเจกนิยมและความเป็นกลุ่ม  (Individualism versus 

Collectivism)  

  มิติความเป็นปัจเจกนิยมและความเป็นกลุ่มน้ี เป็นการอธิบายเร่ืองของการ

เปรียบเทยีบชีวิตของบุคคลที่ยึดความเป็นส่วนตัว และยึดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ

กลุ่ม และยังสามารถน าผลการวิเคราะห์เพ่ือสะท้อนการมีเป้าหมายและความมุ่งมั่นใน

ความส าเรจ็ของการท างาน หรือการใช้ชีวิตของบุคคลได้ด้วย  

มิติแบบปัจเจกนิยมน้ีเป็นสภาวะที่บุคคลให้ความสนใจในตัวเองและครอบครัว 

หรือมีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นส่วนตัว จะไมยุ่งหรืออยากรู้อยากเหน็เร่ืองผู้อื่น มี

การด ารงชีวิตแบบพึงพาตนเอง ไม่หวังพ่ึงพาผู้อื่นในเร่ืองเลก็ ๆ น้อย ๆ หรือเร่ืองใหญ่ 

ๆ  โดยจะมีความตรงกันข้ามกับความเป็นกลุ่ม   ที่เป็นสภาวะที่บุคคลมีความรู้สึกว่าเป็น

ส่วนหน่ึงของกลุ่ม และต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอ มักไม่ช่วยเหลือตนเองก่อน หรือ

หากเป็นผู้อาวุโสกว่าหรือด ารงต าแหน่งที่สูงกว่า นอกจากจะควบคุมให้ผู้อาวุโสน้อยกว่า

หรือต าแหน่งต ่ากว่าท างานให้แล้ว ยังจะเป็นสภาวะที่ต้องให้ความดูแลบุคคลอื่น ๆ ใน
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กลุ่มด้วย เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับความจงรักภักดีต่อกัน หรือเป็นธรรมเนียนปฏิบัติ

  

           จากการวิจัยของ Hofstede  พบว่าประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจแล้วน้ัน 

มักแสดงมิติความเป็นปัจเจกนิยมมากกว่าหรือสูงกว่าประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่

ยากจน หรือกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ตัวอย่างประเทศที่ มีมิติปัจเจกชนสูง ได้แก่  

ประเทศสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ แคนาดา  ในทางกลับกัน เช่น ไทย  ปากีสถาน 

อนิโดนีเซีย เอกวาดอร์ กวัเตมาลา พบว่าจะมีมิติปัจเจกนิยมที่ต ่า  

 แต่อย่างไรกต็าม  ถึงแม้ว่าท่าน Hofstede  จะไม่ไดัวัดถึงความเปล่ียนแปลงของ

มิติปัจเจกนิยมที่มีการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลา แต่ท่านได้พบว่าการที่ประเทศญ่ีปุ่นมี

วัฒนธรรมการท างานที่เป็นลักษณะของกลุ่ม แต่ในขณะเดียวกันน้ัน จะพบว่าประเทศ

ญ่ีปุ่นน้ันกลับมีความเป็นปัจเจกนิยมที่ค่อนข้างสูงด้วยหรือมากกว่าประเทศต่าง ๆ ใน

แถบเอเชียหรือโลกตะวันออกด้วยกัน เหตุผลกเ็พราะธรรมชาติการกล่อมเกลาของคน

ญ่ีปุ่น ที่แต่ละบุคคลจะมีเป้าหมายในตนเอง และมีเป้าหมายในการท างานให้ดีที่สุดก่อน 

และเช่ือว่าจะน าไปสู่ประโยชน์ต่อกลุ่มและองค์กรในภาพรวม พร้อมกับปัจจัยด้าน

ประวัติศาสตร์ของญ่ีปุ่นที่ต้องพบกบัการมีสภาพของผู้แพ้สงครามโลกคร้ังที่สอง และต้อง

รีบพัฒนาประเทศเพ่ือน าเงินมาช าระค่าสงคราม การได้รับการควบคุมจากสหรัฐ ฯ 

ในช่วงน้ัน การน าแนวคิดเร่ืองคุณภาพจากสหรัฐเข้าไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่น 

เพ่ือให้ญ่ีปุ่นมีการฟ้ืนตัวด้านเศรษฐกิจให้รวดเรว็ที่สุด ดังน้ันลักษณะหรือมิติของปัจเจก

นิยม ที่เกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่นที่เกิดจากผสมผสานกันน้ัน กลับส่งผลให้ประเทศญ่ีปุ่น

สามารถเพ่ิมระดับความสามารถในการผลิต และด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก และ

แนวคิดเร่ืองคุณภาพในการท างานหรือผลิตสินค้า กลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมของ

คนญ่ีปุ่นจนมีการยอมกันไปทั่วโลก ส่งผลท าให้ประเทศญ่ีปุ่นกลายเป็นหน่ึงในประเทศ

ผู้น าทางเศรษฐกจิจนถึงทุกวันนี้   

 ประเทศที่มีมิติของปัจเจกนิยมสูงน้ัน พบว่า องค์กรจะคาดหวังให้บุคลากรมี

ความสามารถเฉพาะตนและพ่ึงพาตนเองได้ (Self-Sufficient) และเน้นหรือให้

ความส าคัญต่อเร่ืองความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล และมุ่งสู่ความส าเร็จใน

หน้าที่การงาน ความเป็นตัวของตัวเองและความม่ันคงทางการเงินเป็นเร่ืองส าคัญ  ดังน้ัน 

บุคคลจะถูกสนับสนุนให้ตัดสินใจด้วยตนเอง รับผิดชอบงานที่รับผิดชอบอยู่โดยไม่ต้อง
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พ่ึงพาความช่วยเหลือจากกลุ่ม หรือรอให้คนอื่นมาช่วยท างานหรือแก้ไข น่ันคือ แต่ละ

บุคคลต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการท างานอย่างต่อเน่ือง 

 ในทางกลับกัน ประเทศที่มีมิติหรือลักษณะของปัจเจกนิยมที่อยู่ในระดับต ่า กจ็ะ

ให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจของกลุ่มมากกว่า การเน้นความเป็นสมาชิกของกลุ่ม

มากกว่า ไม่มีใครต้องการได้รับความสนใจเป็นพิเศษ แม้แต่การท างานที่ประสบ

ความส าเรจ็ ช่ือเสยีงความส าเรจ็กจ็ะเป็นของกลุ่ม และการชมเชยบุคคลเป็นรายบุคคลน้ัน

มีแนวโน้มเป็นเร่ืองน่าอายหรือไม่สมควร เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศที่มีมิติปัจเจกนิยมที่

อยู่ในระดับต ่าน้ี จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างกันและสร้างอ านาจหรืออิทธิพลจากสมาชิก

ในกลุ่ม  

แต่อย่างไรกต็าม วัฒนธรรมการท างานแบบกลุ่มในแถบเอเชียน้ัน มีทั้งด้านดีและ

ไม่ดี กล่าวคือ ในแง่ด้านดี หากองค์กรมีการจัดการดี ผู้น าดี สมาชิกกจ็ะท างานในกลุ่ม

อย่างมีความผูกกัน รักใคร่ช่วยเหลือกันในกลุ่ม พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน แต่หากการ

บริหารจัดการไม่ดี ผู้น าไม่ดี สมาชิกไม่มีคุณภาพ กอ็าจน าไปสู่การเอาเปรียบกัน กินแรง

กัน หรือมีการอ้างอภิสิทธิ์ การเป็นเดก็เส้น กลุ่มพรรคพวก หรือเป็นเครือญาติ คนรู้จัก

กนั ซ่ึงน าไปสู่การมีผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือกดีกนัคนที่อยู่นอกกลุ่ม 

    3. มิติความส าคญัของเพศชายมากกว่าเพศหญิง (Masculine versus Feminine)  

 มิติความส าคัญของเพศชายมากกว่าเพศหญิง เป็นมิติที่อธิบายสภาพสังคมการ

ท างานที่ไม่ใช่การเน้นไปที่บทบาทของชายหญิงที่ไม่เท่าเทียมกันเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึง

การสามารถน าไปอธิบายถึงลักษณะด้านโลกทัศน์ การประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ ในแต่ละ

วัฒนธรรม รวมทั้งยังสามารถน าผลวิเคราะห์ไปสะท้อนถึงสถานภาพในองค์กร  ความเป็น

หัวหน้าผู้น าที่ใช้อ านาจ หรือการให้บุคลากรมีส่วนร่วม  (Participative)   

มิติที่ให้ความส าคัญกับลักษณะเพศชาย  คือสภาวะที่ให้คุณค่า หรือสังคมให้

ความส าคัญกบัเพศชาย ความส าเรจ็ เงินทอง  และวัตถุสิ่งของ ผลก าไร ช่ือเสียง ประเทศ

ที่มีลักษณะ Masculinity ในระดับสูง มักจะให้ความส าคัญต่อรายได้ การยอมรับ 

ความก้าวหน้า และความท้าทาย ความส าเรจ็ถูกก าหนดโดยความร ่ารวยและการยอมรับ

ในสงัคม  สังคมที่มีวัฒนธรรมแบบน้ี บุคคลมักช่ืนชอบท างานกับบริษัทขนาดใหญ่หรือมี

ช่ือเสียง    แต่บางประเทศจ านวนผู้หญิงในหน้าที่การงานระดับสูงบางแห่งจะถูกจ ากัด

จ านวนหรือยากที่จะทะลุเพดาลแก้วไปได้  
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 ส่วนมิติที่เป็นแบบลักษณะเพศหญิง  น้ีนับเป็นสภาวะทางวัฒนธรรมที่ให้คุณค่า

หรือความส าคัญของกลุ่มหรือสังคม อันสะท้อนความห่วงใยต่อผู้อื่น และคุณภาพชีวิต 

(Quality of life)  โดย Hofstede ได้ศึกษาและพบว่า ประเทศที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบ

เพศชายสูงคือ ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศออสเตรีย เวเนซูเอล่า แมก็ซิโก ส่วนประเทศที่มี

วัฒนธรรมแบบเพศชายในระดับต ่า หรือมีลักษณะเพศหญิงในระดับที่สูง ได้แก่ นอร์เวย์ 

สวีเดน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์  โดยพบว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นอยู่ที่สงบสุข มี

สวัสดิการที่ดี ซ่ึงประเทศที่มีลักษณะ Masculinity ในระดับที่ต ่าหรือปานกลาง บุคคลจะ

ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมการท างาน  ที่ มี

บรรยากาศที่เป็นมิตร การร่วมมือกัน และความม่ันคงในหน้าที่การงาน ความส าเร็จถูก

ก าหนดเป็นรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ระดับ

ความเครียดในงานค่อนข้างต ่า และบุคลากรท างานอย่างสนุกสนาน เร่ือย ๆ ไม่กดดัน จน

บางคร้ังอาจเกดิผลงานที่ไม่มีคุณภาพได้ 

 4. มิติการหลีกเลีย่งความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance)   

 มิติการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนน้ี สามารถอธิบายลักษณะของสภาวะที่บุคคล

รู้สกึถูกคุกคามด้วยสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน และบุคคลหรือองค์กรสร้างความเช่ือบางอย่าง

เพ่ือท าให้สถานการณ์น้ันลดลงหรือหลีกเล่ียงได้ ตัวอย่างประเทศที่มีมิติของการหลีกเล่ียง

ความไม่แน่นอนที่สูง (High Uncertainly Avoidance)  น้ัน พบว่าจะมีการพยายามสร้าง

ระบบหรือวิธกีาร เพ่ือลดความเสี่ยงและจัดการกบัความไม่แน่นอนน้ัน ๆ  กลุ่มประเทศที่

เป็นกลุ่มมิติของการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนสงู  เช่น กรีก อุรุกวัย กัวเตมาลา โปรตุเกส 

ญ่ีปุ่น เกาหลี เป็นต้น ซ่ึงในประเทศที่มีลักษณะเช่นน้ี จะมีแนวโน้มที่จะจัดองค์กรและ

กิจกรรมตามกฎและระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งน้ีกเ็พ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจในสิ่งที่

บุคลากรต้องท า ส่งผลให้บุคลกรมักมีความกังวลและความเครียดและมักกังวลเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย ความไม่แน่นอน ในท านองเดียวสามารถอธิบายได้กับประเทศที่บุคลากร

ชอบท างานแบบเดิม ๆ ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง หรือกงัวลต่อการเปล่ียนแปลง เช่น ไทย  

ส่วนประเทศที่ เ ป็น มิติของการหลีกเ ล่ียงความไม่แ น่นอนที่ ต ่ า  (Weak 

Uncertainty Avoidance)  เช่น ประเทศสิงค์โปร์   สวีเดน สหรัฐอเมริกา แคนาดา จะมี

การตัดสินใจที่มีเผชิญต่อความเปล่ียนแปงหรือเสี่ยงบ่อยและระดับที่มาก บุคลกรจะไม่

เครียดหากมีการให้ท างานที่ท้าทายหรือให้คิดสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ   แต่มีการ
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ยอมรับความไม่ลงรอยกันในด้านความคิดเหน็หรือหน้าที่และมีความเช่ือม่ันในความคิด

ของตัวเองในการท างาน    คือมีความเป็นตัวของตัวเองในการท างาน 

5. มิติช่องห่างของระยะเวลา (Long Term versus Short Term Orientation)  

 มิติช่องห่างของระยะเวลาน้ี Hofstede  ท่านได้พัฒนาขึ้นมาภายหลังโดยบนฐาน

ของการรับรู้เร่ืองเวลา (Time perception) และจริยธรรมของมนุษย์ โดยท่านและคณะได้

หันมาศึกษาแนวคิดของลัทธิขงจ้ือ (Confucius)  ซ่ึงการรับรู้และให้ความส าคัญเกี่ยวกับ

เร่ืองเวลาน้ีกม็ีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  เช่น  ประเทศแถบตะวันตก ด้าน

การรักษาเวลา การตรงต่อเวลานับเป็นเร่ืองที่เคร่งครัดมาก ในขณะที่บางประเทศ เช่น 

ประเทศแถบเอเชียส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองการตรงต่อเวลา หรือการ

รักษาเวลา การนัดหมายจึงมีแนวโน้มไม่ตรงเวลาและไม่รักษาเวลาให้คุ้มค่า     

 ตัวอย่าง การท าความเข้าใจวัฒนธรรมการจัดการของประเทศแถบเอเชีย ด้วยกา

รวิเคราห์จากกราฟแสดงมิติวัฒนธรรมการจัดการของประเทศแถบเอเชีย ที่แสดงช่องว่าง

ของอ านาจสูงเกินคร่ึง มิติความเป็นกลุ่มสูง (ความเป็นปัจเจกนิยมต ่า) มิติความส าคัญ

ของเพศชายสงูเกนิคร่ึง มิติการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนสูงเกินคร่ึง และมิติช่องห่างของ

ระยะเวลาจะมีแนวโน้มที่สงูมาก  

                          

         กราฟที่ 1 แสดงมิติวัฒนธรรมการจัดการของประเทศแถบเอเชียตามทฤษฎี

ของ Hofstede
3
 

       ส่วนวัฒนธรรมการจัดการของประเทศแถบตะวันตก เช่น สหรัฐ แคนาดา 

อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย จะมีลักษณะของกราฟแสดงมิติวัฒนธรรมการจัดการ

ในทางตรงกันข้าม คือ มิติช่องของอ านาจจะต ่า มิติความเป็นปัจเจกนิยมสูง (ความเป็น

กลุ่มจะต ่า) มิติให้ความส าคัญของเพศชายในระดับปานกลางถึงต ่า มิติการหลีกเล่ียง

ความไม่แน่นอนจะต ่า และมิติช่องห่างของเวลาจะมีแนวโน้มที่ต ่า                             

                                                           
3
 ที่มา จาก www. Hofstede. Com 
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การวิเคราะห์วฒันธรรมการจัดการแบบไทยดว้ยทฤษฎีวฒันธรรมการจัดการของ 

Hofstede 

 หากน าทฤษฎีวัฒนธรรมการจัดการของ Hofstede มาวิเคราะห์วัฒนธรรมการ

จัดการแบบไทย และบนฐานของงานวิจัยบางช้ินของผู้เขียน (Rupavijetra, 2009) 

สามารถน าไปสู่ความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

วัฒนธรรมขององค์กรเพ่ือให้สอดรับกับยุคสมัยและการท างานข้ามวัฒนธรรมต่อไป 

รายละเอยีดมีดังต่อไปนี้  

1. มิติช่องว่างของอ านาจที่มีแนวโน้มจะสูง ด้วยในการท างาน การจัดการ

ในองค์กรคนไทยน้ันจะมีช่องว่างของความเป็นเจ้านายและลูกน้องสูง เพราะมีล าดับช้ันใน

การปกครอง (Hierarchy) ทั้งน้ี เพราะสังคมไทยมาช้านานที่จะยึดถือ/เคารพเร่ืองอาวุโส 

ด้านอายุที่แก่กว่า และระยะปีในการท างาน หรือคุณวุฒิด้านการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่การ

งาน ต าแหน่งทางสังคม กล่าวคือ ผู้ด ารงต าแหน่งสูงมักพึงพอใจให้ผู้น้อยเรียกยศ 

ต าแหน่งของตน หรือยกย่อง หรือยึดติดในต าแหน่ง/อ านาจที่มี ในท านองเดียวกัน 

ผู้น้อยกม็ักยกย่องและแสดงออกในการเคารพ นับถือด้วยภาษาที่ใช้ (ท่าน เจ้านาย รุ่นพ่ี 

หรือเรียกต าแหน่งที่ครองอยู่) และทา่ทางที่สภุาพ นอบน้อม (ยืน น่ัง ไหว้ มือประสานกัน

เวลาอยู่ต่อหน้า) รับฟังค าช้ีแนะ และท าตามค าสั่งอย่างไม่คิดวิเคราะห์หรือโต้แย้งอย่างมี

เหตุผล   

           ความรู้เร่ืองมิติช่องว่างของอ านาจน้ีจะช่วยให้ผู้จบการศึกษาใหม่หรือคนท างาน

ทั่วไป ต้องเข้าใจและจะได้ประพฤติปฏบัิติถูกต้อง หากไม่เข้าใจหรือไม่ปฏิบัติอาจไม่ได้

รับการต้อนรับที่ดี หรือไม่ได้รับการดูแล จากผู้ท างานมาก่อน หรืออาวุโสกว่า การเล่ือน

ต าแหน่งอาจจะยากล าบากหรือมีโอกาสน้อย ถึงแม้จะมีความรู้ความสามารถ  

 อย่างไรกต็าม หากองค์กรใดมีแบบแผนการปฏบัิติแบบน้ีมาก ๆ จะท าให้องค์กร

ไม่ก้าวหน้า โดยเฉพาะหากผู้มีต าแหน่งหรืออ านาจ ใช้อ านาจไปในทางที่ผิด ๆ และ

ครอบง าทางความคิด หรือได้คนไม่มีความรู้ ความสามารถมาเป็นหัวหน้า และหาก

สมาชิกในองค์กร รู้สกึเกรงกลัวหัวหน้า จะรอแต่ค าสั่งให้ท างาน ไม่กล้าท างานที่ผิดไปจาก

การปฏบัิติเดิม ๆ  ด้วยกลัวความผิดพลาด โดยไม่คิดท างานอย่างสร้างสรรค์หรือมีอิสระ

ทางความคิด 
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2.  มิติการเป็นกลุ่มมากกว่าความเป็นปัจเจกนยิม    

 ประเทศไทยมีมิติความเป็นปัจเจกนิยมที่ไม่สูงแต่ค่อนข้างต ่า เพราะองค์กรไทย

ส่วนใหญ่จะมีสภาพการท างานที่เป็นลักษณะของกลุ่มพรรคพวก (In group) หรือพวก

พ้อง น้อง พ่ี  เค รือญา ติ  (Nepotism) คน รู้ จักกันมาก่ อน  ถิ่ นฐาน บ้ าน เดี ยวกัน 

สถาบันการศึกษาเดียวกัน ฯลฯ ที่ ยังคงมีปฏิบัติกันอยู่ในระดับที่สูงถึงปานกลาง 

ก่อให้เกิดการพ่ึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้ อกูลกัน  แต่การท างานแบบกลุ่มของไทยน้ัน 

ไม่ค่อยจะสอดคล้องกับนิยามค าว่า ท างานเป็นทีม หรือทีมงาน เพราะค่อนข้างมีปัญหา

ด้านการเอาเปรียบ กนิแรงกนั และไม่ทุม่เท และด้วยนิสัยใจคอของคนไทยส่วนใหญ่ที่มัก

ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่ตรง ๆ หรือมีความจริงใจในการต าหนิหรือ

ตักเตือนสมาชิกในกลุ่มท างานที่มีลักษณะเห็นแก่ตัว  และไม่รู้สึกละอายใจ ท าให้การ

ท างานแบบกลุ่มของไทยไม่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กบัองค์กรหรือสงัคม   

3. มิติการใหค้วามส าคญักบัเพศชายมากกว่าเพศหญิง     

            มิติน้ีขององค์กรไทยจะไม่สูงมาก หรืออยู่ระดับปานกลาง ด้วยสภาพการท างาน

ในสังคมไทยยุคแห่งการเปล่ียนแปลงและจ านวนประชากรหญิงมีมากกว่าชาย ความเป็น

เพศหญิง เพศชายไม่มีปัญหามากในการเข้าท างานในต าแหน่งทั่วไป ๆ หรือเล่ือน

ต าแหน่งสูงขึ้ นไป หากผู้หญิงมีระดับการศึกษาสูงระดับอุดมศึกษาและมีความฉลาด ย่ิง

มักจะไม่ค่อยมีปัญหาการถูกกีดกันในการเล่ือนต าแหน่งที่สูงข้ึนไปหรือก้าวไปสู่ระดับ

ผู้บริหารระดับสงู  

           นอกจากน้ี มิติน้ียังวิเคราะห์ได้ในลักษณะความเอาจริงเอาจังในการท างาน หรือ

มุ่งความส าเร็จ โดยสภาพการท างานขององค์กรไทย ด้วยบุคลากรมักไม่มีค่านิยมหรือ

วัฒนธรรมการท างานที่มุ่งม่ันสู่ความส าเรจ็ให้กบัองค์กรมากนัก แต่ท างานแบบไปเร่ือย ๆ 

รักความสบาย จึงท างานไม่ค่อยคุ้มค่า หรือก้าวหน้า   

4. มิติการหลีกเลีย่งความไม่แน่นอน  

มิติการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนของไทยพบว่าจะค่อนข้างสงู ทั้งน้ีเพราะชาวไทย

ส่วนใหญ่มักมี 

นิสัยที่ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง (ทั้ง ๆ ที่หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาได้สอนเร่ืองไตร

ลักษณ์ อันประกอบไปด้วย ทุกขัง อนิจจัง และอนัตตา เพ่ือการไม่ยึดติดในสิ่งหน่ึงสิ่งใด

จนเกินไป)     ทั้ งน้ีด้วยเพราะกลัวการสูญเสียอ านาจ  หรือไม่ชอบการปรับตัว

ค่อนข้างมากในที่ท  างานหรือสถานที่ใหม่ ๆ รวมทั้งมีวัฒนธรรมเร่ืองการรักษาหน้า จะ
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กลัวหรืออับอายหากเสียหน้าในที่สาธารณะ (Face saving) ไม่ชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานที่มีแนวโน้มว่ามักไม่ค่อยโปร่งใส หรือไม่ค่อยใช้หลักธรรมาภิบาล หรือหลัก

คุณธรรม (Merit system) ด้วยมักไปใช้หลักของความสัมพันธ์หรือระบบการให้คุณให้

โทษเป็นส่วนใหญ่  

5. มิติช่องห่างของระยะเวลา   

มิติ ช่องห่างของระยะเวลาน้ีจะค่อนสูง ด้วยองค์กรหรือคนไทยมักจะให้

ความส าคัญกบั 

ระยะเวลาที่รู้จักกนัมาก่อน มีความเป็นเพ่ือนฝูงคนรู้จัก ญาติพ่ีน้อง หรือผู้อุปถัมภ์ ในการ

รับบุคลากรเข้าท างาน หรือสมัครแข่งขันใด ๆ หากมีโอกาสมักจะใช้ระบบฝาก ขอความ

ช่วยเหลือ (จนเกิดเป็นลักษณะของเดก็ฝาก เดก็เส้น การใช้อภิสิทธิ์ หรือระบบอุปถัมภ์

ต่างตอบแทน)  และใช้ระบบการท างานที่ยาวนาน หรือความสัมพันธ์เพ่ือเล่ือนต าแหน่ง 

ในบางคร้ังองค์กรอาจได้ผู้บริหารที่ไม่มีศักยภาพในการเป็นผู้น า แต่เพราะบุคคลน้ันมี

ความอาวุโสในการท างานมากกว่าบุคคลอื่น ๆ     

                         

               กราฟที่ 2 แสดงแสดงมิติวัฒนธรรมการจัดการของประเทศไทยตามทฤษฎี

ของ Hofstede 
4
 

สรุป 

 ใ น โ อ ก า ส ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ร า ไ ด้ ก้ า ว เ ข้ า สู่ ค ว า ม เ ป็ น น า น า ช า ติ 

(Internationalization) มากขึ้นเร่ือย ๆ ด้วยการเปิดรับระบบทุนนิยมอย่างกว้างขวาง การ

ส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติ การจ้างงานจากแรงงานต่างชาติทั้งในระดับมีฝีมือและไร้

ฝีมือเป็นจ านวนมากของประเทศไทย รวมทั้งการที่ประเทศไทยได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว

และการพักอาศัยแบบระยะยาว ฯลฯ ท าให้สังคมไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

มากเร่ือย ๆ โดยเฉพาะการท าตามข้อตกลงของการเป็นประชาคมอาเซียนย่ิงเป็นส่วน

ผลักดันให้คนไทยต้องท างานร่วมกับคนต่างวัฒนธรรมมากย่ิงข้ึนอย่างหลีกเล่ียงได้ยาก 

                                                           
4
 ที่มา จาก www. Hofstede. Com 
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หากคนไทยไม่เข้าใจแนวคิด ทฤษฎีการจัดการข้ามวัฒนธรรมแล้ว รวมทั้งขาดทกัษะด้าน

ภาษาอังกฤษและภาษาของชาติต่าง ๆ แล้ว ย่อมท าให้การท างาน การบริหารจัดการข้าม

วัฒนธรรมด าเนินไปไม่ราบร่ืน และอาจมีความขัดแย้งได้ หรือโอกาสในการท างานให้

ประสบความส าเรจ็เป็นไปได้ยาก 
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กลยุทธธุ์รกิจและทุนทางปัญญาส่งผลต่อประสิทธิภาพด าเนนิงานธุรกิจ 

อุตสาหกรรมอญัมณีและเครือ่งประดบัของไทย    

 

อรญัฤทธ์ิ  รุ่งเรืองวิชชากุล
1 

 
    นภาพร  ขนัธนภา

2 
     

ระพพีรรณ  พริิยะกุล
3 

 

บทคดัย่อ 

            ประสิทธิภาพผลด าเนินการของธุรกิจถือเป็นตัวดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ

องค์การ แต่ละธุรกิจที่มีการใช้กลยุทธ์ภายใต้ฐานทรัพยากรทุนที่แตกต่างกัน ทุนทาง

ปัญญาถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย ซ่ึงจัดเป็น

อุตสาหกรรมส่งออกที่มีมูลค่ามาก ดังน้ัน การใช้กลยุทธ์ธุรกิจบนพ้ืนฐานของทุนทาง

ปัญญาในอุตสาหกรรมน้ีจึงเป็นเร่ืองส าคัญ ปัญหาคือโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการ

ใช้ทุนทางปัญญากับประสิทธิภาพผลด าเนินการของธุรกิจน้ี ยังไม่ปรากฏชัดเจน 

การศึกษาคร้ังน้ี จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการตรวจสอบเชิงประจักษ์ความสัมพันธ์และ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ธุรกิจและทุนทางปัญญาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานธุรกจิ เพ่ือน าผลไปตรวจสอบยืนยันผลของความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง

กลยุทธธ์ุรกจิองค์ประกอบของทุนทางปัญญา ( ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนสัมพันธ์) 

กบัประสทิธภิาพผลด าเนินงานธุรกิจ โดยใช้ตัวอย่างจาก 234 ผู้ประกอบการในธุรกิจอัญ

มณีและเคร่ืองประดับ   การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง (SEM)   

ผลการวิเคราะห์พบว่า กลยุทธธ์ุรกจิมีความสมัพันธอ์ย่างมีนัยส าคัญกับทุนมนุษย์ และทุน

สมัพันธ ์ โดยพบว่าเกดิผลปฏสิมัพันธ์ (Interaction)  ระหว่างทุนสัมพันธ์กับทุนมนุษย์ซ่ึง

ส่งผลต่อประสทิธภิาพผลการด าเนินงานธุรกจิอย่างมีนัยส าคัญ 

 

ค าส าคญั :  กลยุทธ์ธุรกจิ; ทุนทางปัญญา; ทุนมนุษย์ , ทุนสมัพันธ์ , ทุนโครงสร้าง , 

ปฏสิัมพันธ์; ผลการด าเนินงานธุรกจิ 

----------------------------------------------------------- 
1
 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑติ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2
 รองศาสตราจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3
 รองศาสตราจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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THE EFFECT OF BUSINESS STRATEGY AND INTELLECTUAL CAPITAL 

ON THE BUSINESS PERFORMANCE 

OF THAILAND’S GEMS AND JEWELRY INDUSTRY 

 

Abstract 
The efficiency of business performance is an indicator of the success of an 

organization. Each business uses strategies in accordance with different capital resources. 
Intellectual capital is an important resource in the production of gems and jewelry in the 
Kingdom Thailand with the gems and jewelry business being considered a high value 
export industry. Therefore, the use of business strategy as based on intellectual capital is 
very important in this industry. A problem lies in the structural relationship between the 
use of intellectual capital and the efficiency of business performance, a phenomenon 
which remains unclear. In this dissertation, the researcher empirically examines the 
relationships and reactions between business strategy and intellectual capital insofar as 
they influence the efficiency of business performance. Results can be used to confirm the 
structural relationships between business strategy utilizing intellectual capital ( human 
capital, structural capital and relations capital.) and business performance efficiency. The 
sample population consisted of 234 entrepreneurs in the gems and jewelry business. The 
data were analyzed using structural equation modeling (SEM). Findings showed that 
business strategy correlated at a statistically significant level with human capital with 
relational capital. Relational capital and human capital were determined to interact in a 
fashion such that the efficiency of  business performance was affected at a statistically 
significant level. 

 
Keyword:  Business Strategy; Intellectual Capital; Human Capital, Structural Capital, 
Interaction, Relational Capital, Interaction, Business Performance.  
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

            ประเทศไทยเป็นประเทศที่พ่ึงพารายได้จากการส่งออกประมาณ 532,007.37 

ล้านบาทในปีพ.ศ. 2555(ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.2.bot.or.th/statistics) 

ของรายได้ที่เข้าประเทศ นอกเหนือจากการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ประเทศ

ไทยยังพ่ึงพาธุรกิจภาคการส่งออกธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย 

ซ่ึงน ารายได้เข้าสู่ประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 1.5 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2534 – 2538  (ข้อมูล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) โดยมีมูลค่า

เฉล่ียในปีพ.ศ. 2543 ประมาณ 7 หมื่นล้านบาท (ที่มา: กรมศุลกากร  ประมวลผลโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเค ร่ืองประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)) 

กระบวนการผลิตอญัมณีต้องอาศัยกระบวนการผลิตร่วมกนัทางด้านเทคโนโลยีเคร่ืองจักร

ที่ทนัสมัย และการมีส่วนร่วมของช่างฝีมือที่มีศักยภาพ ส่งผลให้ประสบการณ์และทกัษะ

ความช านาญน้ีกลายเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่ได้รับการยอมรับให้ประเทศไทยเป็น

ประเทศที่มีศักยภาพการผลิตเคร่ืองประดับอยู่ในแนวหน้าของโลก (ศักดา ศิริพันธุ์ , 

2552)    

            ถึงแม้การส่งออกอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยที่ผ่านมา น า

รายได้ เ ข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล แต่ ยังมีอุปสรรคปัญหาที่ เ ป็น จุดอ่อนของ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมกัน

แก้ไขสนับสนุน ดังกรณีที่ต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน การขาดแคลงวัตถุดิบ จึงต้องอาศัย

ความร่วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย ในการหาแหล่ง

วัตถุดิบจากต่างประเทศมาสนับสนุนการผลิต  นอกจากน้ี ยังมีการขาดแคลนบุคลากรที่มี

ความเช่ียวชาญด้านการออกแบบและช่างฝีมือรวมทั้งการขาดความสามารถของ

ผู้ประกอบการที่จะสร้างองค์ความรู้ในด้านการผลิตเพ่ือถ่ายทอดให้กับบุคลากรใหม่ที่เข้า

สู่ระบบ  นอกจากประสบปัญหาดังกล่าวแล้ว ปัญหาอื่นที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจน้ีกคื็อ 

สภาวะการแข่งขันสูง ส่งผลให้องค์การต้องมีการพัฒนาปรับปรุงภายในให้สามารถ

ตอบสนองต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง  (Okkonen, 2004) ด้วยการ

ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ธุรกิจในเชิงรุก โดยการจัดการเชิงกลยุทธ์ และส่งเสริมการจัดการ

ความรู้ในองค์การ เพ่ือเพ่ิมทักษะและเสริมสมรรถนะให้เข้มแขง็ย่ิงขึ้นโดยเฉพาะในส่วน

ของการผลิต (Process Oriented) ที่สร้างความแตกต่าง (Differentiate) โดยเน้นต้นทุน

ต ่า (Cost Focus)  

            อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดับของไทยตระหนักถึงความส าคัญของการ

ปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรองค์การให้เกดิศักยภาพของทมีงานในการพัฒนาทกัษะด้าน

คุณภาพการผลิต สร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ

สร้างตราสินค้าเพ่ือให้เกิดจงรักภักดีจากผู้บริโภค  บนพ้ืนฐานของการพัฒนาเสริมสร้าง
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ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย จ าเป็นจะต้องสร้าง

“นวัตกรรมใหม่” (innovative era)  (Bontis and Fitz–enz, 2002) เพ่ือให้เกิด

ศักยภาพในการผลิตและการเข้าตลาดการแข่งขัน ดังน้ัน การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์

ในการใช้ทุนทางปัญญาในการสร้างนวัตกรรมใหม่จึงเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเรจ็ของ

องค์การ 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

            เพ่ือศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ธุรกิจและองค์ประกอบของทุน

ทางปัญญาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับของไทย 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

             2.1 ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

                   2.1.1 กลยุทธ์ธุรกิจ หมายถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถน ามา

ก าหนดเป็นแนวทางการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของบริษัทเพ่ือมาบูรณาการเช่ือมโยง

ประสานงานเพ่ือใช้ประโยชน์จากความสามารถหลักให้กลายเป็นความได้เปรียบในการ

แข่งขันทางธุรกจิในด้านต่างๆขององค์การ (Barney, 1995)  การก าหนดรูปแบบกลยุทธ์

ต้องสอดคล้องในบริบทของธุรกิจและการแข่งขัน Porter, (1986) ดังเช่นธุรกิจอัญมณี

และเคร่ืองประดับที่ต้องแข่งขันระหว่างประเทศภายใต้ข้อจ ากัดต้นทุนต ่า จึงจ าเป็นต้อง

เน้นการผลิตที่ต้นทุนต ่าในรูปแบบสินค้าที่ตรงตามต้องการของผู้บริโภคจึงใช้ทุนทาง

ปัญญาเข้ามาสนับสนุน 

                   2.1.2 ทุนทางปัญญา   หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และเทคโนโลยีที่อยู่ใน

องค์การ สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน Zambon (2002, p.12) ทุนทาง

ปัญญา เป็นแหล่งรวมสินทรัพย์องค์ความรู้ ที่ไม่มีตัวตน ที่มีอยู่ทั้งภายใน และภายนอก

องค์กร  ซ่ึงจัดเป็นต้นทุนขององค์การโดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นความรู้ในการ

สร้างมูลค่าให้กับองค์กร (Edvinsson and Malone, 2005)   Skandia (1998, p.4)   

ทุนทางปัญญาเป็นความรู้ที่สามารถแปลงเป็นก าไรได้ ( จีระ หงส์ลดารมภ์, 2555) อีก

นัยโดยสรุปว่า ทุนทางปัญญา เป็นการมองยุทธศาสตร์หรือการมองอนาคต  โดยใช้ปัญญา

ในการแก้ปัญหา ทุนทางปัญญาประกอบด้วยทุนและสินทรัพย์ที่องค์กรมีอยู่ มี

ความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันของ 3 องค์ประกอบเข้าด้วยกัน คือ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง 

และทุนสัมพันธ์ (Chen et. al., 2004; Tseng and Goo, 2005, Bontis, 1999, Lotfi 

Zadeh, 2006)   

       ทุนมนุษย ์ Human Capital (HC) หรือทรัพย์กรมนุษย์ เป็นสินทรัพย์

ความรู้ที่มีอยู่ในตัวพนักงานขององค์การ (Bontis et. al., 2001) ซ่ึงมีบทบาทส าคัญใน
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การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ( จีระ หงส์ลดารมภ์,2555)  “ทุนมนุษย์ที่มี

คุณภาพ” คือ การที่พนักงานในองค์การจะต้องมีความสามารถที่จะหาความรู้ มาพัฒนา

ในการผลิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยรูปแบบการหาความรู้และการพัฒนาเช่นความสามารถ

การใช้เทคโนโลยี  การเรียนรู้ การค้นคว้างานวิจัย เพ่ือตอบสนองต่อการผลิตที่ มี

ประสทิธภิาพตามที่ลูกค้าต้องการ 

       ทุนโครงสรา้ง  Structural Capital (SC) คือ องค์ความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่

ภายในองค์การ เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่มีคุณค่า ซ่ึงเป็นสินทรัพย์ทางปัญญา ได้แก่ 

ฐานความรู้ที่จัดเกบ็ เช่น  ระบบเครือข่าย กระบวนการผลิต กลยุทธ์  (Bontis, 1999; 

Bozzollan et. al., 2003)  โดยที่ทุนโครงสร้างยังอยู่กับองค์การไปตลอด  Roos et. al., 

(1997)  สอดคล้องกับ Skandia, (1998) ที่กล่าวว่าทุนโครงสร้างเป็นคุณค่าที่คง

เหลืออยู่ เมื่อพนักงานได้ออกจากองค์การไปแล้ว การที่องค์การมีทุนโครงสร้างที่ มี

ประสทิธภิาพจะช่วยให้พนักงานได้สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ

ขององค์การ (Bontis, 1991) 

       ทุนสัมพนัธ์  Relational Capital (RC)  หมายถึง เป็นทุนภายนอก เช่น 

ลูกค้า ภาคีเครือข่าย หน่วยงานของรัฐ มีความส าคัญอย่างมากต่อองค์การ ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานของธุรกจิ Bontis (1999) เช่นการให้สทิธทิางภาษี การหาตลาด     

       2.1.3 ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หมายถึงปัจจัยที่เกี่ยวพันที่ระดับของ

ปัจจัยตั้งแต่ 2 ปัจจัย มีผลเกดิขึ้นกบัผลปัจจัยตาม (Hsieh et.al. 2005) การศึกษาพบว่า 

การพัฒนานวัตกรรมการผลิตมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคในแง่การออกแบบจะพัฒนา

ผลิตภัณฑซ่ึ์งตรงกบับริบทว่า การเน้นลูกค้า (Customer Oriented) เป็นประเดน็ส าคัญใน

ยุคของการแข่งขัน 

 

            2.2 งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผู้ศึกษา ผลการคน้พบ 

Anastasia A. Katou; Pawan S. 

Budhwar (2009) 

กลยุทธท์างธุรกจิ (ต้นทุน คุณภาพ นวัตกรรม) 

ส่งผลนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กบั

ประสทิธภิาพขององค์กร 

 Mojtab Rafiei, Tahereh Feyzi, 

Hossein Azimi (2011) 

ทุนโครงสร้างมีผลกระทบต่อประสทิธภิาพทาง

เศรษฐกจิโดยตรง   ทุนสัมพันธม์ีผลกระทบต่อ

ประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิผ่านทุนโครงสร้างทั้ง

โดยตรงและโดยอ้อม   และไม่มีความสัมพันธ์

โดยตรงระหว่างตัวแปรทุนมนุษย์และประสทิธภิาพ

ทางเศรษฐกจิ 
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Mohsen Mehdivand et.al, 

(2012)  

ทุนมนุษย์ และทุนสัมพันธม์ีผลกระทบโดยตรงและ

โดยอ้อมต่อประสทิธภิาพนาโนธุรกจิ ในขณะที่ทุน

โครงสร้างมีเพียงผลกระทบทางอ้อมผ่านปฐมนิเทศ

ผู้ประกอบการ    

Dimitrios Maditinos, Željko 

Šević, Charalampos Tsairidis 

(2009) 

ทุนมนุษย์มีความส าคัญเชิงบวกกบัทุนลูกค้า  ทุน

ลูกค้ามีอิทธพิลมากต่อทุนโครงสร้าง ทุนนวัตกรรมดู

เหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ส าคัญเชิงบวกกบั

โครงสร้างทุน  ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการ

แข่งขันสูง ท าให้ประสบความส าเรจ็ในการ

ด าเนินงานในองค์กร 

  Mina Beig, Mehdi Karbasian, 

Yaser Ghorbanzad (2012) 

ตัวแปรแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม การศึกษา  ค่าจ้าง 

และการให้รางวัล ก่อให้เกิดผลต่อบทบาททรัพยากร

มนุษย์   

Seyed Ali Akbar ,et. , al.< 

(2012)   

ผลการวิเคราะห์เส้นทางว่ามีความสัมพันธเ์ชิงบวก

อย่างมีนัยส าคัญระหว่างทุนทางปัญญาและการ

พัฒนาประสทิธภิาพการท างานของผลิตภัณฑใ์หม่   

Abdel-Aziz, et.al., (2010) ทุนทางปัญญามีความสัมพันธอ์ย่างมีนัยส าคัญต่อผล

การด าเนินงานทางธุรกจิ 

Maria do Rosário Cabrita, Nick 

Bontis (2008) 

การศึกษาเชิงประจักษ์ยืนยันว่าทุนทางปัญญามี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญและผลการด าเนินงาน 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุปกรอบแนวคิดวิจัยได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  แสดงกรอบแนวคิดวิจัยจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
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วิธีด าเนนิการวิจยั  

             งานวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน 

            ขั้นตอนที่ 1 ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและ

เคร่ืองประดับในประเทศ เพ่ือศึกษากลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ รวมทั้ง

โครงสร้างของทุนทางปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ของทุนมนุษย์  ทุนโครงสร้าง  ทุน

สมัพันธ ์ที่ปรากฏใน                 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการค้นหาข้อถาม (Exploratory Analysis)  เพ่ือเสาะหาข้อมูล

เชิงประจักษ์อันน าไปสู่การสร้างเคร่ืองมือเกบ็ข้อมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐานเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Analysis) โดยการใช้ขนาดตัวอย่าง 150 ราย 

            ขั้นตอนที ่3 ใช้แบบสอบถามที่ได้จากการสร้างในส่วนที่ 2 กบักลุ่มตัวอย่างจาก

ผู้บริหารของบริษัทอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศไทยจ านวน  234 

ผู้ประกอบการ ซ่ึงสอดคล้องกับการวิเคราะห์หาตัวอย่างส าหรับสมการโครงสร้างโดยใช้ 

สูตรของ Westland (Westland, 2000) 1100*450*50 2  rrn  โดย r คือ 

อตัราส่วนระหว่างตัวแปรสงัเกตกบัตัวช้ีวัด จากการค านวณได้ค่า n > = 200 ตัวอย่าง 

            ท าการทดสอบสมมติฐานเชิงยืนยัน  (Confirmatory Analysis) โดย

แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับองค์การและกลยุทธ์ธุรกิจ (BS)  ปัจจัย 3 ด้าน

ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ของทุนมนุษย์ (HC) ทุนโครงสร้าง (SC) ทุนสัมพันธ์ที่

ปรากฏในองค์การ (RC)โดยใช้มาตรวัดของ Likert 5 ระดับ  ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับผลการ

ด าเนินงานขององค์การ (BP) ใช้ตัวช้ีวัดคือ  อัตราก าไรข้ันต้นเฉล่ียใน 3 ปี  (FI52)  

ระดับการรักษาลูกค้า(CR46)  จ านวนลูกค้าที่เพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับ (CR47)  อายุงานโดย

เฉล่ียของคนงาน (ER49)  ยอดขายโดยเฉล่ีย (ER50)  ผลตอบแทนที่ได้รับอยู่ในระดับ

ใด (FI51)  ในส่วนของการวัดแบบ Likert Scale จะใช้วิธีการให้ความหมายตาม (Best, 

1967)  ผลการทดสอบการตรวจสอบความเที่ยง ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s-alpha 

ได้ค่าของทุนมนุษย์ (HC) ทุนโครงสร้าง (SC) ทุนสัมพันธ์ที่ปรากฏในองค์การ (RC) 

คือ 0.745 , 0.859 และ 0.847 ตามล าดับ 

 

ผลการวิจยั  

            จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจดังกล่าวพบว่า บริษัทเหล่าน้ีใช้กลยุทธ์เชิงรุก 

โดยการใช้จุดแขง็ของทุนมนุษย์ โดยบริษัทเหล่าน้ีมีช่างผู้เช่ียวชาญและมีอัตราการคงอยู่

สงูมาก บนโอกาสที่ผู้บริโภคซ่ึงต้องการรูปแบบสินค้าที่ต้องการ (Customer Design) โดย

มีราคาต ่า ซ่ึงในกรณีเช่นนี้  อุตสาหกรรมต้องใช้ประโยชน์จากความสามารถของบริษัทเป็น

หลัก เพ่ือสร้างการสร้างโอกาสภายนอก ด้วยการบูรณาการแสวงหาทุนทั้งสามส่วนคือ ทุน

โครงสร้าง ทุนมนุษย์และทุนสัมพันธ์เพ่ือท าให้ผลประกอบการของอุตสาหกรรมดีย่ิงขึ้ น  
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นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์ยังพบว่าโครงสร้างระหว่างปัจจัยทางด้านทุนมนุษย์และทุน

โครงสร้างยังไม่สามารถแบ่งได้ชัดเจน โดยส่วนใหญ่มีการด าเนินการร่วมกัน ซ่ึงเป็น

รูปแบบผสมผสาน  ไม่มีการแบ่งเป็นทางการในส่วนของทุนโครงสร้างอย่างเป็นทางการ

เหมือนบริษัทช้ันน าอื่นๆ อันเน่ืองจากการสร้างผลิตภัณฑ์ในเชิงศิลปะที่ มีวิธีการ

ด าเนินการแตกต่างไปจากสนิค้าโดยทั่วไป 

 ข้อมูลพ้ืนฐานของธุรกิจที่เกบ็มาปรากฏดังน้ี ลักษณะธุรกิจเป็นแบบห้างหุ้นส่วน

เป็นกลุ่มใหญ่คิดเป็นร้อยละ 96.20 ที่เหลือเป็นธุรกจิครอบครัว โดยมีจ านวนคนงานกลุ่ม

ใหญ่ (11 – 50 คน) คิดเป็นร้อยละ 56.40 ล าคับรองลงมาคือ กลุ่มที่มีคนงาน มากกว่า 

51 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 ลักษณะของผู้ถือหุ้นคือ คนไทยทั้งหมด กับร่วมทุนกับ

ต่างชาติใกล้เคียงกัน โดยพนักงานส่วนใหญ่เป็นระดับปฏิบัติการ มีอายุงานโดยเฉล่ีย

มากกว่า 20 ปี 

 

ตารางที่ 1 แสดงกลยุทธ์ธุรกิจ (BS) ระดับการใช้ทุนมนุษย์ (HC) ทุนโครงสร้าง (SC) 

ทุนสมัพันธท์ี่ปรากฏในองค์การ (RC) และผลด าเนินงานขององค์การ (BP) 

ปัจจัย ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ประเมินผล 

BS 4.63 0.48 มากที่สุด 

การซักเคร่ืองแบบ(BS3) 4.69 0.46 มากที่สุด 

การลงทุนด้านเคร่ืองมือ (BS4) 4.57 0.49 มากที่สุด 

การรักษามาตรฐานบนต้นทุนต ่า (BS5) 4.63 0.48 มากที่สุด 

ขั้นตอนการผลิต (BS6) 4.63 0.48 มากที่สุด 

HC 4.65 0.47 มากที่สุด 

พนักงานมีความเช่ียวชาญในการท างาน (HC10) 4.58 0.49 มากที่สุด 

การประเมินประสทิธภิาพ (HC11) 4.70 0.45 มากที่สุด 

การมีนโยบายฝึกอบรมให้ความรู้ (HC15) 4.61 0.48 มากที่สุด 

การประเมินการฝึกอบรม (HC16) 4.61 0.48 มากที่สุด 

การท างานเป็นทมี (HC17) 4.73 0.44 มากที่สุด 

                                Interaction SC x HC 

SC22_x_HC10 - - - 

SC24_x_HC11 - - - 

SC24_x_HC16 - - - 
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ตารางที ่1  (ต่อ) 

 

 

ปัจจัย ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ประเมินผล 

                             SC                                  4.59           0.47           มากทีสุ่ด 

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  ส่งเสริมธุรกจิของ

องค์การ (SC18) 
4.75 0.43 มากที่สุด 

มีการวิจัย พัฒนา (SC19) 4.69 0.46 มากที่สุด 

การพัฒนาห่วงโซ่การผลิต (SC20) 4.58 0.49 มากที่สุด 

การสร้างความผูกพันด้วยการให้ความรู้ (SC21) 4.62 0.48 มากที่สุด 

การจัดเกบ็ความรู้เข้าสู่องค์กร (SC22) 4.59 0.49 มากที่สุด 

การน าความรู้ไปแบ่งปันให้พนักงาน (SC23) 4.61 0.48 มากที่สุด 

การจัดเกบ็ความรู้ที่มีประสทิธภิาพ (SC24) 4.68 0.46 มากที่สุด 

มีฐานความรู้เพ่ือให้พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้ ได้

(SC25) 
4.21 0.45 มาก 

                                Interaction RC x SC 

RC28_x_SC18 - - - 

RC30_x_SC18 - - - 

RC30_x_SC21 - - - 

RC30_x_SC22 - - - 

RC30_x_SC23 - - - 

RC32_x_SC18 - - - 

                             RC                                  4.64          0.48           มากทีสุ่ด 

การมีสถาบันวิจัยด้านอญัมณีเพ่ือให้ความรู้ (RC28) 4.62 0.48 มากที่สุด 

การมีส่งเสริมการลงทุนโดย BOI (RC29) 4.66 0.47 มากที่สุด 

การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า (RC30) 4.63 0.48 มากที่สุด 

การสนับสนุนในส่วนมาตรการทางศุลกากร (RC32) 4.66 0.47 มากที่สุด 
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ตารางที ่1  (ต่อ) 

                            BP                                   4.47           0.42             มาก 

ระดับการรักษาลูกค้า (CR46) 4.86 0.34 มากที่สุด 

จ านวนลูกค้าที่เพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับ (CR47) 4.08 0.53 มาก 

อายุงานโดยเฉล่ียของคนงาน (ER49) 3.95 0.25 มาก 

ยอดขายโดยเฉล่ีย (FI50) 4.50 0.50 มาก 

ผลตอบแทนที่ได้รับอยู่ในระดับใด (FI51) 4.76 0.43 มากที่สุด 

อตัราก าไรข้ันต้นเฉล่ียใน 3 ปี (FI(52) 4.67 0.47 มากที่สุด 

ตารางที ่2  

อิทธิพลของบุพปัจจยั  (Antecedents) ทีมี่ผลต่อตวัแปรตาม (N=234) 

ตวัแปรตาม 

Dependent variable 

R
2 

Effect                 บุพปัจจยั

(Antecedent) 

 

BS HC SC RC 

HC 0.512 DE 

IE 

Total 

0.303** 0.000
 

0.715 0.696 

0.000 0.000 0.000 0.000 

0.303 0.000 0.715 0.696 

SC 0.812 DE 

IE 

Total 

0.427 0.000 0.000
 

0.662** 

0.000 0.000 0.000 0.000 

0.427
 

0.000 0.000 0.662 

RC 0.134 DE 

IE 

Total 

0.367** 0.000
 

0.000
 

0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 

 0.367
 

0.000 0.000 0.000 

BP 0.220 DE 

IE 

Total 

0.000  0.029** 0.655 0.325 

0.216 0.000 0.000 0.000 

0.216
 

0.029 0.655 0.325 

 Significant level , * p < .05; ** p < .01 

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาระดับอิทธิพลของบุพปัจจัยของตัวแปรตามต่าง ๆ 

ทั้งตัวแปรภายนอก (External endogenous variable) และตัวแปรภายใน (internal 

endogenous variable) ในภาพเส้นทาง พบว่า กลยุทธ์ธุรกิจมีผลต่อทุนมนุษย์ และทุน

สัมพันธ์ แต่ไม่มีผลกับทุนโครงสร้าง  ในขณะที่ทุนสัมพันธ์มีผลกับทุนโครงสร้าง และทุน

มนุษย์เป็นปัจจัยที่มีผลกับการด าเนินงานขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ในการศึกษาน้ี

ช้ีให้เหน็ว่าในธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับน้ัน ทุนมนุษย์มีระดับความส าคัญต่อธุรกิจ
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อย่างมาก แต่ทั้งน้ีต้องมีการสนับสนุนทางอ้อมผ่านจากทุนสัมพันธ์และแทรกซึมผ่านทุน

มนุษย์ร่วมกบัทางทุนโครงสร้าง เน่ืองจากธุรกจิในกลุ่มน้ียังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนระหว่าง

ทุนมนุษย์กับทุนโครงสร้างจึงส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนไปปรากฏในปัจจัยของทุน

มนุษย์แทนโดยมีทุนโครงสร้างที่ท  าหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) 

ตารางที ่3 

สมการโครงสรา้งระหวา่งตวัแปรรูปธรรม ( Manifest Variable) กบัตวัแปรนามธรรม 

(Latent Variable) 

ปัจจัย รูปแบบ 

BS   Formative 

HC Reflexive 

RC Reflexive 

SC Reflexive 

BP   Formative 

หมายเหตุ : ปัจจัย BS เป็นการวัดระดับการด าเนินการ และBP เป็นการวัดข้อเทจ็จริงที่มี

คุณสมบัติตามกฎของการวัดแบบ Formative  (Changes in the indicators should cause 

changes in the construct. Changes in the construct do not cause changes in the 

indicators) (Peter MIS 2007 ) ตัวอย่าง เช่น การวัดกระบวนการด าเนินงาน 

(Operational Excellence) , Revenue Growth (Rai et. al., 2006) 

ตารางที ่4  

สมมติฐาน (Hypothesis) สมัประสิ

ทธ์ิ

เสน้ทาง 

t-test ผลลพัธ ์

H1:กลยุทธธ์ุรกจิ(BS) มีอทิธพิลต่อระดับการใช้ทุนมนุษย์

(HC) 

0.289 2.254 สนับสนุน 

H2:กลยุทธธ์ุรกจิ(BS) มีอทิธพิลต่อระดับการใช้ทุนโครงสร้าง

(SC) 

0.023 0.368 ไม่สนับสนุน 

H3:กลยุทธธ์ุรกจิ(BS) มีอทิธพิลต่อระดับการใช้ทุนสัมพันธ์

(RC) 

0.333 3.438 สนับสนุน 

H4:การใช้ทุนสัมพันธ์(RC)มีอิทธิพลต่อระดับการใช้ทุน

โครงสร้าง(SC) 

0.817 22.30 สนับสนุน 

H5:การใช้ทุนโครงสร้าง(SC) อิทธิพลต่อต่อระดับการใช้ทุน

มนุษย์(HC) 

0.182 0.568 ไม่สนับสนุน 

H6:การใช้ทุนมนุษย์(HC) อทิธพิลต่อผลด าเนินงานของ 0.252 2.334 สนับสนุน 
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องค์การ (BP) 

H7:การใช้ทุนโครงสร้าง(SC) อทิธพิลต่อผลด าเนินงานของ

องค์การ(BP) 

0.007 0.397 ไม่สนับสนุน 

H8: การใช้ทุนทุนสมัพันธ์(RC) อทิธพิลต่อผลด าเนินงานของ

องค์การ (BP) 

0.194 0.953 ไม่สนับสนุน 

ตารางที ่5  

ค่าสถิติแสดงความเทีย่งตรงเชิงจ าแนก 

Construct CR R
2 

AVE Construct  

BP BS HC RC SC 

BP 0.755 0.220 0.437 0.661     

BS 0.916 0.000 0.689 0.676 0.830    

HC 0.955 0.512 0.784 0.247 0.303 0.885   

RC 0.892 0.134 0.675 0.361 0.367 0.714 0.821  

SC 0.909 0.812 0.719 0.392 0.427 0.878 0.729 0.847 

พบว่า ค่า AVE  ที่สนใจสูงกว่าค่า cross construct correlation ทุกค่าในสดมภ์เดียวกนั 

ทุกค่า R
2
 มีค่าสูงกว่า 0.20 ยกเว้นค่า ปัจจัย RC ที่มีค่า 0.134 ซ่ึงตีความได้ว่าค่า R

2
 

ของ RC มีความสมัพันธแ์ต่อยู่ในระดับต ่า  ( ระดับ R
2 
ที่มีค่า 0.5 – 0.3 อยู่ในระดับ

มาก  0.3 -0.1 อยู่ในระดับน้อย และค่าน้อยกว่า 0.1 ถือว่าไม่มีความสัมพันธก์นั 

(Cohen, 1988) 

ตารางที ่6  

ค่าสถิติแสดงความเทีย่งตรงเชิงเหมือน (Convergent validity) 

Construct/Item 

 ระดบักลยุทธ ์ Loading AVE t-State 

1.1 การซักเคร่ืองแบบ(BS3) 0.702 0.689 0.245 

1.2 การลงทุนด้านเคร่ืองมือ (BS4) 0.546  2.567 

1.3 การรักษามาตรฐานบนต้นทุนต ่า (BS5) 0.881  4.165 

1.4 ขั้นตอนการผลิต (BS6) 0.597  3.066 

 ระดบัทุนมนุษย ์ Loading AVE t-State 

1.5 การประเมินประสทิธภิาพ (HC11) 0.508 0.784 0.508 

1.6 การมีนโยบายฝึกอบรมให้ความรู้ (HC15) 0.503  0.492 

1.7 การประเมินการฝึกอบรม (HC16) 0.805  0.694 

1.8 การท างานเป็นทมี (HC17) 0.631  0.421 

1.9 SC22_x_HC10 0.577  0.369 
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1.10 SC24_x_HC11 0.648  0.642 

1.11 SC24_x_HC16 0.781  0.781 

1.12 SC25_x_HC16 0.882  0.698 

 ระดบัทุนโครงสรา้ง Loading AVE t-state 

1.13 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  ส่งเสริมธุรกจิ

ขององค์การ (SC18) 

0.676 

 

0.719 0.676 

 

1.14 การน าความรู้ไปแบ่งปันให้พนักงาน 

(SC23) 

0.676  3.620 

1.15 RC28_x_SC18 0.591  4.349 

1.16 RC30_x_SC21 0.648  10.573 

1.17 RC30_x_SC22 0.581  14.102 

1.18 RC30_x_SC23 0.714  14.185 

1.19 RC32_x_SC18 0.723  5.171 

 ระดบัทุนสมัพนัธ ์ Loading AVE t-state 

1.20 การมีสถาบันวิจัยด้านอญัมณีเพ่ือให้ความรู้ 

(RC28) 

0.845 0.675 1.979 

1.21 การมีส่งเสริมการลงทุนโดย BOI (RC29) 0.858  2.146 

1.22 การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า 

(RC30) 

0.804  14.58 

1.23 การสนับสนุนในส่วนมาตรการทางศุลกากร 

(RC32) 

0.719  1.778 

หมายเหตุ : 1. ตัวแปร ปฏสิมัพันธค์ านวณมาจากค่า Standardize   

                   2. ค่า Loading ที่ต ่ากว่า 0.7 ตามเกณฑ์ของ Hair et. al., (1998) 

สามารถรับได้ว่ามีนัยส าคัญถ้าขนาดตัวอย่างมากกว่า 200 สามารถใช้  ค่า Loading 

ระดับ 0.4 ขึ้นไปได้ ดังน้ันค่าในตารางที่ 6  จึงสามารถยืนยันได้ในผลการวิเคราะห์   
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ภาพที ่2  ผลจากการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง  

 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

(DISCUSSION, CONCLUSION AND FUTURE RESEARCH) 

 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาน้ี แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์ธุรกิจมี

อิทธิพลต่อทุนสัมพันธ์ และทุนมนุษย์ โดยที่ทุนมนุษย์จะต้องเกิดจากปฏิสัมพันธ์กับทุน

โครงสร้าง (Interaction) ส่งผลให้มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานธุรกิจ  ในกรอบแนวคิด

ที่สร้างไม่มีทิศทางจากทุนสัมพันธ์ไปยังทุนมนุษย์ เน่ืองจากในข้ันตอนการสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการเพ่ือท าการหาข้อมูลเชิงประจักษ์ (EFA) พบว่า ในธุรกิจลักษณะน้ีไม่

ปรากฏเส้นทางน้ี โดยความรู้จะส่งจากทุนสมัพันธผ่์านมาสู่ทุนโครงสร้าง แล้วจึงส่งผ่านไป

ยังทุนมนุษย์ เช่นการเปิดตลาดความต้องการใหม่ ซ่ึงจะส่งมายังผู้บริหารของบริษัท 

จากน้ันจึงไปถ่ายทอดไปยังฝ่ายผลิต  นอกจากน้ียังพบว่า ธุรกิจประเภทน้ียังไม่มี

โครงสร้างที่ ชัดเจนในส่วนของทุนโครงสร้างแบบธุรกิจที่ศึกษาจากงานวิจัยในอดีต 

เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่เป็นงานศิลปะ รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่มักจะขยายฐาน

มาจากธุรกจิเดิมขนาดเลก็ของตนเองโดยตนเองเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตด้วย  ดังน้ัน 

การผลิตจะอาศัยความรู้ที่ผู้บริหารของบริษัทเข้าไปก ากับกับหัวหน้ากลุ่มที่เป็นผู้ผลิต ซ่ึง

ส่งผลให้การทดสอบสมมติฐานน้ีพบว่า ทุนมนุษย์ที่เกิดจาก ปฏิสัมพันธ์กับทุนโครงสร้าง

เป็นปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเรจ็ของการด าเนินการธุรกจิ 

งานวิจัยน้ีท าให้เห็นข้อจ ากัดของการสร้างทุนปัญญาในส่วนของทุนโครงสร้าง 

เน่ืองจากอาจจะเป็นธุรกิจที่การสร้างรูปแบบฐานความรู้ค่อนข้างยากโดยความรู้ยังอยู่ใน

ตัวมนุษย์ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงความรู้ในความต้องการของผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา จึงท าให้การสร้างทุนสมัพันธไ์ม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  การพ่ึงพิงทุนมนุษย์

DP
U



 
 

617 
 

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้องค์การโดยใช้ทุนโครงสร้างเป็นตัวส่งผ่าน (Mediator) 

เพ่ือให้เกิด ปฏสิัมพันธ์ (Interaction) น่าจะสร้างปัญหาในอนาคตกับธุรกิจน้ี เพราะทุน

มนุษย์มีข้อจ ากัดในการสร้างค่อนข้างมาก ดังน้ัน ทิศทางการศึกษาในอนาคตกับธุรกิจ

ประเภทที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควรจะศึกษา  ปัญหาอุปสรรคของการสรา้งทุน

โครงสรา้ง วา่ควรใชก้ลยทุธร์ะดบัธุรกิจแบบใด และกลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการอย่างไร  ทีจ่ะ

ท าใหท้นุทางปัญญาดา้นโครงสรา้งมีประสิทธิภาพและส่งผลไปสู่การเพ่ิมทุนปัญญาในส่วน

ของทนุมนุษยร์วมทัง้ส่งผลต่อผลด าเนินการขององค์กรภายใตก้ารแข่งขนั   

 

กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยน้ีส าเรจ็ได้ด้วยความร่วมมือจากสมาคมผู้ประกอบการอัญ

มณีแห่งประเทศไทย ในส่วนของการให้ข้อมูลสนับสนุน ผู้ประกอบการอัญมณีที่ช่วยเหลือ

ในการให้ข้อมูลและข้อคิดเหน็ในขั้นตอนการวิจัยเชิงประจักษ์และในขั้นตอนการวิจัยเชิง

ยืนยัน และคุณอินทกะ พิริยะกุล ในส่วนของการช่วยเหลือในเร่ืองของการประมวลผล

ด้วยซอฟต์แวร์ 
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สมดุลและจลนศาสตรก์ารดูดซบัสียอ้มไดเร็กทเ์รด 80 โดยเกล็ดไคโตซาน 
 

วรารกัษ ์กุลรชัตะสถาพร  
บงกช เช้ือโยธิน  

โกวิทย ์ปิยะมงัคลา
 

 

บทคดัย่อ 

        การทดลองน้ีใช้เกลด็ไคโตซานน ามาใช้เป็นตัวดูดซับสีย้อมไดเรก็ทเ์รด 80 ท าการ
ทดลองแบบแบตซ์ ศึกษาผลของปริมาณเกลด็ไคโตซานและความเข้มข้นเร่ิมต้นของสี

ย้อมไดเร็กท์เรด 80 ผลการทดลองพบว่า การเพ่ิมปริมาณเกลด็ไคโตซานจาก 0.05-0.8 
กรัม และความเข้มข้นเร่ิมต้นของสีย้อมไดเรก็ทเ์รด 80 จาก 20-100 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
ผลท าให้ร้อยละการดูดซับ และความสามารถในการดูดซับเพ่ิมสงูขึ้นจาก 15.7-80.9 และ 
16.5-29.7 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล าดับ ไอโซเทอมและจลนศาสตร์ของการดูดซับ

สอดคล้องกบัแบบแลงเมียร์ และ Pseudo-second order ตามล าดบั 
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Equilibrium and Kinetic Adsorption of Direct red 80 by Flake Chitosan 

 

Abstract 
 The flake chitosan was used as adsorbent to remove direct red 80 from solution in 
batch adsorption system. The effects of amount adsorbent and initial concentration of 
direct red 80 were investigated. It was found that the trend of increasing amount of flake 
chitosan from 0.05-0.8 g and initial concentration of direct red 80 from 20-100 mg/L 
increased the percent removal from 15.7-80.9 and adsorption capacity from 16.5-29.7 
mg/g, respectively. The Langmuir isotherm and Pseudo-second order were better in 
describing the adsorption process, respectively. 
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บทน า 
       เทคโนโลยีการย้อมเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการด ารงชีวิตของมนุษย์ และการใช้ผลิตภัณฑ์

จากสีย้อมเป็นสิ่งที่หลีกเล่ียงไม่ได้เช่นกัน ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม

เกดิข้ึนมากมาย ปัญหาส าคัญที่เกดิข้ึนจากอุตสาหกรรมการฟอกย้อม คือการปล่อยน า้เสีย

ที่มีการปนเป้ือนสีย้อมออกสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ สีย้อมเป็นสารเคมีสกัดจากน ้ามัน

ปิโตรเลียมซ่ึงก าจัดได้ยาก จึงส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  [2]    
สีย้อมประเภทประจุลบ ได้แก่สีไดเร็กท์ สีเอซิด และสีรีแอคทีฟ เป็นสีย้อมที่นิยมใช้

โดยทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 20-30 ของสีย้อมทั้งหมด ปัญหาการปนเป้ือนสีย้อมเหล่าน้ี   
ในน า้เสียมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้ น เน่ืองจากการเติบโตทางด้านการอุตสาหกรรม และสีย้อม

ยังมีลักษณะโครงสร้างทางเคมีที่ ซับซ้อน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการก าจัด ในขณะที่

กระบวนการการดูดซับเป็นวิธีหน่ึงที่ได้มีการวิจัยและท าการทดสอบว่าแล้วมีความ

เหมาะสม สามารถก าจัดสย้ีอมในน า้เสยีได้อย่างมีประสทิธิภาพ [3]   โดยทั่วไปแล้วในเชิง
พาณิชย์ ถ่านกัมมันต์นิยมน ามาใช้ในกระบวนการการดูดซับ แต่เน่ืองจากถ่านกัมมันต์ยัง

มีราคาค่อนข้างแพง เน่ืองจากมีข้ันตอนการเตรียมที่ยุ่งยากและซับซ้อน ในปัจจุบันจึงได้

ท าการค้นคว้าหาวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกนัมาใช้เป็นตัวดูดซับ พบว่าวัสดุเหลือทิ้ง

ทางด้านการเกษตร ซ่ึงได้จากธรรมชาติมีสมบัติคล้ายถ่านกัมมันต์ สามารถน ามาใช้เป็น

ตัวดูดซับสารมลพิษได้เป็นอย่างดี ได้แก่แกลบ ชานอ้อย ขี้ เล่ือย 
 ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งมากมาย เปลือกของสัตว์ทะเล

เหล่าน้ีจึงกลายเป็นขยะเกิดการเน่าเสีย เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การน าของเสียเหล่าน้ี

มาสกัดเป็นไคติน ไคโตซาน จึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่ช่วยแก้ปัญหามลพิษขยะได้ อีกทั้งยัง

ใช้ประโยชน์ในการดูดซับสารมลพิษในน า้เสยี ช่วยลดปัญหามลพิษทางน า้ได้อกีด้วย 

 ไคตินพบมากในโครงสร้างเปลือกนอกของกุ้ง ปู แกนหมึก [1] ไคตินมีโครงสร้าง
ทางเคมีคล้ายเซลลูโลส ต่างกันที่โมโนเมอร์ของเซลลูโลสคือ D-glucose ส่วนโมโนเมอร์
ของไคตินคือ N-acetyl-D-glucosamine ไคตินมีช่ือทางเคมีคือ 2-Acetamido-2-deoxy-D-
glucose ไคโตซานคือไคตินในรูปที่มีปริมาณหมู่อะซิติลต ่า เกิดจากปฏิกิริยาการก าจัด

หมู่อะซิติลของไคตินด้วยด่างเข้มข้น หมู่อะซิตามิโด (-NHCOCH3) เปล่ียนเป็นหมู่อะมิโน 
(-NH2) ที่คาร์บอนต าแหน่งที่ 2 ช่ือทางเคมีไคโตซานคือ 2-Amino-2-deoxy-D-glucose 
โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลส ไคตินและไคโตซานแสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างทางเคมีของ (ก.) เซลลูโลส (ข.) ไคตินและ (ค.) ไคโตซาน 

 

วตัถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือศึกษาประสทิธภิาพการดูดซับสย้ีอมไดเรก็ทเ์รด 80 โดยเกลด็ไคโตซาน 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการดูดซับสีย้อมไดเร็กท์เรด 80 โดยเกล็ด        
ไคโตซาน 
 

การวิจยั 

 3.1 การศึกษาผลความเข้มข้นเร่ิมต้นของสีย้อมไดเรก็ทเ์รด 80 

 เตรียมสารละลายสีย้อมไดเร็กท์เรด 80 ความเข้มข้น 20-100 มิลลิกรัมต่อลิตร  

ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพู่  ใส่เกลด็ไคโตซานปริมาณ 0.1 กรัม จากน้ัน

น าไปเขย่าที่ความเร็ว 120 รอบต่อนาที เกบ็ตัวอย่างในช่วงเวลา 0-60 นาที น าไป

วิเคราะห์การดูดกลืนแสงด้วยเคร่ือง Spectronics 20 Genesys ที่ความยาวคล่ืน 528 นาโน
เมตร ค านวณความสามารถในการดูดซับตามสมการที่ 1 

            
(     ) 

 
     (1) 

เมื่อ qe,exp หมายถึงความสามารถในการดูดซับ (มิลลิกรัมต่อกรัม) C0 หมายถึงความ

เข้มข้นเร่ิมต้นของสีย้อมไดเร็กท์เรด 80 (มิลลิกรัมต่อลิตร) Ce หมายถึงความเข้มข้น
สมดุลของสีย้อมไดเร็กท์เรด 80 (มิลลิกรัมต่อลิตร) V หมายถึงปริมาตรของสีย้อมได
เรก็ทเ์รด 80 (ลูกบาศกเ์ซนติเมตร) และ W หมายถึงปริมาณเกลด็ไคโตซาน (กรัม) 
 3.2 การศึกษาผลของปริมาณเกลด็ไคโตซาน 
 ช่ังเกล็ดไคโตซานน ้าหนัก 0.05-0.8 กรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ เติมสารละลาย     

สีย้อมไดเร็กท์เรด 80 ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 ลูกบาศก์

เซนติเมตร จากน้ันน าไปเข้าเคร่ืองเขย่าที่ความเรว็ 120 รอบต่อนาท ีเกบ็ตัวอย่าง ในช่วง
เวลา 0-60 นาที น าไปวิเคราะห์การดูดกลืนแสงด้วยเคร่ือง Spectronics 20 Genesys ที่
ความยาวคล่ืน 528 นาโนเมตร ค านวณร้อยละการก าจัดตามสมการท่ี 2 
             ( 

     

  
 )         (2) 
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http://www.google.co.th/aclk?sa=l&ai=CuE1eIVOXUqirPMmriQe5gYGgAfXipcoB9bqt9BmKw_ELCAAQAVCllaaWBWD9zZuGiCCgAeWdhv4DyAEBqgQnT9Cv2bNS1D10WOgQciRLZ_rWyL5MTXzbl9AIm5YcSdAaG7DSHq7agAeD4vkBkAcC&sig=AOD64_1Xts1WCD51QhwCrIGBjrfw1Hnl0g&rct=j&q=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87+spectronic+20&ved=0CCwQ0Qw&adurl=http://www.bergeng.com/&cad=rja
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อภิปรายผลการวิจยั  
 4.1 ผลความเข้มข้นเร่ิมต้นของสย้ีอมไดเรก็ทเ์รด 80 
 ความสามารถในการดูดซับสีย้อมไดเร็กท์เรด 80 ของเกล็ดไคโตซานเมื่ อ

เป ล่ี ยนแปลงความ เ ข้ม ข้น เ ร่ิ ม ต้นแสดงดั งภาพที่  2  พบ ว่ า เกล็ด ไค โตซาน                    

มีความสามารถในการดูดซับสีย้อมไดเร็กทเ์รด 80 ที่ความเข้มข้นเร่ิมต้น 20, 40, 60, 

และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร เท่ากับ 16.5, 24.0, 27.4 และ 29.7 มิลลิกรัมต่อกรัม 

ตามล าดับ การเพ่ิมความเข้มข้นสีย้อมไดเรก็ทเ์รด 80 ให้สูงขึ้น มีผลท าให้ความสามารถ

ในการดูดซับเพ่ิมสูงขึ้ นด้วย เน่ืองจากเกิดความแตกต่างของความเข้มข้นสีย้อมไดเร็กท์

เรด 80 ที่อยู่ในสารละลายและที่ผิวของเกลด็ไคโตซานเพ่ิมมากข้ึน เป็นผลท าให้เกิดแรง
ขับดัน (Driving force) ที่เพ่ิมสูงข้ึน [4] เกลด็ไคโตซานสามารถดูดซับสีย้อมไดเรก็ทเ์รด 
80 ได้มากในช่วงเร่ิมต้น เน่ืองจากบริเวณผิวหน้าของเกล็ดไคโตซานมีหมู่อะมิโนอยู่

ปริมาณมากที่สามารถดูดซับหมู่ซัลโฟเนตของสีย้อมไดเรก็ทเ์รด 80 จึงสามารถดูดซับได้
อย่างรวดเรว็ หลังจากน้ันการดูดซับเกิดขึ้นช้าลง เน่ืองจากบริเวณพ้ืนผิวของไคโตซานได้

ถูกปกคลุมด้วยสย้ีอมไดเรก็ทเ์รด 80 

 4.2 ผลของปริมาณเกลด็ไคโตซาน 

 ผลการเปล่ียนแปลงปริมาณเกลด็ไคโตซานกับร้อยละการก าจัดสีย้อมไดเร็กท์เรด 

80 แสดงดังภาพที่ 3 พบว่าเกลด็ไคโตซานปริมาณเท่ากับ 0.05 - 0.8 กรัม มีร้อยละการ
ก าจัดเทา่กบั 15.7 - 80.9 ตามล าดับ การเพ่ิมปริมาณเกลด็ไคโตซานให้สูงขึ้น มีผลท าให้
ร้อยละการก าจัดสย้ีอมไดเรก็ทเ์รด 80 เพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากเกลด็ไคโตซานมีปริมาณเพ่ิม
สงูขึ้น สอดคล้องกบัการใช้เปลือกถั่วดูดซับสย้ีอมเมททลีินบลู [5] 

 

 

ภาพที่ 2 ความสามารถในการดูดซับสย้ีอมไดเรก็ทเ์รด 80 ของเกลด็ไคโตซาน  
               ที่ความเข้มข้นเร่ิมต้น: ♦ 20, ■ 40, ▲ 60 และ ● 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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ภาพที่ 3 ร้อยละการก าจัดสย้ีอมไดเรก็ทเ์รด 80 ของเกลด็ไคโตซาน 

  

 4.3 สมดุลการดูดซับ 
 ไอโซเทอมการดูดซับ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดูดซับที่อุณหภูมิ

คงที่กบัความเข้มข้น ณ จุดสมดุล ไอโซเทอมที่จะใช้วิเคราะห์การดูดซับในงานวิจัยน้ีได้แก่ 

สมการการดูดซับแบบแลงเมียร์ และสมการการดูดซับแบบฟรุนดิช  โดยสมการการดูดซับ

แบบแลงเมียร์ มีสมมติฐานที่ว่าโมเลกุลของตัวถูกดูดซับจะเกดิการดูดซับบนผิวของตัวดูด

ซับในต าแหน่งที่แน่นอน เป็นการดูดซับบนผิวแบบช้ันเดียว แต่ละพ้ืนผิวของตัวดูดซับมี

ลักษณะแบบเดียวกนั ตัวดูดซับมีพลังงานในการดูดซับเหมือนกัน และโมเลกุลของตัวดูด

ซับไม่สามารถเกิดข้ามพ้ืนผิว หรือไม่สามารถเกิดข้ึนกับโมเลกุลที่อยู่ติดกันได้ [6] และ
แรงที่ใช้ในการดึงดูดเป็นแรงอ่อนๆ ที่สามารถผันกลับได้ ข้อดีของการใช้สมการแลงเมียร์

อธิบายไอโซเทอมการดูดซับ ได้แก่เป็นสมการแบบง่าย เป็นแบบจ าลองพ้ืนฐานทาง

กายภาพ ซ่ึงสามารถน ามาใช้งานได้อย่างกว้างขวาง สมการแบบแลงเมียร์เขียนได้ดัง

สมการที่ 3  
           

      

       
     (3) 

เมื่ อ qe,cal หมายถึงความสามารถในการดูดซับที่สภาวะสมดุลที่ได้จากการค านวณ 

(มิลลิกรัมต่อกรัม) am,L หมายถึงค่าคงที่แบบแลงเมียร์ (ลิตรต่อกรัม) และ KL หมายถึง
ค่าคงที่การดูดซับแบบแลงเมียร์ (ลิตรต่อมิลลิกรัม) 
 สมการที่ 3 สามารถจัดรูปให้เป็นสมการเส้นตรงได้ดังสมการที่ 4 

   
  

      
 (

  

    
)    

 

    
    (4) 

 สมการแบบฟรุนดิช มีสมมติฐานของการดูดซับที่ว่าพ้ืนที่ผิวของตัวดูดซับไม่เป็น

เน้ือเดียวกันตลอด พ้ืนผิวของตัวดูดซับมีลักษณะขรุขระ พ้ืนที่ผิวและพลังงานมีการ

กระจายตัวเป็นแบบเลขช้ีก าลัง สมการฟรุนดิชเขียนได้ดังสมการที่ 5 
           

 
 ⁄       (5) 
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เมื่อ KF หมายถึงค่าคงที่ของฟรุนดิชแสดงถึงความสามารถในการดูดซับ (ลิตรต่อกรัม) 

และ n หมายถึงค่าคงที่ของฟรุนดิชแสดงถึงความเข้มข้นของการดูดซับ (ไม่มีหน่วย) 
        สมการที่ 5 สามารถจัดให้อยู่ในรูปแบบของสมการเส้นตรงได้ดังสมการที่ 6 
           

 

 
                  (6) 

 ค่าคงที่ไอโซเทอมของสมการแลงเมียร์และฟรุนดิชแสดงในตารางที่ 1 ผลจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์ (R2) และความสามารถในการดูดซับเมื่อเปรียบเทยีบจากผลการ
ทดลองและผลจากการค านวณโดยใช้สมการแลงเมียร์และฟรุนดิช พบว่าไอโซเทอมการ

ดูดซับสีย้อมไดเร็กท์เรด 80 โดยเกลด็ไคโตซาน สอดคล้องกับสมการแลงเมียร์มากกว่า

สมการฟรุนดิช อธบิายได้ว่า การดูดซับเกดิแบบผันกลับได้ และการดูดซับเกิดขึ้นแบบช้ัน

เดียว [7] สมดุลการดูดซับสย้ีอมไดเรก็ทเ์รด 80 ของเกลด็ไคโตซานดังแสดงในภาพที่ 4 
ตารางที่ 1 ค่าคงที่และความสามารถการดูดซับสย้ีอมไดเรก็ทเ์รด 80 ของเกลด็ไคโตซาน 

C0 
(mg/l) 

qe,exp 

(mg/g) 

Langmiur Isotherm Freundlich Isotherm 
KL 

(L/mg) 
am,L 

(L/g) 
qe,cal 

(mg/g) 
R2 KF 

(L/g) 
1/n qe,cal 

(mg/g) 
R2 

20 16.5 

0.3173 9.7943 

12.86 0.9986 

14.4378 0.1812 

1.34 0.9851 
40 24.0 25.43 0.9986 1.89 0.9851 
60 27.4 27.79 0.9986 2.13 0.9851 
100 29.7 29.43 0.9986 2.47 0.9851 

 
ภาพที่ 4 สมดุลการดูดซับสีย้อมไดเรก็ทเ์รด 80 ของเกลด็ไคโตซาน:  

                  ♦ ผลการทดลอง, ■ สมการแลงเมียร์ และ ▲ สมการฟรุนดิช  
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 4.4 จลนศาสตร์การดูดซับ 
 การศึกษาอตัราเรว็ปฏกิริิยาการดูดซับสย้ีอมไดเรก็ทเ์รด 80 ของเกลด็ไคโตซาน ใช้

แบบจ าลอง Pseudo-first order และ Pseudo-second order โดยสมการเส้นตรง Pseudo-
first order แสดงดังสมการที่ 7 
       (     )         

   

     
   (7) 

เมื่อ qt หมายถึงความสามารถการดูดซับสีย้อมของเกลด็ไคโตซานที่เวลาใด ๆ (มิลลิกรัม
ต่อกรัม) k1 หมายถึงค่าคงที่อัตราเรว็ปฏกิิริยาอันดับหน่ึง (ต่อนาท)ี และ t หมายถึงเวลา
ที่ใช้ในการดูดซับ (นาท)ี  
 เมื่อน าข้อมูลจากการศึกษาผลความเข้มข้นเร่ิมต้นของสีย้อมไดเร็กท์เรด 80 มา

เขียนกราฟระหว่าง log (qe – qt) กับ t ได้กราฟเส้นตรง ค่าคงที่อัตราเรว็ปฏกิิริยาอันดับ
หน่ึงหาได้จากความชันของเส้นตรง ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 5 สมการ Pseudo-first order การดูดซับสีย้อมไดเรก็ทเ์รด 80 ของเกลด็ไคโตซาน 
  ที่ความเข้มข้นเร่ิมต้น: ♦ 20, ■ 40, ▲ 60 และ ● 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สมการเส้นตรง Pseudo-second order แสดงดังสมการที่ 8 
   

 

  
  

 

    
   

 

  
      (8) 

เมื่อ k2 หมายถึงค่าคงที่อตัราเรว็ปฏกิริิยาอนัดับสอง (กรัมต่อมิลลิกรัม-นาท)ี  
 น าข้อมูลจากการศึกษาผลความเข้มข้นเร่ิมต้นของสีย้อมไดเรก็ทเ์รด 80 มาท าการ

พลอตกราฟระหว่าง t/qt กับ t ได้กราฟเส้นตรงที่มีความชันเป็น 1/qe และจุดตัดแกนตั้ง
สามารถใช้หาค่าคงที่อัตราเร็วปฏิกิริยาอันดับสอง ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 6 ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และความสามารถในการดูดซับสีย้อมไดเร็กท์เรด 80 ที่ได้จาก

สมการ Pseudo-second order มีค่าใกล้เคียงหน่ึงและใกล้เคียงกับผลการทดลองมากกว่า
จากสมการ Pseudo-second order อธิบายได้ว่าการดูดซับเกิดจากแรงดึงดูดทางเคมี

ระหว่างตัวดูดซับกบัโมเลกุลตัวถูกดูดซับ [8] ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ภาพที่ 6 สมการ Pseudo-second order การดูดซับสย้ีอมไดเรก็ทเ์รด 80 ของเกลด็ไคโต  
         ซานที่ความเข้มข้นเร่ิมต้น: ♦ 20, ■ 40, ▲ 60 และ ● 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

ตารางที่ 2 ค่าคงที่อัตราเรว็ปฏกิิริยา Pseudo-first order และ Pseudo-second order ของ
การดูดซับสย้ีอมไดเรก็ทเ์รด 80 โดยเกลด็ไคโตซาน 

Adsorbate 
(mg/L) 

qe,exp 
 

Pseudo-First order Pseudo-second order 
qe,cal k1 R2 qe,cal k

2
 R2 h 

C0 

 

20 16.5 9.2 -0.1004 0.8241 16.7 0.087 0.9998 24.3 
40 24.0 19.9 -0.1554 0.9778 24.2 0.072 0.9997 42.4 
60 27.4 11.2 -0.1205 0.7434 27.6 0.110 0.9999 84.0 
100 29.7 14.8 -0.1614 0.8125 29.8 0.144 1.0000 128.2 

 
 อัตราเรว็ของการดูดซับในช่วงเร่ิมต้น (h) เมื่อ t/qt เข้าใกล้ศูนย์ สามารถค านวณได้

จากสมการที่ 9 [9] 
           

      (9) 
เมื่อ h หมายถึงอตัราเรว็ในช่วงเร่ิมต้นของการดูดซับ (มิลลิกรัมต่อกรัม-นาท)ี 
 จากข้อมูลในตารางที่ 2 ค่าความเข้มข้นเท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราเร็ว

ในช่วงเร่ิมต้นของการดูดซับมีค่ามากที่สุดเท่ากับ 128.2 มิลลิกรัมต่อกรัม-นาท ี       

เมื่อลดความเข้มข้นลงเป็น 60, 40 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราเรว็ในช่วงเร่ิมต้นของ

การดูดซับลดลงมีค่าเทา่กบั 84.0, 42.4 และ 24.3 มิลลิกรัมต่อกรัม-นาท ีตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

DP
U



632 

 

สรุปผลการวิจยั 

        การดูดซับสย้ีอมไดเรก็ทเ์รด 80 โดยใช้เกลด็ไคโตซาน พบว่าการเพ่ิมความเข้มข้น

เร่ิมต้นสย้ีอมไดเรก็ทเ์รด 80 มีผลท าให้ความสามารถในการดูดซับเพ่ิมสูงขึ้น ไอโซเทอม

การดูดซับสอดคล้องกับสมการแลงเมียร์ จลนศาสตร์ของการดูดซับสอดคล้องกับสมการ 

Pseudo-second order อธิบายได้ว่าเป็นการดูดซับทางเคมีที่เกิดจากการดึงดูดระหว่าง
ประจุบวกของหมู่อะมิโนบนพ้ืนผิวเกลด็ไคโตซานกบัไอออนลบของหมู่ซัลโฟเนตในสีย้อม 

อัตราการดูดซับในช่วงเร่ิมต้นมีค่าสูงขึ้ นเมื่อเพ่ิมความเข้มข้นของสีย้อม เน่ืองจากความ

เข้มข้นที่เพ่ิมสงูข้ึนมีแรงขับดันที่สงูข้ึน 
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การวิเคราะหส์ารคดีท่องเทีย่วรางวลันายอินทรอ์ะวอรด์  

ระหว่าง พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2553* 

 

Duan Siyuan** 

 

 

บทคดัย่อ 

บทความวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาสารคดีท่องเที่ยวที่ได้รับ

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ระหว่าง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553 และน าเสนอผลการ

วิเคราะห์ด้วยวิธพีรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่า สารคดีท่องเที่ยวรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ระหว่าง พ.ศ. 

2548 – พ.ศ. 2553 เป็นสารคดีที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศอังกฤษ ญ่ีปุ่น 

เนปาล พม่า และประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงเหตุผลของการ

เดินทาง วิธีการเดินทาง สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางวัฒนธรรม และทรรศนะของ

ผู้เขียน เป็นภาพสะท้อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกบัลักษณะทางสงัคมและวัฒนธรรมของประเทศ

ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้เดินทางไป 

 

ค าส าคัญ：สารคดี, สารคดีทอ่งเที่ยว, รางวัลนายอนิทร์อะวอร์ด  
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วอร์ด ระหว่าง พ.ศ. 2548 -- พ.ศ. 2553” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
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An Analysis of Nai-In Awarded of travel literature  

during 2005-2010* 

 

Duangruethai (Duan Siyuan)** 

 

Abstract 

This research has the purpose to analyze the content of Nai-In awarded 

travel literature during 2005 - 2010. This research is presented in descriptive 

analysis. 

According to the research, it reveals that the authors of Nai-In awarded 

travel literature during 2005-2010, which presents the content about traveling to 

United Kingdom, Japan, Nepal, Burma and North-East of Thailand by indicate the 

reasons and methods of traveling, geography, culture, social problem and author's 

point of view. This reflects society and culture of the country where the authors 

visited.  

 

 

Key word: Non-Fiction, Travel literature, Nai-In Award 

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

*This article is a part of the thesis "The Analysis of Nai-In Awarded Non-Fictions 

during 2005-2010", Master of Arts in Communication in Thai language as second 

language, Huachiew Chalermprakiet University, Advisor: Associate Professor Thida 

Mosikarat 

** Student in Master of Arts in Communication in Thai language as second 
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บทน า 

สารคดีเป็นงานเขียนที่ให้ความรู้ ข้อเทจ็จริง หรือความคิดเหน็แก่ผู้อ่านเป็น

ส าคัญ ดังที่ ถวัลย์ มาศจรัส (2545 : 30) กล่าวว่า สารคดี คืองานเขียนที่ยึดถือเร่ืองราว

จากความเป็นจริง น ามาเขียนเพ่ือมุ่งแสดงความรู้ ความจริง ทรรศนะความคิดเหน็เป็น

หลัก ด้วยการจัดระเบียบความคิดในการน าเสนอที่ผสมผสานในการถ่ายทอดตอบสนอง

ความสนใจใฝ่รู้ของผู้อ่าน และเพ่ือให้เกดิคุณค่าทางปัญญา  

โดยที่ผู้เขียนสารคดีเป็นผู้มีความสามารถในการประพันธ์ และเป็นผู้รอบรู้

และมีประสบการณ์มากมาย เม่ือเดินทางไปสถานที่แห่งใดแห่งหน่ึง กมั็กจะน าความรู้และ

ประสบการณ์ของตนมาเขียนเล่าเร่ือง โดยใช้กลวิธีการแต่งรวมถึงการใช้ภาษาที่ให้ความ

เพลิดเพลินในรูปแบบของสารคดี จึงกล่าวได้ว่าสารคดีมีคุณค่าแก่ผู้อ่านในหลายด้าน 

โดยเฉพาะด้านการให้ความรู้ที่เป็นข้อมูลแท้จริงจากประสบการณ์ของผู้เขียน ซ่ึงผู้อ่าน

อาจจะไม่เคยรู้มาก่อน หรือไม่เคยได้พบด้วยตัวเอง ดังเช่นผลงานวิจัยของเกศราพร มาก

จันทร์ (2548) ที่พบว่าสารคดีท่องเที่ยวพระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ให้ความรู้และความบันเทิง มีคุณค่าที่ท  าให้ผู้อ่านได้รู้จักและเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม

ของประชาชนชาวจีน ในด้านประวัติศาสตร์ ภมูิประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

นอกจากน้ี เน้ือหาสารคดียังเล่าถึงการเดินทางรวมทั้งสิ่งที่ ผู้เขียนประทับใจได้อย่าง

น่าสนใจและสนุกสนาน กล่าวได้ว่า สารคดีเป็นวรรณกรรมที่ให้ทั้งความบันเทงิพร้อมกับ

ความรู้จากการเดินทางไปทอ่งเที่ยว และยังมีคุณค่าในการส่งเสริมวรรณกรรมไทยที่ท  าให้

เกิดงานเขียนอื่นๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และน ามาใช้ในการศึกษาหรือการส่งเสริมการเขียน

สารคดีให้แพร่หลายมากย่ิงขึ้น  

ด้วยเหตุที่หนังสือสารคดีมีคุณค่าและได้รับความนิยมอ่านอย่างกว้างขวาง 

ร้านนายอินทร์ ซ่ึงเป็นร้านค้าปลีกหนังสือในเครือบริษัทอมรินทร์พร้ินติ้ งแอนด์พับลิชช่ิง 

จ ากัด(มหาชน)จึงจัดการประกวดสารคดีท่องเที่ยวเพ่ือมอบรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด 

ให้แก่นักเขียนที่มีความสามารถ อกีทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดวรรณกรรมที่มีคุณภาพใน

สงัคมไทย โดยจัดการประกวดคร้ังแรกเมื่อพ.ศ. 2542 และต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน  

ผู้วิจัยในฐานะเป็นชาวต่างชาติที่ศึกษาภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มีความสนใจ

ว่า สารคดีท่องเที่ยวที่ได้รางวัลนายอินทร์อะวอร์ดมีเร่ืองราวที่ถ่ายทอดความจริงหรือ

ข้อเทจ็จริงจากประสบการณ์ของผู้เขียน สอดคล้องกับลักษณะของสารคดีมากน้อย

เพียงใด นอกจากน้ัยังเป็นการศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลนาย

อนิทร์อะวอร์ดในฐานะสารคดีทอ่งเที่ยวอกีประการหน่ึงด้วย 
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วตัถุประสงค ์

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาสารคดีรางวัลนายอินทร์อะ

วอร์ด ระหว่าง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

ผู้วิจัยเร่ิมต้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

วิเคราะห์เน้ือหาและคุณค่าของสารคดี เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยผลงาน

สารคดีที่ได้รับรางวัลนายอนิทร์อะวอร์ด  

ขั้นตอนต่อมา ผู้วิจัยคัดเลือกและวิเคราะห์เน้ือหาสารคดีท่องเที่ยวที่ได้รับ

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ดระหว่าง พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 จ านวน 6 เล่ม ได้แก่ 1) 

เล่นกับโลกไกลบ้าน โดย กิจการ ช่วยชูวงศ์ 2) ญ่ีปุ่นหลากมุม โดย โฆษิต ทิพย์เทียม

พงษ์ 3) ต้นทางจากมะละแหม่ง โดย องค์ บรรจุน 4) เนปาลจักรวาลกลางอ้อมกอดของ

ขุนเขา โดย เกรียงไกร เกิดศิริ 5) แม่น า้สีเขียวคราม โดย บ าเพญ็ ไชยรักษ์ และ6) ไป

เป็นเจ้าชาย...ในแคว้นศัตรู โดย คามิน คมนีย์ และน าเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบ

พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

 

ผลการวิจยั 

ผลการวิจัย พบว่าสารคดีท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดมีเน้ือหา

ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. เหตุผลของการเดินทาง 

โดยทั่วไปสารคดีที่ผู้ขียนเล่าเร่ืองราวการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ มักจะมี

สาเหตุเพ่ือการทอ่งเที่ยว แต่สารคดีที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ผู้เขียนมีเหตุผลของ

การเดินทางที่แตกต่างออกไป คือ เดินทางไปศึกษาต่อ ไปดูแลครอบครัว และไปท างาน 

ดังตัวอย่าง 

1.1 เพ่ือไปศึกษาต่อ 

สารคดีเร่ือง ญีปุ่่นหลากมุม ผู้เขียนเคยเดินทางไปเรียนในฐานะเป็นนักศึกษา

แลกเปล่ียนที่ประเทศญ่ีปุ่น เขาชอบบรรยากาศที่ประเทศน้ีจึงหาทุนไปศึกษาต่ออีกคร้ัง 

ดังความว่า 

ไปญี่ปุ่นครัง้แรก...เพียง 10 เดือน... ยังเทีย่วไม่ทันทั่ว จึงรูสึ้ก

เหมือนตัว เองอ่านหนัง สือไม่จบเล่ม ว่าแล ้วพอใกล้จะเ รียนจบ

มหาวิทยาลยั จึงตัง้หนา้ตั้งตาเสาะหาทุนใหม่ ...เรียนจบป๊ับ ไดฤ้กษ์ไป

ญี่ปุ่นเป็นครั้งที่สอง แต่คราวน้ีหน้าที่หลักคือเรียน ต้องเรียนให้จบ
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ปริญญาดว้ย ผมเลือกเรียนทีม่หาวิทยาลยัวะเซะดะอีก เพราะคุน้เคยและ

หวนคิดถึงบรรยากาศสนุกสนานเมือ่ตอนเป็นนกัศึกษาแลกเปลีย่น 

(ญีปุ่่นหลากมมุ.  2548 : 22) 

จากตัวอย่างจะเหน็ได้ว่า ผู้เขียนเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่นเพราะได้รับทุนไป

ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เป็นแรงบันดาลใจที่เกดิจากการเดินทางไปคร้ังแรกที่ผู้เขียนได้

เคยไปเรียนเป็นเวลาสั้นๆ ผู้เขียนจึงพยายามหาทุนไปศึกษาต่อ เพ่ือจะได้มีเวลาท่องเที่ยว

และหาประสบการณ์ตามที่ตนสนใจเพ่ิมข้ึนในเวลาที่นานมากกว่าคร้ังแรก 

1.2 เพ่ือดูแลครอบครัว 

สารคดีเร่ือง เล่นกับโลกไกลบา้น ผู้เขียนเดินทางไปประเทศอังกฤษเพราะ

ภรรยาได้ทุนไปศึกษาต่อและพาลูกสาวไปด้วย ผู้เขียนจึงต้องเดินทางไปดูแลครอบครัว

และลูกสาวที่ยังเลก็ ดังความว่า 

ผมเป็นฝ่ายสนบัสนุนครบั ภรรยาเดินทางมาเรียนต่อปริญญาเอกที ่

City of Bristol เมืองทีห่่างจากลอนดอนมาประมาณ 3 ชัว่โมง ผมมี

หนา้ทีติ่ดตามมาดแูลลกูสาวทีพ่กตุ๊กตายนิูคอรน์มาตัง้แต่อยู่เมืองไทย... 

ผมและครอบครวัลงจากเครื่องบินวนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2547 โดย

มีก าหนดเวลาการใชช้ีวติไกลบา้น 3 ปี 

(เล่นกบัโลกไกลบา้น.  2548 : 1) 

จากตัวอย่างจะเหน็ได้ว่า ผู้เขียนเดินทางไปที่ที่เมืองบริสตอล ประเทศอังกฤษ 

เพราะต้องท าหน้าที่ดูแลครอบครัว เพ่ือให้ภรรยาเรียนต่อได้เตม็ที่ การเดินทางของผู้เขียน

แสดงให้เห็นว่า ระบบการจัดการศึกษาของประเทศอังกฤษมีคุณภาพ และนักศึกษา

ต่างประเทศที่มีครอบครัว จะต้องทุ่มเทเวลาให้แก่การเรียน ถ้ามีครอบครัวผู้เขียนจึงท า

หน้าที่ดูแลครอบครัวแทนภรรยา  

1.3 เพ่ือไปท างาน  

สารคดีเร่ือง “แม่น า้สีเขียวคราม” ผู้เขียนเดินทางไปท างานเป็นอาสาสมัคร 

จ าเป็นต้องเดินทางไปที่ต่างถิ่นต่างที่ ดังความว่า 

       แมเ้ป็นคนจงัหวดัสกลนคร เกิดและเติบโตทีนี่ ่แต่กลบัรูจ้กัทีนี่น่อ้ย

มาก วนัทีไ่ดเ้ดินทางกลบัมาบา้นเกิดในฐานะอาสาสมคัร.. ฉนัจ าไดแ้ม่นย า

ว่าเป็นย ่ารุ่งของวนัฝนโปรยตลอดทางทีน่ั่งรถมาจากกรุงเทพฯพรอ้มกบัพี่

ในโครงการอีก 2 คน พวกเขาเป็นคนต่างถ่ิน แต่พวกเขากลบัรูจ้กับา้นเกิด

ของฉนัดีกวา่ฉนัเสียอีก ... 

(แม่น า้สีเขียวคราม.  2553 : 1) 
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จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ผู้เขียนต้องไปท างานพัฒนาหมู่บ้านในจังหวัดบ้าน

เกิด ในฐานะที่เป็นอาสาสมัคร ผู้เขียนจากบ้านมานาน ไม่มีความรู้จึงได้มีโอกาสท่องที่ยว

และเล่าเร่ืองราวถ่ายทอดให้ผู้อ่านรู้จักบ้านเกดิของตนเองมากขึ้น 

2. วิธีการเดินทาง 

สารคดีทั้ง 6 เร่ือง ผู้เขียนเล่าถึงวิธีการเดินทางตามระยะทาง และสถานการณ์

ที่ต่างกนั ในแต่ละประเทศ โดยทั่วไปถ้าเป็นการเดินทางระหว่างประเทศ กจ็ะเดินทางโดย

เคร่ืองบิน และถ้าเดินทางในระยะทางใกล้กจ็ะโดยสารรถยนต์ เน้ือหาของสารคดีที่ได้รับ

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ดที่น่าสนใจคือ การเดินทางไปประเทศพม่า ที่มีชายแดนติดกับ

ประเทศไทย ดังตัวอย่าง 

...พวกเรามาถึงด่านเจดีย์สามองค์ อ าเภอสงัขละบุรี ตอนเกือบฟ้า

สาง เราต้องเปลี่ยนไปขึ้ นรถของฝั่งพม่า เป็นรถกระบะขนาดเล็กที่

ดดัแปลงเป็นรถสองแถวเสริมเหลก็กัน้โปร่ง ๆ ... 

(ตน้ทางจากมะละแหม่ง.  2549 : 32) 

จากตัวอย่าง ท าให้เห็นว่า การเดินทางไปประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดน

ติดต่อกัน ยังไม่มีความเจริญและในด้านการคมนาคมขนส่งกยั็งล้าหลัง ผู้เขียนจึงต้อง

เดินทางโดยรถยนต์ซ่ึงดัดแปลงจากรถกระบะขนาดเลก็ที่มีสภาพทรุดโทรม เป็นทั้งรถ

โดยสารและบรรทุกสมัภาระต่างๆ ไปพร้อม ๆ กนั  

นอกจากน้ี สารคดีที่ผู้เขียนเดินทางในประเทศที่เจริญแล้ว เช่น ประเทศญ่ีปุ่น 

และอังกฤษ  ผู้เขียนจะเล่าวิธีการเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ซ่ึงสะดวกสบาย เมื่ อ

เปรียบเทยีบกับการเดินทางไปประเทศพม่าในเร่ืองไปเป็นเจา้ชาย...ในแควน้ศัตรู ท าให้

เห็นภาพการเดินทางโดยรถยนต์ในท้องถิ่นที่แตกต่างกับการเดินทางโดยรถไฟฟ้า ดัง

ความว่า 

 ... พาหนะของเราไม่ใช่รถเก๋งสีขาวหม่นบุโรทั่งเหมือนของคน

อื่น ๆ  แต่เป็นรถตู้สีเทาขนาดมินิน่ารัก หากนั่นเป็นความแตกต่าง

ประการเดียว เพราะทา้ยทีสุ่ดมันก็เป็นรถญีปุ่่นเก่าปะผุมาแลว้หลาย

รอบชนิดทีเ่มืองไทยคงกองไวเ้ป็นขยะแบบเดียวกบัรถคนัอื่น ๆ อยู่ดี 

(ไปเป็นเจา้ชาย...ในแควน้ศัตรู.  2553 : 22) 

ดังน้ัน สารคดีแต่ละเร่ืองได้ให้ความรู้และประสบการณ์ในการเดินทางที่

แตกต่างกันไปตามความเจริญของประเทศที่พัฒนาและประเทศที่ก  าลังพัฒนา ผู้อ่านจะ

ได้รับรู้ข้อมูลของการเดินทาง และเตรียมตัวได้ถูกต้องหากจะเดินทางไปประเทศนั้น ๆ   
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3. สภาพทางภูมิศาสตร ์

การเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ผู้เขียนบรรยายสภาพทางภูมิศาสตร์ และที่ต้ัง

ของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน คือประเทศในทวีปยุโรป และประเทศในทวีป

อาเซียน 

3.1 ประเทศในทวีปยุโรป 

สารคดีเร่ือง เล่นกบัโลกไกลบา้น ผู้เขียนเล่าถึงเมืองบริสตอล ประเทศอังกฤษ 

ดังตัวอย่าง 

...นกนางนวลที่บริสตอล (Bristol) ท าใหนึ้กไปว่าเมืองน้ีเป็น

เมืองชายทะเล ... เปิดหนังสือดูก็ไดค้วามว่าเป็นเมืองท่า หวงัว่าคงได้

กินอาหารทะเลเป็นหลกั ก็อังกฤษเป็นเกาะทะเลลอ้ม บวกกับว่า  บริ

สตอลอยู่ ห่างลอนดอนมาทางตะวันตก ก็น่าจะใกล้แหล่งอาหาร

น า้เค็ม ...  

แต่เมืองท่าไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเมืองชายทะเลเสมอไป ...บริสตอล

ไม่มีทะเล มีแต่แม่น า้ มีท่าเรือ มีอดีตทีผ่กูพนักบัเรือ 

แม่น า้เอวอน (Avon) ไหลมาซุกอยู่ที ่กลางเมืองเป็นท่าเทียบ

เรือ ... อดีตเมืองท่าเมืองน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้การเดินทางส ารวจโลกกวา้ง

เมือ่ครัง้อดีตหลาย 

 

เสน้ทาง ถา้ใครชอบมองหาร่องรอยเรื่องเก่า ก็จะเห็นว่าเหนือหลงัคา

อาคารทีนี่ม่กัท าเป็นเรือบอกทางลมและทิศติดไว ้สญัลกัษณ์ของเมืองก็

เป็นภาพเรือ 

(เล่นกบัโลกไกลบา้น.  2548 : 11) 

จากตัวอย่าง ให้ความรู้ว่า เมืองบริสตอลเป็นเมืองท่าที่ไม่ได้ติดทะเล แต่อยู่

ริมฝั่งแม่น า้เอวอน และมีประวัติที่ดูได้จากสัญลักษณ์ของการเดินเรือในอดีตที่มีติดตาม

อาคารบ้านเรือน  ดังน้ัน การเดินทางไปที่ใด ๆ กต็าม เราควรจะศึกษาข้อมูลทางภูมิ

ประเทศก่อน เมื่อเดินทางไปถึงสถานที่น้ัน กจ็ะได้ประสบการณ์จริงอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจะท า

ให้รู้จักสถานที่แห่งน้ันได้อย่างชัดเจน 

3.2 ประเทศในทวีปเอเซีย 

สารคดีเร่ือง เนปาล จักรวาลกลางอ้อมกอดของขุนเขา  ผู้เขียนกล่าวถึง

ภมูิศาสตร์ของหุบเขากาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล ดังตัวอย่าง 

หบุเขากาฐมาณฑเุปรียบไดก้บัหวัแหวนของดินแดนเนปาล เป็นที่

ราบระหว่างหุบเขา มีสณัฐานเป็นรูปวงกลมค่อนข่างรี ทอดตัวอยู่ในแนว

เหนือใต้ครอบครองพ้ืนที่ราว 600 ตารางกิโลเมตร และอยู่สูงจาก
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ระดบัน า้ทะเลประมาณ 1,200 เมตร โดยรอบของพ้ืนทีเ่ป็นเทือกเขาที่

สลบัซบัซอ้นและสงูชนั 

เทือกเขาเหล่าน้ีเป็นผลพวงมาจากการชนกนัของแผ่นเปลือกโลก

แลว้โก่งตัวขึ้น ท าใหดิ้นแดนทีเ่คยอยู่ใตท้อ้งทะเลลึกเมือ่นับลา้นปีก่อน

กลายเป็นยอดเขาทีสู่งดัน้เมฆจ านวนมากมาย ยอดเขาสูงทีสุ่ดของโลก

แปดในสิบอันดบัอยู่ภายใตก้ารครอบครองของเนปาล ในสมยัโบราณจึง

ขนานนามดินแดนแห่งน้ีว่า “หิมาลัน” หรือ “หิมาลายัน” ซึ่งแปลว่า 

“ดินแดนแห่งภเูขา” นัน่เอง 

 (เนปาล จกัรวาลกลางออ้มกอดของขนุเขา.  2550 : 23) 

จากตัวอย่างจะเห็นได้ ว่า ผู้ เ ขียนได้ให้ความรู้ภูมิศาสตร์ที่ เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก ท าให้ประเทศเนปาลมีภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูง อยู่

เหนือระดับน า้ทะเลตั้งแต่ 60 เมตรจนถึงจุดสูงสุดของโลก และมีหุบเขากาฐมาณฑุเป็นที่

ราบระหว่างหุบเขา  

สารคดีเร่ือง แม่น า้สีเขียวคราม ผู้เขียนได้บรรยายสภาพภูมิประเทศของจังหวัด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังตัวอย่าง 

ทีร่าบเบ้ืองล่าง ค่อย ๆ มัวไปตามระยะทาง...จากยอด “ภูผา

หัก” ภลููกย่อมทางดา้นทิศเหนือของชุมชนบา้นผาหัก อ าเภอวงัสามหมอ 

จงัหวดัอุดรธานี ซึง่ตัง้ชือ่ตามลกัษณะเด่นของภลููกหนึง่ในเทือกเขาภพูาน

ทีมี่สนัฐานเป็นหินทรายและมีหนา้ผาทีเ่กิดขึ้นจากการหักพังของชัน้หิน

ทราย วนัน้ียงัมีร่องรอยแท่งหินหกัใหเ้ห็นอยู่โดยรอบ เชือ่มต่อกบัภผูาลม

หรือภูผาหล่มและภผูาเหล็กทางดา้นทิศตะวนัออก นอกจากจะเป็นแนว

เขตแบ่งการปกครองระหว่างจงัหวดัสกลนครกับจงัหวดัอุดรธานีแลว้ 

ในทางนิเวศวิทยา ภูผาทัง้สามยงัเป็นแนวสนัปันน า้ระหว่างลุ่มน า้ล าปาว 

รวมถึงหนองหานกมุภวาปี ซึง่อยู่ทางดา้นทิศใต ้และลุ่มน า้สงคราม ล าน า้

ยม ซึง่อยู่ทางทิศเหนือ 

(แม่น า้สีเขียวคราม. 2553 : 3) 

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ภูมิประเทศของจังหวัดในเทือกเขาภูพาน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีภูเขาลูกเล็ก ๆ ต่อเน่ืองกันตั้งแต่จังหวักสกลนครถึงจังหวัด

อุดรธานี  เป็นแนวธรรมชาติที่แบ่งเขตระหว่างจังหวัดและเป็นแนวสนัปันน า้ระหว่างลุ่มน า้

ล าปาวและหนองหารกุมภวาปีด้วย และให้ความรู้ด้วยว่า คนไทยจะเรียกช่ือภูเขาตาม

รูปร่างและลักษณะที่มองเหน็ เช่น เรียกช่ือภผูาหัก เพราะเป็นภเูขาหินทรายที่เกิดการหัก

พังของช้ันหินเกดิเป็นหน้าผา เป็นต้น 

4. ลกัษณะทางวฒันธรรม 
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ผู้เขียนสารคดีทอ่งเที่ยวที่ได้รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ได้น าเสนอความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมของกลุ่มคนในประเทศต่าง ๆ ท าให้ผู้อ่านเหน็ภาพผู้คนและสังคมของแต่ละ

ประเทศ เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศน้ัน ๆ มีตัวอย่างวัฒนธรรมที่

น่าสนใจดังน้ี 

4.1 วัฒนธรรมความเช่ือและศาสนา 

ความเช่ือและศาสนาเป็นสิ่งยึดเหน่ียวทางใจที่ท  าให้ชีวิตม่ันคงและประสาน

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขและปลอดภัย ให้แนวความคิด

เกี่ยวกบัค าสอนในศาสนาและเช่ือในอ านาจเนือธรรมชาติที่ผสมกลมกลืนกนั เช่น  สารคดี

เร่ือง ตน้ทางจากมะละแหม่ง  ดังความว่า 

คนมอญทีบ่า้นปากบ่อ ทัง้เคร่งครัดในพุทธศาสนาและนับถือผี

มอญควบคู่กนัไป...ยึดถือปฏิบติัตามท านองคลองธรรมไม่ใหล้ะเมิดจารีต

ประเพณี หากไม่เช่นนัน้ผีจะลงโทษถึงขัน้ลม้หมอนนอนเสือ่หรือเสียชีวิต

ได ้...ชอบท าบุญไหวพ้ระ บรรจงตระเตรียมอาหารอย่างดีทีสุ่ดส าหรบัตัก

บาตรสม ่าเสมอ จะยากดีมีจนอย่างไร เมื่อถึงวนัพระ ตรุษสงกรานต์ ก็

จะตอ้งออกวดัท าบุญกนัทกุบา้น 

(ตน้ทางจากมะละแหม่ง. 2549 : 17) 

จากตัวอย่างจะเหน็ได้ว่า ผู้เขียนกล่าวถึงคนมอญที่มีความเช่ือทั้งศาสนาพุทธ

และผีบรรพบุรุษ ที่ เป็นความเช่ือไสยศาสตร์ และมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เป็น

ประเพณีที่ท  าผสมผสานกันคือ ท าบุญตามหลักศาสนาและการไหว้ผีตามความเช่ือที่สืบ

ทอดกนัมาในสงัคม 

4.2 วัฒนธรรมด้านประเพณี 

ประเพณี เป็นกิจกรรมที่ปฏิบั ติสืบเ น่ืองกันมา เป็นเอกลักษณ์และมี

ความส าคัญต่อสังคม มีทั้งประเพณีประจ าชาติและประเพณีที่ได้รับอิทธิพลมาจาก

ประเทศอื่น ๆ  ดังเช่นสารคดีเร่ือง ตน้ทางจากมะละแหม่ง ดังความว่า 

...ตามประเพณีของมอญสมัยก่อน เด็กชายทุกคนตอ้งอยู่วดัเพื่อ

เรียนหนงัสือ เดก็วดัสมยัก่อนเขาตดัผมอย่างน้ีทัง้นัน้ และเมือ่อายุพอสมควร

ก็บวชเณร พออายุครบก็บวชพระ จากนัน้หากไม่พอใจจะครองเพศสมณะ

ต่อไปกสึ็กหาลาเพศมาครองเรือน เท่ากบัไดผ้่านการเล่าเรียนแลว้ มีความรูมี้

คณุธรรมส าหรบัด าเนินชีวติได ้

การจะเป็นคนทีส่มบูรณ์ไดน้ัน้ ผูช้ายตอ้งผ่านพิธีมงคลครบสามครัง้ 

คือ  
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โกนจุก บวช และแต่งงาน ส่วนผูห้ญิงต้องผ่านสองครั้ง คือ โกนจุกและ

แต่งงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผูที้ก่ระท าหนา้ทีห่มอขวญัหรือพราหมณ์มอญนัน้

จะตอ้งเป็น 

ผูที้ผ่่านพิธีมงคลทัง้สามตามกล่าวแลว้ เป็นผูมี้คุณธรรมและมีครอบครัวที่

สมบูรณ ์จงึสามารถท าหนา้ทีน้ี่ได ้

(ตน้ทางจากมะละแหม่ง.  2549 : 254) 

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ชนชาติมอญในประเทศพม่า ยังรักษาสืบทอด

ประเพณีดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไว้ได้อย่างดี เป็นประเพณีเกี่ยวกับการด าเนิน

ชีวิตของผู้ชายทุกคนที่จะต้องโกนจุก บวช และแต่งงาน ส่วนผู้หญิงไม่สามารถบวชได้ จึง

มีประเพณีเหลือเพียงสองประเพณี  การท าตามประเพณีเช่นน้ี จึงจะท าให้ชีวิตสมบูรณ์ 

แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของความเช่ือและศาสนาที่สร้างครอบครัวและสังคมที่

แตกต่างจากชาติอื่น ๆ 

4.3 วัฒนธรรมบริโภค 

อาหารเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิต เม่ือผู้เขียนเดินทางไปที่ใด กจ็ะ

แสวงหาประสบการณ์ด้วยการรับประทานอาหารของชาติน้ัน ๆ เสมอ ดังเช่นวัฒนธรรม

บริโภคของชาวญ่ีปุ่นในเร่ือง ญี่ปุ่นหลากมุม ผู้เขียนได้ไปรับประทานอาหารและใช้

ตะเกยีบเป็นอุปกรณ์การกนิอาหารแบบญ่ีปุ่น ดังความว่า 

คนญีปุ่่นกินขา้วจากถว้ย ไม่ตักขา้วใส่จานเหมือนบา้นเรา ระหว่างกิน

อาหารบังเอิญผมจะลุกขึ้นไปหยิบน า้ดื่ม จึงวางตะเกียบไวบ้นขอบถว้ย ครัง้

แรกปรากฏว่าตะเกียบกล้ิงตกลงบนพ้ืนโต๊ะ ผมรีบพูดขอโทษ เพราะท าเสีย

มารยาทครัน้จะวางตะเกียบบนขอบถว้ยอีกก็กลวัว่าจะกล้ิงตก ยุ่งดีนัก จึงปัก

ตะเกียบเฉียงเขา้ไปบนขา้ว ปรากฏว่าคราวน้ีอยู่ มือ ไม่กล้ิงไม่หมุนอีก 

เตรียมพรอ้มลุกไปหยิบน า้ดื่มเต็มที่ พอผมขยับตัว คุณแม่อุปถมัภ์ของผมก็

รีบสะกิด “ท าแบบน้ีคนญี่ปุ่นเขาถือนะ” ...คนญี่ปุ่นไม่ใชต้ะเกียบจิ้มหรือ

เสียบขา้วในถว้ย เพราะการจิ้มแบบน้ีเกีย่วขอ้งกบัความตาย คนญีปุ่่นจะเชิญ

ดวงวญิญาณของคนในครอบครวัหรือบรรพบุรุษทีล่่วงลบัใหม้ากินขา้วดว้ยการ

เอาตะเกียบปักเป็นแนวด่ิงลงในถว้ยขา้ว การท าแบบน้ีจึงเป็นเรือ่งตอ้งหา้มใน

วงรับประทานอาหาร ในท านองเดียวกัน หา้มใชต้ะกียบแบบ “ซะชิบะชิ” 

(sashibashi) คือการใชต้ะเกียบจิ้มอาหารรบัประทานเหมือนสอ้ม นีเ่ป็นความ

แตกต่างทางวฒันธรรมทีผ่มตอ้งจดจ า... 

ตะเกียบเป็นอุปกรณ์การรับประทานอาหารในชีวิตประจ าวนัของคน

ญีปุ่่น นอกจากตะเกียบทีแ่ต่ละคนใชร้บัประทานอาหารแลว้ ยงัมี “โทะริบะชิ” 

(toribashi) หรือตะเกียบกลางส าหรบัคีบอาหารจากส ารบั “ไซบะ” (saibashi) 
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หรือตะเกียบยาวส าหรับท ากบัขา้ว คีบอาหารกลบัไปกลบัมา คนญีปุ่่นผูกพัน

กบัตะเกียบมากกว่าการเป็นแค่อุปกรณ์การกินเท่านัน้ เพราะตะเกียบเขา้มามี

ส่วนเกีย่วขอ้งกบัชีวติคนญีปุ่่นตัง้แต่เกิดจนตาย 

(ญีปุ่่นหลากมมุ.  2548 : 91) 

จากตัวอย่างจะเหน็ได้ว่า วัฒนธรรมการบริโภคของคนญ่ีปุ่น จะใช้ตะเกียบ

เป็นอุปกรณ์การรับประทานอาหาร ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและยังสะท้อนถึง

ความเช่ือเร่ืองความตายและวิญญาณของบรรพบุรุษ ผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์การ

รับประทานอาหารญ่ีปุ่นและความเช่ือในการใช้ตะเกียบคีบจับอาหารด้วย ซ่ึงเป็น

ข้อเสนอแนะที่ ให้ความรู้และเป็นคู่มือส าหรับนักท่องเที่ยวที่จะระมัดระวังเมื่ อจะ

รับประทานอาหารญ่ีปุ่น หากจะเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่นหรือมีโอกาสรับประทานอาหาร

ญ่ีปุ่น จะได้ไม่ท าผิดวัฒนธรรมของประเทศที่เดินทางไป 

5. ทรรศนะของผูเ้ขียน 

สารคดีที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 เร่ือง สะท้อนถึงทรรศนะของผู้เขียนเกี่ยวกับโลก และ

ทรรศนะเกี่ยวชีวิต ซ่ึงให้ข้อคิดและแนวทางที่เป็นการจรรลงใจผู้อ่านให้มีพลังในการ

ด าเนินชีวิต ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

หลายต่อหลายอย่างซึง่ผมรักและคุน้เคยในวยัเด็ก และตอนน้ีหา

ไม่ไดแ้ลว้ในเมืองไทย ผมไดเ้จอะเจออีกครัง้ในมณัฑะเลย์และเมียนมาร ์

ราวว่าเป็นเหมือนถ่ินฐานบา้นเกิดของตัวเอง (นานหลายสิบปีก่อน) – 

ผูค้นในละแวกบา้นรกัใคร่ผูกพนัแบ่งขา้วแกงร่วมวงกินกนักลางลานดิน 

แวดลอ้มดว้ยความเชือ่มั่นศรัทธาพุทธศาสนา วดัวาอารามแยกไม่ออก

จากชีวติประจ าวนั วถีิเรียบง่าย แน่นอนว่าดูลา้หลงั ไม่เจริญเมือ่เทียบกบั

เมืองไทยพ.ศ. น้ี แต่ย่ิงเทียบก็ย่ิงเห็นแจ่มชดั...เห็นความสวย ความงาม 

ความสขุของสภาพและวิถีแบบเดิม ๆ ชวนใหคิ้ดว่าเมืองไทย คนไทย จะ

พัฒนามาถึงขนาดน้ีท าไม ในเมือ่มนัท าใหเ้ราสูญเสียความหมายเหล่าน้ี

ไปมากมายระหวา่งทาง 

(ไปเป็นเจา้ชาย...ในแควน้ศัตรู. 2553 : 93) 

จากตัวอย่าง ผู้เขียนมีทรรศนะต่อชีวิตและโลกของมนุษย์ โดยมองผ่าน

ประสบการณ์ที่ได้อยู่ในชุมชนชาวมอญ ซ่ึงมีชีวิตและความสัมพันธ์ที่มีความเอื้ อเฟ้ือต่อ

กนั มีความศรัทธาในศาสนา ผู้เขียนมีความเหน็ว่า เป็นบรรยากาศที่คนไทยเคยมีในอดีต 

แต่เมื่อมีการพัฒนา ท าให้คนไทยห่างเหินกัน ผู้เขียนต้องการให้คนไทยย้อนเวลากลับไป

และช่วยรักษาสภาพและบรรยากาศที่สวยงาม และมีความสุขดังเช่นที่ผู้ขียนได้พบเห็น

และมีประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี 
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สรุปได้ว่าสารคดีที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดได้สะท้อนภาพสังคมใน

ประเทศที่เดินทางไปท่องเที่ยว ไปศึกษาต่อ ไปอยู่อาศัยกับครอบครัว รวมทั้งการไป

ท างาน ตามเหตุผลของแต่ละคน สารคดีแต่ละเร่ืองให้ความรู้และความบันเทงิจากการเล่า

เร่ืองราว การให้ความรู้ และการแสดงทรรศนะของผู้เขียนได้อย่างน่าสนใจ ควรค่ากับการ

ได้รับรางวัลนายอนิทร์อะวอร์ด 

 

การอภิปรายผล 

สารคดีที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ระหว่าง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553 

ทั้ง 6 เร่ือง มีลักษณะเป็นสารคดีท่องเที่ยวที่มีลักษณะสอดคล้องกับค ากล่าวของถวัลย์ 

มาศจรัส (2545 : 30)ที่อธิบายว่า สารคดีท่องเที่ยวถ่ายทอดความรู้ ข้อเทจ็จริง และ

ประสบการณ์ของผู้เขียน ท าให้ผู้อ่านเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายขึ้น และรู้จักประเทศน้ันมากขึ้ น 

โดยใช้ภาษาง่าย ๆ เพลิดเพลิน  เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย และสอดคล้องกับ

ลักษณะ“สารคดี”ที่ รุ่งฤดี แผลงศร (2548 : 1) กล่าวว่า  ผู้เขียนเจตนาให้สาระความรู้

แก่ผู้อ่านเป็นเบ้ืองต้น มีความเพลิดเพลินเป็นเบ้ืองหลัง สารคดีอ่านได้อย่างสนุกสนาน

เพลิดเพลินเช่นเดียวกับบันเทิงคดีทั่วไป สารคดีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข่าวสารความรู้ 

ความผ่อนคลายแก่ผู้อ่านในเวลาเดียววกัน โดยน าเอาข้อมูล หรือข้อเทจ็จริงมาน าเสนอ

โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ดังที่วนิดา บ ารุงไทย (2545 : 92) กล่าวว่า สารคดี

ท่องเที่ยวเป็นข้อเขียนบันทึกเร่ืองราวและประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวของ

ผู้เขียน  

ลักษณะที่โดดเด่นของสารคดีที่ได้รับรางวัลในด้านเน้ือหาคือให้คุณค่าแก่

ผู้อ่าน ในด้านความรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้ใช้ชีวิตในต่างแดนของผู้เขียน เป็นความรู้

เชิงวิชาการที่ผู้เขียนได้บันทึกชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสถานที่ผู้เขียนได้เดินทางไป 

และความรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

สตัววิทยา มานุษยวิทยา ชีววิทยา ศิลปะ และวรรณคดี  โดยที่ผู้เขียนได้เขียนเล่าเร่ืองราว

ด้วยภาษาง่ายๆ ให้ความเพลิดเพลิน จึงมีลักษณะของสารคดีในความหมายใหม่ดังที่

ธญัญา สงัขพันธานนท ์(2548 : 19) กล่าวว่า สารคดีเป็นงานที่อยู่กึ่งกลางของงานเขียน

วิชาการกบัวรรณกรรม มีคุณลักษณะของงานทั้งสองประเภทผสมผสานกันอยู่ โดยผู้เขียน

จะต้องศึกษาค้นคว้า เกบ็รวบรวม ตีความข้อมูลน ามาเป็นวัตถุดิบในการเขียน บางคร้ัง

นักเขียนจะต้องเข้าไปในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งข้อมูล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเขียนสารคดี  

นอกจากน้ีสารคดีที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ระหว่าง พ.ศ. 2548 – 

พ.ศ. 2553 ได้สอดแทรกทรรศนะของผู้เขียนของเน้ือหาที่สอดคล้องกับสารคดีท่องเที่ยว

อื่น ๆ ดังเช่นงานวิจัยของ กันยารัตน์ ผ่องสุข (2553) ที่พบว่าเน้ือหาของงานเขียนสาร

คดีทอ่งเที่ยวของ “น้ิวกลม” นอกจากเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วยังสอดแทรก
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ทรรศนะของผู้เขียนเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ค าแนะน าส าหรับนักเดินทาง ทรรศนะ

เกี่ยวกับโลก และทรรศนะเกี่ยวกับชีวิต จึงกล่าวได้ว่าสารคดีที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะ

วอร์ด ระหว่าง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553 เป็นสารคดีที่มีคุณค่าทั้งความรู้และความ

บันเทงิเช่นเดียวกบัสารคดีทอ่งเที่ยวเร่ืองอื่น ๆ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบเน้ือหาสารคดีที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะ

วอร์ด กบัสารคดีที่ได้รับรางวัลจากส านักพิมพ์หรือหน่วยงานอื่นๆ   

2. ควรศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของสารคดีที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดใน

ฐานะหนังสอือ่านนอกเวลาของนักเขียนระดับมัธยมศึกษา 
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การเล่นหมากรุกจีนในสงัคมไทย : ภูมิหลงัและพฒันาการ* 

 

Fei Jun (กุสุมา)** 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการ

เล่นหมากรุกจีนในสังคมไทย วิเคราะห์การเล่นหมากรุกจีนว่ามีบทบาทหน้าที่อย่างไรใน

สงัคมไทยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์

เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูลจากผู้เล่นหมากรุกจีนในสังคมไทย(เขตกรุงเทพมหานคร) 

แล้วน าข้อมูลจากเอกสาร การสมัภาษณ์ และการสงัเกตมาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า  ประวัติการเล่นหมากรุกจีนในสังคมไทยยังไม่เคยมีการ

บันทกึอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร วัฒนธรรมน้ีเข้ามาสู่ประเทศไทยนาน 70-80ปีมาแล้ว  

จากการอพยพของคนจีน  อย่างไรกต็ามการเปล่ียนแปลงสังคมไทยและสังคมโลกที่

เกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ท าให้หมากรุกจีนเจริญและความเสื่อมถอยในบางช่วง จนกระทั่งปี 

พ.ศ.2555 หมากรุกจีนซ่ึงมีสมาคมเซ่ียงฉี (หมากรุกจีน) แห่งประเทศไทยก ากับดูแล 

ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.)  

เน่ืองจากคุณสมบัติโดดเด่นของการเล่นหมากรุกจีนที่ ช่วยฝึกทักษะ ความคิด การ

วางแผน ท าให้เกดิความสขุุม รอบคอบ อกีทั้งยังช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีแก่ผู้เล่น  

นอกจากน้ียังเป็นนันทนาการที่ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมจีนด้วย สิ่งส าคัญคือ หมากรุกจีนมี

แนวโน้มได้รับการส่งเสริมให้จัดการแข่งขันในสถาบันการศึกษา เพ่ือเป็นทางเลือกหน่ึงที่

ใช้ต่อต้านอบายมุขทุกประเภทในหมู่เยาวชนไทย และเป็นตัวอย่างหน่ึงของการสะท้อน 

อตัลักษณ์ของประชาคมอาเซียน(ASEAN) ที่มี “วัฒนธรรมร่วม” ของชาวจีนโพ้นทะเล 

 

ค าส าคญั : หมากรุกจีน    ภมูิหลังการเล่นหมากรุกจีน   พัฒนาการการเล่นหมากรุกจีน 

  

______________________________________  

* บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ เร่ือง การเล่นหมากรุกจีนในสังคมไทย :     

ภมูิหลังและพัฒนาการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็น

ภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์

แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 

** นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง คณะ     

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 
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Chinese Chess in Thai Society: Background and Development* 

 

Fei Jun (Kusuma)** 

 

Abstract 

 

The purpose of this research is to study the background and development 

of Chinese Chess in Thai society and to analyze the role of Chinese chess in Thai 

society, especially in youth.  This qualitative research uses the interviewing as the 

tool for collecting the information from the Chinese Chess players in Thai society 

(Bangkok area) and then analyzes the information collected from documentation 

and interview. 

The research reveals that the written record of Chinese Chess’s history 

does not exist even though this culture came to Thailand since the immigration of 

Chinese people 70-80 years ago. However, Thai and global society change 

constantly, Chinese chess faces the growth and the decline sometimes. Until 2012, 

Chinese chess under supervision of the Xiangqi Association of Thailand is officially 

supported by Sport Authority of Thailand (SAT) because of the outstanding 

qualification of Chinese chess which sharpen the player’s skills, thinking, planning 

and intelligence, including creating love and unity. In additions, Chinese chess is 

the recreation which conserves Chinese culture. The important thing is that Chinese 

chess trends to be encouraged to become the competition among academic institutes 

as the alternative against all temptation in Thai youth and to be an example 

reflecting the “common culture” of ASEAN identity of oversea Chinese. 

 

Key word: Chinese chess, Chinese chess’s background, Chinese chess’s 

development  

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

*This article is a part of the thesis “Chinese Chess in Thai Society: Background and 

development”, Master of Arts in Communication in Thai language as second language, 

Huachiew Chalermprakiet University, Advisor: Associate Professor Saengarun Kanokpongchai 

** Student in Master of Arts in Communication in Thai language as second language, Huachiew 

Chalermprakiet University  
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บทน า 

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอัน

รุ่งโรจน์มายาวนาน  ชาวจีนสมัยโบราณสามารถประดิษฐ์เขม็ทิศ กระดาษ การพิมพ์ ดิน

ปืน และอกีหลายสิ่งหลายอย่างที่นับว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกอย่างย่ิง  วัฒนธรรมจีนได้

แพร่หลายไปยังนานาประเทศพร้อมกับการอพยพโยกย้ายของชาวจีนไปต้ังถิ่นฐานยังที่

ต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย  เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าไทยกับจีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมา

ช้านาน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ด้านเศรษฐกจิและวัฒนธรรม  เมื่อชาวจีนเข้ามาในประเทศ

ไทยและตั้ งถิ่นฐานบ้านเรือนอย่างมั่นคงในสมัยอยุธยา  ในเวลาต่อมาสมัยต้นกรุง

รัตนโกสินทร์ กย่ิ็งมีชาวจีนอพยพเข้ามาท ามาหากินเป็นจ านวนมากข้ึน ทั้งที่เข้ามาท า

เหมืองแร่ในหลายจังหวัดทางภาคใต้และตั้งรกรากท ามาค้าขายตามเมืองต่าง ๆ ในแถบ

ชายฝั่งของอ่าวไทยจนกระจายไปทุกภูมิภาค  ชาวจีนเหล่าน้ีได้สืบทอดทายาทกลายเป็น

พลเมืองของประเทศและได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมหลายประการไว้ ในประเทศไทย

โดยเฉพาะวัฒนธรรมระดับชาวบ้าน  ต่างกับวัฒนธรรมอินเดียที่มีการถ่ายทอดด้าน

ศาสนา อักษรศาสตร์  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับชนช้ันปกครองหรือผู้น า ส่วนวัฒนธรรมจีนแทรก

ซึมเข้ามาในวิถีชีวิตชาวบ้านมากกว่า  ด้วยเหตุน้ีชาวจีนโพ้นทะเลในไทยหรือคนไทยเช้ือ

สายจีนจึงด าเนินชีวิตกลมกลืนไปกับวิถีไทย จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทย  (แสง

อรุณ กนกพงศ์ชัย, 2548 : 9-10)  

ตัวอย่างหน่ึงของวัฒนธรรมจีนที่ปรากฏในสังคมไทยที่ขอน าเสนอในที่น้ี คือ 

วัฒนธรรมการเล่นหมากรุกจีนหรือที่เรียกกันว่า "เซ่ียงฉี" ซ่ึงมีประวัติศาสตร์ยาวนานมา

กว่า 2,500 ปี  เป็นเกมกฬีาที่มีมูลเหตุมาจากกระบวนการการท าสงครามมาเป็นเกมการ

เล่น ใช้ตัวหมากแทนขุนพลและก าลังพล มีการจ าลองฉากต่อสู้  เช่น พระราชวัง แม่น ้า 

เป็นต้น มียุทธวิธีการรบและการเดินบนกระดาน โดยใช้ความคิด สติปัญญา และความ

เข้าใจของผู้เล่นเองเป็นหลัก ในสงัคมไทยปรากฏว่ามีชาวไทยเช้ือสายจีนนิยมเล่นหมากรุก

จีนตามศาลเจ้าในย่านชุมชนชาวจีน ตามสวนสาธารณะ สิ่งส าคัญคือ ยังได้มีการก่อตั้ง

สมาคมหมากรุกจีน (เซ่ียงฉี) แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ท  าหน้าที่เฉพาะในการ

รับผิดชอบดูแลและพัฒนาวงการหมากรุกจีนในประเทศไทย  จนปัจจุบันหมากรุกจีน

ได้รับการบรรจุเป็นกฬีา ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สนับสนุนอย่างเป็นทางการ  

แสดงให้เหน็ว่ารัฐบาลไทยเหน็ความส าคัญของวัฒนธรรมการเล่นหมากรุกจีนอยู่ไม่น้อย 

ย่อมบ่งช้ีว่า กีฬาชนิดน้ีมีคุณค่าต่อการสร้างเสริมสุขนิสัยของผู้เล่น โดยเฉพาะกลุ่ม

เยาวชน   
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการเล่นหมากรุกจีนใน

สงัคมไทย  

2. เพ่ือวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของการเล่นหมากรุกจีนที่มีต่อผู้เล่นในสงัคมไทย  

โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1. พ้ืนที่ศึกษา/ประชากร 

1.1 ในการเกบ็ข้อมูลคร้ังน้ีผู้วิจัยจะเกบ็ข้อมูลในเขตกรุงเทพมหานคร  

1.2 ประชาชนทั่วไป/นิสติ นักศึกษา และนักเรียน (กลุ่มเยาวชน)  

 2. ระยะเวลา   

ในการเก็บข้อมูลภาคสนามคร้ังน้ี  ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลภาคสนามใน

ระหว่างเดือนธนัวาคม ปี 2555 – เดือน ธนัวาคม ปี 2556 

        

 วิธีด าเนนิการวิจยั 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับประวัติศาสตร์/การด ารงอยู่/การเปล่ียนแปลงการเล่นหมากรุกจีนใน

สงัคมไทย 

2. ลงเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่ (เขตกรุงเทพมหานคร) ในช่วงเวลาต้ังแต่เดือน

ธนัวาคม ปี 2555 – เดือนธนัวาคม ปี 2556 

3. น าข้อมูลจากเอกสาร การสมัภาษณ์ และการสงัเกตมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 

4. น าเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. ท าให้ทราบถึงภมูิหลังและพัฒนาการของการเล่นหมากรุกจีนในสงัคมไทย

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

2. ข้อมูลและข้อคิดจากผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเล่นหมาก

รุกจีนในสงัคมไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกบัการพัฒนาความคิดและคุณธรรมให้กบั

เยาวชน และอาจพัฒนาต่อยอดไปสู่การศึกษา “วัฒนธรรมร่วม” ในประชาคม

อาเซียน (ASEAN) ผ่านการเล่นหมากรุกจีน  
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ผลการวิจยั  

จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการเล่น

หมากรุกจีนในสงัคมไทยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

1. ความเป็นมาของการเล่นหมากรุกจีนในสงัคมไทย 

วัฒนธรรมการเล่นหมากรุกจีนเข้ามาสู่ประเทศไทย พร้อมการอพยพเข้ามาตั้ง

ถิ่นฐานของชาวจีน ปัจจุบันนี้ ในประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลบันทกึประวัติของหมากรุกจีนใน

สังคมไทย การเก็บข้อมูลคร้ังน้ีท าให้ทราบว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ทราบและไม่สนใจ

เร่ืองราวของหมากรุกจีนว่าเข้ามาในไทยเมื่อไรและใครเป็นคนน าเข้ามา  เพราะว่าคน

สมัยก่อนไม่ได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองการจดบันทึก ดังน้ันเร่ืองราวความเป็นมาน้ีจึง

ประมวลจากค าบอกเล่าของคนที่รู้ความเป็นมาและได้ทันเหน็การเล่นหมากรุกจีนจากผู้

อาวุโส จนกระทั่งในปี พ.ศ.2530 จึงได้มีการรวมกลุ่มกันก่อตั้งสมาคมหมากรุกจีน 

(เซ่ียงฉี)แห่งประเทศไทย เพ่ือดูแลและพัฒนาวงการหมากรุกจีนในประเทศไทยอย่าง

จริงจัง  

ข้อมูลจากการสอบถามในงานภาคสนามถึงสาเหตุที่เล่นหมากรุกจีนส่วนใหญ่

คือ ตอนเด็ก ๆ ไม่มีของเล่นอย่างอื่น หรือเห็นผู้ใหญ่ในชุมชนเล่นกัน จึงได้รู้จักและ

ค่อยๆ เรียนรู้วิธีการเล่นจากผู้ใหญ่ ดังที่ นายพิศิษฐ์ เจริญสินปัญญา (27 เมษายน 

2556 : สัมภาษณ์) ชาวไทยเช้ือสายจีนแคะ (ฮากกา) ผู้เล่นหมากรุกจีน ปัจจุบันมักเล่น

ในสวนลุมพินี สถานที่ที่ ชาวไทยเช้ือสายจีนนิยมมาออกก าลังกายและมีกิจกรรม

นันทนาการนอกบ้านร่วมกัน  ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของการเล่นหมากรุก

จีนในสงัคมไทย ว่า 

“ผมเป็นคนไทยเชื้ อสายจีน เป็นกลุ่มคนแคะ  

ตอนเด็ก ๆ ทีบ่า้นไม่มีอะไรใหเ้ล่น ผมเห็นผูใ้หญ่แถวบา้น

เล่นหมากรุกจนีเลยไปยืนดผููใ้หญ่เล่น  เนือ่งจากวิธีการเล่น

หมากรุกจีนง่าย ๆ ไม่ยาก ผมก็เลยเล่นเป็น  ต่อมาก็ชวน

เพือ่นมาแข่งกนัเพือ่ฆ่าเวลา สนุกดี แต่เท่าทีผ่มรู ้เหมือนไม่

มีขอ้มูลหรือเอกสารที่เกี ่ยวกับประวติัของหมากรุกจีนใน

สงัคมไทยเลย และคนทีรู่ส่้วนใหญ่จะเสียชีวติไปแลว้” 

จากตัวอย่างการสัมภาษณ์แสดงให้เหน็ว่าผู้เล่นไม่ทราบความเป็นมาของการ

เล่นหมากรุกจีนในสังคมไทย แต่หมากรุกจีนเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ได้รับนิยมมากใน

สมัยก่อน  ส่วนใหญ่มักเล่นกันที่ศาลเจ้าหรือร้านกาแฟในชุมชน เมื่อเดก็ๆ เห็นผู้ใหญ่

เล่นกจ็ะเข้าไปดู และเรียนรู้  วิธีการเล่น เพราะสมัยก่อนยังไม่มีกิจกรรมนันทนาการ

มากมายและหลากหลายอย่างปัจจุบัน 
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นายประสิทธิ์ พินิจโสภณพรรณ (30 เมษายน 2556 : สัมภาษณ์) นายก

สมาคมหมากรุกจีน (เซ่ียงฉี) แห่งประเทศไทย  ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของ

การเล่นหมากรุกจีน(เซ่ียงฉี)ในสงัคมไทย ว่า   

“หมากรุกจีนในสังคมไทยมีมาตั้งนานแลว้ คนจีน

น าเขา้มาประมาณ 70 –80 ปี สมาคมหมากรุกจีนแห่ง

ประเทศไทยเร่ิมก่อตัง้ครัง้แรกในประเทศไทย เมือ่ปี ค.ศ.

1987(พ.ศ.2530) ตอนน้ีมีสมาชิกรอ้ยกว่าคน ประวติั

ของหมากรุกจีนในสงัคมไทยมีมาตัง้ยาวนาน แต่ตอนน้ียงั

ไม่มีข ้อมูลบันทึกว่าเข ้ามาในปีไหนหรือใครน าเขา้มา 

เพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีใครบันทึกเรื่องน้ีไว ้ปัจจุบันคนที่รู ้

เรื่องน้ีอายุมากแลว้ จ าไม่ค่อยได ้บางคนก็เสียชีวิตไปแลว้  

หลายสิบปีทีผ่่านมาชมรมคนไทยเชื้ อสายจีนเป็นองค์กรที่

รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาหมากรุกจีน จนกระทั่งเมื่อปี 

ค.ศ.1987 ไดก่้อตัง้สมาคมหมากรุกจนีขึ้นมา” 

จากตัวอย่างการสมัภาษณ์แสดงให้เหน็ว่าชาวจีนที่อพยพมาประเทศไทยได้น า

วัฒนธรรมการเล่นหมากรุกจีนเข้ามาในสังคมไทยเมื่อประมาณ 70 –80 ปีมาแล้ว (ราว 

พ.ศ.2476-2486)โดยเป็นข้อมูลจากการบอกเล่า เพราะสมัยแรกๆ ยังไม่มีการบันทึก

เป็นลายลักษณ์อกัษร แต่ข้อมูลบอกเล่าน้ีกมี็ความน่าเช่ือถือ เพราะสมาชิกในสมาคมเซ่ียง

ฉีแห่งประเทศไทยยังได้ทนัทราบและรู้เหน็ พร้อมทั้งยืนยันประวัติศาสตร์ช่วงน้ีในวัยเดก็ 

การเกบ็ข้อมูลคร้ังน้ีผู้วิจัยสรุปความว่า  การเล่นหมากรุกจีนเกิดขึ้นจากชุมชน

ชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย ขณะเดียวกันกแ็สดงให้เห็นว่ากาลเวลาที่ผ่านไป

หมากรุกจีนได้รับความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ  จากชมรมหมากรุกจีนที่อยู่ในสมาคมจีน

แต้จิ๋วพัฒนาเป็นสมาคมหมากรุกเซ่ียงฉีแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ยังมีการร่วมมือจัดการแข่งขันหมากรุกจีนระดับนานาชาติอีก

ด้วย โดยสมาชิกก่อต้ังสหพันธห์มากรุกเซ่ียงฉีเอเชีย 

 

2. พฒันาการของการเล่นหมากรุกจีนในสงัคมไทย 

การเล่นหมากรุกจีนมีมายาวนานในประเทศไทย และมีการเปล่ียนแปลงและ

การพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งเป็นเวลา 4 ช่วง ได้แก่ 

 ช่วงที่ 1 ช่วงน าเข้าและเผยแพร่  ชาวจีนที่อพยพมาประเทศไทยได้น า

วัฒนธรรมการเล่นหมากรุกจีนเข้ามาในสงัคมไทยเมื่อประมาณ 70 –80 ปี (พ.ศ.2476-

2486)มาแล้ว  ได้เผยแพร่ตามชุมชนชาวจีนหรือชาวไทยเช้ือสายจีน  สืบทอดจากคนรุ่น

หน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงด้วยการปฏบัิติ โดยนิยมเล่นกันในศาลเจ้า ร้านกาแฟ และในชุมชนที่
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มีชาวจีนหรือชาวไทยเช้ือสายจีน  ที่ผ่านมาการเล่นหมากรุกจีนมีพัฒนาการมาเร่ือยๆ  

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2513 มีการจัดตั้งชมรมหมากรุกจีนภายใต้การก ากับดูแลของ

สมาคมจีนแต้จิ๋ว  ปี พ.ศ. 2521 ประเทศไทยเป็น 1 ใน 7 ผู้ก่อต้ังสหพันธ์หมากรุกเซ่ียง

ฉีเอเชีย ซ่ึงผู้ก่อต้ังสหพันธ์หมากรุกเซ่ียงฉีเอเชียทั้งหมดมี จีนแผ่นดินใหญ่  มาเก๊า 

ฮ่องกง สิงคโปร์  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์ และไทย เหล่าน้ีแสดงให้เหน็ว่า หมากรุกจีนเป็น

วัฒนธรรมส าคัญวัฒนธรรมหน่ึงที่เป็นวัฒนธรรมหลักของจีน  

ช่วงที่ 2  ช่วงหยุดชะงัก ในสมัยที่รัฐบาลไทยมีนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์  

รัฐบาลไทยมักจะมองเร่ืองคอมมิวนิสต์กับเร่ืองจีนว่าเป็นเร่ืองเดียวกัน จึงต้องต่อต้าน

วัฒนธรรมจีนทุกเร่ือง รัฐบาลไทยประกาศห้ามประชาชนศึกษาเรียนรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ

จีน  โดยเฉพาะภาษาจีน จึงท าให้ลูกหลานจีนในประเทศไทยในยุคน้ันพูดและอ่านเขียน

ภาษาจีนได้น้อยมาก โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองหลวง อย่างกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะพูดได้

เฉพาะภาษาแต้จิ๋วเป็นส่วนใหญ่  หมากรุกจีนในยุคน้ันกไ็ด้รับผลกระทบจากเหตการณ์ 

“การเมือง” น้ี ผู้เล่นต้องแอบเล่นในบ้าน  บางคนกห็ยุดเล่นหมากรุกจีนไปแล้ว   

ช่วงที่ 3 ช่วงยุคทอง-เสื่อมถอย  ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2530 ชมรม

หมากรุกจีนได้ก่อตั้งเป็นสมาคมหมากรุกจีน(เซ่ียงฉี)แห่งประเทศไทยขึ้น หลังจากน้ันเร่ิม

มีการจัดการแข่งขันการเล่นหมากรุกจีนอย่างเป็นทางการ และสมาคมหมากรุกจีน(เซ่ียง

ฉี)แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่การเ ล่นหมากรุกจีนตามชุมชนและขยายไปสู่

สถาบันการศึกษา ทั้งยังได้จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมหมากรุกจีน

(เซ่ียงฉี)แห่งประเทศไทย ให้สมาคมหมากรุกจีนภาคพ้ืนเอเชีย ยุโรป อเมริกา และ

สมาคมต่าง ๆ ในประเทศไทยทั้ง 73 จังหวัด ช่วยให้หมากรุกจีน(เซ่ียงฉี)มีการกระจาย

ไปทั่ว นอกจากน้ียังมีนักหมากรุกจีนที่สร้างช่ือเสียงให้ไทย โดยได้ต าแหน่งรองชนะเลิศ

ระดับโลกในปีพ.ศ.2523 และรองชนะเลิศระดับเอเชียในปีเดียวกนั  

หลังปีพ.ศ.2534 เน่ืองจากสงัคมพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง วิถีชีวิตแบบทุนนิยม

ท าให้ค่านิยมของคนในสังคมเปล่ียนไปมาก เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมในหนู่วัยรุ่นจ านวน

มากที่มองว่าวัฒนธรรมเก่าๆ เป็นสิ่งที่ล้าสมัย ปฏบัิติหรือท าตามแล้วน่าอาย แต่กลับให้

ความสาคัญแก่วัฒนธรรมของต่างประเทศที่มาตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดารา ละคร

โทรทศัน์ การ์ตูน เกมส์ เคร่ืองดนตรีต่าง ๆ ค่านิยมเช่นน้ีท าให้วัยรุ่นไม่สนใจเร่ืองหมาก

รุกจีน  และเน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรและเงินทุนท าให้วงการหมากรุกจีนแห่ง

ประเทศไทยเสื่อมถอยมาประมาณ 20 ปี 

ช่วงที่ 4 ช่วงฟ้ืนฟู  ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2555 ในการประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ทางสมาคมมีมติเปล่ียนช่ือจากช่ือเดิม “สมาคมหมากรุกจีน(เซ่ียงฉี)แห่ง

ประเทศไทย” เป็น “สมาคมหมากรุกเซ่ียงฉีแห่งประเทศไทย” และวันที่ 12 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2556 หมากรุกจีนกไ็ด้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลไทย โดยให้สมาคมมีที่ท  าการอยู่ ณ 
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การกฬีาแห่งประเทศไทย นับเป็นการเร่ิมต้นใหม่ของวงการหมากรุกจีนแห่งประเทศไทย 

โดยมุ่งม่ันที่จะผลักดันวงการหมากรุกจีนแห่งประเทศไทยให้กลับมารุ่งเรืองอีกคร้ังหน่ึง

โดยพยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการสืบทอดและเผยแพร่การเล่นหมากรุกจีนใน

สังคมไทย ทางสมาคมหมากรุกเซ่ียงฉีแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่น

หมากรุกจีน เช่น การแข่งขันหมากรุกจีนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2555 

นอกจากน้ีสมาคมยังได้แจกชุดหมากรุกฟรีไปตามชุมชน สถาบันการศึกษา สวนสาธารณะ 

เป็นต้น  เน่ืองจากได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง ท าให้

การเล่นหมากรุกจีนแพร่หลายย่ิงขึ้ น โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาของไทยที่ เห็น

ความส าคัญของหมากรุกจีนมากขึ้น เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนแรกที่

สมาคมจัดส่งครูไปสอนเล่นหมากรุกจีนที่โรงเรียน  นอกจากน้ีสมาคมยังร่วมมือกับ

สถาบันขงจ่ือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการแข่งขันหมากรุกเซ่ียงฉีชิงรางวัลชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 24 ปี รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สถาบันขงจ่ือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อวงการการศึกษาทั้งไทยและจีน ซ่ึง

สถาบันการศึกษาเป็นช่องทางส าคัญที่สมาคมหมากรุกเซ่ียงฉีแห่งประเทศไทยจะพัฒนาผู้

เล่นกลุ่มเยาวชน ดังน้ันความร่วมมือคร้ังน้ีย่อมจะมีผลต่อการพัฒนาวงการหมากรุกจีน

แห่งประเทศไทยเป็นอย่างย่ิง ท าให้เยาวชนไทยสนใจหมากรุกจีนมากขึ้น 

ที่ผ่านมาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาวงการหมากรุกจีนแห่งประเทศ

ไทย คือ  ขาดแคลนนักหมากรุกรุ่นใหม่ ขาดแคลนงบประมาณ และยังประชาสัมพันธ์ไม่

เพียงพอ  กลุ่มผู้นิยมเล่นหมากรุกจีนในสังคมไทยเป็นผู้สูงอายุและผู้เล่นกลุ่มผู้หญิงยัง

น้อยมาก ขณะน้ีนักกีฬาหมากรุกที่มีความสามารถยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ

แข่งขันสู่ระดับนานาชาติ  ที่ผ่านมานักกีฬาหมากรุกส่วนใหญ่ที่ไปแข่งที่ต่างประเทศอายุ

มากกว่า 50 ปี จึงต้องพัฒนานักกฬีาระดับเยาวชนให้มากขึ้น เพ่ือแข่งขันระดับนานาชาติ  

 

อภิปรายผล 

ช่วง 2-3 ปีน้ีกระแสการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็น

ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทย ส าหรับวงการหมากรุกจีนแห่งประเทศไทยก็

เช่นกนั สมาคมหมากรุกเซ่ียงฉีแห่งประเทศไทยมีโอกาสได้รับความสนับสนุนในหลาย ๆ 

ด้าน  เน่ืองจากประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหพันธ์หมากรุกเซ่ียงฉีเอเชีย  ปัจจุบันน้ี

สมาชิกสหพันธห์มากรุกเซ่ียงฉีเอเชียมี จีน  ญ่ีปุ่น  อินโดนีเซีย  พม่า  กัมพูชา  เวียดนาม  

ฟิลิปปินส์  ไทย มาเลเซีย  สิงคโปร์  บรูไน ออสเตรเลีย  อินเดีย นอกจากน้ี เน่ืองจาก

ประเทศจีนเข้ามามีบทบาทในสังคมโลก อีกทั้งได้รับผลประโยชน์จากความร่วมมือ 

DP
U



657 

 

“อาเซียน+3” ในท าให้เยาวชนและประชาชนไทยสนใจเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน

มากขึ้น หมากรุกจีนจึงเป็นกฬีาที่ได้รับความสนใจจากโรงเรียนและสถาบันที่สอนภาษาจีน 

เลือกให้เป็นกิจกรรมเสริมการฝึกสมาธิของนักเรียน เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  

โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย โรงเรียนเทคนิคปทุมธานี เป็นต้น  

จากการศึกษาการเล่นหมากรุกจีนในสังคมไทย : ภูมิหลังและพัฒนาการ 

พบว่าหมากรุกจีนมีมูลเหตุจากการจ าลองสนามรบของชาวจีนโบราณ และต่อมาชาวจีน

อพยพ”ได้น าวัฒนธรรมน้ีเข้ามาเผยแพร่ในสังคมไทย โดยมีประวัติมายาวนานมากกว่า 

70-80 ปีแล้ว แม้ปัจจุบันน้ียังไม่มีข้อมูลบันทึกประวัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร การ

เล่นหมากรุกจีนมีภาวะเสื่อมและรุ่งเรืองตามสภาพแวดล้อมของไทย  แต่กยั็งมีองค์กรที่มี

บทบาทมากต่อการพัฒนาการเล่นหมากรุกจีนในไทยคือสมาคมเซ่ียงฉีแห่งประเทศไทย 

ซ่ึงยังเป็นสมาชิกสหพันธ์เซ่ียงฉีแห่งเอเซียอีกด้วย ท าให้ต่อมาการเล่นหมากรุกจีนได้รับ

การส่งเสริมจากรัฐบาลไทย แม้จะมีอุปสรรคด้านงบประมาณหรือขาดแคลนนักกีฬาที่มี

ความสามารถระดับนานาชาติ  แต่กพ็บว่าสถาบันการศึกษาหลายแห่งเร่ิมเหน็ความส าคัญ

ของการเล่นหมากรุกจีน  ท าให้พอเห็นแนวโน้มถึงความพยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรค

ดังกล่าว เน่ืองจากได้เลง็เหน็คุณประโยชน์มากมายของการเล่นหมากรุกจีนที่สามารถเป็น

เคร่ืองหล่อหลอมอุปนิสัยพึงประสงค์ให้ผู้เล่นไม่ว่า รู้จักการวางแผน ใช้ความคิด ฝึกให้มี

ความสุขุมรอบคอบและมีสมาธิดี สิ่งส าคัญคือหมากรุกจีนอาจเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการ

สร้างสันติสุข แก้ไขข้อพิพาท ส่งเสริมสันติภาพ ลดช่องว่างทางการพัฒนา และมุ่ง

ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนจากหลายประเทศที่อยู่ในวัฒนธรรมจีน จากการมี 

“วัฒนธรรมร่วม” ในประชาคมอาเซียน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาวิเคราะห์เร่ืองการเล่นหมากรุกจีนในสังคมไทย : ภูมิหลังและ

พัฒนาการ  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

1. ควรศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างของหมากรุกจีนกับหมากรุกไทยและ

หมากรุกกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

2.  ควรศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของหมากรุกจีนต่อการสร้างความเข้มแขง็แก่

เยาวชนไทยให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเฉพาะในแง่วิทยาศาสตร์การกฬีา 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมไทยจากนวนิยายที่
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ในรูปเงา กรงมนุษย์ และรังเลือด และน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์  

ผลการวิจัยพบว่าภาพสะท้อนสังคมไทยในนวนิยายสะท้อนให้เหน็สภาพชีวิตของคนใน

สังคมเมืองและคนในสังคมชนบทคือ ๑) คนในสังคมเมืองมีที่อยู่อาศัยคับแคบ เป็น

คอนโดมีเนียม ตึกแถวและบ้านเด่ียวที่มีพ้ืนที่จ ากัด ประกอบอาชีพรับจ้าง ซ้ืออาหารมา

รับประทาน คนในเมืองพักผ่อนโดยหาความบันเทิงหลังจากเสร็จงาน และท ากิจกรรม

เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ ๒) คนในสังคมชนบทมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ด ารงชีวิตอย่าง

เรียบง่ายและพ่ึงพาธรรมชาติ ประกอบอาชีพท าไร่ท านา หาความบันเทิงด้วยการท า

กจิกรรมที่เกี่ยวกบัวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  
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Reflections of Thai Society in Naiin Award-winning Novels 

during 2006 – 2012 

YONGMEI ZHAO 

 

ABSTRACT 

The purpose of thisresearch was to analyze the portrayal of Thai society 

reflected from Naiin-Award winning novels during 2006 – 2012 (B.E. 2549 – 

2555). The study employed the descriptive analysis approach upon the contents of 

four novels: Mahasamud (The Ocean), Nai-Roob-Ngao (In the Shadow’s Shape), 

Krong-Manud (Human Cage), and Rang-Lued (Bloody Island).  

The result of the study showed that the novels have depicted the livelihood 

of people both in urban society and rural society. The urbanites live in the very 

small and limited residences, which can be divided into three main categories : 

condominium, tenement house, and detached house. People’s civic lifestyle fits into 

the tendency to work in the service careers. As time becomes sparse, they fall into a 

convenient-loving temperament seen in their habits of eating out, buying instant 

food, and seeking entertainment for relaxation after work. On the contrary, those 

rustics reside in a detached and independent house far from other villagers and novel 

advancement. Their living place and workplace are almost overlapped, as they are 

farming on the same land on which they dwell. The bucolic ways of living are 

simple and close to nature: they plant crops which become their food. These people 

love doing activities for their entertainment but these amusement pursuits are not 

still separated from nature and natural lifestyle. 

 

Keywords: reflections, urban society, rural society, Naiin Award 
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บทน า 

นวนิยายเป็นผลผลิตทางวรรณกรรมของสังคม ย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ

สงัคมอย่างใกล้ชิด ทั้งน้ีเพราะผู้เขียนวรรณกรรมมีบทบาทสองด้าน คือ ด้านแรกในฐานะ

ผู้ผลิตวรรณกรรม ด้านที่สองในฐานะหน่วยหน่ึงของสังคม ฉะน้ันนวนิยายย่อมมีเน้ือหา

และความคิดที่ได้รับอิทธิพลจากสังคม แม้ว่านวนิยายจะเกิดข้ึนมาจากจินตนาการของ

ผู้เขียน โครงเร่ืองและพฤติกรรมของตัวละครกเ็ป็นสิ่งที่ผู้เขียนสมมุติและสร้างสรรค์ขึ้นก็

ตาม แต่ผู้เขียนกไ็ด้ถ่ายทอดแบบมาจากบุคคลและพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริงในสังคมตามที่

ผู้เขียนพบเหน็หรือมีประสบการณ์ หากผู้เขียนมีฝีมือในการแต่ง กจ็ะให้ความบันเทิงที่

ผู้อ่านสนใจติดตามอ่าน “นวนิยายจึงมีความผูกพันกับสังคมด้วยโลกทัศน์ของผู้เขียนที่มี

ต่อสงัคมน่ันเอง” ( ประทปี เหมือนนิล ๒๕๒๓ : ๕๑-๕๒ ) 

  นอกจากน้ี ความสัมพันธ์ระหว่างนวนิยายและสังคมยังมีอิทธิพลต่อกัน ดังที่ร่ืน

ฤทัย สัจจพันธ์. (๒๕๒๕ : ๕๐) กล่าวว่า นวนิยายเป็นเร่ืองที่สะท้อนวิถีชีวิตและสังคม

ปัจจุบัน เป็นเสมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้รู้จักชีวิต รู้จักสังคม รู้จักมนุษย์ ให้แง่

คิดและคลายปัญหาในบางคร้ัง นวนิยายจึงเป็นวรรณกรรมที่ ผู้เขียนได้บันทึกวิถีชีวิต 

ค่านิยม ความเช่ือในช่วงเวลาน้ัน แม้ว่านวนิยายจะเป็นวรรณกรรมที่ให้ความคิดหรือ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากประสบการณ์ของผู้เขียนแต่เน้ือหาในนวนิยายให้ความบันเทิง 

เร่ืองราวในนวนิยายจึงอาจจะไม่ได้เป็นเร่ืองจริง และตัวละครกไ็ม่ได้เป็นบุคคลจริง ๆ ใน

สังคม แต่นักเขียนได้สร้างขึ้นมาโดยใช้จินตนาการ แต่จากแนวคิดที่ว่าการเขียนนวนิยาย

ได้รับอิทธิพลจากสังคม ดังน้ันนวนิยายย่อมจะมีก าเนิดจากสังคม นักเขียน ย่อมจะเอา

เหตุการณ์ที่เกดิข้ึนในสงัคมมาเป็นตัวอย่างแล้วสร้างเร่ืองราวและตัวละครที่สะท้อนให้เหน็

สังคมและผู้คนในสังคมในช่วงเวลาน้ัน วรรณกรรมจึงเป็นเสมือนกระจกของสังคมที่คน

อ่านสามารถศึกษาและเรียนรู้สภาพสงัคมในยุคสมัยต่างๆได้จากเน้ือหาวรรณกรรม ทั้งใน

อดีตและปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ดเป็นรางวัลที่จัดโดยร้านนายอินทร์ ซ่ึงเป็นร้านค้าปลีก

หนังสือในเครือบริษัทอมรินทร์พร้ินติ้ งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด(มหาชน) จัดประกวด

วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ในคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อเน่ืองจนปัจจุบัน โดยต้องการ

ให้เป็นเวทแีสดงความสามารถของนักเขียน และสนับสนุนให้ผู้อ่านได้เรียนรู้สังคมและได้

อ่านหนังสือเล่มที่มีคุณภาพ วรรณกรรมประเภทหน่ึงที่มีการให้รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

คือนวนิยาย ซ่ึงมีรูปแบบการแต่งและเน้ือหาเช่นเดียวกับนวนิยายอื่นๆ มีองค์ประกอบ

ของการแต่งและมีเน้ือหาสะท้อนภาพสังคมและสภาพชีวิตของคนในสังคมน้ัน ๆ โดยมี

มุมมองที่ท  าให้ผู้อ่านมองเพ่ือนร่วมโลกรวมทั้งส่วนหน่ึงที่ด้อยโอกาสได้อย่างเข้าใจ  
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ดังน้ันนวนิยายที่ได้รับรางวัลดังกล่าวย่อมเป็นเคร่ืองประกนัว่าเป็นวรรณกรรมที่มีคุณภาพ 

มีคุณค่าควรจะศึกษาและอ่านอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงและ

มีการพัฒนาด้านสังคมที่ท  าให้ชี วิตของคนในปัจจุบันเปล่ียนไป  ผู้ วิ จัยในฐานะ

ชาวต่างชาติ    )คนจีน  ( จึงสนใจศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยและสภาพของสังคมที่สะท้อน

ภาพในนวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ซ่ึงจะท าให้เข้าใจสภาพชีวิต วัฒนธรรม

ของคนไทยในสงัคมไทย และได้เข้าใจวิถีการด ารงชีวิต ค่านิยม ตลอดทั้งความเช่ือของคน

ในสงัคมไทยต่อไป  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยใน

สังคมเมืองและสังคมชนบทในนวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด พ.ศ.๒๕๔๙-

๒๕๕๕ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์นวนิยายไทยในด้านเน้ือเร่ืองและตัว

ละคร โดยศึกษานวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงพ.ศ.

๒๕๕๕ จ านวน ๔ เร่ือง ได้แก่ รังเลือด แต่งโดยสาครพูลสุข พ.ศ.๒๕๔๙ กรงมนุษย์ แต่ง

โดยพจนารถ พจนปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ในรูปเงา แต่งโดยเงาจันทร์ พ.ศ.๒๕๕๔ และเร่ือง

มหาสมุด แต่งโดยวันเฉลิม วัฒนวรกจิกุล พ.ศง๒๕๕๕ 

 

 วิธีการด าเนินการวิจยั 

ในการวิจัย ผู้วิจัยเร่ิมด าเนินการโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกบัความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมและสังคม เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการ

ศึกษาวิจัย ศึกษาแนวการด าเนินงานและการให้รางวัลวรรณกรรมนายอินทร์อะวอร์ด 

ขั้นตอนต่อมาผู้วิจัยคัดเลือกนวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด พ.ศ.๒๕๔๙-

๒๕๕๕  และวิเคราะห์ข้อมูลในด้านภาพสะท้อนสังคมไทยและวิถีชีวิตของตัวละครในนว

นิยายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๕ แล้วน าเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบ

พรรณนาวิเคราะห์ 
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ผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมของคนไทยในสังคมเมืองและสังคมชนบท

ในนวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอนิทร์อะวอร์ด พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๕ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  

 

๑. คนในสงัคมเมือง 

นวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๕ ได้สะท้อนภาพ

ของคนสงัคมเมืองดังต่อไปนี้  

๑.๑ ทีอ่ยู่อาศยั 

นวนิยายสะท้อนภาพที่อยู่อาศัยของคนไทยในสังคมเมืองที่เป็นคอนโดมิเนียม 

ตึกแถว และบ้านเด่ียวที่มีพ้ืนที่จ ากดั 

๑) คอนโดมีเนียม เป็นตึกสูงโดยแบ่งพ้ืนที่เป็นห้องชุดที่อยู่รวมกันของคนอื่น ๆ 

จ านวนมาก นวนิยายเร่ือง มหาสมุด ได้กล่าวถึง ตัวละครที่ช่ือกลอย เป็นนักศึกษามาจาก

ต่างจังหวัด เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยศิวิไลซ์ธุรกิจ และได้เช่าห้องพักในอาคาร

คอนโดมิเนียม เพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ดังตัวอย่าง 

คนชือ่กลอย ... เช่าคอนโดพกัอาศัยซึง่อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลยั ...เป็นสถานที่

หลักส าหรับเพื่อนในกลุ่มที่จะมาเฮฮากัน และถือเป็นจุดตั้งต้นที่ทุกคนจะมา

รวมตวักนัยามนดัหมายไปเทีย่วสถานทีต่่าง ๆ  

( มหาสมุด. ๒๕๕๕ : ๘๔ ) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้ว่า คนในเมืองส่วนหน่ึงเป็นคนต่างจังหวัด และเข้ามาในเมืองเพ่ือ

ศึกษาหรือท างาน พักอาศัยในอาคารสงู ห้องพักมีพ้ืนที่จ ากดัคับแคบ ที่อยู่ของคนในเมือง

เป็นสถานที่ที่ท  ากิจกรรมเกือบทุกอย่างในชีวิตประจ าวันมากกว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยเพียง

อย่างเดียว  

๒) ตึกแถว คนในเมืองใช้เป็นทั้งที่ท  างานและที่อยู่อาศัย และตึกแถวเป็นอาคาร

เก่า ที่สร้างข้ึนก่อนในซอยลึก ๆ ห่างจากใจกลางเมือง แต่การขยายตัวของเมืองได้ไปสู่

ชานเมือง ท าให้ตึกแถวนอกเมืองกลายมาอยู่ใกล้ศูนย์กลางเมือง ที่ใช้เป็นที่ท  างานด้วย 

ดังในนวนิยายเร่ือง มหาสมดุ เป็นตึกแถวที่อยู่ของแอน ดังตัวอย่าง 

แอนประคองพิมพเ์ดินเลาะไป ตามเสน้ทางลดัหลงัตลาดนดั จนถึงหลงับา้นพกั...

ตึกแถวสีช่ัน้ทีส่รา้งมานานกว่า ๓๐ ปี ตัง้อยู่ห่างจากปากซอยราวหนึง่กิโลเมตร 

พิมพเ์ดินตามแอนเขา้ไปในบา้น ผสัสะแรกทีโ่จมตีคือ...กล่ินสารเคมีทีเ่ป็นภยัต่อ

โพรงจมกู พิมพอ์ยากยกมืออุดจมกู แต่กลวัวา่เสียมารยาท 

( มหาสมุด. ๒๕๕๕ : ๔๙ ) 
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จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า คนในเมืองซ่ึงมีฐานะปานกลาง มีที่อยู่อาศัยเป็นอาคาร

ตึกแถวที่สร้างมานาน อยู่ห่างจากถนนใหญ่เข้าไปในซอยลึก ใช้เป็นทั้งที่อยู่และที่ท  างาน 

แม้ว่ามีสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่คนในเมืองที่ท  าอาชีพอิสระก็

ต้องอดทนเพราะไม่มีทุนเพียงพอที่จะมีที่ท  างานแยกออกต่างหาก เม่ือหลีกเล่ียงไม่ได้ก็

ต้องอดทนอยู่อาศัยต่อไป  

๓) บ้านเด่ียว ส่วนใหญ่เป็นคนด้ังเดิมในสมัยก่อนที่อยู่แถบชานเมือง ซ่ึงเป็น

พ้ืนที่เป็นชนบท แต่เน่ืองจากการขยายของเมือง ชนบทจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของเมือง ดัง

ตัวอย่าง นิยายเร่ือง กรงมนุษย์ สะท้อนให้เหน็ว่ามีคนในเมืองด้ังเดิมที่มีที่อยู่อาศัยเป็น

บ้านไม้ช้ันเดียวที่สร้างมานาน จึงมีสภาพเก่าและทรุดโทรม ดังน้ี 

รถสองแถววิ่ งไดร้ะยะหนึง่ก็ลงจากรถ เดินจากถนนสายหลกัเขา้ถนนลูกรงัทีท่อด

ลึกเขา้ไปในแนวป่า เดินไกลจนมาถึงบา้นไมช้ัน้เดียวใตถุ้นสูง เจา้หมาพ้ืนเมือง

เห่าดงัขรม 

( กรงมนุษย ์๒๕๕๑ ) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ที่อยู่อาศัยของคนในเมืองส่วนหน่ึง อยู่อาศัยใน

บ้านไม้ช้ันเดียว มีบ้านไม้เก่าทรุดโทรมอยู่ในซอยลึกห่างจากถนนใหญ่และศูนย์กลาง

ความเจริญของเมือง แต่กยั็งอยู่ในอาณาบริเวณของเขตเมือง คนในเมืองกลุ่มน้ีมีบ้านเป็น

ของตนเอง มีลักษณะบ้านและสภาพแวดล้อมที่ยังเป็นชนบท ดังที่เป็นบ้านช้ันเดียวและ

เล้ียงสนัุขไว้เฝ้าบ้าน  

สรุปได้ว่า คนในสังคมเมืองมีที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันตามภูมิล าเนา ที่มาจาก

ต่างจังหวัด และคนในแถบชานเมืองที่อยู่มาด้ังเดิม นอกจากน้ีคนในเมืองที่สะท้อนในนว

นิยาย จะมีฐานะความเป็นอยู่ระดับกลาง ที่สะท้อนวิถีการด าเนินชีวิต และการท ากิจกรรม

หรือการท างานที่ต้องด้ินรนเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้ในเมืองที่มีผู้คนอยู่อาศัยบนตึกสูง

อย่างแออัด มีพ้ืนที่คับแคบ มีสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นที่ท  างาน แม้จะ

มีบ้านเป็นของตัวเองกอ็ยู่ในซอยลึก และยังคงด าเนินชีวิตตามแบบชาวชนบทที่อยู่ในพ้ืนที่

ดั้งเดิม  

 

๑.๒ วิถชีีวิต 

การด าเนินชีวิตของคนในเมือง แสดงออกตามลักษณะของพฤติกรรม และ

สถานภาพ ในนวนิยาย ได้สะท้อนภาพการด าเนินชีวิตของคนในเมือง ในด้านการ

ประกอบอาชีพ อาหารการกนิ และการหาความบันเทงิในเวลาว่าง ดังน้ี 

๑) การประกอบอาชีพ ภาพสะท้อนในนวนิยายแสดงให้เหน็ว่า คนในเมือง

ท างานเป็นลูกจ้าง มีการเอารัดเอาเปรียบ ดังเช่นในนวนิยายเร่ือง มหาสมุด ได้กล่าวถึง
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การท างานที่มีการแข่งขันและมักจะเหน็แก่ตัว ดังที่ ตัวละครพิมพ์ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

เจ้าของบริษัทที่ให้พนักงานท างานหนักแต่จ่ายเงินเดือนไม่ครบจ านวนหรือไม่มีจ่ายเงิน

โบนัส ดังตัวอย่าง 

บริษัททีพิ่มพ์ท างานเป็นโฮมออฟฟิศ ประกอบธุรกิจออร์แกไนซ์-บริการ

รบัจดังาน      อีเวนต์ทัว่ไป มีพนกังานร่วม ๒๐ ชีวิต นบัแม่บา้นและคนขบัรถดว้ย 

เจา้ของบริษัทเป็นหญิงวยั (เกือบ)ทองทีน่ าเงินเก็บของสามีชาวต่างชาติมาเปิด

บริษทั นิสยัของนางเป็นทีเ่อือมระอาของเหล่าพนกังานใตบ้งัคบับญัชา ยามงานใกล้

ก าหนดเดดไลน์ นางมกัสัง่พนักงานใหอ้ยู่ท างานจนดึกดืน่โดยยกส านึกสาธารณะ

เป็นขอ้อา้ง แต่ครัน้จา่ยเงินเดือนไม่ครบหรือไม่มีโบนสั 

 (มหาสมุด.๒๕๕๕:๗) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่าการท างานหรือประกอบอาชีพของคนในเมือง ส่วนใหญ่

ท างานในส านักงาน เป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ นายจ้างไม่มี

คุณธรรม ไม่เหน็อกเหน็ใจคนอื่น และไม่มีความซ่ือสตัย์เพราะต้องการรายได้หรืมีเงินมาก 

ๆ ดังที่เจ้าขงธุรกิจไม่ยอมจ่ายเงินเดือนให้ลูกน้องหรือจ่ายล่าช้า ท าให้เกิดปัญหาระหว่าง

เจ้านายกบัลูกน้องและการด ารงชีวิตของลูกจ้าง  

๒) อาหารการกิน คนในสังคมเมืองมีชีวิตต้องแข่งขันกับเวลา จึงนิยมซ้ืออาหาร

มารับประทานในที่พักหรือในร้านอาหาร นวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ได้

สะท้อนให้เหน็การกินอาหารของคนในเมือง ดังเช่นนวนิยายเร่ือง มหาสมุด กล่าวถึงคน

ในเมืองที่รับประทานอาหารม้ือค ่าเป็นอาหารจานด่วนหรือฟาสต์ฟู้ตในห้างสรรพสินค้า 

ดังตัวอย่าง 

พิมพ์นั่ ง กิ นอ าหาร ม้ือค ่ า กับห น่ อย ที่ร ้า นอาหา รฟาสต์ ฟู้ ด ใน

หา้งสรรพสินคา้ หลงัจากกินเสร็จ พิมพ์ขย าเศษกระดาษห่ออาหารรวมกบัใบปลิว

ลงถาดอาหารและถว้ยพลาสติกใส่ซอส ยดัลงกล่องมนัฝรั่งทอด ก่อนจะน าไปท้ิง

ถงัขยะทีท่างรา้นจดัวาง ส่วนถาดอาหารวางไวด้า้นบน 

( มหาสมุด ๒๕๕๕ : ๘๗ ) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า คนในเมืองมีชีวิตที่ต้องการความสะดวกสบาย จึงนิยม

รับประทานอาหารที่ร้าน เน่ืองจากไม่มีเวลาท าอาหารรับประทานเองและมีเงินที่จะซ้ือ

อาหารได้สะดวกในเวลาต่าง ๆ ดังที่ ตัวละครพิมพ์ กินอาหารม้ือค ่าที่ร้านอาหารฟาสต์

ฟู้ต ไม่ต้องเสียเวลาท าอาหารเองและเลือกอาหารได้สะดวกรวดเร็ว เป็นวิถีชีวิตคนใน

เมืองที่นิยมท ากนัทั่วไป 

๓) ความบันเทงิ  เน่ืองจากสังคมเมืองมีการท างานที่ต้องแข่งขันกัน ท าให้คนใน

เมืองมีความกดดันสูง จึงหาวิธีพักผ่อนคลายความเครียดด้วยการหาความบันเทิง นว
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นิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ได้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตที่คนในเมืองแสวงหา

ความบันเทงิในเวลาว่าง เพ่ือลดความกดดันในชีวิต ในนวนิยายเร่ือง รงัเลือด ได้กล่าวถึง

ชีวิตกลางคืนของคนในเมือง ดังตัวอย่าง 

       ผมกา้วเขา้ไปในแสงสีอันแพรวพราวของยามขา้มคืน ใบหนา้ของผูค้นถูก

ฉาบไวด้ว้ยลวดลายของแสงเขม้ขน้ทีแ่ทบจะตัดใบหนา้ของพวกเขาใหข้าดออก

จากกนั น า้สีอ าพนัยงัคงท าหนา้ทีข่องมนัอย่างซือ่สตัย ์

(รงัเลือด ๒๕๔๙) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เหน็ว่าคนในเมืองจะหาความบันเทิงในเวลากลางคืนหลังจากเลิก

งานแล้ว เป็นการใช้ชีวิตกลางคืนเพ่ือผ่อนคลายความเหน็ดเหน่ือยจากการท างาน ใน

เมืองจึงมีสถานบันเทงิมากมาย และยังพบว่าคนในเมืองนิยมดื่มเหล้าเพ่ือพักผ่อนและท า

ให้ชีวิตสนุกสนานเพลิดเพลิน 

นวนิยายเร่ือง กรงมนุษย ์ได้สะท้อนให้เหน็การหาความบันเทงิในเวลาว่างของคนในเมือง 

ที่มีฐานะดีโดยเล่นกอล์ฟ ดังตัวอย่าง  

จวบตะวนับ่ายคลอ้ย ปลาขับรถมาถึงทีพ่ัก มันเป็นสนามไดรฟ์กอล์ฟ

ขนาดใหญ่ เน้ือทีเ่กือบสามสิบไร่ รถยนต์หรูหลายคันจอดเรียงรายเป็นแถว มี

ผูค้นยืนเรียงเต็มช่องไดรฟ์กอลฟ์ ต่างพากนัหวดลูกสีขาว มนัละล่ิวไปไกลจนถึง

ธงสีแดง สีน า้เงิน และสีเหลือง 

 (กรงมนุษย ์๒๕๕๑) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เหน็ว่าคนในเมืองที่มีฐานะดี จะพักผ่อนและใช้ชีวิตตามค่านิยม

ของคนที่มีฐานะร ่ารวย โดยเล่นกฬีาที่นิยมกนัมากซ่ึงกต้็องใช้เงินค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก

เช่นกนั    

๑.๓ ความสัมพนัธ์ของคนในเมอืง 

  คนในเมืองต้องด้ินรนท างานหาเงินเพ่ือการด ารงชีวิต และยังต้องแข่งขันกบัคน

อื่น ๆ อกีมากมาย ท าให้มีเวลาหรือท ากจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัลดน้อยลง จึงมักมีความ

ขัดแย้งที่เป็นปัญหาด้านมนุษยสัมพันธร์ะหว่างคนในสังคมด้วยกนั ดังน้ี  

๑)  ความสัมพันธ์ของพ่อกับลูก นวนิยายเร่ือง กรงมนุษย์ ได้กล่าวถึงความ

ขัดแย้งของคนในครอบครัว ระหว่างพ่อกับลูก ตัวละคร “ผม”ถูกพ่อตีอย่างหนักและถูก

ขังไว้ในห้องเกบ็ของ เพราะผมปล่อยนกที่พ่อเล้ียงไว้ ดังตัวอย่าง 

พ่อไม่ไดส้งัเกตอาการนัน้ เขากระชากร่างผม ลากถลูู่ถกูงั แลว้เหวีย่งผมเขา้ไปใน

หอ้งเกบ็ของใตบ้นัได “มึงเขา้ไปอยู่ในน้ี กจูะขงัมึงเหมือนนก” 

(กรงมนุษย ์๒๕๕๑) 
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จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า สมาชิกในครอบครัวมีความขัดแย้งเพราะไม่มีเวลาที่จะ

พูดคุยให้เข้าใจกันและกัน ไม่มีการสื่อสารระหว่างพ่อแม่และลูก ท าให้ไม่เข้าใจกัน เมื่อ

ขัดแย้งกจ็ะใช้อ านาจ ดังที่พ่อลงโทษลูกอย่างรุนแรง  

๒) ความสมัพันธร์ะหว่างเพ่ือนร่วมงาน นวนิยายเร่ือง มหาสมุด ได้สะท้อนความ

ขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ดังที่ตัวละคร แอน กับทรงเดชมีความคิดเห็นในการ

แก้ปัญหาต่างกนั ดังตัวอย่าง 

 “อย่าด้ินรนใหเ้สียเวลาเลย”ทรงเดชทีผ่่านมาพอดีเอ่ยปากพูด 

“เหรอ...”แอนลากเสียงยาวดว้ยเจตนายียวน “ไม่แปลกใจเลยทีจ่อมถอดใจจะ

พูดแบบน้ี” 

ทรงเดชไดยิ้นกก็ าหมดัแน่นดว้ยความแคน้ใจ อยากกระโจนเขา้ไปบีบคอแอน แต่

รูดี้ว่าคนอย่างแอนไม่ยอมโดนท ารา้ยฝ่ายเดียวโดยไม่ตอบโตแ้น่ ขืนท าลงไปจริง 

ๆ ดีไม่ดีเขาอาจสูแ้รงเธอไม่ไดด้ว้ยซ า้ 

(มหาสมดุ.๒๕๕๕:๑๒๗) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เหน็ความสมัพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานา ในที่ท  างานมีความ

ขัดแย้ง ต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเอง มีมุมมองของตนเอง และไม่ยอมรับฟังความคิดเหน็

ของคนอื่น และมักจะแก้ปัญหาด้วยการใช้อ านาจและก าลังกับคนที่อ่อนแอกว่า ดังค า

กล่าวที่ว่า “ปลาใหญ่กนิปลาเลก็”  

สรุปได้ว่าคนในเมืองมีวิถีชีวิตที่ใช้เวลาในการท างานในสถานที่ที่เป็นส านักงาน 

การท างานมีการแข่งขันสูง คนที่อ่อนแอหรือมีฐานะที่ด้อยกว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

คนที่มีอ านาจเหนือกว่า เม่ือคนในเมืองมีความเครียดและจะหาวิธพัีกผ่อนตามฐานะความ

เป็นอยู่ โดยการด่ืมสุราและหาความบันเทงิในสถานบันเทงิ ส่วนคนในเมืองที่มีฐานะดี ก็

จะใช้เงินซ้ือความสะดวกโดยเลือกสถานที่พักผ่อนในธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพ และ

เน่ืองจากคนในเมืองมีเวลาอยู่ร่วมกนัน้อย ต่างคนต่างด้ินรนเพ่ือการมีชีวิตที่ดี จึงขาดการ

สื่อสารที่ดี ท าให้ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ทั้งในครอบครัวและที่ท  างานจึงมีปัญหา

ความขัดแย้ง และมักจะแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรง 

 

๒. คนในชนบท 

สังคมชนบทเป็นสังคมที่อยู่นอกเขตเมือง ห่างจากศูนย์กลางแห่งความเจริญ มี

การอยู่รวมเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กัน มีวัฒนธรรม ทศันคติ คุณธรรมที่เหมือนกันหรือ

คล้ายกัน อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ นวนิยายได้สะท้อนสภาพสังคมของ

คนในชนบท ดังน้ี 
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๒.๑ ทีอ่ยู่อาศยั 

     นวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดสะท้อนให้เหน็ที่อยู่อาศัยของคนในชนบท 

ตัวอย่างเช่นนวนิยายเร่ือง รงัเลือด ได้สะท้อนให้เหน็หมู่บ้านของตัวละครคันธมาลี เป็น

หมู่บ้านเล็ก ๆ แวดล้อมด้วยต้นมะขามเทศ คนในหมู่บ้านเล้ียงแพะ และทั้งหมู่บ้านมี

ถนนสายเดียว ดังน้ี 

หมู่บา้นของฉนัเต็มไปดว้ยตน้มะขามเทศ ทัง้หมู่บา้นมีถนนอยู่สายเดียว

แน่ละ สองขา้งถนนเต็มไปดว้ยตน้มะขามเทศ ใตต้น้มะขามเทศมีขี้ แพะ สัตว์

ประเภทเดียวทีรู่จ้กัใชป้ระโยชนจ์ากตน้มะขามเทศ 

(รงัเลือด ๒๕๔๙) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นสภาพที่อยู่อาศัยของคนในชนบท มีสภาพแวดล้อมเป็น

ธรรมชาติ แต่มีความแห้งแล้ง ปลูกพืชชนิดอื่นไม่ได้ มีถนนสายเดียวที่ชาวบ้านใช้เป็น

เส้นทางการเดินทาง คนในชนบทมีรายได้จากเล้ียงแพะเป็นหลัก  

๒.๒ วิถชีีวิต 

การด าเนินชีวิตของคนในชนบทจะพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ นวนิยายเร่ือง ในรูปเงา 

และเร่ือง รงัเลือด ได้สะท้อนให้เหน็วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ อาหารการกนิ การหา

ความบันเทงิ และการใช้เวลาว่าง ดังน้ี 

  ๑ ) การประกอบอาชีพ  นวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอนิทร์อะวอร์ดได้

สะท้อนให้เหน็การประกอบอาชีพของคนในชนบท ซ่ึงท าการเกษตรและท างานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัการท าไร่ท านา ดังตัวอย่างตัวละคร “พ่อ”และ “ลูกชาย”ในเร่ือง รูปเงา เป็น

คนในชนบทที่ท านาและเล้ียงวัว ดังน้ี 

พ่อชวนลูกชายไปทุ่งนาทุกวนัเพือ่เฝ้ามองขา้วทีสุ่กมากขึ้นทุกที นอกจาก

ทุ่งนาแลว้พ่อก็คิดถึงววัของพ่อมากย่ิงกว่าส่ิงอื่น ทนัทีทีแ่ขง็แรงพอพ่อก็ลงมือท า

ความสะอาดคอกววัดว้ยตัวเอง ปล่อยเจา้พล้ิวใหน้อนมองทอ้งฟ้าอย่างคนขี้ เกียจ

อยู่บนกองฟางใกล ้ๆ กนันัน้ 

(ในรูปเงา ๒๕๕๔) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เหน็ว่าคนในชนบทมีอาชีพท าการเกษตรเป็นหลัก เป็นการท างาน

ตามฤดูกาล และเล้ียงวัวไว้ท างานในไร่นา  

นวนิยายเร่ือง รังเลือด ได้กล่าวถึง ตัวละคร “ผม”ท างานรับจ้าง นับจ านวนรังนก ดัง

ตัวอย่าง 

คนทัง้หา้หลบไปยืนอีกมุมหนึ่ง พวกเขาไม่เขา้มาดูเลยว่าผมท าอะไรกับรังนก

เหล่านัน้ หนา้ทีข่องพวกเขาคือการเอามันลงมา และไม่เคยสนใจว่ามันจะผ่าน
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ขัน้ตอนอะไรบา้ง ผมคิดว่าพวกเขาอาจจะไม่เคยไดล้ิ้มรสเจา้รงันกนีเ่ลย ว่ามนัจะ

หอมหวานสกัปานใด นอกจากลิ้มรสเหงือ่เค็ม ๆ ของตวัเองเท่านัน้ 

(รังเลือด ๒๕๔๙) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เหน็ว่าคนในชนบทที่ไม่ได้ท าเกษตรกรรม กจ็ะท างานรับจ้างในที่ที่

อยู่ไกลจากบ้านตัวเอง เป็นการท างานที่ต้องใช้แรงงานแลกกับเงินค่าจ้าง แสดงว่าคนใน

ชนบทยากจนและขาดการศึกษา จึงไม่สามารถท างานที่สบายกว่าน้ี 

๒) อาหารการกิน คนในชนบทส่วนใหญ่มีชีวิตแบบ “ท าเองกินเอง” โดยพ่ึงพา

ธรรมชาติ อาหารการกินท าง่าย ๆ และสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ดังตัวอย่างเร่ือง ใน

รูปเงา ได้กล่าวถึงเมื่อเจ้าพล้ิวยังเป็นเดก็ เจ้าพล้ิวร้องให้งอแง เพราะอยากได้ไข่นก แต่

พ่อกลับพาเจ้าพล้ิวไปเกบ็มะขามหวาน ดังตัวอย่าง 

พ่อไม่ปลอบเขาแต่อย่างใด นอกจากพาลูกชายเดินดุ่มเขา้สู่ดงไมริ้ม

คลองน า้ใส พอเห็นมะขามเทศสุก ๆ ฝักโตห้อยยอ้ยสลอนเป็นสีแดงสีชมพู 

เดก็ชายกห็ยดุรอ้งไห ้เจา้พล้ิวรูว้า่พ่อพาเขามาเกบ็มะขามตน้น้ี ซึง่หวานอร่อยกว่า

มะขามเทศตน้อื่นทัง้ทุ่ง พ่อเอ้ือมมือเกบ็ผลไมช้าวทุ่งใหเ้ขา   

(ในรูปเงา ๒๕๕๔) 

จากตัวอย่างสะ ท้อนให้เห็น วิถี ชี วิตของคนในชนบทมีอาหารการกินที่ มีอ ยู่ใน

สภาพแวดล้อมด ารงชีวิตอย่างเรียบง่าย พ่ึงพาธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ

เล้ียงชีวิต  

นอกจากน้ีนวนิยายเร่ือง ในรูปเงา ได้กล่าวถึงอาหารหลักของคนในชนบทคือ 

น า้พริกกะปิ ดังตัวอย่าง 

         ปอกมะเขือแกะเอาแต่เมล็ดไวใ้ส่ในน า้พริก ว่านใส่กะปิ หอมเล็ก พริก 

เกลือ ลงในครกใบเล็กใหเ้ขาโขลกแลว้ก็ใส่กุง้แหง้ทีห่ล่อนร่อนแลว้ร่อนอีกดว้ย

กระชอนใบเล็กใหห้มดฝุ่ นผง เติมน า้ตาลป๊ีบกอ้นเท่าหัวแม่มือ แลว้ก็บีบน า้

มะนาวเปร้ียวจีด๊ตามลงไป สองมือของหล่อนขวักไขว่อยู่ขา้ง ๆ ตัวเจา้หนุ่ม 

หล่อนชิมรสแลว้กใ็ชช้อ้นป้อนใหเ้ขาชิม มนัแสนอร่อย เขาบอกหล่อนดว้ยหัวใจที่

เป่ียมสขุ 

                                                                    (ในรูปเงา ๒๕๕๔) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เหน็การด ารงชีวิตของคนชนบทที่เรียบง่าย คนในชนบทคุ้นเคยกับ

การท ากับข้าวง่าย ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือเกบ็กินได้จากธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้เงินซ้ือ

มาบริโภค แต่สามารถท าอาหารหรือหามาได้ด้วยตนเอง  
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สรุปได้ว่า คนในชนบทมีวิถีชีวิตแบบง่าย ๆ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็น

ธรรมชาติ คนในชนบทจะท าอาหารเองและกินกันอย่างเรียบง่าย มีอาหารการกินที่ท  าได้

ง่าย ๆ โดยใช้ของที่อยู่ในท้องถิ่นในธรรมชาติท าอาหาร 

๓) ความบันเทิง  คนในชนบทจะใช้เวลาว่างจากการท างาน โดยหาบันเทิงจาก

การเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน เป็นเร่ืองสนุกที่ท  าให้ชีวิตสดช่ืนเบิกบาน ดังเช่น นวนิยายเร่ือง รัง

เลือด สะท้อนให้เหน็วิถีชีวิตของคนในชนบทที่หาความบันเทงิจากวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน คือ

วัวชน ดังตัวอย่าง 

ผูค้นเร่ิมหลัง่ไหลกนัเขา้มาในสนามววัชนจนสนามดูแคบลงไปอย่างถนดั

ตา พวกเราหาทีน่ั่งไดเ้หมาะกบัสายตา ซึง่พรานแมงบอกว่าเป็นโชคดีอยู่ไม่นอ้ย 

เพราะยงัมีคนอีกจ านวนมากทีจ่ะตอ้งยืนดวูวัชน 

  (รงัเลือด ๒๕๔๙) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เหน็ว่า คนในชนบทมีความบันเทงิด้วยการดูวัวชน เป็นกีฬาที่มีการ

พนันที่นิยมมากส าหรับคนในชนบทภาคใต้ ดังเช่นคนในชนบทของภาคใต้ที่ชอบเล่นวัว

ชน และมีคนเข้ามาดูเป็นจ านวนมากจนต้องยืนดูเพราะมีที่น่ังไม่มากพอ  

นวนิยายเร่ือง รงัเลือด ได้กล่าวถึงคนในชนบทภาคใต้ที่ท  างานรับจ้างเกบ็รังนก 

เมื่อเสรจ็จากการท างานเขาจะพักผ่อนและหาความบันเทงิด้วยการดูมหรสพพ้ืนบ้าน  ดัง

ตัวอย่าง 

ในทีสุ่ดงานเก็บรังนกในเดือนมีนาคมก็ผ่านไป พวกเราตอ้งรออีกหนึ่ง

เดือนถึงจะเก็บรังนกครัง้ต่อไปได ้คนงานบางคนจึงพากันกลบับา้นตัวเอง แต่

ส่วนมากแลว้มักจะอยู่บนเกาะ เพราะในช่วงทีไ่ม่มีการเก็บรังนก ทางบริษัทได้

จดัจา้งมโนราห์มาร าถวายส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ อันเป็นช่วงเวลาสนุกสนานทีทุ่กคนรอคอย 

เพราะจะมีการแสดงมโนราห์ถึงสามคืน 

(รงัเลือด ๒๕๔๙) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เหน็ว่า วิถีชีวิตของคนชนบทที่ท  างานรับจ้าง เป็นงานหนัก เม่ือว่าง

จากการท างาน เขาจะมีโอกาสหาสนุกสนาน โดยการดูแสดงโนราห์ซ่ึงเป็นวัฒนธรรม

พ้ืนบ้านของคนใต้ 

 สรุปได้ว่า คนในชนบทจะหาความบันเทงิด้วยการละถเล่นหรือการแสดงเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมพ้ืนบ้านต่าง ๆ สะท้อนให้เหน็ว่าคนชนบทยังผูกพันกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มี

วัฒนธรรมที่เป็นของท้องถิ่น และยังรักษาวิถีชีวิตตามแบบบรรพบุรุษ โดยยังไม่ได้รับ

อทิธพิลของสงัคมภัยนอก  
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๒.๓ ความสมัพนัธข์องคนในชนบท 

  คนในชนบทยังมีความสัมพันธท์ี่สนิทสนมกนั หรือรู้จักคุ้นเคยกนัดี ดังเช่น

ความสัมพันธใ์นครอบครัว และความสมัพันธก์บัเพ่ือนร่วมงาน ดังน้ี 

 ๑) ความสัมพันธ์ของพ่อกับลูก สมาชิกของครอบครัวขงคนในชนบทจะใช้ชีวิต

รวมทั้งการท างานร่วมกัน จึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ในนวนิยายเร่ือง ในรูปเงา สะท้อน

ภาพความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและสนิทสนมกันระหว่างพ่อและลูกที่อยู่ด้วยกันเพียงสองคน  

ดังตัวอย่าง 

เจา้พล้ิวรูสึ้กว่าตัวลอยดว้ยความยินดี เขาชอบวิธีการทีพ่่อแสดงออกต่อ

เขา เพราะ ท าใหเ้ขารูสึ้กว่าทัง้สองคนเป็นหนึง่เดียวกนัเสมอ และไม่มีใครส าคัญ

ส าหรบัพ่อเท่ากบัเจา้พล้ิวอีกแลว้ 

(ในรูปเงา ๒๕๕๔) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เหน็ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูกที่เป็นคนในชนบท เน่ืองจาก

การท าเกษตรเป็นหลัก คนในครอบครัวท างานด้วยกันในพ้ืนที่ที่ท  างานซ่ึงอยู่ไม่ห่างจาก

บ้านที่อาศัยมาก ดังน้ันจึงท าให้มีเวลาให้แก่ครอบครัว ในนวนิยาย ตัวละคร “เจ้าพล้ิว”

ก าพร้าแม่ พ่อจึงเป็นคนส าคัญที่สุดในชีวิต “เจ้าพล้ิว”จึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตพ่อ 

พ่อกบัลูกจึงมีความรักความผูกพันอย่างเหนียวแน่น 

          ๒) ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน นวนิยายเร่ือง รังเลือด ได้กล่าวถึง

ความสมัพันธร์ะหว่างเพ่ือนที่ท  างานด้วยกนั แม้ว่าจะท างานในต าแหน่งที่ต่างกันแต่เม่ืออยู่

นอกเวลาท างานพวกเขากม็ีความสนิทสนม ไม่มีการแบ่งแยกกัน ดังเช่นตัวละคร “ผม”

ท างานในหน้าที่ตรวจรังนก กับ “พวกเขา” ซ่ึงท างานเกบ็รังนก มีสถานการท างานที่

ต่างกัน แต่กม็ีความสัมพันธ์แบบเป็นเดียวกันหรือเป็นเพ่ือนกันเมื่อเสร็จจากการท างาน

แล้ว ดังน้ี 

พวกเขากลบัมาเป็นพวกเราอีกครัง้ นีเ่ป็นความรูสึ้กจริง ๆ ของผม ทุก

ครัง้ทีพ่วกเขาปฏิบติัหนา้ที ่มนัไดแ้ยกผมออกจากพวกเขาอย่างส้ินเชิงและเมือ่ถึง

คราวที่ผมปฏิบัติตามหนา้ที่บา้ง พวกเขาก็ดูเหมือนจะแยกตัวออกจากผมไป

เช่นกนั  

(รงัเลือด ๒๕๔๙) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เหน็ว่า พวกเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ของตนและ

รู้จักกาลเทศะที่ว่า เวลาใดเม่ือใดควรปฏิบัติต่อกันในฐานะเป็นเพ่ือน หรือเป็นผู้ร่วมงาน 

ในเวลาท างานต่างคนต่างกป็ฏบัิติตามหน้าที่ของตน ไม่เข้าไปก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่น 

สรุปได้ว่า คนในชนบทมีที่อยู่อาศัยและการด ารงชีวิตอย่างเรียบง่าย อยู่แบบพ่ึงพา

ธรรมชาติ คนในชนบทมีความบันเทิงจากวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน คนในชนบทมักจะอยู่ใน
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ชุมชนเลก็ ๆ ที่มีความสมัพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัว และมีไมตรีทดีีกับคนในชุมชนหรือที่

ร่วมท างานกัน ดังน้ันจึงพบว่ามีความสัมพันธ์กับคนในชนบทมีความสนิทสนมย่างเหนียว

แน่น และอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุ 

อภิปรายผล 

          ภาพสะท้อนของสังคมไทยในนวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด เป็นภาพ

ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองและในชนบท มีชีวิต วิถีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างคน

ในสังคมน้ัน ๆ กล่าวคือ คนในเมืองมีที่อยู่อาศัยที่สร้างในแนวสูง คือคอนโดมิเนียม 

ตึกแถว ซ่ึงอาศัยอยู่รวมกันอย่างแออัดคับแคบมีพ้ืนที่ใช้สอยจ ากัด เป็นคนระดับกลางที่

ประกอบอาชีพเป็นการรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ ใช้เงินซ้ืออาหารและบริการต่าง ๆ ตามแหล่ง

บันเทิง ส่วนคนในสังคมชนบทมีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของตนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็น

ธรรมชาติ อยู่ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมไม่สะดวก ด ารงชีวิตอย่างเรียบง่ายและ

พ่ึงพาธรรมชาติ ท าไร่ท านาตามฤดูกาล มีชีวิตและความสัมพันธ์ที่อบอุ่นสนิทสนมกัน หา

ความบันเทงิตามแบบดั้งเดิม เช่น การเล่นพนัน ชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมือง ภาพสะท้อน

ของคนไทยดังกล่าว สอดคล้องกบัลักษณะคนในเมืองและคนในสังคมชนบท ดังที่ โกศล วงศ์

สวรรค์ และสถิต วงศ์สวรรค์ (๒๕๔๓: ๑๑๗-๑๓๒) ได้กล่าวว่า สังคมเมืองมีประชากรอยู่

หนาแน่น ยึดถือระเบียบกฎหมาย มีระบบสาธารณูปการ มีองค์การสถานบริการต่าง ๆ 

อยู่กนัแบบแบ่งหน้าที่ มีการแข่งขันกนัมาก ติดต่อกันตามสถานภาพ เอาแต่พวกพ้องของ

ตน ติดต่อกับเฉพาะบุคคลที่ตนสนใจ และต้องเกี่ยวข้องด้วย มีลักษณะแยกกัน รวมกัน

เฉพาะพวก วิถีชีวิตของคนในเมืองมีการเปล่ียนแปลงอยู่เร่ือย ๆ และในสังคมชนบทมี

จ านวนประชากรไม่หนาแน่น ยึดถือธรรมเนียมมากกว่ากฎหมาย มีความสัมพันธ์แบบ

เป็นกันเอง อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย อยู่ร่วมกันในลักษณะที่พ่ึงพาเกี่ยวพัน มีค่านิยม 

ความเช่ือ วัฒนธรรมประเพณีคล้ายกันหรือเหมือนกัน อยู่กับธรรมชาติ กินง่ายอยู่ง่ายไม่

เครียดกบัวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลง ในการท างานมีประสิทธิภาพและมาตรฐานการครอง

ชีพต ่า มีความเจริญไปได้ช้า 

  นอกจากน้ีวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดได้สะท้อนให้เห็นภาพ

สังคมไทยที่ผู้คนในสังคมมีสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมที่เป็นภาพสังคมไทย 

สอดคล้องกับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม ดังที่อิงอร สุพันธุ์วนิช 

(๒๕๕๑ : ๑๐) ได้กล่าวว่า  วรรณกรรมได้ท าหน้าที่สะท้อนสังคมได้อย่างหลากหลาย

มุมมอง จากความสุข ความรัก กิเลสตัณหา อารมณ์ขัน ความงาม ความเปล่ียนแปลงของ

สงัคม วรรณกรรมเป็นงานเขียนจากคนสู่คน สะท้อนมุมมองหลากหลายของสังคม และจะ

เป็นเช่นน้ีไปตราบเทา่ที่ยังมีสงัคมและคนในสังคมที่ผู้เขียนจะหยิบยกมาเขียนถ่ายทอดใน

เน้ือหานวนิยาย  
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การน าเสนอวฒันธรรมอเมริกนัทางการเมืองผ่านทางภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ที่

ไดร้างวลัออสการ ์

 
ธญัลกัษณ ์สว่างเรืองไพศาล

1  
 ขจร ฝ้ายเทศ

2 

 
บทคดัย่อ 
 การน าเสนอวัฒนธรรมอเมริกันทางการเมืองผ่านทางภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดที่ได้

รางวัลออสการ์ มีวัตถุประสงค์คือ1.) เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมอเมริกันทางการเมืองที่อยู่ใน
ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดที่ได้รับรางวัลออสการ์ 2.) เพ่ือศึกษารูปแบบการน าเสนอวัฒนธรรม
อเมริกันทางการเมืองในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดที่ได้รางวัลออสการ์ ประชากรที่ท  าการศึกษา
น้ันได้แก่ สื่ อภาพยนตร์ที่สร้างข้ึนด้วยเ งินทุนของสหรัฐอเมริกา หรือที่ เ รียกว่า 

“ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด” และได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเย่ียมในแต่ละปี และ

มีเน้ือหาเจาะจงไปในทางการเมือง มีด้วยกันทั้งหมด 3 เร่ืองได้แก่ Million Dollar Baby 
(เวทีแห่งฝัน วันแห่งศักด์ิศรี) ปี พ.ศ. 2548 The King’s speech (ประกาศก้องจอม
ราชัน) ปี พ.ศ. 2554 และ Argo (แผนฉกฟ้าแลบลวงสะท้านโลก) ปี พ.ศ. 2556 วิจัย
คร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดที่ได้

รางวัลออสการ์ทั้ง 3 เร่ืองน้ันมีการน าเสนอวัฒนธรรมอเมริกนัทางการเมืองเหมือนกัน คือ
สทิธใินชีวิต เสรีภาพ ความเสมอภาค และการแสวงหาความสขุ  
 สิทธิในชีวิต จะแสดงออกในเร่ืองสิทธิในความปลอดภัยในร่างกาย เคหสถาน 

เอกสาร และทรัพย์สิ่งของ จะมีผู้ใดมาละเมิดโดยไม่มีสาเหตุไม่ได้ สิทธิในการได้รับความ

คุ้มครองจากรัฐบาลในฐานะที่เป็นพลเรือนสหรัฐ สิทธิในการแสดงออก สิทธิในความเป็น

ส่วนตัว เป็นต้น  

                                           

1
 บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศว์าน เขตจตุจกัร กรงุเทพ 10900 
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2
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จตุจักร กรงุเทพ 10900 
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 เสรีภาพ  แสดงออกในเร่ืองเสรีภาพในการชุมนุมร่วมกนัโดยสงบ เสรีภาพในการ

พูด และการพิมพ์ เสรีภาพในการกระท า เสรีภาพในร่างกาย เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร 

เป็นต้น 

 ความเสมอภาค แสดงออกในเร่ืองความเสมอภาคในโอกาส ความเสมอภาคใน

การได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเดียวกนั  ความเสมอภาคในการเลือกปฏบัิติแห่ง

ความแตกต่างทางเพศ ความแตกต่างทางเช้ือชาติ ความแตกต่างทางชนช้ัน เป็นต้น 
 การแสวงหาความสขุ แสดงออกในเร่ืองการแสวงหาความสขุในด้านทุนนิยม วัตถุ

นิยม บริโภคนิยม ความส าเรจ็ 

 ส่วนรูปแบบการน าเสนอมีการน าเสนอที่เหมือนกันทั้ง 3 เร่ืองคือ น าเสนอใน
ภาพยนตร์ประเภทภาพยนตร์ดราม่า หรือหนังชีวิต และมีรูปแบบการน าเสนอโดยการ

แทรกเน้ือหาหรือใส่เน้ือหาวัฒนธรรมทางการเมืองเข้าไปในฉาก แยกเป็นอุปกรณ์

ประกอบฉาก ตัวละคร ภาพ และบทสนทนา ที่จะคอยถ่ายทอดและสื่อเน้ือหาวัฒนธรรม

อเมริกนัทางการเมืองออกมาได้อย่างแนบเนียน 
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The Presentation of American Political Culture in Oscar Award 

Hollywood Flim 

Thanyalak Swangruangpisal   

 Kajohn Fyeted 

 

ABSTRACT 

 There are two objectives of analytical the presentation of American political 

culture in Oscar Award Hollywood films. Firstly, to study about  American political 

culture in Oscar Award Hollywood films. Secondly, to study about style of 

presentation of American political culture in Oscar Award Hollywood films. Focus 

on three stories are Million Dollar Baby, The King’s speech, and Argo  which 

movies  made from  American’s capital call “Hollywood Films”, got Oscar Award  

for the best film and the story particularize to the political. This research is 

descriptive analysis. The research showed that these three stories have presentation 

of American political culture is Right, Liberty, Equality, and Pursuit of Happiness 

 Right showed about the right of the people to be secure in their persons, 

houses, papers against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, 

right of the protection from government as citizens of the United State. right of 

expression, and right of privacy, etc. 

 Liberty showed about the liberty of peaceful assembly, liberty of speak and 

print, liberty of action, liberty of physical, and liberty of perception, etc. 

 Equality showed about the equality of opportunity, equality to be protected 

under the same laws, equality of gender, nationality, and class, etc. 

 Pursuit of Happiness showed about the pursuit of happiness in capitalism, 

materialism, consumerism, and success, etc. 

 In part of the style of presentation, three stories have same style of 

presentation offered through Drama Films that In addition, the style of presentation 

inserted content of American political culture in scenes include props character 

pictures and dialogue  that realistically communicate content of American political 

culture  

Key Words:  American Culture, Oscar Awards, Hollywood Films, Political Culture 
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บทน า 
 ภาพยนตร์เป็นสื่อประเภทหน่ึงที่มีบทบาทต่อมนุษย์และสังคมเป็นอย่างมาก

ในปัจจุบัน เพราะการชมภาพยนตร์ถือเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงของมนุษย์ ที่ใช้ในการผ่อน
คลาย จากความทุกข์ในโลกของความเป็นจริงได้ในขณะหน่ึง จึงเป็นที่นิยมของคนในโลก
ปัจจุบัน แต่หากมอง “ภาพยนตร์” ในแง่ของสื่อมวลชน กจ็ะพบว่าภาพยนตร์น้ันเป็น

สื่อมวลชนที่มีอิทธิพลชนิดหน่ึง ที่น าเสนอเร่ืองราว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนใน

สงัคม โดยแสดงผ่านจอภาพขนาดใหญ่ที่ปรากฏภาพสะท้อนความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของคน

ในสังคมน้ันๆ ใช้ภาษาภาพและเสียงในการเล่าเร่ืองท าให้คนทุกเพศทุกวัย ทุกเช้ือชาติ

สามารถเข้าใจได้ และยังมีการเร้าอารมณ์ ดึงความสนใจของผู้ชมให้เข้าไปเป็นส่วนหน่ึง

ของภาพยนตร์ เกิดความเคลิบเคล้ิม หลงใหล จิตนาการไปตามเน้ือหาของภาพยนตร์ 

จนกระทั่งน ามาสู่พฤติกรรมลอกเลียนแบบ หรือเปล่ียนแนวคิดและทัศนคติของผู้ชมได้ 
(ลักษมณ พีรประภากร, 2555.)  
 การที่ภาพยนตร์เป็นสิ่งบันเทิงอย่างหน่ึงท าให้ภาพยนตร์ได้รับความนิยมใน

หลายประเทศ รวมถึงมีการสร้างภาพยนตร์ในหลายประเทศเช่นกัน และได้เผยแพร่

ภาพยนตร์เหล่าน้ันไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ซ่ึงภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมและมี

อิทธิพลมากที่สุดในโลกคือ ภาพยนตร์อเมริกัน หรือภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด เน่ืองจากมี

ภาพยนตร์ให้เลือกชมหลากหลายประเภท มีงบประมาณการสร้างที่สูง มีเน้ือหาของ

ภาพยนตร์ที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกเช้ือชาติ ทุกภาษา และทุกเพศทุกวัย ภาพยนตร์ฮอลลี

วู้ดจึงได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม และทัศนคติของผู้ชมทั่วโลก 

(ไพบูลย์ แพงเงิน, 2549) ถ้ามองให้ลึกซ้ึงในแง่ของการสื่อสาร ถือว่าเป็นการสื่อสารแบบ
ทางเดียว คือรับเข้ามามากกว่าจะเป็นการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน เพราะภาพยนตร์ก็

เปรียบเสมือนการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งเร่ืองที่แต่งข้ึนและการแสดงที่เหมือน

ชีวิตจริง (จ าเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย, 2544: 1) ดังน้ันภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดได้แสดงให้

เราเหน็ถึงความเป็นอยู่ของสังคมตะวันตก หรือสังคมอเมริกัน ให้คนที่ชมภาพยนตร์ฮอล

ลีวู้ดได้รู้เหน็มายาวนานเพียงฝ่ายเดียว ท าให้เกิดความเคยชินต่อวัฒนธรรมน้ัน จนเกิด

การเปล่ียนแนวคิดและทัศนคติของผู้ชม น ามาสู่พฤติกรรมลอกเลียนแบบและท าตาม

อย่างโดยไม่รู้ตัว  
 ดังน้ันภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดได้ส่งผลกระทบต่อสังคมโลก  รวมไปถึงสังคมไทยใน

ลักษณะ “จักรวรรดินิยมวัฒนธรรม” (Culture Imperialism) ที่ เปรียบเสมือนว่า
สื่อมวลชนเป็นเสมือนผู้ล่า เมืองข้ึน ที่แพร่กระจายไปทั่วทุกทศิทั่วโลก แต่ต่างกันตรงที่ว่า

จักรวรรดินิยมวัฒนธรรมเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารในด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

วัฒนธรรมตะวันตกหรือวัฒนธรรมอเมริกัน (สมาน งามสนิท, 2537 อ้างใน ฉัตรชัย 

DP
U



678 

 

จันทร์ศรี, 2544: 13) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตามมาคือ วัฒนธรรมท้องถิ่นจะถูกลด

ความส าคัญลงและถูกครอบง าจากวัฒนธรรมตะวันตกมากยิ่งขึ้น  
 การครอบง าทางวัฒนธรรมจึงกลายเป็นผลกระทบของจักรวรรดินิยม

วัฒนธรรม ตามที่ Gramsci ได้กล่าวไว้ว่า “การครอบง าของการสื่อสารมวลชน กค็ือการ
น าวัฒนธรรมของข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบข่าว ความบันเทิง ฯลฯ มาธ ารงรักษา

สภาพสงัคมที่มีการแบ่งแยก และการครอบง าทางชนช้ันให้อยู่ยงคงกระพันต่อไปน่ันเอง” 
( Gramsci, n.d.อ้างใน กาญจนา  แก้วเทพ, 2552ก, 2552ข: 133) ซ่ึงในทุกวันน้ีการ
ถ่ายทอดและการครอบง าทางวัฒนธรรมอเมริกนัน้ันได้ประสบผลส าเรจ็และเป็นที่ยอมรับ

ไปทั่วโลกอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยใช้ภาพยนตร์เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่วัฒนธรรม

อเมริกนั ที่กลืนกนิวัฒนธรรมอื่นๆในประเทศที่เป็นเพียงผู้รับสื่อเพียงฝ่ายเดียว  ด้วยเหตุ

น้ีผู้วิจัยจึงอยากที่จะศึกษาถึงการน าเสนอ และรูปแบบการน าเสนอวัฒนธรรมอเมริกันที่

ถ่ายทอดผ่านทางภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด โดยศึกษาในประเดน็วัฒนธรรมทางการเมือง คือ 

สิทธิในชีวิต เสรีภาพ ความเสมอภาค และการแสวงหาความสุข เป็นสิ่งที่ชาวอเมริกัน

ยึดถือปฏิบัติเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต และเป็นพ้ืนฐานของรูปแบบการเมืองการ

ปกครองที่เหมาะสมที่สุดส าหรับมนุษย์ รูปแบบทางการเมืองลักษณะน้ีกไ็ด้ถูกเผยแพร่

ผ่านทางสื่อต่างๆจนกลายเป็นรูปแบบทางการเมืองการปกครองของอีกหลายประเทศทั่ว

โลก ภาพยนตร์ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดที่ได้รางวัลออสการ์ สาขา
ภาพยนตร์ยอดเย่ียมเพราะเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนให้เหน็ถึงรสนิยม  วัฒนธรรมและการ

บริโภคของคนอเมริกนัได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์น้ันส่วน

ใหญ่เป็นภาพยนตร์ประเภทดราม่าเป็นส่วนใหญ่ ภาพยนตร์แนวน้ีจะมีการใส่ตัวตน อัต

ลักษณ์ และสอดแทรกเน้ือหาใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงกับมนุษย์ได้มากกว่า

ภาพยนตร์แนวอื่นๆ (ลักษมณ พีรประภากร, 2555.)   
 ในการวิจัยคร้ังน้ีอาศัยแนวคิดและทฤษฏีหลักที่ส าคัญในการประกอบท าการ

วิเคราะห์ทั้งหมด 4 แนวคิด ได้แก่ ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัสังคม และวฒันธรรมทาง
การเมืองอเมริกัน ทฤษฏีสัญญะวิทยา (Semiology) ทฤษฎีและแนวคิดแนวคิดเร่ือง
ภาพยนตร์ และทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองภาพยนตร์ออสการ์ โดยแนวคิดเก่ียวกบัสังคม และ
วฒันธรรมทางการเมืองอเมริกนั เป็นการพูดถึงลักษณะทางสังคมของคนอเมริกันในด้าน
ต่างๆ ทั้งในด้านการด าเนินชีวิต และลกัษณะรูปแบบทางการเมืองของคนอเมริกนั โดยยึด
ตามหลกัการส าคญัท่ีปรากฏในค าประกาศอิสรภาพคือ สิทธิในชีวิต เสรีภาพ ความเสมอ
ภาค และการแสวงหาความสุข โดยอยู่ในค าประกาศอิสรภาพท่ีมีใจความว่า “ เราถือว่า
ความจริงต่อไปน้ีเป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ในตัวเอง น่ันคือมนุษย์ทุกคนถูกสร้างข้ึนมา

อย่างเท่าเทียมกัน และพระเจ้าผู้สร้างได้มอบสิทธิบางประการที่จะละเมิดมิได้ไว้ให้แก่
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มนุษย์ ในบรรดาสทิธเิหล่านั้น ได้แก่ สทิธใินชีวิต  เสรีภาพ และการเสาะแสวงหาความสุข

เพ่ือที่จะคุ้มครองสทิธเิหล่าน้ันให้ม่ันคง” (สมบัติ  จันทรวงศ์, 2529.)  
 ทฤษฏีสัญญะวิทยา จะใช้ประกอบการวิเคราะห์ในการหาความหมายใน

โครงสร้างของภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นการหาความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย

ตามที่ Saussure (อ้างใน อุบลรัตน์  ศิริยุวศักด์ิ, 2547: 537)ได้จ าแนกเอาไว้ว่า 
ความหมายโดยอรรถ คือไม่ต้องอาศัยการตีความกเ็ข้าใจได้ทนัทเีรียกความหมายระดับน้ี

ว่า ความหมายตรง ส่วนความหมายโดยนัย คือความหมายที่ต้องอาศัยการตีความ

เฉพาะตัว จึงจะเข้าใจเรียกความหมายระดับน้ีว่า ความหมายแฝง เป็นความหมาย

ทางอ้อมเกิดจากข้อตกลงของกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล  การ

ศึกษาสัญญะวิทยาเป็นวิธีการหน่ึงที่จะท าให้วิเคราะห์ว่าในสิ่งที่ภาษาพูด ภาษาภาพ   

ภาพยนตร์ ตลอดจนภาษาสื่อต่างๆ ได้สื่อสารเป็นปกติน้ัน จริงๆแล้วภาษาเหล่าน้ีมี

วิธีการที่ท  าให้สิ่งที่ไม่ปกติให้กลายเป็นปกติได้อย่างไร  และวิธีการของภาษาและ

ระบบสัญญะเป็นส่วนหน่ึงที่สื่อสาร ตอกย ้าระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ จารีตต่างๆของ

สังคมมาอยู่ในจิตไร้ส านึก (the unconscious)ของเรา (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, 2547: 
533)  
 ในส่วนของแนวคิดเร่ืองภาพยนตร์ จะช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงความหมาย 

หน้าที่  รูปแบบ และองค์ประกอบของภาพยนตร์ เพ่ือช่วยให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์

เน้ือหาได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะองค์ประกอบภาพยนตร์ ที่มีการแจกแจงรายละเอียด

ขององค์ประกอบภาพยนตร์ออกมาให้ผู้วิจัยสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ละเอียดขึ้น รวมไป

ถึงเทคนิคการสื่อความหมายในภาพยนตร์ที่ผู้ส่งสารหรือผู้สร้างภาพยนตร์ใช้ในการสื่อ

คามหมายให้แก่ผู้รับสาร เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบการน าเสนอวัฒนธรรมอเมริกันทาง

การเมืองในภาพยนตร์ 

  และท้ายสุดแนวคิดเร่ืองภาพยนตร์ออสการ์ เป็นแนวคิดที่อธิบายหรือปู

พ้ืนฐานความเข้าใจของค าว่า “ออสการ์” ว่ารางวัลออสการ์ หรือ Academy Awards น้ัน
มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ประเภทของรางวัล รวมไปถึงการตัดสินในการให้รางวัล 
โดยเฉพาะรางวัลสาขาภาพยนตร์ยอดเย่ียมว่าที่ถือได้ว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดที่บรรดาผู้

ก ากับและผู้สร้างภาพยนตร์รอคอย และภาพยนตร์เร่ืองใดที่ได้รางวัลน้ีไปจะกลายเป็น

ภาพยนตร์ออสการ์ประจ าปี และการันตีได้ถึงคุณภาพของภาพยนตร์เร่ืองน้ัน  
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วตัถุประสงคก์ารวิจยั  
 1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมอเมริกันทางการเมืองที่อยู่ในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดที่ได้รับ
รางวัลออสการ์ 
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบการน าเสนอวัฒนธรรมอเมริกนัทางการเมืองในภาพยนตร์
ฮอลลีวู้ดที่ได้รางวัลออสการ์ 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

 การวิจัยเร่ือง “การน าเสนอวัฒนธรรมอเมริกันทางการเมืองผ่านทางภาพยนตร์

ฮอลลีวู้ดที่ได้รางวัลออสการ์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
รูปแบบการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) เพ่ือศึกษาภาพรวมทั่วไป ทั้งความหมาย
โดยตรง และความหมายโดยนัยที่ปรากฏอยู่ในสื่อภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด โดยเน้นศึกษา

วัฒนธรรมอเมริกันทางการเมืองคือ สิทธิในชีวิต เสรีภาพ ความเสมอภาค และการ

แสวงหาความสขุ ที่ปรากฏในเน้ือหาส่วนต่างๆของสื่อภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด  กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี มีเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ เลือกจากภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด
ตั้งแต่ปี 2547 - 2556 ที่ได้รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเย่ียมในแต่ละปี และแต่ละ
เร่ืองจะน ามาใช้วิธกีารสุ่มเลือกแบบเจาะจง คือเป็นภาพยนตร์ทมีีเน้ือหาเจาะจงไปในทาง

การเมือง (Purposive Sampling) มีทั้งหมดด้วยกัน 3 เร่ือง ได้แก่ 1.) Million Dollar 
Baby (เวทแีห่งฝัน วันแห่งศักด์ิศรี) ปี พ.ศ. 2548 2.) The King’s speech (ประกาศ
ก้องจอมราชา) ปี พ.ศ. 2554 3.) Argo(แผนฉกฟ้าแลบลวงสะท้านโลก) ปี พ.ศ. 2556 
เกบ็ข้อมูลโดยใช้ Coding Sheet เป็นตารางบันทกึข้อมูลในการเกบ็รายละเอียดเน้ือหาใน
เร่ือง แล้วน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูล ตีความหมายจากการเกบ็ข้อมูล แล้วน าผลการ

วิเคราะห์ตัวบทมาน าเสนอผลในรูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive  Analysis) 
เป็นการบรรยายถึงการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดโดย
จ าแนกเป็นรายเร่ือง จากน้ันจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้เห็นเป็นภาพโดยรวมอย่าง

ชัดเจนถึงวัฒนธรรมอเมริกันที่อยู่ในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดทั้ง 3 เร่ือง รวมไปถึงการสรุป
รูปแบบการน าเสนอวัฒนธรรมอเมริกนัทางการเมืองผ่านทางภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด  
 
ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 
 การศึกษาการิเคราะห์การน าเสนอวัฒนธรรมอเมริกันทางการเมืองผ่านทาง

ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดที่ได้รางวัลออสการ์ เป็นการศึกษาถึงตัวบทของภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับวัฒนธรรมอเมริกันทางการเมือง โดยผู้วิจัยจะศึกษาถึงหลักวัฒนธรรมทางการเมือง

อเมริกันที่มีค าหลักอยู่ 4 ค า คือ สิทธิในชีวิต เสรีภาพ ความเสมอภาค และการแสวงหา
ความสขุ ที่คนอเมริกันได้ยึดหลัก 4 ค าน้ีในการด าเนินชีวิตและเป็นเป้าหมายส าคัญในสิ่ง
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ที่มนุษย์พึงมี ซ่ึงสอดคล้องกับอุดมการณ์อเมริกันนิยมของ ฉัตรชัย จันทร์ศรี (2544: 
172) และสุรีย์  พงษ์จันทร์ (2526: 38 อ้างใน ฉัตรชัย  จันทร์ศรี, 2544: 29-30) ที่ได้
กล่าวถึงหลัก 4 ค านี้ ว่าเป็นความเช่ือของคนอเมริกัน เป็นสิ่งที่คนอเมริกันได้กล่าวขวัญอยู่
เสมอ ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาตัวบทของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดทั้ง 3 เร่ืองน้ัน ได้มี
การสอดแทรกและน าเสนอวัฒนธรรมอเมริกันทางการเมือง โดยมีทั้ง สิทธิในชีวิต 

เสรีภาพ ความเสมอภาค และการแสวงหาความสุข อยู่ในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดทั้ง 3 เร่ือง 
น าเสนอในภาพยนตร์ประเภทดราม่า และมีรูปแบบการน าเสนอที่สอดแทรกเน้ือหา

วัฒนธรรมอยู่ในฉากของภาพยนตร์ ซ่ึงแยกเป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก ตัวละคร ภาพ และ

บทสนทนา ที่จะคอยถ่ายทอดเน้ือหาวัฒนธรรมทางการเมืองออกมา เพ่ือเป็นการ

ถ่ายทอดวัฒนธรรมอเมริกนัทางการเมืองได้อย่างแนบเนียน โดยมีรายละเอียดผลการวิจัย

บางส่วนดังน้ี 

 ตอบค าถามวิจยัขอ้ 1 การน าเสนอเน้ือหาวัฒนธรรมอเมริกนัทางการเมือง 

 ภาพยนตร์เร่ือง Argo หรือแผนฉกฟ้าแลบลวงสะท้านโลก  
 1.ด้านสทิธ ิ 
 - สิทธิของชนกลุ่มน้อยที่จะไม่ถูกคนส่วนมากละเมิด หรือกดข่ี ซ่ึงในภาพยนตร์

เร่ืองน้ีได้แสดงออกมาในทางลบ ซ่ึงชนกลุ่มน้อยในที่น้ีหมายถึงพนักงานที่อยู่ในสถานทูต

สหรัฐอเมริกาในกรุงเตหะราน โดนคนส่วนมากคือชาวอิหร่านบุกเข้ามาจับพนักงานใน

สถานทูตสหรัฐอเมริกาเป็นตัวประกัน แล้วลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และการ

แสวงหาความสุข ซ่ึงสิ่งที่เกิดข้ึนน้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายที่กระท าต่อชน

กลุ่มน้อยที่ไม่มีทางสู้   
 2.ด้านเสรีภาพ 
 - เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่และเคล่ือนย้าย โดยพบในบทสนทนาที่ตัวละคร

คนหน่ึงได้พูดขึ้นมาในระหว่างการตัดสนิใจที่จะท าอย่างไรต่อไปกบัเหตุการณ์การประท้วง

ที่รุนแรงข้ึน มีใจความว่า “พวกเขาจะไม่ปลอดภัยถ้าถูกจับได้ขณะขอวีซ่าไปสหรัฐ” จาก

บทสนทนาน้ีจึงท าให้เราพบว่าเสรีภาพในชีวิต และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่และ

เคล่ือนย้ายของชาวอหิร่านได้ถูกลิดรอนจากชาวอหิร่านด้วยกนัเอง 
 3.ความเสมอภาค 
 - ความเสมอภาคในการได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย เหน็ได้จากภาพ

ความวุ่นวายในการหาทางช่วยเหลือของรัฐบาล ให้กับพลเมืองอเมริกาที่ไปท างานใน

สถานทูตสหรัฐในกรุงเตหะรานที่ถูกจับเป็นตัวประกันทั้งหมด ถือเป็นการแสดงความ

เสมอความเสมอภาคในการได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย ในการได้รับสิทธิได้รับ
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ความคุ้มครองจากรัฐบาลในฐานะที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใน

แผ่นดินสหรัฐกต็าม  

 4.ด้านการแสวงหาความสขุ 

 - การแสวงหาความสุขด้านบริโภคนิยม ปรากฏในอุปกรณ์ประกอบฉากหลายๆ

ฉากแต่เหน็ชัดคือฉากบ้านของผู้สร้างภาพยนตร์ช่ือดัง ที่มีทั้งบ้านหลังใหญ่ สระว่ายน า้ใน

บ้าน รถยนต์สุดหรูราคาแพง รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาแพง เพ่ือบ่งบอกถึงฐานะ 

และความส าเรจ็ของตนต่อสงัคม 
 ภาพยนตร์เร่ือง Million Dollar Baby หรือเวทแีห่งฝันวันแห่งศักด์ิศรี  
 1.ด้านสทิธ ิ
 - สิทธิในความปลอดภัยในร่างกาย เคหสถาน เอกสาร และทรัพย์สิ่งของจะมี

ผู้ใดมาละเมิดโดยไม่มีสาเหตุไม่ได้ ปรากฏในบทสนทนาของแพทย์ที่ข้ึนมาดูผู้ชก ซ่ึงคือ

วิลล่ี ที่โหนกแก้มแตกเลือดไหลไม่หยุด มีใจความว่า “ถ้าคุณห้ามเลือดไม่อยู่ผมให้อีกยก

เดียว” แสดงให้เหน็ถึงสทิธใินความปลอดภัยในร่างกาย ที่ชกมวยแล้วจะต้องไม่ถูกคู่ต่อสู้

ท  าอันตรายจนถึงแก่ชีวิต หรือบาดเจบ็สาหัส รวมไปถึงการใช้กล้องมุมสูงถ่ายไปยังแฟ

รงค์กี้  หลังจากที่แพทย์พูดจบ เป็นการให้ความหมายที่ว่า แพทย์น้ันมีอ านาจมากกว่าแฟ

รงค์กี้   แสดงถึงความปลอดภัยในร่างกายน้ันต้องส าคัญเหนือสิ่งอื่นใด เป็นการให้

ความส าคัญแก่ปัจเจกชนไม่ให้ได้รับอนัตราบจนถึงแก่ชีวิต 
 2.ด้านเสรีภาพ 
 - เสรีภาพในร่างกาย การชกมวยเป็นกีฬาและอาชีพอย่างหน่ึงที่ท  าให้ร่างกาย

ได้รับบาดเจบ็ดังน้ัน ผู้ที่เข้าวงการมวยต้องยอมรับในความเจบ็ปวดที่จะเกิดข้ึน ถือเป็น

การใช้เสรีภาพในร่างกายที่จะยอมเจบ็ตัวเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินทอง ช่ือเสียง  การยอมรับ

และฐานะ ได้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่าน การแสดงท่าทางของตัวละคร และผ่านภาพ

ระยะใกล้ มุมสายตา ที่เหน็ถึงสีหน้าที่เจ็บปวดและหมดแรงของนักมวยที่ก  าลังชก และ

เลือดที่ไหลออกมาจากบาดแผล แต่ต้องอดทนเพ่ือความส าเร็จ และภาพระยะปานกลาง 

มุมต ่า เป็นภาพที่นักมวยก าลังชกเข้าที่ล าตัวของคู่แข่งอย่างรุนแรง การใช้มุมต ่าแสดงให้

เหน็ถึงพลังและความรุนแรงในการชก  
 3.ความเสมอภาค 
 - ความเสมอภาคทางชนช้ันในสังคม ในฉากแรกของภาพยนตร์เป็นการเปิดฉาก

โดยใช้กล้องมุมสูง และภาพระยะไกล เพ่ือเป็นการให้รู้ถึงสถานที่คือเวทีมวย ที่มีคนดู

จ านวนมากก าลังเชียร์มวยอย่างสนุกสนาน โดยมุมสูงน้ันเป็นการฉายแทนสายตาคนดูที่

อยู่ในเวทมีวยที่มองลงมายังเวททีี่ก  าลังท าการชกมวยอยู่ ซ่ึงเป็นการสื่อความหมายว่า คน

ดูน้ันมีฐานะทางสังคมที่ดีกว่าเขาสามารถที่จะจ่ายตังเพ่ือมาหาความสนุก เขามีทางเลือก
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อื่นที่ดีกว่าการมาชกมวยเพ่ือหาเล้ียงชีพ เพราะเป็นกีฬาที่รุนแรง และเสี่ยงต่อชีวิตเป็น

อย่างมาก แต่นักมวยที่ท  าการชกอยู่น้ันไม่มีทางเลือกมากนักสิ่งไหนที่ท  าให้พวกเขาก้าว

ไปสู่ความส าเรจ็ เป็นที่ยอมรับ และมีฐานะทางสงัคมได้อย่างง่ายดายพวกเขากต้็องท า 
 4.ด้านการแสวงหาความสขุ 
 - การแสวงหาความสขุด้านความส าเรจ็ พบในอุปกรณ์ประกอบฉากในห้องท างาน
ของแฟรงค์กี้  ที่มีถ้วยรางวัลวางอยู่เตม็ห้อง เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความส าเรจ็ในเร่ือง

การงาน ซ่ึงเป็นสิ่งหน่ึงที่มนุษย์หรือปัจเจกชนทั่วๆไปมีความต้องการให้ได้มาในสิ่งน้ี เพ่ือ

การยอมรับของคนในสังคม และบทสนทนาของแดนเจอร์ที่ว่า “ผมอยากเป็นแชมป์โลก

รุ่นเวลเตอร์ เวท” แดนเจอร์ได้ตะโกนค าพูดน้ีในโรงยิม เป็นการแสดงให้เห็นถึงความ

ต้องการของแดนเจอร์ที่อยากพบความส าเรจ็ในชีวิตเช่นกนั   
 ภาพยนตร์เร่ือง The King’s speech หรือ ประกาศก้องจอมราชา  
 1.ด้านสทิธ ิ
 - สิทธิในความปลอดภัยในร่างกาย เคหสถาน เอกสาร และทรัพย์สิ่งของจะมี

ผู้ใดมาละเมิดไม่ได้  แสดงผ่านการบอกเล่าถึงชีวิตในวัยเดก็ของตัวละครพระเจ้าจอร์จที่ 

6 ซ่ึงถูกพ่ีเล้ียงกระท าทารุณทางร่างกายและจิตใจจนกลายเป็นต้นเหตุของโรคติดอ่างของ
พระองค์ สิ่งน้ีแสดงให้เหน็ว่าถึงแม้ตัวละครจะเป็นบุคคลช้ันสูงกม็ีโอกาสในการถูกละเมิด

สทิธใินร่างกาย และพระเจ้าจอร์จที่ 6 กต้็องการที่จะรักษาโรคติดอ่างให้หายไปจากตนเอง
เพ่ือสิทธิในความปลอดภัยในร่างกายเหมือนกับสามัญชน  นอกจากน้ีบทบาทของไล

โอเนลนักบ าบัดการพูดให้พระเจ้าจอร์จที่ 6ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เขาเคยช่วยบ าบัด
ให้กบับรรดาทหารผ่านศึกชาวออสเตรเลียจ านวนหน่ึงซ่ึงได้รับความกระทบกระเทอืนทาง

ร่ายกายและจิตใจจนกลายเป็นคนใบ้พูดไม่ได้ให้กลับมามี ชีวิตปกติได้ส าเร็จกเ็ป็นสิ่ง

แสดงออกถึงความพยายามในการพิทักษ์สิทธิในความปลอดภัยในร่ายกาย ของคน

เหล่านั้นถึงแม้ว่าตนเองจะไม่ใช่แพทย์กต็าม       
 2.ด้านเสรีภาพ 
 - เสรีภาพในการกระท า แสดงออกมาในบทสนทนาระหว่าง พระราชินีของพระ

เจ้าจอร์จที่ 6 กับ ไลโอเนล โดยไลโอเนลได้ตั้งกฎในการรักษาขึ้นมาเอง ว่า       “เสียใจ
ด้วยงานผม ผมตั้งกฎ คุณท าตาม ไปคุยกับสามีคุณก่อน แล้วค่อยโทรมาหาผม” ซ่ึง

ประโยคน้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงเสรีภาพที่จะกระท าการรักษา หรือไม่รักษากไ็ด้ตาม

ความสมัครใจของทั้งฝ่ายคนไข้ และผู้บ าบัด  แต่ในขณะที่บุคคลช้ันสูงกลับย่ิงมีเสรีภาพ

ในการกระท าน้อยลงไป ดังจะเป็นได้จากบทบาทของกษัตริย์ในเร่ืองน้ีทั้งพระเจ้าจอร์จที่ 5 
และที่ 6 กลับไม่มีเสรีภาพในการสื่อสารเพราะต้องพูดตามบทสุนทรพจน์ที่รัฐบาลอนุมัติ
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ไม่ต่างอะไรกับนักแสดงที่ ต้องเล่นตามบทอันเป็นภาระหน้าที่ของกษัตริย์ภายใต้

รัฐธรรมนูญ   
3.ความเสมอภาค 

 - ความเสมอภาคทางชนช้ัน ได้แสดงออกมาผ่านทางบทสนทนาที่ว่า “ผมจะช่วย

สามีคุณได้ในแบบของผม ขอแค่ความไว้ใจ ความเท่าเทียมกันในที่แห่งน้ีของผมไม่มี

ข้อยกเว้น” เป็นสงิที่หมอไลโอเนลขอกบัภริยาของพระเจ้าจอร์จที่ 6 ก่อนที่จะตกลงท าการ
รักษา เป็นการขอความเท่าเทียมกันไม่ต้องมีการแบ่งชนช้ันในการรักษา เพ่ือท าให้การ

รักษาน้ันเป็นไปได้อย่างราบร่ืน แสดงให้เหน็ว่าการมีความเท่าเทยีมกันน้ันเป็นสิ่งที่ดี ไม่

ว่าจะเป็นความเทา่เทยีมในรูปแบบใดกต็าม 
 4.ด้านการแสวงหาความสขุ 
 - การแสวงหาความสขุในด้านบริโภคนิยม ผ่านทางเคร่ืองแต่งกายของตัวละครที่

เป็น ภริยาของพระเจ้าจอร์จที่ 6 และพระเจ้าจอร์จที่ 6 ที่มีเคร่ืองแต่งการที่สวยงาม มี
ราคาแพง เคร่ืองประดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสร้อย ต่างหู แหวน ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีเป็นการ

แสวงหาความสขุที่เป็นการสื่อถึงฐานะ และชนช้ันทางสงัคม  
 ตอบค าถามงานวิจยัขอ้   รูปแบบการน าเสนอวัฒนธรรมอเมริกนัทางการเมือง 

 รูปแบบในการน าเสนอวัฒนธรรมอเมริกันทางการเมืองน้ัน มีการน าเสนอใน

ภาพยนตร์ประเภทภาพยนตร์ดราม่าทั้ง 3 เร่ือง โดยใช้ฉาก ตัวละคร ภาพ และเสียง ใน
การสอดแทรกเน้ือหาทางวัฒนธรรมทางการเมืองเข้าไปในภาพยนตร์ โดยในฉาก จะแยก

เป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก ตัวละคร ภาพ เสียง ที่จะคอยถ่ายทอดเน้ือหาวัฒนธรรมทาง

การเมืองออกมาโดยมีรายละเอยีดดังน้ี 
 ตัวละคร 

- การแสดงท่าทางของตัวละคร ในเร่ือง Million Dollar Baby ตัวละคร

นักมวยตอนเปิดเร่ือง ที่แสดงสีหน้าที่เจบ็ปวดและหมดแรงของ และเลือดที่ไหลออกมา

จากบาดแผล แต่ต้องอดทนเพ่ือความส าเรจ็ และการแสดงท่าทางของนักมวยก าลังชกเข้า

ที่ล าตัวของคู่แข่งอย่างรุนแรง ทั้งหมดน้ีเป็นการสื่อถึงการใช้เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

ของตัวเองและนักมวยฝ่ายตรงข้าม เข้าแลกกบัช่ือเสยีงและ ความส าเรจ็ทางวัตถุ 
- เคร่ืองแต่งกายของตัวละคร  ในเร่ือง The King’s speech พระเจ้าจอร์จที่ 6 

และพระราชินีที่มีเคร่ืองแต่งการที่สวยงาม มีราคาแพง เคร่ืองประดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

สร้อย ต่างหู แหวน ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ เป็นการแสดงถึงการแสวงหาความสุขในด้านบริโภคนิยม 

ที่เป็นการสื่อถึงฐานะ และชนช้ันทางสงัคม  
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อุปกรณ์ประกอบฉาก 
- ในเร่ือง Argo รูปภาพโคมัยน่ีที่มีลูกดอกปาเป้าปักอยู่น้ัน เป็นการแสดงถึง

เสรีภาพในการกระท า และสิทธิในการแสดงออก ที่มนุษย์จะกระท าสิ่งใดตามต้องการกไ็ด้ 

อย่างเช่นการแสดงออกถึงความเกลียดชังโคมัยน่ีออกมา 
- ในเร่ือง Million Dollar Baby ในฉากห้องท างานของแฟรงค์กี้  ที่พบถ้วยรางวัล

จ านวนมาก เป็นการแสดงถึงการแสวงหาความสขุด้านความส าเรจ็ เป็นความต้องการของมนุษย์

ทุกคนในการบรรลุความส าเรจ็ในชีวิต 

ภาพ  
 -  ภาพ ในเร่ือง Argo เป็นภาพระยะไกล และใช้การเคลื่อนไหวแบบเครน และทลิด์
อพั ในการเร่ิมเร่ืองเพ่ือเคล่ือนให้เห็นภาพผู้ชุมนุมประท้วงอยู่ที่หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาใน

กรุงเตหะราน เป็นการแสดงถึงเสรีภาพในการชุมนุม 
 - ภาพในเร่ือง Million Dollar Baby เป็นภาพระยะไกล และใช้กล้องมุมสงู ในการฉาย
แทนสายตาคนดูที่อยู่ในเวทีมวยที่มองลงมายังเวทีที่ก าลังท าการชกมวยอยู่ ซ่ึงเป็นการสื่อ

ความหมายว่า คนดูน้ันมีฐานะทางสงัคมที่ดีกว่าพวกเขาสามารถที่จะจ่ายตังเพ่ือมาหาความสนุก 

พวกเขามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าการมาชกมวยเพ่ือหาเล้ียงชีพ เพราะเป็นกีฬาที่รุนแรง และเสี่ยง

ต่อชีวิตเป็นอย่างมาก แต่นักมวยที่ท  าการชกอยู่น้ันไม่มีทางเลือกมากนักสิ่งไหนที่ท  าให้พวกเขา

ก้าวไปสู่ความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับ และมีฐานะทางสังคมได้อย่างง่ายดายพวกเขาก็ต้องท า 
เปรียบเหมือนคนดูมาดูการทารุณเพ่ือความสนุกสนาน เป็นการแสดงถึงความไม่เสมอภาคทาง

ในฐานะทางสงัคม 

 เสยีง 
 - บทสนทนา ในเร่ือง Million Dollar Baby เป็นค าพูดที่ว่า “ผมไม่เคยเหยียดนิโกเลย
นะ คนแถวบ้านเขาเหยียดกนั” เป็นการแสดงให้เหน็ถึงความไม่เสมอภาคในการเลือกปฏิบัติใน

ความแตกต่างทางเช้ือชาติ  
 - บทสนทนา ในเร่ือง Argo “ผมจะออกไป เจรจากับพวกเขา” หัวหน้ารักษาความ
ปลอดภัยได้ตัดสนิใจที่จะออกไปคนเดียวเพ่ือเจรจา โดยไม่ฟังความคิดเหน็หรือการห้ามจากคน

อื่น เป็นการแสดงให้เหน็ถึงเสรีภาพในการตัดสนิใจ และเสรีภาพทางความคิด ซึ่งเป็นความคิด

ของหัวหน้ารักษาความปลอดภัยที่คิดว่าการเจรจาน้ันจะได้ผล 
สรุป 
 การน าเสนอวัฒนธรรมอเมริกันผ่านทางสื่อภาพยนตร์ที่ได้รางวัลออสการ์ที่มีเน้ือหา

ทางการเมือง สรุปผลได้ว่า เมื่อเทียบตามแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสังคม และวัฒนธรรม

อเมริกนัทางการเมือง ที่มีรากฐานมาจากค าประกาศอสิรภาพของอเมริกา ที่ได้มีการพูดถึง สทิธ ิ

เสรีภาพ ความเสมอภาค และการแสวงหาความสขุ ซึ่งชาวอเมริกันได้ยึดถือปฏิบัติจนกลายเป็น
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วัฒนธรรม พบอยู่ในภาพยนตร์ทั้ง 3 เร่ืองที่น ามาศึกษา ซ่ึงทั้ง 3 เร่ืองได้น าเสนอวัฒนธรรมทาง

การเมืองออกมาทั้งหมดคือ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และการแสวงหาความสุข โดยใช้

รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาในแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสังคม และวัฒนธรรมอเมริกันทาง

การเมืองเป็นเกณฑ์ แต่การน าเสนอนั้นจะให้น า้หนักไปทางสิ่งไหนมากกว่ากันจะขึ้ นอยู่กับเนื้ อ

เร่ืองของภาพยนตร์ เร่ือง Argo จะเป็นการน าเสนอในด้าน สิทธิ และเสรีภาพ เป็นส่วนใหญ่ 
เพราะเป็นเร่ืองที่พูดถึงการถูกลิดรอน สิทธิและเสรีภาพ น้ันเป็นสิ่งที่เลวร้ายและป่าเถื่อนที่สุด

ส าหรับมนุษย์ อาทเิช่น สทิธิในความปลอดภัยในร่างกาย เคหสถาน เอกสาร และทรัพย์สิ่งของ 

จะมีผู้ใดมาละเมิดโดยไม่มีสาเหตุไม่ได้ สทิธิในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลในฐานะที่

เป็นพลเรือนสหรัฐ สทิธใินการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุมร่วมกันโดยสงบ เสรีภาพในการ

พูด และการพิมพ์ เป็นต้น ส่วนในเร่ือง The King’s speech และ Million Dollar Baby จะเป็น
การน าเสนอในเร่ืองความเสมอภาคเป็นส่วนใหญ่ แต่The King’s speech จะเป็นเร่ืองที่

กล่าวถึงความไม่เสมอภาคทางชนช้ันในสังคมในลักษณะสังคมจารีตประเพณี      ส่วนเร่ือง 

Million Dollar Baby กล่าวถึงความไม่เสมอภาคทางชนช้ันในสงัคมในลักษณะของทุนนิยม แต่
ทั้งสองเร่ืองก็มีบทสรุปที่คล้ายกันคือ ความไม่เสมอภาคกันในสังคมน้ันเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่

ต้องการ มนุษย์ทุกคนต้องการความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทยีมกันในชีวิต เช่น ความเสมอ

ภาคในการเลือกปฏิบัติแห่งความแตกต่างทางเพศ ความแตกต่างทางเช้ือชาติ ความแตกต่าง

ทางชนช้ัน เป็นต้น เมื่ อเทียบทฤษฎีและแนวคิดภาพยนตร์ในเร่ืองประเภทภาพยนตร์ 

โครงสร้างการเล่าเร่ือง การสื่อความหมายด้วยภาพ การสื่อความหมายด้วยเสยีง พบว่ารูปแบบ

การน าเสนอวัฒนธรรมอเมริกันการเมืองผ่านทางภาพยนตร์ทั้ง 3 เร่ืองนั้นเป็นภาพยนตร์

ประเภทดราม่าหรือหนังชีวิตทั้งหมด ได้ใช้ฉาก ตัวละคร  ภาพ  และบทสนทนา ในการ

สอดแทรกเน้ือหาทางวัฒนธรรมทางการเมือง โดยในฉาก จะแยกเป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก ตัว

ละคร ภาพ และบทสนทนา ที่จะคอยถ่ายทอดเน้ือหาวัฒนธรรมทางการเมืองออกมา  ตัวละคร

กไ็ด้ใช้การแสดงท่าทางของตัวละคร และเคร่ืองแต่งกายของตัวละคร เป็นตัวถ่ายทอดเนื้ อหา

วัฒนธรรมทางการเมือง ภาพที่ประกอบด้วย ขนาดภาพ มุมกล้อง และการเคลื่อนไหวของกล้อง 

เมื่อรวมเข้าด้วยกันภาพน้ันกจ็ะสื่อถึงเน้ือหาวัฒนธรรมการเมืองที่สอดแทรกอยู่ออกมา และ

เสียงได้ใช้เสียงพูดเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเสียงสนทนาหรือบทสนทนาในการสื่อถึงเนื้ อหา

วัฒนธรรมทางการเมือง   ดังนั้นรูปแบบการน าเสนอลักษณะนี้ ท าให้การสอดแทรกเนื้ อหาทาง

วัฒนธรรมอเมริกนัทางการเมืองถ่ายทอดออกมาได้อย่างแนบเนียน  
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ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบักมัพูชาจากอดีต-ปัจจุบนั  

: กรณีศึกษาประสาทเขาพระวิหาร 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ณฏัฐพล บุณยพพิฒัน ์

 

บทน า 

 วิกฤตความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา เกิดจากการมองปัญหาอย่างตัดตอนเฉพาะ

เหตุการณ์และช่วงที่เกดิปัญหา โดยขาดการท าความเข้าใจให้เหน็ว่า ปัญหาที่ต้องเผชิญใน

แต่ละคร้ังมีที่มาที่ไป สบืเน่ืองจากภมิูหลังที่มีความสัมพันธ์มายาวนาน การท าความเข้าใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ตลอดถึงการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เชิง

ความสัมพันธ์ต่อสถานการณ์ในแต่ละช่วง และรวมถึงความขัดแย้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

จ าเป็นต้องย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาที่มีมาแต่เดิม และความ

สบืเน่ืองของปัญหาที่สั่งสมและตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 สัมพันธภาพระหว่างไทย-กัมพูชา ในช่วงเวลา 60 ปี มิได้ราบร่ืนและมั่นคง

ยาวนาน บางช่วงมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและมีบางช่วงตัดขาดสัมพันธไมตรี เพราะ

ปัญหาทางการเมืองและลัทธิอุดมการณ์ เมื่อไทยสถาปนาความสัมพันธ์กับกัมพูชาน้ัน 

ตรงกับรัชสมัยของสมเดจ็พระนโรดม สีหนุ กษัตริย์แห่งกัมพูชา ทรงครองราชย์มาตั้งแต่ 

พ.ศ. 2485 และต่อมาหลังจากกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝร่ังเศสแล้ว ทรงสละราชสมบัติ

ใน พ.ศ. 2498 เพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะพระองค์สนพระทยัการเมือง ได้ตั้งพรรค

การเมืองขึ้นมาช่ือว่า “พรรคสังคมราษฎร์นิยม” ทั้งน้ี ทรงแต่งตั้งพระบิดาพระนามพระ

เจ้านโรดม สุรามฤทธิ์ ข้ึนเป็นกษัตริย์แทนจนสิ้นพระชนม์ ใน พ.ศ. 2503 สมเดจ็พระสี

หนุ กลับมารับต าแหน่งประมุขแห่งรัฐ (Chief of State) ซ่ึงไม่ใช่ฐานะกษัตริย์แต่มีอ านาจ

ในการบริหารประเทศ จนกระทั่งถูกพลเอกลอน นอล ปฏวัิติโค่นอ านาจใน พ.ศ. 2513 

การเมืองภายในกัมพูชา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 กัมพูชากลับมาปกครองด้วย

ระบอบประชาธปิไตยภายใต้สถาบันกษัตริย์อีกวาระหน่ึง นับจากน้ันมาจนถึง พ.ศ. 2554 

กัมพูชามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังถึง 4 สมัยแล้ว ซ่ึงผู้น าของไทยมีส่วนส าคัญในการ

ยุติสงครามดังกล่าว 

 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนน้ัน นับจากไทย-กัมพูชาเปิด

ประเทศติดต่อค้าขายระหว่างกันเป็นต้นมา คนไทยและคนกัมพูชามีความสัมพันธ์ฉัน

เพ่ือนบ้านที่ดี ประชาชนของทั้งสองประเทศต่างพยายามสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจกัน โดย

อาศัยพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและศาสนาที่คล้ายคลึงกันมาเป็นเคร่ืองช่วยการประสาน

ความร่วมมือ โดยเฉพาะฝ่ายไทยได้แสดงเจตนาให้ฝ่ายกัมพูชาเห็นว่าไทยไม่ได้มุ่ง
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แสวงหาผลประโยชน์จากกัมพูชาแต่ถ่ายเดียว ไทยได้ให้ความช่วยเหลือเกื้ อกูลกัมพูชา

ตลอดมาทั้งในทางเปิดเผยและในทางลับ 

 นับแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ไทย-กัมพูชาได้เร่ิมมีความขัดแย้งกัน ภายหลังจากที่

กัมพูชาเสนอขอข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก คร้ังที่ 32 ที่เมืองควิเบก 

ประเทศแคนาดา เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายไทยได้เปล่ียนท่าทจีากการสนับสนุน

มาเป็นการคัดค้านการขึ้นทะเบียนฯ เพราะแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารกระทบ

ปัญหากรรมสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ทบัซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตร เป็นชนวนให้เกิดการปะทะกัน

ระหว่างระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาตามแนวชายแดนหลายคร้ัง ซ่ึงฝ่ายกัมพูชา

กล่าวหาว่าไทยรุกรานกมัพูชาถึง 3 คร้ัง ในปี 2551 สองคร้ัง และในปี 2552 หน่ึงคร้ัง 

 ล่าสุดสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดข้ึนอีก เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ทหารกัมพูชา

เร่ิมโจมตีไทยโดยยิงปืนใหญ่ใส่ทหารไทย และบ้านเรือนราษฎรไทยที่อยู่ใกล้แนวชายแดน 

เกดิการต่อสู้กบัทหารไทยอย่างดุเดือด ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทหารและประชาชน 

ตลอดจนทรัพย์สนิ 

 ไทย-กัมพูชาด้วยสภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตร์มีพรมแดนติดต่อกันความยาวถึง 

798 กโิลเมตร จึงกล่าวได้ว่าทั้งสองประเทศต้องเป็นเพ่ือนบ้านไปตราบช่ัวนิรันดร์ เมื่อมา

พิจารณาค าว่า “เพ่ือนบ้าน” มีความหมายตามพจนานุกรมว่า “ผู้มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียง

กัน” ด้วยเหตุน้ี ไทยและกัมพูชาควรมาแสวงหาวิธีการเป็นเพ่ือนบ้านที่ดีต่อกัน แก้ไข

ปัญหาข้อพิพาทด้วยสันติวิธี ไม่ควรขยายความขัดแย้งให้บานปลายกลายเป็นสงคราม 

เพราะสงครามไม่ได้สร้างประโยชน์อันใดแก่ทั้งสองฝ่าย ผลลัพธ์มีแต่ความสูญเสีย ดังน้ัน 

เพ่ือการอยู่ร่วมกนัต่อไปในอนาคตของลูกหลานไทยและกมัพูชา การด าเนินความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับกัมพูชาควรใช้กลไกในระดับทวิภาคีที่มีอยู่ท างานให้บรรลุผลและเป็น

มาตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกนั 

 ในบทความน้ีผู้เขียนจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาตั้งแต่อดีต-

ปัจจุบัน ในเร่ืองนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นในช่วงเวลาช่วงปี 

พ.ศ. 2551 ที่ไทยและกัมพูชาได้เร่ิมมีความขัดแย้งระหว่างกัน ภายหลังจากที่กัมพูชา

เสนอขอขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก จนถึงปัจจุบัน  

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 พันเอก ปิยะพันธ์ สีดอกบวบ (2538, บทคัดย่อ) เสนอในวิทยานิพนธ์ เร่ือง 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติดานการเมืองการทหาร ในการแก้ไขปัญหาขบวนการโจรก่อ
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การร้ายตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ว่า ปัญหาชายแดนไทยมีปัญหาหลัก ๆ ที่ส าคัญ คือ 

 1. ปัญหาด้านสังคมจิตวิทยา โดยมีปัญหาพ้ืนฐานที่ส าคัญคือ ปัญหาความ

ไม่เข้าใจซ่ึงกนัและกนั อนัน าไปสู่ความรู้สกึหวาดระแวง 

 2. ปัญหาด้านการเมืองระหว่างประเทศ ต้องด าเนินนโยบายต่างประเทศที่

จะท าให้ประเทศที่เข้าแทรกแซงเหน็ว่า ผลประโยชน์ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ

และการลงทุน มีความส าคัญและมีผลประโยชน์ย่ิงกว่าที่จะใช้วิธกีารแทรกซึม บ่อนท าลาย 

 พันเอก วิโรจน์ อภัยวงศ์ (2542, บทคัดย่อ) เสนอในเอกสารวิจัยส่วนบุคคล 

เร่ือง การใช้กลไกความร่วมมือแก้ไขปัญหาความม่ันคงชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีความ

มั่นคงชายแดนด้านกัมพูชา ว่าปัญหาความมั่นคงด้านชายแดนกัมพูชา ส่งผลกระทบต่อ

ความปลอดภัยของชาติ ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามีลักษณะที่อาจน าไปสู่

ความขัดแย้ง ความตึงเครียด ข้อพิพาทและวิกฤต หากมิได้รับการแก้ไขด้วยการสร้าง

ความร่วมมือที่ดีต่อกัน สภาพของปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นผลมาจากเสถียรภาพที่ไม่ม่ันคง

ของกมัพูชา  ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกจิ และสังคมที่มีมายาวนาน 

 พันโท พิชิตพล แจ่มจ ารัส (2545, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับมิติ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา ที่ส่งผลกระทบต่อไทยในห้วง พ.ศ. 2535-2545 

และสรุปผลการวิจัยว่า การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา จะด าเนินการบน

พ้ืนฐานของผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ตามแต่จุดยืนและผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย

ยึดถืออยู่ในขณะน้ัน ซ่ึงผลประโยชน์ของชาติทั้งสองส่วนจะมีพ้ืนฐานเดียวกัน คือการ

รักษาให้ประเทศชาติอยู่รอดเป็นเอกราช แต่มีบางอย่างที่แตกต่างกันบ้าง จึงท าให้เกิด

ความขัดแย้งต่อกนั ส่วนในเร่ืองของการมีทศันคติบางอย่างไม่พึงประสงค์ต่อกัน เพราะว่า

ทั้งสองฝ่ายมีความสมัพันธท์ี่ดีและไม่ดีสลับกนัไป ต้ังแต่ในอดีตจนส่งผลมาถึงปัจจุบัน ท า

ให้ต่างฝ่ายต่างมีความหวาดระแวงต่อกนั 

 สุณัย ผาสุก (2539, บทคัดย่อ) ได้กล่าวถึงนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลไทย 

ในวิทยานิพนธ์เร่ือง นโยบายต่างประเทศของไทย : ศึกษากระบวนการก าหนดนโยบาย

ของรัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ต่อปัญหากัมพูชา (4 สิงหาคม ค.ศ. 1988 ถึง 23 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1991) ว่า เมื่อ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ขึ้ นด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี เมื่อ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ได้มีกระบวนการในการแยกประเดน็การค้า

และเศรษฐกิจออกจากประเด็นการเมือง ในการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศใน

คาบสมุทรอนิโดจีน ด้วยการใช้นโยบาย “เปล่ียนสนามรบให้เป็นการค้า” 
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วิเคราะหค์วามสมัพนัธบ์นเหรียญ 2 ดา้น ระหว่างไทย - กมัพูชา  

 ประเทศไทย-กัมพูชา เป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดมากประเทศหน่ึง นอกจากน้ี

ยังมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาช้านาน มีการถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณีไปมาระหว่างกัน

อยู่ตลอดเวลา ดังจะเหน็ได้จากในปัจจุบัน ไทยได้รับเอาวัฒนธรรมบางประการของขอม

มาใช้ร่วมกัน แต่อย่างไรก็ดี การด าเนินนโยบายของแต่ละประเทศย่อมที่ ยึดถือเอา

ผลประโยชน์ของชาติตนเองเป็นที่ต้ัง สิ่งเหล่าน้ีย่อมเป็นสาเหตุของความสัมพันธ์ที่มีทั้งใน

แง่บวกและแง่ลบต่อกนั บางคร้ังกก็ลายเป็นการท าสงครามระหว่างกัน บางคร้ังกเ็ป็นการ

สร้างความร่วมมือต่อกนั 

 ความสมัพันธก์มัพูชา - ไทย โดยภาพรวมแล้วมีพ้ืนฐานที่ไม่ค่อยดีเท่าไรนัก เมื่อ

เทียบกับประ เทศเ พ่ือ บ้านอื่ น  ๆ เ น่ืองจากตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมา ปัญหา

ภายในประเทศของกัมพูชา ได้ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของงไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

สาเหตุประการส าคัญมาจากปัญหาการสู้ รบภายในประเทศกัมพูชาเอง ส่งผลให้การ

พัฒนาประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา มีความแตกต่างจาก

ไทยเป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้ท  าให้เกดิปัญหาตามแนวชายแดนไทย-กมัพูชา เน่ืองจากการ

ประทะกันของความเจริญที่แตกต่างกัน (the crash of civilization) ของทั้งสองประเทศ

น่ันเอง 

 จากผลการศึกษาส่วนใหญ่สามารถสรุปได้ว่าส่วนหน่ึงมาจากการที่ประเทศ

กมัพูชามีสภาพพ้ืนฐานของประเทศกมัพูชาที่มีความขัดแย้งกนัเองเป็นอย่างสูง ในที่น้ีเป็น

ความขัดแย้งอันมีพ้ืนฐานมาจากการที่ประเทศกัมพูชาได้ตกอยู่ในภาวะสงครามมาเป็น

ระยะเวลายาวนาน ทั้งการสงครามแย่งชิงอ านาจกันเองของผู้น าประเทศ การสร้าง

สถานการณ์ทางการเมืองให้เกิดความชอบธรรมต่อการข้ึนสู่อ  านาจ จนเป็นที่มาของการ

เกิดสงครามกลางเมือง มีการล้มล้างรัฐบาลหลายคร้ัง ผู้ที่ได้รับผลจากการกระท ามักจะ

เป็นประชาชน ท าให้ความสามารถของประชากรชาวกัมพูชาอยู่ในระดับต ่า ทั้งในด้านของ

การศึกษา สาธารณสุข การประกอบอาชีพ ครอบครัว และอื่ นๆ นอกจากการขัดแย้ง

ภายในประเทศแล้ว ความขัดแย้งระหว่างประเทศกเ็หน็ทั้งกับประเทศไทยและเวียดนาม 

จนกระทั่งกัมพูชาถูกเวียดนามเข้ายึดกุมอ านาจการปกครองและสร้างกระแสความรู้สึก

ให้แก่ประชาชนชาวกัมพูชาว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ชอบเอาเปรียบ และดูถูกชาว

กมัพูชาตลอดเวลา 

 การปฏิบติัต่อปัญหา ในการปฏบัิติต่อปัญหาของไทย จากผลการศึกษาจะเหน็ว่า 

เน่ืองจากสภาพดังกล่าวท าให้การด าเนินนโยบายของประเทศไทย จึงอยู่ในภาวะที่ต้อง

ระมัดระวังเป็นอย่างย่ิงต่อความรู้สึก เน่ืองจากมีความเปราะบางและสุ่มเสี่ยงต่อการเกิด

DP
U



692 

 

กระแสการต่อต้านได้โดยง่าย ซ่ึงสถานการณ์การเผาสถานทูตไทยประจ ากรุงพนมเปญ 

เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เป็นอย่างดี และนักการเมืองกัมพูชามักจะใช้สิ่งเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือใน

การสร้างกระแสความนิยมให้แก่ตนมาโดยตลอด  

 ส าหรับปัญหาที่มีผลต่อความสัมพันธ์มากที่สุด และอาจจะส่งผลถึงความขัดแย้ง

ระหว่างประเทศได้ คือ ปัญหาในกลุ่มปัญหาการเมืองและกลุ่มปัญหาสังคม จิตวิทยา 

โดยเฉพาะในเร่ืองของปัญหายาเสพติดที่มีอยู่ตามแนวชายแดน และมีการลักลอบส่งเข้า

มายังประเทศไทยตลอดเวลา อีกทั้งการร่วมมือกันเจรจาปักปันเขตแดนจะเป็นไปอย่าง

ล่าช้า เน่ืองจากทั้งสองประเทศต่างต้องพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนเอง รวมทั้ง

ประเทศไทยกับกัมพูชาเคยมีกรณีพิพาทในเร่ืองดินแดนกันมาก่อน ท าให้ไทยต้องเสีย

ดินแดนเขาพระวิหารไปให้กัมพูชา แต่ถ้าเราน ามาเปรียบเทยีบกับทฤษฎีการพ่ึงพาอาศัย

กันแล้ว ปัญหาดังกล่าวน่าจะไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่ทั้งน้ีทั้งสองฝ่ายจะต้องพยายาม

ร่วมมือกนัให้มากที่สดุ และมีความจริงใจต่อกนัให้มากที่สดุด้วย 

สรุป 

 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาจากอดีตถึงปัจจุบัน พัฒนาการของ

ความสัมพันธ์ในระยะน้ีมิได้ด าเนินไปแบบเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง

ในอดีต ในประวัติศาสตร์ก่อนที่ฝร่ังเศสจะสถาปนาอ านาจการปกครองในกัมพูชา 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นไปอย่างมีแบบฉบับ ไทยมีอิทธิพลเหนือกัมพูชา 

และกมัพูชากย็อมรับสภาพเช่นน้ัน แต่กมัพูชากไ็ดพยายามเปล่ียนแปลงสถานะของตนอยู่

เสมอเม่ือมีโอกาส คราวใดที่ไทยต้องยุ่งยาก กัมพูชาจะเข้าโจมตีไทยและขอรับความ

ช่วยเหลือจากประเทศอื่นให้ขจัดอิทธิพลของไทยออกไป ในเร่ืองน้ีกัมพูชาท าได้ส าเรจ็ใน

ปี ค.ศ. 1864 เมื่อกมัพูชายอมรับอ านาจการปกครองของฝร่ังเศส 

 สภาพความสมัพันธต่์างไปจากเดิม ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศทั้งสองมิได้เป็น

เร่ืองของประเทศเพ่ือนบ้านสองประเทศอีกต่อไป การเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะ

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียอาคเนย์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในเร่ืองน้ี ทั้งไทยและ

กัมพูชาต่างกต้็องตกอยู่ในสภาพของการเมืองระหว่างประเทศแบบ “สงครามเยน็ใหม่” 

เช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประเทศทั้งสองใช้นโยบายต่างประเทศที่แตกต่างกัน 

และไม่อาจเข้ากนัได้อย่างดี 

 แนวทางในการแกไ้ขปัญหา การด าเนินนโยบายของประเทศไทยได้ด าเนินการ

โดยใช้นโยบายต่างประเทศ รวมทั้งนโยบายในการด าเนินการแก้ไขปัญหาแบบก้าวไป

ข้างหน้าร่วมกัน ท าให้ทั้งสองประเทศได้มีความพยายามร่วมมือกันในการจัดตั้ ง
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คณะกรรมการในระดับต่าง ๆ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันจัดตั้งคณะกรรมาธการร่วมไทย/กัมพูชา 

(Joint Commission – JC) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็น

ประธานร่วม เพ่ือประชุมปรึกษาหารือกันหาลู่ทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุงความสัมพันธ์ไทย-

กัมพูชา ให้ดีขึ้ นบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค เคารพอธิปไตยของกันและกัน และส่งเสริม

ผลประโยชน์ร่วมกนั 

 ผลการศึกษาในปัญหาที่ส่งผลต่อความสมัพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา โดยท าการแยก

ประเดน็ในการศึกษาออกเป็น 3 ประเดน็  คือ  1. ความพยายามในการที่จะรักษาผลประโยชน์

ของชาติ  2. ความสมัพันธท์ี่ไม่เท่าเทยีมกนัของสองประเทศ  3. การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือดูผลที่ส่งให้ความสมัพันธข์องนโยบายต่างประเทศของทั้งสองประเทศมีความเปล่ียนแปลง

ไปหรือไม่ อย่างไร 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การสร้างผลประโยชน์ร่วมกนั ไทยและกัมพูชาควรที่จะต้องมีการร่วมมือกันทางด้าน

เศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน ด้วยการลงทุนของไทยในกัมพูชา เพ่ือให้เกิดผล

ทางด้านความสมัพันธด้์านธุรกจิอนัจะน ามาซ่ึงความสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ ตามมา จากปัจจุบันการลง

นามความร่วมมือของประเทศไทยกับกัมพูชาในปฏิญญาพุกาม ในอันที่จะสร้างความร่วมมือ

ทางด้านเศรษฐกจิร่วมกนั ถอืว่าเป็นการด าเนินนโยบายที่สร้างสรรค์ประการหน่ึง นอกจกน้ีการร่วม

สร้างผลประโยชน์ชองชาติร่วมกัน ถือว่าเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภมิูภาคที่ดี

ที่สดุที่ไทยควรเร่งด าเนินการโดยเรว็ที่สดุ 

2. ความอดทนในการด าเนินการของไทย จะต้องหลีกเล่ียงการปฏบัิติใด ๆ ที่จะส่งผล

ในทางลบต่อความรู้สกึของกมัพูชา นอกจากน้ันการด าเนินการต่อความขัดแย้งระหว่างประเทศไทย

กับกัมพูชา จะต้องใช้ความอดทนให้มากที่สุด ซ่ึงในที่น้ีหมายถึงการอดทนในทุกระดับของการ

ท างานประสานงาน 

3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้น าของประเทศไทย ผู้น าทางด้านการทหารใน

ระดับสงูของไทย รวมถงึเจ้าหน้าที่รัฐในระดับผู้บริหาร นักการเมืองระดับรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ 

และรวมถงึนักธุรกจิ จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับกัมพูชาให้มีความเช่ือมโยงกันให้ได้ ปัจจุบันเรา

จะเห็นว่าในระบบของโลกทุนนิยม ก าแพงต่าง ๆ ที่เคยขวางกั้นได้ถูกท าลายลงด้วยการน าเอา

เศรษฐกิจและธุรกิจมาเป็นตัวน า หลังจากนั้นกส็ร้างความสัมพันธ์ในระดับการเมือง การทหาร

ต่อไป ซ่ึงการมีความสมัพันธร์ะดับต่าง ๆ ที่ได้เสนอไปแล้วน้ัน จะท าให้มิตรภาพระหว่างประเทศมี

อย่างยั่งยืนยาวนาน และปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อกนักจ็ะลดลงไป 
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The Relationship between Fiscal Policy Monetary Policy and Public debt 

 

                        Oraphan Sittichai 

 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze the relationship between public debt, 

fiscal policy (fiscal balance) and monetary policy ( policy interest rate ) with  Co-

integration and Vector Error Correction Models using monthly data between 

2002Q1   and 2011Q4 

    The results for unit root by Augmented Dickey- Fuller test of the data 

found that public debt , fiscal balance and policy interest rate have a unit root and 

stationary for all variables at order of integration equal to 1  ( I(1)). Which means  

that  there were stationary in relation to each other and thus an analysis of the long 

term and short term relationship between them could be carried out. 

    The study of relationship in long term found that the variables were co-

integrated in term, with public debt as the dependent variable and Policy variables  

( fiscal balance , policy interest rate) as independent variable and vice versa .  

  The short term correlation of the variables were tested by using the Error 

Correction Mechanism (ECM) . The results from the test, with Public debt as the 

dependent variable and policy variables as the independent variable and vice versa  

show  that  all variables  were correlated in short term and there are adjustment to 

equilibrium in the long term. 

  For Granger causality test found that the fiscal balance and policy interest 

rate are the cause of public debt but the public debt is not the cause of fiscal  

balance . 
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The results indicated the strength of the relationship between Fiscal Policy 

and Monetary Policy. The two policies must do joint to maintain the economic 

stability 
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Introduction 

 In a capitalist system the private sector is the engine of economic  

Growth. However, when an economy experiences a crisis, then it is the government 

that plays the key role in stimulating the economy.Fiscal policy is one important 

tool that the government can use to boost the economy. 

  Thailand is an open economy. As in other countries, the 

government’s main economic objectives include low unemployment, low 

inflation,equitable distribution of income,sustainable economic growth and balanced 

balance of payments. The government uses its revenue and create new debts to 

finance investment in infrastructure and other expenditures to improve the welfare 

of the people. 

  During the Thai financial crisis (2540),the economy collapsed 

following a run on the currency and the rise in domestic interest rates.Many firms 

went into liquidation and the rate of unemployment soared.The ensuing recession 

caused a drop in national income as well as tax revenue.The failure of banks and 

finance companies whose deposits are guaranteed and the need to  shore up the 

economy had meant that the government domestic and foreign debt rose 

dramatically. 

  A public debt rises when there is a budget deficit and falls when 

there is a budget surplus. There is a direct relationship between budget deficit and 

government policy as well as between public debt and budget deficit. Monetary 

policy also has an effect on budget deficit and public debt as a higher interest rate 

means that the amount to be paid by the government can find new revenue to offset 

the rise in interest payment,it would directly impact public debt. In addition,a 

higher interest rate dampens the level of economic activity leading to lower tax 

revenue. 
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  In this paper we are interested in studying the impact of fiscal and 

monetary policy on public debt and the strength of their relationship for future 

policy consideration. 

Literature review 

 Viroj Nawasakulsak (B.E.2535)  studied factors that effect  the amount of 

public debt using time series data from B.E.2524 to B.E.2535. He built a 

regression model which showed  the factor that affect the amount of Thailand public 

debt. The result shows that the difference of government spending with revenue 

from tax of government (G-T) and gross domestic product to population (GNPN) 

is suitable to explain the amount of domestic public debt of 62.04 percent while 

the difference of domestic and foreign  interest rate have no statistical significance. 

 Andres Velasco (2000)  studied the use of fiscal use a policy of countries 

in OECD group using quadratic equation. The result shows that fiscal policy using 

by developing countries is neutral but it is the interest rate that caused the 

government  more debt to rise. Furthermore, it is found that using fiscal deficit was 

harmful to the economy especially in long-run as the foreign debt and the amount 

of tax moved in the same direction. This cause a  country to have more debt and 

lead the government to impose in a higher rate tax. 

 Sawitree Sudjapinun (B.E.2544) has studied “Public Debt: Crisis or not”, 

which studied general aspects of Thailand public debt. The result shows the rise of 

public debt did not effect to monetary policy with respect to inflation. But for fiscal 

policy, the rise of public debt would affect lower level of investment. When the 

public debt  is high, it  affects  the payback amount and the interest rate and   

decrease the budget for investment (crowding-out within the budget). 

 Thawatchai Chaowalit (B.E.2548) studied the factors that affected by the 

changing of Thailand public debt using multiple regression analysis. The result 

shows that the factor affected by a rise in Thailand public debt level is the growth 
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rate of Thailand is economy and saving within the country. It also found that budget 

deficit, exchange rate, and investment in state enterprise all have positive 

relationship with changing level of public debt and is statistically significance. 

 Piyada Iamsopha (B.E.2548) studied policies which cause more public 

debt and the effect of public debt on economic variables of Thailand. The result 

shows that the rising of public debt in previous quarter will make consumption level 

of private sector, import, money demand, public debt, and gross domestic product 

rise but it will lower private investment level and also trade balance. 

 As the government built up the public debt and emphasize the project that 

raise the revenue of people, it will cause a rise in private consumption. But if the 

government borrows money domestically, it will reduce the resource available to the 

private sector and lower private investment. The rising debt will also lessen the 

country trade balance as the government tries to stimulate the economy and makes 

gross domestic product rise and this will raise the import demand of the country. 

Woraphan Mahawatanangkul studied about the effect of public debt to the 

country interest rate using secondary data from January B.E. 2529 to December 

B.E. 2542. The result shows the coefficient value of each dependent variable which 

affect to interest rate both in magnitude and value of its relationship. This study use 

an econometric model of simultaneous method with two stages least square (2SLS) 

and the results are as follows 

 The result shows that the amount of money within the country is related 

with the amount of money in the past. The public debt which is financed by  the 

Bank of Thailand and private sector (which are not commercial banks) affects the 

money supply. 

 Chatchai Phutasintu studied the public debt and the fiscal stability of 

Thailand in the period of B.E. 2513 to B.E. 2545. The studied test fiscal stability 

in short-run and long-run under the condition that geometric secondary data of real 
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government revenue, real government expenditure and ratio of public debt to GDP. 

During this period, the study tests the fiscal stability in short-run using the method 

called FSI. 

 The result shows that (1) there are no fiscal stability in short-run between 

B.E. 2514 to B.E. 2530 but not from B.E. 2516 to B.E. 2517 when there was 

fiscal stability and also from B.E. 2531 to B.E. 2540. 

 Sunanta Jaruwattanachai studied the effect of public debt on the exchange 

rate .The objective is to study the general situation of public debt; interest rate and 

exchange rate and to build a model explain the relationship of public debt and 

exchange rate via interest rate. 

 The result of study shows that the change of public debt affects to exchange 

rate via interest rate. When the interest rate of premium customers rise in the 

previous quarter and will make exchange rate in the present quarter rise 0.3%, 

while the foreign public debt in the previous quarter will rise 1% and will make the 

lending rate of premium customers in present rise by 4.69%. 

 So, to implement both fiscal and monetary policy, the policymaker should 

also considered about the effects of public debt on both domestic and foreign  

interest rates and exchange rate so that the policymaker can use the public debt as 

an instrument to determine the direction of interest rate and exchange rate. 

 Wantana Buabarn (2547) studied the economic factors that affect Thai 

exports and government bonds. She built a model of public debt as a proxy of 

amount of government bond produced. 

1. The amount of public debt left from previous year, new amount 

lending each year of the government and the MLR rate of premium customer all 

have a relationship with the  amount of public debt left which also shows the 

amount of government produce in the  same direction.  
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2. The change in a country reserve, ratio of foreign debt to foreign 

revenue, GDP, rate of change in national income and the amount of money in an 

economy system all have relationship with the public debt outstanding . 

The second part studied the long-term effect and it showed  that by using 

expansionary fiscal policy, for the first case, growth in government spending is 

around 15 percent which reflect the rising borrowing in each year of the 

government at 15 percent. The second case, if the government decrease the 

government spending by 5 percent which reduces  the amount of new borrowing in 

each year of the government by 5 percent. When the national income growth rate is 

15 percent and the money supply in the system growth is 10 percent, this will 

make the public debt left in long-run rise a bit. This shows that in the short-run, 

the government tends to print out more bonds less than in the long-run. The third 

case, if the government use balance policy by let the government spending that 

reflect the amount of money borrowing, national revenue and money supply in 

economic system have growth of 10 percent. This will make the public debt in 

long-run rise more than the second case, so in the future, if the government still 

have to print out more bonds in a higher amount. 

Theoretical  Framework 

1. The Neoclassical View 

Neoclassical economists believe that the government should not interfere 

with the economy, as it will cause the market to become inefficient.The main role 

of the government is to make sure that revenue matches expenditure. 

They also believe that a fiscal stimulus does not raise aggregate demand due 

to the crowding out effect.They believe that higher government spending leads to 

higher interest rates because of higher government borrowing. The rise in interest 

rates reduces the level of investment of the private sector. Moreover, they feel that 

higher government spending could cause inflation and create a burden for future 

generation . Therefore,  a good government should not create additional debt. 
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2. The Keynesian View 

Keynes believed that fiscal policy should be use to offset the cycle of 

contraction and expansion of an economy.He believed that a recession could be 

caused by a lack of aggregate demand, as was the case of the depression in the 

1930s and in that circumstance the government should intervene by raising its 

expenditure which would raise production and employment.The deficit fiscal policy 

would raise public debt in the short term but higher employment, there would be a 

rise in tax revenue in the future which would help to reduce public debt. 

3. The Rational expectation View 

 Rational expectation suggests that expectation have an important role to 

describe the economy behavior with assumption that the economy will use all 

available information from the past, present and future. 

 The view on the effect of fiscal policy to the economy is that the increase 

and decrease of government budget will not have effect on the level of aggregate 

demand. When the government use deficit fiscal policy by lowering tax rate, this 

will increase public debt. The consumer being rational motives that the fiscal deficit 

policy use by government is just a delay to the future. So the consumer will react 

by increase saving from higher present revenue. 

4. Two-gap model 

The two gap model is the work of Chenery and Strout (1966) and 

Arramovic (1964) cited by Thin Na-Ayutthaya (B.E.2532, pg.170-171).They 

explained about debt in developing countries as saving is not enough with the 

investment demand, the government can solve this problem by borrowing money 

domestically. This concept is linked with fiscal deficit of the government; also as 

the country suffers a trade deficit so they need to borrow from abroad to make up 

for the gap  
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        5.Concept of linkage between Fiscal policy and Monetary policy  

The economic theory separates  monetary policy and fiscal policy can be 

analyzed  

by using  IS-LM model. The shift of  IS curve represents fiscal policy ,and LM 

curve represents monetary policy through money (Pisit leeartham 2531,52) In 

fact, monetary policy and fiscal policy can not be strictly separated. If the 

government wants to implement fiscal deficit by increasing government expenditure 

to stimulate the economy, the government will have to consider whether to point 

money as issue bonds . Suppose that the government  choose to point money, this 

increases money supply which caused pressure inflationary. If government sector  

choose to issue bond interest rates in money market will rise. As a result,private 

investment would  gradually decline.So the government fiscal deficit policy can 

affect monetary policy ( Jessada Lohaoonjit , 2549) 

 We can conclude that fiscal policy implement must be done with follow up 

on money market , to reduce the negative impacts on monetary policy. On the other 

hand monetary policy may affect  fiscal policy as well. For example, tight monetary 

policy  reduced  money supplylcause the rise in market interest rates, which causes 

in private investment, Gross Domestic Product and revenue from tax. Finally the 

government fiscal position would  worsen. 

 The public debt is a result of government budget deficit which is the the 

fiscal policy implementation. However,the compensate of budget deficit are quite a 

lot to do with monetary policy,especially the source of loan, condition for 

borrowing as well as the period of repayment. Since the government is the major 

borrows , so public debt wii impact to interest rates and liquidity of money market 

and capital market. Bank of Thailand need to intervene by using monetary policy to 

reduce the impact of fiscal policy and public debt implementation. ( Pisit leeartham 

,2531,52 )  
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6. Monetary Policy operations by Bank of Thailand  

            Monetary Operations Strategy  in Financial Market Operation 

    Under the inflation targeting framework , the Bank of Thailand (BOT) uses 

the 1-day bilateral repurchase rate as the key policy rate. The Monetary Policy 

Committee (MPC)signalsShifts in monetary policy stance through announced 

changes in the policy rate . The BOT uses a variety of monetary policy instruments 

to implements MPC ‘S interest  rate decisions . Open Market  Operation (OMOS) 

are the primary instrument used to maintain the policy interest rate. 

The link between fiscal policy, monetary policy and public debt 
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Methodology 

 Time-series data will have characteristics as random variables when it is 

sort sequencing to the time and called this stochastic process or random process 

(Enders, 1995: 216). This process can be sort into two types which are stationary 

stochastic process (or stationary) and non-stationary stochastic process (or non-

stationary) which are work of Granger and Newbold (1974). This process describe 

that regression with non-stationary will have low Durbin-Watson (D.W.) value, 

high R^2, t-statistics is significance but the co-efficient does not consistent with 

the theory. This relationship is known as spurious relationship which is lack of 

confidence. The cause of high R^2 and low D.W. is because the variables have 

relation as correlated trend more than fundamental. While the standard deviation get 

from regression equation will always rise when compare with y in average. So as 

Budget                
deficit 

Public debt in order 
to compensate   
budget deficit 
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-Period of repayment 
-Interest rate 
-Liquidity of money and    
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R^2 have high value and D.W. have low value, this means the error term have high 

correlation with time-series data as stationary. 

 So to test whether it is non-stationary or not can be test using Augmented 

Fuller Test (ADF Test) with choosing the suitable lag by consider the lowest  

Akaike Criteria ( AIC) of autoregressive model. 

 If it is seen that every variables become non-stationary then we test further 

whether the variable have long-term relationship (co-integration) or not using 

Johansen method (1995). This can be done to test long-term relationship among 

variables with more than two and over. This style of testing can also be done in 

multivariate co-integration as Vector Autoregressive (VAR) model (Ender, 1995: 

389-391) 

 tptpttt XAXAXAX   ...2211  

 With tX = Vector with magnitude n*1  

            t = Vector with magnitude n*1 with mean value is 0 and variance 

matrix as   

  

     The VECM can be adjusting into equation as follows: 
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 P is the suitable lag and this value make the AIC in VAR model becomes 

lowest. 

 While the statistics value use to find relationship of co-integrating vector 

can use trace test or maximum eigenvalue test can be shown as follow: 
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 With  having ,1 2 ,…, n is the  Eigenvalue that calculate from above. 

Trace value that is use to test this  hypothesis  are: 

                 H0 : Number of co-integration vector at most equal to r 

                 H1 : Number of co-integration vector more than r 

Maximal Eigenvalue use to test hypothesis: 

                H0  : Number of co-integration vector at most equal to r 

                H1  : Number of co-integration vector equal to r+1 

While the VECM model will give attention to  value and the coefficient 

1tX which this tells the speed of adjustment each variable in short-run to get into 

equilibrium in long-run. When there are deviation with high value of , this means 

that it will be back to equilibrium more faster. 

 VAR-Granger Causality test 

 In the case that series are not stationary and if there is no co-integration 

relationship between them, then the casual relationship is estimated by VAR model. 

The VAR model employed is shown as the following equation. 
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 In order to test causal relationship between x and y, the following 

hypothesis are used for each equation in (2). 

  0...210  yqyyH   ( 2.1) 

  0...210  xqxxH    (2.2 ) 
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 For the first equation in (2), the null hypothesis (2.1) states that x does 

not Granger cause y. For the second equation in (2), the null hypothesis (2.2) 

states that y does not Granger cause x. If the null hypothesis (2.1) is rejected, then 

x is the Granger cause of y in the first regression. If the null hypothesis (2.2) is 

rejected, then y is Granger cause of x in the second regression. 

Vector  Autoregressive  Model (VAR  Model)  

1. Test the stationary of unit root test, to test the variables using Augmented 

Dickey-fuller (ADF) Test with the following equation: 
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Hypothesis use to test  are : 

   

 

Then compare the statistics value from ADF test, if it deny the main 

hypothesis so it means that the data use to test is stationary at order of integration 

Zero. But if it accept the main hypothesis, so this means the data is not stationary at 

order of integration Zero. If the variables is not stationary , we should find its order 

of integration in level that makes the variables become stable then test further. 

2. To choose the optimal lag to estimate best value will use the Akaike 

Information Criteria (AIC) and Schwarz Information Criterion to consider. We will 

use the least value of AIC and SC with the Lag equation as follows: 

AIC = -2l/T + 2n/T 

SC = -2L/T + nlogT/T 

0:

0:0
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 With  n is number of variables in VAR 

            T is number of observations 

            L is the likelihood-based 

3.To test long-run Co-integration with the method Vector Autoregressive will 

have an equation as follows: 
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  tDEBT Public Debt 

  tDEF Government revenue – government expenditure 

  RP Policy interest rate 

Empirical Result 

4.1Testing for unit root 

 The testing for unit root of economic variables  such as Public debt, 

Government expenditure, Government revenue,and Policy interest rate is done using 

by  Augmented Dickey-Fuller test( ADF - test). The form of the result test are as 

follow : 
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Table 1  checking for unit root 

Variable Test for 

unit root 

Include in 

test 

equation 

ADF- test Prob Critical 

Value at 

5% level 

Debt Level With trend 

and 

intercept 

-1.509 0.809 -3.530 

First 

 difference 

With trend 

and 

intercept 

-9.926 0.0000* -3.544 

DEF Level With trend 

and 

intercept 

-1.557 0.787 -3.558 

First 

difference 

 

 

With trend 

and 

intercept 

-5.082 0.0000* -3.574 

RP Level With trend 

and 

intercept 

-2.109 0.524 -3.533 

First 

difference 

With trend 

and 

intercept 

-6.264 0.0000* -3.545 

** significance at 5%  significance       

        

From table 1 

 Every Variables have a unit root so it necessary to test the data at higher 

order of integration by the first differences and second differences . Every variables 

are stationary at first order of integration { I(1)} 

4.2 The result from optimal lag test 
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By considering the Akaike Information Criteria ( AIC) and Schwarz 

Information Criterion ( SIC) value  the smallest value of AIC and SIC are optimum 

. The result of optimal lag test is 4 lags ( table 2 ) 

 

Table 2     show the value of AIC and SIC 

 

Lag AIC SIC 

1 17.075 17.587 

2 16.272 17.177 

3 15.821 17.127 

4 15.458 17.114 

 

4.3  Co-integration test 

 

After determining the order of integration for all series , the next step is 

to test  

the relationship for all variables  in the long run using Johansen co- integration test.  

The test  identifies  whether there is a  long term relationship between the variables 

or not. 

Table 3       Result of long-term equilibrium relationship 

H0 Trace test 

Statistic 

Critical value 

0.05 

Maximum 

Eigenvalue test 

statistic 

Critical value 

0.05 

r=0 24.275* 16.499 17.797 11.903 

r=1 12.320 4.596 11.225 4.403 

r=2 4.130 0.192 4.130 0.192 
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 Reject Null Hypothesis at 0.05 % significance level 

 

From table.3 show the test results of long term equilibrium relationship by 

using  

Trace test and Maximum Eigenvalue Test. It was found that all variables in the 

model have correlated in the  long term equilibrium at 0.05 % significance level 

4.4   The estimated coefficients of the Vector Error Correction model 

 When tested in long term equilibrium relationship was found that the 

variables examined correlated equilibrium in the long run. After that test the 

adjustment process in the short term variable as the equation : 

         

 ………………..(1) 

 

Equation(1)  shows  that the estimated VAR model for all variables can 

explain that 

the change in fiscal balance and policy interest rate ( RP)  affect  the change in 

public debt in the same direction.  

 

 

 Equation (1)   also shows  the speed of adjustment of the various 

parameters in short run is -0.13 
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11.19)(87.26)(98.12)(98.70)(06.30)(11.0
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 …………………(2) 

 Equation (2) shows that public debt is related to fiscal balance in the 

opposite direction for all lag. It means that If there are   high volume of public debt  

the government will make more money so fiscal balance will decrease.  

  Equation(2) shows the relationship between fiscal balance and policy 

interest rate in the same direction ( This show the relation between fiscal policy and 

monetary policy) 

 The equation  also shows the speed of adjustment of the various 

parameters in short run is -11.49   

11.19)(23.0)(28.0)(02.0)(77.0)(01.0

)(08.0)(01.0)(03.0)(01.0)(06.0

)(07.0)(01.0)66.219.0(02.0)(

43214

32143

21111
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……………….(3)  

 

Equation (3) shows the relationship between fiscal balance and policy 

interest rate in the same direction in first and second lag and the opposite direction 

in the third and fourth lag.The causality relationship between the pair of variables 

that can be seen from the causality test in the table 4 below: 

 

Table 4    The Granger causality test 
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Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 07/07/12   Time: 11:48 

Sample: 2002Q1 2011Q4  

Lags: 4   

    
      Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

    
      DEF does not Granger Cause DEBT 36  2.38139     0.07648 

  DEBT does not Granger Cause DEF  3.36457  0.02336* 

    
      RP does not Granger Cause DEBT 36  2.82359  0.04451* 

  DEBT does not Granger Cause RP  0.34608     0.84439 

    
      RP does not Granger Cause DEF 36  2.13393     0.10401 

  DEF does not Granger Cause RP  0.97267     0.43869 

    
     

 

** significance at 5% significance level 

 

Table 4 above shows that there are causality relationship between public 

debt fiscal balance and policy interest rate. We can express the relationship as 

follow 

 we can conclude that fiscal balance and the Policy interest rate is effects 

public debt. The significance level is at 0.05. It confirm like VECM that analyze 

from the previous. 

Conclusion and Discussion 

   The purpose of this study is to analyze the relationship between public 

debt and policy variables  ( fiscal balance and policy interest rate) by co-

integration and Vector error correction model by using monthly data of total 

variables since 2002Q1 to 2011Q4. 
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    The results for unit root by Augmented Dickey- Fuller test of the data 

found that public debt, fiscal balance and policy interest rate have a unit root and 

stationary for all variables at order of integration equal to 1  ( I(1)). 

    The study is divided into four parts. In the first part is to test the data 

stationary by the unit root test. The second part analyzes the long term equilibrium 

by co-integration test in order to examine all variables are related or not .The third  

part  will examine the equilibrium by Error correction mechanism (ECM) to 

consider the adjustment to equilibrium in the short term .The last part  will use 

Granger causality test to examine which variables determine or influence in 

determining the other variables. 

    The results of testing data stationary by Augmented Dickey-Fuller test 

(ADF) of Policy variables and Public debt found that all variables are stationary at 

order of integration equal 1 (I(1)). 

    The analysis of Long term relationship by co-integration in case of 

policy variables are independent variables and public debt is dependent variable 

show a positive value, indicating that variables were correlated in the same 

direction. A second test carried out with Fiscal balance as the dependent variable 

and policy interest rate, Public debt as the independent variable show a negative 

direction. Indicating that variables were correlated in the opposite direction  .   A 

test carried out with policy interest rate as a dependent variable and Fiscal  balance 

,  Public debt as independent variable found that the relationship between Fiscal 

balance and Policy interest rate were correlated in the same direction in the first and 

the second lag . 

   The test of relation in short term equilibrium by Error Correction 

Mechanism (ECM) in case of policy variables as independent variable public debt 

as dependent variables and vice versa found that there are adjustment in short term 

to long term equilibrium in the same direction . 
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  For Granger causality test found that the fiscal balance and policy interest 

rate are the cause of public debt but the public debt is not the cause of fiscal 

balance . 

The results indicated the strength of the relationship between Fiscal Policy 

and Monetary Policy. The two policies must do joint to maintain the economic 

stability. Since both policies are related closely in the way that promote to each 

other. Fiscal Policy must be done carefully because it can cause the high Public 

debt in the long term. That creates a huge problem for the country as in Eurozone 

country and USA. 

In Thailand government sector use Fiscal Policy with a budget deficit  that 

lead to increase a high public debt . Consistent  with the Keynesian View  focus on 

government spending to stimulate aggregate demand, resulting to increase 

production and employment. 

In Thailand there are some fiscal problems , especially the expenditure side. 

The annual budget  increase , including  the populist measures in agricultural sector. 

Government need to continue the fiscal deficit. Therefore, most of the investment 

projects must come from a loan , especially  for  large projects in the field of 

transportation. Consistent  with the Two- gap model that describes the debt  in 

developing countries with insufficient savings. Therefore , the direction of the 

increase in public debt is highly possible. So the financial sector by the Bank of 

Thailand is necessary to control policy interest rates accordingly.  
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การพยากรณเ์งินฝากออมทรพัยพ์ิเศษของ 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จ ากดั 

 

ฉตัรสรวง  สมัพนัธศิ์ริกุล 

ณรงค ์ กูเ้จริญประสิทธ์ิ 

รงัสรรค ์ ปิติปัญญา 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออม

ทรัพย ์ กรมป่าไม้ จ ากดั โดยเปรียบเทยีบวิธกีารพยากรณ์ 6 วิธี คือ วิธีเฉล่ียเคล่ือนที่สอง

คร้ัง วิธีปรับให้เรียบแบบเอก็ช์โพเนนเชียล 2 คร้ังตามแบบโฮลท ์วิธีบอกซ์ – เจนกินส ์

วิธีพยากรณ์รวมโดยให้น ้าหนักของแต่ละวิธีเท่ากัน วิธีพยากรณ์รวมโดยให้น ้าหนัก

แตกต่างกนั และวิธพียากรณ์รวมโดยการวิเคราะห์การถดถอย ว่าวิธใีดเหมาะสมที่สุด โดย

พิจารณาจากค่าความคลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ียที่ต ่าสุด โดยข้อมูลที่น ามาศึกษาเป็น

ข้อมูลรายเดือน ที่มีแนวโน้ม ต้ังแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 

2554 เป็นระยะเวลา 6 ปี (ข้อมูล 72 เดือน) และใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 

2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบความถูกต้องของการพยากรณ์

ล่วงหน้า 6 เดือน และ 12 เดือน ว่าช่วงระยะเวลาใดเหมาะสม โดยพิจารณาจากค่าวัด

ความคลาดเคล่ือน ได้แก่ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

สมับูรณ์เฉล่ีย และค่าความคลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ีย เกณฑ์การเลือก คือ พิจารณาจาก

ค่าวัดความคลาดเคล่ือนที่ต ่าสดุ จากการศึกษา พบว่า วิธีพยากรณ์รวมโดยให้น า้หนักของ

แต่ละวิธีเท่ากัน เป็นวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมส าหรับอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์

พิเศษ นอกจากน้ี ผลของการศึกษายังพบว่า 12 เดือนเป็นช่วงเวลาการพยากรณ์ที่

เหมาะสมส าหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

ค าส าคญั: การพยากรณ์, สหกรณ์ออมทรัพย์, วิธบีอกซ์ – เจนกนิส ์
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 A FORECASTING OF SPECIAL SAVINGS OF THE ROYAL FOREST 

DEPARTMENT SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 

 

ABSTRACT 

The purpose this research was to forecast the special savings level of the 

Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative, Limited, by using the 

Double Moving Average technique, the Double Exponential Smoothing system, 

Holt’s method, the Box - Jenkins method, the Combination Forecasting Simply 

Averaging method, the Combination Forecasting Different method and the 

Combination Forecasting Regression method. The suitable forecasting methods were 

chosen by considering the smallest value of the Mean Square Error (MSE), The 

data used in this study is monthly data, had trend, from January 2006 to December 

2011 total is six years (72 months), and then finding which of two periods - 6 

months and 12 months - was the most suitable forecasting period, by considering 

the lowest value of the Mean Absolute Percentage Error (MAPE); the Mean 

Absolute Deviation (MAD); and the MSE. The study found that the Combination 

Forecasting Simply Averaging method is the best method for forecasting of special 

savings. Moreover, the results of the study show that 12 months is a suitable 

forecasting period for special savings.  

Keywords: Forecasting, Savings and Credit Cooperative, Box - Jenkins method 
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บทน า 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด ก่อตั้งขึ้ นเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยเร่ิมต้นมี

สมาชิก จ านวน 167 คน ทุนด าเนินงาน 15,570 บาท ปัจจุบัน สหกรณ์มีจ านวนสมาชิก 

26,029 คน มีสนิทรัพย์รวมทั้งสิ้น 11,196,573,804.03 บาท (สหกรณ์ออมทรัพย์กรม

ป่าไม้ จ ากดั, 2556) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น 

หรือฝากเงินในสหกรณ์ และให้เงินกู้แก่สมาชิก ส าหรับใช้เพ่ือการอันจ าเป็น สหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัดมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จนได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2549 ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบในเร่ืองการบริหารจัดการสหกรณ์ดีเด่น

ภาคกลาง และได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในปี พ.ศ. 2550   

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุ บัน มีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด จ าเป็นต้องรู้จักปรับตัวให้

ทันต่อสภาพเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ และมี

ความสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก สหกรณ์ควรมีการวางแผนการด าเนินงาน 

โดยน าการพยากรณ์มาใช้ ซ่ึงการพยากรณ์น้ันเป็นเคร่ืองมือศึกษา เพ่ือคาดคะเน หรือ

ท านายลักษณะ การเกดิของเหตุการณ์ หรือสภาพการณ์ในอนาคต โดยศึกษารูปแบบการ

เกดิของเหตุการณ์ หรือสภาพการณ์จากข้อมูลที่เกบ็รวบรวมอย่างมีระบบ หรือจากความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ และวิจารญาณของผู้พยากรณ์ (ทรงศิริ  แต้สมบัติ, 2549) 

ดังน้ัน การพยากรณ์ปริมาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์กรม

ป่าไม้ จ ากัด จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น เพราะการศึกษาการพยากรณ์น้ีจะท าให้สามารถ

ก าหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการ ปรับปรุงนโยบายเดิม การวางแผนใหม่ 

หรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิข้ึนให้สอดคล้องกบัการคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะ

เกดิข้ึนในอนาคตได้ ช่วยท าให้แผนการท างานที่วางแผนเอาไว้ มีประสทิธภิาพมากข้ึน 

ผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีผู้วิจัยน าเทคนิคการพยากรณ์มาใช้ในสหกรณ์ออมทรัพย์ 

เช่น งานวิจัยของพจนา  สุนทโร (2548, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง รูปแบบการ

พยากรณ์ การออมทรัพย์และการกู้ยืม: กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จ ากัด 

เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ 8 วิธี ได้แก่ วิธีเฉล่ียเคล่ือนที่แบบง่าย (Simple 

Moving Average: SMA), วิธีการท าให้เรียบแบบเอกช์โพเนนเชียลคร้ังเดียว (Single 

Exponential Smoothing Method: SES), วิธีการปรับให้เรียบแบบเอก็ช์โปเนนเชียล 2 

คร้ังตามแบบของโฮลท ์(Holt’s Linear Exponential Smoothing Method: LES), วิธี
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โฮลท์และวินเทอร์ (Holt – Winters Smoothing Method: HWS), วิธีการแยก

ส่วนประกอบ (Decomposition Method: DEC), วิธีบอกซ์ – เจนกินส์ (Box – Jenkins 

Method: B-J), วิธีการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis: REG) และวิธ ี

CencusII โดยใช้ค่าวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ความคลาด

เคล่ือนเฉล่ีย (Mean Absolute Percentage Error: MAPE), ค่าเบ่ียงเบนสมบูรณ์เฉล่ีย 

(Mean Absolute Deviation: MAD) และ ค่าความ คลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ีย(Mean 

Square Error: MSE) เป็นเกณฑ์ ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลเงินกู้ระยะสั้น ข้อมูลเงินฝาก

ออมทรัพย์ และข้อมูลเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ มีลักษณะของอนุกรมเวลาที่ไม่มีแนวโน้ม

และไม่มีฤดูกาล วิธีการพยากรณ์ที่ เหมาะสมของข้อมูลเงินกู้ระยะสั้น คือ วิธี SMA 

ส่วนข้อมูลเงินฝากออมทรัพย์ และข้อมูลเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ วิธีการพยากรณ์ที่

เหมาะสม คือ วิธี SES ส่วนข้อมูลเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ มีลักษณะของอนุกรมเวลาที่มี

แนวโน้มแต่ไม่มีอทิธพิลของฤดูกาล วิธกีารพยากรณ์ที่เหมาะสม คือ วิธี B - J นอกจากน้ี

ยังมีผู้วิจัยน าเทคนิคพยากรณ์มาใช้ในการพยากรณ์ราคาทองค า เช่น วราฤทธิ์  พานิชกิจ

โกศลกุล (2549, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทยีบวิธีการพยากรณ์ราคา

ทองค ารูปพรรณรายวันระหว่างวิธีการพยากรณ์ของโฮลต์ วิธีการพยากรณ์ของบ๊อกซ์ - 

เจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม เพ่ือท าการพยากรณ์หาราคาทองค ารูปพรรณรายวัน

ล่วงหน้า 10 วัน เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ในเร่ืองการรักษาเสถียรภาพในด้านราคา

ของทองค า โดย เปรียบเทยีบวิธกีารพยากรณ์ 3 วิธี คือ วิธีการพยากรณ์ของโฮลต์ วิธีการ

พยากรณ์ของ   บ๊อกซ์ - เจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม โดยใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยซ่ึงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ์ด้วยค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความ

คลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ที่ต ่าที่สุด ผลการศึกษา พบว่า การพยากรณ์ราคาทองค ารูปพรรณ

รับซ้ือรายวัน โดยวิธีการพยากรณ์ของบ๊อกซ์ - เจนกินส์ มีความแม่นย ามากกว่าวิธีอื่น ๆ 

เน่ืองจากให้ค่า MAPE ต ่าที่สุด รองลงมา คือ วิธีพยากรณ์รวม และวิธีการพยากรณ์ของ

โฮลต์ ตามล าดับ นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ Makridakis and Winkler (1983) ได้

ศึกษาวิธีการพยากรณ์ร่วมกับวิธีการพยากรณ์เด่ียว พบว่า วิธีการพยากรณ์ร่วมจะดีกว่า

วิธกีารพยากรณ์เด่ียวบางวิธใีนการพยากรณ์ระยะสั้นและดีกว่าทุกวิธีการพยากรณ์เด่ียวใน

การพยากรณ์ระยะยาว วิธีการพยากรณ์ร่วมเป็นวิธีที่เพ่ิมความแม่นย าให้แก่การพยากรณ์

แต่ในการพยากรณ์เม่ือพบว่ามีวิธีการพยากรณ์หน่ึงที่ดีกว่าวิธีการอื่น ๆ ส าหรับแต่ละ
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ช่วงเวลาของการพยากรณ์จะไม่พิจารณาการพยากรณ์ร่วม เน่ืองจากมีวิธีการพยากรณ์ที่ดี

ที่สดุแล้ว 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมส าหรับการพยากรณ์เงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด และใช้วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม

น้ัน ท าการพยากรณ์ล่วงหน้า 12 เดือน เปรียบเทียบความถูกต้องของการพยากรณ์

ล่วงหน้าว่าช่วงระยะเวลาใดเหมาะสมส าหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากดั 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั  

การรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่น ามาศึกษาเป็นข้อมูลปริมาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออม

ทรัพย์     กรมป่าไม้ จ ากัดรายเดือน ตั้ งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นระยะเวลา 6 ปี (ข้อมูล 72 เดือน) เกบ็รวบรวมจากสหกรณ์

ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จ ากดั และข้อมูลปริมาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัดรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2555 จ านวน 12 เดือน ส าหรับตรวจสอบช่วงระยะเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้า 2 

ช่วง คือ 6 เดือน และ 12 เดือน ว่าช่วงเวลาใดเหมาะสมที่สดุ 

วิธทีี่ใช้ในการวิจัย 

1. วิธีการเฉลีย่เคลือ่นที่สองครั้ง (Double Moving Average)   

สุพล  ดุรงค์วัฒนา (2537) ได้กล่าวว่า วิธีน้ีจะท าให้การเคล่ือนไหวของอนุกรม

เวลาในการปรับคร้ังที่สองเรียบกว่าการเฉล่ียเคล่ือนที่คร้ังแรก สมมติว่าอนุกรมเวลาเดิม

เป็น {Yt} โดยคร้ังแรกเป็นการหาค่าเฉล่ียของข้อมูลที่มี อนุกรมเวลาใหม่ที่ได้จากการ

เฉล่ียเคล่ือนที่คร้ังแรกเป็น {Mt} และคร้ังที่สองเป็นการหาค่าเฉล่ียจากข้อมูลค่าเฉล่ียที่

ผ่านการหาค่าเฉล่ียของข้อมูลคร้ังแรก อนุกรมเวลาที่ได้จากการเฉล่ียเคล่ือนที่คร้ังที่สอง

เป็น {Mt'} โดยมีเง่ือนไขว่าเทอมของจ านวนที่ใช้เฉล่ียจะต้องมีจ านวนเท่ากัน ซ่ึงวิธีน้ี

เหมาะกับข้อมูลที่มีการเคล่ือนที่แบบแนวโน้มเชิงเส้นตรง (Linear Trend) แบบจ าลอง

การพยากรณ์มีตัวแบบ ดังน้ี 
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โดยที่   ,  = พารามิเตอร์ของรูปแบบข้อมูล ณ ข้อมูลเวลา t 

  = ค่าเฉล่ียเคล่ือนที่อย่างง่าย คร้ังที่ 1 

  = ค่าเฉล่ียเคล่ือนที่อย่างง่าย คร้ังที่ 2 

 k = ค่าคงที่จ านวนเทอมส าหรับการเฉล่ีย 

  = ค่าพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t + p 

 p =  ค่าเวลา 

  ซ่ึง สมการสดุท้ายจะเป็นสมการที่ใช้ในการพยากรณ์ 

 

2. วิ ธีท าให้เ รียบแบบเอกช์โพเนนเ ชียลด้วย วิ ธีของโฮลต์ (Double 

Exponential Smoothing: Holt’s Two - Parameter Method และ Holt’s Linear 

Method) 

พจนา  สุนทโร (2548) ได้กล่าวว่า วิธีน้ีมีลักษณะคล้ายกับวิธีท าให้เรียบแบบ

เอกซ์โพเนนเชียลสองคร้ัง คือ เป็นวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะกับข้อมูลที่มีการเคล่ือนไหว

เป็นแนวโน้มแบบเส้นตรง และยังเหมาะกบัการพยากรณ์ในระยะสั้นจนถึงการพยากรณ์ใน

ระยะปานกลาง ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณควรจะมีอย่างน้อย 5 ข้อมูล  

1) รูปแบบการบวก 

 

2) รูปแบบการคูณ 

 

เมื่อก าหนดให้ 

 คือ ข้อมูล หรือค่าสงัเกต ณ เวลา t 

,  คือ ค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบ 

 คือ ค่าความคลาดเคล่ือน ณ เวลา t 
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ส าหรับสมการในการพยากรณ์ทั้งรูปแบบการบวกและการคูณคือ 

 

 

เมื่อก าหนดให้    คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t + p 

   และ  คือ ค่าประมาณค่าพารามิเตอร์ และ  ณเวลา t 

    คือ จ านวนช่วงเวลาที่ต้องการพยากรณ์ไปข้างหน้า 

 ค่าของ  และ  ค านวณได้จาก 

 

 

เมื่อก าหนดให้ 

 คือ  ค่าคงที่การท าให้เรียบระหว่างข้อมูลจริงกบัค่าพยากรณ์ และ 0      

      1 

 คือ  ค่าคงที่การท าให้เรียบระหว่างแนวโน้มจริงกบัค่าประมาณของ

แนวโน้มและ 0         1 

ก าหนดค่าเร่ิมต้นของ  ,  

 

3. วิธีของบอกซ ์- เจนกินส ์(Box - Jenkins Method) 

ทรงศิริ  แต้สมบัติ (2549) ได้กล่าวถึง วิธีของบอกซ์ - เจนกินส์ ว่า วิธีการ

พยากรณ์น้ีสามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มีลักษณะการเคล่ือนไหวทุกประเภท และให้ผลการ

พยากรณ์ที่ค่อนข้างแม่นย ากว่าวิธีการพยากรณ์อื่น ๆ ส าหรับการพยากรณ์ระยะสั้น ซ่ึงวิธี

ของบอกซ์ – เจนกินส์ จะหาตัวแบบอนุกรมเวลาโดยพิจารณาสหสัมพันธ์ระหว่าง Y ที่

ต าแหน่งเวลาหรือคาบ t (Yt) และ Y ที่ต าแหน่งเวลาหรือคาบเวลาต่างๆ ที่ผ่านมา (Yt-1, 

Yt-2, Yt-3, ...) ขั้นตอนการพยากรณ์ด้วยวิธบีอ๊กซ์ - เจนกนิส ์มี 4 ขั้นตอน คือ 

1. ก าหนดตัวแบบ (Identification) ก่อนการก าหนดรูปแบบจะต้องตรวจสอบ

ข้อมูล เพ่ือพิจารณาว่าอนุกรมเวลาเป็น สเตชันนารีหรือไม่ โดยพิจารณาจากกราฟของ

อนุกรมเวลา หรือ พิจารณาจากกราฟฟังก์ช่ันสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation 

Function : ACF) และฟังก์ช่ันสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน (Partial Autocorrelation 

Function: PACF) ของอนุกรมเวลา หากพบว่าอนุกรมเวลาไม่เป็นสเตชันนารี จะต้อง

แปลงอนุกรมเวลาเดิมให้เป็นอนุกรมเวลาใหม่ ท าได้โดยการก าจัดแนวโน้ม หรืออิทธิพล
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ของฤดูกาล หรือการแปลงอนุกรมเวลาให้มีค่าความแปรปรวนคงที่ หรือการแปลงค่า

สังเกตของอนุกรมเวลาด้วยฟังก์ช่ันทางคณิตศาสตร์ (Bowerman, O'Connell, and 

Koehler, 2005) ซ่ึงการแปลงอนุกรมเวลาขึ้ นอยู่กับลักษณะของอนุกรมเวลาที่สนใจ

ศึกษา 

2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimation) ด้วยวิธีก าลังสองน้อย

สดุ 

3. การตรวจสอบตัวแบบ (Diagnostic Checking) ตัวแบบ ARIMA( p , d , q 

) สามารถจะเขียนในรูปของ backward operator  (สมเกียรติ  เกตุเอี่ยม, 2548)  ได้

ดังน้ี 

pd 2
(1- B) (1- B - B - ... - B )Y =

p t1 2

q2
θ + (1- θ B - θ B - ... - θ B )ε

q t0 1 2

f f f

 

 

โดยที่  แทน ค่าสังเกตของอนุกรมเวลา ณ เวลาที่ t   

 B แทน  backshift โดยที่  

  แทน ค่าคงที่  

 แทน พารามิเตอร์ของออโตรีเกรสซีฟ 

 แทน พารามิเตอร์ของการเฉล่ียเคล่ือนที่ 

 แทน ค่าความคลาดเคล่ือนณ เวลา t มีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉล่ีย

เทา่กบั 0 

ค่าความแปรปรวนเทา่กบั  และเป็นอสิระกนั 

จะต้องตรวจสอบความเหมาะสมของค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบ และค่าความคลาด

เคล่ือนที่เกิดข้ึนว่ามีการแจกแจงแบบปกติ มีความแปรปรวนคงที่ และเป็นอิสระจากกัน 

การตรวจสอบท าได้โดยใช้ตัวทดสอบ t หรือตัวทดสอบของ Box – Ljung 

4. การพยากรณ์ (Forecasting) หลังจากข้ันตอนที่ 3 หากพบว่ามีรูปแบบที่

เหมาะสมมากกว่า 1 ควรเลือกรูปแบบที่ให้ความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ต ่าที่สุดกจ็ะ

ใช้รูปแบบน้ันเพ่ือการพยากรณ์ค่าในอนาคต 
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4. วิธีการพยากรณร์วมโดยใหน้ ้ าหนกัของแต่ละวิธีเท่ากนั 

ˆ ˆ ˆY Y ... Y
11 12 1mŶ

m1c

ˆ ˆ ˆY Y Y
11 12 1m...
m m m

+ + +

=

= + + +

 

เมื่อก าหนดให้ 

 = ผลรวมค่าการพยากรณ์รวมจากวิธต่ีาง ๆ เม่ือ c = 1,2,…,m 

m = จ านวนวิธกีารทั้งหมดที่ใช้ 

 

5. วิธีพยากรณร์วมโดยใหน้ ้ าหนกัแตกต่างกนั 

ˆ ˆ ˆ ˆY w Y + w Y ... w Y
1c 1 11 2 12 m 1m

m
w 1 0 w 1

i ii 1

= + +

= < <å
=

 

 

เมื่อก าหนดให้ 

 = ผลรวมค่าการพยากรณ์รวมจากวิธต่ีาง ๆ เม่ือ c = 1,2,…,m 

 = น า้หนักการพยากรณ์ในแต่ละวิธ ีเมื่อ i = 1,2,…,m 

 

6. วิธีการพยากรณร์วมโดยใชวิ้ธีการพยากรณก์ารวิเคราะหก์ารถดถอย 

ย่ิงยง  แสนเดช (2554) ได้กล่าวถึงวิธีการพยากรณ์รวมโดยใช้วิธีการพยากรณ์

การวิเคราะห์การถดถอย ว่า 

 

 

โดยที่  แทน ค่าพยากรณ์จากวิธกีารพยากรณ์รวม ณ เวลา t 

 แทน ค่าพยากรณ์เด่ียวจากวิธกีารพยากรณ์ที่ 1 ณ เวลา t  

 แทน ค่าพยากรณ์เด่ียวจากวิธกีารพยากรณ์ที่ 2 ณ เวลา t 

 แทน ค่าพยากรณ์เด่ียวจากวิธกีารพยากรณ์ที่ p ณ เวลา t 

 แทน สัมประสทิธิ์การถดถอย 

 แทน ความผิดพลาดสุ่ม ณ เวลา t  
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การทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 

1.  การทดสอบแบบ F เป็นการทดสอบว่ามีอย่างน้อยหน่ึงตัวแปรอิสระมีส่วนใน

การอธบิายความผันแปรของตัวแปรตาม โดยการใช้ตัวสถิติทดสอบ F   

2. การทดสอบพารามิเตอร์ เป็นการทดสอบว่าตัวแปรอสิระแต่ละตัวมีส่วนในการ

อธบิายความผันแปรของตัวแปรตาม หรือไม่  โดยใช้ตัวสถิติทดสอบ t  

3. การทดสอบสหสัมพันธ์ในตัวเองจะใช้ Durbin - Watson Test เป็นวิธีการ

ทดสอบสหสมัพันธใ์นตัวเองของค่าความคลาดเคล่ือนในช่วงเวลาที่ห่างกนั 1 ช่วง  

เกณฑที์ใ่ชเ้ปรียบเทียบความสามารถของวิธีการพยากรณ ์

จินตพร  หน้ิวอินป๋ัน (2555) ได้กล่าวถึง เกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบความสามารถ

ของวิธกีารพยากรณ์ ว่า 

1.  ค่าเบีย่งเบนสมับูรณเ์ฉลีย่ (Mean Absolute Deviation: MAD)   

 

 

2.  ค่าความคลาดเคลือ่นก าลงัสองเฉลีย่ (Mean Square Error: MSE)   

 

 

3.  เปอรเ์ซ็นตค์วามคลาดเคลือ่นสมับูรณเ์ฉลีย่ (Mean Absolute Percentage 

Error: MAPE) 

 

 

โดยที่   เป็น ผลต่างของค่าจริงกบัค่าพยากรณ์ ณ เวลา     

 
 

 เป็น ค่าจริง ณ เวลา   

  
 เป็น ค่าพยากรณ์  ช่วงเวลาล่วงหน้า ณ เวลา     

   เป็น ขนาดของอนุกรมเวลา
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ผลการวิจยั 

ลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาเงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษ 

ลักษณะการเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 72 เดือน จาก

การพลอ็ตกราฟ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แสดงได้

ดังภาพที่  1 และแผนภาพค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบออโต (Autocorrelation 

Function) เพ่ือแสดงถึงการสงัเกตลักษณะทางฤดูกาล สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2 แสดง

ให้เหน็ว่าอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 72 เดือน มีลักษณะการเคล่ือนไหวที่มี

แนวโน้มเพ่ิมข้ึนและมีการกระจายของข้อมูลไม่สม ่าเสมอ ดังน้ันอนุกรมเวลาเงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษน่าจะมีความแปรปรวนไม่คงที่ และเม่ือพิจารณาจากแผนภาพค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธแ์บบออโตพบว่า ฟังก์ช่ันสหสัมพันธ์ในตัวเองมีค่ามาก และ เป็นบวก เมื่อช่วง

มีค่าน้อย และ ค่อยๆ ลดลง เมื่อช่วงมีค่าเพ่ิมขึ้ น แสดงว่า อนุกรมเวลาเงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ เป็นอนุกรมเวลาที่ไม่เป็นสเตชันนารี (Non - stationary Series) มีลักษณะ

การเคล่ือนไหวที่มีแนวโน้ม และไม่มีฤดูกาล 

 
ภาพที ่1 ลักษณะการเคล่ือนไหวของอนุกรม 

เวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 72 เดือน 

 

 
ภาพที ่2 ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธแ์บบออโต 

ของอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์ 

พิเศษ 72 เดือน 

  

การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 

1. วิธีเฉลีย่เคลือ่นทีส่องครั้ง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พบว่า ค่า

ความคลาดเคล่ือนต ่าที่สดุ คือ MSE = 6.00 x 10
14 

 

2. วิธีปรบัใหเ้รียบแบบเอ็กชโ์พเนนเชียล 2 ครั้งตามแบบโฮลท ์

จะก าหนดค่า Alpha และ Gamma ที่เหมาะสม ซ่ึงจะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 

แล้วเลือกค่าที่ให้ค่า MSE ต ่าที่สุด ซ่ึงค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาเงินฝาก
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ออมทรัพย์พิเศษ Alpha และ Gamma ที่เหมาะสม คือ Alpha = 1.00000 และ Gamma 

= 0.00009 ให้ค่าความคลาดเคล่ือนต ่าที่สดุ คือ MSE = 4.75 x 10
14

 

 

3. วิธีบอกซ ์– เจนกินส ์

จากการศึกษา พบว่า อนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 72 เดือน มีลักษณะ

การเคล่ือนไหวที่มีแนวโน้ม และไม่มีฤดูกาล เป็นข้อมูลที่ไม่มีความน่ิง (Stationary) 

ดังน้ัน จึงท าการแปลงอนุกรมเวลาให้เป็นอนุกรมเวลาที่เป็นสเตชันนารี (Stationary 

Series) ด้วยการก าจัดอิทธิพลของแนวโน้ม โดยการหาผลต่าง จะท าให้ได้ลักษณะข้อมูลที่

มีความน่ิง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบออโตของอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ที่แปลงอนุกรมเวลาด้วยการหาผลต่าง แสดงได้ ดังภาพที่  3 และค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์บางส่วนแบบออโตของอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่แปลงอนุกรม

เวลาด้วยการหาผลต่าง แสดงได้ ดังภาพที่ 4  

 

 
ภาพที ่3 ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธแ์บบออโต 

ของอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์ 

พิเศษที่แปลงอนุกรมเวลาด้วยการ 

หาผลต่าง 

 

 
ภาพที ่4 ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธบ์างส่วน 

แบบออโตของอนุกรมเวลาเงินฝาก 

ออมทรัพย์พิเศษที่แปลงอนุกรม 

เวลาด้วยการหาผลต่าง 

จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบออโต และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

บางส่วนแบบออโตของอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่แปลงอนุกรมเวลาด้วยการหาผลต่างให้

เป็นอนุกรมเวลาที่เป็น สเตชันนารี พบว่า มีรูปแบบที่เหมาะสมหลายรูปแบบ แต่จะเลือกรูปแบบที่ค่า

ความคลาดเคล่ือนต ่าที่สุด (MSE = 3.47 x 10
14

) ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมกับ

อนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 72 เดือน คือ ARIMA (0,2,1) สามารถเขียนสมการพยากรณ์

ได้ในรูปของ backward operator ได้ดังน้ี (สมเกยีรติ  เกตุเอี่ยม, 2548) 
2

1

1

(1 B) Y (1 B)
t t

Y Y (1 B)
t tt 2

- = - q e

- = - q e
-
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ซ่ึงรูปแบบดังกล่าว ไม่มีค่าคงที่ ( )  ค่าประมาณพารามิเตอร์จากรูปแบบ ARIMA (0,2,1) แสดง

ผลได้ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที ่1  ค่าประมาณพารามิเตอร์จากรูปแบบ ARIMA (0,2,1) ของอนุกรมเวลาเงินฝาก 

ออมทรัพย์พิเศษ 

พารามิเตอร ์ ค่าประมาณ SE T P 

1
q  0.9703 0.0313 31.00 0.000 

 

ค่าประมาณพารามิเตอร์ 
1

q  = 0.9703 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ในรูปของ backward 

operator ได้ดังน้ี  

 

การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการทดสอบสมมติฐานว่าเท่ากับ 0 หรือไม่ โดย

ใช้การทดสอบ t ภายใต้สมมติฐาน H0 : 1
q  = 0 และ H1 : 1

q ¹  0   เมื่อ 
1

q  เป็นพารามิเตอร์ ผลการ

ทดสอบ พบว่า การทดสอบ 
1

q  ได้ค่า t = 31.00 (P – Valve = 0.000) เน่ืองจาก ค่า P - Value = 

0.000 มีค่าน้อยกว่า ค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏเิสธ H0 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

แสดงว่า 
1

q  มีค่าไม่เทา่กับ 0 (ทรงศิริ  แต้สมบัติ, 2549) พารามิเตอร์ 
1

q  = 0.9703 สามารถอยู่ใน

สมการได้ ดังน้ัน รูปแบบ ARIMA (0,2,1) ที่ก  าหนดข้ึนมีความเหมาะสม ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

4. วิธีพยากรณร์วมโดยใหน้ ้ าหนกัของแต่ละวิธีเท่ากนั 

 

ตารางที ่2 การพยากรณ์รวมโดยให้น า้หนักแต่ละวิธเีทา่กนัของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

วิธีพยากรณร์วม MSE 

DMA, Holt 4.24 x 10
14

 

DMA, Box –Jenkins 4.30 x 10
14

 

Holt, Box –Jenkins 3.37 x 10
14

 

DMA, Holt, Box - Jenkins 3.88 x 10
14

 

 

จากตารางที่ 2 การพยากรณ์รวมโดยให้น า้หนักแต่ละวิธีเท่ากันของเงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ สามารถสรุปได้ว่า วิธทีี่ให้ค่า MSE น้อยที่สดุ คือ วิธีการพยากรณ์รวมโดยใช้

วิธปีรับให้เรียบแบบเอก็ซ์โพเนนเชียลของโฮลทแ์ละวิธีบอกซ์ – เจนกินส์ MSE =   3.37 

x 10
14

  

 

θ
0

Y Y 0.9703
t tt 2 t 1

- = e - e
- -
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5. วิธีพยากรณร์วมโดยใหน้ ้ าหนกัแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่3 การพยากรณ์รวมโดยให้น า้หนักแตกต่างกนัของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

วิธีพยากรณร์วม MSE 

DMA, Holt 4.09 x 10
14

 

DMA, Box –Jenkins 4.00 x 10
14

 

Holt, Box –Jenkins 3.37 x 10
14

 

DMA, Holt, Box - Jenkins 3.73 x 10
14

 

 

จากตารางที่ 3 การพยากรณ์รวมโดยให้น า้หนักแตกต่างกันของเงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ สามารถสรุปได้ว่า วิธทีี่ให้ค่า MSE น้อยที่สดุ คือ วิธีการพยากรณ์รวมโดยใช้

วิธปีรับให้เรียบแบบเอก็ซ์โพเนนเชียลของโฮลท ์และ วิธีบอกซ์ – เจนกินส์ MSE = 3.37 

x 10
14 

6. วิธีพยากรณร์วมโดยการวิเคราะหก์ารถดถอย 

พบว่า มีวิธีการพยากรณ์เด่ียวอย่างน้อย 1 วิธี ที่สามารถอธิบายปริมาณเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษได้ และ จากการทดสอบพารามิเตอร์ในตัวแบบที่ใช้วิธกีารพยากรณ์เด่ียว

แบบเฉล่ียเคล่ือนที่สองคร้ัง และ วิธีการพยากรณ์เด่ียวแบบบอกซ์ – เจนกินส์ มีค่าไม่

เท่ากับ 0 และ จากการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบโดยใช้สถิติ Durbin - 

Watson มีค่าเท่ากับ 1.58516 เปรียบเทยีบกับค่าสถิติ Durbin - Watson จากตาราง 

พบว่า การพยากรณ์รวมโดยใช้วิธีเฉล่ียเคล่ือนที่สองคร้ัง และ วิธีแบบบอกซ์ – เจนกินส ์

ค่าความคลาดเคล่ือนไม่มีสหสมัพันธก์นัในตัวเอง ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังน้ัน ตัวแบบ

การพยากรณ์รวมที่ได้ คือ 

 

 

โดยที่       แทน ค่าพยากรณ์ปริมาณเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ ณ 

เวลา t 

   แทน ค่าพยากรณ์เด่ียวแบบเฉล่ียเคล่ือนที่สองคร้ัง ณ 

เวลา t  

    แทน ค่าพยากรณ์เด่ียวแบบบอกซ์ – เจนกนิส ์ณ  

เวลา t 

 

DMA Box-Jenkins
ˆ ˆ ˆY = -0.2757Y +1.2771Yt ,t ,t

t
Ŷ

DMA
Ŷ ,t

Box-Jenkins
Ŷ ,t
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เปรียบเทียบวิธีการพยากรณ ์

จากการพยากรณ์เด่ียวและการพยากรณ์รวม พบว่า เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีพยากรณ์รวมโดยให้น า้หนักของแต่ละวิธีเท่ากัน 

MSE =   3.37 x 10
14

 สมการพยากรณ์ คือ 

Holt Box-Jenkins
ˆ ˆ ˆY = 0.50Y + 0.50Yt ,t ,t  

จากนั้นน ารูปแบบดังกล่าวมาพยากรณ์ปริมาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 

ตารางที ่4 การพยากรณ์ปริมาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

ปี 2555 ค่าจริง ค่าพยากรณ ์ ค่าจริง – ค่า

พยากรณ ์

มกราคม 2,646,900,498.69 2,574,440,880.42 72,459,618.27 

กุมภาพนัธ ์ 2,676,150,854.29 2,597,132,553.42 79,018,300.87 

มีนาคม 2,671,298,175.01 2,619,824,226.42 51,473,948.59 

เมษายน 2,698,506,934.33 2,642,515,899.42 55,991,034.91 

พฤษภาคม 2,690,431,096.24 2,665,207,572.42 25,223,523.82 

มิถุนายน 2,665,892,031.99 2,687,899,245.42 - 

22,007,213.43 

กรกฎาคม 2,740,055,851.53 2,710,590,918.42 29,464,933.11 

สิงหาคม 2,783,285,574.23 2,733,282,591.42 50,002,982.81 

กนัยายน 2,806,267,796.47 2,755,974,264.42 50,293,532.05 

ตุลาคม 2,846,939,473.71 2,778,665,937.42 68,273,536.29 

พฤศจิกายน 2,844,469,660.44 2,801,357,610.42 43,112,050.02 

ธนัวาคม 2,819,170,226.04 2,824,049,283.42 - 4,879,057.38 
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จากตารางที่ 4 การพยากรณ์ปริมาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ น ามาหาช่วงเวลา

การพยากรณ์ที่เหมาะสมส าหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ช่วง คือ 6 เดือน และ 12 

เดือน โดยการเปรียบเทยีบค่า MSD MAPE และ MSE ที่ต ่าสดุ 

  

ตารางที ่5 ช่วงเวลาการพยากรณ์ที่เหมาะสมส าหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 MSD MAPE MSE 

6 เดือน 51,028,939.98 1.909177541 3.07 x 10
15

 

12 เดือน 46,016,644.30 1.683832206 2.57 x 10
15

 

 

จากตารางที่ 5 ช่วงเวลาการพยากรณ์ที่เหมาะสมส าหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

พบว่า เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือ ช่วงระยะเวลา 12 

เดือน โดยมีค่า MSD = 46,016,644.30, MAPE = 1.683832206 และ MSE = 

2.57 x 10
15 
ตามล าดับ 

  

สรุปและอภิปรายผล 

ในการศึกษาการพยากรณ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่า

ไม้ จ ากดั คร้ังน้ี โดยเปรียบเทยีบวิธีการพยากรณ์ 6 วิธี คือ วิธีเฉล่ียเคล่ือนที่สองคร้ัง วิธี

ปรับให้เรียบแบบเอก็ช์โพเนนเชียล 2 คร้ังตามแบบโฮลท์ วิธีบอกซ์ – เจนกินส์ วิธี

พยากรณ์รวมโดยให้น า้หนักของแต่ละวิธีเท่ากัน วิธีพยากรณ์รวมโดยให้น า้หนักแตกต่าง

กัน และวิธีพยากรณ์รวมโดยการวิเคราะห์การถดถอย ว่าวิธีใดเหมาะสมที่สุด โดย

พิจารณาจากค่าความคลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ียที่ต ่าสุด โดยข้อมูลที่น ามาศึกษาเป็น

ข้อมูลรายเดือน ที่มีแนวโน้ม ต้ังแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 

2554 เป็นระยะเวลา 6 ปี (ข้อมูล 72 เดือน) ผลของการศึกษา พบว่า วิธีพยากรณ์รวม

โดยให้น ้าหนักของแต่ละวิธีเท่ากัน เป็นวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด และเม่ือน า

รูปแบบที่ เหมาะสมที่สุดมาพยากรณ์ล่วงหน้า 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลต้ังแต่เดือน 

มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เปรียบเทยีบความถูกต้องของการ

พยากรณ์ล่วงหน้า 6 เดือน และ 12 เดือน ว่าช่วงระยะเวลาใดเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ค่าวัดความคลาดเคล่ือน ได้แก่ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนสัมบูรณ์เฉล่ีย และค่าความคลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ีย เกณฑ์การเลือก คือ 

พิจารณาจากค่าวัดความคลาดเคล่ือนต ่าสุด ผลของการศึกษา พบว่า 12 เดือน เป็น
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ช่วงเวลาการพยากรณ์ที่เหมาะสมส าหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จ ากดั 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ข้อมูลอนุกรมเวลาที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี มีลักษณะของแนวโน้ม จึงเหมาะกับ

วิธกีารพยากรณ์ดังกล่าว ถ้าหากลักษณะของอนุกรมเวลาแตกต่างจากน้ี คือ มีฤดูกาลด้วย 

จะต้องพิจารณาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการพยากรณ์แบบอื่น ๆ เช่น วิธีปรับให้เรียบเอก็ซ์

โปเนนเชียลของ Holt และ Winter 

2. การพยากรณ์ด้วยวิธีต่าง ๆ เหมาะสมกับการน าไปใช้พยากรณ์ล่วงหน้าได้จริง 

แต่เหมาะสมกบัการพยากรณ์ล่วงหน้าในระยะเวลาไม่นานนัก หากต้องการพยากรณ์ต่อไป

ในอนาคตเร่ือยๆ กจ็ะต้องเกบ็ข้อมูลเพ่ิมเติม และพัฒนาแบบจ าลองต่อไป 
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การสรา้งภูมิคุม้กนัตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคก์ารภาครฐั

และภาคเอกชนในประเทศไทย 

 

สมศกัด์ิ  วานชิยาภรณ์
1 

 

บทคดัย่อ 

 บทความน้ีน าเสนอแนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสามองค์ประกอบส าคัญที่ท  าความเข้าใจได้ง่ายที่สุด และเหน็ผล

เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนที่สุดโดยการสร้างภูมิคุ้มกันที่ ดีคือการบริหารความเสี่ยงที่ มี

ประสทิธภิาพ  การบริหารความเสี่ยงในองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชนมีลักษณะ

ที่แตกต่างกนัไป โดยองค์การภาครัฐจะเป็นการบริหารความเสี่ยงในมิติมหภาค โดยจะใช้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการปฏิบัติ   ส่วนองค์การ

ภาคเอกชนจะก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละองค์การในมิติจุลภาค  ใน

ส่วนท้ายของบทความจะเป็นการน าเสนอกรณีศึกษาเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงขององค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน    

 

ค ำส ำคญั :  เศรษฐกิจพอเพียง, กำรสรำ้งภมิูคุม้กนั, กำรบริหำรควำมเสีย่ง 
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 รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
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บทน า 

 นับตั้งแต่ ปีพ.ศ.2540 ที่เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย ซ่ึงถือว่า

เป็นบทเรียนส าคัญของการขาดภูมิคุ้มกันที่ดีท าให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงไปทั่วทั้ง 

ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ปัญหามีความสลับซับซ้อนซ่ึงเกิดขึ้ นจาก

หลากหลายสาเหตุและหลายภาคส่วน  โดยอาจสรุปสาเหตุในเบ้ืองต้นได้ 3 ประการ คือ 1.

พฤติกรรมการใช้จ่ายเกนิตัว  2.การลงทุนที่ไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริงและมีความเสี่ยง 

ไม่มีภมูิคุ้มกนั และ 3.แนวทางการพัฒนาที่ไม่ให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน

ประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม แต่กลับให้ความส าคัญกับการพ่ึงพิงภายนอก

มากจนเกิดความเสี่ยงและกลายเป็นปัญหาวิกฤตต่อมา (ปรียานุช  ธรรมปิยา, 2555)  

วิกฤตเศรษฐกจิในปี 2540 แสดงให้เหน็ปัญหาถึงแนวทางพัฒนาและการบริหารเศรษฐกิจ

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมาน้ันว่า ยังไม่มีความสมดุล ท าให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพ

อย่างรุนแรง มีการชะงักงันของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี , 2555) 

ซ่ึงท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการคิดวิเคราะห์ทบทวนปัญหาที่เกิด และ

พยายามหาแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ  จนกระทั้งพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสเม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2540 เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี 

“ควำมพอเพียงน้ีไม่ไดห้มำยควำมว่ำ ทุกครอบครวัจะตอ้งผลิตอำหำรของตัว จะตอ้งทอ
ผำ้ใส่เอง อย่ำงนั้นมันเกินไป แต่ว่ำในหมู่บำ้นหรือในอ ำเภอจะต้องมีควำมพอเพียง

พอสมควรบำงส่ิงบำงอย่ำงทีผ่ลิตไดม้ำกกวำ่ควำมตอ้งกำรกข็ำยได ้แต่ขำยในทีไ่ม่ห่ำงไกล

เท่ำไร ไม่ตอ้งเสียค่ำขนส่งมำกนกั อย่ำงน้ีท่ำนนกัเศรษฐกิจต่ำง ๆ ก็มำบอกว่ำลำ้สมยัจริง 

อำจจะลำ้สมยัคนอื่นเขำตอ้งมีกำรเศรษฐกิจ ทีต่อ้งมีกำรแลกเปลีย่น เรียกว่ำเศรษฐกิจ

กำรคำ้ ไม่ใช่เศรษฐกิจควำมพอเพียงเลยรูสึ้กว่ำไม่หรูหรำ แต่เมืองไทยเป็นประเทศทีมี่

บุญอยู่วำ่ ผลิตใหพ้อเพียงได”้ 

 การศึกษาพบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิด

เศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นเวลานานและต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 แล้ว ทรงมีกระแสพระ

ราชด ารัสให้ผู้บริหารประเทศและประชาชนเหน็ถึงความส าคัญของการพัฒนาที่สมดุล มี

การพัฒนาเป็นล าดับขั้น ไม่เน้นเพียงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  จากการ

ประมวลและกล่ันกรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่ือง 

เศรษฐกจิพอเพียง ซ่ึงพระราชทานในโอกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชด ารัสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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โดยคณะท างานซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆได้สรุปเป็นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปรับปรุงแก้ไขและได้พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้น าเผยแพร่ เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็นแนวทาง

ปฏบัิติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป นอกจากน้ียังพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-

2549) โดยมีเน้ือหาดังน้ี 

 ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญำชี้ถึงแนวกำรด ำรงอยู่และปฏิบติั

ตนของประชำชนในทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรฐัทัง้ในกำร

พฒันำและบริหำรประเทศใหด้ ำเนินไปในทำงสำยกลำง โดยเฉพำะกำรพฒันำเศรษฐกิจ

เพือ่ใหก้ำ้วทนัต่อโลกยคุโลกำภิวตัน ์ ควำมพอเพียง หมำยถึง ควำมพอประมำณ ควำมมี

เหตผุล รวมถึงควำมจ ำเป็น ทีจ่ะตอ้งมีระบบภมิูคุม้กนัในตวัทีดี่พอสมควร ต่อกำรมี

ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงทัง้ภำยนอกและภำยใน ทัง้น้ี จะตอ้งอำศัย

ควำมรอบรู ้ควำมรอบคอบ และควำมระมดัระวงัอย่ำงย่ิงในกำรน ำวชิำกำรต่ำงๆ มำใชใ้น

กำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำรทกุขัน้ตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสรำ้งพ้ืนฐำน

จติใจของคนในชำติ โดยเฉพำะเจำ้หนำ้ทีข่องรฐั นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทกุระดบั ใหมี้

ส ำนึกในคณุธรรมควำมซือ่สตัยส์จุริต และใหมี้ควำมรอบรูที้เ่หมำะสม ด ำเนินชีวติดว้ย

ควำมอดทน ควำมเพียร มีสติปัญญำและควำมรอบคอบ เพือ่ใหส้มดุลและพรอ้มต่อกำร

รองรบักำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเร็วและกวำ้งขวำงทัง้ดำ้นวตัถ ุ สงัคม ส่ิงแวดลอ้มและ

วฒันธรรมจำกโลกภำยนอกไดเ้ป็นอย่ำงดี (คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 2548) และในเวลา

ต่อมาเพ่ือให้เกดิความชัดเจนยิ่งขึ้นคณะท างานซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้สรุป

องค์ประกอบของเศรษฐกจิพอเพียงประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ

การมีภมิูคุ้มกนัในตัวที่ดี โดยมีเง่ือนไข คือ ความรู้และคุณธรรม ซ่ึงเรียกกนัสั้นๆว่า สาม

ห่วง สองเง่ือนไข 
  จากข้อมูลสรุปผลการศึกษาเบ้ืองต้น โครงการส ารวจความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการโดยศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่ 20 กนัยายน 2555 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ยังขาดความเข้าใจในหลักคิดพ้ืนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่มักมีความ

เข้าใจในหลักปฏิบัติมากกว่าแก่นความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลัก

ปฏิบัติที่คนส่วนมากมีความเข้าใจ คือเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองของการประหยัด กา

รอดออมและการพ่ึงตนเอง  หลักการที่ส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่กลุ่ม

ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจอย่างถูกต้องคือหลักความพอประมาณ และความมีเหตุผล
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ในการตัดสินใจ โดยมีจ านวนการตอบว่ามีความส าคัญอันดับหน่ึง ค่าเฉล่ีย 3.28 แต่สิ่งที่
ค้นพบจากการส ารวจคร้ังน้ี คือผู้ตอบแบบสอบถามมิได้ตระหนักว่าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นเร่ืองของการลดความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน โดยมีผู้ตอบในด้านน้ีว่ามี

ความส าคัญอันดับหน่ึงเพียง 2.29 เท่าน้ัน นอกจากน้ี จากการส ารวจยังพบว่า กลุ่ม

เยาวชนผู้ตอบแบบสอบถามมิได้ตระหนักว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองของ

การลดความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน โดยไม่มีผู้ใดเลยที่ตอบในด้านน้ีว่ามีความส าคัญ 

การส ารวจพบว่าหลักปฏิบัติที่เยาวชนส่วนมากมีความเข้าใจคือปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นเร่ืองของการประหยัดและการอดออม โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมาคือการพ่ึงตนเอง ค่าเฉล่ีย 3.28 การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ค่าเฉล่ีย 3.24 และเร่ืองที่มีความเข้าใจน้อยที่สุด คือการลดความเสี่ยงและสร้างภมิูคุ้มกัน 
ค่าเฉล่ีย 1.67   
  จากข้อมูลที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ท าให้ผู้เขียนมีความสนใจน าเสนอบทความ

เร่ืองวัฒนธรรมการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างพอเพียงขององค์การภาครัฐ และภาคเอกชนใน

ประเทศไทยเพ่ือท าให้เกดิความเข้าใจถึงแก่นความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่

ถูกต้องและชัดเจนย่ิงข้ึน โดยในบทความจะน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันใน

องค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการ

สร้างภมูิคุ้มกันอย่างพอเพียง รวมทั้งการเปรียบเทยีบกรณีศึกษา การสร้างภมูิคุ้มกันของ

องค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน 
แนวคิดเกีย่วกบัระบบภูมิคุม้กนั 
 การมีภูมิคุม้กนั หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ

เปล่ียนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่

คาดว่าจะเกดิขึ้นในอนาคต (มูลนิธชัิยพัฒนา, 2550)  

 การมีภูมิคุม้กนั หมายถึง การพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่ท  าให้การ

พัฒนาไม่บรรลุผลตามที่ต้ังไว้ได้ มีการเตรียมที่จะรับความเสี่ยงหรือไม่ (ณัฏฐพงศ์ ทอง

ภักดี, 2555) 

โดยวิธีหน่ึงที่จะลดความเสี่ยง คือการพ่ึงตนเองโดยพยายามเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกดิความไม่แน่นอนต่างๆในส่วนที่แต่ละคนสามารถควบคุมได้ด้วย

ตนเองให้มากที่สุด ถ้าหากสามารถพ่ึงตนเองได้มากเท่าใด ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของตนเองย่ิงลดลง จะมีผลท าให้ความเสี่ยงลดลงด้วย (สถาบันวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาประเทศไทย,2542) 
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การมีภูมิคุม้กนัทีด่ี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง

ด้านต่างๆ ที่จะเกดิข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล (นฤมล สะอาดโฉม, 2551) ภมูิคุ้มกนัจะเกดิขึ้นกต่็อเมื่อ
คนเรามีทั้งความรู้ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม ถ้ามีแต่ความรู้ความสามารถไม่มี

คุณธรรมจริยธรรมกไ็ม่มีภมูิคุ้มกนั เพราะ “อยู่ไม่ได”้ ในทางกลับกนั การมีคุณธรรม
จริยธรรมแต่ไม่มีความรู้ความสามารถกเ็ป็นภมูิคุ้มกนัไม่ได้เช่นกนั เพราะ “อยู่ไม่รอด” 
การขาดปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงหรือทั้งสองปัจจัยอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า “ภูมิคุม้กนับกพร่อง” 
การมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นภมิูคุ้มกนัที่ดีในการรับมือกบั

โลกที่สดุโต่งที่เตม็ไปด้วยความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ที่เกดิข้ึนในหลากมิติ (สวิุทย์ เมษิ

นทรีย์, 2556) 
  กล่าวโดยรวมแล้ว การมีระบบภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดี  หมายถึงการจัด

องค์ประกอบของการด าเนินงานให้มีสภาพพร้อมรองรับต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2554)
รวมทั้งค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตอันใกล้และไกล

(คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ,2552) ใน
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบภูมิ คุ้มกัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 2546) ดังน้ี 

  1.ระบบภูมิคุม้กนัในตวัของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 ระบบภูมิคุม้กนัในตวั หมายถึงการที่ระบบเศรษฐกิจสามารถรองรับและ

บรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึน ปรับตัวให้เข้ากบัสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งรวมไปถึงภมูิคุ้มกันในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

บริษัท และรัฐ  ระบบภมูิคุ้มกันในตัว อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากความไม่

ประมาท ความมีเหตุผล ความพอประมาณโดยหลีกเล่ียงความต้องการที่เกินพอของเรา

เอง มี Self discipline ในระดับตัวบุคคล เพ่ือปกป้องตนเองจากกระแสบริโภคนิยม การ

แข่งขันด้านฐานะทางสังคมไม่ให้มากระทบกับมาตรฐานการครองชีพของเรา หรือ เกิด

จากการที่พยายามที่จะสร้างภมิูคุ้มกนั ให้เกดิข้ึน ให้เป็นกลไกรองรับวงจรทุกข์สุขของชีวิต 

ตลอดจนสร้างระบบตาข่ายนิรภัย (Social safety net) ของครอบครัวและของสังคม 

ส าหรับผู้ที่ไม่เข้าใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อน การมีภูมิคุ้มกันถือว่าเป็น

ส่วนประกอบที่ส าคัญของสัญชาติญาณของความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต ความ
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พยายามที่จะท าให้ตัวเองอยู่รอดโดยการสร้างภมิูคุ้มกนัจึงเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติ 

ซ่ึงสามารถเข้าใจและท าให้เกดิขึ้นได้ง่าย(ฉลองภพ สสุงักร์กาญจน์และคณะ,2552) 

  2.ระบบภูมิคุม้กนัในตวัและทฤษฏีเศรษฐศาสตร ์

   ส าหรับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์น้ัน ได้กล่าวถึงภมูิคุ้มกันในตัวของประเทศ

ต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนเช่นกนัโดยมีอยู่ในหลายระดับ เช่น เร่ืองของการ

บริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกจิธนาคารและธุรกจิประกนัภัย (นฤมล สะอาดโฉม, 2550) 

และการตัดสนิใจภายใต้ภาวะที่มีความไม่แน่นอน (Decision-making under Uncertainty) 

ตลอดจนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคที่ได้กล่าวถึง การวางกรอบนโยบายเศรษฐกจิที่สร้าง

กลไกที่จะบรรเทาผลกระทบจากความไม่แน่นอนที่อาจจะเกดิข้ึนในระบบเศรษฐกจิกล่าว

โดยสรุป ภมูิคุ้มกนัในตัวคือการบริหารความเสี่ยงหรือ Risk Management น้ัน เน้นถึงการ

ควบคุมความเสี่ยงที่จะเกดิข้ึน โดยได้มีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารการ

ลงทุน การบริหารการเงินของสถาบันการเงินในประเทศต่างๆ ทั้งในระดับบุคคลและ

องค์กร และจนกระทั้ง ได้มีการน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในระดับมหภาค เพ่ือ

ช่วยในการบริหารประเทศอย่างเป็นระบบ หลักส าคัญของ Risk management น้ัน 

ประกอบด้วยการ Identify ความเสี่ยง (Risk identification) การวัดความเสี่ยง การกระจาย

ความเสี่ยง (Risk diversification)การลดความเสี่ยง (Risk mitigation)  การประกนัความ

เสี่ยง (Risk sharing) การเตรียมเงินไว้รองรับให้เพียงพอต่อความเสี่ยงและรวมไปถึงการ

วางระบบต่างๆ เพ่ือจัดการกบัความเสี่ยงเป้าหมายหลักของการบริหารความเสี่ยงกคื็อ 

เพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์หรือภมิูคุ้มกนัที่จะบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนในระบบที่

อาจจะมากระทบต่อฐานะการเงิน และความอยู่รอดขององค์กร(คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 2546 )  

 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติกบัการสรา้งภูมิคุม้กนัอย่างพอเพยีง 

 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะแผนฯ10 (พ.ศ.2550-

2554) ที่ผ่านมาพบว่าในส่วนภาครัฐ ได้น้อมน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารประเทศใน

หลายระดับทั้งเป็นหลักการในการบริหารเศรษฐกิจในระดับมหภาค การก าหนดนโยบาย

ภาครัฐที่ย่ังยืน การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินการตามนโยบายที่เหมาะสม ตลอด

ระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่างรัดกุม
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มากขึ้น บนพ้ืนฐานการของการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง โดยการก าหนดกรอบการ

คลังย่ังยืนเพ่ือเป็นกฎเกณฑใ์นการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ซ่ึงประกอบด้วย  (1)การ

รักษาสัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อผลิตผลมวลรวมในประเทศในระดับที่ไม่เกินร้อยละ 50 

(2)การก าหนดสัดส่วนรายจ่ายการลงทุนรัฐบาลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณ

โดยรวม และ (3)การก าหนดภาระหน้ีรัฐบาลไม่ให้เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรวม  

ในด้านการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานสากลของ

ธนาคารกลางในการดูแลให้ระบบการเงิน ระบบสถาบันการเงิน และระบบการช าระเงินมี

เสถียรภาพและประสิทธิภาพ มีกระบวนการตัดสินใจด้วยความโปร่งใส รอบคอบ ส่งผล

ให้ภาคการเงินของประเทศมีความเข้มแขง็ข้ึน สถาบันการเงินมีระบบบริหารความเสี่ยงที่

รัดกุม   ภาคธุรกิจเอกชน ได้มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

กว้างขวางมากขึ้น ภายหลังช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 องค์กรภาคธุรกิจได้มีการ

ปรับเปล่ียนจรรยาบรรณทางธุรกจิให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมมากข้ึน การเปล่ียนแปลง

แนวคิดและวิสยัทศัน์ในการด าเนินธุรกจิ ได้ส่งผลต่อการวางแผนการลงทุน การผลิต การ

บริหารก าลังคน การตลาดและการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านทั้งในกลุ่มธุรกิจใหญ่และ

ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบมากข้ึน 

(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) ส าหรับการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะแผนฯ 11 (พ.ศ.2555-2559) พบว่า

ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยง ที่ต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อม

เผชิญการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสทิธภิาพ 6 ประการ ดังน้ี 1. การบริหารภาครัฐอ่อนแอ      

2. โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน 3.โครงสร้าง

ประชากรที่มีวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนขณะที่ประชากรวัยเดก็และวัยแรงงานลดลง 4.ค่านิยมที่ดี

งามของไทยเสื่อมถอย 5.ฐานทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมี

แนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง 6.ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความม่ันคง เพ่ือให้

ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากกเปล่ียนแปลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง

จ าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ, 2554) ดังน้ี   
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1. ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
2. การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
3. สงัคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม 
4. ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ 

5. ชุมชนเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเช่ือมโยงกนัเป็นสังคมสวัสดิการ 

 
กรณีศึกษาการสรา้งภูมิคุม้กนัอย่างพอเพยีง 

 การศึกษาเร่ือง การสร้างภูมิคุ้มกันอย่างพอเพียงขององค์การภาครัฐและ

องค์การภาคเอกชนมีลักษณะที่แตกต่างกันคือ องค์การภาครัฐจะมีลักษณะเป็นการ

ร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรประชาสังคมเพ่ือรับรู้และรับมือกับการเปล่ียนแปลง การ

จัดการความเสี่ยง และพัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอก

และภายใน การสร้างระบบตาข่ายนิรภัย (Social safety net) ส าหรับรองรับผู้ที่ประสบภัย

จากการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างพอเพียงขององค์การภาครัฐจะเป็นการ

สร้างภมูิคุ้มกันในระดับมหภาค  โดยมีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 

โดยองค์การภาครัฐแต่ละแห่งจะด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง  ส่วน

องค์การภาคเอกชนจะมีลักษณะเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ความส าคัญกับการจ าลอง

สถานการณ์ที่แย่ที่สุดและดีที่สุดของสิ่งแวดล้อมของตัวแปรที่ส าคัญ เพ่ือสร้างให้เกิด

ประสทิธภิาพและผลิตภาพขององค์กรผ่านการวางแผนทั้งในระยะสั้น กลาง และระยะยาว 

และการเตรียมพร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลง (ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี, 2555) นอกจากน้ี

องค์การภาคเอกชนแต่ละแห่ง ยังได้มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มี

ประสิทธิภาพ (นฤมล สะอาดโฉม, 2550) ในขณะเดียวกันกว่า 1,000 บริษัทมีการตั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีการก าหนดเป็นคุณสมบัติส าคัญของ

บริษัทที่ต้องการเป็นสมาชิกของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องมีนโยบาย

ด้านการบริหาร ความเสี่ยงที่ชัดเจน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และส านักงานทรัพย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์, 2555) 

 เพ่ือให้การศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างพอเพียงมีความชัดเจน และเกิด

ความรู้ ความเข้าใจย่ิงข้ึนจะขอยกกรณีศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน โดยคัดเลือกองค์การที่

ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังที่ 1 และคร้ัง

ที่ 2 ที่จัดข้ึนโดยส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ(ส านักงาน กปร) 

 องคก์ารภาครฐั 

   1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ธ.ก.ส. ได้

ตระหนักถึงความส าคัญ และเช่ือมั่นในแนวทางการบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบการ

บริหารและการก ากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด

และถือเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่ท  าให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ ก าหนดให้การใช้ชีวิต

พอเพียงเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม ธ.ก.ส. ที่พนักงานทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติ

โดย ธ.ก.ส. ก าหนดให้มีแผนงานโครงการเสริมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรม ธ .ก.ส. อย่าง

ต่อเน่ืองทุกปี ซ่ึงวัฒนธรรม ที่ ธ.ก.ส. ก าหนดไว้ คือ “ซ่ือสตัยสุ์จริต มีส านึกรับผิดชอบ 

ตอบสนองเป็นทมี ย้ิมบริการด้วยใจ ใช้ชีวิตพอเพียง” นอกจากน้ี ในการจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 5 ปี แผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี ได้น าแนวคิดทางวิชาการไป

ก าหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนวิสยัทศัน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของ ธ.ก.ส. รวมทั้ง

มีการส่งเสริมการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนองค์กรอย่างต่อเน่ือง ได้

ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชนบทกับผู้น าเกษตรกร ผู้น าชุมชนต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงสร้างการมีส่วนร่วม การประชุม การพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ จัดเวทีการเรียนรู้ซ่ึงกันและกันระหว่าง พนักงาน เกษตรกร และผู้น าชุมชน เพ่ือ

วางแผนในการจัดท าโครงการบูรณาการและเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มนักพัฒนา 

ศูนย์เรียนรู้  และชุมชนให้เกดิความย่ังยืน 
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      2 กรมราชทณัฑ ์กรมราชทณัฑ ์ได้สร้างภมิูคุ้มกนั ผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจมาจาก
ภายนอก และอาจเกิดขึ้ นจากภายในทั้งในการบริหารงานขององค์กร และภูมิคุ้มกันใน

ระดับบุคคล โดยเฉพาะระดับบุคคลได้สร้างเกราะป้องกันภัยทั้งในเชิงร่างกายและจิตใจ 

เน่ืองจากเหน็ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดขององค์กร ที่มีผลต่อความส าเร็จ

ขององค์กรในทุกด้านและสิ่งที่เป็นจุดเด่นของภมิูคุ้มกัน คือ การสร้าง “ธรรม” ทั้งในการ
บริหารและการใช้ชีวิตของเจ้าหน้าที่อันเป็นการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบในองค์กร ซ่ึง

กจิกรรมที่ใช้ เช่นแผนบริหารความเสี่ยง การสร้างธรรมาภิบาลและระบบคุณธรรมในการ

บริหารโครงการราชธรรม ราชทัณฑ์ที่ใช้หลักของศาสนา และทศพิศราชธรรมเป็น

เคร่ืองมือส าคัญ ในการปรับเปล่ียนทัศนคติและลดพฤติกรรมเสี่ยง การเสริมสร้างความ

เป็นอยู่ของครอบครัวและการเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกาย ตลอดจนการสร้างระบบ

มาตรฐานงานและการตรวจสอบที่ดีเพ่ือสร้างความโปร่งใสและลดโอกาสที่เป็นช่องทางให้

กระท าความผิด และภมิูคุ้มกันที่มาจากภายนอก องค์กรที่ส าคัญอีกประการหน่ึง คือการ

สร้างการมีส่วนร่วมประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน โดยใช้

กระบวนการทางสังคมและการสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ในการฟ้ืนฟูผู้ต้องขังก่อนพ้น

โทษสู่สังคมอย่างเป็นที่ยอมรับในเรือนจ าต้นแบบ 8 แห่ง ที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักธรรมะเป็นหลักในการปรับเปล่ียนชีวิตและการสร้างอาชีพ 
              3. เทศบาลต าบลปลายพระยา จงัหวดักระบี ่
เทศบาลได้สร้างภมูิคุ้มกนัโดยใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวที่เน้น

การสร้างความเข้มแขง็จากภายในโดย“ระเบิดจากขา้งใน” เช่น การให้บุคลากรเรียนต่อ
โดยสนับสนุนทุนการศึกษา การท าโครงการ5ส  โครงการกระบ่ีเมืองสะอาด โครงการคน

ไทยไร้พุง นอกจากน้ียังมีการบริหารความเสี่ยง โดยการวางระบบควบคุมภายใน การ

แต่งตั้งตัวแทนชุมชนร่วมเป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง รวมทั้งการบริหารจัดการแบบมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วน ตั้งแตกระบวนการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และ

การประเมินผล โดยยึดหลักร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบ

(ตัวอย่างความส าเรจ็การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทหน่วยงาน/
องค์การภาครัฐในส่วนภมูิภาค เทศบาลต าบลปลายพระยา,2554) 
      เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่าการก าหนดนโยบายและแผนในการป้องกันความเสี่ยง
อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการใช้สติปัญญาในการบริหารจัดการซ่ึงถือได้ว่าเป็นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ และท าให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความมั่นคง 

ปลอดภัยพร้อมที่จะรองรับภยันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดข้ึน น่ันกคื็อความไม่ประมาท

น่ันเอง(วรเดช จันทรศร,2554) 
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 องคก์ารภาคธุรกิจ 

    1. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  
บริษัทให้ความส าคัญในการสร้างภมูิคุ้มกนัของนักธุรกจิ ด้วยการน าหลักการบริหารความ

เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprisewide Risk Management) มาใช้เป็นเคร่ืองมือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อเป้าหมายธุรกจิซ่ึงเป็นกระบวนการดังกล่าว จะมีการระดมความคิดจาก

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ในการระบุ ประเมิน และจัดท าแผนจัดการ

ความเสี่ยงต่อเป้าหมายหลักขององค์กร เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการบรรลุเป้าหมายมากย่ิงข้ึน 

รวมถึงได้มีการจัดท าแผนรับมือต่อภาวะวิกฤติต่าง ๆ (Crisis Management) มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน ให้มีความเข้มแขง็และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้เสียด้วยการเปิดช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย หรือ

จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมี

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส นอกจากน้ีเน่ืองจากมีชุมชนอาศัยอยู่รอบโรงกล่ันบาง

จากฯ บางจากฯจึงให้ความส าคัญกบัการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมิให้เกดิผลกระทบต่อ

ชุมชน รวมถึงมีการให้ข้อมูลแก่ชุมชนอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
    2. เครือซิเมนตไ์ทย (SCG)   

เครือซิเมนต์ไทยเป็นองค์กรธุรกจิช้ันน าของประเทศไทย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ

ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง คร้ังที่ 1ประเภทองค์กรธุรกจิขนาด

ใหญ่ โดยมีระบบภมูิคุ้มกนั ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สนิค้าและการบริการอย่างย่ังยืน 

โดยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซ่ึงครอบคลุมสนิค้า บริการ การด าเนินงาน และรูปแบบ

ธุรกจิตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัการใช้งานในองค์กร นอกจากน้ี SCG ยัง
ได้มีการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพ่ือเป็นนวัตกรรมขององค์กร มีการบริหารความ

เสี่ยง (Risk Management) ที่ชัดเจน นับแต่การก าหนดนโยบายความเสี่ยงของ SCG 
ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ประเมินการบริหารจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารความเสี่ยง มีการส่งเสริมความ

เป็นอยู่ของพนักงานและครอบครัว ด้วยการด าเนินนโยบายเชิงป้องกนั เช่น ส่งเสริมการ

ออกก าลังกาย การดูแลสขุภาพ นอกจากน้ียังมีการสร้างเครือข่ายเพ่ือเกดิความย่ังยืน มี

การจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืนเครือซีเมนต์ไทยเพ่ือท าหน้าที่ดูแลควบคุม

ผลกระทบที่เกิดจากการผลิตและการบริการทั้งหมดขององค์กรที่อาจจะเกดิข้ึนกบัสังคม

และสิ่งแวดล้อม 
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    3. บริษทั บาธรูม ดีไซน ์จ ากดั  
บริษัทมีการด าเนินงานอย่างบูรณาการจนเกิดเป็นภมิูคุ้มกันที่สามารถป้องกันผลกระทบ

จากภายนอก ทั้งในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  มีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในหาวิธีป้องกันการร่ัวไหลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่รวมทั้ง กระตุ้นและ

ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด มีระบบ

การตรวจสอบจากภายนอก ได้แก่ การตรวจสอบมาตรฐานการรับรองคุณภาพ  ISO 
9001:2000 With Design และการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี โดยมีการจัดตั้ง

หน่วยงานเพ่ือบริหารจัดการด้านความเสี่ยงโดยเฉพาะ เช่น ขยายตลาดส่งออกมากข้ึน 

กระจายความเสี่ยงของตลาดในประเทศ ซ้ือประกันทางด้านต่าง ๆ มีการจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น นอกจากน้ียังมีระบบวางแผนงานและงบประมาณด้าน

การตลาด เพ่ือสร้าง Global Brand และยกระดับตราสินค้าในตลาดโลก เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์และมูลค่าเพ่ิมให้กบัตราสนิค้าจากประเทศไทย โดยมีการวิจัยและพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมเร่ืองของสินค้า นวัตกรรมการท างาน 

และนวัตกรรมแนวคิด (ภัทระ ฉลาดแพทย์, 2555) 
     
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
 การศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ ประกอบเร่ืองการสร้าง

ภูมิคุ้มกันเป็นเร่ืองที่ท  าความเข้าใจได้ง่ายที่สุด และเหน็ผลเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดใน

บรรดาองค์ประกอบ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข แต่ประชาชนโดย ทั่วไปและเยาวชนเกิดความรู้

ความเข้าใจน้อยที่สดุเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องย่ิงข้ึน จึงมีการศึกษาเฉพาะเร่ืองการ

สร้างภูมิคุ้มกัน และพบว่าการสร้างภมิูคุ้มกันที่ดี ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนจะมี

ลักษณะแตกต่างกันซ่ึงสามารถพิจารณาได้ 2 มิติคือ มิติด้านมหภาคโดยศึกษาจากการ
สร้างภมูิคุ้มกนัขององค์การภาครัฐผ่านการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์โดยส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดแผนพัฒนาฯ ในฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549)  จนถึงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนมิติ
ด้านจุลภาค เป็นการศึกษาจากภาคธุรกิจในแต่ละแห่งที่ก  าหนดนโยบายและแผนการ

บริหารความเสี่ยง การศึกษาเร่ืองภมิูคุ้มกันทั้งในองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน 

พิจารณารายละเอียดแล้วพบว่ากคื็อเร่ืองการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
น่ันเอง โดยการบริหารความเสี่ยงขององค์การแต่ละแห่งจะแตกต่างกันในรายละเอียด

เฉพาะอย่าง 
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 ความส าเรจ็ในการขับเคล่ือนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จะเกิดประสิทธิภาพ

และประสทิธผิลย่ิงขึ้น ถ้าองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงเป็นกลไกหรือองค์กรหลักใน

การน าการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอจนกลายเป็น

วัฒนธรรมองค์การ ท าให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจมากขึ้ น ขับเคล่ือนไปในทิศทาง

เดียวกันในเร่ืองการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งอนาคตหรือการบริหารความเสี่ยงให้พร้อมที่จะ

เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ  
นอกจากน้ีการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนต้องใช้ความรู้ที่รอบคอบ มี

เหตุผลสอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิตวัฒนธรรมแบบไทยๆ รวมทั้งต้องมีการสร้าง

จิตส านึกที่ดีในเร่ืองการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
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การประยุกตป์รชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพือ่การจดัการสมดุลแห่งชีวิตในกระแสวฒันธรรมโลกทุนนยิม 

 

สุเทพ  พนัประสิทธ์ิ  

 

บทคดัย่อ 

การน าเสนอบทความน้ีเป็นงานทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมโลกทุนนิยมและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการ

ทบทวนและท าความเข้าใจในประเด็นที่ส าคัญในแง่ของวัฒนธรรมโลกทุนนิยมและ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงใน 4 ประเดน็ คือ  (1) ผลกระทบและโอกาสจากการ

ไหลเวียนเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมของโลกที่มีต่อวัฒนธรรมในสังคมไทย(2)ลักษณะ

การด ารงชีวิตของวิถีแห่งโลกทุนนิยม(3)ลักษณะการด ารงชีวิตของวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

(4)ข้อเสนอประเดน็ในการจัดการชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้าง

สมดุลของชีวิตทา่มกลางกระแสการไหลเวียนทางวัฒนธรรมโลกทุนนิยม 

 

ค าส าคญั: เศรษฐกิจพอเพยีง  วฒันธรรมโลกทุนนยิม   
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Application of Sufficiency Economy Philosophy for Balanced Life 

Management in Global Capitalist Culture 

 

 

Abstract 

             This article reviews the literature on global capitalist culture and the 

sufficiency economy philosophy. It aims to deepen the understanding of the 

philosophy and the global capitalist culture in four dimensions: (1) Effects and 

Opportunities of global capitalist culture on Thai society and culture, (2) 

Characteristics and ways of life in the capitalist culture, (3) Characteristics and life 

style under the sufficiency philosophy, and (4) Recommendations for the 

management of balanced life under the philosophy amidst the current global 

capitalist culture 

 

Keywords : Sufficiency Economy, Capitalisms   Culture 
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บทน า 

          “วัฒนธรรม” เป็นค าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย นิยาม ความหมาย และขอบข่าย

ของวัฒนธรรมมีมากมายและแตกต่างกันไปในหลากมิติ ทั้งที่มีขอบข่ายครอบคลุมได้ทั้ง

ในวงกว้างและแคบ ทั้งในระดับลึกเชิงปรัชญาและระดับที่เข้าใจกันได้โดยทั่วไป จาก

หนังสอืเร่ือง วัฒนธรรม: การทบทวนเชิงวิกฤตว่าด้วยมโนทศัน์และนิยาม ของ  อัลเฟรด 

ครูเบอร์ และไคลด์ คลักคอห์น ในปี ค.ศ. 1952
2
 ระบุถึงนิยามของค าว่า "วัฒนธรรม" ที่

มีมากถึง 164   ความหมาย จวบจนถึงปัจจุบันนิยามวัฒนธรรมยังเพ่ิมขยายตามบริบทที่

เปล่ียนแปลงไปและความหลากหลายทางสังคมที่เพ่ิมข้ึนกรอบแนวคิดขององค์การ

การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ   (UNESCO: United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, 2002)
3
 ได้พรรณาถึงวัฒนธรรมว่า 

"...วัฒนธรรมควรได้รับการพิจารณาและยอมรับในฐานะที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีจุดเด่น

ชัดของจิตวิญญาณ องค์วัตถุ องค์ความรู้ เร่ืองราว สติปัญญา และรูปโฉมทางอารมณ์ของ

สังคมหรือกลุ่มสังคม ซ่ึงได้หลอมรวมเพ่ิมเติมจากศิลปะ วรรณคดี การด าเนินชีวิต วิถี

ชีวิตของการอยู่ร่วมกนัระบบคุณค่า ประเพณี และความเช่ือ  

                 ส าหรับประเทศไทย กรอบ “วัฒนธรรม” อาจวิเคราะห์ได้จาก 

พระรำชบัญญัติวฒันธรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2485  ที่ได้นิยามว่า วัฒนธรรม หมายถึง 

ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้า

ของชาติและศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ว่า เป็นการให้ความหมายที่

อิงจากรากศัพทภ์าษาสันสกฤต ซ่ึงแปลความหมายของวัฒนธรรมอย่างตรงตัวว่า “ธรรม

เป็นเหตุให้เจริญ หรือธรรมคือความเจริญ” ทั้งน้ี ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวฒันธรรม 

แห่งชำติ (2535) ได้นิยามว่า วัฒนธรรมคือ ความเจริญงอกงาม ซ่ึงเป็นผลจากระบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ จ าแนก

ออกเป็น 3 ด้าน คือ จิตใจ สังคม และวัตถุ มีการสั่งสมและสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่
คนอีกรุ่นหน่ึง จากสังคมหน่ึงไปสู่อีกสังคมหน่ึง จนกลายเป็นแบบแผนที่สามารถ เรียนรู้

และก่อให้เกิดผลิตกรรมและผลิตผล ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม อันควรค่าแก่การ

วิจัย อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ถ่ายทอด เสริมสร้างและแลกเปล่ียน เพ่ือสร้างดุลยภาพ 

                                                           
2

 Alfred Kroeber and Clyde Kluckhohn (1952), Culture: A Critical Review of Concept 

and Definition 

3
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2002) 
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แห่งความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์ สงัคม และธรรมชาติ 

            อย่างไรก็ดีนิยามจากกลุ่มนักคิด นักวิชาการที่ มีประสบการณ์ขับเคล่ือน

วัฒนธรรมเชิงรุก ดัง  เช่นศ.ดร.เอกวิทย์ ณ ถลำง (อ้างในกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, 

2539)
4
 ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรมในความหมายกว้างข้ึนว่า “วัฒนธรรมเป็นองค์

รวมของทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างข้ึน อันเน่ืองมาจากมนุษย์มีความสัมพันธ์กับ

ธรรมชาติ สมัพันธก์บัสิ่งที่เหนือธรรมชาติ และสมัพันธก์บัมนุษย์เอง วัฒนธรรมจึงมีความ

หลากหลายเกือบจะหาที่สุดมิได้ และยังเปล่ียนแปลงต่อไปไม่หยุดย้ัง” ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของอานันท ์กาญจนพันธ์ (2549)7
5
 ที่ให้มุมมองกับความหมายของวัฒนธรรม

ไว้สองประการ คือ วัฒนธรรมเป็นการสร้างขึ้ นมาใหม่ทางสังคมและประวัติศาสตร์ 

(Culture as social construct)” และวัฒนธรรมเป็นเวทีหรือพ้ืนที่ของการช่วงชิง

ความหมาย (Culture as space of contesting meaning)” ซ่ึงเป็นเร่ืองของความสัมพันธ์

เชิงอ านาจ ตามที่กล่าวมา “วัฒนธรรม” จึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง 

ไม่ใช่เพียงงานศิลปะและระเบียบจารีตช้ันสูง แต่วัฒนธรรมยังหมายถึง สิ่งที่ปรากฏอยู่ใน

ชีวิตประจ าวันเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ เกิดข้ึนและด ารงอยู่อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับ

การใช้ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย และวัฒนธรรมยังเป็นรูปแบบหน่ึงของการสื่อสาร

ระหว่างกันผ่านระบบสัญลักษณ์ ด้วยความตระหนักน้ี จึงน าไปสู่การสังเคราะห์ของ 

“โครงการศึกษาวิจัยพลวัตการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมของโลกที่มีผลกระทบต่อ

วัฒนธรรม-สังคมไทย” เพ่ือท าความเข้าใจและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง   ในกลุ่มผู้

ศึกษาด้านวัฒนธรรมโดยตรง กล่าวในทิศทางเดียวกันว่า วัฒนธรรมไม่ได้เป็นสิ่งที่

แน่นอนตายตัว เป็นได้อย่างมากเพียงแค่ความพยายามของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงที่จะสร้าง 

"วัฒนธรรมทางการ" เพ่ือครอบง าความคิดของผู้อื่น หรือสร้างความชอบธรรมให้กับการ

ใช้อ านาจของตัวเอง โดยข้อเขียนประการส าคัญที่ นับว่ามีประโยชน์อย่างมากในการขยาย

ขอบเขตของวัฒนธรรมให้หลุดพ้นการผูกขาดความหมายไว้กับคุณค่าอันดีงามตามความ

เจริญงอกงามของสังคมคือ นิยามของเรย์มอนด์ วิลเลียมส์  (Raymond Williams; อ้าง

ในเกษม เพญ็ภินันท์, 2552)
6
 กล่าวถึงนัยยะของ “วัฒนธรรม” ไว้ในหนังสือ Culture 

                                                           
4
 กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2539), โครงการวิจารณ์งานวิจัยเร่ือง ”เมืองไทยในความ
ใฝ่ฝันของนักคิดอาวุโส ศ.ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง” 
5
 อานันท ์กาญจนพันธุ ์(2549), วฒันธรรมทำงเศรษฐกิจในเศรษฐกิจไรว้ฒันธรรม 

6
 เกษม เพญ็ภินันท ์(2552), ควำมโกลำหลของวฒันธรรมศึกษำ:ยกเครือ่งเรือ่ง
วฒันธรรมศึกษำ 
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and Society: 1780-1950 ว่า “วัฒนธรรมสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเภทคือ 1)

ความเป็นสิ่งที่ คุ้นเคยในทางจิตวิญญาณ 2) พัฒนาการทางด้านภูมิปัญญาของสังคม

โดยรวม 3) การสร้างสรรค์ (Art) และ 4) วิถีชีวิตมนุษย์ 

2.  ผลกระทบและโอกาสจากการไหลเวียนเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมของโลกที่มีต่อ

วฒันธรรมในสงัคมไทย 

 ตารางที่ 1: กระแสวัฒนธรรมโลกทุนนิยมกบัผลกระทบต่อวัฒนธรรมใน-สงัคมไทย 

การด าเนินชีวิต ภยัจากกระแสวฒันธรรมโลก โอกาสจากกระแสวฒันธรรมโลก 

พฤติกรรมการบริโภค 

 

สภาวะสงัคมมีความเป็นบริโภคนิยมและ 

วัตถุนิยมมากขึ้น ท า ให้ผู้คนหลงลืม 

วัฒนธรรมอนัดีงาม และหลงใหลไปกบั 

ค่านิยมบริโภคสนิค้าต่างชาติ น าไปสู่การ 

สญูสลายของผู้ประกอบการท้องถิ่น 

กระแสทุนนิยมและการแข่งขันท าให้

เกิดการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและ

หลากหลายและการด าเนินธุรกิจอย่าง

เป็นธรรมผ่านกระบวนการคุ้มครอง

ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคมีส่วนร่วมมาก

ขึ้นในการพัฒนารสนิยม 

ความสมัพนัธก์บับุคคล

อื่น 

ภ า ว ะ ส ะ ท้อ น ก ลับ ท า ง วัฒ น ธ ร ร ม

(Reflexive Culture) ท าให้ความสัมพันธ์ของ

มนุษย์เป็นไปแบบฉาบฉวย มุ่งประโยชน์ส่วนตน 

เกิดปัญหาความแตกแยกทางความคิดและ

ปัญหาสังคมส่งผลต่อความน่าเช่ือของประเทศ

และความสมัพันธร์ะหว่างประเทศผู้บริโภค 

ปฏสิมัพันธข้์ามพรมแดนเปิดโอกาสการ 

เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

และ 

ส่งเสริมความสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกัน

ของมนุษยชาติ ก่อให้เกิดการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือทางสังคม และ

การตระหนักในสิทธิของพลเมืองบน

พ้ืนฐานธรรมาภิบาล 

กระบวนการเรียนรู ้ การถาโถมของข้อมูลสารสนเทศน าไปสู่ปัญหา

การเสพข้อมูลโดยขาดกระบวนการเรียนรู้ และ

ปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของไทย ส่งผล

ลดทอนความเข้มแขง็ทางวัฒนธรรมชาติ 

ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี

ส า ร ส น เ ท ศ ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร

แลกเปล่ียนทางความรู้ การบริหาร

จัดการภมูิปัญญาและองค์ความรู้ 

และการคิดค้นพัฒนานวัตกรรม 

วิถชีีวิตทศันคติ และ 

ความเชื่อในสงัคม 

กระแสวัฒนธรรมโลกท า ให้เกิดการหลงลืมอัต

ลักษณ์  ละเลยคุณค่าภูมิ ปัญญาดั้ งเดิม เกิด

กระแสวัฒนธรรมตามใจฉันและการแยกส่วน 

(Fragmentation) 

กระแสวัฒนธรรมโลกส่งผลให้เกดิการ 

ยกระดับคุณภาพชีวิต การผลิตเพ่ือ

การค้าสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม และ

การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข้อมูล

ข่าวสาร 

DP
U



759 
 

ที่มา : “โครงการศึกษาวิจัยพลวัตการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมของโลกที่มีผลกระทบ

ต่อวัฒนธรรม-สงัคมไทย”  

        ประเทศไทยปัจจุบันได้ตกอยู่ในกระแสอารยธรรมโลก ในรูปของความเจริญ

สมัยใหม่หรือภาวะที่เรียกว่า “ทนัสมัย” ภาวะดังกล่าวได้ถูกกระท าให้มีคุณค่าประดุจดัง

เป็นอุดมคติที่ประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายเฉกเช่นไทยไปให้ถึงในรูปของการพัฒนาสู่

อารยธรรมเดียวกนั  อารยธรรมอันเป็นแม่บทของโลก  ซ่ึงประกอบไปด้วย  การพัฒนาที่

เน้นไปทางวัตถุนิยม  การกระตุ้นให้เกิดการบริโภคนิยม  และการค้า  การเงินเสรีที่มา

พร้อมกบันัยแห่งการพัฒนาแห่งยุคปัจจุบัน  ผลพวงจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจที่ผ่าน

มา  เน้นหนักในภาคส่วนอุตสาหกรรมเป็นด้านหลัก  อุตสาหกรรมที่อาศัยความ

มหัศจรรย์ของเทคโนโลยีน้ีได้เพ่ิมผลผลติเพ่ือป้อนสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง  ในมิติทาง

สงัคมเทคโนโลยีได้เร่งการบริโภคตามแรงกระตุ้นของตลาด  การยึดถือเงินตราเป็นตัววัด

ความเจริญทางเศรษฐกิจ  การให้ความส าคัญกับธุรกิจภาคเอกชน  ได้เป็นตัวจักร

ขับเคล่ือนในรูปของยุทธศาสตร์และนโยบายพัฒนา  เส้นทางแห่งการพัฒนาดังกล่าวได้

สร้างความแปลกแยกในลักษณะแยกส่วนระหว่างภาคอุตสาหกรรมกบัภาคเกษตรกรรม   

                ผลกระทบจากกระแสวัฒนธรรมใหม่ (Emerging Culture) กระแสอันเกิด

จากการประสานรวม (Hybridization) การกลืนทางวัฒนธรรม (Homogenization) และ

การต่อต้าน (Resistance) ประกอบด้วย กระแสวฒันธรรมสำกล (Cosmopolitan Culture 

) เป็นกระแสที่สะท้อนภาพความเป็นธรรม การยอมรับในความแตกต่าง และความเสมอ

ภาค กระแสวฒันธรรมเสมือนจริง (Virtual Culture) เกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม 

(Social Networking) น ามาสู่การไหลเวียนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

(Cultural Diversity) กระแสวฒันธรรมทีต่อบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเร็วทนั

ควนั (Reflexive Culture) น ามาสู่วิถีชีวิตที่เร่งรีบ เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างอย่าง

ฉับพลันกระแสวฒันธรรมตำมจริต/ใจฉนั  (“Me” Culture) ซ่ึงเป็นกระแสที่อาจน าไปสู่

สภาวะความล่มสลายทางจิตวิญญาณ อนัเกดิจากการแข่งขันในระบบทุนนิยม บริโภคนิยม 

กระแสวฒันธรรมร ำลึก (Cultural Reminiscence) เป็นกระแสที่สะท้อนถึงการหวนร าลึก

ถึงมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือคงจุดยืนและรักษาอตัลักษณ์ของตนไว้ และกระแสวฒันธรรม

ธรรมำภิบำล (Governance Culture) สะท้อนถึงความจ าเป็นที่สังคมมนุษย์จะต้องปรับ

ไปสู่สังคมแห่งธรรมาภิบาลท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคมไทยต้ังแต่ในอดีตจวบ

จนปัจจุบันน้ัน ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยทั้งเชิงอุปสรรคและโอกาส ที่
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เกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้าน (Mental Life) ซ่ึงได้แก่ ระบบความเช่ือ 

ความคิด แผนที่ความคิด ซ่ึงสามารถวาดได้จากต านานหรือนิทานปรัมปรา” (Claude 

Levi-Strauss; อ้างในสภุางค์ จันทวานิช, 2552)
7
 

 

ลกัษณะการด ารงชีวิตของวฒันธรรมวิถแีห่งโลกทุนนยิม 

           สังคมในปัจจุบันน้ัน เป็นสังคมที่อยู่ท่ามกลางกระแสแห่งทุนนิยม ที่มีบทบาท

เป็นอย่างมากกับชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบัน โดยวัฒนธรรมแห่งทุนนิยม เป็นสิ่งที่มีความ

ซับซ้อน ในขณะที่ บุคคลแต่ละคนกจ็ะมีวัฒนธรรมความเป็นไทยที่สั่งสมมาจากการเรียนรู้

ในบริบทสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ ดังน้ัน การขบัเคลื่อนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ภายใตก้ระแสวัฒนธรรมโลกทุนนิยมที่มีความแตกต่างกันน้ัน บุคคลย่อมจะต้องมีการ

เรียนรู้ถึงและปรับตัวซ่ึงการบริโภคถือเป็นทฤษฎีหลักของระบบทุนนิยม ถ้าปราศจากจุดน้ี

แล้วถือว่าเจริญไม่ได้ เพราะฉะน้ัน จึงเกิดภาวะของการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและมีการ

กระตุ้นให้เกดิการบริโภคอยู่ตลอดเวลา โดยการกระตุ้นให้เกิดกิเลสท าให้เกิดความอยาก 

ซ่ึงจะท าให้ระบบน้ีคงอยู่ได้ ของบางอย่างไม่จ าเป็นต่อการบริโภค กถู็กกระตุ้นเกิดความ

ต้องการบริโภค เช่นการท าหีบห่อให้สวยงามเป็นต้นอย่างไรกต็าม สินค้าที่น ามาบริโภค

ทุกอย่างต้องผลิตมาจากวัตถุดิบที่ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติ ขณะเดียวกันเม่ือมีการ

บริโภคกก็่อให้เกิดของเสียออกมาในปริมาณเกือบจะเท่ากัน ฉะน้ันโลกจะต้องรับภาระ

อย่างมากคือ จะต้องป้อนวัตถุดิบเพ่ือการบริโภค และหลังจากน้ันต้องแบกรับภาระขยะ

ของเสยีที่มาจากการบริโภค โดยที่การจัดการเร่ืองก าจัดขยะของเสียยังท าได้น้อยมาก การ 

Recycle เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่มีแค่ 19 เปอร์เซน็ต์ ย่ิงเวลาน้ีมีการอ านวยความสะดวก

ให้กับผู้บริโภค จะเห็นว่าสินค้าประเภทใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ งมีจ านวนมากปัญหาคือ

ทรัพยากรธรรมชาติจะแบกรับไหวหรือไม่ ค าตอบกค็ือไม่ไหวเพราะเวลาน้ีทั่วโลกมีการ

บริโภคในอัตรา 3 : 1 คือ ทรัพยากรธรรมชาติถูกบริโภคไป 3 ส่วน แต่สามารถชดเชย

กลับมาได้เพียง 1 ส่วน ซ่ึงถ้ายังคงมีการบริโภคกนัในอตัราน้ีต่อไป กจ็ะต้องพบกับปัญหา

ในที่สุด อย่างไรกต็าม ได้เร่ิมมีกระแสของกลุ่มคนที่มีปัญญาเกิดข้ึน ที่เรียกว่ากระแส

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green) เพราะเร่ิมมองเหน็ถึงภัยอันตรายที่จะเกิดข้ึนต่อสภาวะโลก

                                                           
7
 สภุางค์ จันทวานิช (2552), ทฤษฎีสงัคมวิทยำ 
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ปัจจุบันในชีวิตมนุษย์ในโลกสมัยใหม่น้ัน อุดมการณ์บริโภคนิยมได้แทรกซึมเข้าไปใน

หลายๆลักษณะ โดยเฉพาะอ ย่าง ย่ิ งการสร้ า งความ รู้สึก แบบตัว ใครตัวมัน 

(individuality) ที่สอดรับเป็นอย่างดีกับอุดมการณ์แห่งเสรีภาพและความมีอิสรภาพทาง

การเมือง   ตัวอย่างที่เหน็ได้ชัดคือ สังคมไทยในการเช่ือมโยงอุดมการณ์บริโภคนิยม เช่น 

การช้อปป้ิงซ้ือสินค้าต่างๆอย่างเมามัน กับแนวคิดเร่ืองความมีเสรีภาพทางการเมือง แต่

เร่ืองน้ีดูประหน่ึงว่าเป็นเร่ืองที่ผู้คนมักปล่อยเลยไปโดยไม่ฉุกคิดและต้ังค าถาม   กับมัน

สักเท่าไหร่ ในขณะที่ แนวคิดแบบน้ีสมควรจะถูกต้ังค าถามจากมุมมองของแนวคิดเร่ือง

ความสมถะ ความพอดี และความพอเพียง  

วิถเีศรษฐกิจพอเพยีงกบักระแสวฒันธรรมโลกทุนนยิม 

           วิถีแห่งโลกทุนนิยมท าให้มนุษย์ส่วนมากมีชีวิตอยู่ด้วยความเครียดเดือดร้อนทาง

เศรษฐกิจ คนจ านวน  มากกว่าคร่ึงของสังคมมีรายได้ไม่พอใช้จ่ายแม้ต้องท างานอย่าง

หนักกเ็ป็นหน้ีไปตลอดชีวิตทั้งปริมาณหน้ีกเ็พ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในขณะที่คนส่วนน้อยร ่ารวยผิด

มนุษย์ เหตุการณ์น้ีท าให้มีผู้คิดว่าท าอย่างไรจึงท าให้คนมีความเป็นอยู่ได้อย่างสบายโดย

ไม่เครียด ไม่เป็นหน้ี เศรษฐกิจพอเพียงจึงหวนกลับมาเป็นแนวคิดอีกคร้ังหน่ึง ทั้ งที่

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองเก่าที่มนุษย์ทุกสังคมในโลกปฏิบัติกันอยู่แล้วในอดีต แต่

ปัจจุบันได้ละทิ้งวิธีการด าเนินชีวิตแบบน้ีไปเสียเกือบสิ้น   จนเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น

ในประเทศไทย พ.ศ. 2540 ประชาชนเดือดร้อนมาก กิจการหลายอย่างล้มเลิกไป คนตก

งาน มีหน้ีมากมาย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภมูิพลอดุลยเดชจึงทรงมีพระราชด ารัส

ให้ประชาชน เมื่อปลายปี พ.ศ. 2540   ขอให้ประชาชนนึกถึงวิธีการแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงแม้สักนิดกยั็งดี อย่าได้ พ่ึงเศรษฐกิจทุนนิยมทั้งหมด จากน้ันมาวิธีการแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงกไ็ด้รับความสนใจขึ้น  เน่ืองจากชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันมีความต้องการ

หลากหลายจนไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ต้องการได้ครบทุกอย่าง มนุษย์จึงต้อง

พ่ึงสนิค้าและบริการจากผู้อื่น โดยใช้เงินซ้ือสินค้าและบริการที่ตลาด การที่เราต้องพ่ึงเงิน 

กง่็ายที่จะเกิดปัญหาเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ คือ เงินรายได้ไม่พอรายจ่าย ท าให้ต้องตก

เป็นหน้ี ดังจะเหน็ได้จากคนในปัจจุบันเป็นหน้ีเป็นส่วนมาก จนกระทั่งลืมความเดือดร้อน

ที่รอดักอยู่ข้างหน้าเผลอคิดว่า “การตกเป็นหน้ีเป็นเร่ืองปกติธรรมดา คนไม่เป็นหน้ีเป็น

คนผิดปกติ”เพ่ือให้การด าเนินชีวิตทางเศรษฐกิจของเราไม่ต้องเดือดร้อนมีรายจ่ายที่ไม่

เกินรายได้ เราสามารถน าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยก าหนด

วิธกีารด าเนินชีวิตทางเศรษฐกจิดังน้ี 
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         1  การประหยดั   ค าว่าประหยัดคลุมความหมายอย่างกว้างขวาง ภาษาอังกฤษมี

ค าว่า frugality เป็นค าที่มีความหมายลึกซ้ึงในเร่ืองการประหยัด การประหยัดเป็นการใช้

จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าเทา่ที่จ าเป็น ไม่ใช้    จ่ายเงินเกินเงินที่ มี ก่อนซ้ือสินค้าหรือบริการใด

กไ็ตร่ตรองให้รอบคอบว่าสมควรซ้ือหรือไม่ ถ้าไม่สมควรซ้ือกไ็ม่ควรซ้ือ อย่างฟุ้งเฟ้อตาม

กระแสนิยม เพราะเมื่อเรายากจน ไม่มีใครช่วยเราได้ มีแต่ช่วยซ า้เติมให้เราล าบากย่ิงขึ้ น 

มีสภุาษิตไทยกล่าวไว้เตือนใจดีว่า “ไม่ควรซ้ือกอ็ย่าไปพิไรซ้ือ ให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาว

หวาน”   สินค้าและบริการที่เรามีอยู่แล้วกพ็ยายามใช้ให้เกิดประโยชน์ ที่สุด และจึงค่อย

ทิ้งไป เช่นเสื้อผ้าที่ซ้ือมาแล้ว กใ็ช้จนเก่าขาดจึงค่อยทิ้ง หรือน าไปท าผ้าเชด็ถูต่อไป ไม่ซ้ือ

เสื้อผ้าไปเร่ือยๆตามสมัยนิยม โต๊ะ เก้าอี้  เมื่อเก่าพัง กซ่็อมใช้ใหม่ รองเท้าที่ช ารุดกน็ ามา

ซ่อมใช้จนหมดสภาพจึงค่อยซ้ือใหม่ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภมูิพลอดุลเดช ทรงใช้

รองพระบาทจนช ารุด แล้วกจ้็างช่างซ่อมใช้ต่อไปอกี รองพระบาทกธ็รรมดาๆราคาไม่แพง 

สมควรที่เราจะเอาอย่างพระองค์ทา่นในเร่ืองการประหยัด 

       2 การออมเงินและสิ่งของเพื่ออนาคตแม้แต่สัตว์เช่น นกและปลา ยังมีการ

เตรียมการเพ่ืออนาคต ฉะน้ันมนุษย์กค็วรออมเงินและสิ่งของเพ่ืออนาคต ในอนาคตเรา

ต้องใช้เงินจ านวนมาก เช่นการสร้างบ้าน  การศึกษาต่อซ้ือสินค้ามูลค่าสูง การรักษาการ

เจบ็ป่วย การแต่งงาน เป็นต้น หากเราประมาทไม่รู้จักออมทรัพย์ไว้ เมื่อถึงเวลาจ าเป็น ก็

ไม่มีเงินซ้ือสินค้าและบริการที่จ าเป็น ท าให้ต้องเดือดร้อนสาหัส หรือต้องกู้ยืมเงินผู้อื่น   

ซ่ึงเป็นเร่ืองเดือดร้อนกว่าเรามีเงินเองเมื่อได้ รับรายได้ จากการขายสินค้าหรือจาก

เงินเดือนค่าจ้าง ต้องรีบกนัเงินจ านวนหน่ึงเป็นเงินออมฝากธนาคารเกบ็ไว้ไกลตัวแล้ว จึง

น าเงินที่เหลือจากการออมไปใช้จ่ายบริโภคหรือลงทุนเงินออมไม่ใช่เงินรายได้    ส่วนที่

เหลือจากการบริโภคดังที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนกล่าว   เงินบริโภคและลงทุนเป็นเงิน

รายได้ส่วนที่เหลือจากการออม  หากเราไม่กันเงินรายได้เกบ็ออมไวก่อน  ชาติน้ีทั้งชาติ

อาจไม่มีเงินออมเลยนอกจากออมเงินแล้วยังอาจต้องเกบ็ออมทรัพย์สิ่งของเคร่ืองใช้ไว้

เพ่ือใช้ในอนาคตด้วยเช่น เกบ็ชุดกันหนาวไว้ใช้เมื่ออากาศหนาว เกบ็หนังสือไว้ค้นคว้า

เมื่อต้องการ สิ่งของบางอย่างเกบ็ไว้ให้ดี เมื่อนานไปกลายเป็นของโบราณ มีราคาแพง 

แม้แต่เคร่ืองยังชีพประจ าวันที่ดูไม่น่ามีค่า เม่ือนานไปกลายเป็นของที่นักสะสมของเก่า

ต้องการมาก เช่น เตาหุงข้าว เตารีด ตะเกียง เคร่ืองขูดมะพร้าวในครัว เรือ ปากกา 

หนังสืออย่างไรกด็ี การเกบ็ของเก่า ต้องท าด้วยความฉลาด อย่าให้กลายเป็นคนบ้าหอบ

ฟางเกบ็ทุกอย่างที่มี กไ็ม่เกดิ ประโยชน์ มีแต่ความรุงรัง อยู่อย่างล าบาก 
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     3    การไม่กูย้ืมโดยไม่จ าเป็น การกู้ยืมเงินเป็นการเสียอิสระภายในการด าเนินชีวิต 

ต้องเสียดอกเบ้ีย บางทถูีกบังคับข่มขู่จากเจ้าหน้ี ถึงกับถูกตัดมือกเ็คยมีเมื่อถึงเวลาช าระ

หน้ีกจ็ะเหลือเงินใช้จ่ายน้อยในอนาคต ท าให้เกิดปัญหาการเงินต่อไปอีกที่ส าคัญที่สุดท า

ให้เสียนิสัยชอบกู้ยืมเสมอจนไม่รู้สึกอายการกู้เงินอาจมีเหตุผลหากมีความจ าเป็นที่สุด 

เช่น การเจบ็ป่วย ค่าเล่าเรียนซ้ือบ้านที่อยู่อาศัยที่ราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ แต่ไม่จ าเป็นเลย ถ้ากู้

เงินมาซ้ือรถเก๋งสวยๆขับ เพราะจะเกิดภาระการเงินในอนาคตมาก ความโก้หรูที่คิดเอา

เองไม่คุ้มความเดือดร้อนที่เกดิข้ึนจริง ความโก้หรูเป็นเร่ืองนึกเอาเองไม่เป็นความจริง แต่

ความเดือดร้อนจากเงินขาดมือเป็นเร่ืองจริงไม่ใช้นึกเอาในสังคมไทยมักฟุ่มเฟือยหน้า

ใหญ่ใจโต เราจะเหน็คนกู้เงินซ้ือรถเก๋งมาขับกันมากมายเตม็ถนนจนจราจรติดขัด แต่เงิน

เติมน า้มันเช้ือเพลิงไม่ค่อยมี คิดแต่เพียงว่าสามารถกู้เงินมาซ้ือผ่อนส่งได้ กกู้็มาไม่ค่อย

นึกถึงความสามารถในการช าระคืนเมื่อมีปัญหาในอนาคตไม่สามารถผ่อนช าระได้ทนัเวลา

กถู็กยึดรถไปอับอายย่ิงกว่าการไม่มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ บางคนกู้เงินมาจัดงานแต่งงานโก้

หรูแล้วกต้็องใช้หน้ีกนัไปเป็นภาระท าให้เกดิความตึงเครียดในครอบครัว บางทกีแ็ตกแยก

กันในที่สุด้วยปัญหาวิวาทกันด้วยเร่ืองรายได้ไม่พอราย  จ่ายของครอบครัวการลงทุนท า

มาหากินโดยการกู้ยืม กไ็ม่ใช่เหตุผลที่ควรท าเพราะเสี่ยงต่อความผิดพลาดซ่ึงอาจเกิด

ขาดทุนเป็นหน้ีทบัถมมากขึ้ นท าให้ยากจนอีกนานการสะสมทรัพย์ทลีะน้อยให้สอดคล้อง

กับความสามารถความรู้ความช านาญในการท ามาหากินแล้วน ามาเป็นทุนย่อมปลอดภัย

กว่าการกู้ยืมเงินมาลงทุนกิจการขนาดเลก็อาจได้ก าไรดีกว่ากิจการขนาดใหญ่    การท า

ธุรกิจขนาดใหญ่โดยการกู้เงินมาลงทุนได้รายได้ปีละหลายล้านบาทแต่รายจ่ายกม็ากด้วย

เม่ือมีปัญหากเ็กิดขาดทุนในที่สุด   การ าธุรกิจขนาดเลก็กส็ามารถเล้ียงครอบครัวได้เป็น

ปกติสขุรายได้เป็นตัวเงินน้อยรายจ่ายกน้็อยมีเวลาท าประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว และ

สงัคมมากขึ้นไม่เดือดร้อนจากการเป็นหน้ี 

       4    พยายามช่วยเหลือตวัเองในชีวิตความเป็นอยู่อย่านึกถึงแต่ใชเ้งินซ้ือ ใน

ระบบเศรษฐกจิทุนนิยม เมื่อเราต้องการสนิค้าและบริการ เรากใ็ช้เงินซ้ือ แต่เมื่อจะปฏบัิติ

ตนในระบบเศรษฐกจิพอเพียง กค็วรหาทางช่วยเหลือตนเองให้เป็นอิสระจากการซ้ือ เช่น 

ปลูกผักไว้ รับประทานเอง  น าอาหารไปรับประทานที่โรงเรียนหรือที่ท  างานหรือตาม

หนทางที่จะไปมีน า้ติดตัวไว้ดื่มดีกว่าต้องซ้ือน า้อัดลมดื่ม   ซักเสื้ อผ้าเอง สร้างของใช้ใน

บ้านเอง หาเศษไม่เป็นเช้ือเพลิงแทนการซ้ือแกส๊หุงต้ม สร้างของตกแต่งบ้านเอง เป็นต้น  
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แนวทางและขอ้เสนอประเด็นในการบริหารจัดการชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงเพือ่สรา้งสมดุลของการไหลเวียนทางวฒันธรรมโลกทุนนิยม 

ตารางที ่2. ความแตกต่างของเศรษฐกิจทุนนยิมและเศรษฐกิจพอเพยีง 

เศรษฐกิจทุนนยิม เศรษฐกิจพอเพยีง 

  ส่งเสริมการบริโภคนิยม 

  เ น้นการ เจ ริญเติบโตทาง   เศรษฐกิจ 

(GDP) 

  การลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

  การค้าแบบทนัสมัย 

  ส่งเสริมเกษตรเชิงเด่ียว 

  ลดการพ่ึงตนเอง พ่ึงพา  

   ปัจจัยภายนอก 

  ส่งเสริมการบริโภคแบบพอเพียง 

  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แบบพอประมาณ/

รู้เทา่ทนั 

  สนับสนุนวิสาหกจิชุมชน/สหกรณ์ 

  ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 

  เน้นการสร้างภมูิคุ้มกนั พ่ึงตนเองได้ 

  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  มุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

ที่มา :โครงการวิจัย “การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนพ้ืนฐานแนวคิด

เศรษฐกจิพอเพียง”  

             เศรษฐกิจพอเพียง (self-sufficient economy) เป็นลักษณะการด ารงชีวิต

ตนเองไม่พ่ึงตลาด เศรษฐกจิพอเพียงที่เตม็รูปแบบมีลักษณะที่ส าคัญ คือ ต้องด าเนินชีวิต

ให้พอเพียงด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพ่ึงผู้ อื่น ฉะน้ันผู้ที่ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

จึงต้องสร้างความเพียงพอโดยบริโภคสินค้าและบริการที่ผลิตข้ึนเอง ไม่ต้องซ้ือจากผู้อื่น

ตัวอย่าง เช่น ครอบครัวปลูกข้าว ผัก ผลไม้ เพ่ือรับประทานในครอบครัว ไม่ต้องซ้ือจาก

ตลาด ทอผ้าใช้เอง สร้างบ้านเอง หายารักษาโรคด้วยสมุนไพร สร้างเรือไว้ใช้เองสอน

หนังสอืและถ่ายทอดวิชาความรู้แก่บุตรหลานด้วยตนเอง ฉะน้ันครอบครัวกไ็ม่ต้องใช้เงิน 

ไม่กู้เงิน ไม่ต้องเป็นหน้ีเหมือนครอบครัวอื่นๆ ถ้าเอาจ านวนเงินเป็นเคร่ืองวัดความ

ยากจนหรือร ่ารวย กไ็ม่มีใครบอกได้ชัดเจนได้ว่าครอบครัวยากจนหรือร ่ารวย เพราะคุณ

สมบูรณ์ ไม่มีเงินแต่กไ็ม่เป็นหน้ีอย่างคนอื่น   ต้องดูว่าครอบครัวขาดแคลนสินค้าหรือ

บริการหรือมีอย่างอุดมสมบูรณ์   ถ้าขาดแคลนสินค้าหรือบริการ กถ็ือว่ายากจน   ถ้ามี

สินค้าและบริการอย่าง บริบูรณ์กถ็ือว่าร ่ารวยในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน เราไม่สามารถ

ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบเตม็รูป การที่จะจ ากัดตนเองไม่ให้ซ้ือสินค้าหรือ

บริการใดๆ เลยย่อมท าไม่ได้เพราะว่าความต้องการของมนุษย์ปัจจุบันมีหลากหลาย ไม่มี
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ใครสามารถผลิตสินค้าและบริการที่ตนต้องการได้ครบทุกอย่าง ต้องซ้ือจากตลาด และ 

ต้องหาเงินมาซ้ือสนิค้าและบริการเหล่านั้นอย่างไรกต็าม หากเราจะด าเนินชีวิตแบบอาศัย

แนวทางอย่างเศรษฐกิจพอเพียงบ้าง กจ็ะท าให้ลดปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวลงได้

มากมาย  ซ่ึงนานาประเทศต่างยกย่องพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวของเราว่าทรงเป็น 

King of the King เป็นพระมหากษัตริย์ที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดเป็นพระมหากษัตริย์

พระองค์เดียวที่ประชาชนชาวโลกยอมรับ เม่ือปี 2549 องค์การสหประชาชาติได้

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “ความส าเรจ็สูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” และกราบบังคมทูลว่า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะกับประเทศไทย แต่เป็น

ประโยชน์กับทุกประเทศที่ต้องการสร้างความเข้มแขง็อย่างย่ังยืน นอกจากน้ีโครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย ได้จัดท ารายงานการพัฒนาคนของประเทศ

ไทยปี 2550 เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน” และเผยแพร่ไปทั่วโลก จึงขอ

เสนอแนวปรัชญา เศรษฐกจิพอเพียงน ามาประยุกต์ใช้ได้กบัสงัคมทุกระดับ ได้แก่ 

             1 ระดบับุคคลและครอบครวั: เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว 

คือความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน ก าหนดความเป็นอยู่อย่าง

ประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่ส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม มี

อิสรภาพเสรีภาพไม่มีพันธนาการอยู่กับสิ่งใด สามารถให้ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตนใน 5 ด้าน

คือ พ่ึงตนเองได้ทางจิตใจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและทาง

เศรษฐกิจรู้จักค าว่า “พอ” และไม่เบียดเบียนผู้อื่น พยายามพัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็และความช านาญ และมีความสุขและความพอใจกับ ชีวิตที่พอเพียง ยึด

เส้นทางสายกลางในการด ารงชีวิต เช่น ไม่ซ้ือของมากมายเกินความจ าเป็นหากพิจารณา

ให้ดีจะเหน็ว่าของหลายอย่างที่ซ้ือมาแล้วไม่ได้ใช้กลายเป็นขยะรกบ้าน 

            

             2. ระดบัชุมชน ประกอบดว้ย บุคคลและครอบครวัทีม่ีความพอเพียงแลว้ : 

คนในชุมชนรวมกลุ่มท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม โดยอาศัยภูมิปัญญาและความสามารถ

ของบุคคลและชุมชน ซ่ึงในการด าเนินงานของชุมชนให้ประสบผลส าเร็จได้ จะต้องมี

ส านึกในคุณธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต ด าเนินงานด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา 

ตรวจสอบได้ ด าเนินงานด้วยความพอประมาณอย่างมีเหตุผล ไม่สนับสนุนการลงทุนจน

เกินตัว ด าเนินงานอย่างรอบคอบ มีสติปัญญา อีกทั้งต้องมีความรอบรู้ที่เหมาะสมเพ่ือ

น ามาปรับปรุงการด าเนินงานของชุมชนให้พัฒนาอย่างต่อเน่ือง และน ามาสร้างภมูิคุ้มกัน

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากทั้งภายในและภายนอก และมีการ

พัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆนอกจากน้ี การอยู่ร่วมกนัในครอบครัวและชุมชน
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ต้องถนอมน า้ใจและอยู่ร่วมกันให้ได้ อาศัยภูมิปัญญาความสามารถของตนและชุมชน มี

ความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างสมาชิกชุมชนจะช่วยให้มีเครือข่ายเกิดพลังขึ้น ช่วยเหลือซ่ึง

กันและกัน ปัจจุบันคนในเมืองมักจะไม่รู้จักคนข้างบ้าน เพราะตื่นเช้ากต้็องรีบออกจาก

บ้านไปท างาน ไม่เหมือนสังคมสมัยก่อนที่มักจะรู้จักกันหมด จึงเหน็ได้ว่าสังคมของเรา

ก าลังอ่อนแอลงไปทุกท ี

          3.ระดบันกัธุรกิจ :  เร่ิมจากความมุ่งม่ันในการด าเนินธุรกิจที่หวังผลประโยชน์

หรือก าไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น ยอมรับการมีก าไรในระดับพอประมาณ (Normal 

Profit) มีเหตุมีผลที่พอเพียงต่อนักธุรกิจที่ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น และต้องไม่เป็นการ

แสวงหาก าไรโดยการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือผิดกฎหมายหลักของเศรษฐกิจพอเพียงไม่

ปฏิเสธการส่งออก แต่ต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพ่ือให้พร้อมรับต่อความ

เปล่ียนแปลงต่างๆ โดยระลึกเสมอว่าการจะก้าวให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ต้องอาศัย

ความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างย่ิงทั้งน้ี นักธุรกิจสามารถกู้เงินมาลงทุนเพ่ือ

สร้างรายได้และต้องสามารถใช้หน้ีได้ ไม่ท าอะไรเกินตัว ต้องมีคุณธรรมซ่ือสัตย์สุจริต มี

ความเพียร อดทนและรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 

ปรับปรุงสินค้าและคุณภาพให้ทันกับความต้องการของตลาดและการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีมีจริยธรรม คุณธรรม รักษาความสมดุลในการแบ่งปันผลประโยชน์ของธุรกิจ

ในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้แก่ พนักงาน บริษัท ผู้บริโภค และสังคมโดยรวม

จะอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

         4.ระดบัครูอาจารย ์: เลง็เหน็ความส าคัญและน้อมน าปรัชญาฯ มาปฏบัิติให้เป็น

ตัวอย่างเป็นแม่พิมพ์และพ่อพิมพ์ที่ดีทั้งในด้านการด าเนินชีวิต อาทิ ขยัน อดทน ไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับการพนันและอบายมุข ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฯลฯ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนตาม

หลักปรัชญาฯ อาทิ ตั้งใจสอน หมั่นหาความรู้เพ่ิมเติมเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความ

คิดเหน็ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน กระตุ้นให้เดก็รักการเรียน คิดเป็น 

ท าเป็นและปลูกฝังคุณธรรม เพ่ือเป็นการสร้างคนดีคนเก่งให้แก่สงัคม 

        5. ระดบันกัเรียน นิสิต นกัศึกษา : ต้องรู้จักแบ่งเวลาเรียน เล่น และด าเนินชีวิต

อย่างเหมาะสมและพอประมาณกบัตนเอง ใฝ่หาความรู้ ใช้หลักวิชาและความรู้จริงในการ

ตัดสินใจลงมือท าสิ่งต่างๆ ปฏิบัติตนและคบเพ่ือนเป็นกัลยาณมิตร ขยันหมั่นเพียร 

ซ่ือสตัย์แบ่งปันกตัญญู รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ รวมทั้งสร้างภมูิคุ้มกัน

ทางศีลธรรมให้แก่ตนเอง อาท ิไม่ลักขโมย ไม่พูดปดไม่สบูบุหร่ี และไม่ด่ืมสรุา 

       6. ระดบัรฐัหรือระดบัประเทศประกอบดว้ย สงัคมต่างๆ ที่เขม้แข็ง : เป็นการ

บริหารจัดการประเทศ โดยเร่ิมจากการวางรากฐานให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่าง

พอมีพอกนิ และพ่ึงตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต มีการรวมกลุ่มของ

ชุมชนหลายๆ แห่ง เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกันพัฒนาตาม

DP
U



767 
 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างรู้รัก สามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างชุมชน

ให้เกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียงการพัฒนาระดับประเทศ เป็นการวางรากฐานของ

ประเทศว่าควรเดินไปข้างหน้าอย่างไร แค่ไหน ต้องดูสมรรถนะหรือจุดแข็งของเรา

เสียก่อนพอประมาณของเราอยู่แค่ไหนมีนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เราน่าจะท าได้ 

เพราะอาหารของเราอร่อยและมีคุณภาพมากกว่าของหลายๆ ประเทศและเราเป็น

ประเทศเกษตร มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากมายถ้าได้รับการส่งเสริมจะได้ประโยชน์ต้ังแต่

คนผลิตวัตถุดิบจนถึงนักธุรกิจ เพียงแค่ผลิตอาหารฮาลาล ส่งบรูไน มาเลเซียและ

ตะวันออกกลาง กน่็าจะมีรายได้มากเพียงพอแล้ว ถ้าเลือกให้เหมาะสมเราจะสามารถไปสู่

ที่ 1 ของโลกได้ เป็นต้น 

 

สรุปเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นทั้งเศรษฐกิจและวฒันธรรมความประพฤติ 

             เศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทาน เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏบัิติ

ตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ

รัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนา

เศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจส าหรับ

คนยากจน ไม่ใช่เศรษฐกิจที่จะต้องมารัดเข็มขัดตระหน่ีถี่ เหนียวพระองค์ทรงสอนให้

ร ่ารวย แต่ร ่ารวยแล้วต้องรักษาให้คงอยู่ร ่ารวยแล้วต้องย่ังยืน และต้องกระจายรายได้

อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีรับสั่งให้หลักไว้ 3 สามประการ และเง่ือนไขประกอบ2 ประการ

เป็นแนวทางของการพัฒนาประเทศ และจะน าไปใช้ในการบริหารงานในองค์กรใดๆ กไ็ด้ 

ดังน้ี    ประการที่หนึง่ ให้ใช้เหตุผลเป็นเคร่ืองน าทาง อย่าใช้กิเลสตัณหาเป็นเคร่ืองน า

ทาง อย่าท าตามกระแส ต้องมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะเลือกหนทางว่าประเทศไทย

ต้องการจะพัฒนาไปทางไหน ไม่จ าเป็นต้องท าตามกระแสของโลกเพราะเหตุผลคือแต่ละ

ประเทศไม่เหมือนกัน ดังน้ัน ต้องรักษาสติและปัญญาให้มั่นคง รู้จักใช้เหตุใช้ผลในการ

เลือกใช้ชีวิตของตัวเอง เช่น ในการท างาน อย่าไปรับต าแหน่งที่ไม่ถนัดจะไปไม่รอด และ

จะมีความทุกข์ในชีวิต ถ้าเรารู้ ว่าเราถนัดกค็วรรับมาท า เพราะเราแบกรับได้ และท าแล้วมี

ความสขุ     ประการทีส่อง ท าอะไรพอประมาณ การพอประมาณคือ ตรวจสอบศักยภาพ

ของตนเองก่อนว่ามีจุดแขง็ตรงไหนฐานของตนเองอยู่ตรงไหน การจะพัฒนาอะไรต้องดู

จากศักยภาพแต่ละเร่ืองว่าอยู่ที่ไหน เรามีขีดความสามารถควบคุมได้หรือไม่และยึด

เส้นทางสายกลาง ความพอดี สมดุล    ประการที่สาม ท าอะไรให้มีภมูิคุ้มกันตลอดเวลา

เพราะไม่รู้พรุ่งน้ีจะมีอะไรเกิดขึ้ น ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วท าให้การวางแผนพัฒนาท าได้ยาก มีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมี

วิสัยทัศน์แล้วเดินไปสู่จุดน้ัน การจะสร้างภูมิคุ้มกันต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) ผูกโยงไป

ด้วยแม้กระทั่งระดับปัจเจกบุคคล กต้็องวางแผนเผ่ือมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดข้ึนเช่น การ
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เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ดังน้ันจึงต้องมีเงินออมส ารองไว้ใช้ สิ่งที่ทุกคนท าได้ คืออย่า

ประมาทดังน้ัน ท าอะไรต้องมีภูมิคุ้มกันด้วย อีกนัยหน่ึงภูมิคุ้มกันกค็ือการบริหารความ

เสี่ยงน่ันเอง พระองค์ยังทรงให้มีเง่ือนไขรองรับ    ที่ส าคัญ 2 ประการ คือ คนต้องดีด้วย 

ต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมมีธรรมาภิบาล และด าเนินชีวิตด้วยความรอบรู้ รอบคอบ 

          ดังน้ัน การเร่ิมแก้ไขปัญหาในการมุ่งแก้ไขพฤติกรรมในวัฒนธรรมทุนนิยมของ

คน จึงต้องเร่ิมจากความพยายามในการเปล่ียนแปลงไปสู่การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ที่จะอยู่

ร่วมกับเพ่ือมนุษย์คนอื่นและธรรมชาติแวดล้อมอย่างกลมกลืน รวมทั้งช้ีให้เหน็ถึงความ

ความเลวร้ายของความโลภและความอยากอันเป็นความสุขที่ไม่จีรังย่ังยืน หนทางที่จะ

หลีกเล่ียงการตกเป็นทาสของบริโภคนิยมคือ การเรียนรู้ที่จะมีชีวิตด้วยความเรียบง่าย 

สมถะมากกว่าความหรูหราฟุ่มเฟือย แบ่งปันมากกว่าการต่อสู้แข่งขัน และเน้นการบริโภค

ตามความจ าเป็นมากกว่ามุ่งตอบสนองความโลภและความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสดุ  
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Factors Affecting Peace in Rwanda  

Adesua Martha Anyia 

Abstract 

Peace is an ongoing process and how the society in Rwanda has been able to 

achieve this and what strategy the government had to implement to achieve this goal is 

considered in this study. This study is a documentary research and the data are 

collected through secondary source. The purpose of this study is to examine factors 

affecting peace in Rwanda from 1994 till date (October 2013). To achieve this there 

is an exploration of principles of peace, conflict and violence. A documentary research 

has been employed. This involved an extensive search and review of the literature in 

the areas of African history, peace and conflict. 

The findings of this study are seen from political, economic and social view 

points. Politically, there has been an increase in impunity of government officials. 

Government institutions are being decentralized to destroy the political machinery of 

the country and this facilitated the genocide. In economic terms, the genocide led to 

the breakdown of the agriculture sector which is the backbone of Rwanda economy 

and this has led to an increase in poverty and the children were not well-fed which 

led to hunger and  malnutrition. Socially, the people do not have good relation 

towards one another especially the government and the locals after the genocide. It 

is recommended that in order to have lasting peace in Rwanda, International 

Organizations such as United Nations (UN) needs to step in to negotiate between 

the locals and the government on the need to give peace a chance. 

This result of this study will be useful in aiding strategies, also giving more 

knowledge or model for sustaining Peace in regions in Africa or some other region 

in the world. 

Key words: Rwanda, Genocide, Peace 
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BACKGROUND AND RATIONALE 

Peace is considered not only the absence of conflict but a particular 

relationship between conflict and co-operation where conflict is channeled into 

nonviolent outlets. Peace provides the necessary environment for a nation to enjoy 

investments which leads to growth. Often the root causes of conflicts are traced to 

leadership, ethnic and racial differences where the leader capitalizes on this to 

achieve selfish agendas. There is the interpretation of peace as negative peace; this 

is the absence of violent conflict or of a recurrence of conflict. To solve such 

situations, security related activities are employed such as, the disarmament and 

demolition of ex-combatants.  

There is the other side, positive peace where peace is long lasting, 

legitimate and provides a foundation for sustainable development. This goes beyond 

the absence of violence. Positive peace embraces a) undertaking recovery from war 

such as re-building of infrastructure as well as social fabric through reconciliation 

among other things; b) addressing the root causes of the conflict such as 

inequalities, discrimination, poverty, and structural insecurity; c) reducing conflict 

opportunities ; and d) creating peace-supportive and sustaining structures and 

firmly  establishing the foundation for economic growth and development ( UN 

office of the special adviser on Africa, 2005). Negative peace generally denotes a 

temporary State of the absence of war, while Positive Peace is a transformative 

process. 

Africa as a continent has experienced armed conflicts for decades, though presently 

this has reduced. Ethnic Conflicts has been prevalent in Africa. There has been the 

need to build and promote culture of peace, the African Union (AU) and UNESCO 

have embarked on joint initiatives to address these issues, bringing civil society and 

government of the various countries to address this and find solutions.     
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The AU was created with the intention of promoting and maintaining peace 

and stability in the African continent. Africa has the largest reserves of untapped 

natural resources in the world such as gold, diamonds, oil, natural gas and various 

other materials. In most situations these natural resources have been the source of 

violent conflict resulting in destruction of economies of nations within the continent. 

The continent is one which is fast growing, though so many regions within the 

continent have witnessed some level of conflict which led to a loss of lives, creation 

of refugees across borders of neighboring countries, creating internal displacement, 

the loss and destruction of property, which led to the eventual disruption of socio-

economic activities.  

Studying Africa is really interesting, being a large continent where there are 

issues which pertain to peace. Therefore the researcher would like to know the 

factors affecting peace in Rwanda and how this can be useful as a model in Africa. 

The result of this study will be useful in aiding strategies, also giving more 

knowledge or model for sustaining peace in regions in Africa or some other region 

in the world. 

RWANDA HISTORY 

  Rwanda is a country in the Eastern part of Africa which has experienced 

conflict in the past and currently there is ongoing Peace building. It is a small land 

locked country located in the Central part of Africa sharing borders with Uganda in 

the North, Burundi in the South, and Tanzania in the East and Democratic Republic 

of Congo in the West. Rwanda is located in the region which is commonly known 

as the great Lake region, having a total population of 10,537,222(National 

Institute of Statistics of Rwanda, 2012). There are three tribal groups: Hutu, Tutsi 

and Twa. The Hutu has 85% of the population, the Tutsi has 14% of the 

population and Twa has about 1 %( Billy Batwarre, 2012). Rwanda before the 

colonial rule came was under the monarchy, the king was known as Abami. The 
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official language of Rwanda is Kinyarwanda. The Twa were said to have been 

found in Central African forests, the Hutu are the second to settle in Rwanda. There 

is the belief that they came from Cameroun and around Lake Chad, and settled in 

the Western part of the country. The Tutsi came later and it is believed they 

originated from the North East part of Africa in the Ethiopians highlands and 

Sudan. They settled in the West of Lake Muhazi (Comforta, 2007). The kings of 

Rwanda were selected from the clan known as Banyiginya, succession was basically 

on heredity grounds.  

Rwanda was founded by the king known as King Gahanna. He started his 

dynasty from a place called Gasabo near Lake Muhazi, in the Western part of 

Rwanda. The king organized his small state politically well, that he expanded it and 

called it Rwanda which means ‘a big place’ since he had annexed many different 

areas. Prior to the colonial era, Tutsis generally occupied the higher strata in the 

social system and the Hutu the lower strata. However social mobility was possible, 

a Hutu who had acquired large number of cattle or wealth could be assimilated into 

the Tutsis group and the improvised Tutsi would be regarded as Hutu. (Comforta, 

2007).  Rwanda became a part of German East Africa in 1890. Germany was 

defeated during World War I in 1919 and Rwanda became a mandate territory of 

the League of Nations under the administration of Belgium. The Belgians were 

regarded as far better than the Germans who were very cruel in their administration. 

The Belgians sowed seeds of division among the people, who until then were all 

united under their leader. This further led to the three groups differentiating 

themselves on the bases of height, the size of the nose and occupation. The Tutsi 

were tall and thin while the Hutus were short and had bigger nose compared to the 

Tutsis which was smaller.  

In 1935, the Belgian colonial administration introduced a discriminatory National 

Identification on the basis of ethnicity. Banyarwanda who possessed ten or more 

cows were registered as Batutsi, while those who had less were registered as 
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Bahutu.  Generally, the Belgians used indirect rule as its means of administration 

where Kings and chiefs were used to do whatever the Belgians desired, for 

instance, if there was the need for slaves, these chiefs would get them and in return 

be given gifts such as clothes, and jewelries.( Comforta, 2007).  In 1959, a civil 

war led to the overthrow of the then ruling Tutsi King and the granting of 

independence three years later, paved way for a Hutu- led government(Batwarre, 

2012). Hundreds of Tutsis were killed and thousands were displaced and they were 

forced to flee to neighboring countries. This marked the start of the so- called 

‘Hutu Peasant Revolution’ or ‘Social Revolution’. This lasted from 1959 to 1961, 

which signified the end of the Tutsi domination. President Gregoire Kayibanda 

became the President under the First Republic.  

In 1965, there was a declaration in the country of a one party State under 

the MDR/PARAMEHUTU which was the architect of the racist ideology.  

President Gregoire Kayibanda ruled Rwanda until 1973 and was toppled by his 

own general called Habyiarimana Juvenval in a coup d'etat. This was the Second 

Republic and there was an execution of the former President and many prominent 

politicians, and many Tutsis. After this, there was an expulsion of the second group 

of Tutsis in 1973. About 90,000 Tutsis went to Uganda, Burundi, and Tanzania 

neighboring Rwanda. There was still the problem of resolving issues on the 

division. Massacres were still going on, and refugees in diaspora wanting to 

relocate back home. The lack of avenues for peaceful political change has led to the 

birth of the Rwandese Alliance for National Unity in 1979, which was formed by 

some Rwandese in diaspora with the aim of mobilizing Rwandese people to resolve 

these problems. The name was subsequently changed in 1987, to Rwandese 

Patriotic Front (RPF).  

The RPF on 1
st
 October 1990 saw the need for arms to be engaged as there 

was no result to negotiations which had been carried out. The regime still went with 

massacres of Tutsis in various parts of the country. After a long period of 
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negotiations which took place in Arusha, Tanzania there was a Peace Agreement 

signed on the 4
th
 of August 1993.  There was no compliance to the terms of this 

Agreement by the regime, but RPF was already complying. The official website of 

the government of Rwanda noted that the genocide of 1994 was carefully planned 

and executed to annihilate Rwanda Tutsi population and Hutus who did not agree 

with the prevailing extremist politics of the Habyarimana regime. 

  Between April and July 1994 over one million Rwandans were killed by 

the genocidal regime. On July 4
th
 1994, the RPF defeated the genocidal forces and 

then liberated the country. On the 19
th
 of July the RPF established the government 

of National Unity with four political parties - the Liberal Party, the Social 

Democratic Party, the Christian Democratic Party and the Republican Democratic 

Movement. This government headed by Pasteur Bizimungu served from 1994- 

2003. A new democratically elected government was in place and President Paul 

Kagame has been in power from 24
th
 March 2003- till date.  

OBJECTIVES OF THE STUDY 

To study the peace situation in Rwanda. 

To examine factors which have affected peace in Rwanda. 

VARIABLES OR FACTORS AFFECTING PEACE IN RWANDA 

POLITICAL AND PUBLIC SECTOR GOVERNANCE:   

In March, 2001, Rwanda held its first local election in over 30 years. The 

RPF regime continued to make its intention of converting the highly militarized 

system of government into a democracy since it is one which is rooted in ethnic 

reconciliation, purged of ethnic stereotypes and hatred and with a new constitution. 

The transition was originally made for five years, but there was the need for an 

extension for another nine years. In July 2003, there was a decentralization of 

government institutions powered by the RPF and the Rwandan Government 
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National Unity (GNU), with the sole aim of destroying the political machinery 

which facilitated the genocide. In August 2003, Rwanda held its first multiparty 

presidential and legislative elections. President Kagame won with 95% of the votes 

cast while at legislative elections the ruling RPF won 75% of the vote cast in the 

80- seat Assembly. The remaining seats were won by the allies of RPF and former 

coalition partners. There was the empowerment at the local level through policy 

supporting resources allocation thereby mobilizing people to make or build their 

society as they deem fit. This political model is called “Consensual Democracy” 

(ICG Africa Report 34, 2001). The Government of National Unity (GNU) 

program intended to create a sense of community and belonging among the 

Rwandan people proving that they can go beyond their regional, religious or ethnic 

division which was a setback in the past. Over the years there have been national 

elections organized and conducted, as well as the writing of a new constitution.  

        ECONOMIC DEVELOPMENT: In the last ten years Rwanda has 

experienced one of the most exciting and fastest period of its growth and socio-

economic progress of its history. It has been one of the ten fastest growing 

economies in the world during the decade from 2000. Also, there has been a shift 

of more than a million people from poverty. Rwanda government after the genocide 

created a vision nationally called “Vision 2020” which has been a translation of 

the Rwandan dream for the future of their country and society with the aim of 

overcoming poverty and fostering unity and reconciliation at all levels. Good 

governance has promoted private sector investment as government policies 

supported this creation of new jobs which took care of new entrants into the labor 

market. There was also the facilitating of technology transfer and the transfer of 

skills to Rwanda whereby there has been an increase in production of goods and 

services for exports which in the long run promotes economic growth. 

There has been partnership between the Rwandan companies and other foreign 

companies to promote FDI (Foreign Direct Investment) within the country. This 

has stimulated more investments coming into the country as benefits would be 
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immense. The manufacturing sector has also had its progress in regards of 

employment, exports increments and attaching investments. The health sector has 

improved and there been a decline in infant mortality.  The government of Rwanda 

has done much in the context of social and education with the help of its National 

Unity and Reconciliation Committee. It organized a “solidarity camp” now known 

as the Kinyarwandan name Ingando. The aim of these camps is to assist in the 

integration process of refugees and those persons who have been released from 

prison, educate the youth, and provide military training.  

SECURITY: There is the contribution made by the Rwandan Defense Forces 

(RDF) to ensure that security and stability is maintained, the RDF is the National 

army. There was the welcome of this group by the general population as the issue 

of security has been a priority for the Rwandan government after the genocide in 

1994. The general belief which the government had is that without security for its 

citizen’s policies on reconciliation and reconstructions would be a huge task to 

actualize.  According to Prendergast and (put the year) though there has been war 

going on in  Congo, there has been security in its territory as a result of campaign 

being carried out by the military and employing counter insurgency tactics. This 

involves the mobilization of Hutu political leaders, the participation of local 

communities in the fight against the insurgents and the recruitment of ex-FAR 

soldiers within the RPA units of the Northwestern part of the country. There was 

also the reform of the Rwandan National Police as there was the emphasis on social 

as opposed to the legal action which recognizes informal social control mechanism 

in addition to modern policing as an essential component of restoring and 

maintaining order (Mugambe, 2005:40).  

RULE OF LAW, JUSTICE: As a result of the conflict in 1994, there was the 

dilemma which the society, people and the country faced on how to handle justice 

for those who have been harmed and what the process of reconciliation would be 

applied and the shape and form it takes. To address all this Gacaca process was 

established in March 2005 to deal with this situation. Gacaca means “judgment on 
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the grass.” It offers a pragmatic and community based solution. It was set up to 

help speed up judgment as the prisons in Rwanda had become over populated and 

this constituted violations of many human rights. Gacaca courts emphasized on 

reconciliation and reintegration over punishment (Erin, 2004). There is a creation 

of a platform for victims to express themselves and apologies from perpetrators 

which facilitate a coming together of both parties and reconciliation can effectively 

take place. Bloomfield et al (2003) emphasized that, it seeks to rebuild social 

relations and make it possible for both the victim and perpetrator to live in the same 

community without any hatred, fear or bitterness. The aims of Gacaca are a good 

one but the challenges faced in achieving this are enormous. For instance, there is 

the a challenge of not only dealing with the need of carrying out justice but one of 

ensuring that there is a restraint from an uncompromising pursuit of justice which 

can lead to further conflict ( African Security Review 16: 1). There is also the fear 

experienced by the perpetrators who were afraid of being killed for acts which they 

had committed. In some instances these persons had to flee the country for fear of 

been killed for giving evidence at the Gacaca trials. The government in ensuring 

that the nation maintains its path to achieving social transformation keeps building 

the nation to be united, not rest on its pursuit of reconciliation and fostering peace 

established the National Unity and Reconciliation Commission (NURC) in 1999.  

INFORMATION AND MEDIA 

After the genocide, a number of newspapers were established, for example, 

Kinyamateka, Rwanda Rushya( Tutsi) and Le Tribun du people( close to the 

RPF). The radio in Rwanda had a different tone with the governments objectives 

hinged on reconciliation and unity. These became the new editorial line of radio 

Rwanda. There was the general notion that the genocide was as a result of 

propaganda done by the media. The government ensured that policy in regards to 

media was done extreme caution. The only radio station which was allowed by the 

government was radio UNAMIR, the United Nations radio was accepted after 
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various pressures on the government. The Radio Rwanda and Television Nationale 

du Rwanda are still state monopoly and the radio has still remained the most 

popular media in Rwanda. There are some topics which are forbidden for the 

media. An example is topics relating with the army in Congo, and abuses 

committed by the RPF. There is the issue that survivors look at the media as 

traitors, genociders as a result of their role played during the genocide. Rwanda had 

a press law which was promulgated in in 2002 by the Rwandan President. 

According to the law, there is a situation where violation of privacy and acts of 

defamation is done. This would attract prison sentence. Though, the press law still 

speaks of persons, who might use the media as a tool to incite violence, such acts 

would be treated with firmness. It attracts a sentence to 20 years imprisonment in 

the situation where the act was not successful, and where the act is successfully 

carried out it would attract a sentence of death penalty. 

Findings 

Summary of the factors affecting peace in Rwanda 

It’s been two decades after the civil war and genocide in Rwanda and the 

country is still on the path of peace building, though there are some factors which 

affect peace. The government has emphasized on reconciliation and unity, as a 

restorative model there is the process such as the Gacaca court which addresses 

issues on reconciliation at the local level, the National court addressed matters in 

initiators of genocide and sexual offenses and at the international level is the 

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) was set at the International 

level to address more grievous offenses.  There was also the need to face challenges 

of a total restoration of the economy, structure, political, and social aspects of the 

country. There has been a comeback though it’s not so fast, the government has 

ensured that through the organization of workshops, seminars, creation of forums 

where there is a continued reorientation on the theme of unity among the ethnic 

groups and living freely with no ethnic barriers. 
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The factor that has the maximum strength or impact. 

In this study there is the consideration of factors affecting peace in Rwanda. 

These are: security, justice and reconciliation, economic, political and public sector 

governance and information and media. These have contributed in the present 

condition of the country; the factor having the maximum impact on peace is 

security. Rwanda government has ensured over the last two decades that there is the 

confidence of security in the country as this is crucial to ensuring that peace is 

sustained over time. The country has faced challenges of security as the region in 

which it is located has been prone to having violent conflicts which can easily be 

transferred into the borders of Rwanda creating issues on security and making the 

population unstable. Information and media play a crucial role in reaching the 

population and there the government has over the last two decades ensured that 

information and the media are regulated in order to foster peace and unity.  

Recommendation for preventing and correcting the conflict 

There is the need to continuously support the political process both on the 

National level and in the State level, where there is participation by the people in 

the political process as this improves skills on capacity building. The government 

over the years has embarked on the sensation of the general population on peace. 

This should not be neglected as it may seem as though its aim has been achieved, 

but there is the need to still emphasize on peace education. 

On the issue of security there is the need to always create and maintain that 

secured environment as this goes a long way to create lasting success. Also, there is 

the need for there to be lasting legacies which the future generation can hold onto, 

it may be what has become like a norm of the people which is centered on peace 

which can stand the test of time, whether it is a solution of hardship or not. 

There is the need to have a strengthened security strategy which would be an 

important way of preventing armed group of emerging within the country or State. 
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There is the need to ensure that those structural obstacles on the path of economic 

development are removed, this can also aid to building durable peace as it tends to 

address past economic injustices and it ensures that there is a fair distribution of 

wealth and resources. All these can actually avert conflict. 

 In Rwanda, agriculture can serve as machinery for development as it aids 

development, growth and peace as there are more opportunities for employment. 

There is an improvement on being self-sufficient with all these happening more 

companies have been attracted to invest and do business with Rwanda. 
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Factors Influencing the Purchasing Behavior of Auto Assistance Service 

Customers in Thailand 

Adrian O’Brien 

Abstract 

Roadside assistance membership services are offered by several companies 

in Thailand.  There is a need to undertake research into the purchasing decision 

factors relating to roadside assistance to assist the service providers such as Allianz 

Global Assistance (AGA), Thailand to enter and expand the consumer market. 

The researcher has chosen this topic based upon the academic and 

managerial benefits to the automotive roadside assistance industry which arises from 

improved understanding of potential customer needs. 

The study has found that different demographic profiles will most likely 

result in different customer purchasing behaviors and that there is a relevant link 

between functional and emotional product factors in the decision making process.  

The study has also found that different Integrated Marketing Communications 

(IMC) tools, such as advertising, word of mouth, online marketing, and direct 

marketing have affected the customer purchasing behavior. 

This study can assist automotive roadside assistance companies such as the 

Allianz Global Assistance to develop a consumer based marketing strategy to 

actively grow their business.   DP
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Introduction and Investigating Constructs 

The automotive roadside assistance market in Thailand is dominated by four 

assistance companies which share over 95% of the market.  The four companies 

(and market share) are Allianz Global Assistance  (AGA) (60%), International 

SOS (25%), AXA Assistance (15%) and Car World Club (5%).  The market 

growth closely follows new vehicle sales growth, which showed record breaking 

increases in 2012 rebounding strongly following the devastating floods in the 4th 

quarter of 2011.  The anticipated year on year growth for 2012 is anticipated to be 

72.6% (International, 2013).   

AGA’s own analysis is that the cessation of the 1st car buyer scheme will 

reduce growth levels to more traditional growth rates of between 10% and 20% 

year on year from 2013 onwards.  As a result of the slowdown in growth, Allianz 

Global Automotive is investigating what product elements are most appealing to the 

consumer for a consumer focused strategy.  They would also like to understand 

what demographic factors are relevant to a purchase decision, and finally, what 

marketing elements would be most appealing to potential customers. 

The literature review suggests that roadside assistance services appear to 

meet generally accepted definitions of the term “service”.  The most practical 

definition of service being: 

“… any act or performance one party can offer to another that is essentially 

intangible and does not result in the ownership of anything.  It’s production 

may or may not be tied to a physical product.” (Kotler & Keller, 2009, 

p.789) 

Given the majority of benefits arising from roadside assistance membership 

are intangible, it is appropriate to consider the membership to be a service; 

therefore, the literature review and research will focus on service based marketing 

analysis. 
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The research was also influenced by the buying decision process which was 

suggested by Belch and Belch (Belch, 2003) and Kotler & Keller (2009) as: 

 Who buys our product or service?  

 Who makes the decision to buy the product?   

 How is the purchase decision made?  

 What does the customer buy?  

 Why does the customer buy a particular brand?   

 Where do they buy the service?   

 What social factors might influence the purchase decision?   

 Do customers’ lifestyles influence the decision? 

These elements were used to generate the theoretical framework of the study to 

assist Allianz Global Assistance to understand the factors influencing purchasing 

decisions. 

In addition, literature was reviewed to determine which demographic factors 

would be worthwhile investigating, such as the work by Kotler & Keller (2009). 

The importance of product attributes was also investigated to determine the potential 

for product differentiation points which will assist in future advertising campaigns.  

The work by Dahlen, Lange, & Smith (2010) found that key points of interest 

from the respondents who are most likely to purchase the product is important to 

determine.  This work was supported by research undertaken by Wang, H. (2010) 

which found that product attributes were important considerations for potential 

customers of financial services products.  

A roadside assistance service has been the subject of previous direct consumer 

satisfaction studies (JD Power and Associates, 2009).  These studies looked at UK 

roadside assistance customers, and in particular the factors which impacted 

customer satisfaction.  The study found that the time taken to arrive at the scene, 
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the impression made by the service technician or vehicle (appearance) and finally 

the friendliness of the operator were important factors in customer satisfaction.  

This study investigated whether the same elements were important to Thai 

consumers. 

Therefore, the research aims to investigate the factors influencing the 

purchasing behavior of auto assistance service customers in Thailand.  The 

purchasing factors being considered in the research are the demographic profiles, 

the functional benefits and emotional benefits of the product value factors and the 

integrated marketing communications (IMC) tools. The purchasing behavior was 

investigated in terms of the 6 Ws & 1H questions: what products, what packages, 

when they buy, where they buy, why they buy, who is the influencer and how do 

they buy. 

The conceptual framework of the study is shown in Figure 1 below. 
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Figure 1: Conceptual Framework 
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Based on the above research questions and conceptual framework, the hypothesis 

of the study is as follows: 

Hypothesis 1)  

Auto assistance service customers with different demographic profiles 

are likely to have different purchasing behaviors. (H1) 

 

Hypothesis 2)  

The purchasing behaviors of auto assistance service customers are likely 

to be influenced by product value factors. (H2) 

 

Hypothesis 3)  

The purchasing behaviors of auto assistance service customers are likely 

to be influenced by the IMC tools used by a seller. (H3) 

Research Methodology 

The study investigated the purchasing behaviors of roadside assistance 

membership customers in Thailand using the following constructs: 

1) Demographic: car ownership, gender, age, household income, occupation, 

education, number of cars in the household, family size, postal code, 

owned car brand and owned car age. 

2) Product Values:  

a. Functional benefits such as vehicle towing, roadside assistance, 

locksmith services, out of petrol services, replacement cars, vehicle 

delivery, taxi booking and returning the vehicle to home if drunk.   

b. Emotional benefits including concern about a breakdown, fear of 

breakdown at night, trust in mechanics, awareness of towing 

charges, fear of overcharging by towing providers, desire for brand 

dealers, need to determine the towing location, speed vs. quality, 

need for uniforms and the need for polite staff. 
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The functional and emotional benefit order was randomized for each 

participant to attempt to elicit greater accuracy in the results.  

 

3) Integrated Marketing Communications (IMC) factors: advertising, sales 

promotion, personal selling, publicity & public relations, direct marketing 

and online marketing.    

4) Purchasing behavior was investigated in terms of the 6 Ws & 1H questions 

(Kotler & Keller, 2009) what products, what packages, when do they buy, 

where do they buy, why do they buy, who is the influencer and how do 

they buy.   

The survey research design was based on a self-administered questionnaire 

undertaken online via an email invitation or response to an online web forum 

posting whereby previous AGA customers of non-automotive products and online 

forum viewers were asked to undertake an anonymous survey.  The survey was an 

opt-in model and thus will only represent the views of those potential customers 

who choose to respond to the invitation by email or online web forums. 

The survey has four sections:   

Part 1: Demographic profile of the respondents including car ownership 

details, gender, age, marital status, monthly household income, occupation, 

education, cars in household, adults in household and region of residence. 

Part 2: Product values such as function benefits like towing services, 

roadside assistance, locksmith services, petrol services, replacement 

vehicles, rental car arrangement and car delivery as well as emotional 

benefits such as fear of breakdown, fear of night time breakdown, fear of 

being overcharged, trust of the mechanic, desire for branded dealership 

service, ability to choose towing destinations, driver appearance and 

manners. 
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Part 3: Integrated Marketing Communications (IMC) Tools such as 

advertising, publicity & public relations, personal selling, sales promotions, 

direct marketing, and online marketing. 

Part 4: Purchasing behaviors such as what price & package, when to buy, 

where to buy, how to buy, influencers and how to buy. 

7,924 email invitations were sent with 3,595 messages bouncing.  4,329 

messages were received, with 302 clicking the link.  274 responded (completely 

or partially) and a further 18 were disqualified as having no regular vehicle to use 

(screening question).  13 respondents were further removed from the data set as 

they were unable to be identified as residing in Thailand and thus were considered 

outside the scope of the target population. Hence, the response rate to delivery was 

1.1% and the response rate from clicks was 85%.   

The data was deemed to perform as a normal distribution within the -1  ≤ 

skewness  ≤ +1 and -2 ≤ kurtosis ≤ +2 (Tabachnick & Fidell, 2001).  The 

researcher also conducted a Cronbach’s Alpha on the responses and determined a 

coefficient of 0.80.  Reliability is over 0.6 and the data are therefore considered to 

be internally consistent (Malhotra, 2007) 

The data were analyzed using descriptive methods of percentage and 

frequency and the hypothesis testing was undertaken using a Chi-square test with a 

confidence interval of 95% (0.05). 

Research Findings 

The majority of respondents own their own car (92.7%) followed by 

provided by another (4.5%) and a company car (2.8%).  The respondents were 

fairly evenly split between males (51.5%) and females (48.5%).  The majority of 

respondents was aged 35 – 55 years (57.4%) followed by 25 – 34 years old 

(24.4%) and the sample was evenly split between married and single (43.5% and 
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41.0% respectively) with other marital statuses representing 14.5%.  The monthly 

household income was reasonably distributed with the majority being ฿ 50,000 – 

฿ 74,999 (24.4%) followed by ฿ 15,000 – ฿ 34,999 (20.5%), ฿ 75,000 – ฿ 

124,999 (17.1%).  23.7% were business owners followed by 18.6% being office 

staff and 17.8% being managers.  48.7% were bachelor degree educated and 

44.1% were post graduate degree educated. 

Most respondents were a two car household (31.3%) followed by a single 

car household (26.1%) and similarly most households were 2 adult homes 

(28.5%) followed by 4 adult homes (22.2%).  Interestingly 22.3% had 5 or 

more adults in the home.  73.5% were from Bangkok and the majority of 

respondents drove a Honda (35.6%). 

The research found that most respondents were slightly concerned about a 

vehicle breakdown.  The respondents also rated free towing and roadside assistance 

as the most important functional benefits of roadside assistance services.  All other 

benefits were deemed to be important except for taxi booking services and 

locksmith services which were both deemed neutral. 

The emotional benefits showed a strong agreement with fear of a late night 

breakdown, the need for mechanics to be respectful (which corresponds to the UK 

research) as well as a desire to determine the towing location and to use branded 

dealerships for repairs.   

Brand was deemed to be the most important factor in a purchasing decision 

followed by price and word of mouth.  Guaranteed service charges and sales person 

knowledge were deemed to be somewhat important while celebrity endorsement and 

website information were deemed to be the least important when considering a 

membership purchase. 
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Hypothesis Results, Conclusions and Discussion 

All three hypotheses were supported, that is: 

Hypothesis 1: Auto assistance service customers with different demographic 

profiles are likely to have different purchasing behaviors. (H1) 

 

It was found that auto assistance service customers with different demographic 

profiles have different purchasing behaviors (a partial significance at p < 0.05). 

The study has reinforced the previous research which stated that demographic 

profiles are significant to the purchase decision of a customer.  That is, Belch 

(2003)’s interpretation of a purchase decision such as who buys, what they buy, 

and why they is influenced by the demographic profile of the potential customer. 

The demographic factors which were significant showed females are more 

interested in the product attribute of a taxi booking service.  This may reflect the 

feelings of insecurity, which was identified in the research conducted by J.D. Power 

and Associates (2009) in the UK.  There may well be a gender bias to the sense 

of insecurity which may be the subject of future research.  It does however indicate 

that the caring and consideration bias of females identified in the research by 

Kolyesnikova, Dodd, & Wilcox (2009) is manifested in a desire for the 

membership service to reciprocate this sense of caring by booking a taxi. 

In line with the suggestion of Kotler & Keller (2009), demographic factors 

were also significant. When a customer purchases, married respondents are more 

likely to buy before a long journey whilst a single respondent is more likely to 

purchase at the end of their vehicle’s manufacturer warranty.  It was also found that 

people with higher incomes are interested in promotional discounts for multiple car 

ownership.  Whilst it may seem intuitive that high income people have more cars, 

the significance of these higher income demographics desiring discounts for these 

multiple purchases is an important consideration. 
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We can therefore conclude that demographic factors do impact the purchasing 

behaviors and this finding is in line with previous research findings.  

Hypothesis 2: Purchasing behaviors of auto assistance service customers 

are likely to be influenced by product value factors. (H2) 

  

It was found that product value factors (functional and emotional) do influence 

purchasing behaviors (a partial significance at p < 0.05). The psychological 

segmentation was certainly possible when the results of the functional and 

emotional factors were assessed.  The research confirms and supports the view of 

Dahlen et al. (2010) and Kotler & Keller (2009) that identifying key points of 

interest in the product attributes amongst the respondents will allow an organization 

to determine the respondents who are most likely to buy. 

In particular, the research has found that respondents who are most concerned about 

breaking down are most likely to buy a membership service.  The same customers 

who are more concerned about breaking down will rate the importance of roadside 

towing and assistance most highly. 

Customers who value a particular product attribute (replacement vehicle) were 

similarly most likely to purchase a membership service.  This finding is in line with 

the study by Wang, H. (2010) which found that different product attributes 

affected the decision to purchase. 

The study has also found that the desirability of product attributes is related to the 

emotional benefits of the product.  For example, customers who had a fear of being 

overcharged for a towing service were more likely to desire roadside towing 

services for free as part of their membership.  These customers were more inclined 

to purchase than other customers. 
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The study has also indicated a relationship between unexpected factors, such as the 

desire for locksmith services and the respondent’s interest in smartphone 

applications.  Further research surrounding this topic may be useful to build on the 

emergency assistance and smartphone research undertaken by Gummaraju, A. 

(2010), which indicates there are significant technological advantages to using a 

smartphone application. 

We can therefore conclude that product attribute factors do impact the purchasing 

behaviors and this finding is in line with previous research findings and scholarly 

articles.  

Hypothesis 3: The purchasing behaviors of auto assistance service 

customers are likely to be influenced by the IMC tools used by a seller 

(H3) 

It was found that purchasing behaviors of auto assistance customers are influenced 

by the IMC tools (a partial significance at p < 0.05). Customers who were more 

interested in personal selling methods were more inclined to purchase a membership 

service while those customers who were more interested in direct marketing mail 

material were less likely to buy.  The challenge for the seller is to identify how 

personal selling can be adopted nationwide.  It is possible that telephone sales might 

be used as a substitute; however, care must be taken to not use inbound pull 

methods as these usually utilize direct mail methods which would generate 

telephone calls from customers who are unlikely to purchase.  The findings of the 

study indicate that outbound calls to the target market would result in higher rates 

of sales measured by the volume of calls to conclude a sale. 

The study has revealed that on average, customers would be willing to pay either 

2,700 baht annually or just over 400 baht monthly.  Whilst the monthly revenue 

would be more appealing from a company profitability perspective, it was clear 

from the study that annual payments are far more appealing to the customer as the 
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majority chose annual payments as their preferred method of purchasing.  The 

customers were also more interested in Thailand wide services (83%) than SE Asia 

wide or more regionally specific areas such as Bangkok or Upcountry. 

The promotional tools available indicated the need for multiple year discounts and 

multiple car discounts which will greatly assist the seller when determining the most 

successful promotion to generate sale conversion.   

Other important IMC findings include the importance of brand and brand 

advertising, word of mouth and price rather than celebrity endorsements or online 

selling methods.  It would be useful for future researchers to more fully investigate 

the media consumption of the target market to more readily investigate how an 

appropriate IMC campaign could be used to generate sales interest.  

Implications 

The study indicates that there is a general interest in roadside assistance 

services overall, and that as the concern about a breakdown increases, the likelihood 

to purchase also increases. 

There is higher demand from office employees who have higher rates of 

fear regarding breakdown.  Customers with higher incomes are also more inclined 

to desire multiple car or multiple year promotional discounts.  This information can 

be adopted into the advertising campaigns of the organization to more appropriately 

target consumers with a propensity to purchase a membership service. 

The study has also identified relevant factors which influence the decision 

to purchase when compared to respondents’ views about the service’s physical and 

emotional benefits.  As discussed, customers who have a fear of breakdown, in 

general, will have a stronger propensity to be interested in buying.   

The implication of this finding could be a change in the outbound call 

center script to reduce the time spent explaining benefits and promotions to 
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customers who would potentially show the least interest in buying.  By including an 

initial question about the potential customer’s concern about vehicle breakdown, a 

shortened sales script could be used for those answering in the negative and thus 

having the least inclination to purchase. Those who answer in the affirmative would 

have the highest propensity to purchase and thus would be more suitable for a full 

sales script to maximize the chance of a sale. 

This information can also be used to prepare advertising briefs to allay 

potential customer concerns should they be unfortunate to suffer a breakdown. 

Functional or emotional benefits of the program could then be adopted based on 

their answer to basic demographic questions to maximize the potential for selling, 

and thus, revenue per call would be significantly increased. 

The study of Integrated Marketing Communications (IMC) tools impacting 

customer purchase behavior has shown that direct brand advertising, celebrity 

endorsements and price have no significant impact on the decision to purchase.   

Direct mail is actually not associated with the decision to purchase; however, direct 

staff selling is most important for respondents willing to purchase the assistance 

service membership.  The quality of sales staff will directly impact a customer’s 

decision to buy, and thus training and follow up is recommended for front line staff. 

Respondents also showed a desire for promotional selling, especially 

multiple year discounts and where appropriate, multiple car discounts.  Those 

customers who are not interested in buying an annual membership are open to 

purchasing ‘on the spot’ assistance at the time of a breakdown; thus, it is important 

to provide non-customers with telephone contact information so that they can be 

given the opportunity to purchase at the time of need. 

The use of smartphone applications does not have a significant relationship 

with the decision to purchase, but it does have a significant relationship with 

breakdown concern; thus, it is important to provide smartphone applications to 
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members after they have purchased roadside assistance membership.  The 

application should be designed to reduce the fear of breakdown in general and also 

to provide some form of comfort when the breakdown occurs at night. 

Future study 

There are further areas of investigation which would greatly assist roadside 

assistance service providers, such as the AGA, in order to understand their potential 

customers: 

1. Additional research on the media consumption of potential customers would 

assist roadside assistance service providers in determining suitable 

marketing communications plans. 

2. A comparative study of roadside assistance customers and other motor 

vehicle related products such as motor insurance, vehicle maintenance, tire 

purchases, etc. would identify potential cross-selling opportunities for 

various organizations. 

3. Direct research on the corporate brand impact would add value to future 

business and to the consumer strategy literature. 
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Role of Social Media to Select a Destination: Dimensions influencing 

Tourists’ Behavioural Intentions 

Azadeh O.Mirzamani 

Dr. Adarsh Batra  

 

ABSTRACT 

Social media trend allows tourism businesses; especially hotels maintain 

close relationships with potential customers. This study is conducted to examine the 

effects of factors, such as e-word-of-mouth, perceived usefulness, perceived ease 

of use, trust and attitude on tourists’ behavioural intentions in using social networks 

as tools that govern their recent travel decisions. 

This descriptive research is based on non-probability convenience sampling 

technique by gathering data from 400 respondents, who were staying in hotels in 

Bangkok and had planned their journey using social networks. The data were 

analyzed using both descriptive and inferential analyses. 

         The results illustrated that there is a moderate positive significant 

relationship between e-word of mouth communication and perceived usefulness, 

perceived ease of use and trust, perceived usefulness and attitude, perceived ease of 

use and attitude, trust and attitude, trust and behavioural intention and, attitude and 

behavioural intention. Moreover, there is a strong positive significant relationship 

between perceived ease of use and perceived usefulness, trust and perceived 

usefulness, and e-word of mouth communication and attitude.  

    The findings of this study will help managers and practitioners of tourism 

industry to better understand changing tourists acceptance to use sophisticated web-

based technologies to select destination, prioritising social networks instead of 
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conventional use of travel intermediaries, so as to improve their marketing and 

communication strategies focusing online contexts. 

Keywords: Tourist behaviour, E-word-of-mouth, Social media 

Statement of the Problem 

 According to the statistics obtained from Internet World Stats (2012), 

Thailand internet users have grown from 2,685,200 users in 2000 to 

20,100,000 users in 2011. In addition, Bangkok with 8 million users in a 

population of 10 million people is known as the world’s number one Facebook city 

(Jansuttipan, 2013). This implies that Bangkok is the most influential city in using 

Facebook with more than 3 million new users by the end of 2012. Moreover, a 

study conducted by Trip advisor Industry Index (2012) involving approximately 

25,000 hotel owners and managers around the world and 500 hotel owners and 

managers from Thailand stated that Thailand has achieved the sixth rank in the 

world, with a proportion of about 80 percent, in hotel marketing via social 

networks. 

        This research concentrates on the factors influencing behavioral intention of 

customers to select tourism destination by using social network. Kasavana, Nusair, 

& Teodosic (2010) indicated social media as a powerful tool among hospitality 

and tourism businesses for increasing consumer loyalty and satisfaction. In fact, 

marketing through social media obtains its power from the human chain activities, 

their mutual relationships and communications through the exchange of the 

information. Having analyzed the results of a research data that had been done in 

this regard, Hospitality research centre of Cornell University concluded that nearly 

25 % of business tourists and more than 30% of leisure tourists connect to the 

social networks to find their required information and to review comments on hotel 

websites before planning to make a trip to any destinations (McCarthy, Stock, & 

Verma, 2010). 
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        Since there are several factors involved in the development of tourism 

marketing -such as the important role of social networks as an essential tool in the 

quick and easy access to information with details for online customers, intangible 

nature of services in tourism industry, and customers orientation to read and 

compare other tourists’ opinion about services before booking any hotel rooms or 

restaurant tables – as well as the fact that the social network members are 

influential element of travel and tourism trade, it seems essential to conduct a study 

to identify the role of tourists’ attitude and behavioural intention in selecting a 

tourism product or specific destination in the online contexts.  

        Therefore, this study is aimed at examining the effects of factors such as 

word-of-mouse, perceived usefulness, perceived ease of use and trust on tourists’ 

behavioural intention in using social networks as tools to support their recent travel 

decisions. 

Research Objectives 

1. To study relationship between e-word-of-mouth communication and 

perceived usefulness. 

2. To investigate relationship between e-word-of-mouth communication and 

attitude. 

3. To explore relationship between perceived usefulness and attitude. 

4. To examine relationship between perceived ease of use and attitude. 

5. To find out relationship between perceived ease of use and perceived 

usefulness. 

6. To evaluate relationship between perceived ease of use and trust. 

7. To investigate relationship between trust and perceived usefulness. 

8. To analyze relationship between trust and attitude. 

9. To understand relationship between trust and behavioural intention. 

10. To test relationship between attitude and behavioural intention. 
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Research Area 

The main focus of the study is to detect potential online tourists’ criterion to 

choose a tourist destination. In this study, the researchers selected e-word-of-

mouth communication, perceived usefulness, perceived ease of use, and trust and 

attitude as independent variables and behavioural intention as the dependent 

variable.  

Significance of the Study 

Wind, Mahajan, & Gunther (2002) indicated that marketers take advantage 

of cyberspace to enhance the influence of information exchange between users and 

using recent methods to attract new clients and reducing clients’ defections.  Thus, 

the result of this study will reveal hotel guests behavior and the most influential 

factors concerning customers’ use of social networks in decision making. Therefore, 

the finding of this research will be useful for marketers’ and  online business 

operators’ in the hospitality and tourism industry to establish a positive presence in 

social networks, to have a positive effect on tourists’ behavioral intention, and to 

change their attitude to purchase the products with the minimum investment 

considering the factors mentioned above such as e-word of mouth, trust, perceived 

ease of use, perceived usefulness, and their relationship with behavioral intention. 

Moreover, investigating these factors will assist in staying competitive in the market 

place in order to identify tourists' behavior and to manage word of mouth effect on 

consumer decisions to buy. In addition, it makes practitioners and online tourism 

business use different policies in designing their websites more effectively to attract 

more tourists with the minimum investment amount. Additionally, the result of this 

research can be used by other researchers to conduct further research.  
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Research Framework 

Based on previous studies, five social networking page service issues 

important for behavioral intention of potential visitors are chosen: e-word of mouth 

communication (e-WOM), perceived usefulness, perceived ease of use, trust, 

attitude and tourist’ behavioural intention to select tourism destination by using 

social media. 

Figure 1: Conceptual framework of factors influencing behavioral intention of 

tourists to select a tourism destination using social network 

 

The researchers used the survey method to gather information using a five-point 

Likert scale questionnaire and distributed among the respondents. Furthermore, table 

1 below indicates the sources of studies used to select key variables influencing 

tourist’ behavioural intention to select tourism destination by using social media. 

 

Table 1: Sources of studies influencing Tourists’ Behavioural Intentions to Select a 

Tourism Destination by Using Social Media 
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Main Variables Sources 

Perceived usefulness (PU) Davis (1989), Gefen, Karahanna, & Straub 

(2003) 

Perceived ease of use (PEOU) Davis (1989), Gefen et al. (2003) 

Trust (TRU) 

 

Garbarino & Lee (2003), Koufaris & Hampton-

Sosa (2004) 

E-Word-of-mouth (EWM) 

 

Garbarino & Lee (2003), Goldsmith & Horowitz 

(2006) 

Attitude (ATT) 

 

Moon & Kim (2001), Robinson, Marshall & 

Stamps (2005) 

Behavioural intention (BIT) 

 

Venkatesh, Speier & Morris (2002), Wang, Lin & 

Luarn (2006), Goldsmith & Horowitz (2006) 

 

Hypotheses 

In this study there were ten hypotheses that were set to test the relationship 

between e-word of mouth communication (e-WOM), perceived usefulness, 

perceived ease of use, trust and attitude shown in the figure 1. 
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Procedure 

The target respondents of this research are 400 tourists, both international 

and domestic, male and female adults, who planned their journey using travel 

specific social media. A pre-test was conducted by distributing 30 questionnaires 

during 25-30 August, 2013. Based on the Cronbach's alpha result, the research 

instrument was found reliable to be used to capture primary data. As this study is 

being conducted in Bangkok, Thailand, the researchers distributed 80 

questionnaires each at five locations to the tourists at Bangkok international airport 

(Suvarnbhumi Airport), Don Muang international Airport, two most popular 

shopping malls including Siam Paragon and Central World in the Pratunam area, 

and Grand Palace, as one of the major tourist attractions in Bangkok. 

      The early October 2013, researchers visited the selected sites and intercepted 

international and domestic tourists and screened by asking whether they use social 

media network as a source of information for choice a recent destination. The 

questionnaires were handed over to English  speaking and local Thai tourists. Out 

of 400 useable questionnaires received, researchers picked up all 400 

questionnaires to conduct the analysis. 

DATA ANALYSIS  

The statistical package for social science was used to analyze the 

quantitative data obtained from the research instrument. Pearson correlation was 

used to statistically treat the data. P value of 0.05 or less was used as the criterion 

to determine the significance of observed differences. 
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SUMMARY OF FINDINGS  

Table 2 shows that, 54.5 percent of respondents are female (218 

respondents), 45.5 percent (182 respondents) of them are male. Therefore, it can 

be concluded that the majority of respondents in this study are females. 

Table 2: Frequency and Percentage of Response by Gender (n = 400) 

Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid       Male 

               Female 

          Total 

182 

218 

400 

45.5 

54.5 

100.0 

45.5 

54.5 

100.0 

45.5 

100.0 

 

Table 3 below, shows that the majority of respondents are between 20 -30 years 

old, representing 45.8 % of the whole sample (183 respondents), 23.8 % of them 

are between 31 to 40 years old (95 respondents), 15.0 % are between 41- 50 

(60 respondents), the percentage of under 20-year-old adults is 9.0 (36 

respondents), and the minority of the respondents are over 50 years old which the 

percentage is 6.5 (26 respondents). Thus, it is concluded that the respondents 

between 20 to 30 years old are the majority in this study. 
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Table 3: Frequency and Percentage of Response by Age 

Age 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid       Under 20 

 Between 20-30 

 Between 31-40 

 Between 41-50 

  Over 50 

           Total 

36 

183 

95 

60 

26 

400 

9.0 

45.8 

23.8 

15.0 

6.5 

100.0 

9.0 

45.8 

23.8 

15.0 

6.5 

100.0 

9.0 

54.8 

78.5 

93.5 

100.0 

 

Moreover, all dependent and independents variables are summarized with highest 

and lowest mean in Table 4; 

Table 4: Highest and lowest values of mean (x  ) 

Variables Highest mean  (x  ) Lowest mean  (x  ) 

 

Behavioral Intention 4.18 for “I would like to book 

my destination if it was 

available” 

 

3.79 for “I often purchase tourism 

products/services online” 

Attitude 4.22 for “Using online 

customization is a good idea” 

4.12 for “Using online customization is a 

pleasant idea” 
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E-Word of Mouth 

Communication 

4.45 for “It is important for me 

to hear about the experience of 

others” 

3.49 for “I read information from others to 

get best value for my money” 

Perceived 

Usefulness 

4.47 for “Using social media 

enables me to book online” 

4.06 for “Using social media enables me to 

select faster” 

Perceived Ease of 

Use 

4.38 for “It is easy to do what I 

want to do” 

4.01 for “My interaction is clear and 

understandable” 

Trust 4.29 for “social networks 

provide an efficient system for 

booking hotels or selecting 

products” 

3.33 for “I believe promises on the social 

networks will be kept” 

 

 

Note: 5-point Likert type scales ranging from 1 to 5, where 1 = strongly disagree 

; 2 = disagree ; 3 = neither agree nor disagree ; 4 = agree ; 5 = strongly agree     

Based on Table 4, the highest and the lowest means (x  ) in terms of behavioural 

intention belong to “I would like to book my destination if it was available” and “I 

often purchase tourism products/services online” respectively, which are 4.18 and 

3.79. Additionally, the highest mean in terms of attitude is 4.22 that belong to 

“Using online customization is a good idea” and the lowest one is 4.12 that belong 

to “Using online customization is a pleasant idea”. 

        Accordingly, the highest mean in terms of E-word of mouth communication 

is 4.45 for statement, “It is important for me to hear about the experience of 

others” and the lowest one is 3.49 that belong to “I read information from others 

to get best value for my money”. Furthermore, “Using social media enables me to 

book online” is the statement with the highest mean in terms of perceived 
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usefulness, which is 4.47; and “Using social media enables me to select faster” is 

the statement with the lowest mean that is 4.06. 

        As mentioned in Table 3, the highest mean in terms of perceived ease of use 

is 4.38 that belong to “It is easy to do what I want to do” and the lowest mean is 

4.01 that belong to “My interaction is clear and understandable”. Likewise, for the 

last variable in Table 6.2, the highest and lowest means are 4.29 and 3.33, which 

belong to “social networks provide an efficient system for booking hotels or 

selecting products” and “I believe promises on the social networks will be kept” 

respectively. 

Summary of hypotheses testing result 

Using Pearson Correlation test, all null hypotheses were rejected in this study. 

Summary of the results are as follows: 

Hypothesis one: There is a moderate positive significant relationship between E-

word of mouth communication and perceived usefulness (p = .000, rs = 0.579). 

Hypothesis two: There is a strong positive significant relationship between 

perceived ease of use and perceived usefulness (p = .01, rs = 0.725) 

Hypothesis three: There is a moderate positive significant relationship between 

perceived ease of use and trust (p = .01, rs = 0.504). 

Hypothesis four: There is a strong positive significant relationship between trust and 

perceived usefulness (p = .01, rs = 0.607). 

Hypothesis five: There is a strong positive significant relationship between E-word 

of mouth communication and attitude (p = .000, rs = 0.654). 

Hypothesis six: There is a moderate positive significant relationship between 

perceived usefulness and attitude (p = .01, rs = 0.507). 
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Hypothesis seven: There is a moderate positive significant relationship between 

perceived ease of use and attitude (p = .000, rs = 0.488). 

Hypothesis eight: There is a moderate positive significant relationship between trust 

and attitude (p = .01, rs = 0.604). 

Hypothesis nine: There is a moderate positive significant relationship between trust 

and behavioural intention (p = .000, rs = 0.604). 

Hypothesis ten: There is a moderate positive significant relationship between 

attitude and behavioural intention (p = .000, rho = 0.574) 

Figure 2: Conceptual Framework and Coefficient of Correlation 

 

 

 Figure 2 indicates the extent of relationship among variables based on hypotheses 

testing results. 
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Discussion and Implications 

Relationship between E-Word-of-Mouth Communication and Perceived 

Usefulness 

Jeong & Jang (2011) expressed that clients are not capable of evaluating products 

or services before buying; hence any online recommendation can help to reduce any 

risk involved during the process of buying products, while Utz, Kerkhof & Bos 

(2012) stated that a sense of community and trust prevails in the comments posted 

online, like interacting face to face. Based on the result of hypothesis testing one, 

there is a moderate positive relationship between E-word of mouth communication 

and perceived usefulness.  

 

Relationship between Perceived ease of use and Perceived Usefulness 

Luque, Castaneda, Frias, Munoz & Rodriguez (2007) studied and found the 

favorable correlation between perceived ease of use and perceived usefulness in the 

tourism sector by using social networks. Ryan & Rao (2008) also reiterated the 

impact of perceived ease of use on perceived usefulness in collecting information 

through the internet. Based on the result of hypothesis testing two, there is a strong 

positive relationship between perceived ease of use and perceived usefulness. 

Relationship between Perceived ease of use and Trust 

Koufaris & Hampton-Sosa (2004) established a positive relationship 

between perceived ease of use and trust. Likewise, Chow and Holden (1997) 

found that trust would be built when clients feel that the offered products or 

services by a firm meet their requirements. With respect to the result of hypothesis 

testing three, there is a moderate positive relationship between perceived ease of use 

and trust. 
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Relationship between Trust and Perceived Usefulness 

The favorable correlation between trust and perceived usefulness was found 

out by Pavlou (2003) and Chircu, Davis & Kauffman (2000) mentioned that trust 

grants clients the privilege to use social networks and feel that the interactions are 

more useful. As established in hypothesis testing four, there is a strong positive 

relationship between trust and perceived usefulness. 

Relationship between E-Word-of-Mouth Communication and Attitude 

Ye, Law, Gu & Chen (2011) confirmed the importance of E-word of 

mouth communication for the improvement of efficient tourism destination. 

Additionally Utz et al. (2012) demonstrated the positive relationship between E-

word of mouth communication and attitude. Based on the result of hypothesis 

testing five, there is a strong relationship between E-word of mouth communication 

and attitude. 

Relationship between Perceived Usefulness and Attitude 

Luque et al. (2007) expounded the relationship between perceived 

usefulness and attitude, and furthermore, Kim, Ferrin & Rao (2008) and Hossain 

& De Silva (2009) found that perceived usefulness significantly influences 

attitude. Regarding hypothesis testing six in this study, there is a moderate positive 

relationship between perceived usefulness and attitude. 

Relationship between Perceived Ease of Use and Attitude 

The favorable influence of perceived ease of use on attitude is studied by 

many researchers, such as Hsu & Lin (2008) and Hossain & De Silva (2009). 

Likewise, Korvenmaa (2009) expressed that consumers are interested in 

interacting via social networks provided they feel using social networks are not 

difficult. Moreover, Davis (1989) mentioned the influence of perceived ease of 

use on clients’ behavior toward using technology and social networks. Based on 

DP
U



815 
 

hypothesis testing seven, there is a moderate positive relation between perceived 

ease of use and attitude. 

Relationship between Trust and Attitude 

Elliott, Harris & Baron (2005) studied and found the positive relationship 

between trust and attitude. In the same way, this relationship has been explained by 

Jarvenpaa, Tractinsky and Vitale (2000). With respect to the result of hypothesis 

testing eight, it was established that there is a moderate positive relationship 

between trust and attitude. 

Relationship between Trust and behavioural intention 

Trust is a factor that has a positive effect on selecting the social networks to 

use by clients (Gefen et al., 2003).  Several studies stated the positive relationship 

between trust and behavioural intention to use social networks (Ridings, Gefen & 

Arinze, 2002). Based on hypothesis testing nine, the researchers found that there is 

a moderate positive relationship between trust and behavioural intention to use. 

Relationship between Attitude and behavioural intention 

The favorable influence of attitude on behavioural intention to use social 

networks is found by several researchers (Hsu & Lin, 2008; Hossain & De Silva, 

2009). Based on hypothesis testing ten, it can be concluded that there is a 

moderate positive relationship between attitude and behavioural intention to use 

social networks.  
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RESEARCH SUGGESTIONS 

Encourage E-WOM Communication        

Based on the result of hypothesis one, a moderate positive significant 

relationship is found between e-word of mouth communication and perceived 

usefulness. Likewise, Yadav & Varadarajan (2005) confirmed the favourable 

influence of E-word of mouth communication on perceived usefulness. As 

customers believe, the reviews received from other consumers can be useful in their 

decision to buy a tourism product, therefore, it is recommended to tourism industry 

practitioners and marketers to match and incorporate variety of social networks, 

including Facebook, to their websites, blogs or other user-generated content 

platforms; to actively monitor customer input in real time; to focus on the online 

contexts (questions, comments, photos) as worthwhile factors influencing tourists’ 

attitude; and consequently to increase behavioural intention to use social networks 

in a more efficient way. Moreover, the researchers would like to recommend to 

business managers and website operators to read every negative comment to identify 

the major issue for improvement. 

Encourage E-friendly ways to use social media  

Based on hypothesis testing two results, the study found a strong positive 

significant relationship between perceived ease of use and perceived usefulness. In 

the same way, Luque et al. (2007) found a positive significant relationship 

between these two variables. Hence it is suggested that tourism industry 

practitioners be more creative in combining the ease of use, usefulness and fun 

factors using the social media. For instance, to encourage customers to connect and 

use social media, nowadays many travel companies offer their customers to specify 

and design what they want through the company’s website along with offering 

exciting promotions and packages. Moreover, as the number of people who use 

social media and mobile phones for internet access are sharply rising; therefore, the 
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companies can recommend their customers to install company-specific applications 

on their own mobile phones to provide prompt and easy access to consumers in the 

future. 

Enhance and maintain E-users confidence surfing sites 

By evaluating the hypothesis testing three, the researchers found a moderate 

positive significant relationship between perceived ease of use and trust. The 

findings of a study conducted by Flavian, Guinaliu & Torres (2005) also verified 

the positive impact of perceived ease of use on trust. A company will be successful 

in winning the trust of customers when its website is easy to use and includes 

desired capabilities. Hence, researchers suggest website operators to create a user-

friendly website to increase customers’ involvement. 

High trust to use web applications should be linked with usefulness 

Based on the findings of hypothesis testing four, the researchers achieved a 

strong positive significant relationship between trust and perceived usefulness. 

Likewise, Pavlou (2003) studied and found the positive favourable influence of 

trust on perceived usefulness. Basically, while trust is experimentally recognized as 

a motif of perceived usefulness and in turn, a motif of attitude, this has some 

effective ways to improve the attitude concerning use of social media. Therefore, 

the researchers recommend website operators to first expand creating trust 

mechanisms for consumers to attract the users to connect to social media and do 

online shopping. Online web applications include statements of guarantees, growth 

familiarity through privacy, trust, providing incentives to use, and long-term 

customer service. Then, perceived usefulness of using social media appears as a 

significant subject to attract potential members and should be carefully designed 

incorporating users' needs and requirements that better reflect perceived usefulness 

of the service. 
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E-WOM Communication to develop positive attitude 

With respect to the findings of hypothesis testing five, a strong positive 

significant relationship between e-word of mouth communication and attitude is 

confirmed. Similarly, the findings of the study by Gruen, Osmonbekov & 

Czaplewski (2006) maintained a significant effect of e-word of mouth 

communication on attitude. It is important to note that either positive or negative 

word of mouth determines intention to pre-purchase or post-purchase behaviour. 

Though, marketers’ are not able to directly influence word of mouth, but they can 

still monitor, manage the frequency, direction of the content and structure of their 

advertising campaigns. Hence, it is suggested that companies be aware of the 

influence of celebrities’ endorsement in the advertising. To create an affirmative 

image attitude, it is important to learn control communications (advertising and 

promotional material by making offers as special price deals, off-peak promotions), 

uncontrolled communications ( rewarding those who recommend the service brand 

like recommending a friend  promotions) and brand names need to cooperate with 

each other for communicating favourable brand image since it effectively reflects 

the positioning of the brand in the minds of the intended audience and plays an 

important role in creating and managing repurchase intention of a brand. 

User friendly surfing to develop positive attitude  

By examining hypothesis testing six results, the researchers found a moderate 

positive significant relationship between perceived usefulness and attitude. This 

result is supported in a study by Korvenmaa (2009), which shows the favourable 

influence of perceived usefulness on attitude. Moreover, since finding and buying a 

product in a quick and easy way is considered as the most significant factor in 

customers’ attitude towards using social media, the researchers suggests to tourism 

industry marketers and website operators to create effective web design layout and 

upload required information in accordance with users’ expectations and diverse 

perception. 
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Ease of use of social media to develop positive attitude  

Based on findings of hypothesis seven results, a moderate positive 

significant relationship is found between perceived ease of use and attitude. In the 

same way, Lin, Shih & Sher (2007) mentioned the positive relationship between 

these two variables in their study. Therefore, it is recommended to marketers or 

web operators to focus on offering a site map to their users with links that point to 

the important parts of their site, anticipate the wordings users usually type to search 

them, and also to provide customers with the ability to navigate sites that support 

the purchasing decision utilising easy procedures. 

Reliable social networking to enhance positive attitude  

Based on the result of hypothesis testing eight, a moderate positive 

significant relationship between trust and attitude was maintained.  The findings of 

the research conducted by Chen (2006) supported the positive effect of trust on 

attitude. The researchers recommend to the tourism industry marketers and 

managers to improve their customer focused business strategy in order to increase 

online users’ traffic and build trust among customers. Improving the customer 

focused business strategy can be accelerated in several ways including: 

To maintain customers strict confidentiality with regard to their data and privacy;  

To provide the customers with comprehensive, clear, detailed, and specific 

information on the company and its investors; 

To provide the customers with a mechanism for safe and secure online purchases; 

To offer online services, such as customer service or contact service in order to 

support customers before, during, and after the online purchases; 

To design a space for the customers to have an account and be able to keep track of 

the history of payment or the status of their current order, and finally; 
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To offer some Chat and Forum pages so that the customers can freely share their 

opinions with the company or other customers.  

Trust building to encourage destination search and selection using social media 

Based on analysing hypothesis nine results, it is found that there is a 

moderate positive significant relationship between trust and behavioural intention. 

Moreover, Eastlick, Lotz & Warrington (2006) reported the relationship between 

these two variables. Thus, to enhance customer confidence to purchase tourism 

product, it is useful to consider the following actions: 

To increase the number of ‘like’ and positive comments of other customers by 

embedding social buttons within the site and within the marketing communications 

(this can be done by inserting obvious and easily recognizable buttons in the site to 

get the customers to share the article); 

To build trust and develop an understanding of the products drawing on the tourism 

product reviews as an excellent way of maximizing sales; 

To provide interesting leisure packages at reasonable prices;  

To expand online marketplaces with social networking which are capable of 

establishing trust among trading partners and increasing user satisfaction to 

purchase; 

To maximize the customers’ engagement on social networks, like Facebook by 

sharing videos or photos from their recent trips. 
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Online customization be linked with destination search and selection using social 

media 

Finally, the findings of hypothesis testing ten results show a moderate 

positive significant relationship between attitude and behavioural intention. This 

result is in line with the findings of a study by Van Noort, Kefkhof & Fennis 

(2008) which indicated the positive significant effects of attitude on behavioural 

intention. It is worth mentioning here that for attitude, the statement '' Using online 

customization is beneficial to me'' achieved the mean score 4.21. Moreover, in 

terms of behavioural intention, for the statement ''I would like to book my 

destination if it is available'' the mean score is 4.18. Consequently, the researchers 

would like to recommend to tourism industry marketing managers and website 

operators to create websites with rich contents and contexts capable of consistently 

updated. They also need to create innovative and interesting ways in offering the 

customers their products and services in order to satisfy their customers and to 

elevate their inclination towards purchasing the company’s products - even if they 

are faced with an increased cost of the products – and to persuade them to 

recommend the brand to others.   
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 Therefore, based on the findings of this research, the researchers recommend to 

marketing managers of tourism firm or company, who are trying to sell their 

products online or attract internet users’ attentions to their products or services, to 

pay considerable attention to these variables which have a great impact on tourists’ 

behavioural intentions to select tourism destination by using social media. 
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THE MANAGEMENT OF HOME HEALTH CARE PRACTICES 

IN MOO 6 BUNGSAN SUBDISTRICT ONGKARAK, NAKHON 

NAYOK, THAILAND: AN ETHNOGRAPHIC STUDY 

 

Connie Cris C. Tagupa 

 

Abstract 

Documentation regarding home health practices in Thailand rural areas is 

sparse. This issue needs to be studied because people’s mode of thinking and 

behaving can be used as a basis for developing health programs. 

This ethnographic study was conducted to determine the management of 

home health care practices in the “critical stages of life” in a rural Thai village, 

identify health problems encountered in the management of home health care and 

investigate the local beliefs that affect the management of home health care 

practices. A research team of public health students were chosen as participant-

observers to gather data from September to mid-December 2013. Respondents 

were residents of the village who have been living there for at least ten years. They 

came from extended families whose members represented the critical stages of life. 

 Findings showed that for newborn and infant care, cold water is used for 

bathing because it is believed that it can boost the immune system. Mashed ripe 

banana is used for complementary feeding. For URTI cases a Thai traditional 

medicine called Kwadlen is used. Onion skin is placed under the infant’s pillow to 

induce sleep. Children who have fever are treated with Hao Sing Praset and 

Haokeaw herbs. Antepartum care includes taking turmeric and tamarind leaves in 

powdered form to promote wellness. Pregnant women are discouraged to eat 

bamboo shoots to prevent difficult child birth. After delivery the mother should not 

eat eggs to avoid vaginal inflammation. Eating squash, banana blossom and Chinese 

chives is encouraged to increase milk production. Adults as well as the elderly use 

Carcuma and Fathaylon mixed with honey as part of their daily intake for wellness. 

They believe that meditation plays a big role in healing.  

Home health care practices in the village involves the use of Thai traditional 

herbs for medication. Common health problems of newborn, infant and children 

consist of Upper Respiratory Tract and Gastro Intestinal problems. Among adults 
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and the elderly “lifestyle” diseases are prevalent. Local beliefs permeate the 

management of home health care practices in the critical stages of life. This study 

recommends that health workers explore the use of local wisdom in improving 

home health care. 

Background of the Study 

Documentation regarding home health practices in the rural areas of 

Thailand is sparse. This is an issue that needs to be studied because people’s mode 

of thinking and behaving can be used as a basis for developing health programs 

which can address current health problems. Cultural orientation influences the 

formation of a person’s opinions, attitudes, values and behavior and such influence 

begins from childhood through adulthood and even into old age (Jocano, Alberto 

1976). Hence, it is imperative that home health practices be studied in all “critical 

stages of life”.  

Admittedly, culture plays a tremendous role in providing rationale for 

behavior. It is within the hidden dimension of culture that clues can be found for 

understanding why people in a certain community behave the way they do and not 

otherwise. Because culture influences behavior, it is wrong to view it as a static or 

determinate entity. Culture changes. Sometimes the change is slow, at others time 

rapid. The change may also take place as part of the natural process of social 

development (Jocano, Alberto 1976). It can be directed or planned, with specific 

goals in mind as in the management of home health practices (Hodgson, 2000). 

 

Research Objectives 

1. To determine the management of home health care practices for the 

following“critical stages of life” in a rural Thai village: 

a. Newborn 

b. Infant 

c. School age years 

d. Pregnancy 

e. Early and middle adulthood 

f. Geriatric 

2. To identify health problems encountered in the management of home health 

care. 
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3. To investigate the local beliefs that affect the management of home health 

care practices. 

 

Methodology 

This is an ethnographic study which is basically qualitative in nature. 

 Ethnographic research involves observing target users in their natural, real 

world setting rather than in the artificial environment of a laboratory or a focus 

group. The aim of this type of research is to gather insight into how people live, 

what they do, how they do things or what they need in their everyday lives 

(Hodgson, 2000).  

 A research team of third year public health students were chosen as 

participant observers to gather data. An orientation program was conducted to 

familiarize them as to their role in the study. Detailed instructions were given on 

the kind of information they need to gather and techniques on how to establish 

rapport with the family and getting individuals’ information to the outsider. Practice 

sessions in doing in-depth interview were conducted. The importance of 

documentation as a technique in ethnographic research was emphasized. Visits to 

the village were done from September to mid-December 2013.  

 

Table 1: Topics Covered during Orientation  

  

September 23-27, 

2013 

General content of the research 

Introduction on Ethnographic research  

Role of researcher as participant – observer and participant in 

a field situation 

The participant observation technique in small community 

research 

Briefing on how to establish rapport with family and getting 

individuals to give information to the outsider by guest 

lecturer 

Clarification of topics in interview guide  

Documentation as a technique in Ethnographic Study 

Final Instructions 
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 Table 1 shows the topics covered during one week orientation program. To 

prepare the participant observers for the specific task that they should perform.  

Populations 

 Tambon Bungsan is one of 11 tambons in the west side of Ongkarak 

District. The land area is  41.41 sq. km.  and can be classified into three: 

agricultural (60%), residential (30%), water source (10%). This study was 

conducted in the village of Moo 6 Bungsan subdistrict, Ongkarak which has 130 

households and a total of 595 residents. Majority of the population have Islam as 

their religion (97%) and the rest are Buddhists. In terms of occupation, there is a 

good mix of government and private employees, self-employed flower makers, 

charcoal producers, and vendors of varying goods. Educational level range from 

elementary to high school graduates. 

 Demographically those selected as respondents came from extended families 

which consist of: Grandparents, mothers, fathers, children, grandchildren, aunts and 

uncles. A total of nine (9) families who met these criterion were chosen and 

carefully monitored and observed.  

   

Data Analysis  

 Analysis of the data centered on topics related to the different critical stages 

of life namely: newborn, infant, school age years, pregnancy, early and middle 

adulthood and geriatric.  

 Specific analysis focused on home health practices, identified health 

problems and local health beliefs.  

Data analysis consisted of the following procedure: 

1. Interview guides were collated and organized. Videos of interviews and 

audio recordings of the respondents were reviewed in order to answer the 

questions of the research. 

2. Data were sorted according to the different critical stages of life. 

3. Data were synthesized to reflect the home health practices, health problems 

and local beliefs among the members of the nine families according to the 

different critical stages of life.   
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Summary of Findings 

Objective 1: To determine the management of home health care practices for the 

following “critical stages of life” in a rural Thai village it was found out that: 

 

A. NEWBORN 

The finding showed that most of the mothers introduced 

breastfeeding after birth but do not have knowledge about newborn 

screening.Mothers who delivered in a lying-in facility or hospital acquired 

have their newborn acquire the first line of vaccination. Those who 

delivered at home did not have primary vaccine for their newborn. They are 

not particular with the danger signs to be observed in a newborn that need 

referral. According to them if they encounter certain illnesses during this 

stage they do home treatment that they know like taking paracetamol and 

other herbal remedies. For newborn care they believe that cold water should 

be used in bathing the newborn either twice or thrice a day around 9am and 

3pm. The newborn is fed with breast milk. Mashed banana is added which 

served as alternative nutrition. Bottles used for feeding are boiled with hot 

water. For umbilical care they use cotton together with alcohol or warm 

water.  

 

B. INFANT 

Most infants are categorized as fully immunized but there are a few 

who did not acquire immunization.Most of the infants did not have 

exclusive breastfeeding because of conflict in the work schedule of the 

mother. They rely mostly on commercial milk products for feeding.  They 

possess limited knowledge of the danger signs to be observed in infants. 

When infants are ill they are usually treated at home with self-prescription 

drugs and herbal medicines. Only when the illness becomes worse are the 

infants brought to hospital.  

 

C. SCHOOL AGE YEARS 

 Health problems of children at this stage are first treated with herbal 

remedies at home. Medical help is resorted to for emergency cases. 
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D. PREGNANCY (ANTE PARTUM, INTRA PARTUM AND POST 

PARTUM) 

Ante partum 

 Most of the mothers go for prenatal visit but do not go regularly for 

complete monitoring. Some had their prenatal at hospitals and some in 

health centers or directly to the midwife. One mother did not have any 

prenatal during her pregnancy. Some take advantage of the 30 baht policy 

and deliver in the hospital. They get free supplementation in the course of 

pregnancy like Iron and Folic acid.  Those who go for prenatal have an idea 

on signs that should be observed for high risk delivery. Like when having a 

fever they should take paracetamol, drink a lot of fluid, eat on time and 

have enough rest, avoid alcohol and smoking, do routine exercise and eat 

healthy foods such as fruits and vegetables. 

Intra partum 

Most mothers delivered in the hospital because of the modern 

facilities and the presence of health care professionals. The pregnant woman 

thinks services are better in a hospital set up. Some delivered via CS section 

and have one who delivered at home. 

 

E. EARLY AND MIDDLE AGE ADULTHOOD  

 In terms of family planning they prefer small number of children 

but then most do not use any method for birth control some opted for 

injection. Their religion does not promote any method of family planning 

because they believe it is immoral. When they think that illness can be 

cured at home they usually take herbal medicine and if it becomes worse 

they go to the hospital. In terms of nutrition Thai people adhere mostly to 

spicy diet but some avoid too much of it because they think it is unhealthy. 

They eat only fish and rice because they believe that pork and chicken are 

very unhealthy.  
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F. GERIATRICS  

 Most elderly members in the family are members of government 

programs. They acquire all the benefits that the government provide like 

allowance per month and health insurance. They do every day exercise 

through their household routine. They avoid soda and alcohol. With their 

existing lifestyle disorder they adhere to medical advice but they still use 

herbal medicine as part of their treatment.  

 

Objective 2: To identify health problems encountered in the management of home 

health care. 

 

A. NEWBORN 

  Some mothers did not introduce breastfeeding after birth due to 

pressures of work and breast problems. Mothers who work usually rely on 

commercial milk (powdered milk) and soft foods (banana) as part of the 

newborns nutrition and did not find any other means to do breast milk 

extraction. One mother had breast problems but she did not even get a 

physician’s advice on ways to introduce breast milk.Most of them do not 

have knowledge about newborn screening. The ones who delivered in the 

hospital could not recall if their child under went newborn screening or not. 

They are uncertain. Newborn disorders have been identified like red blood 

cell abnormalities, gastrointestinal problems and genetic problems like 

jaundice (yellowish discoloration of skin) and hydrocephalus (head 

enlargement due to excess fluid accumulation).   

 

B. INFANT 

When the infant experiences vomiting he/she is placed on the lap 

of the mother and tapped on the back for first aid. When the infant cries the 

mother gives Kwadlen a traditional Thai medicine that can treat sore throat. 

 

C. SCHOOL AGE YEARS 

 At this stage common illnesses that children encounter are Upper 

Respiratory Tract Infection (URTI) and Gastro intestinal problems. For 
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URTI cases like flu, common medication like paracetamol is used. For GI 

problems like constipation they do self-medication and give a lot of water 

and vegetables. For loose stool they take ORS and go to the hospital. And 

for loss of appetite they choose variety of foods that is palatable until 

appetite comes back. When children have fever they are usually treated at 

home with paracetamol. If the treatment does not work they go to hospital. 

 

D. PREGNANCY (ANTE PARTUM, INTRA PARTUM AND POST 

PARTUM) 

Ante partum 

Some mothers experienced fever, breast engorgement and severe 

headache. 

Intra partum 

 Pregnant women go up and down the stairs regularly in order to 

promote easily delivery. 

Post-partum 

 Most mothers did not do follow up checkup and immediately went 

to work. After delivery the mother cleans her perineal area with water and 

do not take a bath in klong. They rest for around 6-8 hours. Iron tablet are 

taken as supplement for blood loss during delivery.  The health worker 

teach mother on how to take care of self and perineal area. 

 

E. EARLY AND MIDDLE AGE ADULTHOOD   

 Most household heads have been smoking for long periods of time 

(more than 10 years). They have vast knowledge about smoking and how 

fatal it could be to a person’s health. As much as they want to quit they do 

not have the motivation to do it and do not have the proper way to escape 

from addiction to it. When they encounter health problems such as muscle 

pains and severe headache they just self-medicate to alleviate pain. 

 

F. GERIATRICS  

 Most health problems that occur in this stage are hypertension, 

hypercholesterolemia, diabetes, arthritis and body malaise. With 
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hypertension, hypercholesterolemia and diabetes they manage their lifestyle 

disease by having monthly check-up with a physician in the community 

hospital. They avoid foods that can trigger high blood pressure. They also 

take herbal remedies. They avoid foods that trigger diabetes and know how 

to do wound care at home. If they get fever they just use towel dipped in 

warm to wipe the whole body. 

 

Objective 3: To investigate the local beliefs that affect the management of home 

health care practices.  

 

A. NEWBORN 

  Use of cold water two or three times a day for bathing the newborn 

between 9am and 3pm is common. They stated this will enable the 

newborn to adapt easily to environmental changes. The mother is advised to 

eat different kinds of herbs to create good milk for the baby. They always 

think that what they eat will affect the breast milk.  Banana is used as an 

alternative nutrition for newborn. According to them it is soft and eaten 

easily and will provide good metabolism. For umbilical cord care aside 

from the alcohol and warm water they put Mahahing (Thai herb) for they 

believe that would facilitate wound healing.  

 

B. INFANT  

When the infant experiencesvomiting he/she is placed on the lap of 

the mother and tapped in the back for first aid.When the infant cries the 

mother gives Kwadlen a traditional Thai medicine that can treat sore throat. 

When mothers want their children to have a restful sleep they put onion 

skin under the pillow. It is believed that onion induces sleep due to its 

soothing smell. 

 

C. SCHOOL AGE YEARS 

  They use Kwadlen to treat URTI and other illnesses. They believe 

that exposing the child outside the home can boost immunity. If children 

have fever they are treated with Hao Sing Prasart and HaoKeaw herbs. 
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D. PREGNANCY (ANTE PARTUM, INTRA PARTUM AND POST 

PARTUM) 

Ante partum 

They believe that taking Thai herbs before delivery like turmeric 

and tamarind leaves in powder form will promote wellness during course of 

pregnancy. 
Intra partum 

 Villagers believed that is eating bamboo shoots is not good for child 

birth. 

Post-partum 

Herbal medicine like turmeric and tamarind leaves are boiled 

together and drunk for faster wound healing. Mothers are advised to avoid 

eating egg after delivery to prevent vaginal inflammation. They are 

encourage to eat squash that can decrease inflammation after pregnancy. 

The mother should eat Chinese chives andbanana blossom to increase milk 

production. Placenta of the baby is buried near the home. Mother is 

encouraged to drink hot water and also put clothing in abdominal area to 

help uterus get back to normal state. Mothers expose themselves to fire to 

dry uterus. They stay near the fire to feel the warm and increase recovery 

by boosting the immune system.  

 

E. EARLY AND MIDDLE AGE ADULTHOOD   

 They stick to traditional Thai medicines. They think that herbs can 

be a source of wellness and can make them fit. They use Curcuma and 

Fathaylon and expose it to sunlight after which they pound it into powder 

form and mix with honey as part of their daily food intake. 

 

F. GERIATRICS   

 Even while taking prescription medicine they still use Thai 

traditional treatment like Chinese chives and Kwadlen. And most especially 

they believe that meditation has a big role in healing. 
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Conclusions and Recommendations:  

Success in health prevention and promotion requires more than the availability 

of adequate health services with well trained personnel. As families have the major 

responsibility of caring every member, success requires partnership between health 

workers and families with community support (WHO, 2009). Hence, families 

should have appropriate management on home health care to support healthy growth 

and development in the different critical stages of life. They should be able to 

respond appropriately when a member is sick, seeking appropriate and timely 

assistance when they need additional care. 

1. Home health care in the village during the “critical stages in life” involves 

the use of Thai traditional herbs for medication and only when the ailment 

gets serious do they go for hospital care. 

2. Common health problems of newborn, infant and children consist of Upper 

Respiratory Tract Infection (URTI) and Gastro Intestinal problems. Among 

adults and the elderly “lifestyle” diseases are prevalent. 

3. Local beliefs permeate the management of home health care practices 

starting with the care of newborn to nutrition and hygiene of infants, 

children as well as pregnant women, adults and the elderly. 

 

Recommendations: 

1. There is a need to strengthen the IEC programs of health workers especially 

in such areas as the appropriate maternal and child care and due 

management to adult and elderly health concerns should be given 

importance.  

2. To help solve the problems of smoking among adults there should be an 

intensive campaign with smoking cessation spearheaded by community 

health workers. 

3. A more thorough study of local wisdom should be done to assist health 

workers in giving the right kind of advice to the villagers in order for them 

to avail health provision in a community or hospital care setting.  
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4. Policy makers should develop policies which can strengthen home health 

care programs. 

5. Health practitioners should understand the problems involved in home 

health care in order to manage these problems.  
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The Impact of Foreign Direct Investment (FDI) on the Economy and Peace in a 

Third World Country: A Case Study of the Conflict in the Niger Delta Region  

of Nigeria.   

Joseph Osigbeme Anyia 

Abstract 

The study concentrates on the impacts of foreign oil companies on the economy and 

peace of this region of the Niger delta.  This paper is a documentary research and 

data are collected from secondary sources and the primary data collected from 

telephone interviews with people that come from the Niger delta region of Nigeria. 

The study also shows that foreign direct investment in the Niger Delta region of 

Nigeria are mostly in the oil sector. This sector has seen an increase in oil spillage 

by the foreign oil companies since oil was discovered in Niger Delta Region of 

Nigeria in 1957 and there have also been an increase in economic and political 

marginalization of the people of the region. With more than 50 years of oil 

production and billions of dollars in oil revenue, the Niger Delta people still remain 

in abject poverty without the most basic amenities such as water, electricity, 

hospitals, good road and no meaningful source of livelihood, no land to farm and 

no river to fish. 

The study tells us how nothing has been done to clean up the pollution which has 

led to land degradation, river and creeks pollution and also air pollution due to the 

flaring of gas into the atmosphere for almost 30 years. All these have agitated the 

youths of the region to take up arms to fight the foreign oil companies and the 

Federal government of Nigeria. Because the people in the communities believed that 

only the states and the oil companies are benefitting from the oil wealth, that the 

Niger Delta area deserved a fairer share of proceeds of the oil wealth that comes 

from the Niger Delta Region. 
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Introduction  

        Foreign Direct Investment is an investment made to acquire a lasting 

management interest (normally 10% of voting stock) in a business enterprise 

operating in a country other than that of the investor. Defined by the residency 

(World Bank, 1996) such an investment may take the form of either ‘Greenfield’ 

investment (also called “mortar and brick” investment) or merger and acquisition 

(M&A), which entails the acquisition of existing interest rather than new 

investment. 

  Nigeria is officially referred to as the Federal Republic of Nigeria, it is a 

federal constitutional republic made up of thirty six states and it’s Federal Capital 

Territory (Abuja). The country Nigeria is located in West Africa. (Adati Ayuba 

Kadafa, 2012). 

The Niger Delta region consists of about four states (Akwa Ibom state, 

Bayelsa state, Delta state and Rivers state) and the region has a population of about 

17 million people. The Niger Delta region consists of many large river delta, 

mangrove and fresh water swamp forest. The Niger Delta is the largest wetland in 

Africa. It is rich in both renewable and non renewable natural resources such as oil, 

gas, bitumen, non timber forest products and timber forest products, wildlife. 

Nigeria as a country generates about 90 to 95% of its total revenue from oil and 

gas and the product comes from the Niger Delta Region. (Brisibe A. A. 2001). 

Nigeria economic growth is in its early stage and it is showing signs of 

continuous growth. So with good economic policies and the impact of these 

multinational corporations (MNC) on the economy of Nigeria, the policies would 

really go a far in improving the country. Nigeria as a country really needs Foreign 

Direct Investment to have a substantial development and economic growth. 

(Macaulay Egbo D. 2011).  
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Nigeria has seen an increase in foreign investment, viewed as a percentage 

of GDP, there has really been an increase in Foreign Direct Investment from less 

than US$1 billion in the 1990’s to US%4.5 billion in 2006. (Obiamaka P. Egbo 

and J.U.J Onwumere,2011). The portfolio investment has also followed the same direction, 

growing from US$ 0.2 billion in 2003 to US$ 2.9 billion in 2005 and US$ 27.2 billion in 

2011.  

Nigeria has experienced high per capita GDP. In the year 2007, Nigeria had an estimated 

gross domestic product (GDP) of US$ 166.8 billion and purchasing power parity (PPP) of US$ 

292.7. Nigeria recorded a net inflow of US$ 5.4 billion of Foreign Direct Investment in 

2006. (Obiamaka P. Egbo, and J.U.J Onwumere, 2011 ) 

Most of the Foreign Direct Investment in Nigeria is in the oil and gas sector and most oil 

and gas fields are in the Niger Delta region of Nigeria. So it is most logical that the multinational oil 

companies will be located in the Niger Delta region where the oil and gas fields are located at. The 

relationship between the multinational oil companies and the locals (people in the communities) of 

the Niger Delta region is not really cordial because the multinationals are accused by the locals 

(people in the communities) from making billions of dollars from the oil and gas exploration from 

the region for over 50 to 80 years and that nothing has been given back to the communities in the 

region. The people in the Niger Delta communities (region) depend on farming and fishing as their 

source of livelihood and the large scale oil and gas explorations have left most farmland destroyed 

by oil spills and polluted rain water from gas flaring. 

The communities believe that having multinational oil companies (Foreign Company) in 

their communities to drill or explore the oil and gas will bring development and economic growth to 

their communities. But the people in the region believe that, that has not been the case because after 

many years of oil prospecting and exploration by the multinational oil companies in the Niger Delta 

Region, most of the people in the region are very poor due to the degradation of their source of 

livelihood (farmland for farming and rivers for fishing) and there are still no good roads, hospitals, 

schools, electricity and pipe borne water in the region. That is why the people in this region are 

demanding for better public services and a greater share of the oil revenues to improve the 
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communities. But the multinational oil companies are claiming that these public developments of 

roads, hospitals, schools, electricity and pipe borne water are the duties of the Federal Government 

of Nigeria and not the foreign oil companies because the foreign oil companies pay taxes and 

royalties to the Federal Government of Nigeria. 

The first conflict was recorded in 1966 between the Niger Delta Volunteer Service 

(NDVF) headed by Major Isaac Boro who led a rebellion against the Federal Government of 

Nigeria. He wanted to secede from Nigeria to form another country called the Niger Delta Republic. 

The rebellion was crushed but the cause of the conflict is still in the mind of the Niger Delta people 

(Cyril I. Obi , 2010 ).  There was peace after that, but the peace did not last for long because the 

Movement for the survival of the Ogoni people (MOSOP) was formed in the1990’s and the 

conflict turned violent again after the killing of its leader Ken Saro Wiwa by the Federal 

Government of Nigeria. Presently the communities have become increasingly frustrated and civil 

unrest has increased and security has really deteriorated in the communities with heavily armed and 

well organized militant groups in control of the communities (land, river and creeks). The conflict is 

on the increase with the militants shutting down oil operations, kidnapping oil workers, destroying 

oil pipelines and oil rigs.  

The multinational oil companies and the federal Government of Nigeria want peace to 

reign in these communities in the Niger Delta Region so that the operations of the multinationals oil 

companies will come back to normal or resume fully. The multinational oil companies and most 

especially the Federal Government of Nigeria has to find a way to achieve peace or positive peace in 

the region, because without peace the multinational oil companies cannot explore for oil and gas in 

the region and that means loses for the multinational oil companies and reduced revenue to the 

Federal Government of Nigeria. 

Johan Galtung the father of peace studies often says that “Peace does not mean the total 

absence of any conflict. It means the absence of violence in all forms and the unfolding of conflicts 

in a constructive way” Johan Galtung also often refers to the distinction between “negative peace” 

and “positive peace”(Galtung 1996).   
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Positive peace is more like a presence of justice at all levels; it is more like cooperation for 

mutual and equal benefit for all the parties in the dispute. Negative peace means the end to violence, 

the violence has stopped, and it does not deal with the cause of the violence, so the people are not 

happy. If not checked properly it could still lead to a future conflict or violence. 

Objective of the study 

The main objective of the study is to examine the impact of Foreign Direct Investment 

(FDI) on the economy and peace of a third world country. The study also looks into these 

following points. 

- To ascertain the extent to which Foreign Direct Investment (FDI) influences the 

economy of the country and especially the Niger Delta region. 

- The effects of the policies of the multinational oil corporations on the communities they 

reside or do business (The relationship between the oil companies and the communities and how it 

has led to violence). 

- The effects of the policies of the state on the country and especially the region where 

there is foreign direct investment. 

Scope of the study 

The study will be based on the attraction of Foreign Direct Investment (FDI) on the Niger 

Delta region of Nigeria because of the discovery of oil and gas in that region and even though it has 

helped improve the economy of the country, it has brought dissatisfaction among the people of that 

region because of environmental pollution of the farm lands and rivers due to the oil and gas 

exploration (drilling) by the multinational oil companies. And also the underdevelopment of the 

communities, and how all these have led to civil unrest, kidnapping of foreign oil workers and a 

major armed conflict in the region. 

Limitation of the study 
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The study has many limitations because my study was more of a documentary research. 

Most of the materials were from the internet and also discussions with friends from the Niger Delta 

region. Questionnaires were not administered in the Niger Delta region of Nigeria. There was no 

interview or questionnaire given to the foreign oil companies in the Niger Delta Region or the 

Federal Government of Nigeria so as to have their point of view on the subject matter. 

Summary of the Impact of Foreign Direct Investment (FDI) on the Economy and 

Peace. 

The people in the region need compensation for losing their source of 

income (farming and fishing)   from the foreign oil companies because of the oil 

spillage on farms and rivers. These could be in the form of employment where the 

provision of employment for the indigenes (locals) by the oil companies has a 

significant positive impact on the relationship between the host community and the 

oil companies in the region (no conflict).  

Health; this shows the level of health problems resulting from the activities 

of the foreign companies (oil spillage and gas flaring) so to alleviate the cost of 

health, the provision or building of hospitals or clinics by the foreign companies 

will have a significant positive impact on the relationship between the host 

community and the oil companies in the region. 

  Education: Improving the education sector this includes having good 

education facilities for the indigenes (locals). So provisions of educational facilities 

and public amenities to the community by the oil company could be found to have a 

positive impact on the level of education and also the relationship between the host 

community and the oil companies in the region.  

Income: This shows the level of income of the indigenes of the region. It shows 

that the provision of public amenities, the provision of employment for the 

indigenes by the oil companies and compensation payment made to the people in 

case there is violation of their personal rights were found to have significant 
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positive impact on the level of income and also the relationship between the host 

community and the oil companies in the region (no conflict). 

 Agriculture: The agricultural output of the indigenes of the region and the 

employment of indigenes of the region by the oil companies were found to have 

significant impact on the level of agricultural output.  

Foreign direct investment into crude oil in the communities was found to have 

significant negative impact on the relationship between the host community and the 

oil companies in the region because of Oil spillage, Land degradation and air 

pollution.   

The factor that has the maximum strength or impact. 

The factor that has the most impact on the economy and peace of the region 

is the income factor which shows the level of income of the indigenes. Which could 

be attributed to the foreign oil companies employing many indigenes(people) from 

that region, provision of public amenities and compensation payment made to the 

people in case of oil spillage or gas flaring. These could make the indigenes happy 

because with high income brings peace or good relationship between the host 

community and the oil companies in the region.  

Research Findings 

This study investigated how the policies and activities of these oil 

companies influence the relationship between the foreign oil companies and the host 

communities in the Niger Delta Region. 

Foreign oil companies have made billions of dollars in profit from oil production in 

the last 45 years from the Niger Delta Region, despite the huge amount of money 

from this region, the people still live in poverty and they are deprived of the basic 

amenities like water, hospital, good road, schools and electricity. 
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The researcher believes that poverty, deprivation of the basic amenities and 

the environmental and land degradation are the cause of the agitation of the people 

in the region. But some scholars believe the key root cause of conflict is the failure 

of economic development in the region. 

 The oil companies have consistently maintained that having fulfilled all 

their financial obligations to the federal government with whom they are doing 

business there is no continuing obligation on their part to the communities. On its 

part the host communities insist that the oil communities must bring something back 

to the areas where they are making immense money from, if not by obligation then 

in the spirit of good neighborliness. 

The host communities claim damages because of the constant oil spillage 

and degradation of the environment, but these payment of compensation sometimes 

turns violent and most times lead to confrontation between the host communities 

and the foreign oil companies. The oil companies believe that some of the claims 

are spurious and unfounded because the oil companies believe that the money is too 

much and that some people in the host communities deliberately go and destroy the 

pipelines so as to enable them seek compensation from the oil spill. But the host 

communities are maintaining that these deeds were actually done by the foreign oil 

companies  and that the compensation to the communities are adequate for the 

spillage that the oil companies have done and the claims are genuine and justifiable. 

Another source of conflict can be attributed to who collects these claims by the 

communities; the foreign oil companies find it very hard determining who is the 

right person or representative from the communities with whom the foreign oil 

companies should do business with. So most times foreign oil companies find it 

very difficult identifying the representative of the host communities and sometimes 

these has resulted in the foreign oil companies paying the same compensation two 

or three times to different representative of one community (double compensation). 
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Most times the foreign oil companies might want to delay the payment so 

as to pay to the right or legitimate representative of the host community because 

they do not want to make double compensation. But these tactics leads to conflicts 

because the host community will now claim that the foreign oil companies are 

deliberately with holding the payment of compensation in order to frustrate the host 

community. 

The crisis in the Niger Delta Region arising from the activities of different 

militant groups operating in the region has brought about some negative 

implications, not only on oil production and other economic activities, but also on 

governance in general (Hassan Tai Ejibunu, 2007) 

These conflicts have huge economic, socio and physical cost on the economy. It is 

obvious that the loss of human lives and the destruction of oil pipelines, oil drilling 

equipment’s and kidnapping of foreign oil workers can be tremendous. So apart 

from the loss of lives, these terrorist attacks would have negative consequences on 

the investment behavior (Gassebner, 2005). 

All these could result in the withdrawal foreign oil companies (FDI), 

because of the destruction of infrastructure and also because the conflict will 

certainly lead to large operating cost as a result of high demand for security (Enders 

and Sandler, 2006; Frey et al, 2007).  

Recommendation for preventing and correcting the conflict 

Realistically the Federal Government of Nigeria does not perform its duties, 

corruption is on the increase, and most of the infrastructures are not been 

maintained or built. There are no good roads and the bad roads are not maintained 

there is no pipe borne water provided by the government, No electricity to name a 

few. So the Foreign oil companies sometimes have to provide these amenities so as 

to make peace reign because the people in the community want development. 

The researcher believes that the most effective way to right the wrong and 

remove the constant problem or conflicts between the host communities and the 
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foreign oil companies in the Niger Delta is a method based on the community 

because the host communities will always be there as long as the foreign oil 

companies drill oil in those communities. There must be a visible wealth and 

development in the communities. 

The foreign oil companies must realize that the safety and security of their 

multi-billion dollars investments in the Niger Delta depends more on the goodwill 

of the host communities. So effective community development programs can help 

ensure an attractive business climate. Since the government is not ready to develop 

the region. 

Conclusion  

The laws regulating the oil industry in Nigeria is one sided and oppressive. 

The Federal Government of Nigeria made sure its position is quite comfortable 

while the host communities were left to slug it out with the foreign oil companies. 

So as long as the laws of the oil industry and implementation are not entirely in the 

interest of the host communities of the Niger Delta, the agitation against the oil 

companies would most likely continue. So the best option left for the foreign oil 

companies to have peace in the communities where they are operating is for the 

foreign oil companies to have closer ties with the communities and give back some 

of the wealth derived from the areas in the form of development.      
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DEMOTIVATING FACTORS AMONG HIGH-RISK SECOND LANGUAGE 

(L2) LEARNERS IN AN INTERNATIONAL COLLEGE 

 

Rey Conrad Galarrita Jr. 

 

ABSTRACT 

For Thai students entering college and universities, English is a skill most 

have yet to acquire. Compared to ASEAN neighbors, Malaysia, Philippines, and 

Singapore, the level of Thai’s English proficiency is low. 

 Despite varying teaching strategies used to compensate the language barrier 

most students are still inattentive, and not participative inside the classroom. This 

prompted the researcher to investigate the factors that demotivate high-risk L2 

learners.  

The objectives of the study were: 1) To identify high-risk L2 learners 

through grade-based academic performance. 2) To determine the extent of 

demotivation of high-risk L2 learners in terms of the following factors: 

pedagogical, academic, psychological and physical. 3) To determine the extent of 

demotivation of high-risk L2 learners according to gender. 4) To determine the 

extent of demotivation of high-risk L2 learners according to major/specialization. 

5) To determine the significant relationship of pedagogical, academic, 

psychological and physical factors. 

 This study focused on high risked first year L2 learners of St. Theresa 

International College, Ongkarak, Nakhonnayok, Thailand through purposive 

sampling. 

The findings of the study showed that: 1) One hundred eighteen (118)or 

27% of 431 first year students were identified as high-risk second language 

learners. 2) The extent of demotivation of learners in terms of academic factors, 

pedagogical factors and physical factors is moderate. For psychological factors, the 

extent of demotivation is low. 3)The extent of demotivation for males is higher 

than for females in all factors. For males, pedagogical and academic factors topped 

the extent of demotivation while for females, it is the academic factors. Both males 

and females however, ranked psychological factors as least demotivating. 4) The 

extent of demotivation of high-risk students in academic, pedagogical, and physical 
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factors for all majors/specialization is moderate. For psychological factors, the 

extent of demotivation is moderateamong Nursing, Logistics and Sports 

Management students; for Business Airlines, Public Health, and Hospitality and 

Tourism it is low; for Humanities the extent of demotivation is very low. 4) There 

is a significant relationship among the different pedagogical, academic, 

psychological and physical factors 5) A high relationship was found between 

pedagogical factors and academic factors.  

  

Introduction 

 English has always been a major language in business, and with 

globalization many countries have started to make it a compulsory subject to 

students. In Thailand, according to Wiriyachitra (2002), new technology and the 

adaptation of the internet has resulted to a high demand in English proficiency in 

business, education, science and technological advancement.  

 For Thai students entering college and universities, English is a skill most 

have yet to acquire. In 2010, the average TOEFL score of Thai students is 75, 

which is way below the internationally accepted average of 80 (www.ets.org). 

Compared to ASEAN neighbors like Malaysia, Philippines, and Singapore, the 

level of Thai’s English proficiency is low (Wiriyachitra, 2002).  

 This performance of Thai students in English is reflective of the amount of 

time they spent in their formative years learning the language. In public schools, the 

student’s exposure to the language is limited only during their English classes since 

all other subjects are taught in Thai.   

Students get minimal exposure to the English language, unless parents are 

financially able to send them to private educational establishments, as it is not an 

integral part of the curriculum in most schools 

(www.orientexpat.com/thailand/faq/english). While primary students are studying 

English at least an hour a week and those in the secondary study at three hours 

(http://www.bic.moe.go.th), these are mostly done by Thai teachers who do not 

speak the language well enough and whose knowledge and skills are not adequate 

for the job(Saiyasombut, 2012). 
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 When foreign language learning becomes compulsory and competitive, 

students will cope up differently depending on how they value the subject, their 

persistence to the task and their level of proficiency (Falout, 2012).  

 In St. Theresa International College where the study was conducted, 

English is used as medium of instruction.  For students under Thai programs like 

Nursing, general education subjects are taught in English.   

 Despite varying teaching strategies used to compensate the language barrier 

such as diagrams, PowerPoint and video presentation, unlocking techniques, most 

students are still inattentive, or not participative inside the classroom. This 

prompted the researcher to investigate the factors that demotivates high-risk L2 

learners.  

How a student sees or evaluates his or her association to a body of 

knowledge is very important in the learning process (Mamlool-Naaman, 2011). 

There are already many studies that explored the effect of student motivation on 

learning. In science for instance, motivation plays an important in developing the 

necessary skills for learning such as conceptual change process, critical thinking as 

well as scientific process skills (Lee & Brophy, 1996). 

 

Objectives  

This study will determine the extent of demotivation amongst high-risk L2 

learners studying in an international college. Since motivation towards learning 

makes learning effective, (Saribiyik, Altuncekic&Yaman, 2004) the researcher 

would like to know which factors demotivate the students from striving to learn 

effectively. 

 By investigating the extent of demotivation, lecturers and course 

coordinators can plan interventions to increase performance among high-risk L2 

learners, decrease absenteeism and increase interest in learning. 

The study aimed to achieve the following objectives: 

1) To identify high-risk L2 learners through grade-based academic 

performance. 

2) To determine the extent of demotivation of high-risk L2 learners in 

terms of the following factors: pedagogical, academic, psychological 

and physical. 
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3) To determine the extent of demotivation of high-risk L2 learners 

according to gender.  

4) To determine the extent of demotivation of high-risk L2 learners 

according to major/specialization.  

5) To determine the significant relationship of pedagogical, academic, 

psychological and physical factors. 

 

Theoretical Framework of the Study 

This study is based on the Achievement Motivation Theory by Atkinson 

(1957). In this theory, he believes that there is an instinctive need for people to 

succeed or attain high. This theory explains that people have different standards of 

achievement that is manifested into motivation and achievement. Atkinson 

explained that people would consider success on difficult task to be of high value, 

at the same time he expects people to expect lower success on more difficult tasks 

compared to easy tasks (Kaplan 2009, Atkinson 1957). In addition, Kaplan 

(2009) explained further that if the individual has a low need for achievement, that 

person’s engagement on a specific task is still low regardless of task difficulty.   

Motivation or as the case in this study, demotivation, has an effect on the 

achievement on students. A demotivated student puts minimal effort in day-to-day 

task compared to a motivated learner.  

 

Materials and Methods 

1. Population and Sample Size: 

There were 118 of 431 first year students identified through purposive 

sampling who were used in this study. 

2. Questionnaire Design: 

The researcher constructed a questionnaire of two parts. The first part asks 

for a student’s profile, namely gender and major or specialization. The second part 

asks for the extent of demotivation with 10 items each for pedagogical, academic, 

psychological and physical factors. The questionnaire was tested for validity and 

reliability. 

DP
U



857 
 

The copies of the questionnaire were distributed to 37 respondents who 

were not involved in the actual study to determine the 

reliability. Content validity of the questionnaires was 

done by determining the Index of Concurrence. 

Reliability test was done using the Cronbach Alpha. 

3. Data Collection: 

1. High-risk L2 learners in the first year level 

were identified through grade based academic 

performance(students with midterm scores of 

less than 45 in any 4 subjects). 

2. The questionnaires were distributed to the 

respondents.  

3. The questionnaires were retrieved from the respondents. 

4. Data Analysis: 

Statistical tools like mean, standard deviation, standard error, t-test and 

Pearson’s Product Moment Correlation was used for data analysis. A Numerical 

Rating was used to determine the extent of demotivation of L2 learners as 

shown in Table 1. 

 

Results and Discussion 

 

Objective 1: To identify high-risk L2 learners through grade based academic 

performance 

 Table 2shows the high-risk learners 

using grade based academic performance in 

different major/specialization. In this study 

students with midterm scores of less than 45 in 

any 4 subjects are classified as high-risk. 118 

out of 431 students, which are 27% of the 

freshman population, were identified as high-risk. 

When ranked according to course or 

specialization, Sports Management students 

topped with 18 out of 19 students (95%)and 
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were identified as high-risk; for Public Health students,  25 out of 35 students 

(71%); for Nursing, 32 out of 104 students (31%); for Logistics, 6 out of 20 

students (30%); for Hospitality and Tourism, 10 out 49 students or 20%; for 

Business Airlines, 18 out of 138 students (13%); for International Business, 5 out 

of 31 students (16%) and for Humanities 4 out 35 students (11%).  

 

Objective 2: To determine the extent of demotivation of high-risk L2 learners in 

terms of pedagogical factors, academic factors, 

psychological factors, physical factors. 

Table 3 presentsthe basic statistics for the extent 

of demotivation of high-risk L2 learners when classified 

by its demotivating factors 

Data analysis show that the extent of 

demotivation of high-risk students in terms of academic 

factors is moderate (mean=3.13) or within the expected 

level. For pedagogical factor, the extent of demotivation 

is moderate (mean=3.01)which is within the expected 

level. The extent of demotivation in terms of physical factors is moderate 

(mean=2.97)or within the expected level. For psychological factors, the extent of 

demotivation is low (mean=2.40), which means that the demotivation of high-risk 

students is below the expected level.  

 

Objective 3: To determine the extent of demotivation of high-risk L2 learners 

when grouped according to gender. 

Table 4shows the basic statistics for the extent of demotivation of high-risk 

L2 learners according to gender.  

Data analysis shows that for pedagogical 

factors, the extent of demotivation of males is 

higher compared to females (means 3.16>2.95). 

However, the extent of demotivation for both males 

and females is moderate or within the expected 

level. In academic factors, there is a slight 

difference in the extent of demotivation for males 
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(mean=3.16) and females (mean=3.11). However, the extent of demotivation for 

both males and females is moderate or within the expected level. For physical 

factors, there is a big difference in the extent of demotivation for males and 

females, where males ranked higher than females (means 3.14>2.89). Still, the 

extent of demotivation for both sexes is moderate or within the expected level. In 

terms of psychological factors, there is a slight difference in the extent of 

demotivation, males being slightly higher than female (means 2.52>2.36). 

However, for both sexes, the extent of demotivation is low, which means that the 

demotivation in terms of psychological factors is below the expected level.  

In summary, the extent of demotivation for males is higher than females in 

all factors. For males, pedagogical and academic factors topped while for females, 

the academic factors. Both males and females and however, ranked psychological 

factors last.  

 

Objective 4: To determine the extent of demotivation of high-risk L2 learners 

when grouped according to gender. 

Shown in Table 5 is the extent of demotivation of high-risk L2 learners 

according to major/specialization. Using mean, the extent of each for the four 

demotivating factors is ranked by major or specialization.  

 

 

Table 5Basic statistics for the extent of demotivation of high-risk L2 according to major or 

specialization.   

Major 
Indicators for 

Demotivation 
N 

Mea

n 
s.d. s.e. 

Descriptive 

Equivalent 
Rank 

Nursing 

Academic Factor 32 3.18 
0.504

8 

0.089

2 
Moderate 1 

Pedagogical Factor 32 3.04 
0.521

7 

0.092

2 
Moderate 2 

Physical Factor 32 2.96 
0.675

8 

0.119

5 
Moderate 3 

Psychological 

Factor 
32 2.64 

0.620

0 

0.109

6 
Moderate 4 
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Business 

Airlines 

Academic Factor 18 2.81 
0.782

8 

0.184

5 
Moderate 1 

Pedagogical Factor 18 2.67 
0.845

8 

0.199

3 
Moderate 2 

Physical Factor 18 2.62 
0.804

8 

0.189

7 
Moderate 3 

Psychological 

Factor 
18 1.90 

0.465

3 

0.109

7 
Low 4 

Humanities 

Physical Factor 4 3.13 
0.499

2 

0.249

6 
Moderate 1 

Academic Factor 4 2.83 
0.670

2 

0.335

1 
Moderate 2 

Pedagogical Factor 4 2.75 
0.191

5 

0.095

7 
Moderate 3 

Psychological 

Factor 
4 1.65 

0.506

6 

0.253

3 
Very Low 4 

Logistics 

Academic Factor 6 3.33 
0.662

3 

0.270

4 
Moderate 1 

Pedagogical Factor 6 3.07 
0.471

9 

0.192

6 
Moderate 2 

Physical Factor 6 2.98 
0.939

0 

0.383

3 
Moderate 3 

Psychological 

Factor 
6 2.98 

0.939

0 

0.383

3 
Moderate 4 

Public 

Health 

Academic Factor 25 3.23 
0.535

2 

0.107

0 
Moderate 1 

Physical Factor 25 3.13 
0.522

6 

0.104

5 
Moderate 2 

Pedagogical Factor 25 3.05 
0.591

7 

0.118

3 
Moderate 3 

Psychological 

Factor 
25 2.36 

0.513

2 

0.102

6 
Low 4 
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Internation

al Business 

Academic Factor 5 3.52 
0.356

4 

0.159

4 
High 1 

Physical Factor 5 3.24 
0.634

8 

0.283

9 
Moderate 2 

Pedagogical Factor 5 3.06 
0.230

2 

0.103

0 
Moderate 3 

Psychological 

Factor 
5 2.44 

0.456

1 

0.204

0 
Low 4 

Hospitality 

& Tourism 

Pedagogical Factor 10 3.00 
0.696

0 

0.220

1 
Moderate 1 

Academic Factor 10 2.98 
0.563

3 

0.178

1 
Moderate 2 

Physical Factor 10 2.67 
0.979

9 

0.309

9 
Moderate 3 

Psychological 

Factor 
10 2.15 

0.754

6 

0.238

6 
Low 4 

Sports 

Manageme

nt 

Pedagogical Factor 18 3.24 
0.638

1 

0.150

4 
Moderate 1 

Academic Factor 18 3.18 
0.677

6 

0.159

7 
Moderate 2 

Physical Factor 25 3.13 
0.522

6 

0.104

5 
Moderate 3 

Psychological 

Factor 
18 2.78 

0.580

3 

0.136

8 
Moderate 4 

 

 Academic factors suchas poor reading skills, difficulty in writing English 

words, remembering vocabulary words and very tight schedules with no rest in 

between class,are moderate demotivatingfactors (mean=3.18) to high-risk Nursing 

students. For pedagogical factors, not understanding grammar, difficult exams and 

fast paced lessons are the causes for moderate demotivation (mean=3.04). 

Insufficient internet facilities, crowded classrooms and no areas for studying and 

relaxation are causes of moderate demotivation in terms of physical factors 

(mean=2.96). Lastly, psychological factors like getting low marks in exams and 
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quizzes, taking exams in English, afraid of being laughed and the perception of 

English as not needed for their course and their future are the psychological factors 

that moderately demotivate high-risk Nursing students(mean=2.64).     

 High-risk Business Airline students are moderately demotivated by 

academic factors (mean=2.81) such as poor reading skills, too many vocabulary 

words to remember, not finding books for self-study and difficulty writing English 

words. For pedagogical factors, understanding grammar, difficult exams and fast 

paced lessons are the causesof moderate demotivation (mean=2.67). Insufficient 

internet facilities, no areas to study and relax and crowded classrooms are the 

physical factors that moderately demotivate high-risk Business Airline students 

(mean=2.62). Discouraged by low marks in quizzes and exams, scared of taking 

exams in English and being laughed at by classmates are the psychological factors 

that causelow demotivation (mean=1.90). 

  Physical factors (mean=3.13)moderately demotivateHumanities students 

such as no areas for study and relaxation, insufficient internet facilities, air-

conditioning units not working properly and not being able to see the projector 

screen. For academic factors, tight schedules with rest in between classes, poor 

reading skills and many vocabulary words to remember are the causes of moderate 

demotivation (mean=2.83).  When it comes to pedagogical factors (mean=2.75), 

not understanding grammar, difficult exams and unable to use internet for 

translation during classes are the leading causes of moderate demotivation. In terms 

of psychological factors, getting low marks in exams and quizzes, being scared in 

taking English exams and being afraid of getting laughed, the level of demotivation 

is very low (mean=1.65).  

Academic factors (mean=3.33) like difficult to understand topics, 

difficulty in writing English words, instructional materials perceived as too high for 

their level cause moderate demotivation to high-risk Logistics students. When it 

comes to pedagogy, long class hours, very strict teachers, understanding grammar, 

fast paced lessons and difficulty of exams and unable to use internet for translation 

are the leading factors for moderate demotivation (mean=3.07).In terms of 

physical factors, the lack of areas to study and relax, insufficient internet facilities, 

too many students sharing a table and the lack of microphones and speakers to hear 

teachers properly are factors causing moderate demotivation (mean=2.98). Also, 
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discouraged by low exams and quizzes, afraid to be laughed at, scared of taking 

exams in English are the psychological factors that moderately demotivate students 

(mean=2.36). 

For Public Health students,academic factors (mean=3.23) such astight 

schedules with no rest in between classes, poor reading skills, too many vocabulary 

to remember and unable to find books to help in studying are the main factors that 

causemoderate demotivation.. In terms of physical factors, insufficient internet 

facilities, the lack of areas to study and relax and bad air-conditioning are the cause 

for moderate demotivation (mean=3.13). When it comes to pedagogical factors 

(mean=3.05), difficult exams, not understanding grammar, teacher talking very 

fast and long class hours are the causes of moderate demotivation. For 

psychological factors, the belief that English is unimportant in their future, scared 

of taking exams in English are the factors causing low demotivation (mean=2.36) 

For International Business students,academic factors such as poor reading 

skills, lots of vocabulary to remember and high level of instructional materials 

usedcause high demotivation (mean=3.52). Insufficient internet facilities, crowded 

classrooms and lack of areas to study and relax are the physical factors causing 

moderate demotivation (mean=3.24). For pedagogical factors, not understanding 

grammar, difficult exams and teachers talking fast are the causes for demotivation 

(mean=3.06). Low marks in exams and quizzes, afraid to be laughed at, taking 

exams in English are the psychological factors that cause low demotivation 

(mean=2.44).  

Not understanding grammar, difficult exams, and teacher talking very fast 

are the pedagogical factors that cause moderate demotivation to Hospitality and 

Tourism students (mean=3.00). In academic factors, poor reading skills, tight 

schedules with no break between classes and high level of instructional materials 

used are the main causes of moderate demotivation (mean=2.98). When it comes 

to physical factors (mean=2.67), no areas to study and relax, insufficient internet 

facilities, and dirty classrooms are the primary causes of moderate demotivation. 

Psychological factors such as low exams and quizzes, scared of taking exams in 

English, afraid to be laughed at are the main causes for low demotivation 

(mean=2.15).  
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 The main factors that moderately demotivate Sports Management students 

are pedagogical factors, which include long class hours, unable to use internet for 

translations, teachers talks very fast and difficult exams (mean=3.24). For 

academic factors, topics difficult to understand, tight schedules with no rest in-

between classes, high level of instructional materials used are the reasons for 

moderate demotivation (mean=3.18). In terms of physical factors, insufficient 

internet facilities, no areas to relax and study, classrooms not conducive to learning 

and air-conditioning units not working properly are the prime reasons for moderate 

demotivation (mean=3.13). For psychological factors, low marks in exams and 

quizzes, scared of taking exams in English, being laughed at by friends and not 

needed for my major/specializationcauses of moderate demotivation (mean=2.78). 

 

Objective 5: To determine the significant relationship among pedagogical, 

academic, psychological and physical factors.  

 The relationship among the four 

different factors in investigated in this study 

is presented in Table 6.  

The computed correlation analysis by 

Pearson Product Moment Correlation (r-

value) for pedagogical factors and academic 

factors is .767 or high relationship 

(p<.000). For pedagogical factors and 

physical factors is .472 or moderate 

correlation (p<.000). For pedagogical 

factors and psychological factors is .496 or 

moderate correlation(p<.000).  

The r-value for academic factors and physical factors is .550 or moderate 

correlation(p<.000). For academic factors and psychological factors is .558 or 

moderate correlation(p<.000). For physical factors and psychological factors, the 

r-value is .509 or moderate correlation(p<.000). 

The results showed that there is a high relationship between pedagogical 

factors and academic factors. However, results showed a moderate correlation for 

pedagogical factors and physical factors. In the same way, pedagogical factors and 
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psychological factors also showed moderate correlation. Academic factors have a 

moderate correlation with both physical factors and psychological factors. Lastly, 

there is a moderate correlation between physical factors and academic factors.  

This implies that pedagogical factors such as reading long passages will 

demotivate students especially those with problems on academic factors such as 

poor reading skills and too many vocabulary words. This also implies that 

pedagogical factors like fast-paced lessons and difficult exams are related low 

marks in exams and quizzes and exam anxiety when exams are taken in English 

both of which are very important psychological factors of demotivation. Equally, a 

student who thinks that English is not important in the future or for his 

major/specializationis related to why a student feels bored in the classroom – a 

pedagogical factor. Also, the pedagogical factor of a teacher who talks fast is 

related to physical factors like audibility problems.  

In the same manner, the academic factorof high level of materials used is 

related to the pedagogical factor of boring topics. Likewise, academic factors 

difficulty of using or writing English words and inability to use internet for 

translation in the classroom is related to the physical factor of insufficient internet 

facilities.  

Discussion: 

The findings of this study support those those ofDornyei(2001), 

identifying demotivation as the external forces that decrease the motivational basis 

of an endeavor or an ongoing action. In her study, she pointed out nine factors that 

are possible causes for student demotivation: the personality of the teachers, their 

competence and method of teaching,inadequate school facilities, reduced self-

confidence due to their experience of failure or lack of success, negative attitude 

towards the foreign language studied, foreign language study is compulsory, another 

foreign language is interfering what the students are studying, negative attitude 

towards speaking of foreign language in the community, attitudes of group members 

and course books that are used in class. 

A study by Ghadirzadeh et al (2012) further supports the findings of this 

study by mentioning five demotivating factors in English language learning 

process:lack of perceived individual competence; lack of intrinsic motivation; 

DP
U



866 
 

inappropriate characteristics of teachers’ teaching methods and course contents; 

inadequate university facilities; and focus on difficult grammar. 

The importance of pedagogy as a factor of demotivation is supported by 

several researches. Gorham and Christophel (1992) did a study on factors that 

increased or decreased the motivation of students and found out that students’ 

motivation or demotivation is related to teachers’ behavior. A study by Zhang 

(2007), which was a cross-cultural investigation on students demotivation, found 

that teachers’ incompetence has a very important role in the demotivation of the 

students in English learning. Further, Feldman (1998) stated that organization, 

clarity and comprehensiveness of a teacher are important in the learning process of 

the students. 

Psychological factors that demotivate students such as the fear of taking 

exams in English and not being useful in the major/specialization and future career 

are well supported in literature. A study conducted by Malallah (2000) explored 

the attitudes of students in Kuwait towards the English language. Results of her 

study indicated that those who needed English for their careers in the future have 

more positive attitude to the English language than those whose future career does 

not need it. In addition, Abranteset. al (2006) stated that ifa student perceives 

what they are learning is relevant; students’ interest in the course will also increase.  

Physical factors like air-conditioning units not working properly, cannot 

hear teacher properly and too many students in a table, are found to be causes of 

demotivation in this study. This finding is similar to the study by Earthman 

(2002),who suggested that components and features of a school building like, 

temperature, acoustics, lighting as well as building age have been found by research 

to have a negative impact on student performance.A study by Wyon and Wargocki 

(2007) found that when the room temperature was reduced from 77°F to 68°F 

there was a significant effect on the test taking speed of the students, their results 

showed a 2-3% improvement of performance for every 1.8°F temperature 

reduction. Schneider (2002) said that in rooms with moderate level of humidity 

(40-70%) and moderate temperature at 68°F to 74°F, students can perform 

mental tasks better. 

The importance of audibility was explained by Baker and Bernstein 

(2012). They mentioned that low audibility or acoustics in the classroom can have 
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a negative impact on the ability of the students to hear and definitely affects their 

ability to absorb and retain information. According to the Acoustical Society of 

America (ASA), proper acoustic design has a direct effect on intelligibility of 

speech; hence it will also have an effect on the performance of the students. 

Caravaggio (2011) supported crowded classrooms as a demotivation to 

high-risk students. He viewed it as a barrier standing in the way of enabling 

students to reach their full learning potential. He explained that large class sizes 

make it difficult for teachers to concentrate on those students who are struggling to 

keep up. The perception of neglect of a high-risk student can be cause of his or her 

demotivation. The study of Patrick, Ryan, & Kaplan (2007)found that the level of 

students’ motivation and their classroom engagement is strongly and positively 

related to their view of the classroom environment being supportive. In addition 

Miller & Cunningham (2011) pointed out that high student stress level and 

behavioral problems are found in larger class sizes which often go together with 

lower educational achievement. They further explained that in a class size of more 

than 30 students, a large number has a tendency to be unengaged more often 

compared to students in a smaller class size. 

 

Conclusions:  

 There were118 or 27% of 431 first year students from Nursing, Business 

Airlines, Humanities, Logistics, Public Health, International Business, Hospitality 

and Tourism and Sports Management, were identified as high-risk learners. 

 The extent of demotivation of high-risk L2 learners in terms of academic 

factors, pedagogical factors and physical factors is moderate. For psychological 

factors, the extent of demotivation is low.  

The extent of demotivation for males is higher than females in all factors. 

For males, pedagogical and academic factors topped and academic factors for 

females. Both males and females however, ranked psychological factors last.  

The extent of demotivation of high-risk students in academic factors for all 

majors/specialization is moderate. For students from Nursing, Business Airlines, 

Logistics, Public Health and International Business, academic factors ranked first.  
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The extent of demotivation of high-risk students in Pedagogical factors for 

all majors/specialization is moderate. For students from Logistics, Hospitality and 

Tourism and Sports management, pedagogical factors ranked first. 

For physical factors, the extent of demotivation for all majors/ 

specialization is moderate. Students from Humanities, physical factors are ranked 

first.  

The extent of demotivation caused by Psychological factors for high-risk 

Nursing, Logistics and Sports Management students is moderate. For Business 

Airlines, Public Health, and Hospitality and Tourism, the extent of demotivation is 

low. For Humanities, the extent to demotivation is very low. However, all 

majors/specialization ranked psychological factors last.  

There is a significant relationship among the different pedagogical, 

academic, psychological and physical factors. 

There is a high relationship between pedagogical factors and academic 

factors. There is a moderate correlation for pedagogical factors and physical factors 

and in the same manner pedagogical factors and psychological factors also showed 

a moderate relationship. 

Academic factors have a moderate correlation with both physical factors and 

psychological factors. And lastly, there is a moderate relationship between physical 

factors and academic factors. 

 

Recommendations 

Based on the foregoing findings and conclusions the following 

recommendations were offered: 

1. There is no generic formula to motivate students as there are 

differences in the perceptions and mindsets of students associated to 

their major/specialization, so deans, course coordinators and 

lecturers must be aware of the different demotivating factors of their 

high-risk students.  

2. Materials used for instruction should undergo thorough evaluation to 

match the current level of students to prevent demotivation.  

3. The importance of English as universal language in business, 

education, science and technological advancement must be stressed 
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to students even those in bi-lingual or Thai programs to be 

competitive once free trade agreement of ASEAN Community is 

fully implemented. 

4. School administrators should also consider academic factors such as 

schedules and number of subjects taken in a day and physical 

factors especiallyschool facilities, classroom set-up, teacher-

student ratio, acoustics and lighting as they have an effect on 

student demotivation. 
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A STUDY OF FACTORS INFLUENCING BRAND EQUITY OF XYZ’S 

MOBILE PHONES IN BANGKOK, THAILAND 

Shayan Samat 

ABSTRACT 

        This descriptive research aimed to investigate factors influencing brand equity 

of a certain brand’s mobile phones in Bangkok, Thailand.  Ten hypotheses were 

formulated in an attempt to investigate factors including brand awareness, perceived 

quality, brand loyalty, brand association, and brand strength. To find the answers to 

the research questions of the study, a survey method was conducted. The sampling 

procedure has been performed using both probability and non-probability 

techniques. The 400 participants were selected randomly for this research, have 

been using the chosen brand’s mobile phones for more than three months at the 

time of conducting this research.  

        The findings of this study revealed that there is a strong positive significant 

relationship between brand awareness and perceived quality, brand awareness and 

brand association, brand awareness and brand loyalty, brand awareness and brand 

equity, perceived quality and brand loyalty, brand loyalty and brand equity, and 

brand strength and brand equity. Moreover, there is a moderate positive significant 

relationship between brand association and brand loyalty, perceived quality and 

brand equity, and brand association and brand equity. 
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Introduction 

        Marketing science Institute (2002) specified that the most important factor, 

which needs to be attended in marketing research, has been brand equity after 

appearing in the 1980s. Likewise, Aaker (1991) & Keller (2003) mentioned that 

because of the importance of brand equity, each firm is interested in differentiating 

its products and services and inclines to be capable of continuing with its own 

competitive advantages by establishing strong brands.  

        According to Keller (2002), creating strong brand equity is often essential in 

building a suitable marketing strategy. Moreover, Yoo & Donthu (2002) expressed 

that careful consideration of brand equity in domestic and global markets will result 

in building a successful strategy to always have universal strong brands for the 

future that, in return, will lead to increasing the firm’s valuable assets. 

        With respects to the findings of Aaker (1996), the initial step in creating 

strong brand equity is brand awareness, which is directly related to the clients’ 

recognition of a brand. Brand equity has been defined by Leuthesser (1988) as a 

set of a brand consumers’ behaviour that makes the brand capable of making higher 

margins in the market more than profits gained without the brand name.  Aaker 

(1991) stated that brand awareness is a main part of a product or a service aspect, 

which leads a potential client to be capable of recalling and remembering a brand. 

Zeithaml (1988) defined perceived quality as a client’s opinion about a product’s 

superiority. 
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        Brand loyalty has been specified by Oliver (1997) as a full guarantee to 

repurchase a desirable product or service frequently or intention to be loyal to 

repurchase demonstrated product or service as a first preference in the future. Aaker 

(1991) conceptualized brand association as an expression of the brand for the 

clients, which is directly connected to consumer memory, as well as building value 

for both firm and consumer by differentiating the brand, building desirable feelings, 

and helping to achieve information. Aaker (1996) defined brand strength as 

differentiation boosted by relevance which causes to multiply a brand value in the 

future more than past. 

Research Objectives 

        The purpose of this research is seeking the factors influencing brand equity of 

the specific brand’s mobile phones chosen for this study in Bangkok, Thailand. In 

this research, the researcher attempts to find the effects of some important factors 

such as brand awareness, brand association, brand loyalty, brand strength, and 

perceived quality on brand equity of the chosen brand’s mobile phones in Bangkok, 

Thailand. The aim is to emphasize how important these factors are in influencing 

the only dependent variable of this study, which is brand equity. 

1. To study a significant relationship between brand awareness and perceived 

quality. 

2. To investigate a significant relationship between brand awareness and brand 

loyalty. 
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3. To test a significant relationship between brand awareness and brand 

association. 

4. To analyze a significant relationship between perceived quality and brand 

loyalty. 

5. To study a significant relationship between brand association and brand loyalty. 

6. To classify a significant relationship between brand awareness and brand equity.  

7. To evaluate a significant relationship between perceived quality and brand 

equity. 

8. To test a significant relationship between brand strength and brand equity. 

9. To analyze a significant relationship between brand association and brand 

equity. 

10. To classify a significant relationship between brand loyalty and brand equity.      

Literature review 

        Cobb-Walgren et al. (1995) proposed that stronger brand awareness will 

develop the feeling of a brand’s quality. Moreover, Aaker (1991) specified that 

brand awareness is the first step in making loyal clients and likewise, potential 

customers will get familiar with a brand by increasing brand awareness. Further, 

according to Gordon et al. (1993), brand association will be enhanced by investing 

to increase brand awareness.  

Marketers also need to consider brand awareness to increase brand equity (Yoo et 

al., 2000). Additionally, as reported by Aaker (1991), brand loyalty will be 
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increased by enhancing perceived quality. Furthermore, Chaudhuri (1999) found 

that a brand with higher brand association has higher customer loyalty; that is, 

clients’ loyalty will increase if brand association is enhanced (Gladden & Funk, 

2002). 

        Additionally, Atilgan et al. (2005) proposed that value of brand equity is 

enhanced if repurchasing a brand’s products or services is increased by making 

better opinion about their quality in customers’ mind. Bloemer & Kasper (1995) 

interpreted the favorable influence of brand loyalty on brand equity. According to 

Yoo et al. (2000), marketing managers are able to build strong brand equity by 

having stronger brand association in contrast with their rivals. In Keller’s (1993) 

words, desirable brand equity represents the brand strength which has been defined 

as a consumer’s knowledge and understanding about a brand (Lennon & Burns, 

1993). 

Research Framework 

        Drawing on a review of literature and the results of previous studies, five 

independent variables are chosen to investigate how to create strong brand equity in 

mobile phones markets in Bangkok, Thailand. The independent variables include 

brand awareness, perceived quality, brand association, brand loyalty, and brand 

strength.  
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Figure 1: Conceptual Framework of the study 

 

 

        According to the conceptual framework of the research, the hypotheses of this 

study are as follows: 

H1: There is a significant relationship between brand awareness and perceived 

quality. 

H2: There is a significant relationship between brand awareness and brand loyalty. 

H3: There is a significant relationship between brand awareness and brand 

association. 

H4: There is a significant relationship between brand awareness and brand equity. 

H5: There is a significant relationship between perceived quality and brand loyalty. 

H6: There is a significant relationship between brand association and brand loyalty 

H7: There is a significant relationship between perceived quality and brand equity. 
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H8: There is a significant relationship between brand loyalty and brand equity. 

H9: There is a significant relationship between brand association and brand equity 

H10: There is a significant relationship between brand strength and brand equity. 

Method 

        A descriptive research method was employed to search for and analyze the 

influence of perceived quality, brand strength, brand awareness, brand loyalty, and 

brand association on brand equity of a certain brand’s mobile phones in Bangkok, 

Thailand. Moreover, Malhotra (2004) conceptualized questionnaire as a set of 

questions that are designed to gather raw data and primary information. Hence, 

utilizing a survey method, the researcher of the present study formalized a five-

point Likert Scale questionnaire and distributed it among the participants to gather 

information on the participants’ values, opinions and attitudes. The purpose was to 

test and analyze the demographics and all invented hypotheses to find out which 

factors have the significant influence on brand equity of the chosen brand’s mobile 

phones in Bangkok, Thailand. 

        Hence, both Thai males and females who are currently using this certain 

brand’s mobile phones for more than three months were asked to participate in this 

research. Moreover, based on the simple random sampling, all data and information 

are collected by distributing 400 questionnaires from five shopping centers which 

are located in Bangkok. 
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Data  Analysis  

        Descriptive analysis is the simplest and the most basic and important way to 

transform collected data for better interpreting the basic characteristics of 

respondents (Zikmund, 2003). Therefore, descriptive analysis is used in this 

research by calculating percentage for demographic factors. The summaries of 

respondents by demographic factors are shown in Table 1. 

Table 1: Summary of Respondents by Demographic Factors (N=400) 

Variables Frequency ( f ) 

 

Percentage (%) 

Gender 

- Male 

- Female 

 

173 

227 

 

43.3 

56.8 

Age 

- 20 or less 

- 20 – 30 

- 31 – 40  

- 41 – 50 

- 50 and over 

 

81 

135 

121 

53 

10 

 

20.3 

33.8 

30.3 

13.3 

2.5 

Monthly Income 

- Less than 10,000 Baht 

- 10,001 – 20000 Baht 

- 20,001 – 30,000 Baht 

- 30,001 – 40,000 Baht  

- 40,001 – 50,000 Baht 

- 50,001 Baht and above 

 

117 

143 

84 

40 

12 

4 

 

29.3 

35.8 

21.0 

10.0 

3.0 

1.0 
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 The variables were measured by means of the scales developed in the 

literature. These scales are indicated in Table 2. The statements of variables such as 

perceived quality, brand awareness, brand association, brand loyalty, and brand 

equity were measured according to the work by Gil, Andres & Salinas (2007) and 

the statements of brand strength were measured according to the work by Sanyal & 

Datta (2011). 

Table 2: Scales of consumer perception of perceived quality, brand awareness, 

brand association, brand strength, brand loyalty, and brand equity. 

Variables Scales 

Perceived Quality 

 

 PEQ1 

 

 PEQ2 

 

 PEQ3 

 

 

 

 XYZ’s mobile phones have undoubtedly the best 

quality in the marketplace 

 I can always trust on XYZ’s mobile phones if I 

want a product of high quality 

 

 The quality of XYZ’s mobile phones are very 

high 

Brand Awareness 

 

 BAW1 

 

 BAW2 

 

 BAW3 

 BAW4 

 

 

 When I think about mobile phones, XYZ is the 

first brand that comes to my mind 

 I can easily recognize this brand among other 

competing brands 

 

 I am aware of XYZ’s mobile phones 

 I can relate brand XYZ with my experience 
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 BAW5 

 BAW6 

 I have distinct opinion about brand XYZ 

 I can recall brand XYZ 

Brand Association 

 

 BAS1 

 

 BAS2 

 BAS3 

 BAS4 

 

 

 Some characteristics of XYZ’s mobile phones 

come to my mind quickly 

 I can quickly recall the symbol or logo of XYZ 

 XYZ has strong personality 

 XYZ is different from its competing brands 

 

Variables Scales 

Brand Strength 

 

 BST1 

 BST2 

 BST3 

 BST4 

 

 BST5 

 

 BST6 

 BST7 

 

 

 I prefer brand XYZ which shows leadership 

 I prefer brand XYZ with quality of stability 

 I prefer brand XYZ that is accepted internationally 

 I prefer brand XYZ that is actively promoted and 

supported by the company 

 I prefer brand XYZ that is adequately protected 

by trademark 

 

 I prefer brand XYZ that operates in a stable 

market 

 I prefer brand XYZ that shows futuristic trend 

Brand Loyalty 

 

 BLY1 

 BLY2 

 

 

 I consider myself to be loyal to XYZ’s mobile 

phones 
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 BLY3 

 

 BLY4 

 I always buy XYZ’s mobile phones 

 If I were asked for a recommendation, I would 

suggest to buy XYZ’s mobile phones 

 I recommend XYZ’s mobile phones whenever I 

can 

Brand Equity 

 

 BEQ1 

 

 

 BEQ2 

 

 

 BEQ3 

 

 BEQ4 

 

 

 

 It makes sense to buy XYZ’s mobile phones 

instead of any other brand, even if they are the 

same in quality or price 

 Even if another brand has the same features as 

XYZ’s mobile phones , I would prefer to buy 

XYZ’s mobile phones 

 If there is another brand as good as XYZ’s mobile 

phones, I also prefer to buy XYZ’s mobile phones 

 If another brand is not different from XYZ’s 

mobile phones in any way, it seems smarter to 

purchase XYZ’s mobile phones 

         

        Moreover, descriptive analysis is used in calculating the highest and the 

lowest means for all independent variables and the only dependent variable. With 

respect to findings, the highest mean in terms of brand equity is 3.69 which 

belongs to “Even if another brand has the same features, I would prefer to buy 

XYZ 's mobile phones”; and the lowest mean is 3.63 that belongs to “It seems 

smarter to purchase XYZ 's mobile phones if another brand is not different from 

XYZ”. Moreover, in terms of perceived quality, the highest mean belongs to “I can 

always trust on XYZ 's mobile phones if I want a high quality product” that is 
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4.08; and the lowest one is 3.76 that belongs to “XYZ 's mobile phones have 

undoubtedly the best quality”. 

        Accordingly, the highest mean and the lowest mean in terms of brand 

awareness are 4.19 and 3.60 that belong to “I can recall brand XYZ” and “XYZ 

is the first brand that comes to my mind when I think about mobile phones” 

respectively. Likewise, the highest mean in terms of brand association is 4.28, 

which belongs to “I can quickly recall the symbol or logo of XYZ”; and the lowest 

mean for the same variable is 3.51 which belongs to “XYZ is different from its 

competing brands”. 

        Moreover, the highest mean (3.92) and the lowest mean (3.34) in terms of 

brand strength belong to the statements “I prefer brand XYZ that is accepted 

internationally” and “I prefer brand XYZ that shows futuristic trend” respectively.  

And finally, “If I were asked for a recommendation, I would suggest to buy XYZ 's 

mobile phones” has the highest mean in terms of brand loyalty, which is 3.81; and 

“I consider myself to be loyal to XYZ 's mobile phones” has the lowest mean 

which is 3.50. 

Discussion and Implications 

        Crawford-Welch (1991) expressed that the researcher will be able to make 

use of inferential statistics to draw correct conclusions about a population through 

the sample.  Using inferential analyses, all the null hypotheses in this study were 

rejected.  
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Relationship between Brand Awareness and Perceived Quality 

        Based on the result of testing hypothesis one in this study, the Sig. value 

equals .000, which is less than .01 (.000<.01). Therefore, null hypothesis was 

rejected which means that there is a significant relationship between brand 

awareness and perceived quality. Moreover, Pearson Coefficient of Correlation 

shows .635, which means there is a strong positive relationship between brand 

awareness and perceived quality.  

Relationship between Brand Awareness and Brand Loyalty 

        Based on the result of testing hypothesis two in this study, the Sig. value 

equals .000, which is less than .01 (.000<.01). Therefore, the null hypothesis 

was rejected which means that there is a significant relationship between brand 

awareness and brand loyalty. Additionally, Pearson Coefficient of Correlation shows 

.718, which means there is a strong positive relationship between brand awareness 

and brand loyalty.  

Relationship between Brand Awareness and Brand Association  

           Based on the result of testing hypothesis three in this study, the Sig. value 

equals .000, which is less than .01 (.000<.01). Therefore, null hypothesis was 

rejected which means that there is a significant relationship between brand 

awareness and brand association. Likewise, Pearson Coefficient of Correlation 

shows .606, which means there is a strong positive relationship between brand 

awareness and brand association.   
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Relationship between Brand Awareness and Brand Equity 

        Based on the result of testing hypothesis four in this study, the Sig. value 

equals .000, which is less than .01 (.000<.01). Hence, null hypothesis was 

rejected which means that there is a significant relationship between brand 

awareness and brand equity. In addition, Pearson Coefficient of Correlation shows 

.681, which means there is a strong positive relationship between brand awareness 

and brand equity in the positive direction. 

Relationship between Perceived Quality and Brand Loyalty 

        Based on the result of testing hypothesis five in this study, the Sig. value 

equals .000, which is less than .01 (.000<.01). Hence, null hypothesis was 

rejected which means that there is a significant relationship between perceived 

quality and brand loyalty. Furthermore, Pearson Coefficient of Correlation shows 

.704, which means there is a strong positive relationship between perceived quality 

and brand loyalty. 

Relationship between Brand Association and Brand Loyalty 

        Based on the result of testing hypothesis six in this study, the Sig. value 

equals .000, which is less than .01 (.000<.01). Therefore, null hypothesis was 

rejected which means that there is a significant relationship between brand 

association and brand loyalty. Furthermore, Pearson Coefficient of Correlation 

indicates .542, which means there is a moderate positive relationship between 

brand association and brand loyalty. 
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Relationship between Perceived Quality and Brand Equity 

        Based on the result of testing hypothesis seven in this study, the Sig. value 

equals .000, which is less than .01 (.000<.01). Therefore, null hypothesis was 

rejected which means that there is a significant relationship between perceived 

quality and brand equity. Likewise, Pearson Coefficient of Correlation indicates 

.589, which means there is a moderate positive relationship between perceived 

quality and brand equity. 

Relationship between Brand Loyalty and Brand Equity 

        Based on the result of testing hypothesis eight in this study, the Sig. value 

equals .000, which is less than .01 (.000<.01). Therefore, null hypothesis was 

rejected which means that there is a significant relationship between brand loyalty 

and brand equity. Likewise, Pearson Coefficient of Correlation indicates .653, 

which means there is a strong positive relationship between brand loyalty and brand 

equity. 

Relationship between Brand Association and Brand Equity 

        Based on the result of testing hypothesis nine in this study, the Sig. value 

equals .000, which is less than .01 (.000<.01). Therefore, null hypothesis was 

rejected which means that there is a significant relationship between brand 

association and brand equity. Likewise, Pearson Coefficient of Correlation indicates 

.480, which means there is a moderate positive relationship between brand 

association and brand equity. 
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Relationship between Brand Strength and Brand Equity 

        Based on the result of testing hypothesis ten in this study, the Sig. value 

equals .000, which is less than .01 (.000<.01). Therefore, null hypothesis was 

rejected which means that there is a significant relationship between brand strength 

and brand equity. In addition, Pearson Coefficient of Correlation indicates .643, 

which means there is a strong positive relationship between brand strength and 

brand equity. 

Conclusion and the Summary of Hypotheses Testing 

Hypothesis one (H1): There is a strong positive significant relationship between 

brand awareness and perceived quality. 

Hypothesis two (H2): There is a strong positive significant relationship between 

brand awareness and brand loyalty. 

Hypothesis three (H3): There is a strong positive significant relationship between 

brand awareness and brand association. 

Hypothesis four (H4): There is a strong positive significant relationship between 

brand awareness and brand equity. 

Hypothesis five (H5): There is a strong positive significant relationship between 

perceived quality and brand loyalty. 
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Hypothesis six (H6): There is a moderate positive significant relationship between 

brand association and brand loyalty. 

Hypothesis seven (H7): There is a moderate positive significant relationship 

between perceived quality and brand equity. 

Hypothesis eight (H8): There is a strong positive significant relationship between 

brand loyalty and brand equity. 

Hypothesis nine (H9): There is a moderate positive significant relationship 

between brand association and brand equity. 

Hypothesis ten (H10): There is a strong positive significant relationship between 

brand strength and brand equity. 

Recommendations 

        Based on the findings of this research, the marketing managers are 

recommended to improve the quality of their mobile phones by implementing 

innovative advertising strategies.  This is because of the fact that if customers fully 

notice a brand’s higher quality, that brand will get higher values in the market and 

will surpass its competitors. Marketing managers of the mobile phones are also 

recommended to take into account the personalities and characteristics of the 

participants in this research so that they can get fully anticipate the expectations of 

their target population in advance. Moreover, they are recommended to regularly 

gauge the brand awareness of their brand in the Thailand’s market since the 
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feedback will make them prepared in dealing with any possible advertising 

problems. According to the findings of this research, the marketing managers of the 

mobile industry are recommended to accentuate the differences between their 

mobile phones and other competitors’ products in their advertising and try to 

emphasize the features, abilities, and qualities of their mobile phones. They need to 

underscore the high quality of their products since customers will repurchase the 

products of a brand again if they perceive its higher quality.  

        In addition, these companies are recommended to regularly send messages to 

their customers. In this case, the customers will understand that the company feels 

truly responsible and cares for them.  This in return will result in associating the 

brand in the customers’ minds.  In case that mobile phone marketing managers 

intend to have stronger brand equity in the market, they are recommended to take 

into account the results of the present study to tackle any potential problems and 

find a better position in the market.  With respect to the findings of the present 

research, the marketing managers of the mobile industry in Thailand are 

recommended to provide novel service and product delivery system. They are also 

recommended to revise their pricing policy. Moreover, they can apply new 

initiatives of push and pull strategies.  
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Limitation of the research    

         The small sample size is the first limitation. The researcher distributed 400 

questionnaires among both Thai males and females who have been using the 

specific brand’s mobile phones chosen for this study for more than three months in 

Bangkok. By increasing the number of respondents and increasing the period of 

using the brand’s mobile phones, the researcher would attain more accuracy but it 

needs spending more time in gathering primary data and analyzing them. Hence, the 

second limitation is shortage of time and likewise, the researcher was not able to 

study the influence of all independent variables on brand equity. Therefore, in this 

research the effects of only five important factors on brand equity are studied. 

Besides, shortage in term of money and workforces to collect data are other 

limitations of this study. 

Future study 

        Based on the findings of this research and the recommendations already 

mentioned which indicated the importance of advertising in building stronger brand 

equity, it can be suggested to other researchers to investigate an independent 

variable like advertising and test the impact of advertising on brand awareness, 

brand association, and perceived quality.  

        Moreover, because of strong positive significant relationship between 

perceived quality and brand loyalty, that is a factor with a strong effect on brand 

equity, it is recommended to the researchers to investigate other factors such as 
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price and promotion influencing perceived quality in the future. This research has 

been conducted in a certain city: Bangkok. Other researchers might tend to replicate 

the research in other cities with other cultures. Due to certain limitations, this 

research is focused only on one product of a certain brand. Other researchers could 

measure the extent of factors influencing brand equity of the same brand in other 

products or services.  
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